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المقدمة

السادة  /شركة الخبير المالية

المحترمين

الموضوع :تقييم مركز بن  2التجاري ،بحي األمواج بمدينة جدة.

مرفق لكم التقرير بناءا على طلبكم بتقييم العقار  ،ونأمل أن يكون التقرير حسب متطلباتكم وحسب ما هو مطلوب منا ووفقا لمعايير التقييم
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الملخص التنفيذي
ملخص التقرير
ملخص التقييم
• العقار قيد التقييم عبارة عن ثالث مباني تجارية مكتبية مكونه من ثالث أدوار  ،تبلغ
مساحة األرض  20,642م 2ومساحة المباني  21,305م.2

العناصر

المعلومات

الغرض من التقييم

تقييم دوري ألصول صندوق ريت

• العقار قيد التقييم يبعد مسافة  33كيلو متر تقريبا شمال مطار الملك عبدالعزيز الدولي ،
ومسافة  11كيلومتر تقريبا عن برج جدة اإلقتصادي في حي األمواج بمدينة جدة.

الملكية

ملكية مطلقة

• يقع العقار قيد التقييم بمدينة جدة ،إحدى محافظات منطقة مكة المكرمة وتقع في
غرب المملكة على ساحل البحر األحمر .تبعد  79كم عن مكة المكرمة ،وتبعد  420كم عن
المدينة المنورة تعد العاصمة االقتصادية والسياحية للمملكة العربية السعودية.

تاريخ التعميد

10/05/2020

تاريخ المعاينة

11/05/2020

• يقع العقار بحي األمواج بين طريق ألمير عبدالمجيد وطريق األمير نايف مدينة جدة.

معلومات العقار
العناصر

المعلومات

الحي

األمواج

االستخدام

مركز تجاري مكتبي

الملكية

ملكية مطلقة

رقم صك الملكية

290210026381

تاريخ صك الملكية

1440/06/19هـ

مساحة األرض (م)2

20,642

إجمالي مسطح البناء (م)2

21,305

إجمالي المساحة التأجيرية (م)2

14,798

المالك

شركة أول الملقا العقارية

تاريخ التقييم
أساس القيمة
طريقة التقييم
العملة
القيمة السوقية

04/06/2020
القيمة السوقية
أسلوب الدخل  -طريقة التدفقات النقدية )(DCF
الريال السعودي
 85,230,000ريال
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الملخص التنفيذي
الشروط واالحكام العامة
• تم تقييم العقار وفقا لمعايير التقييم الدولية ) )IVSالصادرة عن مجلس معايير التقييم
الدولية ) )IVSCفي عام  2020و أنظمة ولوائح الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين
بالمملكة العربية السعودية (تقييم).

• تم إعداد هذا التقرير بناء على المعلومات التي تم جمعها أو تلقيها وتحليلها وفقا
ألفضل الممارسات للوصول للقيمة ،ويتم عادة اإلشارة إلى أي مالحظات جوهرية بالتقرير
تؤثر على القيمة.

• تم االعتماد على هذا التقرير والتقييم وفقا للشروط والقيود المحددة التي تم عرضها
في هذا التقرير.

• تم معاينة العقار ظاهريا  ،ويتم في مثل هذه الحالة ذكر السلبيات الفنية للعقار حال
وجودها  ،ولم يتم فحص العقار إنشائيا أو مالحظة أي عيوب غير ظاهرة وعليه يجب أن
يفهم أن هذا تقرير تقييم وليس فحصا إنشائيا .

• تم إعداد تقرير التقييم بناء على التعليمات الواردة من شركة الخبير المالية والمشار إليه
فيما يلي باسم (العميل) لتقدير القيمة السوقية للعقار الموصوف لغرض تقييم دوري
ألصول صندوق ريت.
• شركة أبـــعــاد وشريكه للتقييم العقاري على ثقة بأن هذا التقرير يفي بمتطلبات
العميل والتعليمات الخاصة به  ،كما أن المعلومات الواردة في هذا التقرير محاطة
بكامل السرية وأن التقرير صادر للعميل فقط .
• مسؤولية شركة أبـــعـــــاد وشريكه للتقييم العقاري مقصورة على التقرير والمعلومات
الواردة بالتقرير  ،وعدا ذلك يتحمل (العميل) مسؤولية طلب تقييم العقار وما يترتب على
ذلك قانونيا.

• في حال اكتشاف عدم صحة أي معلومة مستقبال والتي تم ذكرها في التقرير بشكل
غير متعمد وخارج عن اإلرادة فإن القيمة الواردة في هذا التقرير يمكن أن تتغير ويجب
الرجوع للمقيم إلعادة النظر في القيمة.

• تم إصدار التقرير بشكل حيادي دون وجود عوامل تعارض المصالح أو المكاسب
الشخصية .
• يعتبر تقرير التقييم هذا صحيح فقط في حال اعتماده بختم الشركة إضافة إلى توقيع
المقيمين المعتمدين .

• تعتبر القيم المقدرة في هذا التقرير هي للعقار قيد التقييم  ،وأي توزيع للـ ( القيمة –
القيم ) على أجزاء العقار ينطبق فقط حسب سرد التقرير وألغراضه ،ويجب أن ال تستعمل
هذه القيم ألي أغراض أخرى  ،إذ يمكن أن تكون غير صحيحة في حال تم تغيير الغرض
من التقييم والذي أنشيء التقرير ألجله .
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• القدرة على التقييم
• موضوع القيمة
• المعايير المهنية
• أسلوب التقييم

شروط التقييم

• أساس التقييم
• تاريخ التقييم
• تاريخ المعاينة
• حدود المعاينة

• مصادر المعلومات
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شروط التقييم

القدرة على التقييم

تاريخ التقييم:

• تملك شركة أبـــعـــــاد وشريكه للتقييم العقاري كوادر مهنية قادرة على تقييم هذا
النوع من األصول ،ولديها الكفاءة المطلوبة للوصول إلى القيمة السوقية في التاريخ
المطلوب.

• نؤكد أنه قد تم التقييم في تاريخ  04يونيو 2020

تاريخ المعاينة

موضوع القيمة

• نؤكد أنه قد تمت المعاينة في تاريخ  11مايو 2020

• موضوع التقييم هو تقدير القيمة السوقية للعقار مركز بن  2التجاري ،بحي األمواج
بمدينة جدة.

حدود المعاينة:

المعايير المهنية:
• نفذت مهمة التقييم هذه استنادا على معايير التقييم الدولية ) )IVSالصادرة عن
المجلس معايير التقييم الدولية ( )IVSCفي عام  2020وأنظمة ولوائح الهيئة السعودية
للمقيمين المعتمدين بالمملكة العربية السعودية (تقييم) ،واإلجراءات والقواعد المهنية
المتعارف عليها في أعمال التقييم لألصول العقارية ،والتي تقوم على التحليل والمقارنة
والمعاينة المباشرة لكل عقار ،والبحث قدر اإلمكان عن المؤثرات والخصائص اإليجابية
والسلبية للعقار محل التقييم.

أسلوب التقييم:
• األسلوب المتبع في عملية التقييم هو أسلوب الدخل  -طريقة التدفقات النقدية (.)DCF

أساس التقييم:
سيتم تقديم تقييمنا على أساس القيمة السوقية ،والتي تم تعريفها وفقا لمعايير التقييم
الدولية ) )IVSفي عام  2020كاالتي:
هي المبلغ المقدر الذي ينبغي على أساسه مبادلة األصول أو االلتزامات في تاريخ التقييم
بين مشتر راغب وبائع راغب في إطار معاملة على أساس محايد بعد تسويق مناسب حيث
يتصرف كل طرف من األطراف بمعرفة وحكمة دون قسر أو إجبار".

• لتنفيذ مهمة التقييم وتحقيق غرض هذا التقرير تمت المعاينة بتاريخ المعاينة للعقار
محل هذا التقرير ،والمناطق المجاورة له ،والعقارات المشابهة إن وجدت ،مع مالحظة
أن هذه المعاينة ليست ألغراض الفحص واالختبار الهندسي للمباني.

مصادر المعلومات:
• اعتمدنا في إعداد تقرير التقييم على مجموعة من المصادر والمعلومات والبيانات
المكتبية ،والميدانية التي نعتقد أنها تكافئ غرض ووقت التقييم .كما اعتمدنا على
مجموعة البيانات المقدمة من العميل والمتعلقة بالعقار محل التقييم والتي ستؤثر
بشكل واضح في مخرجات هذا التقرير ،وعليه فان أي تغيير او خطأ في البيانات فيعتبر
هذا التقرير غير مكتمل ويجب الرجوع للمقيم.
تم االطالع على مستندات التالية :
• صك الملكية
• العقود والتفاصيل التأجيرية
• نشرة صندوق الخبير ريت
وعليه فإننا نفترض سالمة المعلومات وعدم وجود ما ينافيه أو يعارضه وقد صدر التقرير
بناء على هذا ونخلي مسئوليتنا من كل ما ينافيه.

8

• الملكية الفكرية و إعادة النشر

اإلفصاح

• السرية وحفظ المعلومات
• االفتراضات واالفتراضات الخاصة
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اإلفصاح

الملكية الفكرية و إعادة النشر

التقييم تحت حاالت عدم اليقين :

• يتم إصدار هذا التقرير لالستخدام الشخصي  ،وللمستشارين المختصين  ،للغرض المحدد
الذي يشير إليه.
• ال تتحمل شركة أبـــعــاد وشريكه للتقييم العقاري أي مسؤولية تجاه أي طرف ثالث
لكامل أو جزء من محتوياته.
• ال يجوز تضمين كل أو أي جزء من هذا التقييم أو أي مرجع له في أي وثيقة منشورة أو
تعميم أو بيان أو الكشف عنها بأي شكل من األشكال دون موافقة خطية مسبقة من
شركة أبـــعــاد وشريكه للتقييم العقاري على الشكل والسياق الذي قد يظهر فيه.

•

السرية وحفظ المعلومات
• لقد أعد هذا التقرير بناء على طلب خاص ولغرض استشاري ،وندرك ألجل هذا األهمية
القصوى عند صاحب الطلب في الحفاظ على معطيات ومخرجات هذا التقرير وكتمانها،
ونحن ملتزمون بذلك ولن يتم استخدام المعلومات الخاصة بالعميل في غير هذا التقرير،
وتعد معلوماته ملكا خاصا لصاحبها وللمستخدمين المحددين في التقرير وال يحق ألي
طرف آخر االطالع عليها.

•

•
•
•

أثر تفشي فيروس كورونا الجديد ) ،(COVID-19الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية
بأنها "جائحة عالمية" في  11مارس  ، 2020على األسواق المالية العالمية.
تم تطبيق قيود السفر من قبل العديد من الدول ،حيث تأثر نشاط السوق في العديد من
القطاعات.
اعتبارا من تاريخ التقييم المشار إليه في التقرير فإننا نولي األدلة السوقية واإلفتراضات
التي تم اإلعتماد عليها وزنا أقل عند التوصل لرأينا في القيمة.
في الواقع ،فإن االستجابة الحالية لـ  COVID-19تعني أننا نواجه مجموعة غير مسبوقة
من الظروف التي نبني عليها الحكم في القيمة.
ونظرا للتأثير المستقبلي غير المعروف لـ  COVID-19الذي قد يكون لها آثار على سوق
العقارات ،لذلك نوصي بتقييم هذا العقار بشكل متكرر.

االفتراضات واالفتراضات الخاصة :
• وفقا لتعريف معايير التقييم الدولية “تعد االفتراضات أمور منطقية يمكن قبولها
كحقيقة في سياق أعمال التقييم دون التحقق أو التدقيق فيها على نحو محدد ،كما
أنها أمور تقبل بمجرد ذكرها وهذه االفتراضات ضرورية لفهم التقييم أو المشورة
المقدمة .واالفتراضات الخاصة عبارة عن افتراضات تختلف عن الحقائق الفعلية الموجودة
في تاريخ التقييم ،أو تلك التي ال يفترضها مشارك معتاد في السوق في معاملة ما في
تاريخ التقييم.
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• النقل العام

دراسات الموقع

• العقار على مستوى المدينة
• العقار على مستوى الحي
• صور العقار
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دراسات الموقع
النقل العام  -مطار الملك عبدالعزيز الدولي ()KAIA
يخضع مطار الملك عبد العزيز الدولي حاليا
لخطط توسعة تنقسم إلى ثالث مراحل.
• المرحلة األولى من مشروع التوسـعة قيـد
التشــغيل حاليــا ،علــى الــرغم مــن أنهــا
التعمل بكامل طاقتها.
• ستزيد المرحلة األولـى مـن سـعة الركـاب
الســنوية مــن  13مليــون مســافر ســنوي
إلى  30خطة.
• ومــع ذلــك ،وبســبب التــأخير فــي خطــط
التوســعة ،ينصــب تركيــز المشــروع حالي ـا
علــى المرحلــة األولــى وتبقــى المــرحلتين
الثانيــة والثالثــة ،ولكــن فــي البدايــة مـن
المتوقع أن يكتمل المشروع بحلـول عـام
 ،2035مع  80خطة عمل.
• يمتــد التوســع الجديــد لـــ مطــار الملــك
عبــدالعزيز الجديــد علــى إجمــالي مســاحة
أرضــية  670.000متــر مربــع ويضــم 120
منفذ بيع بالتجزئة و  120غرفة ضيافة.

 120غرفة ضيافة

 46بوابة

 120معرض تجاري

 21,600مواقف
للسيارات

توسع مطار الملك عبد العزيز الدولي

مجمع مباني للحج
والعمرة
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دراسات الموقع
النقل العام  -قطار الحرمين ) ( HHRS
خريطة قطار الحرمين السريع :

قيد
التشغيل
الحالة الحالية

• يمتــد قطــار الحــرمين الســريع ))HHSR
لمســافة  450كــم تقريبــا ،ويــربط بــين
المـــدينتين المقدســـة مكـــة المكرمـــة
والمدينـــة المنـــورة ،عبـــر محطـــة جـــدة
المركزيـــة ،ومطـــار الملـــك عبـــد العزيـــز
الــدولي ) ،)KAIAومحطــة مدينــة الملــك
عبد اهلل االقتصادية ).)KAEC

2018
• من المتوقع أن ينقل خط السـكة الحديـد
حــوالي  60مليــون مســافر ســنويا  ،علــى
مــتن أســطول مكــون مــن  35قطــارا ،
يتألف كل منها من  417مقعدا.

موعد اإلكمال

 5محطات
• يمر خط القطار حاليا بخمس محطات تقـع
على النحو التالي:

عدد المحطات

 60مليون
في السنة
السعة االجمالية

•

محطة جدة النسيم.

•

محطة مطار جدة الملك عبد العزيز الدولي.

•

محطة مدينة الملك عبد اهلل االقتصادية.

•

محطة المدينة.

.
.
.. .
.
.

.

تبوك

الدمام

المدينة المنورة

61

دقيقة

الرياض

مدينة الملك
عبداهلل االقتصادية

الملك عبدالعزيز
مطار
1
جدة
مكة المكرمة

36

دقيقة

5

دقائق

30

دقيقة

نجران

13

دراسات الموقع
العقار على مستوى المدينة

موقع العقار
يقع العقار قيد التقييم بمدينة جـدة ،إحـدى
محافظات منطقة مكة المكرمـة وتقـع فـي
غرب المملكة العربية السعودية على سـاحل
البحـــر األحمـــر .تبعـــد  79كـــم عـــن مكـــة
المكرمـــة ،وتبعـــد  420كـــم عـــن المدينـــة
المنورة تعد العاصمة االقتصادية والسياحية
للمملكة العربية السعودية.

مطار الملك
عبدالعزيز الدولي

تعتبـــر مدينـــة جـــدة العاصـــمة االقتصـــادية
والسياحية للمملكة العربية السعودية.
شهدت مدينة جدة تدشين محطة ومشروع
قطــار الحــرمين وهــو خــط قطــار كهربــائي
يربط كل من مدينة مكة المكرمة بالمدينـة
المنورة مرورا بعدة محطـات :محطـة جـدة -
محطـــة مطـــار الملـــك عبـــدالعزيز  -محطـــة
مدينة الملك عبداهلل اإلقتصادية.
العقــار قيــد التقيــيم يبعــد مســافة  33كــم
تقريبا شمال مطار الملك عبدالعزيز الـدولي،
ومســـافة  11كـــم تقريبـــا عـــن بـــرج جـــدة
اإلقتصادي بحي األمواج بمدينة جدة

14
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دراسات الموقع
العقار على مستوى الحي

يقــع العقــار شــمال مدينــة جــدة
ويحــد منطقــة العقــار مــن جهــة
الشــمال طريــق االميــر عبدالمجيــد
ومن جهة الغرب طريق أبحر ومـن
جهــة الجنــوب طريــق األميــر نــايف
وإطاللة مباشرة مـن جهـة الغـرب
على طريق غير مسمى يوصـل بـين
طريــق االميــر عبدالمجيــد وطريــق
االمير نايف.
يقع العقار قيد التقييم في منطقة
ســـــكنية منخفضـــــة الكثافـــــة
السكانية.

البريد السعودي
مدارس رواد الخليج العالمية
مجمع مطاعم ومقاهي

موقع العقار

يحد حي األمواج من جهـة الشـمال
حي الياقوت ،من جهة الجنوب حي
أبحـــر الشـــمالية ،ومـــن الشـــرق
الشراع ،ومن الجهة الغربيـة البحـر
األحمر.
البنك األهلي التجاري

يمكن الوصول للمنطقـة المحيطـة
للعقار قيد التقييم من عدة محاور
وطــــرق مهمــــة علــــى مســــتوى
المدينــــة ،منهــــا طريــــق األميــــر
عبدالمجيد وطريق األمير نايف.
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دراسات الموقع
وصف العقار
العقار قيد التقييم عبارة عن ثـالث
مباني تجارية مكتبية مكونـه مـن
ثـــالث أدوار ،تبلـــغ مســـاحة األرض
 20,642م.2
العرض

تبلغ مساحة المبـاني  21,305متـر
مربــع ،وإجمــالي المســاحة القابلــة
للتأجير  14,798م.2

15م

يتكون العقار من عدد ثالث مباني
تحتــــوي علــــى  21مكتــــب و 42
معــرض ،تتــوفر عــدد  186موقــف
أمـامي و  32موقـف جــانبي و 150
موقف خلفي.
تشــطيب الواجهــات الخارجيــة مــن
الحجر والزجاج ،والتشطيب الـداخلي
للمعــارض عبــارة عــن تشــطيبات
أساســـية (عظـــم) ويـــتم توصـــيل
الخدمات األساسية لكل وحدة.

العرض

32م

العرض

15م
العرض

15م

العقار له شكل منتظم ،كما أن له
إطاللة مباشرة على طريـق موصـل
بــين طريــق األميــر نــايف وطريــق
األمير عبدالمجيد.
عمر العقار  5سنوات.
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دراسات الموقع
صور العقار

17

معلومات الملكية

• معلومات الملكية
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معلومات الملكية

ملكية العقار :

ملخص عقد التأجير:

الوصف

التفاصيل

م

البند

التفاصيل

اسم المالك

شركة أول الملقا العقارية

1

الطرف األول (المالك)

شركة أول الملقا العقارية

اسم العقار المراد تقييمه

مركز بن 2

2

الطرف الثاني (المستأجر)

شركة ند العربية للتسويق العقاري

رقم القطعة

القطع من  63 – 35وعددها  29قطعة

رقم المخطط التنظيمي

 / 420ج  /س

3

فترة العقد

 15سنة هجرية

المنطقة (عنوان العقار )

حي األمواج

4

تاريخ بداية العقد

1440/6/19هـ

اسم الشارع

-

5

القيمة اإليجارية السنوية

 9,000,000تزيد  %5كل خمس سنوات

6

التزامات الطرف األول

تأمين على العقار وقدره  50,000ريال

7

التزامات الطرف الثاني

يتحمل المستأجر كافة تكاليف الصيانة وإدارة العقار

إحداثيات الموقع

21° 45.672'N

39° 4.712'E

المدينة

جدة

معلومات الملكية

ملكية مطلقة

معلومات صك الملكية

رقم الصك:

920210026381

تاريخ االصدار:

1440/6/19هـ

مصادر المعلومات صورة العقد التأجيري.

أطوال األضالع وعروض الشوارع :
طول الضلع

اسم الشارع

نوع الشارع

عرض الشارع (متر) ترتيب الواجهة

شمالي

49.02

غير مسمى

محلي

15

3

جنوبي

49.11

غير مسمى

محلي

15

4

شرقي

70

غير مسمى

فرعي

32

1

غربي

70

غير مسمى

محلي

15

2

لم يتم التحقق عن أي مستند قانوني للعقار قيد التقييم والتي تتضمن التخطيط أو الملكية
أو الرهن وبعض األمور القانونية والتي أسس عليها كل هذا التقرير أو جزء منه اعتبرت
موثوق بها  .وتم افتراض أن الصك صحيح وساري المفعول .وأيضا تم افتراض أن العقار
خالي ومتحرر من أي التزامات قانونية أو حقوق الرهن أو أي معوقات.

* مصادر المعلومات (الصك).
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• تحليل المخاطر على العقار

التقييم

• منهجية التقييم
• التقييم بأسلوب الدخل (طريقة التدفقات النقدية)
• ملخص القيمة
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التقييم
تحليل المخاطر على العقار
مخاطر اإلقتصاد الكلي:

مخاطر المنافسة:

• قد تؤثر ظروف اإلقتصاد الكلي للدولة على السوق العقاري بشكل عام ،مثل معدالت
التضخم والسيولة ومعدالت الفائدة وتكاليف التمويل والضرائب وحركة أسواق األسهم
المحلية والعالمية ،حيث أن تغير بعض او كل هذه المؤثرات يؤثر على السوق العقاري.

• إن كثرة المعروض من السلع العقارية يؤدي الى وجود منافسة في األسعار المقدمة
للمستهلك .ونجد ذلك واضحا في السوق العقاري فإن زيادة الوحدات والمعارض
المعروضة في السوق ودخول منافسين جدد بمنتجات سيؤدي الى إنخفاض األسعار
والخدمات وبالتالي إنخفاض سعر العقار النهائي.

مخاطر عدم وجود ضمان لتحقيق اإليرادات المستهدفة:
• بما أن تحقيق اإليرادات يعتبر العامل الرئيسي في تحديد قيمة العقار ،فإن أي تغير في
اإليرادات نتيجة ظروف السوق المختلفة سوف يؤثر في قيمة العقار.

مخاطر تنظيمية وتشريعية:

البيانات المستقبلية:
• يعتمد تقييم العقارات الحديثة وخاصة التي ليس لها تاريخ تشغيلي على تقديرات المقييم
وقراءته للسوق العقاري بشكل عام ولنشاط العقار بشكل خاص .تختلف ظروف التشغيل
المستقبلية على اإلفتراضات المستخدمة في عملية التقييم ،األمر الذي يؤدي حتما الى
تغير قيمة العقار.

• قد تشهد البيئة التنظيمية أو القانونية أو التشريعية بعض التغيرات التي قد تؤثر على
قيمة العقار ،مثل ظهور تشريعات بلدية بالسماح أو المنع ألنشطة في مناطق محددة ،أو
تخفيض أو زيادة عدد األدوار في المنطقة المحيطة مما يؤثر على القيمة النهائية للعقار.

مخاطر عدم وجود عقود طويلة األجل:
• يؤثر عدم أو محدودية العقود طويلة األجل بشكل كبير على قيمة العقار ،وخصوصا
العقارات المدرجة تحت صناديق الريت .حيث وجود عقود طويلة األجل يعطي استقرار
للدخل وبالتالي على القيمة .في حين غياب مثل هذه العقود يعطي تذبذب في اسعار
التأجير والدخل وبالتالي يؤثر على القيمة النهائية.
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التقييم
التقييم بأسلوب الدخل (طريقة التدفقات النقدية)
طرق التقييم المستخدمة

اإلفتراضات الرئيسية في طريقة التدفقات النقدية:

• عند اختيار أنسب منهجية لتقدير قيمة العقار قيد التقييم ،أخذنا في االعتبار المعلومات
التي قدمها العميل ،والوضع الراهن للعقار وكذلك تحليلنا الخاص لظروف السوق
المحلية ،عند تحديد القيمة السوقية للعقار قيد التقييم تم استخدام الطرق واألساليب
التالية:

اإليرادات
• حسب المعلومات المقدمة من قبل العميل فإن إجمالي الدخل السنوي للمجمع السكني
هو  9,000,000ريال ،تزيد كل خمس سنوات بنسبة  %5وذلك لمدة  15سنة تبداء تاريخ
 1440/6/19هـ ولمدة  15سنة .وسيتم تقدير الدخل لألعوام الباقية بناء على جدول
الدخل التالي:

أسلوب الدخل ( خصم التدفقات النقدية )
يقدم طريقة الدخل مؤشرا على القيمة عن طريق تحويل التدفقات النقدية المستقبلية إلى
قيمة حالية واحدة .ووفقا لهذا األسلوب يتم تحديد قيمة األصل بالرجوع إلى قيمة اإليرادات
أو التدفقات النقدية أو توفير التكاليف من األصل .يتم الوصول الى معدل الخصم عادة عن
طريق تحليل المعامالت السوقية والتطوير المناسبة .كما اننا على اطالع وتواصل مع
الوسطاء العقارييون ومستثمرون محليين لقياس حساسية االرقام.

•

السنوات

الدخل

السنوات 5 - 1

9,000,000

السنوات 10 - 6

9,450,000

السنوات 15 - 11

9,922,500

نسبة العائد على رأس المال
• تم تطبيق نسبة العائد على رأس المال بنسبة %9.50

معدل الخصم
• بناء على فهمنا للعقارات المشابهة في منطقة العقار ،ومع مراعاة خصائص الموقع،
المساحة ،االستخدام ،التضاريس ،العرض والطلب حيث قمنا بتطبيق معدل خصم .%12.0

معدل تضخم
• بالنسبة للتدفق النقدي للمشروع ،يتم تطبيق معدل تضخم قدره ٪ 2.50
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التقييم
التقييم بأسلوب الدخل (طريقة التدفقات النقدية)
• نتيجة للمعطيات السابقة تم عمل تدفقات نقدية للوصول لقيمة العقار قيد التقييم ،تم عمل التدفقات النقدية على فترة  14سنة (المدة المتبقية لعقد االيجار) وبدخل قدره 9,000,000
ريال سنويا  ،تزيد كل خمس سنوات بنسبة  ،%5وتم عمل جدول التدفقات النقدية لكل  6أشهر :

ملخص حسابات التدفقات النقدية :
الفترة (نصف سنوي)

1

2

3

4

5

23

24

25

26

27

نسبة اإلشغال ()%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

إجمالي الدخل (ريال)

4,500,000

4,500,000

4,500,000

4,500,000

4,500,000

4,961,250

4,961,250

4,961,250

4,961,250

4,961,250

تكاليف تأمين العقار (ريال)

15,770

15,770

15,770

15,770

15,770

15,770

15,770

15,770

15,770

15,770

صافي الدخل (ريال)

4,484,230

4,484,230

4,484,230

4,484,230

4,484,230

4,945,480

4,945,480

4,945,480

4,945,480

4,945,480
104,115,368

التخارج (ريال)
القيمة الحالية من صافي الدخل (ريال)

4,237,199

قيمة العقار (ريال)

85,230,000

4,003,777

3,783,213

3,574,801

3,377,869

1,343,387

1,269,382

1,199,453

1,133,376

23,617,045
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ملخص التقييم

تصادق شركتنا على التقييم أدناه كقيمة سوقية ،طبقا للشروط بتقرير التقييم ،وحسب اإلفتراضات بتقرير التقييم ،وهذا التقييم ناتـج من تحليل معطيات العقار والسوق
العقاري الحالي.
• القيمة السوقية للعقار بأسلوب الدخل (طريقة القيمة المتبقية) بتاريخ  2020/ 06 /04هي:
 85,230,000ريال (فقط خمسة وثمانون مليونا ومائتان وثالثون ألف ريال سعودي).

م .عمار محمد قطب
رقم العضوية1210000392 :
مقييم معتمد
مدير إدارة التقييم

م .عمار عبدالعزيز سندي
رقم العضوية1210000219 :
مقييم زميل
الرئيس التنفيذي

ختم الشركة
رقم السجل التجاري4030297686 :
رقم تسجيل شركة مهنية781/18/323 :

24

المالحق

• المصطلحات العامة في اعداد تقرير التقييم
• مستندات العقار

25

مالحق
المصطلحات العامة في اعداد تقرير التقييم
الهيئة

يمكن

• تشير إلى الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) هي الجهة المعنية بوضع
الضوابط والمعايير الالزمة لتقييم العقارات ،والمنشئات االقتصادية ،والمعدات،
والممتلكات المنقولة ونحوها وذلك بموجب نظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (م )43/و تاريخ (9/7/1433هـ) وتهدف لتطوير مهنة التقييم ،ورفع
مستوى العاملين بها ،ووضع القواعد العامة الكتساب عضوية الهيئة بمستوياتها
المختلفة والحفاظ عليها ،وتوفير وسائل التطوير المستمر لالرتقاء بأعضائها إلى أفضل
مستويات الممارسة والمعايير الدولية للمهنة ،وتتمتع (الهيئة) بشخصية اعتبارية ،غير
هادفه للربح ،ولها ميزانية مستقلة وتعمل تحت إشراف وزارة التجارة واالستثمار

• تصــف كلمــة (يمكــن) اإلجراءات التــي يقــع علــى المقيــم مســؤولية النظــر فيهـا
بعيـن االعتبار .وتتطلـب األمور الموصوفـة بهـذه الطريقـة اهتمـام المقيـم ًّ وفهمـه.
حيـث إن إمكانيـة تطبيـق هـذه األمور فـي عمليـة التقييـم تعتمـد علـى ممارسـة
المقيـم لحكمـه وخبرتـه المهنيـة فـي الظـروف التي تتماشـى مـع أهداف المعاييـر.

األصل أو األصول
• تسـهيل لعمليـة قـراءة المعاييـر ولتفـادي التكـرار يشـير مصطلـح (األصل) و (األصول)
عمومـا إلـى البنـود التـي تكـون محـور مهمـة التقييـم .ومـا لـم ينـص خـاف ذلـك فـي
المعيـار يمكـن اعتبـار هـذه المصطلحـات علـى أنها تعني وتشـمل ًّكلٌ مـن الكلمـات
التاليـة( :أصـل ،مجموعـ ٌة أصـول ،التـزام ،مجموعـ ُة التزامـات ،أو مجموعـ ٌة مـن األصول
وااللتزامات).

العميل
• تشـير كلمـة (العميـل) إلـى الشـخص أو األشخاص أو الجهـة التـي يتـم إجـراء التقييـم
لهـا .ويشـمل ذلـك :العمالء الخارجييـن (أي عندمـا يكـون المقيـم متعاقـد مــع طــرف
ثالــث) ،وكذلــك العمــاء الداخلييــن (أي التقييمــات المعــدة لصاحــب العمـل).

االختصاص القضائي
• تشـير كلمـة (االختصاص) إلـى البيئـة القانونيـة والتنظيميـة التـي يتـم فيهـا تنفيـذ
عمليـة التقييـم .ويشـمل القوانين واللوائـح التـي تسـنها الجهـات الحكوميـة مثـل:
المقاطعـة ،والوالية ،والبلديـة ،والقوانيـن التـي تضعها بعـض الجهات التنظيميــة
حســب غــرض التقييــم مثــل :المصــارف المركزيــة وهيئــات تنظيــم األوراق الماليــة.

يجب
• تشــير كلمــة (يجــب) إلــى مســؤولية غيــر مشــروطة ،أي يجــب علــى الم قيــم
الوفـاء بالمسـؤوليات مـن هـذا النـوع فـي جميـع الحاالت والظـروف التـي ينطبـق عليهـا
الشـرط.

المشارك
• تشـير كلمـة (المشـارك) إلـى المشـاركين المعنييـن وفقـا ألساس (أو أسـس) القيمـة
المسـتخدمة فـي مهمـة التقييـم (انظر المعيار  104أسـاس القيمـة) .وتتطلب األسس
المختلفــة للقيمــة مــن المقيــم أخــذ وجهــات نظــر مختلفــة بعيــن االعتبار ،مثـل:
وجهـات نظـر المشـاركين فـي السـوق مثـل :القيمـة السـوقية ،أو القيمـة السوقية
للمعاييـر الدوليـة للتقاريـر الماليـة أو مالـك معيـن أو مشـتر محتمـل مثـل :القيمـة
االستثمارية.

الغرض
• تشـير كلمـة (الغـرض) إلـى سـبب أو أسـباب إجـراء التقييـم ،وتشـمل األغراض العامـة
(علـى سـبيل المثـال ال الحصـر) أغـراض التقاريـر الماليـة ،والتقاريـر الضريبيـة ،ودعـم
التقاضـي ،ودعـم المعامالت ،ودعـم قـرارات اإلقراض المضمـون.
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مالحق
مستندات العقار (صك الملكية)
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شركة أبعاد المتطورة وشريكه للتقييم العقاري
الفرع الرئيسي بجدة
شارع محمد إبراهيم مسعود،
حي السالمة
مبنى أوش اإلداري الدور الخامس ،مكتب رقم 21
جدة ،المملكة العربية السعودية

فرع مدينة الرياض
طريق اإلمام سعود بن فيصل  ،حي الصحافة
مبنى الدفاع  ،الطابق الثاني  ،مكتب 106
المملكة العربية السعودية
لمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا على العنوان اآلتي:

م .عمار سندي
الرئيس التنفيذي
جوال+966 50 730 0500 :
إيميلasindi@sa-abaad.com :
م .عمار قطب
مدير التقييم
جوال+966 55 556 2500 :
إيميلammarq@sa-abaad.com :
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