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6,050األرضمساحةتبلغمعرض،15علىيحتويتجاريمبنىعنعبارةالتقييمقيدالعقار•

.مربعمتر5,819المبانيومساحةمربع،متر

.رياضالبمدينةالخامسمحمدالملكشارععلىالسليمانيةبحيالتقييمقيدالعقاريقع•

كيلومتر37ومسافةالمدينة،وسطعنتقريبامتركيلو5مسافةيبعدالتقييمقيدالعقار•

.الرياضبمدينةالسليمانيةحيفيالدوليخالدالملكمطارعنتقريبا

ها،مدنوأكبرالسعوديةالعربيةالمملكةعاصمةوهيبالرياضالتقييمقيدالعقاريقع•

م2018/هـ1440لعامسكانهاعددبلغإذالسعودية،مدنأكبرُتعد.الرياضمنطقةومركز

.نسمةمليون6.9

معلومات العقار

التنفيذيالملخص

التقريرملخص

ملخص التقييم

المعلوماتالعناصر

ريتتقييم دوري ألصول صندوق الغرض من التقييم

2020نوفمبر 25تاريخ التعميد

2020ديسمبر 27تاريخ المعاينة

2020ديسمبر 31تاريخ التقييم

القيمة السوقيةأساس القيمة

أسلوب الدخلأسلوب التقييم

ريال سعوديالعملة

ريال سعودي89,190,000للعقارالقيمة السوقية 

المعلوماتالعناصر

السليمانيةالحي

تجارياالستخدام

ملكية مقيدةالملكية

214002002200رقم صك الملكية

هـ1440/9/14تاريخ صك الملكية

6,050(2م)مساحة األرض 

5,819(2م)إجمالي مسطح البناء 

5,941(2م)إجمالي المساحة التأجيرية 

شركة أول الملقا العقاريةالمالك
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الملخص التنفيذي

الشروط واالحكام العامة

الصادرة عن مجلس معايير التقييم (  (IVSتم تقييم العقار وفقا لمعايير التقييم الدولية•

و أنظمة ولوائح الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين 2020في عام (  (IVSCالدولية

(.تقييم)بالمملكة العربية السعودية 

ا في تم االعتماد على هذا التقرير والتقييم وفقا للشروط والقيود المحددة التي تم عرضه•

.هذا التقرير

والمشار ة شركة الخبير المالي/ تم إعداد تقرير التقييم بناء على التعليمات الواردة من السادة •

تقييم للعقار الموصوف بغرضالقيمة السوقية ، وذلك لتقدير ( العميل)إليه فيما يلي باسم 

.ريتدوري ألصول صندوق 

العميل شركة أبـــعــاد وشريكه للتقييم العقاري على ثقة بأن هذا التقرير يفي بمتطلبات•

والتعليمات الخاصة به ، كما أن المعلومات الواردة في هذا التقرير محاطة بكامل السرية

.وأن التقرير صادر للعميل فقط

ات مسؤولية شركة أبـــعـــــاد وشريكه للتقييم العقاري مقصورة على التقرير والمعلوم•

لى ذلك مسؤولية طلب تقييم العقار وما يترتب ع( العميل)الواردة بالتقرير ، وعدا ذلك يتحمل 

.قانونيا  

القيم –ة القيم) تعتبر القيم المقدرة في هذا التقرير هي للعقار قيد التقييم ، وأي توزيع للـ •

القيم على أجزاء العقار ينطبق فقط حسب سرد التقرير وألغراضه، ويجب أن ال تستعمل هذه( 

الذي ألي أغراض أخرى ، إذ يمكن أن تكون غير صحيحة في حال تم تغيير الغرض من التقييم و

.أنشيء التقرير ألجله

ا أل• فضل تم إعداد هذا التقرير بناء  على المعلومات التي تم جمعها أو تلقيها وتحليلها وفق 

ثر الممارسات للوصول للقيمة، ويتم عادة اإلشارة إلى أي مالحظات جوهرية بالتقرير تؤ

.على القيمة

ال تم معاينة العقار ظاهريا  ، ويتم في مثل هذه الحالة ذكر السلبيات الفنية للعقار ح•

وجودها ، ولم يتم فحص العقار إنشائيا  أو مالحظة أي عيوب غير ظاهرة وعليه يجب أن 

.يفهم أن هذا تقرير تقييم وليس فحصا  إنشائيا  

غير في حال اكتشاف عدم صحة أي معلومة مستقبال  والتي تم ذكرها في التقرير بشكل•

وع متعمد وخارج عن اإلرادة فإن القيمة الواردة في هذا التقرير يمكن أن تتغير ويجب الرج

.للمقيم إلعادة النظر في القيمة

.يةتم إصدار التقرير بشكل حيادي دون وجود عوامل تعارض المصالح أو المكاسب الشخص•

قيع يعتبر تقرير التقييم هذا صحيح فقط في حال اعتماده بختم الشركة إضافة إلى تو•

.المقيمين المعتمدين
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القدرة على التقييم•

موضوع القيمة•

المعايير المهنية•

أسلوب التقييم•

أساس التقييم•

تاريخ التقييم•

تاريخ المعاينة•

حدود المعاينة•

مصادر المعلومات•

شروط التقييم
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شروط التقييم

القدرة على التقييم
ذا كوادر مهنية قادرة على تقييم هشركة أبـــعـــــاد وشريكه للتقييم العقاريتملك •

ريخ النوع من األصول، ولديها الكفاءة المطلوبة للوصول إلى القيمة السوقية في التا

.المطلوب

موضوع القيمة
يمانية التجاري، بحي السلبالزومركز موضوع التقييم هو تقدير القيمة السوقية للعقار •

.بمدينة الرياض

:المعايير المهنية
الصادرة عن المجلس (  (IVSنفذت مهمة التقييم هذه استنادا على معايير التقييم الدولية•

وأنظمة ولوائح الهيئة السعودية للمقيمين 2020في عام ( IVSC)معايير التقييم الدولية 

تعارف ، واإلجراءات والقواعد المهنية الم(تقييم)المعتمدين بالمملكة العربية السعودية 

لمعاينة عليها في أعمال التقييم لألصول العقارية، والتي تقوم على التحليل والمقارنة وا

ية المباشرة لكل عقار، والبحث قدر اإلمكان عن المؤثرات والخصائص اإليجابية والسلب

.للعقار محل التقييم

:أسلوب التقييم
.األسلوب المتبع في عملية التقييم هو أسلوب الدخل•

:أساس التقييم
ا لمعايير ا لتقييم سيتم تقديم تقييمنا على أساس القيمة السوقية، والتي تم تعريفها وفق 

:كاالتي2020في عام ( (IVSالدولية 

يم بين هي المبلغ المقدر الذي ينبغي على أساسه مبادلة األصول أو االلتزامات في تاريخ التقي

ف كلُّ مشتر راغب وبائع راغب في إطار معاملة على أساس محايد بعد تسويق مناسب حيث يتصر

."طرف من األطراف بمعرفة وحكمة دون قسر أو إجبار

:تاريخ التقييم
.2020ديسمبر 31نؤكد أنه قد تم التقييم في تاريخ •

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

:حدود المعاينة
لعقار محل لتنفيذ مهمة التقييم وتحقيق غرض هذا التقرير تمت المعاينة بتاريخ المعاينة ل•

هذا التقرير، والمناطق المجاورة له، والعقارات المشابهة إن وجدت، مع مالحظة أن هذه 

.المعاينة ليست ألغراض الفحص واالختبار الهندسي للمباني

:مصادر المعلومات
كتبية، اعتمدنا في إعداد تقرير التقييم على مجموعة من المصادر والمعلومات والبيانات الم•

كما اعتمدنا على مجموعة. والميدانية التي نعتقد أنها تكافئ غرض ووقت التقييم

ل واضح في البيانات المقدمة من العميل والمتعلقة بالعقار محل التقييم والتي ستؤثر بشك

ير مخرجات هذا التقرير، وعليه فان أي تغيير او خطأ في البيانات فيعتبر هذا التقرير غ

.مكتمل ويجب الرجوع للمقيم

:التاليةمستنداتعلىاالطالعتم

الملكيةصك•

التأجيريةوالتفاصيلالعقود•

ريتالخبيرصندوقنشرة•

ريرالتقصدروقديعارضهأوينافيهماوجودوعدمالمعلوماتسالمةنفترضفإنناوعليه
.ينافيهماكلمنمسئوليتناونخليهذاعلىبناء  
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الملكية الفكرية و إعادة النشر•

السرية وحفظ المعلومات•

االفتراضات واالفتراضات الخاصة•

التقييم تحت حاالت عدم اليقين•

اإلفصاح
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اإلفصاح

الملكية الفكرية و إعادة النشر
لمحدد يتم إصدار هذا التقرير لالستخدام الشخصي ، وللمستشارين المختصين ، للغرض ا•

.الذي يشير إليه

أي مسؤولية تجاه أي طرف ثالثشركة أبـــعــاد وشريكه للتقييم العقاري ال تتحمل •

.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

.على الشكل والسياق الذي قد يظهر فيهشركة أبـــعــاد وشريكه للتقييم العقاري 

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، 

قرير، ونحن ملتزمون بذلك ولن يتم استخدام المعلومات الخاصة بالعميل في غير هذا الت

ي وتعد معلوماته ملكا خاصا لصاحبها وللمستخدمين المحددين في التقرير وال يحق أل

.طرف آخر االطالع عليها

:االفتراضات واالفتراضات الخاصة 
ها تعد االفتراضات أمور منطقية يمكن قبول“وفقا لتعريف معايير التقييم الدولية •

ا أنها كحقيقة في سياق أعمال التقييم دون التحقق أو التدقيق فيها على نحو محدد، كم

. أمور تقبل بمجرد ذكرها وهذه االفتراضات ضرورية لفهم التقييم أو المشورة المقدمة

اريخ واالفتراضات الخاصة عبارة عن افتراضات تختلف عن الحقائق الفعلية الموجودة في ت

التقييم، أو تلك التي ال يفترضها مشارك معتاد في السوق في معاملة ما في تاريخ

.التقييم

.لم يتم تطبيق افتراض أو أي افتراضات خاصة•

:التقييم تحت حاالت عدم اليقين
، الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية بأنها  (COVID-19)أثر تفشي فيروس كورونا الجديد•

.، على األسواق المالية العالمية2020مارس 11في " جائحة عالمية"

يد من تم تطبيق قيود السفر من قبل العديد من الدول، حيث تأثر نشاط السوق في العد•

القطاعات

ا من تاريخ التقييم المشار إليه في التقرير فإننا نولي األدلة السوقية • فتراضاتواإلاعتبار 

.عليها وزنا أقل عند التوصل لرأينا في القيمةاإلعتمادالتي تم 

تعني أننا نواجه مجموعة غير مسبوقة COVID-19في الواقع، فإن االستجابة الحالية لـ •

.من الظروف التي نبني عليها الحكم في القيمة

ا للتأثير المستقبلي غير المعروف لـ• الذي قد يكون لها آثار على سوق  COVID-19ونظر 

.العقارات، لذلك نوصي بتقييم هذا العقار بشكل متكرر
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النقل العام•

العقار على مستوى المدينة•

العقار على مستوى الحي•

وصف العقار•

صور العقار•

دراسات الموقع
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دراسات الموقع

مترو الرياض-النقل العام 

يةالبنمشاريعأكبرأحدوهواإلنشاءقيدحالي اوهوسريع،نقلنظامهوالرياضمترو•
.الرياضمدينةفيالتحتية

85ومتروعربة756ويتضمنعالمي،مستوىعلىمواصالتكنظامالمتروتصميمتم•
.كم176بطولوشبكةمتروخطوط6ومحطة

يفالمرورحركةعلىأثرتالتيالطرقإغالقعملياتمنعددإلىالمترونظامبناءأدى•
.المدينةمنمختلفةأجزاء

أطوال خطوط مترو الرياض
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(كم)طول المسار المسار

38.0(األزرق)المسار األول 

25.3(األحمر)المسار الثاني 

40.7(البرتقالي)المسار الثالث 

29.6(األصفر)المسار الرابع 

12.9(األخضر)المسار الخامس 

29.5(البنفسجي)المسار السادس 

176
كم

إجمالي 

المسافة

85
محطة

عدد 

المحطات

1.6
مليون

عدد الركاب 

يوميا  

عدد 

المسارات

مسارات
6

80
ساعة/كم

سرعة

القطار

25
مجمع

مجمع 

للمواقف
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مطار الملك 

خالد الدولي

ــي  ــاض وه ــيم بالري ــد التقي ــار قي ــع العق يق

ر عاصمة المملكـة العربيـة السـعودية وأكبـ

.مدنها، ومركز منطقة الرياض

ُتعـد الريــاض أكبــر مــدن الســعودية، إذ بلــغ 

6.9م 2018/هـــ1440عــدد ســكانها لعــام 

. مليون نسمة

تعتبر الرياض واحـدة مـن أكبـر مـدن العـالم 

العربي مـن حيـث المسـاحة إذ تصـل مسـاحة 

كيلومتر 1,913المدينة المطورة إلى حوالي 

.ُمرب َّع

تشــهد مدينــة الريــاض تطــور ملحــوظ فــي 

صـالت مشاريع البنية التحتية ومشاريق الموا

العامة حيث جاري العمل على مشـروع متـرو 

.الرياض ومشروع النقل العام

كيلو متر 5العقار قيد التقييم يبعد مسافة 

ــافة  ــة، ومس ــط المدين ــن وس ــا ع 37تقريب

ولي كيلومتر تقريبا عن مطار الملك خالد الد

.في حي السليمانية بمدينة الرياض

موقع العقار

دراسات الموقع

العقار على مستوى المدينة

13
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موقع العقار

جمعية النهضة

نادي ضباط القوات المسلحة

ريجينسيفندق حياة 

سنتر مول
مجمع تجاري

مدارس العلم العالمية
مجمع مطاعم ومقاهي

مدينة الملك فهد الطبية

ــاض   ــة الري ــط مدين ــار وس ــع العق يق

ويحـــد منطقـــة العقـــار مـــن جهـــة 

الشـــمال شـــارع االميـــر محمـــد بـــن 

عبدالعزيز ومن جهة الجنـوب طريـق 

لـة االمير سلطان بن عبدالعزيز وإطال

مباشرة من جهة الشرق على طريـق 

ــة  ــن جه ــامس وم ــد الخ ــك محم المل

.الشرق طريق الملك فهد

ال من جهة الشمالسليمانية يحد حي 

من جهـة الجنـوب أحيـاء , حي الورود

ومـــن , الـــوزارات والمربـــع والضـــباط

, الشرق قاعدة الملك سلمان الجويـة

.ومن الجهة الغربية حي العليا

يمكــن الوصــول للمنطقــة المحيطــة

ر للعقار قيد التقيـيم مـن عـدة محـاو

, وطرق مهمة على مستوى المدينـة

منها طريق الملك عبدالعزيز وطريق

.االمير محمد بن عبدالعزيز

دراسات الموقع

العقار على مستوى الحي

14
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العرض

م10

العرض

م20

العرض

م30

العرض

م15

اري، العقار قيد التقييم عبارة عن مركز تج

معــرض بإرتفــاع دوريــن، 15مكــون مــن 

.متر مربع6,050تبلغ مساحة األرض 

، وإجمـالي 2م5,819تبلغ مساحة المباني 

.2م5,941المساحة القابلة للتأجير 

تشطيب الواجهات الخارجيـة مـن الحجـر و 

الزجـــاج، والتشـــطيب الـــداخلي للمعـــارض 

تم وي( عظم)عبارة عن تشطيبات أساسية 

.توصيل الخدمات األساسية لكل وحدة

ـــة  ـــى مواقـــف خارجي ـــوي المركـــز عل يحت

.2م3,000بمساحة 

ق يقع العقار قيـد التقيـيم فـي علـى طريـ

الملك محمد الخامس وبـالقرب مـن مسـار 

.مترو الرياض

.العقار قيد التقييم له شكل منتظم

سنوات حسب شهادة إتمام 3عمر العقار 

.البناء

دراسات الموقع

وصف العقار

15
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دراسات الموقع

صور العقار
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معلومات الملكية• معلومات الملكية
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معلومات الملكية

:ملكية العقار 

:أطوال األضالع وعروض الشوارع 

.(الصك)مصادر المعلومات 

:ملخص عقد التأجير 

.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

التفاصيل الوصف

شركة أول الملقا العقارية اسم المالك

مجمع بالزو التجاري اسم العقار المراد تقييمه

333-342 رقم القطعة

690 رقم المخطط التنظيمي

حي السليمانية (عنوان العقار )المنطقة 

الملك محمد الخامس اسم الشارع

24° 42.022'N 46° 42.126'E إحداثيات الموقع

الرياض المدينة

ملكية مقيدة معلومات الملكية 

214002002200 :رقم الصك
معلومات صك الملكية

هـ1440/9/14 :تاريخ االصدار

ترتيب الواجهة(متر)عرض الشارع نوع الشارعاسم الشارعطول الضلع

2م20محليالعيينةم50شمالي

3م15محليبن ثابترويفعم50جنوبي

1م30تجاريالملك محمد الخامسم121شرقي

4م10ممرابن ريانم121غربي

نسبة الزيادة في االيجارنهاية العقدمدة العقد م

للسنة الرابعة والخامسة% 10زيادة 1/8/2022سنوات15

للسنة الرابعة والخامسة% 5زيادة 16/11/2022سنوات25

27/11/2021سنوات35

23/2/2023سنوات45

8/2/2023سنوات55

28/3/2023سنوات65

من السنة السادسة وحتى العاشرة% 10زيادة 16/12/2027سنوات710

للسنة الرابعة والخامسة% 10زيادة 30/11/2021سنوات85

30/6/2021سنوات93

25/2/2021سنوات103

31/1/2024سنوات115

1/1/2022سنوات123
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تحليل المخاطر على العقار•

منهجية التقييم•

(طريقة التدفقات النقدية)التقييم بأسلوب الدخل •

ملخص القيمة•

التقييم
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التقييم

تحليل المخاطر على العقار

:الكلياإلقتصادمخاطر 

تمعدالمثلعام،بشكلالعقاريالسوقعلىللدولةالكلياإلقتصادظروفتؤثرقد•
سهماألأسواقوحركةوالضرائبالتمويلوتكاليفالفائدةومعدالتوالسيولةالتضخم
.ريالعقاالسوقعلىيؤثرالمؤثراتهذهكلاوبعضتغيرأنحيثوالعالمية،المحلية

:مخاطر عدم وجود ضمان لتحقيق اإليرادات المستهدفة

فيغيرتأيفإنالعقار،قيمةتحديدفيالرئيسيالعامليعتبراإليراداتتحقيقأنبما•
.العقارقيمةفييؤثرسوفالمختلفةالسوقظروفنتيجةاإليرادات

:مخاطر تنظيمية وتشريعية

علىتؤثردقالتيالتغيراتبعضالتشريعيةأوالقانونيةأوالتنظيميةالبيئةتشهدقد•
ددة،محمناطقفيألنشطةالمنعأوبالسماحبلديةتشريعاتظهورمثلالعقار،قيمة

ةالنهائيالقيمةعلىيؤثرمماالمحيطةالمنطقةفياألدوارعددزيادةأوتخفيضأو
.للعقار

:مخاطر عدم وجود عقود طويلة األجل

اوخصوصالعقار،قيمةعلىكبيربشكلاألجلطويلةالعقودمحدوديةأوعدميؤثر•
استقراريعطياألجلطويلةعقودوجودحيث.الريتصناديقتحتالمدرجةالعقارات

عاراسفيتذبذبيعطيالعقودهذهمثلغيابحينفي.القيمةعلىوبالتاليللدخل
.النهائيةالقيمةعلىيؤثروبالتاليوالدخلالتأجير

:مخاطر المنافسة

المقدمةاألسعارفيمنافسةوجودالىيؤديالعقاريةالسلعمنالمعروضكثرةإن•
والمعارضالوحداتزيادةفإنالعقاريالسوقفيواضحاذلكونجد.للمستهلك

األسعارإنخفاضالىسيؤديبمنتجاتجددمنافسينودخولالسوقفيالمعروضة
.النهائيالعقارسعرإنخفاضوبالتاليوالخدمات

:البيانات المستقبلية

راتتقديعلىتشغيليتاريخلهاليسالتيوخاصةالحديثةالعقاراتتقييميعتمد•
ظروفتختلف.خاصبشكلالعقارولنشاطعامبشكلالعقاريللسوقوقراءتهالمقييم

يؤديلذيااألمرالتقييم،عمليةفيالمستخدمةاإلفتراضاتعلىالمستقبليةالتشغيل
.العقارقيمةتغيرالىحتما
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التقييم

منهجية التقييم

طرق التقييم المستخدمة

لمعلوماتااالعتبارفيأخذناالتقييم،قيدالعقارقيمةلتقديرمنهجيةأنسباختيارعند•
السوقلظروفالخاصتحليلناوكذلكللعقارالراهنوالوضعالعميل،قدمهاالتي

األساليبوالطرقاستخدامتمالتقييمقيدللعقارالسوقيةالقيمةتحديدعندالمحلية،
:التالية

(خصم التدفقات النقدية ) أسلوب الدخل 

االدخلطريقةيقدم إلىليةالمستقبالنقديةالتدفقاتتحويلطريقعنالقيمةعلىمؤشر 
ا.واحدةحاليةقيمة يراداتاإلقيمةإلىبالرجوعاألصلقيمةتحديديتماألسلوبلهذاووفق 

عنادةعالخصممعدلالىالوصوليتم.األصلمنالتكاليفتوفيرأوالنقديةالتدفقاتأو
عموتواصلاطالععلىانناكما.المناسبةوالتطويرالسوقيةالمعامالتتحليلطريق

.االرقامحساسيةلقياسمحليينومستثمرونالعقارييونالوسطاء

:اإلفتراضات الرئيسية في طريقة التدفقات النقدية

اإليرادات

هوللعقارالسنويالدخلإجماليفإنالعميلقبلمنالمقدمةالمعلوماتحسب
لالدختقديروسيتم.الموقعةالمدةحسبالتأجيرعقودفتراتتختلفريال،8,325,847

.السوقيةالقيمةعلىبناءالباقيةلألعوام

نسبة العائد على رأس المال
%8.25بنسبةالمالرأسعلىالعائدنسبةتطبيقتم•

معدل الخصم
الموقع،خصائصمراعاةومعالعقار،منطقةفيالمشابهةللعقاراتفهمناعلىبناء  •

.%10.75خصممعدلبتطبيققمناحيثوالطلبالعرضالتضاريس،االستخدام،المساحة،

معدل تضخم
٪2.50قدرهتضخممعدلتطبيقيتمللمشروع،النقديللتدفقبالنسبة•
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التقييم

تقدير اإليرادات

حساب متوسط سعر التأجير

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

.تم إجراءها في مصفوفة التقييم

مصفوفة التقييم

خريطة توضح مواقع المقارنات

1

2

2مقارنة 1مقارنة الوصف

290270(2م)مساحة األرض 

1,4001,400(2م/ريال)سعر المتر 

التسويات

%0.00%0.00الموقع

%2.50-%0.00المساحة

%0.00%0.00الواجهات

%0.00%0.00الشوارع

%0.00%0.00سهولة الوصول

%5.00%5.00المعالم المميزة

%2.50-%2.50-التفاوض

%0.00%2.50)%(إجمالي التسويات 

1,4351,400(2م/ريال)القيمة النهائية بعد التسويات 

%50.00%50.00)%(الترجيح 

718700

1,418(2م/ريال)سعر المتر لمتوسط سعر التأجير 
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التقييم

تقدير القيمة

المتبقيةللفترةسنوي اريال8,325,847قدرهوبدخلسنوات9فترةعلىالنقديةالتدفقاتعملتمالتقييم،قيدالعقارلقيمةللوصولنقديةتدفقاتعملتمالسابقةللمعطياتنتيجة•
:أشهر6لكلالنقديةالتدفقاتجدولعملوتمالسوق،علىبناءالباقيةلألعوامالدخلتقديروتم.للعقود

:ملخص حسابات التدفقات النقدية 

123451415161718(نصف سنوي)الفترة 

%92%92%92%92%92%92%92%92%83%83)%(نسبة اإلشغال  

 4,850,886 4,791,364 4,732,572 4,674,501 4,618,983 4,137,807 4,025,231 3,975,840 3,541,607 3,498,150(ريال)إجمالي الدخل مع نسبة النمو 

 300,544 296,856 293,214 289,616 286,176 256,364 249,389 246,329 200,000 200,000(ريال)تكاليف التشغيل والصيانة 

 11,770 11,770 11,770 11,770 11,770 11,770 11,770 11,770 11,770 11,770(ريال)تكاليف تأمين العقار 

 312,314 308,626 304,984 301,386 297,946 268,134 261,159 258,099 211,770 211,770(ريال)إجمالي التكاليف 

 4,548,063 4,492,112 4,436,848 4,382,261 4,330,074 3,877,769 3,771,947 3,725,519 3,329,837 3,286,380(ريال)صافي الدخل 

 109,577,883التخارج

 PV))3,122,813 3,006,625 3,196,474 3,075,234 3,004,156 2,118,796 2,037,606 1,960,310 1,885,944 45,529,280القيمة الحالية 

89,190,000(ريال)قيمة العقار مقربة 
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ملخص التقييم

معطياتتحليلمنناتـجالتقييموهذاالتقريرضمنالمذكورةاإلفتراضاتوحسبالتقييم،بتقريرالمقيدةللشروططبقا  سوقية،كقيمةأدناهالتقييمعلىشركتناتصادق

.الحاليالعقاريوالسوقالعقار

2020ديسمبر 31القيمة السوقية للعقار بأسلوب الدخل بتاريخ •

(فقط تسعة وثمانون مليونا  ومائة وتسعون ألف ريال سعودي)ريال 89,190,000

ختم الشركة عمار عبدالعزيز سندي. م عمار محمد قطب. م يوسف عبداهلل خان. م

الرئيس التنفيذي مدير إدارة التقييم محلل عقاري

4030297686: ت. س 1210000219: عضوية رقم 1210000392: عضوية رقم 1220001989: عضوية رقم

زميل 323 / 18 / 781: تسجيل شركة مهنية مقيم معتمد مقيم منتسب
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المصطلحات العامة في اعداد تقرير التقييم•

مستندات العقار•
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 مستوى ( هـ9/7/1433)و تاريخ ( 43/م)الملكي رقم 

ة العاملين بها، ووضع القواعد العامة الكتساب عضوية الهيئة بمستوياتها المختلف

تويات والحفاظ عليها، وتوفير وسائل التطوير المستمر لالرتقاء بأعضائها إلى أفضل مس

فه بشخصية اعتبارية، غير هاد( الهيئة)الممارسة والمعايير الدولية للمهنة، وتتمتع 

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 خالف 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
تنفيـذ إلـى البيئـة القانونيـة والتنظيميـة التـي يتـم فيهـا( االختصاص)تشـير كلمـة •

: ـلويشـمل القوانين واللوائـح التـي تسـنها الجهـات الحكوميـة مث. عمليـة التقييـم

ـة المقاطعـة، والوالية، والبلديـة، والقوانيـن التـي تضعها بعـض الجهات التنظيميـ

.ــةالمصــارف المركزيــة وهيئــات تنظيــم األوراق المالي: حســب غــرض التقييــم مثــل

يمكن
ا اإلجراءات التــي يقــع علــى المقيــم مســؤولية النظــر فيهـ( يمكــن)تصــف كلمــة •

.  وتتطلـب األمور الموصوفـة بهـذه الطريقـة اهتمـام المقيـم َّ وفهمـه. بعيـن االعتبار

مقيـم حيـث إن إمكانيـة تطبيـق هـذه األمور فـي عمليـة التقييـم تعتمـد علـى ممارسـة ال

.لحكمـه وخبرتـه المهنيـة فـي الظـروف التي تتماشـى مـع أهداف المعاييـر

يجب
ـاء إلــى مســؤولية غيــر مشــروطة، أي يجــب علــى المقيــم الوف( يجــب)تشــير كلمــة •

.ـرطبالمسـؤوليات مـن هـذا النـوع فـي جميـع الحاالت والظـروف التـي ينطبـق عليهـا الش

المشارك
ـة القيم( أو أسـس)إلـى المشـاركين المعنييـن وفقـا ألساس ( المشـارك)تشـير كلمـة •

وتتطلب األسس (. أسـاس القيمـة104انظر المعيار )المسـتخدمة فـي مهمـة التقييـم 

:  لالمختلفــة للقيمــة مــن المقيــم أخــذ وجهــات نظــر مختلفــة بعيــن االعتبار، مثـ

القيمـة السـوقية، أو القيمـة العادلـة : وجهـات نظـر المشـاركين فـي السـوق مثـل

ة القيمـ: للمعاييـر الدوليـة للتقاريـر الماليـة أو مالـك معيـن أو مشـتر محتمـل مثـل

.االستثمارية

الغرض
إلـى سـبب أو أسـباب إجـراء التقييـم، وتشـمل األغراض العامـة( الغـرض)تشـير كلمـة •

ـم أغـراض التقاريـر الماليـة، والتقاريـر الضريبيـة، ودع( علـى سـبيل المثـال ال الحصـر)

.التقاضـي، ودعـم المعامالت، ودعـم قـرارات اإلقراض المضمـون
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مالحق

مستندات العقار



: لمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا على العنوان اآلتي

920004134: الرقم الموحد 

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

.اإلدارة الرئيسية بمدينة جدة
شارع محمد إبراهيم مسعود ، حي السالمة

22مبنى الزاهد ، الطابق الخامس ، مكتب 

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

