
سجل إنجازاتنا
كیف خلقت سي بي آر إي افضلیة للعمیل



 تم تكلیف سي بي آر إي بتوفیر القیمة السوقیة  لمحفظة من لألصول العقاریة الجاھزة و قید االنشاء في تاریخ التقییم، 
 لغرض التقاریر المالیة, تتألف المحفظة من 19 مركز تجاري للبیع بالتجزئة  وثالثة مركز تجاریة تحت اإلنشاء منتشرة في

.مختلف مدن المملكة العربیة السعودیة

التحدي
 المحفظة العقاریة تتضمن 19 مركز تجاري للبیع بالتجزئة  وثالثة مراكز تحت اإلنشاء منتشرة في مختلف مدن المملكة

 .العربیة السعودیة
 كان التحدي الرئیسي لھذا المشروع ھو القدرة على جمع أدلة سوق موثوقة في مدن مختلفة وتقدیم تحلیالت لقطاع البیع

 .بالتجزئة في كل من المدن المعنیة
 من أجل الوصول إلى القیمة السوقیة للعقارات، اعتمدنا طریقة التقییم المتبقیة. من أجل الوصول إلى إجمالي قیمة التطویر

.للعقارات تحت التطویر و استخدمنا طریقة االستثمار في التقییم للمراكز المشغلة
 كذلك تحدید تكالیف البناء ومعرفة التكالیف التشغیلیة المستقبلیة لألصول قید اإلنشاء

:ولمواجھة التحدیات قمنا بما یلي
 تحلیل مفصل للعرض والطلب ومعرفة اھم عوامل جذب المستأجرین والعمالء من زوار المراكز التجاریة و، والحوافز -

.التي تقدمھا إدارة كل عقار ومقارنتھا بالعقارات المشابھة لھا في المنطقة المحیطة والسوق
.معاینة كل عقار بدقة ومراجعة المعلومات المتوفرة من قبل العمیل -

.مراجعة قاعدة بیاناتنا الواسعة من المستثمرین لتحدید مدى الرغبة في استخدام فئة األصول ومعدالت العائد المطلوبة -

كیف خلقت سي بي آر إي افضلیة للعمیل
:باالعتماد على خبرتنا الرائدة في السوق، خلقت افضلیة من خالل

- االستفادة من قاعدة البیانات من المشاریع السابقة وكذلك من خالل خبرات الشركة في األقسام األخرى مثل قسم إدارة 
المشاریع. 

- استخدام نقاط بیانات األصول المتخصصة لتقدیم تحلیل مفصل لألصول التشغیلیة المتنافسة في السوق المحلیة.
- استشارة المستثمرین ومالكي األصول لتحدید والتحقق من معدالت العائد المطلوبة، مما یؤدي إلى زیادة دقة التقییم.

مناقشات مع الوسطاء النشطین محلًیا لجمع معلومات موثوقة عن السوق كما في تاریخ التقییم.-

اإلمارات العربیة المتحدة
عمیل سري
 خلفیة المشروع



 تم تكلیف سي بي آر إي بتوفیر القیمة السوقیة لقطعة أرض شاغرة مساحتھا تقارب 1.4 ملیون متر مربع في المدینة المنورة،
.لغرض اإلدارة الداخلیة

التحدي
 تتمثل التحدیات الرئیسیة التي واجھناھا خالل ھذا التقییم في القدرة على جمع أدلة المعامالت لقطع األراضي ذات الحجم

 المماثل للعقار. نظًرا لعدم وجود تعامالت سابقة لعقارات مشابھة في سوق المدینة ، فقد اعتمدنا على أدلة قابلة للمقارنة لقطع
 األراضي األصغر المعروضة للبیع في السوق وقمنا بتطبیق التعدیالت الالزمة بما في ذلك الخصم على المفاوضات والخصم

.الكمي لتعكس الفرق في األحجام بین األدلة التي تم جمعھا و حجم العقار
 من أجل الوصول إلى القیمة السوقیة للعقارات، اعتمدنا طریقة التقییم المتبقیة. من أجل الوصول إلى إجمالي قیمة التطویر،

.استخدمنا طریقة المقارنة

:ولمواجھة التحدیات قمنا بما یلي
.تحلیل مفصل للعرض والطلب ، والحوافز التي تقدمھا المخططات المتنافسة لتكملة نقاط البیانات التي یقدمھا العمیل -

.معاینة العقار بدقة ومراجعة المعلومات المتوفرة من قبل العمیل -
 دراسة العوامل المؤثرة مستقبال في سوق المدینة العقاري واستنتاج الوقت المناسب للتطویر والبیع وافضل استخدام -

كیف خلقت سي بي آر إي افضلیة للعمیل

:باالعتماد على خبرتنا الرائدة في السوق، خلقت افضلیة من خالل
 استخدام قاعدة بیاناتنا الواسعة والمشاریع السابقة في المدینة ومعرفة افضل استخدام لألرض والوقت المتوقع لبیع كامل -

األرض وتكالیف التطویر
- .مناقشات مع الوسطاء النشطین محلًیا لجمع معلومات موثوقة عن السوق كما في تاریخ التقییم

المناقشة الداخلیة مع األقسام األخرى في الشركة واالستفادة من خبراتھم في فھم مدة وطریقة تسویق األرض وتحدید -
العمالء المستھدفین

معرفة تكالیف تطویر البنى التحتیة لألرض والمدة الالزمة لالستخراج جمیع الرخص والتصاریح المھمة والتي تدخل في -
حساب الوقت الكافي إلكمال المشروع.

اإلمارات العربیة المتحدة
عمیل سري

 خلفیة المشروع



مشروع "سكني" في دبي الجنوب

 خلفیة المشروع

كلفت مجموعة سي بي آر إي بتقدیم قیمة سوقیة لألصول قید اإلنشاء والتشغیل عند استحقاق تاریخ التقییم من أجل 
القروض المضمونة، ووقع االختیار على مدینة دبي الجنوب، حیث تعمل سي بي آر إي على خلق بیئة معیشیة منخفضة 

التكلفة وعالیة الجودة لدعم نمو المنطقة الرئیسیة المصممة على نطاق واسع والتي تحیط بمطار دبي وورلد سنترال 
وموقع إكسبو 2020.

التحدي

یمثل مشروع "سكني" الذي تقدمھ دبي الجنوب خطوة لتغییر المساكن القدیمة ولتوفیر مرافق إقامة للموظفین. سیستوعب 
العقار 15000 مقیم عند االنتھاء منھ، وھو یتكون من 22 مبنى سكني للموظفین، وقاعة طعام، ومتاجر تجزئة یرافقھا 

مرافق ترفیھیة. یمثل العقار تحدًیا فیما یتعلق بالجودة، فقد تفوقت الكفاءة العالیة ووسائل الراحة المتوفرة فیھ على 
المعاییر الحالیة ومؤشرات األداء الرئیسیة لفئة األصول ذاتھا.

كیف خلقت سي بي آر إي افضلیة للعمیل

من أجل مواجھة التحدیات، قامت مجموعة سي بي آر إي بما یلي:

·         تعیین متخصص في السوق من أجل التواصل مع العمالء واإلشراف على المشروع.

·         تحلیل مفصل ألسعار اإلیجارات المطلوبة والسابقة للمشاریع المتنافسة، وتحلیل الحوافز التي تقدمھا 
من أجل تكملة النقاط المرجعیة للبیانات في قائمة إیجارات مشروع " سكني".

·         فحص شامل لمعرفة مستلزمات المساكن والمرافق.

·         فحص قاعدة بیانات المستثمرین الخاصة بمجموعة سي بي آر إي لتحدید اإلقبال على فئة األصول 
ومعدالت العائد المطلوبة.

خلقت مجموعة سي بي آر إي، باالعتماد على خبرتھا الرائدة في السوق، میزة من خالل:

·         االستعانة بمراكز متخصصة في بیانات األصول لتقدیم تحلیل تفصیلي لألصول التشغیلیة التي 
تتنافس في السوق المحلیة.

.استشارة المستثمرین ومالكي األصول لتحدید معدالت العائد المطلوبة والتحقق منھا، بھدف زیادة دقة التقییم



مشروع " آي سي دي بروكفیلد

 خلفیة المشروع

كلفت مجموعة سي بي آر إي بالعمل ألول مرة على مشروع " آي سي دي بروكفیلد" المحدود قبل بدء أعمال الحفر في قبوه، 
وبفضلھا أصبح المشروع اآلن مبنى تجاري بأعلى مستوى (Grade A) ومعتمد من نظام الریادة في تصمیمات الطاقة 
والبیئة. یقع المشروع في المنطقة الشمالیة لمركز دبي المالي العالمي (DIFC)، ویوفر أكثر من ملیون قدم مربع كمساحة 

قابلة للتأجیر على األرض والمنصة وفي 53 طابق. كما یمتد القبو اآلن إلى سبعة طوابق ویحتوي على 2700 مكاًنا 
الصطفاف السیارات.

التحدي

یوفر العقار أعلى مواصفات المكاتب في مركز دبي المالي العالمي دون منازع، وربما في المنطقة. لكن في حین لم یتم توقیع 
عقود إیجار سابقة وكان ال یزال العقار موقع تطویر، بات من الصعب التنبؤ بمستویات اإلیجار المناسبة لھ. ذلك باإلضافة إلى 

التحدیات التي واجھت العقار في تحدید معدالت النزالء والجدول الزمني لعقد اإلیجار وفترات اإلخالء المناسبة.

قامت مجموعة سي بي آر إي بمواجھة التحدیات من خالل:
·         تعیین شخص ذو خبرة كبیرة في الفریق ومتخصص في السوق الفرعیة من أجل التواصل مع العمالء 

واإلشراف على المشروع.
·         تحلیل مفصل ألسعار اإلیجارات المطلوبة والسابقة للمشاریع المتنافسة والحوافز التي تقدمھا والشروط 

الخاصة بھا.
·         بحث أولي استطالعي ألحذ آراء المقیمین المحتملین فیما یتعلق بمستویات الفائدة واألقساط المستحقة، 

بھدف تحسین المواصفات والمزایا.
·         تحلیل بیانات الملكیة الداخلیة التي تتعلق بمتطلبات النظام الفعال لقاعدة عمالء مجموعة سي بي آر إي من 

الشركات المحلیة والدولیة.

كیف خلقت سي بي آر إي افضلیة للعمیل

من خالل معرفتنا الكبیرة لفئات األصول تلك في السوق وقدرتنا على االستفادة من الوكالء وبیانات الملكیة في شبكة سي بي 
آر إي الواسعة، تمكّنا من تقدیم توقعات وجیھة ومثبتة بالكامل للدخل في المستقبل والقیمة الحالیة لألصول.

اعتمدت مجموعة سي بي آر إي نھج واقعي للتقییم منذ الیوم األول، وساھم ذلك في اعتبارھا مستشار موثوق لمشروع " آي 
سي دي بروكفیلد" وممولیھ خالل فترة اإلنشاء التي تبلغ أربع سنوات وفي العملیات التي تلیھا.
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