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نبــذة عن الشركة

تأسست شركة واحد الرأي لتكون الكيان القانوني لعمل امتد ألكثر من خمسة عشر عامًا يف التقييم 

السعودية  الهيئة  التقييم من خالل  تنظيم وتقنين مهنة  العقاري داخل وخارج اململكة، حيث تم 

املتطورة  خدماتـي  شركة  أعمال  دمج  تم  القانونية  التنظيمات  ىلع  وبناًء  املعتمدين،  للمقيمين 

الكيان  العقـاري تحت مظلة  للتقييم  البـر  العقاري( ومكتب محمـد علي  التقييم  )فرع  املحدودة 

القانوني الجديـد،

شركة واحد الرأي للتقييم العقاري.

العمل يف  فريق  قبل  من  كمهنة  العقاري  التقييم  مع  التعامل  تم  املاضية،  عشر  الخمسة  خالل 

الكيانات التي اندمجت، وتم تقديم خدمات التقييم للعديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص 

داخل وخارج اململكة حيث يمكن اإلطالع ىلع قائمة العمالء من خالل امللف التعريفي للشركة.
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كلمـة الرئيس التنفيذي
األستاذ/ محمد علي البر

ذات  املهن  من  التقييم،  مهنة  إن  الكرام،  عمالئنا  السادة 
بعد  وذلك  الرأي  إصدار  تتطلب  ألنها  الكبرى  املسؤولية 
املهنية  الخطوات  وتطبيق  املراحل  من  بالعديد  املرور 
الدولية  التقييم  معايير  عليها  يطلق  والتي  عليها  املتعارف 
رأي  يعتبر  حيث  التقييم،  محل  األصل  قيمة  الى  للوصول 
واملالية  اإلستثمارية  القرارات  اتخاذ  يف  به  معتدًا  املقيم 
واملحاسبية والعديد من القرارات األخرى, كما يستند عليه 
يف املجال القضائي، لذى فان الرأي أمانه، واملقيم مؤتمن 
وطالب التقييم وهو العميل قد أعطى ثقته يف رأي املقيم، 
من هذا املنطلق وبهذه الثوابت سيتم التعامل يف تقديم 

خدمتنا يف شركة واحد الرأي للتقييم العقاري.

املتوافق  املهني  بالقالب  خدماتنا  تقديم  ىلع  منا  وحرصا 
ما  بذلنا  فقد  التقييم،  يف  والعاملية  املحلية  املعايير  مع 
نستطيع يف توفير الكادر املدرب واألنظمة الحديثة لتقديم 
التوفيق  اهلل  من  راجين  الصحيح،  املهني  بالقالب  تقاريرنا 

والسداد، و تقبلوا وافر التحية والتقدير.

FR-MRICS
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خدمـة
يتم تقديمها وفق مهنية 

و احترافيه عاملية

رؤيتنـــــا

انطلقت رؤيتنا من خالل ثالث محاور رئيسية وهي: 

عمالئنا هم ثروتنا الحقيقة التي نسعى جاهدين لتلبية احتياجاتهم املتنوعة يف مجال التقييم من خالل دراسة 
احتياجاتهم بعناية، و التعامل معهم بمهنية و تطبيق املعايير العاملية يف التقييم و املعتمدة من قبل الهيئة 

السعودية للمقيمين املعتمدين باململكة.

نسعد دائما بخدمتكم، و عالقتنا معكم ممتدة ومستمرة، نقدم الرأي و املشورة و االستشارات بعد أداء 
العمل، لتحقيق التواصل املستمر معكم.

عميـل
هو الثروة الحقيقة و يجب 

املحافظة عليه

رأي
يستند ىلع تطبيق 

املعايير





شركة وطنية سعودية، ذات خبرات عقارية كبيرة، واستطاعت االنتشار ,يف فترة 

وجيزة يف أهم مدن اململكة:

• الخبر  

• الدمام

• الرياض

• مكة املكرمة

• املدينة املنورة

• جدة

وذلك من خالل كادر بشري منتقى ومدرب يخدم مصلحة شريحة املالك 

وشريحة املستفيدين بشفافية مطلقة.

• الظهران

• القصيم

• حائل

• تبوك

• خميس مشيط

• جازان

توسعنـــا
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مناطق التغطية واالنتشار يف مدن اململكة
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يتألف الهيكل اإلداري شركة واحد الرأي للتقييم العقاري من خمس إدارات إستراتيجية:

الهيكـل التنظيمي
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فريق العمــل
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تتمتع شركة واحد الرأي للتقييم العقاري بفريق عملي متميز لديه التأهيل املهني والخبرة بأعمال 

بالهيئة السعودية للمقّيمين املعتمدين )تقييم(.أبرز  العمل أعضاء مسجلين  التقييم. ويضم فريق 

أعضاء فريق العمل هم:

باإلضافة إلى مجموعة متميزة ومؤهلة من معّدي التقارير ومدخلي البيانات



أبــرز عمالؤنــا
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الجهات الحكومية

البنـوك

الشركات الخاصة
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معاييـرنــا
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 )IVS) International Valuation Standards أن قسم التقييم العقاري يقوم بإتباع معايــــير التقيـيم الدولية

 Appraisal AI) التابـــع ملعهد التثمين األمريكـــي )Code Of Ethics) ونلتزم بدســـتور أخالقيات املهنـــة

Institute( والتابـــع لهيئة املقيمين الســـعوديين ، وننفذ تقارير التقييم العقارية حســـب أســـاليب علمية 

.)USPAP) Uniform Standers Of Professional Appraisal Practice ســـليمة بااللتزام مع



أساليب التقييــم
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توجد ثالثة أساليب رئيسية للتقييم العقاري حسب معايير التقييم الدولية (IVS( وهي:

أسلوب 
املقارنـات

أسلوب 
التكلفــة

أسلوب 
الدخـــل



أنـواع التقاريــر
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تقّدم شركة واحد الرأي نوعان من تقارير التقييم, هما:

تقرير تقييم عقاري مفّصل.	 

تقرير تقييم عقاري مختصر.	 
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تقرير تقييم عقاري )مفصل(

تكون فيه املعلومات عن العقار املراد تقييمه شاملة )موقع العقار و املنطقة املجاورة( وتحليل السوق 

ىلع املستوى االجتماعي ، االقتصادي ، العمراني ، والقانوني ويكتفي بإستعمال النتائج دون ذكر جميع 

التفصيالت. 

ويشتمل ىلع التالي:
1.  الفرضيات والشروط املحددة للتقرير.

2.  ملخص الحقائق املهمة واالستنتاجات.

3.  نطاق العمل.

4.  تعريف القيمة املقدرة والحقوق العقارية.

5.  وصف موقع العقار.

6.  خرائط املوقع.

7.  صور جوية للموقع.

8.  وصف العقار.

9.  العقارات املقارنة.

10. تحليل القيمة السوقية النهائية باستخدام ثالث طرق من طرق التقييم التقييم املعتمدة دوليًا وهي: 

     A.  طريقة حساب التكلفة. 

     B.  طريقة مقارنة البيوع السابقة. 

     C.  طريقة حساب عائد الدخل.

11.  تقدير القيمة.

12.  توفيق النتائج التسعيرية. 



تقرير تقييم عقاري )مختصر(

امليداني يف  نتائج املسح  فيه  وتدرج  تثمينه بشكل مختصر،  املراد  العقار  املعلومات عن  فيه  وتكون 

تم  خاللها  من  التي  املقارنات  أو  السوقية  القيمة  إلى  الوصول  كيفية  الخوض يف  دون  العقار،  منطقة 

التوصل إلى القيمة العادلة للعقار.

ويشتمل التقرير ىلع التالي:
1.  موقع العقار من الناحية الحكومية.

1.  مواصفات العقار )األرض(.

2.  الحدود واألطوال.

3.  مواصفات العقار )املبنى(.

4.  مكونات العقار.

5.  الخدمات واملرافق املتوفرة يف املوقع.

6.  صور للعقار.

7.  صورة جوية ملوقع العقار ىلع مستوى الحي.

8.  صورة جوية ملوقع العقار ىلع مستوى األحياء املجاورة.

9.  صورة جوية ملوقع العقار ىلع مستوى املدينة. 

10.  التقييم.
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مراحـل التنفيـذ
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بعض أعمالنا

املشروع:

العميل:

نوع العمل:

املشروع:

العميل:

نوع العمل:

مشروع مسار

شركة أم القرى للتنمية واإلعمار

تقييم املشروع بالكامل

أبراج الحقيط

مجموعة الحقيط

تقييم عقارات املجموعة
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املشروع:

العميل:

نوع العمل:

املشروع:

العميل:

نوع العمل:

معرض ايكيا الرياض

شركة ايكيا

تقييم املوقع

مستودعات اجيليتي

شركة اجيليتي للخدمات اللوجستية

تقييم املستودعات
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املشروع:

العميل:

نوع العمل:

املشروع:

العميل:

نوع العمل:

شاطئ نصف القمر - أرامكو

شركة خبراء القيمة

حساب القيمة اإليجارية للموقع

ستريب مول - شرفات الندى

شركة نمو القابضة

تقييم املول
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املشروع:

العميل:

نوع العمل:

املشروع:

العميل:

نوع العمل:

أبراج سكنية وتجارية

دار األركان للتطوير العقاري

تقييم أبراج سكنية وتجارية

جزيرة الدغيرر

أمانة املنطقة الشرقية

حساب القيمة اإليجارية للجزيرة
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املستندات والشهادات
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٧٠٠٥٩٠١٥٩٥
٢٠٥١٢٢٤٤٧٠
١٤٤٠/٠٦/٠٨ ھـ

شركة واحد الراي للتقییم العقاري  مھنیة شخص واحد

ذات مسئولیة محدودة مھنیة

ســــعودى

 تقییم العقارات 
 ال یحق لغیر السعودیین ممارسة األنشطة العقاریة في مكة المكرمة والمدینة المنورة

٥٠٠٠٠ لایر سعودي

محمد علي ناصر البر

 الخبر

١٤٤٥/٠٢/١٨ ھـ

السجل التجاري
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شهادة هيئة الزكاة والدخل
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شهادة تسجيل يف ضريبة القيمة املضافة
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شهادة اشتراك الغرفة التجارية
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ترخيص مزاولة مهنة لفرع تقييم العقارات
المقر الرئيسي: الخبرفئة العضوية: أساسي

رقم الترخيص 1210000045 تاريخ إصداره 1437/3/1 هـ تاريخ انتهائه 1447/3/5 هـ

يرخص محمد علي ناصر البر (سعودي الجنسية) سجل مدني رقم 1018041671 لمزاولة المهنة

وقد منح هذا الترخيص بعد أن استوفى شروط القيد الواردة في المادة الخامسة من نظام المقيمين المعتمدين الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1433/07/9 هـ بموجب قرار لجنة قيد المقيمين رقم (72 /ق3 /42) وتاريخ 1442/2/27 هـ

رئيس لجنة قيد المقيمينختم الوزارة

أ. وليد بن عبدهللا الرويشد

ترخيص مزاولة املهنة
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شهادة الزمالة من الهيئة 
السعودية للمقّيمين املعتمدين
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MRICS شهادة
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شهادة الهيئة السعودية 
للمقّيمين املعتمدين
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  شهادة تسجيل مهني مؤقت 
 Certificate of Temporary Accounting Technician  

:Id Numberرقم الهوية  

Membership No:  رقم العضوية  

1018041671

127255

Mohammed Ali Nasser AlBur

١٠١٨٠٤١٦٧١

١٢٧٢٥٥

تشهد الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بان

محمد علي  ناصر البر
 أحد المسجلين مهنياً مؤقت في الهيئة

 األميـــــــن العـــــــــام 

 د أحمد بن عبدهللا المغامس 

is an active Temporary  Accounting Technician of SOCPA.

effective from the date and the validity of this certificate03/04/2021

shall expire on 03/04/2022
وينتهي سريان هذه الشهادة إعتباراً من تاريخ

هـ في تاريخ
هـ 

This is to certified that

٨١٤٤٢ ٢١/ /

٩ ٢/١٤٤٣ /

15:04Electronic copy : 03/04/2021نسخة إلكترونية

https://v.socpa.org.sa To Verify the information of this certificate visit يمكنك التحقق من صحة هذه الشهادة بالدخول على

شهادة الهيئة السعودية 
للمحاسبين القانونيين
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748992الرقم

م)May 2020 15التاریخ )

  / س / 20

خطاب تعریف
Introduction Letter

has been registered with SCE as follows:
Identity No.: 1018041671
Membership ID: 625536
Specialization:

Membership Start Date : 5/13/2020
Validity: 5/13/2021

This letter is issued upon his request without 
any liabilities towards the Council.

Best regards,

To Whom it May Concern

Saudi Council of Engineers hereby certifies that

  تم تسجیلھ في الھیئة وفقا للبیانات التالیة:
رقم الھویة/ االقامة: 1018041671

رقم العضویة: 625536
التخصص الرئیسي: 

تاریخ بدایة العضویة : 5/13/2020
صالحیة التسجیل حتى: 5/13/2021

 وقد أعطي ھذا الخطاب بناء على طلبھ وبدون أدنى مسؤولیة
 تجاه الھیئة.

 وتقبلوا خالص تحیاتنا ,

MOHAMMED ALI N AL BURمحمد علي ناصر  البر

الــــــــــى مـن یھمـــــھ االمــــــر

  بھـذا تشھـــد الھیئــة السعــودیــــة للمھندسیـــن بــأن

األمین العام

م. فرحان بن حبیتر الشمري

المرفقات: (بدون)
الموضوع: إشعار تسجیل بالھیئة

خطاب تعريف الهيئة السعودية للمهندسين
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معلومات التواصــل

لطلب املساعدة نأمل االتصال ىلع:

أ/ محمد علي البر
الرئيس التنفيذي

الخبر - اململكة العربية السعودية

34413 الخبر 13524

+966 13 898 9111

+966 565 871 333

manb@1alrai.sa

أتصل بنـا ...

CONTACTS US
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