تقرير تثمين -مجمع أجزاال السكني – الظهران
2018/06/30م

تقرير تثمين عقاري ُمفصل
مجمع أجزاال السكني بالظهران

بناء على طلب
الساده  /شركة مشاركة كابيتال

المحترمين

تم الكشف على العقار بتاريخ
 2018 / 06 /20م
تم إنجاز تقرير التثمين بتاريخ
 2018 / 06 /30م
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التاريخ 2018/06/30 :م
الساده  /شركة مشاركه الماليه
عناية االستاذ /أحمد بن سلطان العويد
مدير الصناديق العقاريه

المحترمين
المحترم

الموضوع :تثمين عقار – مجمع أجزاال السكني  -الظهران
السالم عليكم و رحمة هللا و بركاته
بناء على طلبكم بتقدير القيمة السوقيه للعقار الموصوف اعاله ،فقد قمنا بالكشف الفعلي على العقار  ،وقمنا بإجراء
دراسة لموقع العقار و المنطقة المحيطة والمجاورة له  ،و دراسة اسعار االراضي المماثلة الدارجة ،و بعد االطالع
على صور مستندات العقار ،نرفق طيا تقرير التثمين العقاري التالي.
الهدف من التثمين :ادراج القيمة السوقية للعقار مدار الدراسة في اعداد القوائم الماليه في صندوق االستثمار العقاري
" مشاركة ريت "
القيمة السوقية (حسب المعايير الدولية للتقييم) :
هي القيمة المقدرة التي يتم تبادل األصول على أساسها في تاريخ التقييم بين البائع والمشتري على شروط مناسبة في
صفقة تجارية تعتمد على اإليجاب والقبول بعد عمليات التسويق المناسبة بحيث كان الطرفين على علم وتصرف كل
منهما بحكمة وبدون إكراه.
الحقوق المرتبطة بالعقار:
تم القيام بعملية التثمين العقاريه على اعتبار أن للمالك الحق بالتصرف الكامل بالعقار والحقوق المرتبطة به دون قيود
أو شروط.
تحديد مسؤولية:
لقد قمنا بانجاز تقرير التثمين بكل ما نمتلكه من قدرة و خبرة و معرفة مهنية ،و تم إعداد هذا التقرير بااللتزام بمعايير
التقييم المتعارف عليها و ضمن قواعد السلوك المهني للتثمين العقاري.
إننا نقر بأنه ليس لدينا أية مصلحة شخصية في العقار مدار الدراسة ( مجمع أجزاال السكني – الظهران ) و نقر بأنه
ليس لدينا أية مصلحة شخصية أو تحيز فيما يتعلق بكافة األطراف المعنية بالعقار مدار الدراسه ،و نقر بأن كافة
التحليالت و اآلراء واالستنتاجات الواردة في هذا التقرير هي آرائنا و استنتاجاتنا المهنية الغير منحازة ألي طرف من
األطراف المعنية باألرض مدار الدراسة.
مكتب ري ماكس للتقييم العقاري غير مسئول عن صحة صور الصكوك المقدمة من الجهة الطالبة للتقييم.
نصادق على أن القيمة السوقية الواردة في هذا التقييم ،هي قيمة تقديرية مرتبطة بمتوسط سعر السوق التنافسي وسعر
التكلفة وهذا التقييم ناتج من تحليل السوق الحالي بتاريخ إنجاز تقرير التثمين.
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2018/06/30م

نطاق العمل
لقد تم الكشف الفعلي على العقار ،وتم تزويد الُمثمن بصور الصكوك و معلومات العقار ،كما تم جمع المعلومات
العقاريه الميدانيه من منطقة الدراسة المحيطة بالعقار.
منطقة الدراسة:

أسلوب التثمين و طريقة االفتراضات التي بني عليها:
 -1للوصول إلى القيمة السوقية للعقار فقد تم جمع المعلومات من منطقة الدراسة المحيطة بالعقار ،وتم اإلستعانة
بمعلومات من السوق العقارية "اليمكن تأكيدها"  ،و تم دراسة أسعار األراضي في المجمعات السكنيه ،و اسعار
االراضي في حي االندلس بمدينة الخبر بشكل عام ،و دراسة اسعار االراضي على طريق الملك سعود  ،و تم
مقارنة األسعار في النطاق الجيوغرافي للعقار  ،وتم استخالص معدل سعر البيع للمتر المربع ،كما تم الرجوع إلى
قاعدة البيانات المتوفرة في قسم التثمين و الدراسات لمزيد من المقارنات واألخذ بعين االعتبار االيجابيات و
السلبيات و القيم المضافة للعقار مدار الدراسة للوصول إلى قيمة سعر المتر في منطقة العقار ،و تم اعتبار مؤشر
طريقة المقارنة للوصول إلى القيمة السوقية المقدرة لسعر المتر لألرض مع األخذ بعين االعتبار بشكل عام مميزات
و إيجابيات األرض مدار الدراسه ،و مؤشر التكلفه ،و مؤشر الدخل ،و ذلك للوصول الى القيمة السوقيه النهائيه
للعقار مدار الدراسه.
 -2تم إفتراض عدم وجود ظروف خاصة بالعقار محل التقييم قد يكون لها تأثير على القيمة السوقية للعقار محل التقييم
انخفاضا أو ارتفاعا.
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تقرير تثمين -مجمع أجزاال السكني – الظهران
2018/06/30م

معلومات العقار األساسيه
رقم الصك

 330205013308صادر بتاريخ  1438/11 /24هـ

مصدر الصك

كتابة العدل االولى بمحافظة الخبر

مالك العقار

الساده /شركة حفظ المشاركة العقارية

وصف العقار

مجمع جزاال السكني بالظهران
حي األندلس  -ال ُخبر

رقم قطعة األرض
رقم المخطط التنظيمي

22
 2 / 40الواقع بحي االندلس بالخبر

الموقع

الشوارع المحيطه
مساحة األرض

 الشمال :شارع عرض  30متر بطول  81.96متر
 الغرب :شارع الملك سعود عرض  60متر بطول  142.46متر
 14,391.9متر مربع

رقم الصك

 330205013307صادر بتاريخ  1438/11 /24هـ

مصدر الصك

كتابة العدل االولى بمحافظة الخبر

المالك

الساده /شركة حفظ المشاركة العقارية

وصف العقار

مجمع جزاال السكني بالظهران
حي األندلس  -ال ُخبر

رقم قطعة األرض
رقم المخطط التنظيمي

23
 2 / 41الواقع بحي االندلس بالخبر

الموقع

الشوارع المحيطه
مساحة األرض

 الجنوب :شارع عرض  30متر بطول  140.30متر
 الغرب :شارع الملك سعود عرض  60متر بطول  139.57متر
 15,094.83متر مربع

خدمات البنية التحتية المتوفرة في منطقة العقار
كهرباء

مياه

هاتف

اناره

شوارع مسفلته

جزء من المرافق والخدمات المحيطة بمنطقة العقار إجماال
مجمعات سكنيه فاخره

فندق هوليدي ان الخبر

أسواق مركزيه

مدارس

مطاعم

معارض تجاريه
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صور وثائق العقار – صورة الصك
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صور وثائق العقار – صورة الصك
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صورة جوية للعقار
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صور أجزاء من العقار
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صور أجزاء من العقار
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2018/06/30م

المؤشرات و المقارنات و اسعار االراضي في المنطقة:
العروض شحيحة  ،و من خالل البحث الميداني توصلنا الى بعض المؤشرات السعار االراضي االواقعة على شوارع
ضمن منطقة الدراسه بالمنطقة ،و هي مؤشرات عامه سيتم من خاللها االستدالل في حسابات القيمه السوقية لسعر
المتر المربع لالرض مدار الدراسة:
رقم :1
 أرض سكنيه تجاريه على طريق الملك سعود للبيع
 الموقع :على طريق الملك سعود شمال العقار مدار الدراسه
 مساحة األرض 7,000 :متر مربع
 سعر المتر المطلوب 5,000 :لاير
رقم :2
 أرض سكنيه تجاريه على طريق الملك سعود للبيع
 الموقع :على طريق الملك سعود شمال العقار مدار الدراسه
 مساحة األرض 14,500 :متر مربع
 سعر المتر المطلوب 5,000 :لاير
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2018/06/30م

تحليل للمتغيرات ذات العالقة بالسوق العقاري على العقار مدار الدراسة
العوامل العمرانية

ممتاز

جيد جدا

متوسط

جيد

دون المتوسط

الموقع بالنسبة الى
محيطه العام
الشوارع الرئيسية
المحيطة بالموقع
الخدمات البلدية في
منطقة الدراسة
سهولة الوصول

العرض و الطلب للمنتجات العقاريه المشابهة
اتجاه السوق ضمن ظروف السوق
العقاريه الراهنة
العرض

متوسط

مرتفع

الطلب
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منخفض

تقرير تثمين -مجمع أجزاال السكني – الظهران
2018/06/30م

المؤثرات على القيمة السوقيه للعقار بالنسبة لمراكز الجذب:
تصنيف منطقة الجذب الواقع فيها العقار نسبة الى محيطه العام

ممتاز

سهولة الوصول الى الموقع و سهولة الخروج منه

ممتاز

انتشار مراكز العمل من بالقرب من الموقع

ممتاز

شبكة الطرق المحيطه

ممتازه

الوصول إلى مراكز التسوق والتجمعات الترفيهية أو االجتماعيه

ممتازه

سمعة المنطقة بشكل عام

ممتازه

القرب من الحدائق العامة والمتنزهات

جيده

مستوى جودة المظهر المعماري للحي

ممتاز

حركة السير في الطريق العام المجاور

حركة كثيفه

خدمات البنيه التحتيه في المخطط و الخدمات البلديه

متوفرة

انتشار الشوارع المنظمة و الفسيحة بالمخطط

ممتاز

انتشار المرافق و المنشئات التجاريه في الحي بشكل عام

ممتاز

مستوى تطور الحي

ممتاز
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أوال :تقدير القيمة السوقية للعقار بطريقة التكلفة – مجمع اجزاال السكني الظهران
صك رقم 330205013307 ،330205013308
تاريخ تقرير التثمين2018/06/30 :م
 29,486.73متر مربع
مساحة األرض كاملة للصكين
 4,000لاير

تقدير القيمة السوقيه لسعر متر االرض
مع االخذ بعين االعتبار المساحة
تقدير قيمة األرض

 117,946,000لاير

مساحة البناء للفلل السكنيه

 22,497.54متر مربع

عمر البناء

حوالي  16سنه

تقدير اجمالي تكلفة متر البناء للفلل السكنيه شامل تكاليف
انشاء البنية التحتيه و المخططات و الرسومات الهندسية مع
مراعاة االستهالك و الصيانة
تقدير قيمة البناء للفلل السكنيه مع مراعاة االستهالك
و الصيانه
مساحة البناء المتبقي " خدمات و خالفه"

 1,825لاير
 41,058,000لاير
 3,890متر مربع

تقدير متوسط سعر متر البناء للخدمات مع مراعاة االستهالك
و الصيانه
تقدير قيمة البناء للخدمات مع مراعاة االستهالك
و الصيانه
تقدير طول السور الخارجي

 760متر طولي

تقدير متوسط سعر المتر للسور مع اعتبار االستهالك

 150لاير

تقدير قيمة السور

 760متر طولي  150 Xلاير  Xارتفاع  3متر
 342,000لاير
 200,000لاير

تقدير قيمة المسبح
تقدير قيمة البناء كامال شامل تقدير تكاليف انشاء البنية التحتيه
و المخططات و الرسومات الهندسية مع مراعاة االستهالك
و الصيانه
تقدير قيمة العقار ارض  +بناء

 800لاير
 3,112,000لاير

 44,712,000لاير
 162,658,000لاير
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ثانيا :تقدير القيمة بطريقة الدخل  :القيمة = صافي الدخل السنوي المتوقع  /المردود المالي المتوقع ( Capitalization
)Rate
 المردود المالي المتوقع = صافي الدخل السنوي  /سعر المنتج
 صافي الدخل السنوي 14,400,000 :لاير
 سعر المنتج المقدر 162,658,000 :لاير
 نسبة عمولة المسوق% 2.5 :
 القيمة السوقية للعقار شامال عمولة المسوق 162,658,000 :لاير  166,724,000 = 1.025 Xلاير
 المردود المالي المتوقع = (0.086 = )166,724,000/14,400,000

تقدير القيمة بطريقة الدخل = صافي الدخل السنوي 0.086 /
= ( 167,441,000 = )0.086( / )14,400,000لاير
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تقرير تثمين -مجمع أجزاال السكني – الظهران
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تقدير القيمة السوقية للعقار – مجمع جزاال السكني الظهران
صك رقم 330205013307 ،330205013308
تاريخ تقرير التثمين2018/06/30 :م
تقدير القيمة السوقية للعقار بطريقة التكلفه

 162,658,000لاير

تقدير القيمة السوقية للعقار بطريقة الدخل

 167,441,000لاير

 رقم ترخيص مزاولة المهنة 1210000104

الرئيس التنفيذي

مشعل النشمي

اخالء مسؤولية:مت إجناز التثمني العقاري بناء على طلب العميل الساده  /شركة مشاركه كابيتال  ،و بناء على املعلومات واملستندات املقدمة منهم.
ري ماكس للتقييم العقاري غري مسؤولة عن صحة صور الصكوك و الواثئق املقدمة من املالك أو من اجلهة الطالبة للتقييم ،و ال تتحمل ري ماكس

للتقييم العقاري أي مسئولية من أي نوع كانت .ان كافة املعلومات و البياانت و جودهتما والتحليالت و األسعار املذكورة يف هذا التقرير انجتة عن
البحث امليداين يف السوق العقاريه احمليطة ابلعقار مدار الدراسه بتاريخ التثمني ،ونؤكد على أن مجيع النتائج و القيم املذكورة يف هذا التقرير هي بياانت

تقديرية ،و كافة هذه النتائج قابلة للزايده أو النقصان حسب ظروف سعر السوق التنافسي لالراضي ،و أسعار تكاليف البناء ،وظروف العرض و
الطلب والعوامل االقتصادية املتغريه بشكل عام.
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تقرير تثمين مجمع اللؤلؤة السكني – الخبر
 2018/06/30م

تقرير تثمين عقاري ُمفصل
" مجمع اللؤلؤة السكني"  -حي الراكه – ال ُخبر

بناء على طلب
الساده  /شركة مشاركة كابيتال

المحترمين

تم الكشف على العقار بتاريخ
 2018 / 06 /20م
تم إنجاز تقرير التثمين بتاريخ
 2018 / 06 /30م
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تقرير تثمين مجمع اللؤلؤة السكني – الخبر
 2018/06/30م

الفهرس
ُمقدمة

3

تحديد مسؤولية
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تقرير تثمين مجمع اللؤلؤة السكني – الخبر
 2018/06/30م

التاريخ 2018/06/30 :م
الساده  /شركة مشاركه الماليه
عناية االستاذ /أحمد بن سلطان العويد
مدير الصناديق العقاريه

المحترمين
المحترم

الموضوع :تثمين عقار – مجمع اللؤلؤة السكني  -حي الراكه  -الخبر
السالم عليكم و رحمة هللا و بركاته
بناء على طلبكم بتقدير القيمة السوقيه للعقار الموصوف اعاله ،فقد قمنا بالكشف الفعلي على العقار  ،وقمنا بإجراء
دراسة لموقع العقار و المنطقة المحيطة والمجاورة له  ،و دراسة اسعار االراضي المماثلة الدارجة ،و بعد االطالع
على صور مستندات العقار ،نرفق طيا تقرير التثمين العقاري التالي.
الهدف من التثمين :ادراج القيمة السوقية للعقار مدار الدراسة في اعداد القوائم الماليه في صندوق االستثمار العقاري
" مشاركة ريت "
القيمة السوقية (حسب المعايير الدولية للتقييم) :
هي القيمة المقدرة التي يتم تبادل األصول على أساسها في تاريخ التقييم بين البائع والمشتري على شروط مناسبة في
صفقة تجارية تعتمد على اإليجاب والقبول بعد عمليات التسويق المناسبة بحيث كان الطرفين على علم وتصرف كل
منهما بحكمة وبدون إكراه.
الحقوق المرتبطة بالعقار:
تم القيام بعملية التثمين العقاريه على اعتبار أن للمالك الحق بالتصرف الكامل بالعقار والحقوق المرتبطة به دون قيود
أو شروط.
تحديد مسؤولية:
لقد قمنا بانجاز تقرير التثمين بكل ما نمتلكه من قدرة و خبرة و معرفة مهنية ،و تم إعداد هذا التقرير بااللتزام بمعايير
التقييم المتعارف عليها و ضمن قواعد السلوك المهني للتثمين العقاري.
إننا نقر بأنه ليس لدينا أية مصلحة شخصية في العقار مدار الدراسة ( مجمع اللؤلؤة السكني  -الراكه بالخبر ) و نقر
بأنه ليس لدينا أية مصلحة شخصية أو تحيز فيما يتعلق بكافة األطراف المعنية بالعقار مدار الدراسه ،و نقر بأن كافة
التحليالت و اآلراء واالستنتاجات الواردة في هذا التقرير هي آرائنا و استنتاجاتنا المهنية الغير منحازة ألي طرف من
األطراف المعنية باألرض مدار الدراسة.
مكتب ري ماكس للتقييم العقاري غير مسئول عن صحة صور الصكوك المقدمة من الجهة الطالبة للتقييم.
نصادق على أن القيمة السوقية الواردة في هذا التقييم ،هي قيمة تقديرية مرتبطة بمتوسط سعر السوق التنافسي وسعر
التكلفة وهذا التقييم ناتج من تحليل السوق الحالي بتاريخ إنجاز تقرير التثمين.
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تقرير تثمين مجمع اللؤلؤة السكني – الخبر
 2018/06/30م

نطاق العمل
لقد تم الكشف الفعلي على العقار ،وتم تزويد الُمثمن بصورة الصك و معلومات العقار  ،كما تم جمع المعلومات
العقاريه الميدانيه من منطقة الدراسة المحيطة بالعقار.
منطقة الدراسة:

أسلوب التثمين و طريقة االفتراضات التي بني عليها:
 -1للوصول إلى القيمة السوقية للعقار فقد تم جمع المعلومات من منطقة الدراسة المحيطة بالعقار ،وتم اإلستعانة
بمعلومات من السوق العقارية "اليمكن تأكيدها"  ،و تم دراسة أسعار األراضي في المجمعات السكنيه ،و اسعار
االراضي السكنيه في حي الراكه ضمن منطقة الدراسة بشكل عام ،و اسعار االراضي على شارع االمير سلطان
بن فهد ،و تم مقارنة األسعار في النطاق الجيوغرافي للعقار،،وتم استخالص معدل سعر البيع للمتر المربع ،كما
تم الرجوع إلى قاعدة البيانات المتوفرة في قسم التثمين و الدراسات لمزيد من المقارنات واألخذ بعين االعتبار
االيجابيات و السلبيات و القيم المضافة للعقار مدار الدراسة للوصول إلى قيمة سعر المتر في منطقة العقار ،و تم
اعتبار مؤشر طريقة المقارنة للوصول إلى القيمة السوقية المقدرة لسعر المتر لألرض مع األخذ بعين االعتبار
بشكل عام مميزات و إيجابيات األرض مدار الدراسه ،و مؤشر التكلفه ،و مؤشر الدخل ،و ذلك للوصول الى القيمة
السوقيه النهائيه للعقار مدار الدراسه.
 -2تم إفتراض عدم وجود ظروف خاصة بالعقار محل التقييم قد يكون لها تأثير على القيمة السوقية للعقار محل التقييم
انخفاضا أو ارتفاعا.
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تقرير تثمين مجمع اللؤلؤة السكني – الخبر
 2018/06/30م

معلومات العقار األساسيه
رقم الصك

 430205013306صادر بتاريخ  1438/11 /24هـ

مصدر الصك

كتابة العدل االولى بمحافظة الخبر

المالك

الساده /شركة حفظ المشاركه العقارية

وصف العقار

مجمع الراكه السكني
حي الراكه  -ال ُخبر

رقم قطعة األرض
رقم المخطط التنظيمي

الجزء الغربي من الحرف " واو" من المخطط رقم 2 / 38
2 / 38

الموقع

الشوارع المحيطه






مساحة األرض

الشمال :شارع عرض  40متر بطول  150متر
الجنوب :شارع عرض  40متر بطول  150متر
الشرق :شارع عرض  10متر بطول  150متر
الغرب :شارع عرض  8متر يليه حديقه عامة بطول  150متر
 22,500متر مربع

خدمات البنية التحتية المتوفرة في منطقة العقار
كهرباء

مياه

هاتف

اناره

شوارع مسفلته

جزء من المرافق والخدمات المحيطة بمنطقة العقار إجماال
منتجعات سياحية فاخره

مجمعات و مناطق سكنيه

مدارس

مراكز تجاريه

معارض سيارات فاخره

مطاعم و معارض تجاريه
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تقرير تثمين مجمع اللؤلؤة السكني – الخبر
 2018/06/30م

صور وثائق العقار – صورة الصك
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تقرير تثمين مجمع اللؤلؤة السكني – الخبر
 2018/06/30م

صورة جوية للعقار

7
ص .ب  50625جده  - 21533هاتف  - 6100022فاكس 6686060
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صور اجزاء من العقار
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تقرير تثمين مجمع اللؤلؤة السكني – الخبر
 2018/06/30م

صور أجزاء من العقار
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 2018/06/30م

صورة المسبح الداخلي و صالة الجيم
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تقرير تثمين مجمع اللؤلؤة السكني – الخبر
 2018/06/30م

المؤشرات و المقارنات السعار االراضي بالمنطقة:
من خالل البحث الميداني ،فان العروض للمنتجات العقارية المشابهة " كومباوند سكني" في منطقة الدراسة معدومة
بتاريخ التثمين ،حيث يتوفر بعض العروض الراضي سكنيه صغيرة المساحة  ،وال تشابه االرض مدار الدراسه
المميزة بمساحتها و استخداماتها في المنطقة

للمتغيرات ذات العالقة بالسوق العقاري على العقار مدار الدراسة
العوامل العمرانية

ممتاز

جيد جدا

متوسط

جيد

دون المتوسط

الموقع بالنسبة الى
محيطه العام
الشوارع الرئيسية
المحيطة بالموقع
الخدمات البلدية في
منطقة الدراسة
سهولة الوصول

العرض و الطلب بالنسبة للمنتجات العقارية المشابهة
اتجاه السوق ضمن ظروف السوق
العقاريه الراهنة
العرض

متوسط

مرتفع

الطلب
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منخفض

تقرير تثمين مجمع اللؤلؤة السكني – الخبر
 2018/06/30م

المؤثرات على القيمة السوقيه للعقار بالنسبة لمراكز الجذب:
تصنيف منطقة الجذب الواقع فيها العقار نسبة الى محيطه العام

ممتاز

سهولة الوصول الى الموقع و سهولة الخروج منه

ممتاز

انتشار مراكز العمل من بالقرب من الموقع

ممتاز

شبكة الطرق المحيطه

ممتازه

الوصول إلى مراكز التسوق والتجمعات الترفيهية او االجتماعيه

ممتازه

سمعة المنطقة بشكل عام

ممتازه

القرب من الحدائق العامة والمتنزهات

جيده

مستوى جودة المظهر المعماري للحي

ممتاز

حركة السير في الطريق العام المجاور

حركة كثيفه

خدمات البنيه التحتيه في المخطط و الخدمات البلديه

متوفره

انتشار الشوارع المنظمة و الفسيحة بالمخطط

ممتاز

انتشار المرافق و المنشئات التجاريه في الحي بشكل عام

ممتاز

مستوى تطور الحي

ممتاز
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تقرير تثمين مجمع اللؤلؤة السكني – الخبر
 2018/06/30م

تقدير القيمة السوقية للعقار بطريقة التكلفه – مجمع اللؤلؤة السكني  -حي الراكه  -الخبر
صك رقم  - 430205013306تاريخ تقرير التثمين2018/06/30 :م
 22,500متر مربع

مساحة األرض

مع االخذ بعين االعتبار مميزات االرض مدار الدراسه من حيث ندرة وجود مثيل لها و كذلك مميزات موقعها المباشر
على شارع االمير سلطان بن فهد  ،و الرغبة بشكل عام على المجمعات السكنيه الفاخره ،فاننا نقدر سعر متر
االرض بمبلغ  6,400لاير
 144,000,000لاير
تقدير قيمة األرض
 36,041متر مربع
مساحة البناء للفلل السكنيه
 3,500يال
تقدير متوسط سعر متر البناء للفلل السكنيه
 126,143,000لاير
تقدير قيمة البناء للفلل السكنيه
%5
تقدير نسبة تكاليف انشاء البنية التحتيه و المخططات
و الرسومات الهندسية و تكاليف ادارية
 132,450,000لاير
تقدير اجمالي تكاليف بناء الفلل
 3,868متر مربع
مساحة البناء المتبقي " المالعب و الجيم و الخدمات "
 2,500لاير
تقدير متوسط سعر متر البناء للخدمات
 9,670,000لاير
تقدير قيمة البناء للخدمات
 600متر طولي
طول السور الخارجي
 300لاير
تقدير متوسط سعر المتر للسور
 600متر طولي  300 Xلاير  Xارتفاع  3متر
تقدير قيمة السور
 540,000لاير
 2,189متر طولي
طول الوارش
 600,000لاير
تقدير قيمة الوارش
 800,000لاير
تقدير قيمة المسبح الخارجي الكبير
 300,000لاير
تقدير قيمة المسبح الداخلي
 144,360,000لاير
مجموع تقدير قيمة االنشاءات على االرض
تقدير قيمة العقار كامال
" االرض  +البناء  +السور +المسابح"
تقدير هامش ربح للمطور مع األخذ بعين االعتبار ارتفاع جودة
درجة التشطيبات العمرانية في المجمع
تقدير قيمة العقار بطريقة التكلفة شامل هامش ربح المطور

 288,360,000لاير
%25
 288,360,000لاير 1.25 X
=  360,450,000لاير
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تقرير تثمين مجمع اللؤلؤة السكني – الخبر
 2018/06/30م

ثانيا :تقدير القيمة بطريقة الدخل  :القيمة = صافي الدخل السنوي المتوقع  /المردود المالي المتوقع ( Capitalization
)Rate







المردود المالي المتوقع = صافي الدخل السنوي  /سعر المنتج
صافي الدخل السنوي 32,045,000 :لاير
سعر المنتج المقدر 360,450,000 :لاير
نسبة عمولة المسوق% 2.5 :
القيمة السوقية للعقار المشابهة و الجديد شامال عمولة المسوق 360,450,000 :لاير = 1.025 X
 369,461,000لاير
المردود المالي المتوقع = ( 369,461,000 / 32,045,000لاير ) = 0.086

تقدير القيمة بطريقة الدخل = صافي الدخل السنوي 0.086 /
= ( 372,616,000 = )0.086( / )32,045,000لاير
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تقرير تثمين مجمع اللؤلؤة السكني – الخبر
 2018/06/30م

تقدير القيمة السوقية للعقار – مجمع اللؤلؤة السكني  -حي الراكه  -الخبر
صك رقم 430205013306
تاريخ تقرير التثمين2018/06/30 :م
تقدير القيمة السوقية للعقار بطريقة التكلفه
تقدير القيمة السوقية للعقار بعد االكتمال بطريقة الدخل

 360,450,000لاير
 372,616,000لاير

 رقم ترخيص مزاولة المهنة 1210000104

الرئيس التنفيذي

مشعل النشمي

اخالء مسؤولية:مت إجناز التثمني العقاري بناء على طلب العميل الساده  /شركة مشاركه كابيتال  ،و بناء على املعلومات واملستندات املقدمة منهم.
ري ماكس للتقييم العقاري غري مسؤولة عن صحة صور الصكوك و الواثئق املقدمة من املالك أو من اجلهة الطالبة للتقييم ،و ال تتحمل ري ماكس

للتقييم العقاري أي مسئولية من أي نوع كانت .ان كافة املعلومات و البياانت و جودهتما والتحليالت و األسعار املذكورة يف هذا التقرير انجتة عن
البحث امليداين يف السوق العقاريه احمليطة ابلعقار مدار الدراسه بتاريخ التثمني ،ونؤكد على أن مجيع النتائج و القيم املذكورة يف هذا التقرير هي بياانت

تقديرية ،و كافة هذه النتائج قابلة للزايده أو النقصان حسب ظروف سعر السوق التنافسي لالراضي ،و أسعار تكاليف البناء ،وظروف العرض و
الطلب والعوامل االقتصادية املتغريه بشكل عام.
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تقرير تثمين -مجمع شاطئ البحر السكني " سي شور" العزيزيه – الخبر
2018/06/30م

تقرير تثمين عقاري ُمفصل
" مجمع شاطئ البحر السكني "سي شور العزيزيه"  -الخبر

بناء على طلب
الساده  /شركة مشاركة كابيتال

المحترمين

تم الكشف على العقار بتاريخ
 2018 / 06 /20م
تم إنجاز تقرير التثمين بتاريخ
 2018 / 06 /30م

1
ص .ب  50625جده  - 21533هاتف  - 6100022فاكس 6686060

تقرير تثمين -مجمع شاطئ البحر السكني " سي شور" العزيزيه – الخبر
2018/06/30م

الفهرس
ُمقدمة

3

تحديد مسؤولية

3

نطاق العمل ،أسلوب التثمين ،منطقة الدراسة

4

معلومات العقاراألساسيه

5

صور وثائق العقار – صورة الصك

6

صورة جوية للعقار

7

صور أجزاء من العقار

8

تحليل للمتغيرات ذات العالقة بالسوق العقاري على العقار مدار الدراسة

10

اتجاه العرض و الطلب في منطقة الدراسه بتاريخ التثمين

10

المؤثرات على القيمة السوقيه للعقار بالنسبة لمراكز الجذب

11

القيمة السوقيه للعقار بطريقة التكلفه

12

القيمة السوقيه للعقار بطريقة الدخل

13

ملخص القيمة السوقيه للعقار

14
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تقرير تثمين -مجمع شاطئ البحر السكني " سي شور" العزيزيه – الخبر
2018/06/30م

التاريخ 2018/06/30 :م
الساده  /شركة مشاركه الماليه
عناية االستاذ /أحمد بن سلطان العويد
مدير الصناديق العقاريه

المحترمين
المحترم

الموضوع :تثمين عقار – مجمع شاطئ البحر السكني " سي شور العزيزيه"  -الخبر
السالم عليكم و رحمة هللا و بركاته
بناء على طلبكم بتقدير القيمة السوقيه للعقار الموصوف اعاله ،فقد قمنا بالكشف الفعلي على العقار  ،وقمنا بإجراء
دراسة لموقع العقار و المنطقة المحيطة والمجاورة له  ،و دراسة اسعار االراضي المماثلة الدارجة ،و بعد االطالع
على صور مستندات العقار ،نرفق طيا تقرير التثمين العقاري التالي.
الهدف من التثمين :ادراج القيمة السوقية للعقار مدار الدراسة في اعداد القوائم الماليه في صندوق االستثمار العقاري
" مشاركة ريت "
القيمة السوقية (حسب المعايير الدولية للتقييم) :
هي القيمة المقدرة التي يتم تبادل األصول على أساسها في تاريخ التقييم بين البائع والمشتري على شروط مناسبة في
صفقة تجارية تعتمد على اإليجاب والقبول بعد عمليات التسويق المناسبة بحيث كان الطرفين على علم وتصرف كل
منهما بحكمة وبدون إكراه.
الحقوق المرتبطة بالعقار:
تم القيام بعملية التثمين العقاريه على اعتبار أن للمالك الحق بالتصرف الكامل بالعقار والحقوق المرتبطة به دون قيود
أو شروط.
تحديد مسؤولية:
لقد قمنا بانجاز تقرير التثمين بكل ما نمتلكه من قدرة و خبرة و معرفة مهنية ،و تم إعداد هذا التقرير بااللتزام بمعايير
التقييم المتعارف عليها و ضمن قواعد السلوك المهني للتثمين العقاري.
إننا نقر بأنه ليس لدينا أية مصلحة شخصية في العقار مدار الدراسة ( مجمع شاطئ البحر السكني " سي شور
العزيزيه") و نقر بأنه ليس لدينا أية مصلحة شخصية أو تحيز فيما يتعلق بكافة األطراف المعنية بالعقار مدار الدراسه،
و نقر بأن كافة التحليالت و اآلراء واالستنتاجات الواردة في هذا التقرير هي آرائنا و استنتاجاتنا المهنية الغير منحازة
ألي طرف من األطراف المعنية باألرض مدار الدراسة.
مكتب ري ماكس للتقييم العقاري غير مسئول عن صحة صور الصكوك المقدمة من الجهة الطالبة للتقييم.
نصادق على أن القيمة السوقية الواردة في هذا التقييم ،هي قيمة تقديرية مرتبطة بمتوسط سعر السوق التنافسي وسعر
التكلفة وهذا التقييم ناتج من تحليل السوق الحالي بتاريخ إنجاز تقرير التثمين.
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تقرير تثمين -مجمع شاطئ البحر السكني " سي شور" العزيزيه – الخبر
2018/06/30م

نطاق العمل
لقد تم الكشف الفعلي على العقار ،وتم تزويد الُمثمن بصورة الصك و معلومات العقار ،كما تم جمع المعلومات
العقاريه الميدانيه من منطقة الدراسة المحيطة بالعقار.
منطقة الدراسة:

أسلوب التثمين و طريقة االفتراضات التي بني عليها:
 -1للوصول إلى القيمة السوقية للعقار فقد تم جمع المعلومات من منطقة الدراسة المحيطة بالعقار ،وتم اإلستعانة
بمعلومات من السوق العقارية "اليمكن تأكيدها"  ،و تم دراسة أسعار األراضي في المجمعات السكنيه  ،و اسعار
االراضي في العزيزيه ضمن منطقة الدراسة بشكل عام ،و تم مقارنة األسعار في النطاق الجيوغرافي للعقار ،وتم
استخالص معدل سعر البيع للمتر المربع ،كما تم الرجوع إلى قاعدة البيانات المتوفرة في قسم التثمين و الدراسات
لمزيد من المقارنات واألخذ بعين االعتبار االيجابيات و السلبيات و القيم المضافة للعقار مدار الدراسة للوصول
إلى قيمة سعر المتر في منطقة العقار ،و تم اعتبار مؤشر طريقة المقارنة للوصول إلى القيمة السوقية المقدرة لسعر
المتر لألرض مع األخذ بعين االعتبار بشكل عام مميزات و إيجابيات األرض مدار الدراسه ،و مؤشر التكلفه ،و
مؤشر الدخل ،و ذلك للوصول الى القيمة السوقيه النهائيه للعقار مدار الدراسه.
 -2تم إفتراض عدم وجود ظروف خاصة بالعقار محل التقييم قد يكون لها تأثير على القيمة السوقية للعقار محل التقييم
انخفاضا أو ارتفاعا.
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تقرير تثمين -مجمع شاطئ البحر السكني " سي شور" العزيزيه – الخبر
2018/06/30م

معلومات العقار األساسيه
رقم الصك

 930205013309صادر بتاريخ  1438/11 /24هـ

مصدر الصك

كتابة العدل االولى بمحافظة الخبر

المالك

الساده /شركة حفظ المشاركة العقارية

وصف العقار

مجمع شاطئ البحر السكني
حي الخبر الجنوبيه  -ال ُخبر

رقم قطعة األرض
رقم المخطط التنظيمي

بدون
2 / 338

الموقع

الشوارع المحيطه

مساحة األرض

 الشمال :شارع عرض  20متر بطول  192.43متر
 الشرق :شارع عرض  15متر بطول  200متر
 الغرب :شارع عرض  15متر بطول  200متر
 38,103متر مربع

خدمات البنية التحتية املتوفرة يف منطقة العقار
كهرابء

هاتف

مياه

اانره

شوارع مسفلته

جزء من املرافق واخلدمات احمليطة مبنطقة العقار إمجاال
منتجعات سياحية فاخره

جممعات و مناطق سكنيه

حمطة حتلية املياه املاحلة ابخلرب

بلدية العزيزيه

صرافات آليه

مطاعم و معارض جتاريه

5
ص .ب  50625جده  - 21533هاتف  - 6100022فاكس 6686060

تقرير تثمين -مجمع شاطئ البحر السكني " سي شور" العزيزيه – الخبر
2018/06/30م

صور وثائق العقار – صورة الصك
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تقرير تثمين -مجمع شاطئ البحر السكني " سي شور" العزيزيه – الخبر
2018/06/30م

صورة جوية للعقار
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تقرير تثمين -مجمع شاطئ البحر السكني " سي شور" العزيزيه – الخبر
2018/06/30م

صور أجزاء من العقار
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تقرير تثمين -مجمع شاطئ البحر السكني " سي شور" العزيزيه – الخبر
2018/06/30م

صور أجزاء من العقار
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تقرير تثمين -مجمع شاطئ البحر السكني " سي شور" العزيزيه – الخبر
2018/06/30م

المؤشرات و المقارنات السعار االراضي بالمنطقة:
من خالل البحث الميداني ،فان العروض للمنتجات العقارية المشابهة " كومباوند سكني" في منطقة الدراسة معدومة
بتاريخ التثمين ،حيث يتوفر بعض العروض الراضي سكنيه صغيرة المساحة  ،وال تشابه االرض مدار الدراسه
المميزة بمساحتها و استخداماتها في المنطقة

تحليل للمتغيرات ذات العالقة بالسوق العقاري على العقار مدار الدراسة
العوامل العمرانية

ممتاز

جيد جدا

متوسط

جيد

دون المتوسط

الموقع بالنسبة الى
محيطه العام
الشوارع الرئيسية
المحيطة بالموقع
الخدمات البلدية في
منطقة الدراسة
سهولة الوصول

العرض و الطلب للمنتجات العقاريه المشابهة
اتجاه السوق ضمن ظروف السوق
العقاريه الراهنة
العرض

متوسط

مرتفع

الطلب
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منخفض

تقرير تثمين -مجمع شاطئ البحر السكني " سي شور" العزيزيه – الخبر
2018/06/30م

المؤثرات على القيمة السوقيه للعقار بالنسبة لمراكز الجذب:
تصنيف منطقة الجذب الواقع فيها العقار نسبة الى محيطه العام

ممتاز

سهولة الوصول الى الموقع و سهولة الخروج منه

ممتاز

انتشار مراكز العمل من بالقرب من الموقع

ممتاز

شبكة الطرق المحيطه

ممتازه

الوصول إلى مراكز التسوق والتجمعات الترفيهية و االجتماعيه

ممتازه

سمعة المنطقة بشكل عام

ممتازه

القرب من الحدائق العامة والمتنزهات

جيده

مستوى جودة المظهر المعماري للحي

ممتاز

حركة السير في الطريق العام المجاور

حركة كثيفه

خدمات البنيه التحتيه في المخطط و الخدمات البلديه

متوفره

انتشار الشوارع المنظمة و الفسيحة بالمخطط

ممتاز

انتشار المرافق و المنشئات التجاريه في الحي بشكل عام

ممتاز

مستوى تطور الحي

ممتاز
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تقرير تثمين -مجمع شاطئ البحر السكني " سي شور" العزيزيه – الخبر
2018/06/30م

أوال  :تقدير القيمة السوقية للعقار بطريقة التكلفة – مجمع شاطئ البحر السكني " سي شور"  -الخبر
صك رقم  - 330206008083تاريخ تقرير التثمين2018/06/30 :م
 38,103متر مربع

مساحة األرض

مع االخذ بعين االعتبار مميزات االرض مدار الدراسه من حيث ندرة وجود مثيل لها و مميزات موقعها المتمثل
بقربها الشديد من الخليج العربي ،و كذلك قربها من المنتجعات السياحية الفاخره المجاورة ،و مع االخذ بعين
االعتبار طبيعة االستخدام و الرغبة على المجمعات السكنيه الفاخره ،فاننا نقدر سعر متر االرض بمبلغ  1,450لاير
 55,250,000لاير
تقدير قيمة األرض
مساحة البناء للفلل السكنيه

 20,737متر مربع

عمر البناء

حوالي سنتين

تقدير متوسط سعر متر البناء للفلل السكنيه

 2,650يال

تقدير قيمة البناء للفلل السكنيه

 54,953,000لاير

تقدير نسبة تكاليف انشاء البنية التحتيه و المخططات
و الرسومات الهندسية و تكاليف ادارية
تقدير اجمالي تكاليف بناء الفلل

%5
 57,700,000لاير

مساحة البناء المتبقي " خدمات و خالفه"

 2,964متر مربع

تقدير متوسط سعر متر البناء للخدمات

 1,700لاير

تقدير قيمة البناء للخدمات

 5,040,000لاير

تقدير طول السور الخارجي

 780متر طولي

تقدير متوسط سعر المتر للسور

 300لاير

تقدير قيمة السور
تقدير قيمة المسبح

 780متر طولي  300 Xلاير  Xارتفاع  3متر
 700,000لاير
 350,000لاير

مجموع تقدير قيمة االنشاءات على االرض

 63,790,000لاير

تقدير قيمة العقار كامال
" االرض  +البناء  +السور +المسبح"
تقدير هامش ربح للمطور

 119,040,000لاير
%20

تقدير قيمة العقار بطريقة التكلفة شامل هامش ربح المطور

 119,040,000يال 1.20 X
=  142,848,000لاير
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تقرير تثمين -مجمع شاطئ البحر السكني " سي شور" العزيزيه – الخبر
2018/06/30م

ثانيا :تقدير القيمة بطريقة الدخل  :القيمة = صافي الدخل السنوي المتوقع  /المردود المالي المتوقع ( Capitalization
)Rate







المردود المالي المتوقع = صافي الدخل السنوي  /سعر المنتج
صافي الدخل السنوي 13,050,000 :لاير
سعر المنتج المقدر 142,848,000 :لاير
نسبة عمولة المسوق% 2.5 :
القيمة السوقية للعقار المشابهة و الجديد شامال عمولة المسوق 142,848,000 :لاير = 1.025 X
 146,419,000لاير
المردود المالي المتوقع = (0.089 = )146,419,000 /13,050,000

تقدير القيمة بطريقة الدخل = صافي الدخل السنوي 0.089 /
= ( 146,629,000 = )0.089( / )13,050,000لاير
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تقرير تثمين -مجمع شاطئ البحر السكني " سي شور" العزيزيه – الخبر
2018/06/30م

تقدير القيمة السوقية للعقار – مجمع شاطئ البحر السكني " سي شور "  -الخبر
صك رقم 930205013309
تاريخ تقرير التثمين2018/06/30 :م
تقدير القيمة السوقية للعقار بطريقة التكلفه

 142,848,000لاير

تقدير القيمة السوقية للعقار بطريقة الدخل

 146,629,000لاير

 رقم ترخيص مزاولة المهنة 1210000104

الرئيس التنفيذي

مشعل النشمي

اخالء مسؤولية:مت إجناز التثمني العقاري بناء على طلب العميل الساده  /شركة مشاركه كابيتال  ،و بناء على املعلومات واملستندات املقدمة منهم.
ري ماكس للتقييم العقاري غري مسؤولة عن صحة صور الصكوك و الواثئق املقدمة من املالك أو من اجلهة الطالبة للتقييم ،و ال تتحمل ري ماكس

للتقييم العقاري أي مسئولية من أي نوع كانت .ان كافة املعلومات و البياانت و جودهتما والتحليالت و األسعار املذكورة يف هذا التقرير انجتة عن
البحث امليداين يف السوق العقاريه احمليطة ابلعقار مدار الدراسه بتاريخ التثمني ،ونؤكد على أن مجيع النتائج و القيم املذكورة يف هذا التقرير هي بياانت

تقديرية ،و كافة هذه النتائج قابلة للزايده أو النقصان حسب ظروف سعر السوق التنافسي لالراضي ،و أسعار تكاليف البناء ،وظروف العرض و
الطلب والعوامل االقتصادية املتغريه بشكل عام.
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تقرير تثمين -شقق راديسون بلو الفندقية العليا  -الخبر
2018/06/30م

تقرير تثمين عقاري ُمفصل
شقق راديسون بلو الفندقية  -العليا  -الخبر

بناء على طلب
الساده  /شركة مشاركة كابيتال

المحترمين

تم الكشف على العقار بتاريخ
 2018 / 06 /20م
تم إنجاز تقرير التثمين بتاريخ
 2018 / 06 /30م
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تقرير تثمين -شقق راديسون بلو الفندقية العليا  -الخبر
2018/06/30م

الفهرس
ُمقدمة

3

تحديد مسؤولية

3

نطاق العمل ،أسلوب التثمين ،منطقة الدراسة

4

معلومات العقاراألساسيه

5

صور وثائق العقار – صور الصكوك

7

صورة جوية للعقار

10

صور العقار

11

المؤشرات و المقارنات و اسعار االراضي في المنطقة

12

تحليل للمتغيرات ذات العالقة بالسوق العقاري على العقار مدار الدراسة

13

اتجاه العرض و الطلب في منطقة الدراسه بتاريخ التثمين

13

المؤثرات على القيمة السوقيه للعقار بالنسبة لمراكز الجذب

14

القيمة السوقيه للعقار بطريقة التكلفه

15

القيمة السوقيه للعقار بطريقة الدخل

16

ملخص القيمة السوقيه للعقار

17
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تقرير تثمين -شقق راديسون بلو الفندقية العليا  -الخبر
2018/06/30م

التاريخ 2018/06/30 :م
الساده  /شركة مشاركه الماليه
عناية االستاذ /أحمد بن سلطان العويد
مدير الصناديق العقاريه

المحترمين
المحترم

الموضوع :تثمين عقار – شقق راديسون بلو الفندقية  -العليا  -الخبر
السالم عليكم و رحمة هللا و بركاته
بناء على طلبكم بتقدير القيمة السوقيه للعقار الموصوف اعاله ،فقد قمنا بالكشف الفعلي على العقار  ،وقمنا بإجراء
دراسة لموقع العقار و المنطقة المحيطة والمجاورة له  ،و دراسة اسعار االراضي المماثلة الدارجة ،و بعد االطالع
على صور مستندات العقار ،نرفق طيا تقرير التثمين العقاري التالي.
الهدف من التثمين :ادراج القيمة السوقية للعقار مدار الدراسة في اعداد القوائم الماليه في صندوق االستثمار العقاري
" مشاركة ريت "
القيمة السوقية (حسب المعايير الدولية للتقييم) :
هي القيمة المقدرة التي يتم تبادل األصول على أساسها في تاريخ التقييم بين البائع والمشتري على شروط مناسبة في
صفقة تجارية تعتمد على اإليجاب والقبول بعد عمليات التسويق المناسبة بحيث كان الطرفين على علم وتصرف كل
منهما بحكمة وبدون إكراه.
الحقوق المرتبطة بالعقار:
تم القيام بعملية التثمين العقاريه على اعتبار أن للمالك الحق بالتصرف الكامل بالعقار والحقوق المرتبطة به دون قيود
أو شروط.
تحديد مسؤولية:
لقد قمنا بانجاز تقرير التثمين بكل ما نمتلكه من قدرة و خبرة و معرفة مهنية ،و تم إعداد هذا التقرير بااللتزام بمعايير
التقييم المتعارف عليها و ضمن قواعد السلوك المهني للتثمين العقاري.
إننا نقر بأنه ليس لدينا أية مصلحة شخصية في العقار مدار الدراسة ( شقق رادسيون بلو الفندقية العليا  -الخبر ) ،و نقر
بأنه ليس لدينا أية مصلحة شخصية أو تحيز فيما يتعلق بكافة األطراف المعنية بالعقار مدار الدراسه ،و نقر بأن كافة
التحليالت و اآلراء واالستنتاجات الواردة في هذا التقرير هي آرائنا و استنتاجاتنا المهنية الغير منحازة ألي طرف من
األطراف المعنية باألرض مدار الدراسة.
مكتب ري ماكس للتقييم العقاري غير مسئول عن صحة صور الصكوك المقدمة من الجهة الطالبة للتقييم.
نصادق على أن القيمة السوقية الواردة في هذا التقييم ،هي قيمة تقديرية مرتبطة بمتوسط سعر السوق التنافسي وسعر
التكلفة وهذا التقييم ناتج من تحليل السوق الحالي بتاريخ إنجاز تقرير التثمين.
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تقرير تثمين -شقق راديسون بلو الفندقية العليا  -الخبر
2018/06/30م

نطاق العمل
لقد تم الكشف الفعلي على العقار ،وتم تزويد الُمثمن بصور الصكوك و رخصة البناء و معلومات العقار ،كما تم جمع
المعلومات العقاريه الميدانيه من منطقة الدراسة المحيطة بالعقار.
منطقة الدراسة:

أسلوب التثمين و طريقة االفتراضات التي بني عليها:
 -1للوصول إلى القيمة السوقية للعقار فقد تم جمع المعلومات من منطقة الدراسة المحيطة بالعقار ،وتم اإلستعانة
بمعلومات من السوق العقارية "اليمكن تأكيدها" ،و تم دراسة أسعار األراضي والعقارات الواقعة على شوارع
داخليه ضمن منطقة الدراسة بشكل عام ،و أسعار األراضي التجاريه الواقعة على طريق الملك سعود المجاور
بالدمام ضمن منطقة الدراسة أعاله  ،و تم مقارنة األسعار في النطاق الجيوغرافي للعقار  ،وتم استخالص معدل
سعر البيع للمتر المربع ،كما تم الرجوع إلى قاعدة البيانات المتوفرة في قسم التثمين و الدراسات لمزيد من المقارنات
واألخذ بعين االعتبار االيجابيات و السلبيات و القيم المضافة للعقار مدار الدراسة للوصول إلى قيمة سعر المتر في
منطقة العقار ،و تم اعتبار مؤشر طريقة المقارنة للوصول إلى القيمة السوقية المقدرة لسعر المتر لألرض مع األخذ
بعين االعتبار بشكل عام مميزات و إيجابيات األرض مدار الدراسه ،و مؤشر التكلفه ،و مؤشر الدخل ،و ذلك
للوصول الى القيمة السوقيه النهائيه للعقار مدار الدراسه.
 -2تم إفتراض عدم وجود ظروف خاصة بالعقار محل التقييم قد يكون لها تأثير على القيمة السوقية للعقار محل التقييم
انخفاضا أو ارتفاعا.
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تقرير تثمين -شقق راديسون بلو الفندقية العليا  -الخبر
2018/06/30م

معلومات العقار األساسيه
رقم الصك

 930207005612صادر بتاريخ  1434/11 /29هـ

مصدر الصك

كتابة العدل االولى بمحافظة الخبر

المالك

الساده /شركة حفظ المشاركه العقارية

وصف العقار

شقق فندقية راديسون بلو العليا
حي العليا  -ال ُخبر

رقم قطعة األرض
رقم المخطط التنظيمي

 112من البلك رقم  10من المخطط رقم  2 / 345حي العليا الخبر
2 / 345

الموقع

الشوارع المحيطه
مساحة األرض

 الجنوب :شارع عرض  16متر بطول  35متر
 الغرب :شارع عرض  16متر بطول  40متر
 1,398.08متر مربع

رقم الصك

 330207005611صادر بتاريخ  1438/11 /29هـ

مصدر الصك

كتابة العدل االولى بمحافظة الخبر

المالك

الساده /شركة حفظ المشاركه العقارية

وصف العقار

شقق فندقية راديسون بلو العليا
حي العليا  -ال ُخبر

رقم قطعة األرض
رقم المخطط التنظيمي

 114من البلك رقم  10من المخطط رقم  2 / 345حي العليا الخبر
2 / 345

الموقع

الشوارع المحيطه
مساحة األرض

 الجنوب :شارع عرض  16متر بطول  30متر
 1,200متر مربع

رقم الصك

 330207005613صادر بتاريخ  1438/11 /29هـ

مصدر الصك

كتابة العدل االولى بمحافظة الخبر

وصف العقار

شقق فندقية راديسون بلو العليا

المالك
الموقع

الساده /شركة حفظ المشاركه العقارية
حي العليا  -ال ُخبر

رقم قطعة األرض
رقم المخطط التنظيمي

 116من البلك رقم  10من المخطط رقم  2 / 345حي العليا الخبر
2 / 345

الشوارع المحيطه
مساحة األرض

 الجنوب :شارع عرض  16متر بطول  30متر
 1,200متر مربع
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تقرير تثمين -شقق راديسون بلو الفندقية العليا  -الخبر
2018/06/30م

خدمات البنية التحتية املتوفرة يف منطقة العقار
كهرابء

هاتف

مياه

اانره

شوارع مسفلته

جزء من املرافق واخلدمات احمليطة مبنطقة العقار إمجاال
جممع الظهران

جامعة امللك فهد للبرتول و املعادن

مستشفى الرعايه بروكري

مكتبة جرير

حمالت و معارض جتاريه

مقاهي و مطاعم
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مستشفى امللك فهد اجلامعي

تقرير تثمين -شقق راديسون بلو الفندقية العليا  -الخبر
2018/06/30م

صور وثائق العقار – صور الصكوك
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تقرير تثمين -شقق راديسون بلو الفندقية العليا  -الخبر
2018/06/30م

صور وثائق العقار – صور الصكوك
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تقرير تثمين -شقق راديسون بلو الفندقية العليا  -الخبر
2018/06/30م

صور وثائق العقار – صور الصكوك
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تقرير تثمين -شقق راديسون بلو الفندقية العليا  -الخبر
2018/06/30م

صورة جوية للعقار
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تقرير تثمين -شقق راديسون بلو الفندقية العليا  -الخبر
2018/06/30م

صورة العقار
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تقرير تثمين -شقق راديسون بلو الفندقية العليا  -الخبر
2018/06/30م

المؤشرات و المقارنات و اسعار االراضي في المنطقة:
العروض شحيحة  ،و من خالل البحث الميداني توصلنا الى بعض المؤشرات السعار االراضي التجاريه الواقعة على
شوارع ضمن منطقة الدراسه بالمنطقة ،و هي مؤشرات عامه سيتم من خاللها االستدالل في حسابات القيمه السوقية
لسعر المتر المربع لالرض مدار الدراسة:
رقم :1
 أرض سكنيه تجارية قريبه من العقار مدار الدراسه للبيع
 الموقع :العليا – شمال العقار مدار الدراسه
 مساحة األرض 1,567 :متر مربع
 عرض الشارع 30 :متر
 سعر المتر  7,000 :لاير
رقم :2
 أرض سكنيه قريبه من العقار مدار الدراسه للبيع
 الموقع :العليا – جنوب العقار مدار الدراسه
 مساحة األرض 800 :متر مربع
 عرض الشارع 15 :متر
 سعر المتر  4,500 :لاير
رقم :3
 أرض سكنيه للبيع
 الموقع :العليا – جنوب شرق العقار مدار الدراسه
 مساحة األرض 600 :متر مربع
 عرض الشارع 15 :متر
 سعر المتر المطلوب 4,500 :لاير
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تقرير تثمين -شقق راديسون بلو الفندقية العليا  -الخبر
2018/06/30م

تحليل للمتغيرات ذات العالقة بالسوق العقاري على العقار مدار الدراسة
العوامل العمرانية

ممتاز

جيد جدا

متوسط

جيد

دون المتوسط

الموقع بالنسبة الى
محيطه العام
الشوارع الرئيسية
المحيطة بالموقع
الخدمات البلدية في
منطقة الدراسة
سهولة الوصول

العرض و الطلب للمنتجات العقاريه المشابهة
اتجاه السوق ضمن ظروف السوق
العقاريه الراهنة
العرض

متوسط

مرتفع

الطلب
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منخفض

تقرير تثمين -شقق راديسون بلو الفندقية العليا  -الخبر
2018/06/30م

المؤثرات على القيمة السوقيه للعقار بالنسبة لمراكز الجذب:
تصنيف منطقة الجذب الواقع فيها العقار نسبة الى محيطه العام

ممتاز

سهولة الوصول الى الموقع و سهولة الخروج منه

ممتاز

انتشار مراكز العمل من بالقرب من الموقع

ممتاز

شبكة الطرق المحيطه

ممتازه

الوصول إلى مراكز التسوق والتجمعات الترفيهية أو االجتماعيه

ممتازه

سمعة المنطقة بشكل عام

ممتازه

القرب من الحدائق العامة والمتنزهات

جيده

مستوى جودة المظهر المعماري للحي

ممتاز

حركة السير في الطريق العام المجاور

حركة كثيفه

خدمات البنيه التحتيه في المخطط و الخدمات البلديه

متوفره

انتشار الشوارع المنظمة و الفسيحة بالمخطط

ممتاز

انتشار المرافق و المنشئات التجاريه في الحي بشكل عام

ممتاز

مستوى تطور الحي

ممتاز

14
ص .ب  50625جده  - 21533هاتف  - 6100022فاكس 6686060

تقرير تثمين -شقق راديسون بلو الفندقية العليا  -الخبر
2018/06/30م

أوال :تقدير القيمة السوقية للعقار بطريقة التكلفة – شقق راديسون بلو الفندقية – العليا  -الخبر
صكوك أرقام 330207005613 ، 330207005611 ، 930207005612
تاريخ تقرير التثمين2018/06/30 :م
 3,798.08متر مربع
مساحة األرض كاملة للصكوك الثالثه
تقدير سعر المتر لالرض

 5,500لاير
اخذين بعين االعتبار مميزات موقع االرض
و حيوية منطقة الدراسة في مدينة الخبر
 20,890,000لاير

مساحة البناء الرئيسي

 8,935متر مربع

عمر البناء

حوالي سنتين

تقدير متوسط سعر متر البناء الرئيسي مع االخذ بعين
االعتبار جودة و ارتفاع درجة التشطيبات العمرانيه
تقدير قيمة البناء الرئيسي

 5,500لاير

تقدير قيمة األرض

 49,140,000لاير
%6

تقدير نسبة تكاليف انشاء البنية التحتيه و المخططات
و الرسومات الهندسية و تكاليف ادارية
تقدير اجمالي تكاليف البناء الرئيسي

 52,088,000لاير

تقدير قيمة بناء الخدمات و خالفه

 500,000لاير

" غرفة كهرباء ،وارش ،سور"

تقدير قيمة البناء كامال

 52,588,000لاير

تقدير قيمة العقار " أرض  +بناء"

 73,478,000لاير

تقدير هامش ربح للمطور مع األخذ بعين االعتبار ان العقار
حديث و مؤثث بكافة التجهيزات الالزمة
تقدير القيمة السوقيه للعقار شامل هامش ربح المطور المقدر

%16
 85,234,000لاير
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تقرير تثمين -شقق راديسون بلو الفندقية العليا  -الخبر
2018/06/30م

ثانيا :تقدير القيمة بطريقة الدخل  :القيمة = صافي الدخل السنوي المتوقع  /المردود المالي المتوقع ( Capitalization
)Rate
 المردود المالي المتوقع = صافي الدخل السنوي  /سعر المنتج
 صافي الدخل السنوي  7,225,000 :لاير
 سعر العقار المقدر 85,234,000 :لاير
 نسبة المسوق%2.5 :
 القيمة السوقيه للعقار شامل نسبة المسوق 85,234,000 :لاير  87,364,000 = 1.025 Xلاير
 المردود المالي المتوقع = (0.082 = )87,364,000 / 7,225,000
تقدير القيمة بطريقة الدخل = صافي الدخل السنوي 0.082 /
= ( 88,109,000 = )%0.082( / )7,225,000لاير
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تقرير تثمين -شقق راديسون بلو الفندقية العليا  -الخبر
2018/06/30م

تقدير القيمة السوقية للعقار – شقق راديسون بلو الفندقية – العليا  -الخبر
صكوك أرقام 330207005613 ، 330207005611 ، 930207005612
تاريخ تقرير التثمين2018/06/30 :م
تقدير القيمة السوقية للعقار بطريقة التكلفة

 85,234,000لاير

تقدير القيمة السوقية للعقار بطريقة الدخل

 88,109,000لاير

 رقم ترخيص مزاولة المهنة 1210000104

الرئيس التنفيذي

مشعل النشمي

مالحظه :ال تشمل الدراسة املُنجزة أعاله تقييم العالمه التجاريه.

اخالء مسؤولية:مت إجناز التثمني العقاري بناء على طلب العميل الساده  /شركة مشاركه كابيتال  ،و بناء على املعلومات واملستندات املقدمة منهم.
ري ماكس للتقييم العقاري غري مسؤولة عن صحة صور الصكوك و الواثئق املقدمة من املالك أو من اجلهة الطالبة للتقييم ،و ال تتحمل ري ماكس

للتقييم العقاري أي مسئولية من أي نوع كانت .ان كافة املعلومات و البياانت و جودهتما والتحليالت و األسعار املذكورة يف هذا التقرير انجتة عن
البحث امليداين يف السوق العقاريه احمليطة ابلعقار مدار الدراسه بتاريخ التثمني ،ونؤكد على أن مجيع النتائج و القيم املذكورة يف هذا التقرير هي بياانت

تقديرية ،و كافة هذه النتائج قابلة للزايده أو النقصان حسب ظروف سعر السوق التنافسي لالراضي ،و أسعار تكاليف البناء ،وظروف العرض و
الطلب والعوامل االقتصادية املتغريه بشكل عام.
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تقرير تثمين مستودعات البركه – حي السلي  -الرياض
2018/06/30م

تقرير تثمين عقاري ُمفصل
مستودعات البركه – حي السلي بالرياض

بناء على طلب
الساده  /شركة مشاركة كابيتال

المحترمين

تم الكشف على العقار بتاريخ
 2018 / 06 /20م
تم إنجاز تقرير التثمين بتاريخ
 2018 / 06 /30م

1
ص .ب  50625جده  - 21533هاتف  - 6100022فاكس 6686060

تقرير تثمين مستودعات البركه – حي السلي  -الرياض
2018/06/30م

الفهرس
ُمقدمة

3

تحديد مسؤولية

3

نطاق العمل ،أسلوب التثمين ،منطقة الدراسة

4

معلومات العقاراألساسيه

5

صور وثائق العقار – صورة الصك

6

صورة جوية للعقار

7

صور أجزاء من العقار

8

تحليل للمتغيرات ذات العالقة بالسوق العقاري على العقار مدار الدراسة

10

اتجاه العرض و الطلب في منطقة الدراسه بتاريخ التثمين

10

المؤثرات على القيمة السوقيه للعقار بالنسبة لمراكز الجذب

11

تقدير القيمة السوقيه للعقار

13 ،12
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تقرير تثمين مستودعات البركه – حي السلي  -الرياض
2018/06/30م

التاريخ 2018/06/30 :م
الساده  /شركة مشاركه الماليه
عناية االستاذ /أحمد بن سلطان العويد
مدير الصناديق العقاريه

المحترمين
المحترم

الموضوع :تثمين عقار – مستودعات البركه – حي السلي بالرياض
السالم عليكم و رحمة هللا و بركاته
بناء على طلبكم بتقدير القيمة السوقيه للعقار الموصوف اعاله ،فقد قمنا بالكشف الفعلي على العقار  ،وقمنا بإجراء
دراسة لموقع العقار و المنطقة المحيطة والمجاورة له  ،و دراسة اسعار االراضي المماثلة الدارجة ،و بعد االطالع
على صور مستندات العقار ،نرفق طيا تقرير التثمين العقاري التالي.
الهدف من التثمين :ادراج القيمة السوقية للعقار مدار الدراسة في اعداد القوائم الماليه في صندوق االستثمار العقاري
" مشاركة ريت "
القيمة السوقية (حسب المعايير الدولية للتقييم) :
هي القيمة المقدرة التي يتم تبادل األصول على أساسها في تاريخ التقييم بين البائع والمشتري على شروط مناسبة في
صفقة تجارية تعتمد على اإليجاب والقبول بعد عمليات التسويق المناسبة بحيث كان الطرفين على علم وتصرف كل
منهما بحكمة وبدون إكراه.
الحقوق المرتبطة بالعقار:
تم القيام بعملية التثمين العقاريه على اعتبار أن للمالك الحق بالتصرف الكامل بالعقار والحقوق المرتبطة به دون قيود
أو شروط.
تحديد مسؤولية:
لقد قمنا بانجاز تقرير التثمين بكل ما نمتلكه من قدرة و خبرة و معرفة مهنية ،و تم إعداد هذا التقرير بااللتزام بمعايير
التقييم المتعارف عليها و ضمن قواعد السلوك المهني للتثمين العقاري.
إننا نقر بأنه ليس لدينا أية مصلحة شخصية في العقار مدار الدراسة ( مستودعات البركه – حي السلي بالرياض) ،و
نقر بأنه ليس لدينا أية مصلحة شخصية أو تحيز فيما يتعلق بكافة األطراف المعنية بالعقار مدار الدراسه ،و نقر بأن
كافة التحليالت و اآلراء واالستنتاجات الواردة في هذا التقرير هي آرائنا و استنتاجاتنا المهنية الغير منحازة ألي طرف
من األطراف المعنية باألرض مدار الدراسة.
مكتب ري ماكس للتقييم العقاري غير مسئول عن صحة صور الصكوك المقدمة من الجهة الطالبة للتقييم.
نصادق على أن القيمة السوقية الواردة في هذا التقييم ،هي قيمة تقديرية مرتبطة بمتوسط سعر السوق التنافسي وسعر
التكلفة وهذا التقييم ناتج من تحليل السوق الحالي بتاريخ إنجاز تقرير التثمين.
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نطاق العمل
لقد تم الكشف الفعلي على العقار  ،وتم تزويد الُمثمن بصورة الصك و معلومات العقار ،كما تم جمع المعلومات
العقاريه الميدانيه من منطقة الدراسة المحيطة بالعقار.
منطقة الدراسة:

أسلوب التثمين و طريقة االفتراضات التي بني عليها:
 -1للوصول إلى القيمة السوقية للعقار فقد تم جمع المعلومات من منطقة الدراسة المحيطة بالعقار ،وتم اإلستعانة
بمعلومات من السوق العقارية "اليمكن تأكيدها"  ،و تم دراسة أسعار األراضي والعقارات التجاريه على الشوارع
عرض  30متر و عرض  36متر و شارع اسطنبول في حي السلي بالرياض ضمن منطقة الدراسة اعاله ،و تم
مقارنة األسعار في النطاق الجيوغرافي للعقار  ،وتم استخالص معدل سعر البيع للمتر المربع ،كما تم الرجوع إلى
قاعدة البيانات المتوفرة في قسم التثمين و الدراسات لمزيد من المقارنات واألخذ بعين االعتبار االيجابيات و
السلبيات و القيم المضافة للعقار مدار الدراسة للوصول إلى قيمة سعر المتر في منطقة العقار ،و تم اعتبار مؤشر
طريقة المقارنة للوصول إلى القيمة السوقية المقدرة لسعر المتر لألرض مع األخذ بعين االعتبار بشكل عام مميزات
و إيجابيات األرض مدار الدراسه ،و تم استخدام مؤشر الدخل.
 -2تم إفتراض عدم وجود ظروف خاصة بالعقار محل التقييم قد يكون لها تأثير على القيمة السوقية للعقار محل التقييم
انخفاضا أو ارتفاعا.

4
ص .ب  50625جده  - 21533هاتف  - 6100022فاكس 6686060

تقرير تثمين مستودعات البركه – حي السلي  -الرياض
2018/06/30م

معلومات العقار األساسيه
رقم الصك

 910123031387صادر بتاريخ  1438/11 /25هـ

مصدر الصك

كتابة العدل االولى بالرياض

المالك

الساده /شركة حفظ المشاركة العقارية

وصف العقار

مستودعات البركه

الموقع

حي السلي  -الرياض

رقم قطعة األرض و المخطط

قطعة االرض رقم  1 / 2 / 45و قطعة االرض رقم  2/2/45و قطعة االرض رقم
 3/4/45و قطعة االرض  1 /4 / 45و قطعة االرض  2 /4 /45و قطعة االرض
 3 /2/45من المخطط  3 /1391الواقع في حي السلي بالرياض
 الشمال :شارع عرض  30متر بطول  99.87متر
 الجنوب :شارع عرض  36متر بطول  99.85متر
 29,955.42متر مربع

الشوارع المحيطه
مساحة األرض

خدمات البنية التحتية املتوفرة يف منطقة العقار
كهرابء

هاتف

مياه

اانره

جزء من املرافق واخلدمات احمليطة مبنطقة العقار إمجاال
منطقة مستودعات و مصانع و ختزين لوجسيت
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صور وثائق العقار – صورة الصك
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صورة جوية للعقار
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صورة العقار
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صورة العقار
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المؤشرات و المقارنات السعار االراضي بالمنطقة:
من خالل البحث الميداني ،فان العروض للمنتجات العقارية المشابهة على شوارع عرض  30متر شمالي و شارع
عرض  36متر جنوبي في منطقة الدراسة شحيحة جدا بتاريخ التثمين ،و نقدر سعر االراضي المشابهة في منطقة
الدراسة بمبلغ يتراوح من  1,900لاير الى  2,100لاير للمتر
تحليل للمتغيرات ذات العالقة بالسوق العقاري على العقار مدار الدراسة
العوامل العمرانية

ممتاز

جيد جدا

متوسط

جيد

دون المتوسط

الموقع بالنسبة الى
محيطه العام
الشوارع الرئيسية
المحيطة بالموقع
الخدمات البلدية في
منطقة الدراسة
سهولة الوصول

العرض و الطلب للمنتجات العقاريه المشابهة
اتجاه السوق ضمن ظروف السوق
العقاريه الراهنة
العرض

متوسط

مرتفع

الطلب
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المؤثرات على القيمة السوقيه للعقار بالنسبة لمراكز الجذب:
تصنيف منطقة الجذب الواقع فيها العقار نسبة الى محيطه العام

ممتاز

سهولة الوصول الى الموقع و سهولة الخروج منه

ممتاز

انتشار مراكز العمل من بالقرب من الموقع

ممتاز

شبكة الطرق المحيطه

ممتازه

سمعة المنطقة بشكل عام

ممتازه

حركة السير في الطريق العام المجاور

متوسطه

خدمات البنيه التحتيه في المخطط و الخدمات البلديه

ممتاز

انتشار الشوارع المنظمة و الفسيحة بالمخطط

ممتاز
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تقدير القيمة السوقية للعقار – مستودعات حي البركه
حي السلي – الرياض  -صك رقم 910123031387
تاريخ تقرير التثمين2018/06/30 :م
مساحة األرض

 29,955.42متر مربع

تقدير القيمة السوقيه لسعر متر االرض

 2,000لاير اخذين بعين االعتبار الشوارع
المحيطه شارع عرض  30متر شمالي و شارع
عرض  36متر جنوبي
 59,910,000لاير

مساحة البناء

 27,605متر مربع

عمر البناء

حوالي سنتين

تقدير تكلفة متر البناء

 1,100لاير

تقدير قيمة البناء

 30,365,000لاير

تقدير نسبة تكاليف انشاء البنية التحتيه و المخططات
و الرسومات الهندسية و تكاليف ادارية
تقدير اجمالي تكاليف البناء

%1

تقدير قيمة األرض

تقدير قيمة العقار كامال
االرض  +البناء

 30,668,000لاير
 90,578,000لاير
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ثانيا :تقدير القيمة بطريقة الدخل  :القيمة = صافي الدخل السنوي المتوقع  /المردود المالي المتوقع ( Capitalization
)Rate
 المردود المالي المتوقع = صافي الدخل السنوي  /سعر المنتج
 صافي الدخل السنوي  9,000,000 :لاير
 سعر االعقار المقدر  90,578,000 :لاير
 نسبة عمولة المسوق% 2.5 :
 القيمة السوقية للعقار شامال عمولة المسوق 90,578,000 :لاير  92,842,000 = 1.025 Xلاير
 المردود المالي المتوقع = ( 0.096 = )92,842,000 /9,000,000
تقدير القيمة بطريقة الدخل = صافي الدخل السنوي 0.096 /
= ( 93,750,000 = 0.096 / )9,000,000لاير
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تقدير القيمة السوقية للعقار – مستودعات حي البركه
حي السلي – الرياض  -صك رقم 910123031387
تاريخ تقرير التثمين2018/06/30 :م
تقدير القيمة السوقية للعقار بطريقة التكلفه

 90,578,000لاير

تقدير القيمة السوقية للعقار بطريقة الدخل

 93,750,000لاير

 رقم ترخيص مزاولة المهنة 1210000104

الرئيس التنفيذي

مشعل النشمي

اخالء مسؤولية:مت إجناز التثمني العقاري بناء على طلب العميل الساده  /شركة مشاركه كابيتال  ،و بناء على املعلومات واملستندات املقدمة منهم.
ري ماكس للتقييم العقاري غري مسؤولة عن صحة صور الصكوك و الواثئق املقدمة من املالك أو من اجلهة الطالبة للتقييم ،و ال تتحمل ري ماكس

للتقييم العقاري أي مسئولية من أي نوع كانت .ان كافة املعلومات و البياانت و جودهتما والتحليالت و األسعار املذكورة يف هذا التقرير انجتة عن
البحث امليداين يف السوق العقاريه احمليطة ابلعقار مدار الدراسه بتاريخ التثمني ،ونؤكد على أن مجيع النتائج و القيم املذكورة يف هذا التقرير هي بياانت

تقديرية ،و كافة هذه النتائج قابلة للزايده أو النقصان حسب ظروف سعر السوق التنافسي لالراضي ،و أسعار تكاليف البناء ،وظروف العرض و
الطلب والعوامل االقتصادية املتغريه بشكل عام.
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