تقييم أرض –حي اجياد  -مكة المكرمة بإجمالي مساحة  1,854.45م2
إسم العميل :كسب المالية
تاريخ التقرير2022/04/13 :

رقم المشروع1001343/2 :
نوع التقرير:

مفصل  -مسودة

الموقرين

السادة  /كسب المالية
الموضوع :تقييم أرض– بمدينة مكة المكرمة  -حي اجياد

بناءً على طلبكم تقييم أرض – بمدينة مكة المكرمة – حي اجياد  ،فقد قمنا بالكشف الفعلي على واقع العقار ،و معاينة ودراسة المستندات والخرائط الالزمة،
وبعد إجراء دراسة للمنطقة المحيطة والمجاورة للعقار ،نرفق طيه التقرير التالي الذي يوفر البيانات الالزمة ويبين األسباب للوصول إلى القيمة السوقية.
إن الهدف من هذا التقرير هو تقدير القيمة السوقية ،وكما هو عليه في وضعه الراهن بتاريخ 2022/04/11م ،وأن الغاية من إصداره هو معرفة القيمة السوقية
للعقار لغرض ( تقييم وحدات صندوق كسب الفرص العقاري ) والتقرير الستعمال السادة  /كسب المالية .
العقار المقدر هو عبارة عن ( أرض سكني استثماري – مكة المكرمة – حي اجياد ) مفصلة معلوماتها كالتالي:
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رقم الصك

مساحة االراضي (متر مربع)

مساحة المباني (متر مربع)

نوع العقار

420111007954

1,854.45

-

أرض سكني إستثماري

الملخص التنفيذي

معلومات التقييم

معلومات العميل
الوصف

المعلومات

العميل ( صاحب الطلب )

كسب المالية

المستفيد ( مستخدم الطلب )

كسب المالية

عنوان العقار
نوع العقار

مساحة األرض اإلجمالية (حسب الصك)

الوصف

مكة المكرمة – حي اجياد

أرض سكني استثماري

تاريخ المعاينة

2022/04/11م

تاريخ التقييم

2022/04/13م

اساس القيمة

القيمة السوقية

معايير التقييم

معايير التقييم الدولية 2020

أسلوب التقييم

السوق طريقة البيوع
المشابهة

 1,854.45متر مربع

تاريخ االصدار
رقم الصك

420111007954

تاريخ الصك

 1440 / 06 / 05هـ

نوع الملكية

ملكية مطلقة

الغرض من التقييم
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المعلومات

2022/04/14م

تقييم وحدات صندوق كسب
الفرص العقاري

القيمة السوقية (ريال سعودي)

102,922,000

القيمة السوقية (ريال/متر مربع)

55,500

قائمة المحتويات
الفرضيات والقيود المحددة للتقرير

المعايير العامة

•

الملكية الفكرية وإعادة النشر

•

السرية وحفظ المعلومات

•

إخالء المسؤولية

•

اإلفتراضات واإلفتراضات الخاصة

•

المسندات المستلمة من العميل

•

معايير التقييم الدولية

•

فريق العمل

دراسات الموقع

التقييم

•

اإلقتصاد العام

•

المكانة الدولية

•

المشاريع الريادية

•

السوق العقاري

•

على مستوى المدينة

•

على مستوى األحياء

•

على مستوى الموقع

•

معلومات الملكية والخدمات المتوفرة

•

المخاطر .

•

منهجية التقييم

•

البحث الميداني

•

القيمة السوقية
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20

27
34

رأي القيمة
مالحق

6
9

نطاق العمل

نظرة عامة على اإلقتصاد والقطاع العقاري بالمملكة العربية السعودية

5

•

مصطلحات عامة في التقرير

•

مستندات العقار

35

الفرضيات والقيود المحددة للتقرير
القيود على االستخدام أو التوزيع أو النشر

إخالء المسؤولية

هذا التقرير مقدم للغرض الذي اعد من أجله فقط وال يجوز إستخدامه أو تداوله أو االقتباس منه أو اإلشارة
إليه على أي حال من األحوال ألي غرض أخر ،وبناءاً عليه ال تتحمل الشركة أو المقييم أي مسئولية عن أي
خسارة بتكبدها أي طرف نتيجة إستخدام تقرير التقييم على نحو يخالف ما جاء من أحكام هذا البند .ويحتفظ
المقييم بجميع الحقوق الخاصة بإصدار تقرير التقييم .وال يجوز إعادة إصدار هذا التقرير على أي نحو دون
موافقة صريحة من الشركة.

هذه الوثيقة المعدة من قبل (شركة ڤاليو اكسبرت) ملك لها وال يجوز استغاللها في اغراض تخالف ماتم
إعدادها له.

ال يجوز تقديم هذا التقرير ألي طرف اخر بخالف هؤالء المشار إليهم فيه دون موافقة صريحة من الشركة.
ومن دواعي الحيطة والحذر أن تحتفظ الشركة والمقييم بالحق في إدخال أي تعديالت وعمل أي مراجعة على
التقييم أو دعم نتيجة التقييم في ظل ظروف محددة .تحتفظ الشركة بالحق دون أي إلتزام بمراجعة حسابات
التقييم وتعديل وتنقيح نتائجه على ضوء معلومات كانت موجودة في تاريخ التقييم لكنها اتضحت له الحقا.

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

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

ليس لدينا أي اهتمامات حالية أو مستقبلية بالعقار المستهدف.

األتعاب المتفق عليها لعمل هذا التقرير غير مرتبطة بالقيمة السوقية المقدرة للعقار.
لم يطلب منا أي أراء مسبقة قبل التقييم وقد قمنا بأداء عملنا طبقاً لمعايير التقييم الدولية الصادرة من الهيئة
السعودية للمقيمين المعتمدين.
إبراء للذمة فإنه ال يسمح بإستخدام هذا التقرير لترتيب تمويل أو رهن أو أي إجراء غير متوافق مع الشريعة
اإلسالمية.
قد تتغير النتائج التي توصلنا لها في حال تم تزويدنا بأي بيانات مؤثرة في القيمة أو تمكنا من الحصول عليها من
مصادر موثوقة.

المستندات المستلمة من العميل
•

صك الملكية .

وعليه فإننا نفترض سالمة المعلومات وخلوها من الشك.

المعايير العامة

المعايير العامة

التأكيد على اإللتزام بمعايير التقييم الدولية

المقييم ووضعه

تم تقييم العقار وفقا لمعايير التقييم الدولية ) )IVSالصادرة عن مجلس معايير التقييم الدولية ) )IVSC

•

تم إعداد هذا التقرير من قبل شركة ڤاليو اكسبرت ،وفريق العمل الذي لديها والذي يتمتع بأعلى درجات

في عام  2020و أنظمة ولوائح الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بالمملكة العربية السعودية

الكفاءة والحيادية الالزمة ،ومستفيدين من الموارد المتاحة لنا والمتمثلة في كفاءة فريقنا األستشاري

(تقييم).

الذي يضم في عداده نخبة من المستشارين المؤهلين بشهادات أكاديمية عليا وذات خبرات في مجال

المنهجيات التي تتبعها الشركة في مجال التقييم والمبنية على أسس سليمة وثوابت متينة تتماشى

التقييم واالستشارات ،وما يتوفر لدى شركتنا من قاعدة معلومات تم بناؤها من خالل خبراتها

مع المعايير المحلية والدولية المعمول بها في هذا المجال خاصة تطبيق معايير التقييم الدولية.

التقييمية ومن خالل ما قامت به من جمع للبيانات والمعلومات واإلحصائيات الصادرة عن الجهات

تحدد هذه المعايير المتطلبات واالشتراطات الخاصة بإجراء أعمال التقييم ،بما في ذلك تحديد شروط

الرسمية وغير الرسمية مما يعطي المقييمين سعة إدراك للقيام بمهامهم على أكمل وجه ،هذا

مهمة التقييم ،وأسس القيمة ،وأساليب وطرق التقييم ،و إعداد التقارير  .وهي مصممة بحيث تكون

وتعمل الشركة على تحديث قاعدة معلوماتها بشكل مستمر.

قابلة للتطبيق على أعمال التقييم الخاصة بجميع األصول وألي غرض من أغراض التقييم.

المعايير المهنية

• خبرتنا بأعمال التقييم و األستشارات تزيد عن الــ  15سنه ،وقمنا بتقديم أكثر من  20,000تقرير تقييم
خالل فترة عملنا.

نفذت مهمة التقييم هذه استنادا على معايير التقييم الدولية ) )IVSالصادرة عن المجلس معايير التقييم

• تشرفت شركة ڤاليو اكسبرت وممثليها من مقيميين و مساعدين قاموا بإجراء عملية التقييم دونما

الدولية ( )IVSCفي عام  2020وأنظمة ولوائح الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بالمملكة العربية

أي تحيز ،كما إنهم يعملون بموضوعية ويتمتعون باالستقاللية عن العميل وشركاته التابعة أو

السعودية (تقييم) ،واإلجراءات والقواعد المهنية المتعارف عليها في أعمال التقييم لألصول العقارية،

األطراف التابعين له .وليس للشركة وممثليها أي مصلحة حالية أو مرتقبة لدى العميل أو أي من

والتي تقوم على التحليل والمقارنة والمعاينة المباشرة لكل عقار ،والبحث قدر اإلمكان عن المؤثرات

شركاته التابعة أو األطراف التابعين له ،كما أنه ليس من بين هؤالء العالمين ببواطن األمور لدى

والخصائص اإليجابية والسلبية للعقار محل التقييم.

العميل أو هؤالء الذين لديهم عالقات داخلية أو ارتباطات مع العميل وشركاته التابعة أو األطراف
التابعين له .وأتعاب المقييم مقابل عملية التقييم غير مشروطة على النتائج التي يتوصل إليها أو أي
أحداث أخرى ،وإذا حصلت الشركة على مساعدة ذات أهمية من طرف أخر فيما يتعلق بأي جانب من
جوانب مهمة في التقييم ،سيتم ذكر طبيعة هذه المساعدة ،ومدى اإلعتماد عليها ومن ثم توثيقها في
التقرير إن وجدت.
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فريق العمل
ڤاليو إكسبرت تتمتع بفريق عمل متميز ولديه التأهيل المهني والخبرة بأعمال التقييم وفريق العمل يضم مسجلين لدى الهيئة السعودية
للمقييمين المعتمدين ،ابرز عناصر فريق العمل:

م .عالء إبراهيم الثقفي
المؤسس والرئيس التنفيذي

أ  .هشام صالح العقيل
شريك – نائب الرئيس للتقييم العقاري

أ  .عبدالرحمن عبدهللا الوادعي
مساعد مدير إدارة التقييم

م  /محمد صالح ادريس
استشاري تقييم عقاري – شركات

8

15

سنة خبرة بأعمال التقييم
بكالوريوس هندسة في تخطيط مدن

رقم العضوية

1210000027

9

سنوات خبرة بأعمال التقييم
بكالوريوس ادارة واقتصاد

رقم العضوية

1210000185

7

سنوات خبرة بأعمال التقييم
دبلوم حاسب آلي

9

سنوات خبرة بأعمال التقييم
بكالوريوس ادارة اعمال وهندسة
ميكانيكا – انتاج

رقم العضوية

رقم العضوية

1220000513

فئة العضوية :زميل

فئة العضوية :معتمد أول

فئة العضوية :أساسي

1220001030

فئة العضوية :اساسي

نطاق العمل

نطاق العمل

معيار رقم 101

العميل والمستخدمين المستهدفين
اسم العميل

كسب المالية

صاحب التقرير

كسب المالية

إستخدام التقرير

كسب المالية

الغرض من التقييم

تقييم وحدات صندوق كسب الفرص العقاري

طبيعة االصول التي تم تقييمها

أرض سكني إستثماري

أساس القيمة (القيمة السوقية للعقار)
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هي القيمة المقدرة التي يتم تبادل األصول على أساسها في تاريخ التقييم بين البائع والمشتري على شروط مناسبة في صفقة تجارية تعتمد على
اإليجاب والقبول بعد عمليات التسويق المناسبة بحيث كان الطرفين على علم وتصرف كل منهما بحكمة وبدون إكراه.

تاريخ التقييم

2022/04/13م

تاريخ االصدار

2022/04/14م

طبيعة و مصادر المعلومات

• مكاتب العقار بالمنطقة المستهدفة ،قاعدة البيانات الخاصة بشركة ڤاليو إكسبرت والتي يتم تحديثها بشكل مستمر.

نطاق العمل
معيار رقم 102

1

2

3

4

6

5

8

7

معاينة األصل

تحديد خصائص
األصل

تحليل البيانات

تطبيق طرق التقييم

جمع البيانات

تقدير القيمة

مراجعة القيمة

إعداد التقرير

تـــم إســـتالم صـــك الملكيـــة

مــن خــالل المعاينــة تبــين

تم تحليل البيانات المتـوفرة

بعــد تقــدير الخبــراء ل ســتخدام

بناءاً على نوع العقار موضع

بعد التوفيق بين نتائج طرق

مراجعــــة القيمــــة مــــن قبــــل

العمـــل علـــى إعـــداد التقريـــر

مــن العميــل والــذي يوضــح

أن األصل موضع التقيـيم

في منطقة العقار والتي تـم

الحــــــالي مــــــن ناحيــــــة الســــــوق

التقيــــيم تــــم تحديــــد نطــــاق

التقيــــيم يــــتم تــــرجيح قيمــــة

لجنة المراجعة المكونـة مـن

وفقـــــاً لمعيـــــار  101لوصـــــف

مســاحة العقــار .بعــد ذلــك

هو عبارة عن أرض سكني

إستقصـــــائها مـــــن مصـــــادر

والبيانـــــات المتـــــوفرة عنـــــه تـــــم

جمــــع البيانــــات فــــي مدينــــة

تتوافـــق مـــع نطـــاق العمـــل

 2خبـــــــراء اقخـــــــرين يقومـــــــون

التقريــــر ومعيــــار  103إعــــداد

تـــــم الوقـــــوف علـــــى العقـــــار

إستثماري .

رسمية (قاعدة بيانات وزارة

اإلستنتاج بـأن أسـلوب السـوق

مكــــة المكرمــــة  ،وخصوصــــاً

الموضح مع العميل.

بمراجعــــــــــــة المعلومــــــــــــات

التقرير.

ومطابقــــــــــة المعلومــــــــــات

العــــــــدل) ،ومصــــــــادر غيــــــــر

طريقـــة البيـــوع المشـــابهة هـــي

فــــــي المنطقــــــة المحيطــــــة

والتحلــــــيالت واإلفتراضــــــات

الــــــــــواردة مــــــــــن العميــــــــــل

رســـــــمية مثـــــــل المكاتـــــــب

األنســــب مــــع مراعــــاة الغــــرض

بالعقار

التي توصل إليها المقييم.

بالواقع.

العقاريــــة التــــي تعمــــل فــــي

من التقييم ،

منطقة العقار.
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نظرة عامة على اإلقتصاد والقطاع العقاري
بالمملكة العربية السعودية

نظرة عامة على االقتصاد السعودي

إنتاج المملكة من النفط الخام

المملكة تستضيف قمة مجموعة العشرين عام 2020

بلغ متوسط إنتاج المملكة من النفط الخام  9.2مليون برميل يوميا عام  ،2020كمخفظا بنسبة  %6عن
المستوى العام إلنتاج  ،2019وذلك نتيجة تحرك أوبك وشركائها إلحتواء تأثير جانحة كوفيد 19-على سوق
النفط.

جي ( 20أو مجموعة العشرين) هي منتدى دولي لحكومات  19دولة إضافة الى االتحاد األوربي وتهدف
مجموعة العشرين التي تأسست  1999إلى مناقشة السياسة المتعلقة بتعزيز االستقرار المالي الدولي.
مع تركيز مؤتمرات القمة على التوسع التدريجي لتشمل مجموعة متنوعة من القضايا التنموية .خالل
القمة األخيرة لمجموعة العشرين في اليابان التي عقدت مطلع العام الجاري ،أكدت المملكة استضافتها
لقمة عام  ،2020وستنعقد في الرياض يومي  21و  22نوفمبر  ،2020وهى أول قمة لمجموعة العشرين
تعقد في المنطقة العربية وستناقش قمة  2020عدداً من القضايا ،تشمل أهداف التنمية المستدامة،
وتمكين الشباب والنساء ،واالستثمار في رأس المال البشري ،إضافة الى مسائل أخرى.

من المتوقع ان تضيف أوبك وشركائها الكمية المتبقية وهي  1.4مليون برميل يوميا (والتي تتمثل في
 1.9مليون برميل يوميا ناقصا الزيادة التي تقررت لشهر يناير وهي  500ألف برميل يوميا) في وقت ما
خالل الربع الثاني ،مما سيؤدي الى إرتفاع إنتاج المملكة من الخام الى نحو  9.5مليون برميل يوميا.

وعلى الرغم من صعوبة تقييم الفوائد االقتصادية الكلية التي يمكن تحقيقها من استضافة مثل هذه
القمة البارزة  ،لكن عند النظر الى التأثير على الدول التي استضافت مجموعة العشرين في أوقات سابقة
فان الفوائد المباشرة األكثر قابلية للقياس تتضمن االتي :

على الصعيد المحلي ،رغم التوقعات ان تؤدي زيادة إستهالك المصافي نتيجة البدء في التشغيل
التدريجي لمصفاة جيزان ،وكذلك حدوث تعافي عام الستهالك وقود النقل ،الى زيادة اإلستهالك المحلي
للطاقة مقارنة بمستويات المنخفضة العام الماضي ،اال ان التوقعات ال تتنبئ بإرتفاع كبير في حجم
النتاج النفط السعودي عام  .2021يعود ذلك الى تأثير إنتاج الغاز الطبيعي من محطة الفاضلي للغاز
(والذي وصل الى كامل طاقته اإلنتاجية في مايو  ،)2020وتوسعة معمل غاز الحوية الذي تبلغ طاقته
اإلنتاجية  1مليار قدم مكعب في اليوم.

• تحفيز فوري واضح على المدى القصير لزيادة اإلنفاق في الفنادق والمطاعم والمتاجر والوظائف
المؤقتة المرتبطة بتلك األنشطة.

بالنظر الى المستقبل ،صرحت المملكة العربية السعودية مؤخرا بأنها ستخفض اإلنتاج طوعا بنحو 1
مليون برميل يوميا خالل شهر فبراير ومارس من عام  ,2020للمساعدة في تحقيق التوازن في الطلب
المستقبلي للربع األول عام .2021

خالصة القول ،ساهمة قرارات أوبك وشركائها واتجاهات الطاقة المحلية في انخفاض الناتج المحلي من
النفط الخام ،ونتوقع زيادة في اإلنتاج بنسبة  %1على اساس سنوي ليصل الى  9.3مليون برميل يوميا
عام .2021
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• رفع مستوى التعريف بالدولة المضيفة من خالل زيادة التغطية اإلعالمية واإلعالنية.
• بنية تحتية عامة جديدة دائمة يتم تشييدها بصفة خاصة للقمة مثل تطوير الطرق وتنسيق الحدائق
ومباني المكاتب.
في هذا السياق نتوقع أن يكون قطاعي التشييد وتجارة الجملة والتجزئة هما المستفيدين الرئيسيين من
استضافة المملكة لقمة مجموعة العشرين العام القادم.

نظرة عامة على االقتصاد السعودي

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2013

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

المؤشرات النقدية ( متوسط )

الناتج اإلجمالي االسمى
2,800

2,836

2,454

2,419

2,582

2,949

2,974

2,625

الرقم القياسي ألسعار المستهلك

3.9

2.9

2.3

2.1

-0.8

2.5

-1.2

3.4

(نسبة التغير السنوي)

1.5

1.3

-13.5

-1.4

6.8

14.2

0.8

-11.7

سعر اإلقراض األساسي لمؤسسة النقد

0.3%

0.5%

0.8%

1.5%

2.5%

1.8%

1.8%

0.5%

التضخم (نسبة التغير السنوي)

3.5

2.2

1.2

2.1

-0.8

2.5

-2.1

3.5

النسبة مئوية سنوية

2.0%

2.0%

2.0%

2.0%

2.0%

3.0%

2.0%

2.0%

(مليار ريال سعودي)

مؤشرات التجارة الخارجية ( مليار ريال )

الناتج اإلجمالي الفعلي (معدل التغير السنوي)
القطاع النفطي (نسبة التغير السنوي )

القطاع الخاص غير النفطي (نسبة التغير السنوي )
القطاع الحكومي غير النفطي (نسبة التغير السنوي)
الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي (نسبة التغير السنوي)

-1.63

2.09

5.27

3.60

-3.09

3.13

-3.65

-6.65

الصادرات النفطية

573.41 1067.09 1207.08

7.00

5.38

3.41

0.07

1.50

1.91

3.78

-3.10

إجمالي الصادرات السلعية

763.26 1284.21 1409.63

5.09

3.67

2.72

0.58

0.71

2.86

2.20

-0.49

الواردات السلعية

2.70

3.65

4.11

1.67

-0.74

2.43

0.33

-4.11

اإلنتاج (مليون برميل  /يوم )

507.91

276.59

-212.71

-89.41

39.24

269.89

108.56

98.97

52.32

43.64

54.13

71.34

64.30

41.96

(كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي االسمي)

18.14

9.75

-8.67

-3.70

1.52

9.15

4.82

-1.63

9.63

9.71

10.19

10.46

9.96

10.32

9.81

9.22

صافي وضع االستثمار الدولي

2335.15 2516.34 2466.10 2338.58 2239.77 2586.77 2968.41 2861.88

( كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي االسمي) 102.21

اإليرادات للدولة
المصروفات للدولة

830.51 1001.29 1140.60 994.73

الفائض/العجز المالي

-293.90 -132.60 -173.86 -238.49 -311.06 -388.60 -100.46 157.88
-11.19
-4.46
-5.89
-9.24 -12.86 -15.84
-3.54
5.64
60.12
2.15

44.26
1.56

142.26
5.80

519.46

316.58
13.09

( كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي االسمي)
اجمالي ودائع الدولة لدى مؤسسة النقد (حساب جاري الدولة
 +االحتياطي العام)
730.58 1023.30 1378.95 1484.43
30.21
41.71
48.62 53.02
( كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي االسمي)
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209.12

369.23

632.81

455.01

208.04

143.36

612.69 1040.14 1152.61

الدين العام اإلجمالي

479.41

462.75

471.14

526.05

449.56
-42.71

مؤشرات الميزانية العامة (مليار ريال سعودي)

( كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي االسمي)

الميزان التجاري السلعي

834.59

689.98

166.00

688.53

981.06 1103.95 831.98

657.60

ميزان الحساب الجاري

المؤشرات النفطية (متوسط)
خام برنت (دوالر  /برميل)

575.04

594.23

597.27

510.73

638.40

868.44

751.83

456.04

691.51

905.61

926.85

781.83

1075.73 1059.45 1079.47 930.00

443.25
17.17

559.98
18.99

677.93
22.80

853.52
32.51

641.38
24.84

562.37
19.07

529.25
17.80

436.57
16.63

104.66

105.43

92.61

90.57

83.61

84.62

88.94

المؤشرات االجتماعية والسكانية
29.38

30.00

30.89

31.79

32.61

33.41

34.22

35.11

تعداد السكان (مليون نسمة)
12.63
12.00
12.70
12.80
11.60
11.50
11.70
معدل بطالة السعوديين (معدل البطالة بين 11.70
السعوديين  15سنة وأكبر ،نسبة مئوية)
74768.90 86901.95 88270.99 79177.33 76083.44 79425.50 94552.92 95300.01
متوسط دخل الفرد (ريال سعودي)
المصدر* :
 2021 .الهيئة العامة ل حصاء ألرقام الناتج المحلي والمؤشرات السكانية 2019 - 2020-توقعات جدوى لألعوام
.مؤسسة النقد العربي السعودي للمؤشرات النقدية ومؤشرات التجارة الخارجية •
.وزارة المالية لمؤشرات الميزانية •

•

المشاريع الريادية

رؤية المملكة 2030
بدعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين حفظه هللا ،أُطلقت رؤية المملكة  ،2030وهي رؤية سمو ولي
العهد لمستقبل هذا الوطن العظيم ،والتي تسعى الستثمار مكامن قوتّنا التي حبانا هللا بها ،من موقع
استراتيجي متميز ،وقوة استثمارية رائدة ،وعمق عربيّ وإسالميّ ،حيث تولي القيادة لذلك كل االهتمام،
وتسخّر كل اإلمكانات لتحقيق الطموحات.
خالل السنوات الخمس الماضية ،تم تحقيق عديد من اإلنجازات ،وتبلور عدد من ممكّنات التحول ،التي
أسهمت في تحقيق نتائج ملموسة ،على صعيد منظومة العمل الحكومي واالقتصاد والمجتمع،
وأرست أسس النجاح للمستقبل .لقد واجهنا عديدًا من التحديات ،واكتسبنا عديدًا من الخبرات ،التي
عززت ثقتنا في تحقيق أهدافنا .وعملنا على زيادة فعالية الحكومة واستجابتها ،من خالل االستثمار في
التحول الرقمي الحكومي ،وخلقنا فرصاً للنمو واالستثمار ،واستحدثنا عدداً من القطاعات االقتصادية
الجديدة ،وفتحنا أبوابنا للعالم ،ورفعنا مستوى جودة حياة المواطنين ،وتمت كل تلك اإلنجازات بأيدي
أبناء هذا الوطن العظيم وبناته.

تعتمد رؤية السعودية  2030على مكامن قوة محورية

1

المملكة العربية السعودية هي أرض الحرمين الشريفين ،أطهر بقاع األرض وقبلة أكثر من مليار
مسلم ،مما يجعلها قلب العالمين العربي واإلسالمي.

2

تطوع المملكة قوتها االستثمارية لخلق اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة.

3

تسخر المملكة موقعها االستراتيجي لتعزيز مكانتها كمحرك رئيس للتجارة الدولية ولربط القارات
الثالث :أفريقيا وآسيا وأوروبا.
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هيكلة األهداف اإلستراتيجية لرؤية 2030

6

أهداف
عامة

27

هدف
فرعي

96

هدف
تفصيلي

• تعزيز القيم اإلسالمية
والهوية الوطنية

• تنمية وتنوع
اإلقتصاد

• تعزيز فاعلية
الحكومة

• تمكين حياة عامرة
وصحية

• زيادة معدالت
التوظيف

• تمكين
المسؤولية
اإلجتماعية

المشاريع الريادية

مشروع نيوم
البند

المعلومات

تصنيف المشروع

منطقة خاصة

االستخدام

متعدد اإلستخدام

المطور

شركة نيوم

المالك
إجمالي مساحة األرض

(كيلومتر مربع)
الميزانية

الموقع

صندوق اإلستثمارات
العامة
 26.5الف
 1,700بليون ريال
شمال غرب اللملكة
العربية السعودية
• بناء من الصفر

التطوير

• حلول عصرية
• نظرة مستقبلية

األنظمة والقوانين
اإلقتصاد

سهولة البدء
باالعمال التجارية
متنوع

المشاريع الريادية

مشروع أماال

مشروع البحر األحمر
البند

المعلومات

البند

المعلومات

تصنيف المشروع

سياحي ترفيهي

تصنيف المشروع

سياحي

االستخدام

متعدد اإلستخدام

االستخدام

متعدد اإلستخدام

المطور

شركة البحر األحمر للتطوير

المطور

شركة أماال

المالك

صندوق اإلستثمارات العامة

المالك

صندوق اإلستثمارات العامة

إجمالي مساحة األرض
(كيلومتر مربع)
الميزانية

28,000
 14بليون ريال

إجمالي مساحة األرض
(كيلومتر مربع)
الميزانية

5.6
 7بليون ريال

مشاريع ريادية
النقل العام
مسار قطار الحرمين

مترو الرياض

المعلومات

المعلومات

•

مترو الرياض هو نظام نقل

•

لمسافة

سريع ،وهو حاليًا قيد اإلنشاء

المكرمة

التحتية في مدينة الرياض.

•

تم

تصميم

المترو

مواصالت على مستوى عالمي،
ويتضمن  756عربة مترو و85
محطة و 6خطوط مترو وشبكة
بطول  176كم.

450

رابطا

كم.

المسار الديني بين مدينة مكة

وهو أحد أكبر مشاريع البنية

كنظام

يمتد قطار الحرمين السريع

والمدينة

تبوك

المنورة

مرورا بمدينة جدة.
الدمام

•

للقطار خمس محطات:

-

محطة مكة المكرمة.

-

محطة جدة (السليمانية).

-

محطة مطار الملك عبدالعزيز.

-

محطة مدينة الملك عبدهللا.

-

محطة المدينة المنورة.

•

من المتوقع أن ينقل خط

المدينة المنورة

 61دقيقة

الرياض مدينة الملك
عبدهللا االقتصادية
مطار الملك عبدالعزيز
جدة
مكة المكرمة
30دقيقة

•

أدى بناء نظام المترو إلى عدد
من عمليات إغالق الطرق التي
أثرت على حركة المرور في أجزاء
مختلفة من المدينة.

السكة الحديد حوالي  60مليون
مسافر سنويًا  ،على متن
أسطول مكون من  35قطارًا ،
يتألف كل منها من  417مقعدًا.

نجران

 36دقيقة
 5دقائق

السوق العقاري

قروض الرهن العقاري

ثانياً :حصة مناطق المملكة من إجمالي قيمة السوق على مستوى المملكة

أدى استمرار تنفيذ األهداف الواردة في برنامج تحقيق الرؤية في مجال اإلسكان الى تحقيق ارتفاع سريع
في مستوى قروض الرهن العقاري الجديدة حتى عام  2020نتيجة لذلك قفزت قروض الرهن العقاري
السكنية الجديدة التي قدمتها البنوك خالل االألربع سنوات من  %47الى  %60في عام  2020متجاوزة
المستهدف بنسبة .%8

نجد من خالل تحليل البيانات إجمالي قيمة الصفقات على مستوى المناطق أن منطقة الرياض ومكة
المكرمة أعلى منطقتين مساهمة في إجمالي قيمة السوق ومن ذم يأتي تأثير المنطقة الشرقية في قيمة
اسوق العقاري ثم منطقة المدينة المنورة ومن ثم منطقة القصيم وبعدها باقي المناطق.

إلغاء مفهوم إنتظار الدعم السكني من  15عام الى اإلستحقاق الفوري عبرة منصات رسمية وبالشراكة
مع البنوك والجهات التمويلية ،وفرت حلول سكنية تمويلية الى ما يقارب  840ألف اسرة بينها  310أسرة
سكنت منازلها.
تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص بتطوير أكثر من  141الف وحدة سكنية وتعزيز الشراكة مع البنوك
والجهات التمويلية بتقديد  424ألف قرض عقاري مدعوم.

أوالً :إجمالي قيمة السوق العقاري على مستوى المملكة العربية السعودية
بلغت أعلى قيمة ألجمالي الصفقات المنفذة بالمملكة في عام  2014أكثر من  430مليار ريال وذلك
لمختلف أنواع العقارات ،وبلغت حدها األدنى في عام  ، 2018حيث وصلت إجمالي قيمة الصفقات
المنفذة  139مليار ريال ،ويتضح من حجم المنفذ من الصفقات عام  2020حتى تاريخ إعداد التقرير أن
السوق في مرحلة تعافي وتجاوز للعام السابق على أقل التقدير.
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ثالثاً :إجمالي المساحة المباعة بالسوق العقاري على مستوى المملكة:
بلغت أعلى مساحة مباعة للصفقات المنفذة في المملكة عام  2014أكثر من 1.8مليار متر مربع وذلك
لمختلف أنواع العقارات ،وبلغت حدها األدنى عام  2012حيث وصلت إجمالي المساحة المباعة للصفقات
المنفذة  400مليون متر مربع ،ويتضح من خالل تحليل إجمالي المساحة المباعة مقارنة بتفاوت إجمالي
قيمة السوق المنفذة ،ثبات تقريبي في المساحات المتداولة خالل األعوام  2016إلى  2019مع انخفاض
إلجمالي قيمة الصفقات المنفذة.

موقع العقار على مستوى
مدينة مكة المكرمة
يقــــــع العقــــــار بمدينــــــة مكــــــه المكرمــــــة ،

ويوضــــح الشــــكل التــــالي عالقــــة موقـــــع
العقار بمناطق الجذب الرئيسـة بالمدينـة،
كمــــا يوضــــح كيفيــــة الوصــــول مــــن وإلــــى
موقـــع العقـــار ،وعالقتـــه بمحـــاور الحركـــة
واتجاهاتهــــــا ودرجاتهـــــــا علــــــى مســـــــتوى
المدينـــــة ،والتـــــي توضـــــح بـــــدائل وطـــــرق
الوصول من وإلى موقع العقار.
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على مستوى االحياء
يقــع العقــار بحــي أجيــاد  ،ويحــده مــن الجهــة
الشمالية حي الروضة ،ومـن الجهـة الجنوبيـة
حـــي اجيـــاد  .ومـــن الجهـــة الشـــرقية طريـــق
الملـــــك عبـــــدالعزيز  ،ومـــــن الجهـــــة الغربيـــــة

المسجد الحرام
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على مستوى الحي
يقع العقار بحي أجياد  ،ويحده من الجهة الشمالية
ومن الجهة الجنوبية سكة نافذة عرض  9.5الى جار.
 10م  ،ومن الجهة الشرقية جار ،ومن الجهة الغربية
جار وسكة غير نافذة بعرض  1.5الى  3.68م

رابط موقع العقار
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https://goo.gl/maps/JtuCDXPW7zTJpLti9

وصف العقار
الوصف العام لألراضي
العقار قيد التقييم عبارة عن أرض سكني إستثماري ،باجمالي مساحة لالرض  1,854.45متر مربع حسب
الصك.

مميزات الموقع
الموقع :يقع العقار بحي اجياد جنوب شرق الحرم .
الخدمات :توفر الخدمات الرئيسية في المنطقة المحيطة بالعقار قيد التقييم.
مميزات الموقع :قرب الموقع من الحرم المكي حيث يبعد  600متر تقريبا.
طبيعة االرض :طبيعة االرض جبلية متدرجة في االرتفاع واالنخفاض من الشمال الى الجنوب .

.

الحدود واألضالع:
الحدود واالطوال للعقار كما هي مذكورة بالصك  ،تواليا :
معلومات االرض

الجهة

الحدود

بطول(م)

بعرض(م)

اسم الشارع

مالحظة

ا
شماال

جار

 64.7م

 36م

-

-

جنوب اا

سكة نافذة

 17.9م

10-9.5م

-

-

شرق اا

جار
جار  +سكة غير
نافذة

 102.3م

 15م

-

-

54.48م

-

-

-

غرب اا

إجمالي المساحة
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 1,854.45متر مربع

صورة جوية للموقع قيد التقييم

وصف العقار

معلومات الملكية
الوصف

الخدمات المتوفرة في منطقة العقار
المعلومات

عنوان العقار

المملكة العربية السعودية – مكة المكرمة – حي اجياد

رقم المخطط

-

نوع العقار

المرافق المتواجدة في الموقع

الخدمات والمراكز
الحكومية

أرض سكني استثماري

نعم

دوائر حكومية

✓

مركز شرطة

✓

مدارس

✓

بنوك

✓

دفاع مدني

✓

ال

مستشفيات

رقم القطعة
مساحة األرض (حسب صك الملكية)

_

خدمات طبية

 1,854.45متر مربع

رقم الصك

420111007954

تاريخ الصك

 1440 / 06 / 05هـ

مساحة المباني

-

رقم رخصة البناء

-

تاريخ رخصة البناء

-

خدمات تجارية

مرافق عامة

نوع الملكية

مليكة مطلقة

مستوصفات

✓

مراكز طبية

✓

مراكز تجارية

✓

أسواق مركزية

✓

أسواق عامة

✓

مطاعم

✓

فنادق

✓

شقق مفروشة

✓

محطات وقود

✓

شبكة صرف

✓

شبكة كهرباء

✓

شبكة مياه

✓

شبكة هاتف

✓

شبكة تصريف مياه أمطار

✓

مساجد

✓

حدائق

✓

أخرى
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-

وصف العقار
صور العقار

صور العقار
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تقدير القيمة

التقييم
مخاطر تقييم العقار
تتلخص المخاطر المتعلقة بالتقييم في النقاط التالية:
• مخاطر السوق :التقلبات السعرية في السوق العقاري الغير متوقعة نتيجة زيادة المعروض أو
زيادة الطلب ،قد تؤثر على التقييم والنتيجة النهائية.
• مخاطر اجتماعية :تغير التركيبة السكانية في المنطقة قيد الدراسة ،أو تغير التوجهات السكانية
وزيادة الطلب على نماذج او وحدات ،قد تؤثر على التقييم والنتيجة النهائية.
• مخاطر تشريعية :إقرار أوامر جديدة تعكس زيادة المعروض او الطلب ،قد تؤثر على التقييم
والنتيجة النهائية.
• مخاطر تنظيمية :تنفيذ مشاريع تنموية او بنية تحتية في المنطقة القريبة من العقار ،قد تؤثر
على التقييم والنتيجة النهائية.
• مخاطر تسويقية :ظروف السوق العقاري وعملية التسويق ،قد تؤثر على التقييم والنتيجة
النهائية.
• مخاطر سعر الفائدة :تكاليف التمويل وأسعار الفائدة ،قد تؤثر على التقييم والنتيجة النهائية.
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التقييم
منهجية التقييم
التقييم بإسلوب السوق (طريقة البيوع المشابهة)
اإلسلوب

تستخدم لــ

إسلوب السوق

األرض

تعريف اإلسلوب
• يقدم هذا اإلسلوب مؤشرات للقيمة عن طريق مقارنة األصل الذي يتم تقييمه بأصول مطابقة أو مماثلة تتوفر معلومات عن أسعارها.
• وفقا لهذا اإلسلوب فإن الخطوة االولى تتمثل في دراسة أسعار المعامالت الخاصة باألصول المطابقة أو المماثلة التي تمت مؤخراً في السوق ،وإن كانت
المعامالت التي تمت قليلة .من األفضل ايضاً دراسة أسعار األصول المطابقة أو المماثلة المدرجة أو المعروضة للبيع شريطة أن تكون هذه المعلومات
واضحة وجرى تحليلها موضوعياً .ويجب تعديل المعلومات المتعلقة بأسعار تلك المعامالت لكي تبين الفروق في شروط و أحكام المعاملة الفعلية ،و
أساس القيمة و اإلفتراضات التي يتم إعتمادها في عملية التقييم التي يتم تنفيذها .كما يمكن ان توجد فروق في الخصائص القانونية واإلقتصادية والمادية

ألصول المعامالت االقخرى مقارنة باألصل الذي يتم تقييمه.

استخدام هذه الطريقة
المنهجية:

•

تعتمد هذه الطريقة أساسً على األسعار المتداولة في السوق حالياً لبيع أو عروض عقارات أخرى

(عقارات مقارنة) مماثلة للعقار موضوع التقييم.

•

حيث انه من المستحيل إيجاد عقاريين مماثلين تماماً فيتم عمل التعديالت المناسبة على أسعار
العقارات المقارنة بخصم قيمة البنود التي تمثل ميزة للعقار المقارن و إضافة البنود التي تمثل
ميزة للعقار قيد التقييم.

•

وبمقارنة الخواص الطبيعية والخدمات المجاورة للموقع (غير شاملة التطوير) بمثيالتها بالمواقع
القريبة يتم تعديل سعر االرض لنفس اإلختالفات الجوهرية بين موقع التقييم والمواقع القريبة.
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التطبيق:

•
•
•
•
•

تحديد النطاق الجغرافي للعقارات المماثلة.

تحديد الفترة الزمنية المناسبة وفقاً لمتغيرات السوق بما يعكس وضع السوق وقت التقييم.
جمع بيانات المقارنات للعقارات المماثلة ضمن النطاق الجغرافي و االطار الزمني المحدد.
إختبار كفاية المقارنات لعملية التقييم (إذا لم تتوفر مقارنات كافية يتم استبعاد طريقة التقييم).
تطبيق التعديالت على العقارات المقارنة للوصول إلى قيمة العقار.

التقييم

أساليب التقييم والطرق
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أساليب التقييم

السوق

الدخل

التكلفة

إستخدام األسلوب

أساسي

-

-

طرق التقييم المستخدمة

اسلوب المقارنات

-

-

أسباب اإلستخدام

للوصول الى قيمة االرض

-

-

تقدير القيمة
بإسلوب السوق – طريقة البيوع المشابهة
تعتمد هذه الطريقة على أسعار السوق الحالية لبيع عقارات
مماثلة للعقار موضع التقييم وحيث أنه من الصعب إيجاد عقارين
متماثلين تماما فإنه سيتم القيام بعمل التعديالت المناسبة علي
أسعار العقارات المقارنة بخصم قيمة البنود التي تمثل ميزة
للعقار المقارن وإضافة قيمة البنود التي تمثل ميزة لعقار التقييم
وذلك لحساب قيمة العقار موضوع التقييم.

التقييم
الحسابات والمؤشرات الى القيمة بإسلوب السوق
صورة جوية للمقارنات

أوال :البحث الميداني
من أجل تقدير القيمة السوقية لألرض ،تم تطبيق طريقة المقارنة لتحديد القيمة السوقية .وفيما يلي
ملخص للعقارات المقارنة في المنطقة المحيطة بالعقار قيد التقييم:
المقارنة المساحة (متر مربع) سعر المتر (ريال/متر مربع) القيمة (ريال) نوع المقارنة
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تاريخ المقارنة

الحي

1

212.0

60,000.0

12,720,000.0

مقارنة

8/4/2022

اجياد

2

500.0

62,000.0

31,000,000.0

مقارنة

10/4/2022

اجياد

3

240.0

50,000.0

12,000,000.0

مقارنة

7/4/2022

اجياد

التقييم
الحسابات والمؤشرات الى القيمة بإسلوب السوق
ثانيا :تقدير متوسط سعر المتر
تمثل مصفوفة التقييم العوامل الطبيعية والغير طبيعية لتحديد القيمة ،وتتمثل في
عناصر الموقع وسهولة الوصول وشكل األرض ووضع السوق.

تسوية حالة السوق
البند
سعر المتر (ريال/متر مربع)
حالة السوق

مقارنة 1
60,000.0
%0.0

مقارنة 2
62,000.0
%0.0

مقارنة 3
50,000.0
%0.0

قيمة المتر المربع بعد تسوية حالة السوق

60,000.0

62,000.0

50,000.0

البند
المساحة

معلومات
مقارنة 1
212.0

التسويات
للمقارنة 1
%5.0-

معلومات
مقارنة 2
500.0

التسويات معلومات التسويات
للمقارنة  2مقارنة  3للمقارنة 3
%5.0240.0
%5.0-

عدد الشوارع

1.0

%0.0

1.0

%0.0

1.0

%0.0

قرب الموقع من الشوارع الرئيسية

قريب

%0.0

قريب

%0.0

متوسط

%10.0

الموقع  -القرب من الحرم المكي

اجياد

%0.0

اجياد

%0.0

اجياد

%7.0

شكل األرض

منتظم

%0.0

منتظم

%0.0

منتظم

%0.0

القرب من الحرم
حالة المقارنة

قريب
عرض

%0.0
%3.0-

قريب
عرض

%0.0
%3.0-

قريب
عرض

%0.0
%3.0-

إجمالي التسويات ()%
القيمة بعد التسويات (ريال/متر
مربع)
الترجيح
سعر المتر النهائي (ريال/متر مربع)
سعر المتر النهائي بعد التقريب
(ريال/متر مربع)
قيمة االرض (ريال سعودي)
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%8.0-

%8.0-

%9.0

55,200.0

57,040.0

54,500.0

%33.3

%33.3

%33.3
55,574.4
55,500.0
102,921,975.0

تسوية الموقع والمؤثرات المكانية
بناء على ما سبق ،يلخص الجدول التالي القيمة السوقية للعقار بإسلوب السوق – طريقة
البيوع المشابهة:
البند

المساحة (متر مربع)

سعر المتر (ريال/متر مربع)

القيمة (ريال)

ارض اجياد

1,854.5

55,500

102,922,000

رأي القيمة

تعتمد شركة ڤاليو إكسبرت على التقييم التالي كقيمة سوقية ،تحت الشروط المحددة ،وحسب اإلفتراضات المذكورة ضمن هذا التقرير .هذا
التقييم بناء على الدراسة المنجزة للسوق العقاري:

102,922,000

• القيمة السوقية للعقار بإستخدام أسلوب السوق بتاريخ  2022/04/13هي:

اإلسم
اإلسم

طالل عاشور

عبدالرحمن الوادعي

فئة العضوية

أساسي مؤقت

أساسي مؤقت

رقم العضوية

-

1220000513

الدور

معاين

إعداد التقرير

هشام العقيل

ختم الشركة
عالء الثقفي

فئة العضوية

زميل

زميل

رقم العضوية

1210000185

1210000027

التوقيع
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(فقط مائة واثنان مليون وتسعمائة وإثنان وعشرون ألف ريال سعودي)

معتمد التقييم

المشاركون في إعداد التقرير

SR

رقم الترخيص

744/18/323

سجل تجاري

1010469884

المالحق

المالحق
مصطلحات عامة في التقرير
الهيئة

يمكن

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

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

األصل أو األصول
تسـهيًل لعمليـة قـراءة المعاييـر ولتفـادي التكـرار يشـير مصطلـح (األصل) و (األصول) عمومـا إلـى
البنـود التـي تكـون محـور مهمـة التقييـم .ومـا لـم ينـص خالف ذلـك فـي المعيـار يمكـن اعتبـار هـذه
المصطلحـات علـى أنها تعني وتشـمل كًّل ٌ مـن الكلمـات التاليـة( :أصـل ،مجموعـةٌ أصـول ،التـزام،
مجموعـةُ التزامـات ،أو مجموعـةٌ مـن األصول وااللتزامات).

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

االختصاص القضائي
تشـير كلمـة (االختصاص) إلـى البيئـة القانونيـة والتنظيميـة التـي يتـم فيهـا تنفيـذ عمليـة التقييـم.
ويشـمل القوانين واللوائـح التـي تسـنها الجهـات الحكوميـة مثـل :المقاطعـة ،والوالية ،والبلديـة،
والقوانيـن التـي تضعها بعـض الجهات التنظيميــة حســب غــرض التقييــم مثــل :المصــارف
المركزيــة وهيئــات تنظيــم األوراق الماليــة.
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يجب
تشــير كلمــة (يجــب) إلــى مســؤولية غيــر مشــروطة ،أي يجــب علــى المقيــم الوفـاء بالمسـؤوليات مـن
هـذا النـوع فـي جميـع الحاالت والظـروف التـي ينطبـق عليهـا الشـرط.

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

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

المالحق
مستندات العقار
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