
تقييــــــم  تقرير 

م 2022/06/30

: مقدمة إلى 

لقطاع التجزئة ريتصندوق االنماء 

جميع الحقوق الفكرية محفوظة لشركة باركود    ©

851361020201-851351020201–851341020201–851331020201–851321020201–851301020201–851281020201–581271020201–851251020201–851241020201–851231020201–851211020201: تقارير رقم 
1

:رقم التقرير
130314720221



مقدمة

:البيانات المرجعية 

صندوق االنماء ريت لقطاع التجزئة ( :العميل ) صاحب الطلب 

صندوق االنماء ريت لقطاع التجزئة :(مستخدم التقرير ) المستفيد 

وزارة الشؤون البلدية والقروية  :مالك األصل و المنفعة 

ولية  شركة باركود بتقييم األصول موضوع التقرير لتقدير قيمة العقار حسب معايير التقييم الد( صندوق االنماء ريت لقطاع التجزئة) كلف العميل 
.، وبناء عليه تم إعداد هذا التقرير (االنماء ريت ) م لغرض تقييم دوري للصندوق العقاري 2022/06/08بتاريخ 

:غرض التقييم 

م2022/ 06/ 30 :تاريخ نفاذ القيمة 

:المبادئ الفنية والقانونية 

:القدرة على تقييم األصل -1

.بلت المهمة وب ، وبناء على ذلك قمطلتملك باركود كوادر مهنية قادرة على تقييم هذا النوع من األصول ، ولديها الكفاءة المطلوبة للوصول إلى القيمة السوقية في التاريخ ال

- :المعايير المهنية لمهمة التقييم 2

، ووفقا لإلجراءات والقواعد المهنية المتعارف عليها في (IVSC)الصادرة عن مجلس معايير التقييم الدولية IVS 2022نفذت مهمة التقييم هذه استنادا على معايير التقييم الدولية 
.لبية للعين محل التقييم لخصائص اإليجابية والسواأعمال التقييم لألصول العقارية ، والتي تقوم على التحليل والمقارنة والمعاينة المباشرة لكل عقار ، والبحث قدر اإلمكان عن المؤثرات

- :أسلوب التقييم 3

أسلوب التكلفة طريقة التكلفة& اعتمدنا أسلوب الدخل طريقة الرسملة المباشرة و طريقة التدفقات النقدية المخصومة 
أسلوب التكلفة هو أسلوب إيجاد مؤشر للقيمة باستخدام &أسلوب الدخل هو أسلوب إيجاد مؤشر للقيمة من خالل تحويل التدفقات النقدية المستقبلية إلى قيمة رأسمالية حالية 

.او البناء عن طريق الشراءاء  المبدأ االقتصادي الذي ينص على أن المشتري ال يدفع مقابل حصوله على أصل ما أكثر من تكلفة الحصول على أصل آخر له منفعة مساوية ، سو

:أساس القيمة -4

(:2022IVS)أساس القيمة هو القيمة السوقية وهي وفقا لتعريف معايير التقييم الدولية 
حيث يتصرف كل طرف حايد بعد تسويق مناسبس مالمبلغ المقدر الذي ينبغي على أساسه مبادلة األصول أو التزامات في تاريخ التقييم بين مشتر راغب وبائع راغب في إطار معاملة على أسا"

.من األطراف بمعرفة وحكمة دون قسر أو إجبار 

410123034700)حفر الباطن  للصكوك  رقم –تبوك –الرياض -م لتقييم عقارات داخل المملكة العربية السعودية في مدينة الدوادمي  2021/05/10بناء على تعميدكم لشركة باركود بتاريخ 
-9501040084-532502002325-332509008666.)
م ، سعيا منا للوصول إلى دة واألصول المهنية لعملية التقييعتمفأن فريقنا قد أتم تنفيذ المهمة بعد معاينة األصول ومراعاة جميع العناصر المؤثرة في القيمة ، وباالستناد إلى المعايير الدولية الم( 

تقرير وحدة ويعد هذا التقرير شهادة يمكن االعتماد عليها في الغرض الذي نفذت مهمة التقييم هذه ألجله مع مالحظة أن هذا ال. قيمة العقارات المناسبة للغرض الذي أعد من أجله تقرير التقييم 
.واحدة ال يصح أن ُتجزأ 
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المبادئ الفنية والقانونية

- :حدود المعاينة والفحص5
ال يعتد بهذه ة أن وجدت، مع مالحظة أنهابهلتنفيذ مهمة التقييم وتحقيق غرض هذا التقرير تمت معاينة األعيان العقارية محل هذا التقرير، والمناطق المجاورة لها، والعقارات المش

.المعاينة ألغراض الفحص واالختبار الهندسي للمباني

:مصادر المعلومات وطبيعتها -6

.اعتمدنا في إعداد تقرير التقييم على مجموعة من المصادر والمعلومات والبيانات المكتبية التي نعتقد أنها تكافئ غرض ووقت التقييم 

- :وثائق التملك 7

.نافيه سئوليتنا من كل ما يي متم االطالع على صورة الصك ، وعليه فأننا نفترض سالمة الصك وعدم وجود ما ينافيها  أو يعارضها ، وقد صدر  التقرير بناء على هذا ونخل

- مطلقة:حرية التصرف في الملك 8

لمنفعة على حد ناقلة للملكية أو االبموجب المستندات المستلمة من العميل تم افتراض عدم وجود أي موانع شرعية أو نظامية أو تجارية على العقارات تحول دون أي من التصرفات
.سواء

- :االستخدامات القانونية المتاحة للعقار استنادا للتنظيمات البلدية 9

دام العقارات حيث ية محددة االستخسلبحسب معاينة فريق عمل باركود بالمقارنة بالعقارات المتواجدة في نفس شوارع العقارات المقيمة  فأنه ال يوجد أي شروط أو تنظيمات خاصة 
.تجاري سكني مكتبي: تعد أراضي العقارات محل تقريرنا هذا االستخدام 

- :امتيازات وثيقة التأمين 10

.تم استالم وثيقة تأمين للعقارات محل التقرير من العميل

- :حدود المسئولية واالستقاللية 11

.كانرف نعتبر مهمة التقييم هذه والتقرير المصاحب لها مهمة استشارية نحفظ فيها أصول الحياد والشفافية والمهنية ، من غير تأثير خارجي ألي ط

- :الملكية الفكرية وإعادة االستخدام 12

أن يعيد نشر كل أو بعض أجزاء التقرير دون –يشمل هذا صاحب الطلب والمستفيد من التقرير –يعد هذا التقرير شكال ومضمونا ملكية فكرية لشركة باركود ، وال يجوز ألي طرف 
.الحصول على موافقة خطية من الشركة 

- :السرية وحفظ المعلومات 13

تمانها ، ذا التقرير وكت هلقد أعد هذا التقرير بناء على طلب خاص ولغرض استشاري ، وندرك ألجل هذا األهمية القصوى عند صاحب الطلب في الحفاظ على معطيات ومخرجا
دين في التقرير وال في غير هذا التقرير ، وتعد معلوماته ملكا خاصا لصاحبها وللمستخدمين المحد" صراحة"ونحن ملتزمون بذلك ، ولن يتم استخدام المعلومات الخاصة بالعميل 

.يحق ألي طرف آخر االطالع عليها 
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:االختبارات البيئية و فحص التربة-14
يئية متعلقة بالتربة و ي مشاكل ببألم يتم االطالع على أي وثائق متعلقة بالفحص البيئي لألراضي المقام عليها األصول محل التقييم، و لذلك وجب علينا االفصاح بعدم علمنا

لألصول قييمناو بحسب فهمنا، و كون أن العميل لم يفصح عن أي مستندات لها عالقة بتكوين األراضي الواقعة عليها االصول، فأننا نريد أن نوضح أن ت.  التكوين الداخلي لها
.  كان على أساس سالمة األراضي من أي مشاكل بيئية متعلقة بالتربة و تكوينها الداخلي

ييم المقدرة يؤثر على نتائج التققد و من المهم االشارة إلى أنه في حال تم اكتشاف أي مشاكل بيئية في األراضي الواقعة عليها األصول، أو األراضي المجاورة لها، فأن ذلك 
.  و لذلك وجب علينا التنبيه. حاليا في تقريرنا هذا
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المبادئ الفنية والقانونية

التوقيع فئة العضوية رقم العضوية االسم

فرع العقار –زميل أساسي 1210000001 عبدالكـــريم محمد أبانمي

فرع العقار–أساسي مؤقت  1220000056 بسام بن عبدالواحد الحذيفــي

فرع العقار –زميل أساسي
1210000134 معوض عسيري

ومعد التقرير –محلل 
- دغريريحسن 

:أعضاء فريق التقييم -15
بالمناطق ةفيأعضاء فريق العمل أصحاب خبرات سابقة لمثل هذا العمل وحاصلين على اعتمادات في التقييم من الجهات ذات الصالحية ، ولديهم الخبرة الكا

الدولية ، والدارجة م يوبفئات العقار للعقارات التي تم تقييمها كما ويقرون بأن لديهم القدرة على إعداد التقرير دون أي صعوبات وفقا لمتطلبات معايير التقي
:أسمائهم كالتالي
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صندوق االنماء ريت لقطاع التجزئة( العميل ) صاحب الطلب 

صندوق االنماء ريت لقطاع التجزئة( مستخدم التقرير ) المستفيد 

(ريت ) تقييم دوري لعقارات صندوق الغرض من التقييم 

طريقة التكلفة–أسلوب التكلفة &طريقة التدفقات النقدية –طريقة الرسملة المباشرة –أسلوب الدخل أسلوب وطريقة التقييم

للعقارات ( السوقية ) القيمة المقدرة 

(281,750,000)الرياض  –المكان مول -2

108,250,000الدوادمي   –المكان مول -2

(139,500,000)تبوك–المكان مول -3

(355,000,000.00)حفر الباطن–المكان مول -4

م2022/ 06/ 08تاريخ التعميد

م 09 / 06 / 2022تاريخ المعاينة

م30 / 06 /2022تاريخ نفاذ القيمة

القيمة السوقيةأساس القيمة

ريال884,501,000(بعد التقريب)القيمة اإلجمالية للعقارات رقما  

ثمانمائة و أربعة وثمانون مليونا  وخمسمائة ألف ريال(بعد التقريب)القيمة اإلجمالية للعقار ات كتابة

ملخص تقرير تقييم 

6ودجميع الحقوق الفكرية محفوظة لشركة بارك©
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حفر الباطن-

المكان مول -1

تبوك-
المكان مول -1

الرياض-

المكان مول -1

الدوادمي-

المكان مول -2

خـــريطة العقــارات 

:  المنطقة الشرقية 

: المنطقة الوسطى

:منطقة تبوك 
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حفر الباطن-

المكان مول -1



تحليل السوق



المؤشرات االقتصادية للمملكة

التجارية و تشهد المملكة العربية السعودية نموا كبيرا في القطاع السكني على وجه الخصوص، و القطاعات
مملكة و يعود ذلك إلى عدة عوامل منها الشراكات الجديدة التي قامت بها حكومة ال. المكتبية بشكل عام

ق رؤية باإلضافة إلى خطة التحول الوطني التي تنتهجها المملكة مع سعيها نحو تحقي،((PPPمتمثلة في ال 
عدة و من العوامل المهمة ايضا، التخطيط العمراني الحديث الذي بدأت المملكة تطبيقه في. ٢٠٣٠المملكة 

.  مدن رئيسية

رة، حيث و من العوامل التي أدت إلى نمو القطاعات العقارية في المملكة، النمو السكاني في السنوات االخي
و أدى ذلك . مليون نسمة حسب احصائية هيئة االحصاء السعودية35وصل عدد السكان إلى ما يقارب ال 

.   ارتفاع الطلب على القطاع السكني على وجه الخصوص
محرك و باعتماد المملكة على القطاعات الغير بترولية كالقطاع العقاري على سبيل المثال باعتباره ال

ملكة من االقتصادي الثاني للمملكة و احد ابرز القطاعات نموا في السنوات االخيرة، فأن الناتج المحلي للم

.المتوقع استمرار ارتفاعه االيجابي في السنوات الخمس القادمة حسب صندوق النقد الدولي
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تحليل السوق للقطاع التجاري
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قاعدة بيانات باركود: المصدر

:القطاع التجاري 

المستحوذ األكبر ( REITs)الريتوالذي يعتبر  . في الجدول أدناه وثقنا بعض العقارات الخاصة بقطاع التجزئة المنفذة خالل السنوات الماضية و المعلنة في تداول 
. عليها والتي تقع في المملكة العربية السعودية 

مالحظاتاإلشغالمعدل العائدليصافي الدخل التشغيقيمة االستحواذالموقعاألصل

%97%320,000,00029,300,0009.16الرياضبوليفارد
2021ريتالمستحوذ صندوق جدوى 

2018ريتسدكوالمستحوذ صندوق %100%345,000,00025,000,0007.25الخبرووكأجدان 

%95%1,147,279,00092,396,1158.05األندلس مول جده
2017المستحوذ األهلي ريت

ريتالمستحوذ صندوق بنيان --%505,500,00032,824,9336.49الراشد ميجا مول المدينة

ريتالمستحوذ صندوق بنيان %90%372,000,00034,583,96615.49الراشد مول  أبها

----%206,000,00015,646,2937.60الراشد مول جيزان
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المسح الميداني:  المصدر

:أسعار التأجير للعقارات المشابهة

:الجدول التالي يوضح المسح الميداني ألسعار التأجير للقطاع 

(Mall)تحليل السوق للقطاع التجاري 

الدور األولالدور األرضيالنوع

2700-3200550-1000معرض

food court-2500-3000منطقة المطاعم 

1200-1000السينما

600-450سوبر ماركت

.أهم عامل مؤثر في سعر التأجير      المساحة المطلوبة و  الموقع * 
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الرياض-المكان مول 



الرياض-المكان مول 

تجاريمركزنوع العقار 1

2م37,293.00مساحة األرض2

طريقة الرسملة المباشرة-أسلوب الدخل أسلوب التقييم 3

الرياض-المكان مول 
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الملخص التنفيذي 

االطالع على كامل ، وللمزيد نأمل منكمتجدون أدناه ملخص رأينا في القيمة للعقار ، حيث نؤكد قيامنا بالبحوث الضرورية وحصولنا على المعلومات الالزمة للقيام بهذا التقييم
:التقرير حيث أن التقرير وحدة واحدة ال يصح أن تجزأ 

ملخص التقرير

صندوق االنماء ريت لقطاع التجزئة(العميل ) صاحب الطلب 

صندوق االنماء ريت لقطاع التجزئة(مستخدم التقرير ) المستفيد 

( ريت ) تقييم دوري لعقارات صندوق الغرض من التقييم

5قطعة رقم , 3176مخطط رقم , حي الملقا , الرياض عنوان العقار

مركز تجارينوع العقار

2م37,293.00مساحة األرض

شركة صندوق وابل اسم المالك

410123034700رقم الصك

هـ1439/09/20تاريخ الصك

ملكية مطلقةنوع الملكية

القيمة السوقيةأساس القيمة

2220-)تقييم  (ترجمة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين( IVS)معايير التقييم الدولية معايير التقييم

طريقة الرسملة المباشرة-أسلوب الدخل أسلوب التقييم

م2022/ 06/ 08تاريخ التعميد

م2022/ 06/ 09تاريخ المعاينة

م2022/ 06/ 30تاريخ نفاذ القيمة

ريال281,750,949القيمة النهائية رقما  

مئتان وواحد وثمانون مليونا  وسبعمائة وخمسون ألفا  وتسعمائة وتسعة وأربعون ريالالقيمة النهائية كتابة  

ريال281,750,000القيمة النهائية رقما  بعد التقريب

مئتان وواحد وثمانون مليونا  وسبعمائة وخمسون ألف ريالالقيمة النهائية كتابة  بعد التقريب

الرياض-المكان مول 
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اعتبارات مهمة تم األخذ بها

.وفي موقع بارز وتستثمر اإلدارة بنشاط وتتعهد بالحفاظ على تعزيز اإليرادات والحفاظ على المنافسة ,لكن صيانته ممتازة وهو بحاله جيدة , المركز قديم نوعا  ما •

ونتوقع أن تزيد خالل الفترة القادمة  , اإلشغال في المركز ليست قوية •
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 SWOTوالتحدياتتحليل نقاط القوة والضعف 

الضعفالقوة

موقع مميز في منطقة راقية

تصميم ممتاز و عصري للمول

الزوارو اكاديمية كرة قدم لألطفال الذي قد يلعب دور مهم في جلب, سكاي زون, بولينقوجود صالة 

ال يطل مباشرة على شارع رئيسي

التهديداتالفرص

ازدياد عدد الموالت في الرياضجلب مستأجرين رئيسين 



:االفتراضات واالفتراضات الخاصة

بمجرد دد ، كما أنها أمور تقبلتعد االفتراضات أمور منطقية يمكن قبولها كحقيقة في سياق أعمال التقييم دون التحقق أو التدقيق فيها على نحو مح"وفقا لتعريف المعايير الدولية للتقييم  

ال يفترضها واالفتراضات الخاصة عبارة عن افتراضات تختلف عن الحقائق الفعلية الموجودة في تاريخ التقييم ، أو تلك التي.ذكرها وهذه االفتراضات ضرورية لفهم التقييم أو المشورة المقدمة 

"مشارك معتاد في السوق في معاملة ما في تاريخ التقييم 

:وفي مهمة التقييم هذه تم افتراض التالي 

ريال22,095,993صحة المعلومات المالية التي زودنا بها العميل فيما يخص الدخل االجمالي للعقار و هو -1

و العمل على رفع المتر التأجيري الحالي و , %٩٣فترضنا ايضا قدرة االدارة الجديدة على رفع اجمالي الدخل  الناتج عن تأجير العقار، مع رفع نسب االشغال الحالية حيث تمثل ما نسبته -2

.  و رفع قيمة العقود الحالية أثناء التجديد, توقيع عقود جديدة

%100السنوات الالحقة , % 96السنة الثانية , % 93السنة األولى  : افترضنا نسب االشغال التالية-3

. صحة البيانات المزودة من قبل العميل فيما يخص تاريخ بداية ونهاية العقود بالنسبة للمستأجرين -4

.تحمل المؤجر لجميع مصاريف الصيانة والتشغيل -5

.  توجد بعض العقود للمستأجرين منتهية وتم افتراض إعادة التجديد -6
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بيانات العقار 

مركز تجارينوع العقار

بيانات الملكية

شركة صندوق وابل اسم المالك

1010929653رقم هوية المالك

410123034700رقم الصك

هـ1439/09/20تاريخ الصك

-رقم رخصة البناء

-تاريخ رخصة البناء

-رقم محضر التجزئة

-تاريخ محضر التجزئة

-رقم قرار ذرعة

--رقم القرار المساحي

موقع العقار 

المملكة العربية السعوديةالدولة

منطقة الرياضالمنطقة

الرياضالمدينة

داخل النطاقالموقع العام

حي الملقاالحي

-اسم المخطط

3176رقم المخطط

43رقم البلوك

5رقم القطعة

-رقم الوحدة

 N24.79092 E46.61191إحداثيات الموقع

بيانات العقار 
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تجارياستعمال األرض حسب النظام

2م37,293.00مساحة األرض حسب الصك

منتظمشكل األرض

مستويمنسوب األرض

مبنىبناء القطعة المجاورة

بيانات األرض

الحدود واألطوال

اسم الشارععرض الشارعالحدطول الضلعالجهة

-م15شارعم185.07شمال

-م15شارعم 185.07جنوبا

-م20شارعم201.05شرقا

-م60شارع م201.5غربا
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1القبوخرسانةنوع البناء

1الدور األرضيجيدحالة البناء

0الميزانينغير شاغرشاغريه المبنى

1األدوار المتكررةتجارياستخدام المبنى

ممتازمستوى التشطيب بشكل عــــامسنوات7عمر المبنى حسب رخصة البناء

دهان+ جبس تشطيب األسقفدور2إجمالي عدد األدوار

مركزي+ سبيلت وحدات نوع التكييف
تشطيب األرضيات

-

بيانات المبنى والتشطيبات

نسبة أنجاز البناء والتشطيبات
100%

أعمال البناء والتشطيبات المتبقية
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صور العقار 

20
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صور العقار 
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الصور الفضائية

صورة جوية على مستوى المدينةصورة جوية على مستوى األحياء
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تقـــدير القيمــــة

DCFتقدير القيمة بطريقة التدفقات النقدية المخصومة 

.واغر العائد على اإلستثمار ونسبة الشبة تم إجراء مسح ميداني ألسعار السوق الحالية وتوجه أسعار اإليجارات للعقارات الواقعة في منطقة العقار المراد تثمينه ومعرفة متوسط نس

في المنطقة وتحليل البيانات المالية للعقار المراد تثمينه 

:وبناء على ذلك تم تقدير قيمة العقار حسب المعطيات 

.حسب البيانات المزودة من العميل( م 21,043.5) للمولالتأجيريةالمساحة -

( ريال 22,095,993)إجمالي الدخل -

% 10تم تقدير إجمالي المصاريف حسب ماهو سائد في السوق للعقارات المشابهة لخصائص العقار للفنادق بــنسبة -

للسنوات الالحقة % 100, للسنة الثانية% 96, للسنة األولى% 93: نسب اإلشغال-

%10تم تقدير معدل الخصم بنسبة , حسب تقدير المقيم: معدل الخصم-
%7.5: معدل الرسملة للسنة األخيرة--
.من السنة الثالثةابتداءا% 5تم افتراض معدل نمو  بنسبة -

.االستخدام الحالي: فرضية القيمة-
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تقـــدير القيمــــة

معدل الخصم معدل الرسملة 

10% 7.5%

2026 2025 2024 2023 2022 تاريخ الدفعات

القيمة االخيرة 5 4 3 2 1 الفترة

-- 23,020,986 21,924,749 20,880,713 19,090,937 18,494,346 صافي التدفقات النقدية

204,203,163 -- القيمة االخيرة

-- 14,294,221 14,974,899 15,687,989 15,777,635 16,813,042 القيمة الحالية للدفعات

281,750,949 القيمة النهائية 

إجمالي قيمة العقار 

ريال 281,750,949 رقما

مئتان وواحد وثمانون مليونا  وسبعمائة وخمسون ألفا  وتسعمائة وتسعة وأربعون ريال كتابة 
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الدوادمي-المكان مول 



الدوادمي-المكان مول 

تجاريمركزنوع العقار 1

2م72,678.42مساحة األرض2

أسلوب التقييم 3
طريقة التدفقات النقدية –أسلوب الدخل 

المخصومة

الدوادمي-المكان مول 
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الملخص التنفيذي 

االطالع على كامل ، وللمزيد نأمل منكمتجدون أدناه ملخص رأينا في القيمة للعقار ، حيث نؤكد قيامنا بالبحوث الضرورية وحصولنا على المعلومات الالزمة للقيام بهذا التقييم
:التقرير حيث أن التقرير وحدة واحدة ال يصح أن تجزأ 

ملخص التقرير

صندوق االنماء ريت لقطاع التجزئة(العميل ) صاحب الطلب 

صندوق االنماء ريت لقطاع التجزئة(مستخدم التقرير ) المستفيد 

( ريت ) تقييم دوري لعقارات صندوق الغرض من التقييم

(م/248)، قطعة رقم ( 960) الدوادمي ، حي الريان ، مخطط رقمعنوان العقار

مركز تجارينوع العقار

2م72,678.00مساحة األرض

وزارة الشؤون البلدية والقروية اسم المالك

غير متوفررقم الصك

غير متوفرتاريخ الصك

(أنتفاعحق) مستأجرة نوع الملكية

القيمة السوقيةأساس القيمة

2220-)تقييم  (ترجمة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين( IVS)معايير التقييم الدولية معايير التقييم

طريقة التدفقات النقدية المخصومة-أسلوب الدخل أسلوب التقييم

م2022/ 06/ 08تاريخ التعميد

م2022/ 06/ 09تاريخ المعاينة

م2022/ 06/ 30تاريخ نفاذ القيمة

ريال108,232,926القيمة النهائية رقما  

مائة وثمانية مليونا  ومئتان واثنان وثالثون ألفا  وتسعمائة وستة وعشرونالقيمة النهائية كتابة  

ريال 108,250,000القيمة النهائية رقما  بعد التقريب

مائة وثمانية مليونا  ومئتان وخمسون ألف ريالالقيمة النهائية كتابة  بعد التقريب

الدوادمي-المكان مول 
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(ريال 650.000)سنة وقيمة أجار األرض السنوي 15عدد السنوات المتبقية لعقد اإليجار لألرض -هـ 1458/ 11/ 1نهاية العقد & هـ 1433/ 11/ 1بداية عقد اإليجار :  مالحظة  



:االفتراضات واالفتراضات الخاصة

ق فيها على نحو محدد ، كما تعد االفتراضات أمور منطقية يمكن قبولها كحقيقة في سياق أعمال التقييم دون التحقق أو التدقي"وفقا لتعريف المعايير الدولية للتقييم  
واالفتراضات الخاصة عبارة عن افتراضات تختلف عن الحقائق الفعلية .أنها أمور تقبل بمجرد ذكرها وهذه االفتراضات ضرورية لفهم التقييم أو المشورة المقدمة 

"الموجودة في تاريخ التقييم ، أو تلك التي ال يفترضها مشارك معتاد في السوق في معاملة ما في تاريخ التقييم 

:وفي مهمة التقييم هذه تم افتراض التالي 

. ريال17,441,403افترضنا صحة البيانات الواردة من قبل العميل فيما يخص اجمالي الدخل اإلجمالي و هو -1

و هي نسبة منخفضة و قد تؤثر , %55افترضنا قدرة االدارة الجديدة على رفع اجمالي الدخل  الناتج عن تأجير العقار، مع رفع نسب االشغال الحالية حيث تمثل ما نسبته -2

يمة العقود الحالية و رفع ق, كما افترضنا قدرة اإلدارة على رفع سعر المتر التأجيري الحالي و توقيع عقود جديدة. على القيمة العقار ان لم يتم حل مشكلة التأجير في العقار

. أثناء التجديد

:  تم افتراض نسب االشغال حسب التالي-3

% 85, للسنة الثالثة% 80, للسنة الثانية% 60, للسنة األولى% 40: للسنة الخامسة نسب اإلشغال% 80و , للسنة الرابعة% 75, للسنة الثالثة% 65, للسنة الثانية% 55, للسنة األولى% 45

.للسنوات الالحقة% 95و من ثم ,  للسنة السادسة% 95, للسنة الخامسة % 90و , للسنة الرابعة
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:االفتراضات واالفتراضات الخاصة

ق فيها على نحو محدد ، كما تعد االفتراضات أمور منطقية يمكن قبولها كحقيقة في سياق أعمال التقييم دون التحقق أو التدقي"وفقا لتعريف المعايير الدولية للتقييم  
واالفتراضات الخاصة عبارة عن افتراضات تختلف عن الحقائق الفعلية .أنها أمور تقبل بمجرد ذكرها وهذه االفتراضات ضرورية لفهم التقييم أو المشورة المقدمة 

"الموجودة في تاريخ التقييم ، أو تلك التي ال يفترضها مشارك معتاد في السوق في معاملة ما في تاريخ التقييم 

:وفي مهمة التقييم هذه تم افتراض التالي 

. 17,441,403افترضنا صحة البيانات الواردة من قبل العميل فيما يخص اجمالي الدخل اإلجمالي و هو -1

.ارو هي نسبة منخفضة و قد تؤثر على القيمة العقار ان لم يتم حل مشكلة التأجير في العق% ٥٥افترضنا قدرة االدارة على رفع نسبة االشغال و التي تمثل ما نسبته -2

:  تم افتراض نسب االشغال حسب التالي-3

للسنة الخامسة % 80و , للسنة الرابعة% 75, للسنة الثالثة% 65, للسنة الثانية% 55, للسنة األولى% 45
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بيانات العقار 

مركز تجارينوع العقار

بيانات الملكية

وزارة الشؤون البلدية والقروية اسم المالك

-رقم هوية المالك

غير متوفررقم الصك

متوفرغيرتاريخ الصك

-رقم رخصة البناء

-تاريخ رخصة البناء

-رقم محضر التجزئة

-تاريخ محضر التجزئة

-رقم قرار ذرعة

--رقم القرار المساحي

موقع العقار 

المملكة العربية السعوديةالدولة

منطقة الرياضالمنطقة

الدوادميالمدينة

داخل النطاقالموقع العام

حي الريانالحي

-اسم المخطط

960رقم المخطط

رقم البلوك

م/248رقم القطعة

-رقم الوحدة

 N24.54407 E44.44001إحداثيات الموقع

بيانات العقار 
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تجارياستعمال األرض حسب النظام

2م72,678.42مساحة األرض حسب الصك

منتظمشكل األرض

مستويمنسوب األرض

مبنيبناء القطعة المجاورة

بيانات األرض

الحدود واألطوال

اسم الشارععرض الشارعالحدطول الضلعالجهة

-م20شارعم229.64شمال

-م50طريقم219.85جنوبا

-م28شارعم364.03شرقا

-م20شارعم297.39غربا

31

130314720221



0القبوخرسانةنوع البناء

1الدور األرضيجيد جداحالة البناء

0الميزانينغير شاغرشاغريه المبنى

1األدوار المتكررةتجارياستخدام المبنى

ممتازمستوى التشطيب بشكل عــــامسنوات7عمر المبنى حسب رخصة البناء

دهان-جبس تشطيب األسقفدور2إجمالي عدد األدوار

مركزي+ سبيلت وحدات نوع التكييف
تشطيب األرضيات

-

بيانات المبنى والتشطيبات

نسبة أنجاز البناء والتشطيبات
100%

أعمال البناء والتشطيبات المتبقية
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صور العقار 
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صور العقار 
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الصور الفضائية

صورة جوية على مستوى المدينةصورة جوية على مستوى األحياء

صورة جوية على مستوى 

األحياء
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تقـــدير القيمــــة

DCFتقدير القيمة بطريقة التدفقات النقدية المخصومة 

.واغر العائد على اإلستثمار ونسبة الشبة تم إجراء مسح ميداني ألسعار السوق الحالية وتوجه أسعار اإليجارات للعقارات الواقعة في منطقة العقار المراد تثمينه ومعرفة متوسط نس

.  في المنطقة وتحليل البيانات المالية للعقار المراد تثمينه 

:وبناء على ذلك تم تقدير قيمة العقار حسب المعطيات 

.حسب البيانات المزودة من العميل( م 33,567.1) للمولالتأجيريةالمساحة -

( ريال 17,441,403.90) إجمالي الدخل الحالي  -

شاملة قيمة ايجار األرض%  13تم تقدير إجمالي المصاريف حسب ماهو سائد في السوق للعقارات المشابهة لخصائص العقار للفنادق بــنسبة -

.للسنوات الالحقة% 95و من ثم ,  للسنة السادسة% 95, للسنة الخامسة % 90و , للسنة الرابعة% 85, للسنة الثالثة% 80, للسنة الثانية% 60, للسنة األولى% 40: نسب اإلشغال-

ابتداء  من السنة الثالثة% 3تم افتراض معدل نمو بنسبة -

%9تم تقدير معدل الخصم بنسبة , حسب تقدير المقيم: معدل الخصم-

سنة15: المدة المتبقية لعقد ايجار األرض-

.االستخدام الحالي: فرضية القيمة-
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تقـــدير القيمــــة
التدفقات النقدية المخصومة –القيمة بطريقة رسملة الدخل 

ة العائد على نسببعد إجراء مسح ميداني األسعار السوق الحالية لتوجه أسعار اإليجارات للعقارات الواقعة في منطقة العقار المراد تثمينه ومعرفة متوسط 
وبناء على ذلك تم التوصل إلى أن قيمة العقار هياالستثمار ونسبة الشواغر في المنطقة وتحليل البيانات المالية للعقار المراد تثمينه

ملخص التقييم

ريال سعودي108,232,927قيمة العقار 

%9معدل الخصم

سعوديريالخمسة وثمانون مليونا  وثمانمائة وسبعة وسبعون ألفا  وتسعمائة وثالثة وستون ريالكتابة

20222023202420252026الفترة

 17,522,990.84 17,522,990.84 17,522,990.84 17,522,990.84 17,522,990.84الدخلإجمالي

10,464,842.346,976,561.563,592,929.202,775,537.811,905,869.30الشواغر

6,976,561.5610,464,842.3414,371,716.8215,728,047.5917,152,823.67الدخل الفعال

 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000ايجار األرض 

906,953.001,360,429.501,868,323.192,044,646.192,229,867.08المصاريف التشغيلية

6,069,608.569,104,412.8412,503,393.6313,683,401.4114,922,956.59صافي الدخل التشغيلي 

130314720221
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2027202820292030203120322033203420352036

19,058,69319,058,69319,058,69319,058,69319,058,69319,058,69319,058,69319,058,69319,058,69319,058,693

1,905,869.30952,934.65952,934.65952,934.65952,934.65952,934.65952,934.65
---

17,152,823.6718,105,758.3218,105,758.3218,105,758.3218,105,758.3218,105,758.3218,105,758.3219,058,692.9719,058,692.9719,058,692.97

650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 

2,229,867.082,353,748.582,353,748.582,353,748.582,353,748.582,353,748.582,353,748.582,477,630.092,477,630.092,477,630.09

14,922,956.5915,752,009.7415,752,009.7415,752,009.7415,752,009.7415,752,009.7415,752,009.7416,581,062.8816,581,062.8816,581,062.88
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تبوك-المكان مول 



تبوك-المكان مول 

مركز تجارينوع العقار 1

2م21,428.13مساحة األرض2

طريقة الرسملة المباشرة-أسلوب الدخل أسلوب التقييم 3

تبوك-المكان مول 
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الملخص التنفيذي 

االطالع على كامل ، وللمزيد نأمل منكمتجدون أدناه ملخص رأينا في القيمة للعقار ، حيث نؤكد قيامنا بالبحوث الضرورية وحصولنا على المعلومات الالزمة للقيام بهذا التقييم
:التقرير حيث أن التقرير وحدة واحدة ال يصح أن تجزأ 

ملخص التقرير

صندوق االنماء ريت لقطاع التجزئة(العميل ) صاحب الطلب 

صندوق االنماء ريت لقطاع التجزئة(مستخدم التقرير ) المستفيد 

( ريت ) تقييم دوري لعقارات صندوق الغرض من التقييم

123إلى 107ت ، القطعة من / 38/ 157تبوك ، الراجحي ، مخطط عنوان العقار

مركز تجارينوع العقار

2م21,428.13مساحة األرض

شركة صندوق وابل اسم المالك

950104008455رقم الصك

هـ1439/09/01تاريخ الصك

ملكية مطلقةنوع الملكية

القيمة السوقيةأساس القيمة

2220-)تقييم  (ترجمة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين( IVS)معايير التقييم الدولية معايير التقييم

طريقة الرسملة المباشرة-أسلوب الدخل أسلوب التقييم

2022/ 06/ 08تاريخ التعميد

2022/ 06/ 09تاريخ المعاينة

2022/ 06/ 30تاريخ نفاذ القيمة

133,242,995القيمة النهائية رقما  

مائة وثالثة وثالثون مليونا  ومئتان واثنان وأربعون ألفا  وتسعمائة وخمسة وتسعون ريال-القيمة النهائية كتابة  

ريال139,500,000القيمة النهائية رقما  بعد التقريب

مائة و تسعة و  وثالثون مليونا  و خمسمائة ألف ريالالقيمة النهائية كتابة  بعد التقريب

فندق برج رافال وأكاديمية االتصاالت السعودية
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:االفتراضات واالفتراضات الخاصة

بمجرد ذكرها ما أنها أمور تقبلتعد االفتراضات أمور منطقية يمكن قبولها كحقيقة في سياق أعمال التقييم دون التحقق أو التدقيق فيها على نحو محدد ، ك"وفقا لتعريف المعايير الدولية للتقييم  

ها مشارك واالفتراضات الخاصة عبارة عن افتراضات تختلف عن الحقائق الفعلية الموجودة في تاريخ التقييم ، أو تلك التي ال  يفترض.وهذه االفتراضات ضرورية لفهم التقييم أو المشورة المقدمة 

"معتاد في السوق في معاملة ما في تاريخ التقييم 

:وفي مهمة التقييم هذه تم افتراض التالي 

: القيمة التي تم الوصول اليها بافتراض ان المالك سيقوم بإعادة تطوير المول حسب الخطاب المزود من قبل العميل و هي كالتالي-1

:الدور األرضي

2م2,934.90منطقة المطاعم و المشروبات بمساحة -

2م1,898.42سوبر ماركت بمساحة -

2م532.44بمساحة (Food Trucks)منطقة للفود تركس -

2م3,365.34بمساحة ( لقطاع تجزئة)منطقة محالت -

: الدور األول

2م 3,729.7منطقة المطاعم و المشروبات بمساحة -

2م5,192.84بمساحة ( Anchors+ لقطاع تجزئة)منطقة محالت -

( :بعد اكتمال عملية إعادة التطوير)القيمة بافتراض نسب االشغال التالية  -2

%80:السنة الخامسة, %75:السنة الرابعة, %60:السنة الثالثة, %50:السنة الثانية, % 40: السنة األولى

لاير20,644,825فترضنا صحة البيانات الواردة من قبل العميل فيما يخص اجمالي الدخل المتوقع و هو -3

و هي نسبة منخفضة , %4فترضنا ايضا قدرة االدارة الجديدة على رفع اجمالي الدخل  الناتج عن تأجير العقار، مع رفع نسب االشغال الحالية حيث تمثل ما نسبته -4

.  .و رفع قيمة العقود الحالية أثناء التجديد, و العمل على رفع  سعر المتر التأجيري الحالي و توقيع عقود جديدة, جدا
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بيانات العقار 

تجاريمركزنوع العقار

بيانات الملكية

شركة صندوق وابل اسم المالك

1010929653رقم هوية المالك

950104008455رقم الصك

هـ1439/09/01تاريخ الصك

-رقم رخصة البناء

-تاريخ رخصة البناء

المالحظات 

--

--

-

موقع العقار 

المملكة العربية السعوديةالدولة

منطقة تبوكالمنطقة

تبوكالمدينة

داخل النطاقالموقع العام

حي الراجحيالحي

--اسم المخطط

ت/ 157/ 38رقم المخطط

-رقم البلوك

123إلى 107من قطعة رقم القطعة

--رقم الوحدة

 N28.40533 E36.54514إحداثيات الموقع

بيانات العقار 
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تجارياستعمال األرض حسب النظام

2م21.428.13مساحة األرض حسب الصك

منتظمشكل األرض

مستويمنسوب األرض

مبنيبناء القطعة المجاورة

بيانات األرض

الحدود واألطوال

اسم الشارععرض الشارعالحدطول الضلعالجهة

شمال
م ثم ينكسر24.5

م72
-م20شارع

جنوبا
م ثم ينكسر34

م73
-م 20شارع

-م100شارعم250شرقا

غربا

م ثم ينكسر 17
م شطفة 156.9
10.71م و 12.97

م

-م25شارع

صورة الحدود و االطوال 
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1القبوخرسانةنوع البناء

1الدور األرضيجيد جداحالة البناء

0الميزانينغير شاغرشاغريه المبنى

1األدوار المتكررةتجارياستخدام المبنى

جيدمستوى التشطيب بشكل عــــامسنوات7عمر المبنى حسب رخصة البناء

دهان+ جبس تشطيب األسقفدور2إجمالي عدد األدوار

مركزي+ وحدات سبيلتنوع التكييف
تشطيب األرضيات

-

بيانات المبنى والتشطيبات

نسبة أنجاز البناء والتشطيبات
100%

أعمال البناء والتشطيبات المتبقية
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صور العقار 
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صور العقار 
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الصور الفضائية

صورة جوية على مستوى المدينةصورة جوية على مستوى األحياء
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تقـــدير القيمــــة

DCFتقدير القيمة بطريقة التدفقات النقدية المخصومة 

.واغر العائد على اإلستثمار ونسبة الشبة تم إجراء مسح ميداني ألسعار السوق الحالية وتوجه أسعار اإليجارات للعقارات الواقعة في منطقة العقار المراد تثمينه ومعرفة متوسط نس

في المنطقة وتحليل البيانات المالية للعقار المراد تثمينه 

:وبناء على ذلك تم تقدير قيمة العقار حسب المعطيات 

.حسب البيانات المزودة من العميل( م 21,043.5) للمولالتأجيريةالمساحة -

( ريال 20,644,825) إجمالي الدخل -

% 10تم تقدير إجمالي المصاريف حسب ماهو سائد في السوق للعقارات المشابهة لخصائص العقار للفنادق بــنسبة -

للسنة الخامسة % 75و , للسنة الرابعة% 60, للسنة الثالثة% 50, للسنة الثانية% 40, للسنة األولى% 30: نسب اإلشغال-

%11تم تقدير معدل الخصم بنسبة , حسب تقدير المقيم: معدل الخصم-

%8.5معدل الرسملة للسنة األخيرة  -

%2.5افترضنا معدل النمو  بنسبة -

.االستخدام الحالي: فرضية القيمة-
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تقـــدير القيمــــة

معدل الخصم معدل الرسملة 

11% 9.5%

2026 2025 2024 2023 2022 تاريخ الدفعات

القيمة االخيرة 5 4 3 2 1 الفترة

-- 15,006,747 11,712,584 9,522,425 7,432,137 5,574,103 صافي التدفقات النقدية

104,773,817 -- القيمة االخيرة

-- 8,905,774 7,715,442 6,962,716 6,032,089 5,021,714 القيمة الحالية للدفعات

139,411,553 القيمة النهائية 

إجمالي قيمة العقار 

ريال 139,411,553 رقما

مائة وتسعة وثالثون مليونا  وأربعمائة وأحد عشر ألفا  وخمسمائة وثالثة وخمسون ريال كتابة 
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50

حفر الباطن-المكان مول 



حفر الباطن-المكان مول 

مركز تجارينوع العقار 1

2م127,000.00مساحة األرض2

طريقة الرسملة المباشرة-أسلوب الدخل أسلوب التقييم 3

حفر الباطن-المكان مول 
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الملخص التنفيذي 

االطالع على كامل ، وللمزيد نأمل منكمتجدون أدناه ملخص رأينا في القيمة للعقار ، حيث نؤكد قيامنا بالبحوث الضرورية وحصولنا على المعلومات الالزمة للقيام بهذا التقييم
:التقرير حيث أن التقرير وحدة واحدة ال يصح أن تجزأ 

ملخص التقرير

صندوق االنماء ريت لقطاع التجزئة(العميل ) صاحب الطلب 

صندوق االنماء ريت لقطاع التجزئة(مستخدم التقرير ) المستفيد 

( ريت ) تقييم دوري لعقارات صندوق الغرض من التقييم

2–1ح ، قطعة رقم/ 138حفر الباطن ، حي الريان ، مخطط رقم عنوان العقار

مركز تجارينوع العقار

2م127,000.00مساحة األرض

شركة صندوق وابل اسم المالك

332509008666-532502002325رقم الصك

هـ1439/11/10-هـ 1439/09/22تاريخ الصك

ملكية مطلقةنوع الملكية

القيمة السوقيةأساس القيمة

2022-)تقييم  (ترجمة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين( IVS)معايير التقييم الدولية معايير التقييم

طريقة الرسملة المباشرة-أسلوب الدخل أسلوب التقييم

م2022/ 06/ 08تاريخ التعميد

م2022/ 06/ 09تاريخ المعاينة

م2022/ 06/ 30تاريخ نفاذ القيمة

ريال354,601,787القيمة النهائية رقما  

ثالثمائة وأربعة وخمسون مليونا  وستمائة وواحد ألفا  وسبعمائة وسبعة وثمانونالقيمة النهائية كتابة  

ريال355,000,000القيمة النهائية رقما  بعد التقريب

ثالثمائة وخمسة وخمسون مليون ريالالقيمة النهائية كتابة  بعد التقريب

الجامعة السعودية اإللكترونية
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:االفتراضات واالفتراضات الخاصة

يق فيها على نحو محدد ، تعد االفتراضات أمور منطقية يمكن قبولها كحقيقة في سياق أعمال التقييم دون التحقق أو التدق"وفقا لتعريف المعايير الدولية للتقييم  
واالفتراضات الخاصة عبارة عن افتراضات تختلف عن الحقائق الفعلية .كما أنها أمور تقبل بمجرد ذكرها وهذه االفتراضات ضرورية لفهم التقييم أو المشورة المقدمة 

"الموجودة في تاريخ التقييم ، أو تلك التي ال يفترضها مشارك معتاد في السوق في معاملة ما في تاريخ التقييم 

:وفي مهمة التقييم هذه تم افتراض التالي 

( :بعد اكتمال عملية إعادة التطوير)لقيمة بافتراض نسب االشغال التالية  -1

%90:السنة الخامسة, %90:السنة الرابعة% 85:السنة الثالثة, %75:السنة الثانية, % 55: السنة األولى

ريال34,805,824فترضنا صحة البيانات الواردة من قبل العميل فيما يخص اجمالي الدخل المتوقع و هو -2

و العمل على رفع , %55فترضنا ايضا قدرة االدارة الجديدة على رفع اجمالي الدخل  الناتج عن تأجير العقار، مع رفع نسب االشغال الحالية حيث تمثل ما نسبته -3

.و رفع قيمة العقود الحالية أثناء التجديد, المتر التأجيري الحالي و توقيع عقود جديدة
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بيانات العقار 

مبنى تجاري مكتبينوع العقار

بيانات الملكية

شركة صندوق وابل اسم المالك

1010929653رقم هوية المالك

332509008666-532502002325رقم الصك

هـ1439/11/10-هـ 1439/09/22تاريخ الصك

-رقم رخصة البناء

-تاريخ رخصة البناء

-رقم محضر التجزئة

-تاريخ محضر التجزئة

-رقم قرار ذرعة

--رقم القرار المساحي

موقع العقار 

المملكة العربية السعوديةالدولة

المنطقة الشرقيةالمنطقة

المنطقة الشرقيةالمدينة

حفر الباطنالموقع العام

حي الريانالحي

-اسم المخطط

ح/ 138رقم المخطط

-رقم البلوك

2-1رقم القطعة

-رقم الوحدة

 N28.35786 E45.96112إحداثيات الموقع

بيانات العقار 
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تجاري وسكنياستعمال األرض حسب النظام

2م127,000.00مساحة األرض حسب الصك

منتظمشكل األرض

مستويمنسوب األرض

مبنيبناء القطعة المجاورة

بيانات األرض

الحدود واألطوال

اسم الشارععرض الشارعالحدطول الضلعالجهة

-م30شارعم254شمال

-م30شارعم254جنوبا

-م60شارعم500شرقا

500غربا
مواقف
سيارت

-م25
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0القبوخرسانةنوع البناء

1الدور األرضيجيد جدا  حالة البناء

0الميزانينشاغرشاغريه المبنى

1األدوار المتكررةتجارياستخدام المبنى

جيدمستوى التشطيب بشكل عــــامسنوات7عمر المبنى حسب رخصة البناء

دهان وسيراميك+ جبس تشطيب األسقفدور2إجمالي عدد األدوار

مركزي+ سبيلت وحدات نوع التكييف
تشطيب األرضيات

--

بيانات المبنى والتشطيبات

نسبة أنجاز البناء والتشطيبات
100%

أعمال البناء والتشطيبات المتبقية
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صور العقار 
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صور العقار 
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الصور الفضائية

صورة جوية على مستوى المدينةصورة جوية على مستوى األحياء
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تقـــدير القيمــــة

DCFتقدير القيمة بطريقة التدفقات النقدية المخصومة 

.واغر العائد على اإلستثمار ونسبة الشبة تم إجراء مسح ميداني ألسعار السوق الحالية وتوجه أسعار اإليجارات للعقارات الواقعة في منطقة العقار المراد تثمينه ومعرفة متوسط نس

.  في المنطقة وتحليل البيانات المالية للعقار المراد تثمينه 

:وبناء على ذلك تم تقدير قيمة العقار حسب المعطيات 

.حسب البيانات المزودة من العميل( 2م 62,150.33)للمولالتأجيريةالمساحة -

( ريال  34,805,824)إجمالي الدخل -

% 10تم تقدير إجمالي المصاريف حسب ماهو سائد في السوق للعقارات المشابهة لخصائص العقار للفنادق بــنسبة -

%90:السنة الخامسة, %90:السنة الرابعة, %85:السنة الثالثة, %75:السنة الثانية, % 55: السنة األولى: نسب اإلشغال-

%10: معدل الخصم-

%7.5: معدل الرسلة للسنة األخيرة-

%  3.5تم افتراض معدل نمو بنسبة -

.االستخدام الحالي: فرضية القيمة-
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تقـــدير القيمــــة

معدل الخصم معدل الرسملة 

10% 7.5%

2026 2025 2024 2023 2022 تاريخ الدفعات

القيمة االخيرة 5 4 3 2 1 الفترة

-- 31,257,770 30,200,744 27,558,381 23,493,931 17,228,883 صافي التدفقات النقدية

258,781,544 -- القيمة االخيرة

-- 19,408,616 20,627,514 20,705,020 19,416,472 15,662,621 القيمة الحالية للدفعات

354,601,787 القيمة النهائية 

إجمالي قيمة العقار 

ريال 354,601,787 رقما

ثالثمائة وأربعة وخمسون مليونا  وستمائة وواحد ألفا  وسبعمائة وسبعة وثمانون كتابة 
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الخــــاتمة

:في نهاية التقرير نود أن نؤكد لكم أن 

.التحليالت واالستنتاجات تقتصر فقط على االفتراضات والظروف المفصح عنها −

.ليس لمقيمي باركود أي مصلحة في التقييم −

.لدى المقيمين جميع المؤهالت الالزمة إلعداد هذا التقرير −

.توجد الخبرة الالزمة لدى فريق العمل في هذا النوع من التقييم −

.تمت معاينة المواقع من قبل فريق باركود −

نحن على ثقة بأننا قد أجرينا التقييم وفقا  لمعايير التقييم الدولية ،

.وفي حال وجود أي استفسارات نأمل منكم التواصل من خالل أحد العناوين أدناه 

:الرياض 

تقاطع طريق الجامعة مع طريق عثمان بن عفان
:جدة 

شارع األمير سلطان شمال دوار التاريخ
:المنطقة الشرقية 

(شارع البيبسي ) شارع األمير فيصل بن فهد -الخبر 

Info@barcode-sa.com

www.barcode-sa.com

:الرقم الموحد 

920005564

.نهاية التقرير 
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