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المقدمة

السادة  /شركة الخبير المالية

المحترمين

الموضوع :تقييم برج إليجانس المكتبي ،بحي المروج بمدينة الرياض.
مرفق لكم التقرير بناءا على طلبكم بتقييم العقار  ،ونأمل أن يكون التقرير حسب متطلباتكم وحسب ما هو مطلوب منا ووفقا لمعايير التقييم
الدولية ) )IVSالصادرة عن مجلس معايير التقييم الدولية ) )IVSCفي عام  2020و أنظمة ولوائح الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بالمملكة
العربية السعودية (تقييم) .كما نود في حال وجود أي استفسارات أو اسئلة عدم التردد في التواصل معنا.
ولكم فائق االحترام والتقدير
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الملخص التنفيذي

• ملخص التقرير
• الشروط واالحكام العامة
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الملخص التنفيذي
ملخص التقرير
• العقار قيد التقييم عبارة عن برج مكتبي يقع في وسط مدينة الرياض بحي المروج على

ملخص التقييم

تقاطع طريق العليا مع طريق الملك بن فهد ،تبلغ مساحة األرض  5,695متر مربع .ويبلغ
إجمالي مساحة المباني  58,163متر مربع وإجمالي المساحة التأجيرية  24,322متر مربع.

العناصر

المعلومات

الغرض من التقييم

تقييم دوري ألصول صندوق ريت

• يتكون البرج من  27دور بإرتفاع  130متر عن سطح البحر ،ذا إطاللة مباشرة على مركز
الملك عبداهلل المالي .للبرج مدخلين منفصلين ،يتكون البرج من عدة إستخدامات ،مكتبية
ومطعم ونادي صحي ويحتوي على خمسة طوابق مواقف تحت األرض.
• يقع العقار في حي المروج في شمال وسط الرياض ،ويتميز بإطاللته المباشرة على مركز
الملك عبداهلل المالي وسهولة الوصول اليه.

تاريخ التعميد

 25نوفمبر 2020

تاريخ المعاينة

 27ديسمبر 2020

تاريخ التقييم

 31ديسمبر 2020

• الرياض هي عاصمة المملكة العربية السعودية .تُعد أكبر مدن السعودية وواحدة من أكبر
المدن العربية حيث بلغ عدد سكانها لعام 1440هـ2018/م  6.9مليون نسمة.

معلومات العقار
العناصر

المعلومات

الحي

المروج

اإلستخدام

مكتبي
ملكية مطلقة

رقم الصك

310104018345

مساحة األرض

 5,695متر مربع

مساحة المباني

 58,163متر مربع

المالك

شركة عقارات العربية المحدودة

الملكية

أساس القيمة

القيمة السوقية

أسلوب التقييم

أسلوب الدخل

العملة

ريال سعودي

القيمة السوقية للعقار
•

 436,380,000ريال سعودي

مالحظة :في حال مراجعة العقود التأجيرية ،فقد تختلف القيمة صعودا او هبوطا ويجب الرجوع
إلى المقيم إلعادة تقييم العقار.
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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 السادة  /شركة الخبير المالية والمشار
إليه فيما يلي باسم (العميل)  ،وذلك لتقدير القيمة السوقية للعقار الموصوف بغرض 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  31ديسمبر .2020

تاريخ المعاينة
• نؤكد أنه قد تمت المعاينة في تاريخ  27ديسمبر .2020

موضوع القيمة
• موضوع التقييم هو تقدير القيمة السوقية للعقار برج إليجانس المكتبي ،بحي المروج
بمدينة الرياض.

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.

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".

حدود المعاينة:
• 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  /الكروكي التنظيمي.
• المخطط المعتمد.
• عقد بيع العقار.
• عقد تأجير العقار  /عقد وزارة النقل.
• محضر تسليم البرج لمقاول الوزارة  /تقرير التكاليف المتوقعة.
وعليه فإننا نفترض سالمة المعلومات وعدم وجود ما ينافيه أو يعارضه وقد صدر التقرير
بناء على هذا ونخلي مسئوليتنا من كل ما ينافيه.
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• الملكية الفكرية و إعادة النشر

اإلفصاح

• السرية وحفظ المعلومات

• االفتراضات واالفتراضات الخاصة
• التقييم تحت حاالت عدم اليقين
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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.

• 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.

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.

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.
• تم تقييم العقار تحت إفتراض اكتمال المشروع والبنية التحتية.
• تم تقدير الدخل بعد انتهاء مدة العقد بافتراض تطبيق قرار وزارة المالية بتخفيض اإليجار
السنوي بنسبة .%20
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• النقل العام
• العقار على مستوى المدينة

دراسات الموقع

• العقار على مستوى الحي
• وصف العقار

• صور العقار
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دراسات الموقع
النقل العام  -مترو الرياض
• مترو الرياض هو نظام نقل سريع ،وهو حاليا قيد اإلنشاء وهو أحد أكبر مشاريع البنية
التحتية في مدينة الرياض.
• تم تصميم المترو كنظام مواصالت على مستوى عالمي ،ويتضمن  756عربة مترو و85
محطة و 6خطوط مترو وشبكة بطول  176كم.
• أدى بناء نظام المترو إلى عدد من عمليات إغالق الطرق التي أثرت على حركة المرور في
أجزاء مختلفة من المدينة.

176

80

85

كم/ساعة

كم

25

إجمالي
المسافة

مجمع

سرعة
القطار

مجمع
للمواقف

خريطة مسارات مترو الرياض

محطة

6

مسارات

1.6

عدد
المحطات

عدد
المسارات

مليون

عدد الركاب
يوميا

أطوال خطوط مترو الرياض
المسار

طول المسار (كم)

المسار األول (األزرق)

38.0

المسار الثاني (األحمر)

25.3

المسار الثالث (البرتقالي)

40.7

المسار الرابع (األصفر)

29.6

المسار الخامس (األخضر)

12.9

المسار السادس (البنفسجي)

29.5
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دراسات الموقع
العقار على مستوى المدينة
مطار الملك
خالد الدولي

يقــع العقــار قيــد التقيــيم بالريــاض وهــي
عاصــمة المملكــة العربيــة الســعودية وأكبـر
مدنها ،ومركز منطقة الرياض.
تُعــد الريــاض أكبــر مــدن الســعودية ،إذ بلــغ
عــدد ســكانها لعــام 1440هـــ2018/م 6.9
مليون نسمة.

موقع العقار

تعتبر الرياض واحـدة مـن أكبـر مـدن العـالم
العربي مـن حيـث المسـاحة إذ تصـل مسـاحة
المدينة المطورة إلى حوالي  1,913كيلـومتر
ُمربَّع.
تشــهد مدينــة الريــاض تطــور ملحــوظ فــي
مشاريع البنية التحتية ومشـاريق المواصـالت
العامة حيث جاري العمل علـى مشـروع متـرو
الرياض ومشروع النقل العام.
العقار قيد التقييم يبعد مسافة  8كيلو متـر
تقريبــا عــن مركــز الملــك عبــداهلل المــالي،
ومســافة  30.4كيلــومتر تقريبــا عــن مطــار
الملك خالد الـدولي فـي حـي المـروج بمدينـة
الرياض.
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دراسات الموقع
العقار على مستوى الحي

مركز الملك عبداهلل المالي

يقع العقار بحي المروج ،ويحـده مـن
الشــمال الــدائري الشــمالي ثــم حــي
الغــدير ,ومــن الجنــوب طريــق اإلمــام
ســعود ثــم حــي الملــك فهــد ,ومــن
الشــرق طريــق الملــك عبــدالعزيز ثــم
حــي المصــيف ,ومــن الغــرب طريــق
الملك فهد ثم حي النخيل.

موقع العقار
الرياض بارك
الخطوط الجوية العربية السعودية

يمكــن الوصــول للمنطقــة المحيطــة
للعقار من عدة محاور وطرق مهمة,
منهـــا الـــدائري الشـــمالي ،وطريـــق
الملك عبداهلل ،وطريق الملك فهد.

الهيئة العامة للزكاة والدخل

العقار له شكل منـتظم ,كمـا أن لـه
سهولة وصـول مباشـرة الـى طريـق
الملك فهد.
يمــر خــالل حــي المــروج طريــق متــرو
الريــاض (األزرق) والــذي يوصــل بــين
أحياء شمال الريـاض بجنوبهـا مـرورا
بمركز الملك عبداهلل المالي.

مارينا مول

الرياض جالري
وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات
هيئة السوق المالية
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دراسات الموقع
وصف العقار

العقار قيـد التقيـيم عبـارة عـن بـرج
مكتبـــي  ،مكـــون مـــن  27دور و 5
أدوار تحــــت األرض ،تبلــــغ مســــاحة
األرض  5,695متر مربع.

تشــطيب الواجهــات الخارجيــة مــن
الزجاج ،والتشطيب الداخلي للمـداخل
والمســاحات المشــتركة مــن الرخــام
والبورســالن ،امــا بــاقي المســاحات
عبارة عن تشطيبات أساسية (عظم)
ويـــتم تشـــطيب الوحـــدات حســـب
مواصفات المستأجر.

طريق الملك فهد الفرعي

تبلــغ مســاحة المبــاني  58,163متــر
مربــع ،وإجمــالي المســاحة التأجيريــة
 24,322متر مربع.

تســـتوعب المواقـــف الســـفلية 720
موقف.

عمــر العقــار  3ســنوات (علــى أعمــال
اإلنشاءات)
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دراسات الموقع
وصف العقار
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

العقار عبارة عن برج مكتبي يحتوي على  27دور فوق سطح األرض و  5أدوار مواقف مخطط البرج
تحت سطح األرض بإجمالي مساحة مباني  58,163متر مربع.
حسب رخصة البناء
يشمل البرج على منطقة مخصصة الستخدام المقهى ودور كامل مخصص للنادي
الصحي والمسبح على ارتفاع  50متر.
تختلف مساحة األدوار بين  1,665-827متر مربع
تستوعب المواقف السفلية الى  720سيارة.
أدوار مكتبية
واجهة البرج به أربع شاشات تفاعلية.
المدخل الرئيسي يحتوي على مساحة مخصصة لإلستقبال بإضافة الى مساحة مخصصة
لمقهى.
البرج به عدد  12مصعد كهربائي مقسمة الى  6مصاعد رئيسية و  4مصاعد
أدوار النادي الصحي والمسبح
بنورامية خارجية ومصعد للخدمات ومصعد للدفاع المدني.
يحتوي البرج على مهبط طائرة عامودية.
البرج مجهز بأنظمة اتصال مركزي ونظام مكافحة حريق ونظام مراقبة متكامل.
البرج مجهز بنظام تكييف مركزي.
أدوار مكتبية
يحتوي البرج على  4شاشات تفاعلية.
يتم تجهيز المبنى حاليا من قبل المقاول لتلبية إشتراطات المستأجر.
تم اإلنتهاء من المرحلة األولى والمتمثلة في أعمال التشطيبات لدورات المياه
والمرافق ،تعديل شبكة التيار الخفيفة والقواطع حسب مواصفات المستأجر.
المدخل الرئيسي والمقهى
المرحلة الثانية متمثلة في أعمال كهربائية وميكانيكية وتشطيبات .تم إنجاز %15
المدخل األرضي
من األعمال.
المرحلة الثالثة وتشمل فرش الموقع ،األثاث ،أنظمة االتصاالت .تم طرح العطاء وال
المواقف السفلية
زال تحت اإلجراء.
أدوار المطاعم
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دراسات الموقع
وصف العقار
• الجدول التالي يوضح تفاصيل المساحات التأجيرية:
الدور

اإلستخدام

عدد األدوار

المساحة التأجيرية

القبو

مواقف  +مستودعات

5

809.01

المدخل االسفل

مدخل المطعم والنادي الصحي

1

108.10

المدخل العلوي

استقبال  +كافية

1

207.47

ميزانين

-

3

1,410.18

دور خدمة

-

1

478.20

األدوار من 10 - 6

مكتبي

5

5,696.00

دور خدمة

نادي صحي

1

1,136.05

دور خدمة

مسبح

1

1,064.00

األدوار من 15 - 13

مكتبي

3

1,614.36

األدوار من 21 - 16

مكتبي

6

6,835.20

االدوار من 23 - 22

مكتبي

2

2,158.90

الدور 24

مكتبي

1

1,051.72

الدور 25

مطعم

1

1,336.10

الدور 26

مطعم

1

417.10

32

24,322

اإلجمالي
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دراسات الموقع
صور العقار
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دراسات الموقع
صور العقار
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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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معلومات الملكية

ملكية العقار :
الوصف

التفاصيل

اسم المالك

شركة عقارات العربية المحدودة

اسم العقار المراد تقييمه

برج إلجانس المكتبي

رقم القطعة

28 - 27 – 26 – 25

رقم المخطط التنظيمي

2593

المنطقة (عنوان العقار)

البروج

اسم الشارع

طريق الملك فهد

إحداثيات الموقع

46° 39.053'E

24° 45.468'N

المدينة

الرياض

معلومات الملكية

ملكية مطلقة

معلومات صك الملكية

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.

رقم الصك:

310104018345

تاريخ االصدار:

1431/12/22هـ

أطوال األضالع وعروض الشوارع :
طول الضلع

اسم الشارع

نوع الشارع

عرض الشارع (متر) ترتيب الواجهة

شمالي

85

-

ممر مشاه

10

3

جنوبي

85

-

رصيف

-

4

شرقي

67

-

مواقف

20

1

غربي

67

-

مواقف

20

2

مصادر المعلومات (الصك).

23

• تحليل المخاطر على العقار

التقييم

• منهجية التقييم

• التقييم بأسلوب الدخل (طريقة التدفقات النقدية)
• ملخص القيمة
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التقييم
تحليل المخاطر على العقار
• وقوع العقار قيد التقييم في منطقة مركزية وتحيط بها مجموعة من المشاريع التنموية على مستوى المدينة إقتصاديا وإجتماعيا ،يعطيها ميزة ومخاطر منخفضة.
• التوجه اإلقتصادي واألعمال للمنطقة المحيطة بمركز الملك عبداهلل المالي يجعل الطلب على الموقع قيد التقييم مرتفع.

• حسب قرار وزارة المالية والذي ينص على جميع الجهات الحكومية والجهات التابعة لها أو المرتبطة بها في جميع المحافظات والمدن ،بعدم تجديد عقود العقارات
المستأجرة حاليا إال بعد العمل على تخفيضها بنسبة ال تقل عن  ،%20لتصبح في حدود األسعار السائدة في المنطقة وذلك بالتنسيق المباشر مع الهيئة العامة لعقارات
الدولة ،فإن عوائد العقار ربما ستتأثر في الفترة القادمة بعد إنتهاء العقد.
•
-

القطاع المكتبي يخضع لمخاطر وهي على النحو التالي:
مخاطر سعر الفائدة (تكلفة التمويل).
المخاطر اإلقتصادية المرتبطة بحالة السوق وأداءه.
مخاطر السيولة والبيع.
مخاطر الموقع (ظروف وخصائص الموقع).
مخاطر تسويقية ( ظروف السوق والبحث عن مستأجر).

• فيما يتعلق بالتدفقات النقدية المستقبلية والتي تعتبر غير مؤكدة من نواحي التغير اإلقتصادي والتركيبة اإلجتماعية وبالتالي أسعار التأجير والشواغر.كما ان اتجاهات
العرض والطلب تفرض مستوى نجاح المشروع من عدمه ،حيث زيادة الطلب تعكس ارتفاع األسعار التأجيرية مما ينتج عنه ارتفاع القيمة النهائية للعقار ،اما في فترات
الركود فإن العكس صحيح.
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التقييم
منهجية التقييم
منهجية التقييم المستخدمة
• 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:

أسلوب الدخل ( خصم التدفقات النقدية )
• يقدم أسلوب الدخل مؤشر 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.

اإلفتراضات الرئيسية في طريقة التدفقات النقدية:
اإليرادات

نسبة العائد على رأس المال
• تم تطبيق نسبة العائد على رأس المال بنسبة %7.00

معدل الخصم
• بناء على فهمنا للعقارات المشابهة في منطقة العقار ،ومع مراعاة خصائص
الموقع ،المساحة ،االستخدام ،العقود الموقعة ،العرض والطلب حيث قمنا بتطبيق
معدل خصم معين لالستخدام المكتبي للفترة األولى حسب العقود  ٪7.50ومعدل
خصم  %8.50للفترة المتبقية.
معدل تضخم
• بالنسبة للتدفق النقدي للمشروع ،يتم تطبيق معدل تضخم قدره ٪ 2.00

• حسب المعلومات المقدمة من قبل العميل فإن إجمالي الدخل السنوي للبرج هو
 30,000,000ريال ،وذلك لمدة  5سنوات تبداء من تاريخ إتمام اإلستحواذ .وتم إفتراض
اسعار تأجير حسب السوق كما يلي:
مكتبي

النادي الصحي

المستودعات

سعر التأجير

1,332

850

250

المساحة التأجيرية

21,259

2,254

809

الدخل

28,317,361

1,915,985

202,253

إجمالي الدخل

30,435,598
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التقييم
تقدير القيمة
• نتيجة للمعطيات السابقة تم عمل تدفقات نقدية للوصول لقيمة العقار قيد التقييم ،تم األخذ في اإلعتبار العقد بين شركة الخبير وشركة أل سعيدان وإفتراض أسعار تأجير حسب السوق
للفترة المتبقية.

جدول حسابات التدفقات النقدية :
الفترة

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

نسبة اإلشغال السنوية ()%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

مجمل الدخل المتوقع ) GPIريال)

30,000,000

30,000,000

30,000,000

30,000,000

33,174,802

33,783,514

34,392,226

35,000,938

35,609,650

36,218,362

تكاليف االئتمان والشواغر ( )%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

10.0%

10.0%

10.0%

10.0%

10.0%

10.0%

تكاليف االئتمان والشواغر ( ريال)

0

0

0

0

3,317,480

3,378,351

3,439,223

3,500,094

3,560,965

3,621,836

نسبة الدخل اإلضافي ()%

0%

0%

0%

0%

15%

15%

15%

15%

15%

15%

إجمالي الدخل اإلضافي (ريال)

0

0

0

0

4,478,598

4,560,774

4,642,951

4,725,127

4,807,303

4,889,479

مجمل الدخل الفعلي ( GEIريال)

30,000,000

30,000,000

30,000,000

30,000,000

34,335,920

34,965,937

35,595,954

36,225,971

36,855,988

37,486,005

نسبة مصاريف التشغيل ()%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

10.0%

10.0%

10.0%

10.0%

10.0%

10.0%

المصاريف التشغيلية ( OEريال)

0

0

0

0

3,433,592

3,496,594

3,559,595

3,622,597

3,685,599

3,748,600

صافي الدخل التشغيلي ( NOIريال)

30,000,000

30,000,000

30,000,000

30,000,000

30,902,328

31,469,344

32,036,359

32,603,374

33,170,389

33,737,404

التخارج

481,962,919

القيمة الحالية من صافي الدخل(ريال)

28,934,569

قيمة العقار (ريال) (مقربة)

436,380,000

26,915,878

25,038,026

23,291,187

21,407,077

20,092,044

18,851,671

17,682,331

16,580,506

237,582,743

• في حال مراجعة العقود التأجيرية ،فقد تختلف القيمة صعودا او هبوطا ويجب الرجوع إلى المقيم إلعادة تقييم العقار.
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ملخص التقييم

تصادق شركتنا على التقييم أدناه كقيمة سوقية ،طبقا للشروط المقيدة بتقرير التقييم ،وحسب اإلفتراضات المذكورة ضمن التقرير وهذا التقييم ناتـج من تحليل معطيات
العقار والسوق العقاري الحالي.

• القيمة السوقية للعقار بأسلوب الدخل بتاريخ  31ديسمبر 2020
 436,380,000ريال (فقط أربعمائة وستة وثالثون مليونا وثالثمائة وثمانون ألف ريال سعودي)

م .يوسف عبداهلل خان
محلل عقاري
عضوية رقم1220001989 :
مقيم منتسب

م .عمار محمد قطب
مدير إدارة التقييم
عضوية رقم1210000392 :
مقيم معتمد

م .عمار عبدالعزيز سندي
الرئيس التنفيذي
عضوية رقم1210000219 :
زميل

ختم الشركة
س .ت4030297686 :
تسجيل شركة مهنية781 / 18 / 323 :
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المالحق

• المصطلحات العامة في اعداد تقرير التقييم
• مستندات العقار

29

مالحق
المصطلحات العامة في اعداد تقرير التقييم
الهيئة

يمكن
• 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.

• 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

المشارك

• تسـهيل لعمليـة قـراءة المعاييـر ولتفـادي التكـرار يشـير مصطلـح (األصل) و (األصول)
عمومـا إلـى البنـود التـي تكـون محـور مهمـة التقييـم .ومـا لـم ينـص خالف 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).

• 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 العادلـة
للمعاييـر الدوليـة للتقاريـر الماليـة أو مالـك معيـن أو مشـتر محتمـل مثـل :القيمـة
االستثمارية.

العميل

الغرض

األصل أو األصول

• 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).

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

• 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.

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.
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شركة أبعاد المتطورة وشريكه للتقييم العقاري
اإلدارة الرئيسية بمدينة جدة.
شارع محمد إبراهيم مسعود  ،حي السالمة
مبنى الزاهد  ،الطابق الخامس  ،مكتب 22
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:
الرقم الموحد 920004134 :
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 :

