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الملخص التنفيذي

ملخص التقرير

ةمساحتبلغوقبو،دورينمنمكونمغلقتجاريمركزعنعبارةالتقييمقيدالعقار•
.مربعمتر35,868التأجيريةالمساحةوإجماليمربعمتر41,630األرض

.تبوكبمدينةخالدالملكطريقعلىالصالحيةبحيالعقاريقع•

كيلومتر7ومسافةالبلد،وسطشمالتقريبامتركيلو4مسافةيبعدالتقييمقيدالعقار•
.كتبوبمدينةالصالحيةحيفيالدوليعبدالعزيزبنسلطاناألميرمطارعنتقريبا

شمالمدنوكبرىتبوكمنطقةإمارةمقرتبوك،بمدينةالتقييمقيدالعقاريقع•
الزراعيةالمناطقمنوهي.العربيةالجزيرةفياآلثارأهممنبعضوحولهاالسعودية،

.تقريبا  نسمة551,124سكانهاعدديبلغ.المملكةفيالمهمة

العقارمعلومات

ملخص التقييم

المعلوماتالعناصر

الصالحيةالحي

مركز تجاري مكتبياالستخدام

حق إنتفاعالملكية

41,630(2م)مساحة األرض 

43,625(2م)إجمالي مسطح البناء 

35,868(2م)إجمالي المساحة التأجيرية 

شركة أبناء سليمان القضيبي(حق اإلنتفاع)المالك الحالي للعقار 

أمالك الدولة متمثلة في أمانة المدينة المنورةالمالك االساسي للعقار

المعلوماتالعناصر

تقييم دوري ألصول صندوق ريتالغرض من التقييم

حق إنتفاعالملكية

10/05/2020تاريخ التعميد

13/05/2020تاريخ المعاينة

04/06/2020تاريخ التقييم

القيمة السوقيةأساس القيمة

(DCF)طريقة التدفقات النقدية -أسلوب الدخل طريقة التقييم

الريال السعوديالعملة

ريال175,090,000القيمة السوقية
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الملخص التنفيذي

الشروط واالحكام العامة

التقييممعاييرمجلسعنالصادرة((IVSالدوليةالتقييملمعاييروفقاالعقارتقييمتم•
نالمعتمديللمقيمينالسعوديةالهيئةولوائحأنظمةو2020عامفي((IVSCالدولية

.(تقييم)السعوديةالعربيةبالمملكة

رضهاعتمالتيالمحددةوالقيودللشروطوفقاوالتقييمالتقريرهذاعلىاالعتمادتم•
.التقريرهذافي

إليهمشاروالالماليةالخبيرشركةمنالواردةالتعليماتعلىبناءالتقييمتقريرإعدادتم•
دوريمتقييلغرضالموصوفللعقارالسوقيةالقيمةلتقدير(العميل)باسميليفيما

.ريتصندوقألصول

باتبمتطليفيالتقريرهذابأنثقةعلىالعقاريللتقييموشريكهأبـــعــادشركة•
محاطةالتقريرهذافيالواردةالمعلوماتأنكما،بهالخاصةوالتعليماتالعميل
.فقطللعميلصادرالتقريروأنالسريةبكامل

لوماتوالمعالتقريرعلىمقصورةالعقاريللتقييموشريكهأبـــعـــــادشركةمسؤولية•
علىتبيتروماالعقارتقييمطلبمسؤولية(العميل)يتحملذلكوعدا،بالتقريرالواردة

.قانونيا  ذلك

–قيمةال)للـتوزيعوأي،التقييمقيدللعقارهيالتقريرهذافيالمقدرةالقيمتعتبر•
تعملتسالأنويجبوألغراضه،التقريرسردحسبفقطينطبقالعقارأجزاءعلى(القيم
الغرضتغييرتمحالفيصحيحةغيرتكونأنيمكنإذ،أخرىأغراضأليالقيمهذه

.ألجلهالتقريرأنشيءوالذيالتقييممن

اوفق  وتحليلهاتلقيهاأوجمعهاتمالتيالمعلوماتعلىبناء  التقريرهذاإعدادتم•
تقريربالجوهريةمالحظاتأيإلىاإلشارةعادةويتمللقيمة،للوصولالممارساتألفضل

.القيمةعلىتؤثر

حالللعقارالفنيةالسلبياتذكرالحالةهذهمثلفيويتم،ظاهريا  العقارمعاينةتم•
أنيجبوعليهظاهرةغيرعيوبأيمالحظةأوإنشائيا  العقارفحصيتمولم،وجودها

.إنشائيا  فحصا  وليستقييمتقريرهذاأنيفهم

لبشكالتقريرفيذكرهاتموالتيمستقبال  معلومةأيصحةعدماكتشافحالفي•
بويجتتغيرأنيمكنالتقريرهذافيالواردةالقيمةفإناإلرادةعنوخارجمتعمدغير

.القيمةفيالنظرإلعادةللمقيمالرجوع

المكاسبأوالمصالحتعارضعواملوجوددونحياديبشكلالتقريرإصدارتم•
.الشخصية

وقيعتإلىإضافةالشركةبختماعتمادهحالفيفقطصحيحهذاالتقييمتقريريعتبر•
.المعتمدينالمقيمين
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شروط التقييم

القدرة على التقييم•

موضوع القيمة•

المعايير المهنية•

أسلوب التقييم•

أساس التقييم•

تاريخ التقييم•

تاريخ المعاينة•

حدود المعاينة•

مصادر المعلومات•
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شروط التقييم

التقييمعلىالقدرة

ذاهتقييمعلىقادرةمهنيةكوادرالعقاريللتقييموشريكهأبـــعـــــادشركةتملك•
اريخالتفيالسوقيةالقيمةإلىللوصولالمطلوبةالكفاءةولديهااألصول،منالنوع

.المطلوب

القيمةموضوع

لصالحيةابحيالتجاري،الجاليريمركزللعقارالسوقيةالقيمةتقديرهوالتقييمموضوع•
.تبوكبمدينة

:المهنيةالمعايير

عنالصادرة((IVSالدوليةالتقييممعاييرعلىاستناداهذهالتقييممهمةنفذت•
السعوديةالهيئةولوائحوأنظمة2020عامفي(IVSC)الدوليةالتقييممعاييرالمجلس

المهنيةوالقواعدواإلجراءات،(تقييم)السعوديةالعربيةبالمملكةالمعتمدينللمقيمين
المقارنةوالتحليلعلىتقوموالتيالعقارية،لألصولالتقييمأعمالفيعليهاالمتعارف

يةاإليجابوالخصائصالمؤثراتعناإلمكانقدروالبحثعقار،لكلالمباشرةوالمعاينة
.التقييممحلللعقاروالسلبية

:التقييمأسلوب

.(DCF)ةالنقديالتدفقاتطريقة-الدخلأسلوبهوالتقييمعمليةفيالمتبعاألسلوب•

:التقييمأساس

اتعريفهاتموالتيالسوقية،القيمةأساسعلىتقييمناتقديمسيتم التقييميرلمعايوفق 
:كاالتي2020عامفي((IVSالدولية

قييمالتتاريخفيااللتزاماتأواألصولمبادلةأساسهعلىينبغيالذيالمقدرالمبلغهي
ثحيمناسبتسويقبعدمحايدأساسعلىمعاملةإطارفيراغبوبائعراغبمشتربين

".إجبارأوقسردونوحكمةبمعرفةاألطرافمنطرفكل  يتصرف

:التقييمتاريخ

2020يونيو04تاريخفيالتقييمتمقدأنهنؤكد•

المعاينةتاريخ

2020مايو13تاريخفيالمعاينةتمتقدأنهنؤكد•

:المعاينةحدود

للعقارةالمعاينبتاريخالمعاينةتمتالتقريرهذاغرضوتحقيقالتقييممهمةلتنفيذ•
مالحظةمعوجدت،إنالمشابهةوالعقاراتله،المجاورةوالمناطقالتقرير،هذامحل

.للمبانيالهندسيواالختبارالفحصألغراضليستالمعاينةهذهأن

:المعلوماتمصادر

والبياناتوالمعلوماتالمصادرمنمجموعةعلىالتقييمتقريرإعدادفياعتمدنا•
علىااعتمدنكما.التقييمووقتغرضتكافئأنهانعتقدالتيوالميدانيةالمكتبية،
ؤثرستوالتيالتقييممحلبالعقاروالمتعلقةالعميلمنالمقدمةالبياناتمجموعة

عتبرفيالبياناتفيخطأاوتغييرأيفانوعليهالتقرير،هذامخرجاتفيواضحبشكل
.للمقيمالرجوعويجبمكتملغيرالتقريرهذا

:التاليةمستنداتعلىاالطالعتم

التأجيريالعقد•

التأجيريالعقدعنتنازلوثيقة•

ريتالخبيرصندوقنشرة•

ريرالتقصدروقديعارضهأوينافيهماوجودوعدمالمعلوماتسالمةنفترضفإنناوعليه
.ينافيهماكلمنمسئوليتناونخليهذاعلىبناء  
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اإلفصاح
الملكية الفكرية و إعادة النشر•

السرية وحفظ المعلومات•

االفتراضات واالفتراضات الخاصة•
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اإلفصاح

النشرإعادةوالفكريةالملكية

لمحدداللغرض،المختصينوللمستشارين،الشخصيلالستخدامالتقريرهذاإصداريتم•
.إليهيشيرالذي

ثالثطرفأيتجاهمسؤوليةأيالعقاريللتقييموشريكهأبـــعــادشركةتتحملال•
.محتوياتهمنجزءأولكامل

أومنشورةوثيقةأيفيلهمرجعأيأوالتقييمهذامنجزءأيأوكلتضمينيجوزال•
منمسبقةخطيةموافقةدوناألشكالمنشكلبأيعنهاالكشفأوبيانأوتعميم
.فيهيظهرقدالذيوالسياقالشكلعلىالعقاريللتقييموشريكهأبـــعــادشركة

المعلوماتوحفظالسرية

األهميةهذاألجلوندركاستشاري،ولغرضخاصطلبعلىبناء  التقريرهذاأعدلقد•
وكتمانها،التقريرهذاومخرجاتمعطياتعلىالحفاظفيالطلبصاحبعندالقصوى

قرير،التهذاغيرفيبالعميلالخاصةالمعلوماتاستخداميتمولنبذلكملتزمونونحن
يأليحقوالالتقريرفيالمحددينوللمستخدمينلصاحبهاخاصاملكامعلوماتهوتعد
.عليهااالطالعآخرطرف

:الخاصةواالفتراضاتاالفتراضات

هاقبوليمكنمنطقيةأموراالفتراضاتتعد“الدوليةالتقييممعاييرلتعريفوفقا•
ماكمحدد،نحوعلىفيهاالتدقيقأوالتحققدونالتقييمأعمالسياقفيكحقيقة

المشورةأوالتقييملفهمضروريةاالفتراضاتوهذهذكرهابمجردتقبلأمورأنها
وجودةالمالفعليةالحقائقعنتختلفافتراضاتعنعبارةالخاصةواالفتراضات.المقدمة

فياممعاملةفيالسوقفيمعتادمشاركيفترضهاالالتيتلكأوالتقييم،تاريخفي
.التقييمتاريخ

:اليقينعدمحاالتتحتالتقييم

العالميةالصحةمنظمةأعلنتهالذي،(COVID-19)الجديدكورونافيروستفشيأثر•
.العالميةالماليةاألسواقعلى،2020مارس11في"عالميةجائحة"بأنها

منيدالعدفيالسوقنشاطتأثرحيثالدول،منالعديدقبلمنالسفرقيودتطبيقتم•
.القطاعات

ا• إلفتراضاتواالسوقيةاألدلةنوليفإنناالتقريرفيإليهالمشارالتقييمتاريخمناعتبار 
.القيمةفيلرأيناالتوصلعندأقلوزناعليهااإلعتمادتمالتي

مسبوقةغيرمجموعةنواجهأنناتعنيCOVID-19لـالحاليةاالستجابةفإنالواقع،في•
.القيمةفيالحكمعليهانبنيالتيالظروفمن

ا• سوقعلىآثارلهايكونقدالذيCOVID-19لـالمعروفغيرالمستقبليللتأثيرونظر 
.متكرربشكلالعقارهذابتقييمنوصيلذلكالعقارات،
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دراسات الموقع
العقار على مستوى المدينة•

العقار على مستوى الحي•

صور العقار•
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دراسات الموقع

العقار على مستوى المدينة

مطار األمير سلطان 

بن عبد العزيز 

الدولي

موقع العقار

، مقـر يقع العقار قيد التقييم بمدينـة تبـوك

إمــارة منطقــة تبــوك وكبــرى مــدن شــمال 

السعودية، وحولها بعض من أهم اآلثار في

.الجزيرة العربية

جزيـرة تعد منطقة تبوك البوابة الشـمالية لل

ــاج  ــارة والحج ــا  للتج ــا  حيوي ــة، وطريق العربي

. ةوالمعتمرين من خارج شبه الجزيـرة العربيـ

وهــي مــن المنــاطق الزراعيــة المهمــة فــي 

.المملكة

ي يبلغ عدد سكانها حسـب اإلحصـاء السـكان

.نسمة تقريبا  551,124م، 2017لعام 

ــيالد  ــل الم ــا قب ــى م ــوك إل ــاريخ تب ــود ت يع

ر بخمسمائة سنة، كمـا تـدل علـى ذلـك اآلثـا

التـي وجـدت بهـا وقـد كانـت تسـمى باسـم 

قـة ، كما تشير اآلثار أن منط(تابوا)أو ( تابو)

تبـــوك كانـــت موطنـــا  ألمـــم عديـــدة قبـــل 

ـــود،  ـــل ثم ـــدة مث ـــالعرب البائ ـــالم، ك اإلس

ت ويذكر المؤرخون أن تبوك كانـ.  واألنباط

.موطنا  لقبيلة جذام

ل كيلو متر تقريبا شما4يبعد العقار مسافة 

كيلومتر تقريبا عـن7وسط البلد، ومسافة 

مطار األميـر سـلطان بـن عبـدالعزيز الـدولي

.في حي الصالحية بمدينة تبوك
12
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دراسات الموقع

العقار على مستوى الحي

موقع العقار

مجمع أسواق الموسى التجارية

حديقة امواج النسائية
الحكير مول

الهرم بالزا

وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد

مستشفى الملك خالد

حديقة الملك عبدالعزيز

إمارة منطقة تبوك
أمانة منطقة تبوك

مصلى العيد

االدارة العامة للتعليم

إدارة مرور مدينة تبوك

المحكمة العامة

مؤسسة النقد العربي السعودي

مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية

ــوك   ــة تب ــط مدين ــار وس ــع العق يق

ــة  ــن جه ــار م ــة العق ــد منطق ويح

الشــمال طريــق الملــك خالــد ومــن 

ــــك  ــــق المل ــــوب طري جهــــة الجن

عبدالعزيز ومن جهة الشرق طريق

االمير سـلطان ومـن جهـة الشـرق 

.طريق الملك عبداهلل

ل يحد حي الصالحية من جهة الشما

مـن جهـة، حي الفيصلية الشـمالي

ومن الشـرق، الجنوب حي السعادة

ومن الجهـة، حي العزيزية القديمة

.الغربية حي مخطط الراجحي

ة يمكن الوصول للمنطقـة المحيطـ

اور للعقار قيد التقييم من عدة مح

وطــــرق مهمــــة علــــى مســــتوى 

منهـــا طريـــق الملـــك ، المدينـــة

.عبدالعزيز وطريق الملك خالد

13
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دراسات الموقع

وصف العقار

العرض

م20

العرض

العرضم30

م15

موقع العقار

العرض

م10

ركز العقار قيد التقييم عبارة عن م

تجــاري مغلــق مكــون مــن دوريــن 

41,630وقبو، تبلغ مساحة األرض 

.متر مربع

متـر 43,625تبلغ مساحة المبـاني 

مربــع، وإجمــالي المســاحة القابلــة 

.متر مربع35,868للتأجير 

محـل 139يتكون العقار مـن عـدد 

4كشـك و39مطعـم 15تجاري و 

مقــاهي، وتتــوفر مواقــف خارجيــة 

ومواقف فـي القبـو تتسـع الـى مـا

يحتـــوي . موقـــف900يزيـــد عـــن 

ــــى  ــــا عل ــــار ايض ــــاعد 3العق مص

ساللم كهربائيـة و 6كهربائية و 

.مصاعد للخدمة وصالة ترفيه

تشــطيب الواجهــات الخارجيــة مــن 

و الزجـــاج، ( كاليـــدن )األلمونيـــوم 

ــــرات  ــــداخلي للمم ــــطيب ال والتش

بأرضــيات بورســالن وأعمــدة رخــام 

أمـــا المحـــالت فيـــتم . األلمونيـــوم

م تشطيبها تشـطيب أساسـي ويـت

توصــيل الخــدمات األساســية لكــل

.محل
14
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دراسات الموقع

صور العقار
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دراسات الموقع

صور العقار
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معلومات الملكية•معلومات الملكية
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:ملكية العقار 

:أطوال األضالع وعروض الشوارع 

:ملخص عقد التأجير 

:ملخص عقد التشغيل والصيانة 

.مصادر المعلومات صورة العقد التأجيري

ط أو الملكية لم يتم التحقق عن أي مستند قانوني للعقار قيد التقييم والتي تتضمن التخطي
أو الرهن وبعض األمور القانونية والتي أسس عليها كل هذا التقرير أو جزء منه اعتبرت 

وأيضا  تم افتراض أن العقار . وتم افتراض أن الصك صحيح وساري المفعول. موثوق بها 
.خالي ومتحرر من أي التزامات قانونية أو حقوق الرهن أو أي معوقات

معلومات الملكية

التفاصيل الوصف

أمانة مدينة تبوك اسم المالك

مركز الجالري التجاري اسم العقار المراد تقييمه

143000123 رقم العقد التأجيري

هـ1434/03/15 تاريخ العقد التأجيري

حي الصالحية (عنوان العقار )المنطقة 

الملك خالد اسم الشارع

28° 23.642'N 36° 33.638'E إحداثيات الموقع

تبوك المدينة

حق إنتفاع معلومات الملكية 

هـ1440/06/19 تاريخ التنازل
معلومات صك الملكية

شركة أول الملقا العقارية مالك حق التنازل

ترتيب الواجهة(متر)عرض الشارع نوع الشارعاسم الشارعطول الضلع

301رئيسيالملك خالد253شمالي

202فرعيغير مسمى253جنوبي

184فرعيغير مسمى180شرقي

183فرعيغير مسمى180غربي

التفاصيل البند م

شركة أول الملقا المستأجر 1

سنة20 فترة العقد 2

هـ1434/03/15 تاريخ بداية العقد 3

ريال1,598,738 تكاليف إيجار األرض سنويا 4

شغيل تتحمل شركة أبناء سليمان القضيبي تكاليف اإلنشاء وت

سنوات إلزامية5وصيانة المركز لفترة 
التشغيل والصيانة 5

القيمة اإليجاريةنهاية فترة العقدمدة العقدالمستأجر الرئيسي

2028/12/3122,959,000سنوات5شركة أبناء سليمان القضيبي1
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التقييم

تحليل المخاطر على العقار•

األمثلة المشابهة•

منهجية التقييم•

(خصم التدفقات النقدية)أسلوب الدخل •

ملخص القيمة•
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:الكلياإلقتصادمخاطر

تمعدالمثلعام،بشكلالعقاريالسوقعلىللدولةالكلياإلقتصادظروفتؤثرقد•
سهماألأسواقوحركةوالضرائبالتمويلوتكاليفالفائدةومعدالتوالسيولةالتضخم
.اريالعقالسوقعلىيؤثرالمؤثراتهذهكلاوبعضتغيرأنحيثوالعالمية،المحلية

:المستهدفةاإليراداتلتحقيقضمانوجودعدممخاطر

فيغيرتأيفإنالعقار،قيمةتحديدفيالرئيسيالعامليعتبراإليراداتتحقيقأنبما•
.العقارقيمةفييؤثرسوفالمختلفةالسوقظروفنتيجةاإليرادات

:وتشريعيةتنظيميةمخاطر

علىتؤثردقالتيالتغيراتبعضالتشريعيةأوالقانونيةأوالتنظيميةالبيئةتشهدقد•
حددة،ممناطقفيألنشطةالمنعأوبالسماحبلديةتشريعاتظهورمثلالعقار،قيمة

يةالنهائالقيمةعلىيؤثرمماالمحيطةالمنطقةفياألدوارعددزيادةأوتخفيضأو
.للعقار

:األجلطويلةعقودوجودعدممخاطر

اوخصوصالعقار،قيمةعلىكبيربشكلاألجلطويلةالعقودمحدوديةأوعدميؤثر•
راستقرايعطياألجلطويلةعقودوجودحيث.الريتصناديقتحتالمدرجةالعقارات

عاراسفيتذبذبيعطيالعقودهذهمثلغيابحينفي.القيمةعلىوبالتاليللدخل
.النهائيةالقيمةعلىيؤثروبالتاليوالدخلالتأجير

:المنافسةمخاطر

المقدمةاألسعارفيمنافسةوجودالىيؤديالعقاريةالسلعمنالمعروضكثرةإن•
والمعارضالوحداتزيادةفإنالعقاريالسوقفيواضحاذلكونجد.للمستهلك
األسعارإنخفاضالىسيؤديبمنتجاتجددمنافسينودخولالسوقفيالمعروضة
.النهائيالعقارسعرإنخفاضوبالتاليوالخدمات

:المستقبليةالبيانات

المقييماتتقديرعلىتشغيليتاريخلهاليسالتيوخاصةالحديثةالعقاراتتقييميعتمد•
غيلالتشظروفتختلف.خاصبشكلالعقارولنشاطعامبشكلالعقاريللسوقوقراءته

تغيرالىماحتيؤديالذياألمرالتقييم،عمليةفيالمستخدمةاإلفتراضاتعلىالمستقبلية
.العقارقيمة

التقييم

تحليل المخاطر على العقار
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خريطة مواقع المجمع السكني

التقييم

األمثلة المشابهة

المكان مول

همأمنيعدالذيتبوكاسواقأفضلمنسياحي،ترفييتجاريمجمععنعبارةالمشروع•
ىعلبنائهتمفقدخالد،الملكطريقعلىيقعوالذي،السعوديةفيالسياحةمعالم

بدروممنويتكونالتجارية،العالماتمنالعديدويضم.2م35,200تبلغمساحة
تبوكلموالمكانيوفر.تبوكفيالسياحيةاالماكنافضلمنويعتبرضخمين،وطابقين
ةقرابمولللمكانالتأجيريةالمساحةتبلغ.والعالميةاالمحليةالمتاجرمنمجموعة
2م22,000

:والمرافقالخدمات•

التجاريالمجمعصور•

1

(2م/ريال)متوسط سعر التأجير (ريال)متوسط سعر التأجير (2م)متوسط المساحة نوع الوحدات

المكان مول

984,0009,333كشك

151209,2501,386معرض

100250,0002,500مطعم

موقع العقار

قيد التقييم

منطقة ترفيهيةخدمات أمنيةمنطقة مطاعممعارض كبيرةمواقف

✓✓✓✓✓

ماركات عالميةساللم كهربائيةمصاعدسينماهايبر ماركت

✓✓✓✓✓
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خريطة مواقع المجمع السكني

التقييم

األمثلة المشابهة

تبوك بارك

ممعالأهممنيعدالذيتبوكاسواقأكبرمنترفيهي،تجاريمجمععنعبارةالمشروع•
بندفهاألميرمنتزهمقابلفيصلالملكطريقعلىيقعوالذي،المنطقةفيالسياحة
التجارية،العالماتمنالعديدويضم.2م180,000تبلغمساحةعلىبنائهتمسلطان،
راءإلثتصميمهاتمخارجيةحدائقمنطقةالىباإلضافةضخمينطابقينمنويتكون

يوفر.تبوكفيالسياحيةاالماكنافضلمنويعتبرالمستخدمين،لدىالتسوقتجربة
.2م80,000التأجيريةالمساحةتبلغ.والعالميةالمحليةالمتاجرمنمجموعةباركتبوك

:والمرافقالخدمات•

التجاريالمجمعصور•

(2م/ريال)متوسط سعر التأجير (ريال)متوسط سعر التأجير (2م)متوسط المساحة نوع الوحدات

تبوك بارك

982,4009,155كشك

150257,5261,763معرض

227627,8822,766مطعم

منطقة ترفيهيةخدمات أمنيةمنطقة مطاعممعارض كبيرةمواقف

✓✓✓✓✓

ماركات عالميةساللم كهربائيةمصاعدسينماهايبر ماركت

✓✓✓✓✓

1

موقع العقار

قيد التقييم
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المستخدمةالتقييمطرق

لمعلوماتااالعتبارفيأخذناالتقييم،قيدالعقارقيمةلتقديرمنهجيةأنسباختيارعند•
السوقلظروفالخاصتحليلناوكذلكللعقارالراهنوالوضعالعميل،قدمهاالتي

األساليبوالطرقاستخدامتمالتقييمقيدللعقارالسوقيةالقيمةتحديدعندالمحلية،
:التالية

(النقديةالتدفقاتخصم)الدخلأسلوب

االدخلطريقةيقدم إلىبليةالمستقالنقديةالتدفقاتتحويلطريقعنالقيمةعلىمؤشر 
ا.واحدةحاليةقيمة يراداتاإلقيمةإلىبالرجوعاألصلقيمةتحديديتماألسلوبلهذاووفق 

عنادةعالخصممعدلالىالوصوليتم.األصلمنالتكاليفتوفيرأوالنقديةالتدفقاتأو
عموتواصلاطالععلىانناكما.المناسبةوالتطويرالسوقيةالمعامالتتحليلطريق

.االرقامحساسيةلقياسمحليينومستثمرونالعقارييونالوسطاء

:النقديةالتدفقاتطريقةفيالرئيسيةاإلفتراضات

اإليرادات

هوللعقارالسنويالدخلإجماليفإنالعميلقبلمنالمقدمةالمعلوماتحسب•
أبناءشركةمعوالتشغيلاإليجارعقدمنالمتبقيةللمدةوذلكريال،21,579,000

التأجيرعاراسعلىبناءالباقيةلألعوامالدخلتقديروسيتم.للمقاوالتالقضيبيسليمان
.السوقية

المالرأسعلىالعائدنسبة

.المالرأسعلىعائدنسبةنطبقلمفإننا(منفعةحق)العقارملكيةأنحيث•

الخصممعدل

الموقع،خصائصمراعاةومعالعقار،منطقةفيالمشابهةللعقاراتفهمناعلىبناء  •
خصممعدلبتطبيققمناحيثوالطلبالعرضالتضاريس،االستخدام،المساحة،

12.25%.

تضخممعدل

٪2.50قدرهتضخممعدلتطبيقيتمللمشروع،النقديللتدفقبالنسبة•

التقييم

أساليب التقييم المستخدمة
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حساب متوسط سعر التأجير 

يالت قمنا بتحليل المقارنات وعمل حسابات وتعد، بعد االنتهاء من البحث وجمع المعلومات
ويات التي وفي مايلي التعديالت والتس(. للمتر المربع)للوصول إلى متوسط القيمة اإليجارية 

.تم إجراءها في مصفوفة التقييم

مصفوفة التقييم لسعر تأجير األكشاك

التقييم

تقدير اإليرادات

موقع العقار

قيد التقييم

1

2

2مقارنة 1مقارنة الوصف

99(2م)مساحة األرض 

9,33311,111(2م/ريال)سعر المتر 

التسويات

%0.00%0.00الموقع

%0.00%0.00سهولة الوصول

%2.50-%10.00-تنوع المستأجرين

%0.00%0.00نوع البناء

%5.00-%0.00التفاوض

%7.50-%10.00-)%(إجمالي التسويات 

8,40010,278(2م/ريال)القيمة النهائية بعد التسويات 

%50.00%50.00)%(الترجيح 

4,2005,139

9,339(2م/ريال)سعر المتر النهائي 
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حساب متوسط سعر التأجير 

يالت قمنا بتحليل المقارنات وعمل حسابات وتعد، بعد االنتهاء من البحث وجمع المعلومات
ويات التي وفي مايلي التعديالت والتس(. للمتر المربع)للوصول إلى متوسط القيمة اإليجارية 

.تم إجراءها في مصفوفة التقييم

مصفوفة التقييم لسعر تأجير المعارض

2مقارنة 2مقارنة 1مقارنة الوصف

151104118(2م)مساحة األرض 

1,3861,7661,760(2م/ريال)سعر المتر 

التسويات

%7.50-%7.50-%0.00الموقع

%5.00-%2.50-%5.00-المساحة

%0.00%0.00%0.00سهولة الوصول

%2.50-%2.50-%10.00-تنوع المستأجرين

%7.50-%7.50-%0.00التفاوض

%22.50-%20.00-%15.00-)%(إجمالي التسويات 

1,1781,4131,364(2م/ريال)القيمة النهائية بعد التسويات 

%35.00%35.00%30.00)%(الترجيح 

353494477

1,325(2م/ريال)سعر المتر النهائي 

التقييم

تقدير اإليرادات

موقع العقار

قيد التقييم

1

2
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حساب متوسط سعر التأجير 

يالت قمنا بتحليل المقارنات وعمل حسابات وتعد، بعد االنتهاء من البحث وجمع المعلومات
ويات التي وفي مايلي التعديالت والتس(. للمتر المربع)للوصول إلى متوسط القيمة اإليجارية 

.تم إجراءها في مصفوفة التقييم

مصفوفة التقييم لسعر تأجير المعارض الكبيرة

التقييم

تقدير اإليرادات

موقع العقار

قيد التقييم

1

1مقارنة 1مقارنة الوصف

122240(2م)مساحة األرض 

1,7621,766(2م/ريال)سعر المتر 

التسويات

%5.00-%5.00-الموقع

%50.00-%50.00-سهولة الوصول

%0.00%0.00تنوع المستأجرين

%2.50-%2.50-نوع البناء

%10.00-%10.00-التفاوض

%67.50-%67.50-)%(إجمالي التسويات 

573574(2م/ريال)القيمة النهائية بعد التسويات 

%50.00%50.00)%(الترجيح 

286287

573(2م/ريال)سعر المتر النهائي 
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يلخص الجدول التالي أسعار األساس لتأجير الوحدات بعد إنتهاء عقد التشغيل حسب 
:اإلستخدامات

اء من خالل ماسبق تم تطبيق متوسط سعر التأجير لتقدير اإليرادات للوحدات بعد إنته
:عقودها

From year 1 to 4From year 5 to 19

22,959,000الدخل من العقد القائم

32,066,936-الدخل بعد إنتهاء العقد

من إجمالي الدخل% 20نسبة -التكاليف التشغيلية

 1,579,000ايجار األرض

التقييم

تقدير اإليرادات والمصاريف

سعر األساس التأجيريالتغيير في عامل المساحةاإلستخدام

1,325%0.00معرض

9,339%0.00كشك

573%0.00معرض كبير ثانوي

430%25.00-معرض كبير رئيسي
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للفترةسنوي اريال21,579,000قدرهوبدخلونصفسنة17فترةعلىالنقديةالتدفقاتعملتمالتقييم،قيدالعقارلقيمةللوصولنقديةتدفقاتعملتمالسابقةللمعطياتنتيجة
:أشهر6لكلالنقديةالتدفقاتجدولعملوتمالتشغيلي،العقدإنتهاءبعدالمتبقيةللفترة32,066,936قدرهودخل.التشغيليللعقدالمتبقية

:النقديةالتدفقاتحساباتملخص

التقييم

(طريقة التدفقات النقدية)التقييم بأسلوب الدخل 

123453132333435(نصف سنوي)الفترة 

%85%85%85%85%85%100%100%100%100%100نسبة اإلشغال

-----11,479,50011,479,50011,479,50011,479,50011,479,500(ريال)دخل العقار حسب العقد  

19,983,25920,231,50720,482,84020,737,29520,994,911-----(ريال)دخل العقار حسب السوق 

3,996,6524,046,3014,096,5684,147,4594,198,982-----(ريال)تكاليف التشغيل والصيانة 

30,02030,02030,02030,02030,02030,02030,02030,02030,02030,020(ريال)تكاليف تأمين العقار 

789,500789,500789,500789,500789,500789,500789,500789,500789,500789,500تكاليف إيجار األرض

819,520819,520819,520819,520819,5204,816,1724,865,8214,916,0884,966,9795,018,502(ريال)إجمالي التكاليف 

10,659,98010,659,98010,659,98010,659,98010,659,98015,167,08715,365,68615,566,75215,770,31615,976,409صافي الدخل

10,061,5119,496,6418,963,4848,460,2607,985,2872,529,3782,418,6352,312,7212,211,4262,114,550(ريال)القيمة الحالية من صافي الدخل 

175,090,000قيمة العقار مقربة
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ملخص التقييم

والسوقالعقارياتمعطتحليلمنناتـ التقييموهذاالتقييم،بتقريراإلفتراضاتوحسبالتقييم،بتقريرللشروططبقا  سوقية،كقيمةأدناهالتقييمعلىشركتناتصادق
.الحاليالعقاري

:هي06/2020/ 04بتاريخ ( طريقة القيمة المتبقية)القيمة السوقية للعقار بأسلوب الدخل •

(.فقط مائة وخمسة وسبعون مليونا  وتسعون ألف ريال سعودي)ريال 175,090,000

ختم الشركة عمار عبدالعزيز سندي. م عمار محمد قطب. م

4030297686: رقم السجل التجاري 1210000219: رقم العضوية 1210000392: رقم العضوية

781/18/323: رقم تسجيل شركة مهنية مقييم زميل مقييم معتمد

الرئيس التنفيذي مدير إدارة التقييم
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المصطلحات العامة في اعداد تقرير التقييم•المالحق
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مالحق

المصطلحات العامة في اعداد تقرير التقييم

الهيئة

وضع هي الجهة المعنية ب( تقييم)تشير إلى الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين •
الضوابط والمعايير الالزمة لتقييم العقارات، والمنشئات االقتصادية، والمعدات، 

مرسوم والممتلكات المنقولة ونحوها وذلك بموجب نظام المقيمين المعتمدين الصادر بال
وتهدف لتطوير مهنة التقييم، ورفع ( هـ9/7/1433)و تاريخ ( 43/م)الملكي رقم 

ها مستوى العاملين بها، ووضع القواعد العامة الكتساب عضوية الهيئة بمستويات
ى أفضل المختلفة والحفاظ عليها، وتوفير وسائل التطوير المستمر لالرتقاء بأعضائها إل

ارية، غير بشخصية اعتب( الهيئة)مستويات الممارسة والمعايير الدولية للمهنة، وتتمتع 
هادفه للربح، ولها ميزانية مستقلة وتعمل تحت إشراف وزارة التجارة واالستثمار

األصل أو األصول

(  ولاألص)و ( األصل)تسـهي ل لعمليـة قـراءة المعاييـر ولتفـادي التكـرار يشـير مصطلـح •
ومـا لـم ينـص خـاف ذلـك فـي. عمومـا إلـى البنـود التـي تكـون محـور مهمـة التقييـم

لٌ  مـن الكلمـات المعيـار يمكـن اعتبـار هـذه المصطلحـات علـى أنها تعني وتشـمل ك ًّ
أصـل، مجموعـٌة أصـول، التـزام، مجموعـُة التزامـات، أو مجموعـٌة مـن األصول : )التاليـة

(.وااللتزامات

العميل

ـم إلـى الشـخص أو األشخاص أو الجهـة التـي يتـم إجـراء التقيي( العميـل)تشـير كلمـة •
أي عندمـا يكـون المقيـم متعاقـد مــع طــرف)العمالء الخارجييـن : ويشـمل ذلـك. لهـا

(.أي التقييمــات المعــدة لصاحــب العمـل)، وكذلــك العمــاء الداخلييــن (ثالــث

االختصاص القضائي

ـا تنفيـذ إلـى البيئـة القانونيـة والتنظيميـة التـي يتـم فيه( االختصاص)تشـير كلمـة •
: ثـلويشـمل القوانين واللوائـح التـي تسـنها الجهـات الحكوميـة م. عمليـة التقييـم

ــة المقاطعـة، والوالية، والبلديـة، والقوانيـن التـي تضعها بعـض الجهات التنظيمي
.ــةالمصــارف المركزيــة وهيئــات تنظيــم األوراق المالي: حســب غــرض التقييــم مثــل

يمكن

ـا اإلجراءات التــي يقــع علــى المقيــم مســؤولية النظــر فيه( يمكــن)تصــف كلمــة •
.  ـهوتتطلـب األمور الموصوفـة بهـذه الطريقـة اهتمـام المقيـم ًّ وفهم. بعيـن االعتبار

حيـث إن إمكانيـة تطبيـق هـذه األمور فـي عمليـة التقييـم تعتمـد علـى ممارسـة 
.المقيـم لحكمـه وخبرتـه المهنيـة فـي الظـروف التي تتماشـى مـع أهداف المعاييـر

يجب

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

.الشـرط

المشارك

مـة القي( أو أسـس)إلـى المشـاركين المعنييـن وفقـا ألساس ( المشـارك)تشـير كلمـة •
وتتطلب األسس (. أسـاس القيمـة104انظر المعيار )المسـتخدمة فـي مهمـة التقييـم 

:  ـلالمختلفــة للقيمــة مــن المقيــم أخــذ وجهــات نظــر مختلفــة بعيــن االعتبار، مث
ة القيمـة السـوقية، أو القيمـة السوقي: وجهـات نظـر المشـاركين فـي السـوق مثـل

مـة القي: للمعاييـر الدوليـة للتقاريـر الماليـة أو مالـك معيـن أو مشـتر محتمـل مثـل
.االستثمارية

الغرض

ـة إلـى سـبب أو أسـباب إجـراء التقييـم، وتشـمل األغراض العام( الغـرض)تشـير كلمـة •
دعـم أغـراض التقاريـر الماليـة، والتقاريـر الضريبيـة، و( علـى سـبيل المثـال ال الحصـر)

.التقاضـي، ودعـم المعامالت، ودعـم قـرارات اإلقراض المضمـون
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وثيقة تنازل عقد تأجيري

مالحق

(وثيقة تنازل عقد تأجيري)مستندات العقار 

عقد اإليجار
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: لمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا على العنوان اآلتي

عمار سندي. م

الرئيس التنفيذي

+966 50 730 0500 : جوال

asindi@sa-abaad.com : إيميل

عمار قطب. م

مدير التقييم

+966 55 556 2500 : جوال

ammarq@sa-abaad.com : إيميل

شركة أبعاد المتطورة وشريكه للتقييم العقاري

الفرع الرئيسي بجدة

شارع محمد إبراهيم مسعود،

حي السالمة

21مبنى أوش اإلداري الدور الخامس، مكتب رقم 

جدة، المملكة العربية السعودية

فرع مدينة الرياض

طريق اإلمام سعود بن فيصل ، حي الصحافة

106مبنى الدفاع ، الطابق الثاني ، مكتب 

المملكة العربية السعودية

mailto:asindi@sa-abaad.comإيميل
mailto:ammarq@sa-abaad.com
mailto:asindi@sa-abaad.comإيميل

