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 تمشٌش تمٍٍُ

 

 

 

تكلفة تمٌٌم العمار ٌتم تحدٌدها حسب الجهد وساعات العمل المطلوبة إلتمام التمٌٌم ولٌس لها اي صلة او عاللة بمالن العمار او بسعر 

. وٌرجع اعتماد تكلفة التمٌٌم بعد الرجوع الى االدارة المختصة فً شركة اوالت للتنمٌة. العمار الحالً كبٌع او شراء او رهن او تموٌل

 

 

 

 

 المكلف بالتمٌٌم التكلٌف من لبل

 شركة اوالت للتنمٌة المحدودة السادة شركة الشرق األوسط السادة

 االدارة العامة فرع االدارة العامة فرع

 الرٌاض المدٌنة الرٌاض المدٌنة

 صالح الدٌن الحً العلٌا الحً

 شارع الملن عبدهللا المولع ــــــــ المولع

 ــــــــ هاتف ــــــــ هاتف

 ــــــــ فاكس ــــــــ فاكس

 ــــــــ مولع الكترونً ــــــــ مولع الكترونً

ب.ص ب.ص ــــــــ   ــــــــ 

 ــــــــ الرمز البرٌدي ــــــــ الرمز البرٌدي

 ــــــــ الشخص المسؤول ــــــــ الشخص المسؤول

 ــــــــ رلم الجوال ــــــــ رلم الجوال

26/06/2018 تارٌخ التعمٌد --رلم خطاب التعمٌد   

ــــــــ  (ارلام)اجمالً تكلفة التمٌٌم 

ــــــــ  (كتابة  )اجمالً تكلفة التمٌٌم 

ــــــــ عدد اٌام التمٌٌم 
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 واصفات العمار األولٌةم

 

 

 

 

 

 

    (شمك + فلل  )مجمع الوادي نوع العمار 

 مفصلتمرٌر نوع التمرٌر المطلوب 

( Fair market value)الوصول إلى المٌمة العادلة للعمار هدف التمٌٌم 

 طرٌمة التكالٌف+ طرٌمة رسملة الدخل المتولع ( 1)طرٌمة التمٌٌم 

هـ 27/11/1434 تارٌخه 811602000494رلم الصن 

 -- رلم المخطط --بلن رلم  --رلم المطعة 

 --التارٌخ  --رلم رخصة البناء 

 2  م29,820.62 مساحة االرض 

       2  م20,875 مسطحات البناء  

 2 م 17,675 المسطحات التأجٌرٌة 

      الدرعٌةحً    – الرٌاض– المملكة العربٌة السعودٌة مولع العمار 

نوعٌة المستندات المستلمة 
للعمار 

صن الملكٌة   

تم افتراض صحة هذه المستندات واالعتماد على البٌانات الصادرة من مكلف التمٌٌم صحة المستندات 

 فٌال سكنٌة 78 عدد   محتوٌات المبنى

 شمة سكنٌة 20العدد 

م  (123.40)ل  بطو                                                     م12شارع عرض   ٌحد العمار شماال 

م  (246.75)   بطول                                                   م20  طرٌك الدرعٌة ٌحد العمار جنوبا 

م  (187.25)   بطول                                                    م20شارع عرض   ٌحد العمار شرلا 

م  (169.49)   بطول                                                    م20شارع عرض   ٌحد العمار غربا 

 خارج النطاق  المرحلة الثانٌة   المرحلة األولى  داخل النطاق  المولع العام 

أخرى  سكنً تجاري   ي تجار سكنًنوع العمار 

ممتاز  جٌد   رديء  التصمٌم المعماري 

منخفض مستوي مرتفع   المنسوب 

الصرف الصحً كهرباء مٌاه  هاتف  الخدمات 

 غٌر مبنً  مبنًالجار  

غٌر مضاءة مضاءة غٌر مسفلتة    مسفلتة  لشوارع ا

   م 0     على بعد طرٌك الدرعٌةاسم الرب شارع تجاري 

  تمارٌر مالٌة الغرض من التمٌٌم 
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 المفصلتعرٌف التمرٌر 

وتبنى هذه المٌم , تمرٌر شامل خاص بالعمار ٌتبع منهجٌة وطرق علمٌة للوصل الى المٌم المحتملة للعمار موضوع التمٌٌم
على المعلومات واالستنتاجات والمعطٌات السولٌة فً زمن التمٌٌم 

تحدٌد نطاق العمل 

 :الغرض من التمرٌر -1
 شركة الشرق األوسطفً تارٌخ التمٌٌم بناء على طلب  ( مجمع سكنً )الوصول للمٌمة السولٌة العادلة للعمار المستهدف 

 :مالن العمار ونوع الملكٌة -2
.  وتم افتراض صحتها شركة الشرق األوسطتم استالم المعلومات العامة عن العمار من 

 

 :حموق الغٌر فً العمار -3
واذا حصل خالف . تم افتراض أن العمار خالً من أي حموق عٌنٌة أو شخصٌة وال ٌمع علٌة أي رهن او حك امتٌاز للغٌر

وانما مهمتها تمٌٌم العمار بناء على . ذلن فإن شركة اوالت للتنمٌة المحدودة وادارة التمٌٌم الخاصة بها غٌر مسؤولة عن ذلن
 .المعلومات الواردة من المالن والمعاٌنة المٌدانٌة وافتراض صحة المستندات والملكٌة وغٌرها

 -------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

المرفمات المستلمة من طالب التمٌٌم 

صورة صن الملكٌة  

 معلومات عامة عن العمار 

 هدف تمٌٌم العمار 
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 صورة صن الملكٌة
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 بعد ولرب الموالع االستراتجٌة للعمار

(لطر  )بعد المرافك عن المشروع     

 الل من الوصف

  م500

  م500من 

  كلم1

  كلم1

  كلم4

  كلم4

  كلم7

  كلم7

  كلم10

 اكثر من

  كلم10

حكومٌة
 مراكز 

      دوائر حكومٌة
 

   مركز شرطة
 

   

   مركز دفاع مدنً
 

   

   مركز البرٌد
 

   

     وزارات حكومٌة
 

 

   مراكز حضرٌة
 

   

 مراكز تعلٌمٌة

    جامعات
 

  

   مدارس
 

   

   كلٌات
 

   

     معاهد
 

 

حٌة
ص

 مراكز 

   مستشفٌات
 

   

   مستوصفات
 

   

   مراكز طبٌة
 

   

عامة
ت 

خدما
 

   مراكز تجارٌة
 

   

   مطاعم
 

   

   نوادي صحٌة
 

   

   اسواق مركزٌة
 

   

 تموٌنات
 

     

  هاٌبر ماركت
 

    

  سوبر ماركت
 

    

      فنادق
 

   شمك مفروشة
 

   

  محطات ولود
 

    

   مصارف وبنون
 

   

  اجهزة صراف
 

    

عٌة
صنا

ك 
ط
 منا

      منطمة صناعٌة
 

      مصانع
 

      مستودعات
 

      ورش صناعٌة
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 Aerialتصوٌر جوي – المولع الجغرافً 

 

 

 طرق التمٌٌم المتبعة

 

 

 

 

 

 

:طرٌمة التكالٌف واإلهالن  

 

حتساب تكالٌف اإلنشاء والتطوٌر للمشروع بناء على التكالٌف فً زمن ا

ومن ثم إحتساب اإلهالن العام بناء على العمر الفعّال للعمار. التمٌٌم  
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 التمٌٌم بطرٌمة رسملة الدخل

هً لٌمة اإلٌرادات اإلجمالٌة للمشروع كنسبة من لٌمة المشروع اإلجمالً وذلن حسب معدل الدخل السائد فً 

.المطاع المرتبط بالعمار موضوع التمٌٌم ( Yield  )ٌحسب فً هذه الطرٌمة إجمالً الدخل على أساس نسبة إشغال. 

وفً حال كان العمار جدٌد وغٌر مؤجر ٌؤخذ بعٌن االعتبار األسعار التاجٌرٌة السائدة , %المطاع فً زمن التمٌٌم 

هذه الطرٌمة تعنً بمدرة العمار على جلب أرباح وتحوٌل . فً السوق المحٌطة وتطبٌمها على العمار موضوع التمٌٌم

ٌجب األخذ بعٌن االعتبار أن . هذه المداخٌل إلى رأس مال وال تعنً بمٌمة التكالٌف الخاصة بإنشاء أو تصمٌم العمار

حٌث أن صافً . فالد اإلشغال السنوي تخصم من إجمالً اإلٌرادات+ جمٌع التكالٌف الخاصة بإدارة وتشغٌل العمار 

.اإلٌرادات هو المعنً بطرٌمة رسملة الدخل  

(حست اٌّعٍِٛبد اٌٛاسدح إٌٍٕب ِٓ ِبٌه اٌعمبس )إجّبًٌ االٌشاداد اٌسٌٕٛخ    12,800,000 س . س  

فالد االشغال  (-)  

اٌرادات اخرى (+)  

 اجمالً االٌراد السنوي بعد خصم نسبً االشغار

من اجمالً الدخل  (%18)تكلفة تشغٌل وادارة المشروع  (-)  

س. ر0   

0 

12,800,000 س. ر  

س. ر 2,304,000  

 10,496,000 صافً االٌرادات السنوٌة للمشروع 

 

(وتبثخ)لٍّخ اٌعمبس ثطشٌمخ سسٍّخ اٌذخً   ِبئخ ٚستخ عشش ٍٍِْٛ ٚستّبئخ ٚاثٕبْ ٚعششْٚ اٌف ِٚبئتبْ ٚاثٕبْ ٚعششْٚ لاير سعٛدي  

(أرلام)لٌمة العمار بطرٌمة رسملة الدخل  س. ر116,622,222   

(كتابة )لٌمة العمار بطرٌمة رسملة الدخل    واثنان وعشرون لاير سعودينمائة وستة عشر ملٌون وستمائة واثنان وعشرون الف ومائتا 

 

 نتٌجة التمٌٌم بطرٌمة رسملة الدخل

س.  ر116,622,222 :المٌمة السولٌة العادلة للعمار المستهدف ولت التمٌٌم   

( واثنان وعشرون لاير سعودينمائة وستة عشر ملٌون وستمائة واثنان وعشرون الف ومائتا         )  

% (5 -,  +)نتٌجة التمٌٌم معرضة لمعدل تشتت بنسبة   

 المٌمة األعلى للعمار المٌمة العادلة فً نظر الممٌم المٌمة األدنى للعمار

110,791,110 116,622,222 122,453,333 

 

10,496,000  صبلً االٌشاداد اٌسٌٕٛخ س.ر  

%9 ِعذي اٌشسٍّخ ٌٍمطبع  

 116,622,222 لٍّخ اٌعمبس ِٛضٛع اٌتمٍٍُ 
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 التمٌٌم بطرٌمة التكالٌف واالهالكات

 (L & P Value) 

 

 اجمالً المٌمة متوسط سعر المتر المساحة تكالٌف االصول

األرض مساحة إجمالً  29,820.62 2 م  2,700 س. ر س. ر 80,515,674   

 

-------------------------------------------------------------------------------------------  

 تكالٌف انشاء مسطحات البناء

(لاير)سعر المتر  المساحة   اإلجمالً 

2م17675 البناء االساس   2,000 35,350,000 

 - - - المالحك

2م3200 الحدائك   2300 7,360,000 

س. ر42,710,000   إجمالً التكالٌف اإلنشائٌة   

-------------------------------------------------------------------------------------------  

زمن التمٌٌم (منشاة+ ارض  )إجمالً لٌمة العمار    

األرضلٌمة  س. ر 80,515,674   

أعمال اإلنشاء  تكلفة س. ر42,710,000   

أعمال التطوٌر  تكلفة  - 

االهالكات-   - 

عمار لٌمة الإجمالً س. ر123,225,674   

-------------------------------------------------------------------------------------------  

 نتٌجة طرٌمة تمٌٌم التكالٌف

س. ر123,225,674 :المٌمة السولٌة العادلة للعمار المستهدف ولت التمٌٌم   

(وستمائة واربعة وسبعٌن  رٌاالت سعودي , ومائتان وخمسة وعشرٌن الف, مئة وثالثة وعشرون ملٌون )  

% ( 5 -,  +)نتٌجة التمٌٌم معرضة لمعدل تشتت بنسبة   

 المٌمة األعلى للعمار المٌمة العادلة فً نظر الممٌم المٌمة األدنى للعمار

117,064,390 123,225,674 129,386,957 
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(2019-2017) فً مدٌنة الرٌاض ة السكنًات لمطاع العمارالمستمبلٌة التولعات   

 بٌن أسعار المبٌعات فً سوق الرٌاض السكنً واستمرار نشاط المبٌعات انخفاضٌتولع  -

 بسبب الضبابٌة التً تسٌطر على لطاع العمارات السكنٌة بعد 2019 2018عامً 

كدفعة أولى على المروض التموٌلٌة وتطبٌك النظام على موظفً % 30فرض نسبة 

 .المطاع العام والخاص

بعد الكم الهائل من  السٌما  السكنً فً حجم االستثمار فً المطاعانخفاض ٌتولع  -

 .المعروض فً السنوات الثالث السابمة

من المتولع أن ٌشهد المطاع السكنً ثبات فً أسعار البٌع والتأجٌر نتٌجة انخفاض معدل  -

على صعٌد األسعار فلٌس هنان بوادر . 2019الطلب على العمارات السكنٌة فً مطلع 

 أعوام بل الحدٌث هنا عن كبح ارتفاعها كما حصل فً 5انخفاضها وعودتها إلى ما لبل 

 الفترة السابمة 

 بتوفٌر لطع سكنٌة مطورة هو للحد ة الحكومة األخٌرتمن المتولع أن تظهر نتائج لرارا -

من االرتفاعات الحادة فً أسعار األراضً السكنٌة التً وصلت فً بعض األحٌاء إلى 

حدود خٌالٌة وباتت خارج متناول شرٌحة واسعة من المواطنٌن السٌما أصحب الدخل 

 .المتوسط والمحدود

من المتولع االنتهاء من العدٌد من المشارٌع السكنٌة فً حً الملما والٌاسمٌن وحطٌن  -

 . مما سٌؤدي إلى ارتفاع فً حجم المعروض2018والعارض وحً عرله فً عام 

محدودٌة التموٌل المتاح لشركات التطٌر العماري وعدم وضوح عملٌة التخطٌط ستؤدي  -

 إلى إعالة عملٌة االستثمار وبطء فً المعروض السٌما لطاع تطوٌر األراضً الخام

 نتولع بروز الوحدات االلتصادٌة لذوي الدخل المحدود -

ستمر يسوف ٌحافظ شمال الرٌاض على مكانته فً لٌادة المطاع السكنً وٌتولع أن  -

  للمدٌنة العمل فً تطوٌر المخططات البعٌدة عن التنظٌم الحضري

إن مشهد النمو  .ض فً مدٌنة الرٌا السكنٌةتخصٌص مناطك مركزٌة لبناء األبراج -

وذلن  (االبراج)العمرانً الهائل لمدٌنة الرٌاض وخاصة فً بناء المبانً المرتفعه 

لغاٌات اما سكنٌة او مكتبٌة ٌعكس حاجة المدٌنة إلى زٌادة المساحات من خالل النمو 

الرأسً والذي بدأت مالمحه تظهر على امتداد الطرٌك الرئٌسً للمدٌنة وهو طرٌك 

 المالً والمشارٌع االخرى التً تموم بتموٌلها الصنادٌك عبد هللاالملن فهد ومركز الملن 

 .الحكومٌة باإلضافة إلى مشارٌع المطاع الخاص
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ٌتولع أن ٌستمر صغار المستثمرٌن فً لٌادة المطاع السكنً اللذٌن تفوق نسبتهم ال  -

، وتتركز استثماراتهم فً إنتاج الوحدات السكنٌة التً تستهدف أصحاب المداخٌل 70%

 ملٌون لاير سعودي للمشروع 20المتوسطة والمرتفعة، بمعدل استثمار ٌصل إلى 

وتعمل وزارة اإلسكان .  وحدة سكنٌة25الواحد، وبمتوسط عدد وحدات سكنٌة 

السعودٌة على تنفٌذ جملة من المشارٌع اإلسكانٌة فً جمٌع مناطك المملكة العربٌة 

 . وحدة سكنٌة7000السعودٌة ومن ضمنها مشروع إسكان الرٌاض بعدد 

 

 أبرز المشارٌع العمارٌة فً مدٌنة الرٌاض على سبٌل المثال ال الحصر  

 تارٌخ االنتهاء عدد الوحدات السكنٌة  إسم المشروع

 2015 4,500 إٌوان

 2015  1,000 منازل لرطبة 

 2016 3,500 لرٌة العمارٌة

 2017 3,189 شمس الرٌاض 

إسكان )مشروع وزارة اإلسكان 
(الرٌاض  

7000 N/A 

Blom Inv  400 2015 

 2016 250 أمجال 

2016-2015بٌن   وحدة سكنٌة 5,000أكثر من  صنادٌك عمارٌة لصٌرة األجل    
 

 

هذه المشارٌع ال تحصر كافة العرض المستمبلً فً مدٌنة الرٌاض بل تشكل نسبة ال تزٌد :    مالحظة

.من إجمالً العرض العام للمساكن% 30عن   

 

:مخاطر المشروع  

 .فسخ العمد للعمار بالكامل .1

 . انخفاض االسعار للمٌمة االٌجارٌة .2

 .تملب أسعار السوق .3
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 :المعاٌٌر والمالحظات العامة فً التمٌٌم 

 .تُ ِعبٌٕخ اٌعمبس ِعبٌٕخ تبِخ عٍى اسض اٌٛالع -

 .تُ تمٍٍُ اٌعمبس طجمب ٌٍّعبٌٍش اٌذٌٍٚخ ٚإٌٍّٙخ -

 .ٌُ ٌتُ إخفبء أي ِعٍِٛبد ٚسدد إٌٍٕب ِٓ شبٔٙب أْ تؤثش عٍى لٍّخ اٌعمبس اٌٛاسدح فً اٌتمشٌش -

 .تُ ِشاعبح اٌّمبٌٍس اٌعٍٍب ألخاللٍبد إٌّٙخ سٛاء تُ تمٍٍُ اٌّششٚع عٓ طشٌك فشد اٚ ِجّٛعخ -

 .تتعٙذ ششوخ أٚالد ٌٍتٍّٕخ اٌّحذٚدح ثسشٌخ اٌّعٍِٛبد ٚاٌمٍُ اٌٛاسدح فً تمشٌش اٌتمٍٍُ -

 .تُ اعتجبس ِجذأ عذَ االٔحٍبص فً تمشٌش اٌتمٍٍُ -

 .تُ اتخبر وبفخ اٌخطٛاد اٌضشٚسٌخ ٚإٌّبسجخ ٌٍمٍبَ ثعٍٍّخ اٌّعبٌٕخ ٚاٌتمٍٍُ عٍى اٌٛجٗ األوًّ -

 .تُ األخز ثعٍٓ االعتجبس أٌٌٚٛخ اٌحصٛي عٍى عٍٕبد ِشبثٙخ ٌٍعمبس اٌّستٙذف ٚفً ٔفس إٌّطمخ -

  .اٌششوخ ِّثٍخ فً اداسح اٌتمٍٍُ غٍش ِسؤٌٚٗ عٓ اٌتحمك ِٓ سالِخ ٚثبئك اٌٍّىٍخ اٌخبصخ ثبٌعمبس -

 .اْ ٘زٖ اٌٛثٍمخ اٌّعذح ِٓ لجً ششوخ اٚالد ٍِه ٌٙب ٚال ٌجٛص استغالٌٙب فً اغشاض تخبٌف ِبتُ اعذاد٘ب ٌٗ  -

تُ اٌتمٍذ ثّعبٌٍش اٌتمٍٍُ اٌّعتّذح ِٓ اٌٍٙئخ اٌسعٛدٌخ ٌٍّمٍٍٍّٓ ، ٍِٚثبق آداة ٚسٍٛن ِٕٙخ اٌتمٍٍُ اٌصبدس عٕٙب ،  -

 .ٚاٌٍٛائح ٚاٌتعٍٍّبد راد اٌعاللخ
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عبدالملن إبراهٌم الدروٌش  : اإلسم   

    1210000397: رلم العضوٌة 
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