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»القیمــة« هــي البدایة والنهایة ؛ حیث أنها مــن أقدم المفاهیم التي تحدد »القیمــة« هــي البدایة والنهایة ؛ حیث أنها مــن أقدم المفاهیم التي تحدد 
مســتویات األشــیاء ومكانتها، فكل شــيء من حولنا یرتكزعلیها ویقاس بها مســتویات األشــیاء ومكانتها، فكل شــيء من حولنا یرتكزعلیها ویقاس بها 

وینتهــي بنهایــة المطاف إلیها، فمن القیم تنطلــق :المعاییر ،والمفاهیم، وُتحدد وینتهــي بنهایــة المطاف إلیها، فمن القیم تنطلــق :المعاییر ،والمفاهیم، وُتحدد 
األثمــان، والطبقــات، والدرجات. وهنا عندما نتحدث عن أســواق العقار فإن »القیمة« األثمــان، والطبقــات، والدرجات. وهنا عندما نتحدث عن أســواق العقار فإن »القیمة« 

هي الالعب األســاس التي یســیر وفقه الســوق العقاري، حیث تتمیز القیمة هي الالعب األســاس التي یســیر وفقه الســوق العقاري، حیث تتمیز القیمة 
االســتثماریة للعقارات باســتمراریة النمو وباألمان مقارنة مع فرص توظیف رؤوس االســتثماریة للعقارات باســتمراریة النمو وباألمان مقارنة مع فرص توظیف رؤوس 

األموال في االســتثمارات األخرى؛ مما یدفع رؤوس األموال، وفوائض الســیولة، األموال في االســتثمارات األخرى؛ مما یدفع رؤوس األموال، وفوائض الســیولة، 
والمدخرات إلى االســتثمار العقاري ؛ ولذلك تنامي حجم المشــروعات العقاریة.والمدخرات إلى االســتثمار العقاري ؛ ولذلك تنامي حجم المشــروعات العقاریة.

وفــي ظل هذا الزخم، باتت االســتعانة بالمحترفین بهــذا المجال لتحدید القیم، وفــي ظل هذا الزخم، باتت االســتعانة بالمحترفین بهــذا المجال لتحدید القیم، 
ضرورة تفرضها الحاجة إلى إیجاد الســبل إلیضاح الســمات التنافســیة لكل مشروع.ضرورة تفرضها الحاجة إلى إیجاد الســبل إلیضاح الســمات التنافســیة لكل مشروع.

القيمةالقيمة

     «Value» is the most important element because it is one of the oldest concepts that      «Value» is the most important element because it is one of the oldest concepts that 

estimate the level of things and its importance. Everything around us focuses on it , uses estimate the level of things and its importance. Everything around us focuses on it , uses 

it as a criterion and come to it as an end . Starting from values come concepts and criteria it as a criterion and come to it as an end . Starting from values come concepts and criteria 

that estimate prices , levels and classes. so, when we come to speak about real state that estimate prices , levels and classes. so, when we come to speak about real state 

market , we find that « value « is the most crucial element which the real state market market , we find that « value « is the most crucial element which the real state market 

depends on. The investment value is characterized by the continuous development and depends on. The investment value is characterized by the continuous development and 

safety compared to the chances of investing capitals in other types of investment the safety compared to the chances of investing capitals in other types of investment the 

thing that urges capitals and other forms of fund to choose real state investment as a thing that urges capitals and other forms of fund to choose real state investment as a 

good way of benefit. Thus we notice the increase in real state projects.good way of benefit. Thus we notice the increase in real state projects.

In this respect , we have to resort to experts in this field to determine this value . The In this respect , we have to resort to experts in this field to determine this value . The 

need to do this is obligatory to find a way to explain the competitive characteristics for need to do this is obligatory to find a way to explain the competitive characteristics for 

each project.each project.

Value
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انطلقــت مجموعتنــا لألعمال العقاریة والهندســیة في عام ٢٠٠١ م حیث بدأنا في
مجــال العقار بیعا، وتأجیرًا، واســتثماًر ا مما أهلنــا للدخول إلى عالم المقاوالت من

أوسع أبوابه.
وعلیــه انطلقنا معتمدین على دراســات أكادیمیة وخبــرات عملیة قادتنا لتقدیم خدمات

التصمیم للمباني على المســتوى المعماري ، والمدني ، والمســاحي تحت مظلة
التصاریــح الحكومیــة التي تحدد منهجیة األعمال في هــذا المجال إلى جانب ذلك كنا قد

دخلنا عالم المســاحة األرضیة وتمیزنا في هــذا المجال معتمدین على
خبــرات عالمیــة مما یحقق الرضى التــام للعمالء ویرضي جانب اإلصرار على

النجــاح الذي كان أحد أهم أهدافنا.

الیــوم نفتــح باب جدید في هذه الصناعة بوالدة ســنمار للتقییم العقاري لیكون عضًو ا
جدیًد ا في منظومتنا لألعمال العقاریة والمســاحیة والهندســیة لنقدم في النهایة خدمة

تقییــم العقــار بآخر ما توصلت إلیه الطرق الحدیثة واضعیــن بین أیدیكم كل خبراتنا
ولكي نتمیز عن غیرنا فقد أسســنا فریق التقییم لیشــمل كل

قســم من أقســامنا المختلفة لیكون التقریر النهائي شــامال على :

     تقریــر التقییم .
     تقریر معتمد للمســاحة .

     تقریر هندســي للمبنى .

سنمار
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     Our real state and engineering group was launched in 2001 when we started in the field 

of real state business in the form of selling , renting and investing the thing that has qualified 

us to invade this field strongly. Our start was based on academic studies and practical 

experience which have led us to provide building design whether it is architectural , civil 

or survey under the umbrella of state permissions which determine the way of work in this 

field . In addition to that , we have invaded the branch of geoscience making great progress 

that has distinguished us than others in the same field depending on our global experience 

to reach our clients› complete satisfaction and our desire to achieve success which was one 

of our chief goals. Today, we open a new gate in this industry as we have created a Senmar 

for real state evaluation to be a new component in our system for real state , geosciences 

and engineering business to provide a good and up – to date service for real state evaluation 

giving you the essence of our experience . To distinguish us from others , we have created an 

evaluation team to be involved in all our departments to create final report that contain the 

following:

    The evaluation report

    A certified report of the area

    An engineering report of the building

Sinmar
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الوصول إلى أعلى المعاییر الدولیة للتقییم العقاري من الوصول إلى أعلى المعاییر الدولیة للتقییم العقاري من 
منطلق المصداقیة المهنیة التي یتوجب علینا احترامها منطلق المصداقیة المهنیة التي یتوجب علینا احترامها 

وكسب ثقة شركائنا في هذا المجال.وكسب ثقة شركائنا في هذا المجال.

تقدیم الخدمة المتمیزة في مجال التقییم العقاري لشركائنا
بأعلى الدقة، و الجودة في المعلومة التي یتم على ضوئها إعطاء 

القیمة الفعلیة للعقار .

رسالتنارسالتنا

رؤيتنارؤيتنا
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     To reach the highest international criteria of 
real state evaluation on the basis of professional 
credibility which we have to respect to gain the 
confidence of our partners in this field.

    Presenting a remarkable service in the field of 
real state evaluation for our partners showing high 
accuracy and quality giving them accurate data 
which determine the real value of the building.

Message

Vesion

مهمتنامهمتنا

     Determine a property›s market value to increase      Determine a property›s market value to increase 
confidence among owners and investors.confidence among owners and investors.

Our MissionOur Mission

تحدید القیمة العادلة للعقار لزیادة الثقة بین تحدید القیمة العادلة للعقار لزیادة الثقة بین 
المالك والمستثمرین.المالك والمستثمرین.

مهمتنامهمتنا



في سنمار شكلنا فریقا للتقییم العقاري یتكون من :
شركة التقییم ، وشركة المساحة األرضیة ، وشركة االستشارات الهندسیة 

؛ لیقدم كل منهم تقریره المفصل فیما یخص عمله داخل اإلطار الزمني 
المتفق علیه, حیث یبدأ فریق المساحة بالتأكد من أطوال األرض ومساحتها 

وعدم تداخلها مع العقارات المجاورة ومطابقتها للصك و للمخطط 
المعتمد وكتابة تقریر مساحي مفصل بما ذكر من شركتنا المعتمد 

للمساحة األرضیة، ثم یقوم الفریق الهندسي بمعاینة المباني في حال 
وجدت وكتابة تقریره المفصل عن جودة المباني والمواد المستخدمة في 

تنفیذها لنختم هذا العمل بزیارة فریق التقییم والوقوف على الموقع 
وكتابة التقریر الالزم إلعطاء قیمة فعلیة للعقار نحن نعمل لنضع بین 

أیدیكم أكثر مما تتطلعون إلیه.

     In Senmar, we have prepared a team for real state 

evaluation which is composed of : evaluation office , land area 

office, engineering consulting office. Each office is assigned 

to present a detailed report according to its responsibility 

Within the agreed time frame. The area office has to make 

sure of the exact area dimensions without any overlap with 

other neighbouring buildings to be exactly as the contract 

and the certified planning and writing a detailed area report 

to assure that our office has certified it. Then , comes the role 

of engineering team which previews the building and writes a 

report about the quality of the building and the material used 

in its construction and finally, we come to the end of our work 

when the evaluation team writes its report and gives the real 

value of the building . We provide a more prominent service 

than you seek.

منهجيــة أعمالنامنهجيــة أعمالنا

Our ideologyOur ideology
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التطوير املســتدامالتطوير املســتدام

بالبحث عن أحدث الوسائل ،واملعاییر، واالستمرار يف 

تطویر أدائنا وكفاءاتنا .

واالبتكار واالبتكاراإلبداع  اإلبداع 

إطالق روح املبادرة لنميض نحو األفضل ونجذر ثقافة

االبتكار .

لنزاهة لنزاهةا ا

بالتزامنا باملعايري األخالقية, والرقابة الذاتية, وحفظ 

جميع الحقوق بصدق وأمانة.

الرتكيز عــى العميلالرتكيز عــى العميل

أن نويل مستثمرینا وعمالئنا األولویة القصوى ونأخذ 

احتیاجاتهم بعین االعتبار عند امليض بقراراتنا .

االعتامديةاالعتامدية

تسلیم مشاریعنا وخدماتنا مبواصفات دقیقة، 

وبطریقة محرتفة تحرتم عقودنا وكلمتنا.

Progressive enhancementProgressive enhancement

     We do our best to be continuously 

developed by searching for the latest and 

up – to – date methods and criteria .

Creation and innovationCreation and innovation

We achieve this by launching the initiative 

spirit to be the best and plant the culture 

of innovation.

integrityintegrity

     We are committed to the moral criteria 

and self censorship and keeping rights in 

safe hands.

The client is our main concernThe client is our main concern

We give our clients and investors supreme 

priority taking their needs in our regard.

ReliabilityReliability

     We promise to hand over our projects 

and services following the accurate 

specifications professionally according to 

the contracts we have issued.

قيمناقيمنا

نؤمن بأن الوصول إلى مرحلة المقیم العقاري الناجح یتطلب أكثر من مجرد تطبیق معاییر التقییم 
المعتمدة، فنحن في سنمار نتفانى بهدف تأسیس شراكة دائمة وراسخة مع عمالئنا.

Our ValuesOur Values

     We believe that reaching the stage of successful real state evaluation requires 

more than applying certified values criteria. In Senmar, we do our best to establish a 

strong and permanent partnership with our clients..
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سنمار هو امتداد لخبرة تقارب العشرین عاما في المجال العقاري والهندسي.

لقد عملنا منذ البدایة على أسس علمیة واضحة وفق األنظمة والقوانین التي تحدد 
األعمال حیث بدأنا في مجال العقار وتدرجنا ما بین المقاوالت والمكاتب الهندسیة 
والمكاتب المساحیة حتى وصلنا إلى سنمار مع بدایة الهیئة السعودیة للمقیمین 

المعتمدین واضعین نصب أعیننا المسؤولیة الملقاة على عاتقنا والتي تحملناها متحلین 
بالعلم، و الخبرة الالزمة؛ لنقدم للعمیل في النهایة تقییمًا صحیحًا وفق األسس العلمیة، 

والمعاییر العالمیة لنعطي القیمة الحقیقیة للعقار.

كلمــة المديركلمــة المدير

م. عبدالرحمــن آل دعكــنم. عبدالرحمــن آل دعكــن

Value is the Begning & End
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Engineer / Abdulrahman Al Daaken

Our Manager›s Speec

Value is the Begning & End

     Sinmar is a result of 20 years of experience in the real state 

and engineering field. Since our start , we are committed to clear 

scientific bases according to the laws of the market. We started in 

the field of real state moving to contracting , engineering offices , 

tourist offices till we reach Senmar organization. Our start was with 

the Saudi organisations for accredited residents bearing in mind 

our great responsibility which we have taken based on science 

, experience that enable us to offer a correct evaluation for the 

client according to scientific bases and international criteria to give 

the real value of the building .



 

أصبحت مهنة التقییم العقاري أكثر تعقیدا ودقة ال سیما في ظل النشاط االقتصادي 

العقاري الذي تحفزه القروض والتسهیالت االئتمانیة إضافًة إلى خضوعه للرقابة 

الحكومیة والضرائب وتعرضه للمخاطر االقتصادیة كالتضخم.

یجمع التقییم العقاري بین العلم، والفن؛ نظرا لكونه یتطلب تحلیل البیانات العقاریة 

ووضع االفتراضات الضروریة لتكوین حكم معقول عن المسألة المطروحة ذلك 

بصورة علمیة إلى تقدیر للقیمة باستخدام منهجیة ریاضیة مالئمة ودقیقة ، وال یقتصر 

على العملیة الریاضیة فقط بل بتكوین اآلراء وذلك بالنظر للحقائق والتنبؤ بالمستقبل 

والموازنة بینها في موقف محدد، ومن ثم تحدد القیمة استنادا على تلك اآلراء، وهذا 

ما یجعل التقییم بمثابة حل مشكلة تتألف من خطوات عدیدة متداخلة تتطلب تمتع 

المقیم بالكفاءة والنزاهة.

مهنــة التقييــم العقاريمهنــة التقييــم العقاري
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     The profession of real state evaluation has become so complicated 

especially in the shade of real state economic activity supported by loans 

and credit facilities in addition to being subject to government censorship 

and taxes and facing economic risks such as inflation. Real state evaluation 

combines science and craft because it requires real state data analysis and 

making assumptions needed to give a correct evaluation of the given topic 

in a scientific way to reach an evaluation using a suitable and accurate 

mathematical ideology. It doesn›t only depend on mathematical process but 

also forming ideas taking into consideration the facts and future prediction to 

estimate the value referring to these opinions. So, we can consider evaluation 

as a problem solving which is composed of many crossed steps which require 

competence and integrity.

Real Estate Valuation Career



هو فن وعلم تقدیر قیمة حقوق الملكیة العقاریة لغرض محدد وفي مدة زمنیة محددة مع األخذ 
في الحسبان جمیع سمات  وخصائص العقار محل التقییم، وجمیع العوامل االقتصادیة األساسیة 

للسوق، ویشمل ذلك بحث االستثمارات البدیلة.

     It can be defined as the science and the art of estimating the value of a building 

for a specific purpose in a specific period of time taking into consideration the 

characteristics of the building being values and the other main economic factors 

including alternative investments.

تعريــف التقييــم العقاريتعريــف التقييــم العقاري

What is meant by real state evaluation
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األسالیب المتفق علیها )اسلوب السوق، الدخل،التكلفة( ومرجعها في ذلك مجلس معاییر التقییم 
الدولیة، وهي بالمناسبة منظمة مستقلة غیر ربحیة، تهدف إلى وضع معاییر دولیة عالیة الجودة.

     The agreed upon strategies are ( comparing , income and cost ) referring to the 

committee of international evaluation criteria which is a non profit and independent 

organization that aims at setting high standard international criteria.

طرق وأســاليب التقييمطرق وأســاليب التقييم

Evaluation strategies



خدمة تقدیم المشورة لالستخدام األمثل للعقار

ــا ــاإمكانياتن إمكانياتن

our Potential

The service of providing consult to make 
full use of the building.
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WhatWhat
Can Can 
We We 

Give Give 
MoreMore
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شــركاؤنا في النجاحشــركاؤنا في النجاح

partners in successpartners in success
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شــركاؤنا في النجاحشــركاؤنا في النجاح

partners in successpartners in success
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شــركاؤنا في النجاحشــركاؤنا في النجاح
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partners in successpartners in success








