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كابيتالشركة السعودي الفرنسي / السادة

...السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته وبعد 

بمعاينةقمناوعليه²م(61,390.81)مساحتها(الرفيعة)بحي(الرياض)بمدينة(سكنيمجمع)لعقارالتقييممجالفيالمهنيةخدماتنالتقديمعرضنابقبولكمتشرفنا

معاييرخاصةالتقييمجالبمبهاالمعمولوالدوليةالمحليةواالنظمةمعاييرالبااللتزاممعالسوقيةللقيمةللوصولاألمثلاألسلوبتحديدوالتقييمموضوعالعقار

بأنعلما  السوقية،مةالقيالىللوصولوتحليلهاالبياناتجمعتماساسهاعلىوالتيالمعتمدينللمقيميينالسعوديةلهيئةامنوالمعتمدة(2020)الدوليةالتقييم

التغييرأفقوتبينقبلالمستفيالسوقاتجاهتعكسمعلوماتأوبياناتلديناتتوفرولمكوروناجائحةقبلماهيالتقييمفيوالمستخدمةالمتوفرةالبيانات

.الجائحةقبلمابياناتعلياالعتمادتمفقدولدىالتذبذبوحجم

ريال(183,858,000)ساويت(السكنيللمجمع)السوقيةالقيمةانتثمينخبراءيرىالعميللمتطلباتوفقاوالمتبعةالتقييموأساليبالمعاييراتباععلىبناءو

.التقريربهذاموثقهوكماسعودي

المدير العام 

حمد بن علي الطالعيأ

(1210000272)رقم العضوية   2

مقدمة
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الملخص التنفيذي

البيان البند البيان البند

310110038095 رقم الصك شركة السعودي الفرنسي كابيتال  اسم العميل

هـ 1439/03/08 تاريخ الصك كابيتالشركة السعودي الفرنسي  المستفيدون من التقييم

3660 رقم المخطط ريتصندوق  الغرض من التقييم

- رقم القطعة مجمع سكني نوع العقار

القيمة السوقية أساس القيمة الرفيعة-الرياض–المملكة العربية السعودية  عنوان العقار

2020معايير التقييم الدولية 
يم معايير التقيي

المتبعة
²م61,390.81 العقارمساحة 

م2021/06/10 تاريخ المعاينة ملكية تامة طبيعة الملكية

م2021/06/30 متاريخ التقيي
(طريقة المعامالت المقارنة)اسلوب السوق 

(رسملة الدخل ) أسلوب الدخل 

أسلوب التكلفة

أسلوب التقييم المتبعة

م2021/07/11 قريرالتتاريخ إصدار

183,858,000 (ريال)القيمة السوقية للعقار 
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oتطبيقاتأوولاألصمعياربموجبتعديلهيتمماعدافيماالتقييم،أعمالبإجراءالخاصةواالشتراطاتالمتطلباتالمعاييرهذهتحدد

عليهانطبقتأخرىتقييمأغراضوألياألصولبجميعالخاصةالتقييمأعمالعلىتطبيقهاهوالمعاييرهذهمنوالغرضالتقييم،

.التقييممعايير

oالكفاءةدرجاتعلىبأيتمتعوالذيلديهاالذيالعملوفريقاألصولوتثمينلتقييمالسعوديةالشركةقبلمنالتقريرهذاإعدادتم

مننخبةدادهع  فييضمالذياالستشاريفريقناكفاءةفيوالمتمثلةلناالمتاحةالمواردمنمستفيدينو,الالزمةوالحيادية

قاعدةمنناشركتلدىيتوفرماواالستشارات،والتقييممجالفيخبراتوذاتعلياأكاديميةبشهاداتالمؤهلينالمستشارين

عنادرةالصواإلحصائياتوالمعلوماتللبياناتجمعمنبهقامتماخاللومنالتقييميةخبراتهاخاللمنبناؤهاتممعلومات

تحديثعلىالشركةوتعملهذا,وجهأكملعلىبمهامهمللقيامإدراكسعةالمقّيمينيعطيمماالرسميةوغيرالرسميةالجهات

.مستمربشكلمعلوماتهاقاعدة

oعملنافترةخاللتقييمتقرير24,000مناكثربتقديمقمناو،سنوات10الـعنتزيدواالستشاراتالتقييمبأعمالخبرتنا.

oالماليةشركاتوالالمملكةفيالموجودةالبنوكألغلب،حكوميةوالشبهالحكوميةللجهاتخدماتهابتقديمتثمينشركةتشرفت

.وغيرهاالتجاريةوالشركاتالصناعية،والقطاعاتالعقاريةوالشركات

عن شركة التقييم| نطاق العمل 
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التفاصيل نطاق العمل

اوذلكالتقييمموضوعلألصولوحدوديةضوئيةوصورالتقييمونتائجالتقييموخطواتمنهجيةيوضحتقرير باالمتثالالخاص1.2معيارلوفق 

(31صـإلى26صـمن,2020الدوليةالتقييممعايير).التقاريربإعدادالخاص1.3ومعيار,واالستقصاءالبحثوأعمالللمعايير
وصف التقرير

.ريتصندوق الغرض من التقييم

oالتزاماتأيعليهوليستامةملكيةذاتالعقارأنافتراضتم.

oبانافتراضتموصحتهممنالتأكدعلىبالعملتثمينتقملموللموقعكروكيهوصورةللصكالعميلمنضوئيةصوراستالمتملقد

.اخرىلجهاتحقوقعليهتوجدالومرهونغيرالعقار

االفتراضات

المواصفاتحيثمنالمستهدفللعقارقربا  العقاراتبأكثرالدراسةفيواستعنناالمستهدفالعقاربمنطقةالعقاراتسوقبدراسةقمنالقد

.االمكانقدرعليهاالحصولتمالتيالمعلوماتصحةمنللتأكداجتهدناولقدمنهالكلوالمساحات
نطاق البحث واالستقصاء

مستمرشكلبتحديثهايتموالتيتثمينبشركةالخاصةالبياناتقاعدةالعدل،وزارةالعقار،تجارالمستهدفة،بالمنطقةالعقارمكاتب طبيعة ومصادر المعلومات

سعوديريال ريرفي التقالعملة المستخدمة

(101المعيار رقم )نطاق العمل | المعايير العامة 

معلومات العميل واالستخدام

شركة السعودي الفرنسي كابيتال  اسم العميل

شركة السعودي الفرنسي كابيتال  صاحب التقرير

استخدام داخلي االستخدام

طبيعة األصول المقّيمة

الرياض   المدينة

الرفيعة   الحي

2م( 61,390.81) المساحة
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(101المعيار رقم )نطاق العمل | المعايير العامة 

التفاصيل نطاق العمل

:السوقيةالقيمة

محايدأساسعلىمعاملةإطارفيراغبوبائعراغبمشتربينالتقييمتاريخفيااللتزاماتأواألصولمبادلةأساسهعلىينبغيالذيالمقدرالمبلغهي

إجبارأوقسردونوحكمةبمعرفةاألطرافمنطرفكل  يتصرفحيثمناسبتسويقبعد

(3.1فقرة36صفحةااللكترونيةالنسخة,2020الدوليةالتقييممعايير)المصدر

أساس القيمة 

(نوع القيمة)

المثلىبالطريقةالتقييمعمليةأداءمنالمقيمتمكنمعينزمنفيومؤشراتأدلةتوفرعدمعنالناتجةالحالةهي حالة عدم اليقين

وبناء  .رآخغرضألياألحوالمنحالأيعليإليهاإلشارةأومنهاالقتباسأوتداولهأواستخدامهيجوزوالفقطأجلهمنأعدالذيللغرضمعدالتقريرهذا

.البندهذاأحكامنمجاءمايخالفنحوعلىالتقييمتقريراستخدامنتيجةطرفأيبتكبدهاخسارةأيعنمسؤوليةأيالمقيمأوالشركةتتحملالعليه،

تقديميجوزوال.ركةالشمنصريحةموافقةدوننحوأيعلىالتقريرهذاإصدارإعادةيجوزوال.التقييمتقريربإصدارالخاصةالحقوقبجميعالمقيمويحتفظ

بالحقيموالمقالشركةتحتفظأنوالحذرالحيطةدواعيومن.الشركةمنصريحةموافقةدونفيهإليهمالمشارهؤالءبخالفآخرطرفأليالتقريرهذا

.محددةظروفظلفيالتقييمنتيجةدعمأوالتقييمعلىمراجعةأيوعملتعديالتأيإدخالفي

اتضحتلكنهاتقييمالتاريخفيموجودةكانتمعلوماتضوءعلىنتائجهوتنقيحوتعديلالتقييمحساباتبمراجعةالتزام،إيدونبالحق،الشركةتحتفظ

.الحقا  له

م القيود على االستخدا

أو التوزيع أو النشر

هذافيبهاالمعمولوليةوالدالمحليةالمعاييرمعتتماشىمتينةوثوابتسليمةأسسعلىوالمبنيةالتقييممجالفيالشركةتتبعهاالتيالمنهجيات

.2020الدوليةالتقييممعاييرتطبيقخاصة  ،المجال

ييم االلتزام بمعايير التق

الدولية

العميلعنباالستقالليةويتمتعونبموضوعيةيعملونإنهمكماتحيز،أيدونماالتقييمعمليةبإجراءقامواومساعدينمقيميينمنوممثليهاتثمينشركة

له،التابعيناألطرافأوالتابعةشركاتهمنأيأوالعميللدىمرتقبةأوحاليةمصلحةأيوممثليهاللشركةوليس.لهالتابعيناألطرافأوالتابعةوشركاته

األطرافأوابعةالتوشركاتهالعميلمعارتباطاتأوداخليةعالقاتلديهمالذينهؤالءأوالعميللدىاألمورببواطنالعالمينهؤالءبينمنليسأنهكما

ذاتمساعدةعلىالشركةحصلتوإذاأخرى،أحداثأيأوإليهايتوصلالتيالنتائجعلىمشروطةغيرالتقييمعمليةمقابلالمقيموأتعاب.لهالتابعين

فيوثيقهاتثمومنعليهااالعتمادومدى,المساعدةهذهطبيعةذكرسيتمالتقييم،فيمهمةجوانبمنجانببأييتعلقفيماآخرطرفمنأهمية

.وجدتإنالتقرير

استقاللية المقيم
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مراحل العمل | نطاق العمل 

عبـارةوهالتقييمموضعاألصلأنتبينالمعاينةخـاللمـن
.(الرياض)بمدينة(سكنيمجمع)عن

تحديد خصائص االصل 02

جمعاقنطتحديدتمالتقييمموضعالعقارنوععلىبناء  
وخاصة  (الرفيعة)حي(الرياض)مدينةفيالبيانات
بالعقارالمحيطةالمنطقة

جمع البيانات 03

تمتيوالالعقارمنطقةفيالمتوفرةالبياناتتحليلتم
التيةالعقاريالمكاتبمثلرسميةغيرمصادرمناستقائها

يفمتمثلةرسميةمصادرومنالعقارمنطقةفيتعمل
العدلوزارةمؤشرات

تحليل البيانات 04

ساحةمأنيوضحوالذيالعميلمنالملكيةصكاستالمتم
موقعيوضحكروكيإلىباإلضافة2م61,390.81العقار
ومطابقةالعقارعلىالوقوفتمذلكبعدالعقار

بالواقعالعميلمنالواردالمعلومات

معاينة األصل 01

تتوافققيمةحترجييتمالتقييمطرقنتائجبينالتوفيقبعد
العميلمعالموضحالعملنطاقمع

06تقدير القيمة

خبراء3منالمكونةالمراجعةلجنةقبلمنالقيمةمراجعة
راضاتاالفتوالتحليالتوالمعلوماتبمراجعةيقوماخرين
.المقيماليهاتوصلالتي

07مراجعة القيمة

التقريروصفلــ101لمعياروفقاالتقريراعدادعلىالعمل
التقاريرإعداد103ومعيار

08إعداد التقرير

وقسوالناحيةمنالحاليلالستخداماءخبرالتقديربعد
الدخلسملةرأسلوببأناالستنتاجتمعنهالمتوفرةالبيانات

.العقارقيمةلتقديراالفضلهيالتكلفةو

05تطبيق طرق التقييم



أساليب التقييم

المالحق
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أساليب التقييم

االرضتستخدم لـ(طريقة المعامالت المقارنة)أسلوب السوق األسلوب

األسلوبتعريف

oاوالمعروفةالمقارنةالمعاماتطريقةتستخدم التقييمحلملألصلمماثلةأومطابقةألصولصفقاتعنمعلوماتاإلرشادية؛المعاماتطريقةباسمأيض 

(30.1فقرة54صفحةااللكترونيةالنسخة,2020الدوليةالتقييممعايير)المصدر.للقيمةمؤشرإلىللتوصل

oالسابقةمعامالتالطريقةباسماألحيانبعضفيالطريقةهذهإلىُيشارالتقييممحللألصلمعاماتعلىفيهاالنظريتمالتيالمقارناتتحتويعندما.

oا اتمتالتيالمماثلةأوالمطابقةباألصولالخاصةالمعامالتأسعاردراسةفيتتمثلاألولىالخطوةفإناألسلوبلهذاوفق  كانتوإن.وقالسفيمؤخر 

ااألفضلمن,قليلةتمتالتيالمعامالت واضحةمعلوماتالهذهتكونأنشريطةللبيعالمعروضةأوالمدرجةالمماثلةأوالمطابقةاألصولأسعاردراسةأيض 

اتحليلهاوجرى القيمة،وأساس,ةالفعليالمعاملةواحكامشروطفيالفروقتبينلكيالمعامالتتلكبأسعارالمتعلقةالمعلوماتتعديلويجب.موضوعي 

ألصولوالماديةيةواالقتصادالقانونيةالخصائصفيفروقتوجدأنيمكنكما.تنفيذهايتمالتيالتقييمعمليةفياعتمادهايتمالتيواالفتراضات

.تقييمهيتمالذيباألصلمقارنةاألخرىالمعامالت

المنهجية

oالسعوديةركةالشبياناتقاعدةفيالمتوفرةبالبياناتاالستعانةوتمالعقار،لمنطقةالسوقومسحالعدلوزارةمؤشرمنالمشابهةالعروضبياناتجمعتم

دقيقةنتائجإلىللوصولعليهاالالزمةالتسوياتوعملوتصنيفهافرزهاوتماألصولوتثمينلتقييم

التطبيق

oالصلةذاتالسوقفيالمشاركونيستخدمهاالتيالمقارنةوحداتتحديد.

oالمعامالتلتلكالرئيسةالتقييممقاييسوحسابالمتعلقةالمقارنةالمعامالتتحديد.

oالتقييممحلواألصلالمقارنةاألصولبينوالكميةالنوعيةواالختافالتشابهألوجهُمتسقمقارنتحليلإجراء.

oالمقارنةواألصولالتقييممحلاألصلبينالفروقلتعكسالتقييممقاييسعلىوجدتإنالالزمةالتعدياتإجراء.

oالتقييممحلاألصلعلىالمعدلةالتقييممقاييستطبيق.

oللتقييممقياسمنأكثراستخدامتمإذاالقيمةمؤشراتبينالتسويةتتم
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أساليب التقييم 

المبانيتستخدم لـ(طريقة االحالل) أسلوب التكلفة األسلوب

األسلوبتعريف

oمنفعةذيأصللىعالحصولتكلفةمنأكثرماألصليدفعلنالمشتريأنعلىينصلالذياالقتصاديالمبدأباستخدامللقيمةمؤشراالتكلفةأسلوبيقدم

.متعلقةأخرىعواملأيأوالمخاطرأواإلزعاجأوبالوقت،متعلقةعواملهناكتكنلمماالبناءأوالشراءطريقعنسواءمماثلة

oاألخرىالتقادمأشكالوجميعالمادياإلهالكخصمثمومناألصل،إنتاجإعادةأوإلحاللالحاليةالتكلفةحسابطريقعنللقيمةمؤشرااألسلوبويقدم.

oكتاب).لألصللدقيقةاالماديةالخصائصوليسالتقييممحللألصلمشابهةمنفعةعلىللحصولالمشاركيدفعهالذيالسعرتحديدتكلفةهياإلحاللتكلفة

(71صـ,2020الدوليةالتقييممعايير

المنهجية

oاإلحاللتكلفةاسمباإلحاللتكلفةإلىاإلشارةالتعديالتهذهبعدويمكنالصلة،ذاتالتقادمأشكالوجميعالماديللتدهوراإلحاللتكلفةتعديليتمماعادة

.المهلكة

التطبيق

oعليهالحصولأومماثلةمنفعةيقدمأصلإلنشاءيسعرالسوقفينموذجيمشاركيتكبدهاالتيالتكاليفجميعحساب.

oالتقييممحللألصلخارجيأووظيفيأوماديتقادمأوإهالكأيتحديد.

oالتقييممحلاألصلقيمةإلىللوصولاإلجماليةالتكاليفمناإلهالكخصم.
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األسلوبتعريف

oاحدةوحاليةرأسماليةقيمةالىالمستقبليةالنقديةالتدفقاتتحويلطريقعنللقيمةمؤشرايقدم.

oتحويلبالرسملةيقصدو،الرسملةعمليةخاللمنالقيمةتقدرو(لألصلاالفتراضيالعمر)االنتاجيعمرهخاللاالصليحققهالذيالدخلاالسلوبهذايتناول

اواستخداممنالمتوقعالربحمثلتعاقديةغيرترتيباتاوعقودبموجبالدخلتدفقاتتتولدو.مناسبخصممعدلباستخدامرأسمالمبلغالىالدخل

باألصلاالحتفاظ

oمعتادةواحدةدخلفترةعلىالكليالرسملةاوالمخاطرمعاملبتطبيق(الدخلرسملة)الدخلاسلوبضمنتندرجالتيالطرقتتضمنو

المنهجية

oالمتوقعخلالداستمراريةأوتحققلضمانمطلوبةرأسماليةتكاليفأيمراعاةمعاالصلمنالمتوقعالنقديالدخلصافيعلىيكونالطريقةتركيزإن.

oوليسالمتوقعةةالمستقبليوالطلبالعرضلقوىوفقااستمراريتهاودرجةللعقارالمناسبةالدخلمؤشراتعلىالتعرفعلىالسوقدراسةفيالمقيميركز

.التاريخية

oالنقديةالتدفقاتمنبدالالرسملةاستخداميرجحمستقربدخلاالصلتمتعاذا.

oالسوقشفافيةعدمبسببللمقيممستمرتحدييمثلالخصموالرسملةمعاملتقديران.

التطبيق

(1------

(2------

13

أساليب التقييم

العقارات المدرة للدخلتستخدم لـ(رسملة الدخل)أسلوب الدخل األسلوب



معلومات ووصف العقار

المحور الثاني
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وصف العقار

بيانات الملكية

310110038095رقم الصــك

هـ 1439/03/08تاريخ الصــك

-رقم القطعة

3660رقم المخطط

-رقم البـــلك

صخريةرمليةصبخةدفانمرتفعةمنخفضةمستويةارالعقطبيعة  

نظام البناء

سكني

وصف الموقع

المملكة العربية السعوديةالدولــة

الوسطىالمنطقة

الرياض  المدينــة

الرفيعة  الحــــي

الوتريالشــــارع

2م61,390.81العقار عبارة عن مجمع سكني مساحته  وصف عام
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وصف العقار

الخدمات المتوفرة في الموقع

خدمات أمنية كهرباء

مراكز طبية مياه

مدراس إنارة

مراكز تسوق هاتف

تشجير طرق مسفلته

حدود وأطوال الموقع

م372.96بطـــولملك األمير بندر بن أحمد السديريشمــاال  

م406.41بطـــولطريق مختلف العروضجنـوبــا  

م233.11بطـــول(الوادي)شارع الشيرازي شـرقــا  

غـربـــا  

أرض السديري وأرض األمير مشعل 

بن عبد العزيز وحوض الطمي التابع

لوزارة الزراعة

م96.87بطـــول
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وصف العقار

معلومات هامة عن العقار
مجمع الرفيعة السكنياسم العقار

مدينة الرياض/ حي الرفيعة الموقع
مجمع سكنينوع العقار
سنة4.5عمر العقار 
61,390.81(2م)مساحة األرض 

20,572مساحة البناء
2عدد األدوار

وحدة سكنية عبارة عن فلل متنوعة المساحات والغرف102يتكون من مكونات العقار
من قبل مدينة الملك فهد الطبية( 102)تم استئجار كافة الوحدات عقود اإليجار الحالية

2021سنوات بدأت في مايو 3مدة العقود

%100)%(معدل اإلشغال لعدد الوحدات 

19,332,627(ريال)إجمالي الدخل الحالي 
3,704,675(ريال)مصروفات التشغيل والصيانة 

15,627,952(ريال)صافي الدخل التشغيلي 
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تحليل دخل العقار| بيانات العقار 

تحليل دخل العقار

:إجمالي اإليرادات
وتبلغ , 2024و تنتهي في مايو 2021سنوات بدأت في مايو 3يتم تأجير المجمع السكني لمدينة الملك فهد الطبية بعقد لمدة 

.الف ريال190أي أن معدل إيجار الوحدة الواحدة حوالي ,  ريال سنويا 19,332,627قيمة العقد 

:اإلشغالمعدالت
.سنوات3حيث أنه مؤجر بعقد واحد لمدة % 100تبلغ نسبة اإلشغال للعقار 

:مصروفات التشغيل والصيانة
وحسب , ها حيث يتكفل المالك بهذه المصروفات جمع, ال يتحمل المستأجرون أي مصروفات تشغيل أو صيانة للعقار المستأجر 

اية العام إلى البيانات المالية التي أرسلها العميل فمن المتوقع أن تبلغ قيمة المصروفات الخاصة بالتشغيل والصيانة بنه
.وهي نسبة مشابهة لمثيالتها في العقارات المشابهة, من إجمالي الدخل % 19وهي تمثل ما يقارب , ريال 3,704,675
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صورة كروكيه وحدودية للموقع 

19
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صور توضح طبيعة الموقع| تحليل الموقع 

20



نتيجة التقييم

المحور الثالث
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مخاطر عملية التقييم

"  تالري"مخاطر عملية تقييم عقارات  

:ومن أهم هذه المخاطر, على بعض المخاطر التي قد تؤثر في تحديد قيمة العقار العادلة " الريت"تنطوي عملية تقييم عقارات 

:مخاطر االقتصاد الكلي.  1
ئب والحركة العامة مثل معدالت التضخم  والسيولة ومعدالت الفائدة وتكاليف التمويل والضرا, قد تؤثر ظروف االقتصاد الكلي للدولة على قيمة أي عقار 

.حيث أن تغير هذه المؤشرات أو أحدها قد يؤثر بالسلب على قيمة العقار, في أسواق األسهم المحلية والعالمية 

:مخاطر عدم وجود ضمان لتحقيق اإليرادات المستهدفة.  2
السوق المختلفة قد لذلك فإن أي انخفاض في هذه اإليرادات نتيجة تغير ظروف, الريتبما أن تحقيق إيرادات يعتبر العامل الرئيس في تحديد قيمة عقارات 

.يؤثر على قيمة العقار

:مخاطر تنظيمية وتشريعية.  3
ات البلدية بالحد من بعض مثل ظهور بعض التشريع, قد تشهد البيئة التنظيمية أو القانونية أو التشريعية بعض التغييرات التي قد تؤثر على قيمة العقار 

.أو تخفيض عدد األدوار المسموح بها في أماكن أخرى مما يؤثر على القيمة النهائية للعقار, النشاطات في أماكن محددة 

:مخاطر عدم وجود عقود طويلة األجل.  4
لعقار حيث أن وجود مثل هذه العقود يضفى نوعا من االستقرار على دخل ا, يؤثر عدم أو قلة وجود عقود طويلة األجل بشكل كبير على قيمة العقار 

.في حين أن غياب وجودها يمكن أن يؤدي إلى تذبذب قيمة العقار, وبالتالي على قيمته

:مخاطر المنافسة.  5
ن كذلك األمر في سوق العقار فإن زيادة المعروض م, إن كثرة المعروض من أي سلعة يؤدي إلى وجود منافسة في األسعار المقدمة للمستهلكين

.الوحدات العقارية ودخول منافسين جدد للسوق يمكن أن يؤدي إلى انخفاض أسعار الخدمة وبالتالي انخفاض اإليرادات ومن ثم قيمة العقار

:البيانات المستقبلية.  6
لعقار بصفة عامة وسق ايعتمد تقييم بعض العقارات خاصة الحديثة منها والتي ليس لها تاريخ تشغيلي على توقعات المقيم وقراءته المستقبلية للسوق

.يير قيمة العقاراألمر الذي يؤدي حتما لتغ, وقد تختلف ظروف التشغيل المستقبلية عن االفتراضات المستخدمة في عملية التقييم , بصفة خاصة 
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مقارنات االراضي

مقارنات االراضيرقم

ريال3000:قيمة المتر 580م: ارض سكني مساحة 1

ريال2700:م قيمة المتر 500: ارض سكني مساحة 2

ريال 3000:قيمة المتر م 507: ارض سكني مساحة 3

ريال3300:م قيمة المتر 500: ارض سكني مساحة 4

ريال2800:قيمة المتر م 360: ارض سكني مساحة 5
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نتائج التقييم

االستنتاج

(فةالتكلطريقة):االولىالطريقة
حسبالبناءمسطحاتمساحةاحتسابتم•

.البناءرخصةفيالواردةالبيانات

البناءمنالمربعالمتربناءتكلفةتقديرتم•
.البناءلموادالحاليةاألسعارحسب

العمرحسباإلهالكنسبةتقديرتم•
العقاراالقتصادي

بيوعالطريقعناألرضمترلقيمةالتوصلتم•
وخبراء,المقارنةوالمبيعات,المشابهة
«تثمين»فيالتقييم

أسلوب التكلفة )طريقة اإلحالل(

بية ناء األق سطحات ب م02م

ألقبية متر ل ناء ال ريال0تكلفة ب

بية  ي تكاليف األق مال ريال0إج

متكررة ناء األدوار ال سطحات ب م26,7222م

متكررة متر / األدوار ال ناء ال ريال1,900تكلفة ب

متكررة ي / األدوار ال مبان ناء ال ريال50,770,850تكاليف ب

بناء ي تكاليف ال مال ريال50,770,850إج

رى % من تكاليف البناءالقيمةتكاليف أخ

مهنية رسوم ال %%2,538,5435.0ال

ق مراف %%2,538,5435.0شبكة ال

ة يف االدار كال %%5,077,08510.0ت

ت/%50( 3 سنوا ل ) تموي يف ال كال %%4,569,3776.0 ت

ل مقاو ح ال %%7,615,62815.0رب

الك ي قبل اإله مبان ي تكاليف ال مال ريال73,110,024إج

لمبنى ضي ل ترا عمر االف سنة40.0ال

متبقي صادي ال ت عمر االق سنة34.5ال

فعال عمر ال سنة5.5ال

ي مال الك اإلج دل اإله ع %%13.75م

الك ريال10,052,628تكاليف اإله

الك عد اإله بناء ب ي تكاليف ال ريال63,057,396صاف

ض ساحة األر م61,3912م

ض تر األر ريال900قيمة م

ض ي قيمة األر مال ريال55,251,729إج

عقار ي قيمة ال مال ريال118,309,125إج

با( قري عقار )ت ريال118,309,000قيمة ال
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نتائج التقييم

بند قيمةال ال

ي حال فعال ال دخل ال ي ال مال 19,332,627إج

صيانة تشغيل وال ات ال صروف سبة م %19ن

حالية تشغيل ال صيانة وال ات ال صروف 3,704,675قيمة م

دخل ي ال 15,627,952صاف

رسملة عدل ال %8.5م

عقار  مالي قيمة ال 183,858,000إج

عميل( ات ال يان دخل )حسب ب سملة ال قة ر ري ط

نمالمرسلةالبياناتعلىاالعتمادتم•
عدبوذلك,الدخلإجماليلتقديرالعميل
بينالمبرماإليجارعقدعلىاالطالع
.الطبيةفهدالملكومدينةالشركة

قارللعمناسبرسملةمعدلاستخدامتم•
هةالمشاببالعقاراتمقارنتهبعدوذلك

االستنتاج

(الدخلرسملةطريقة):الثانيةالطريقة
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نتائج التقييم

االستنتاج

ريقةطفإنمتداولعقارياستثمارصندوقطرحهوالتقييممنوالعرض,للدخلالمدرةالعقاراتمنالتقييمموضعالعقارأنبما

لتقييمهواألفضلاألنسبالطريقةتعدالدخلرسملة

المعلوماتوحسبوقيةالسالعقارقيمةانتثمينخبراءيرىالعميللمتطلباتوفقاوالمتبعةالتقييموأساليبالمعاييراتباععلىبناء

:كالتاليهي2م61,390.81مساحتها،(الرفيعة)حيفي(الرياض)بمدينة(310110038095)الصكرقمللعقارالتالية

الدخلرسملةطريقةاعتمادتم.

عميل( ات ال يان دخل )حسب ب سملة ال قة ر ري ط

عقار ساحة ال م

61,390.81

عقار  مالي قيمة ال إج

183,858,000

ة عقار كتاب مالي قيمة ال إج

ال سعودي ال غير ف ري مسون أل ية وخ مان ة وث مائ مان ًا وث ون مليون مان ة وث الث ة وث ائ قط م ف
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مالحظات عامة 

الحاليةالسوقلظروفوفقا  %10-أو+بحدودالقيمةفيالتذبذبهامش

تأثيرمعرفةنستطعملكمابه،متأثرةبياناتلدينايتوفرولمكوروناأزمةقبلمابياناتهيالتقييمفيالمستخدمةالمتوفرةالبيانات

.التذبذبوحجمالتغييرأفقهووماالسوقعلىالحاليةاالحداث

المدير العام 

حمد بن علي الطالعيأ

(1210000272)رقم العضوية  

مدير إدارة التقييم

عبداهلل آل محفوظ

(1210000273)رقم العضوية 

27

المالحظات

التوصيات

اأعالهالمعطياتبمراجعة تمالتيالقيمةأناألصولوتثمينلتقييمالسعوديةالشركةخبراءيرىالمشابهة،والبيوعالسوقلمسحووفق 

.الراهنالوقتفيالسوقاتجاهوتعكسالمرجحةالقيمةهيلهاالتوصل

اأشهر3كلدوريبشكلالعقارتقييميتمبأننوصي .كوروناأزمةبسببالراهنبالوضعالسوقلتأثرنظر 



المالحق

المحور الخامس
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صورة الصك
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صور رخصة البناء
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صور رخصة البناء
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توضيح

بموضوعيةلونيعمإنهمكماتحيز،أيدونماالتقييمعمليةبإجراءقامواومساعدينمقيميينمنوممثليهاتثمينشركة

أوحاليةمصلحةأيوممثليهاللشركةوليس.لهالتابعيناألطرافأوالتابعةوشركاتهالعميلعنباالستقالليةويتمتعون

األموربواطنبالعالمينهؤالءبينمنليسأنهكماله،التابعيناألطرافأوالتابعةشركاتهمنأيأوالعميللدىمرتقبة

وأتعاب.لهنالتابعياألطرافأوالتابعةوشركاتهالعميلمعارتباطاتأوداخليةعالقاتلديهمالذينهؤالءأوالعميللدى

علىشركةالحصلتوإذاأخرى،أحداثأيأوإليهايتوصلالتيالنتائجعلىمشروطةغيرالتقييمعمليةمقابلالمقيم

,لمساعدةاهذهطبيعةذكرسيتمالتقييم،فيمهمةجوانبمنجانببأييتعلقفيماآخرطرفمنأهميةذاتمساعدة

.وجدتإنالتقريرفيتوثيقهاثمومنعليهااالعتمادومدى



نهاية التقرير
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تقرير تقييم عقاري

مقدم لـ

شركة السعودي الفرنسي كابيتال

114230: رقم التقرير 
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كابيتالشركة السعودي الفرنسي / السادة

...السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته وبعد 

بمعاينةقمناوعليه²م(1,923.60)مساحتها(المعذر)بحي(الرياض)بمدينة(سكنيمجمع)لعقارالتقييممجالفيالمهنيةخدماتنالتقديمعرضنابقبولكمتشرفنا

معاييرخاصةالتقييمجالبمبهاالمعمولوالدوليةالمحليةواالنظمةمعاييرالبااللتزاممعالسوقيةللقيمةللوصولاألمثلاألسلوبتحديدوالتقييمموضوعالعقار

بأنعلما  السوقية،مةالقيالىللوصولوتحليلهاالبياناتجمعتماساسهاعلىوالتيالمعتمدينللمقيميينالسعوديةلهيئةامنوالمعتمدة(2020)الدوليةالتقييم

التغييرأفقوتبينقبلالمستفيالسوقاتجاهتعكسمعلوماتأوبياناتلديناتتوفرولمكوروناجائحةقبلماهيالتقييمفيوالمستخدمةالمتوفرةالبيانات

.الجائحةقبلمابياناتعلياالعتمادتمفقدولدىالتذبذبوحجم

ريال(5,100,000)ساويت(السكنيللمجمع)السوقيةالقيمةانتثمينخبراءيرىالعميللمتطلباتوفقاوالمتبعةالتقييموأساليبالمعاييراتباععلىبناءو

.التقريربهذاموثقهوكماسعودي

المدير العام 

حمد بن علي الطالعيأ

(1210000272)رقم العضوية   2

مقدمة
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فهرس المحتويات
الصفحةالعنوان

المعايير العامة 

o 2مقدمة

o  5عن شركة التقييم -المعايير العامة

o 6المقييم ووضعه –المعايير العامة

o 7نطاق العمل –المعايير العامة

o 8( تابع ) نطاق العمل –المعايير العامة

o 9( مراحل العمل ) نطاق العمل

اساليب التقييم 

o 11(طريقة البيوع المشابهة )أسلوب السوق

o12أسلوب التكلفة

o 13(رسملة الدخل)أسلوب الدخل

معلومات ووصف العقار 

o 15-18وصف العقار

o 19صورة كروكيه وحدوديه

o 20صور فوتوغرافية

نتيجة التقييم والتوصيات 

o22مخاطر عملية التقييم

o23مقارنات األراضي ومقارنات اإليجارات

o 24-26نتائج التقييم

o 27المالحظات

o29-30المالحق



المعايير العامة

المحور األول
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الملخص التنفيذي

البيان البند البيان البند

310123032117 رقم الصك شركة السعودي الفرنسي كابيتال  اسم العميل

1439/03/05 تاريخ الصك كابيتالشركة السعودي الفرنسي  المستفيدون من التقييم

- رقم المخطط ريتصندوق  الغرض من التقييم

- رقم القطعة مجمع سكني نوع العقار

القيمة السوقية أساس القيمة المعذر-الرياض–المملكة العربية السعودية  عنوان العقار

2020معايير التقييم الدولية 
يم معايير التقيي

المتبعة
²م1,923.60 العقارمساحة 

م2021/06/10 تاريخ المعاينة ملكية تامة طبيعة الملكية

م2021/06/30 متاريخ التقيي
(طريقة المعامالت المقارنة)اسلوب السوق 

(رسملة الدخل)أسلوب الدخل  

طريقة التكلفة

أسلوب التقييم المتبعة

م2021/07/11 قريرالتتاريخ إصدار

5,100,000 (ريال)القيمة السوقية للعقار 
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oتطبيقاتأوولاألصمعياربموجبتعديلهيتمماعدافيماالتقييم،أعمالبإجراءالخاصةواالشتراطاتالمتطلباتالمعاييرهذهتحدد

عليهانطبقتأخرىتقييمأغراضوألياألصولبجميعالخاصةالتقييمأعمالعلىتطبيقهاهوالمعاييرهذهمنوالغرضالتقييم،

.التقييممعايير

oالكفاءةدرجاتعلىبأيتمتعوالذيلديهاالذيالعملوفريقاألصولوتثمينلتقييمالسعوديةالشركةقبلمنالتقريرهذاإعدادتم

مننخبةدادهع  فييضمالذياالستشاريفريقناكفاءةفيوالمتمثلةلناالمتاحةالمواردمنمستفيدينو,الالزمةوالحيادية

قاعدةمنناشركتلدىيتوفرماواالستشارات،والتقييممجالفيخبراتوذاتعلياأكاديميةبشهاداتالمؤهلينالمستشارين

عنادرةالصواإلحصائياتوالمعلوماتللبياناتجمعمنبهقامتماخاللومنالتقييميةخبراتهاخاللمنبناؤهاتممعلومات

تحديثعلىالشركةوتعملهذا,وجهأكملعلىبمهامهمللقيامإدراكسعةالمقّيمينيعطيمماالرسميةوغيرالرسميةالجهات

.مستمربشكلمعلوماتهاقاعدة

oعملنافترةخاللتقييمتقرير24,000مناكثربتقديمقمناو،سنوات10الـعنتزيدواالستشاراتالتقييمبأعمالخبرتنا.

oالماليةشركاتوالالمملكةفيالموجودةالبنوكألغلب،حكوميةوالشبهالحكوميةللجهاتخدماتهابتقديمتثمينشركةتشرفت

.وغيرهاالتجاريةوالشركاتالصناعية،والقطاعاتالعقاريةوالشركات

عن شركة التقييم| نطاق العمل 
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التفاصيل نطاق العمل

اوذلكالتقييمموضوعلألصولوحدوديةضوئيةوصورالتقييمونتائجالتقييموخطواتمنهجيةيوضحتقرير باالمتثالالخاص1.2معيارلوفق 

(31صـإلى26صـمن,2020الدوليةالتقييممعايير).التقاريربإعدادالخاص1.3ومعيار,واالستقصاءالبحثوأعمالللمعايير
وصف التقرير

.ريتصندوق الغرض من التقييم

oالتزاماتأيعليهوليستامةملكيةذاتالعقارأنافتراضتم.

oبانافتراضتموصحتهممنالتأكدعلىبالعملتثمينتقملموللموقعكروكيهوصورةللصكالعميلمنضوئيةصوراستالمتملقد

.اخرىلجهاتحقوقعليهتوجدالومرهونغيرالعقار

االفتراضات

المواصفاتحيثمنالمستهدفللعقارقربا  العقاراتبأكثرالدراسةفيواستعنناالمستهدفالعقاربمنطقةالعقاراتسوقبدراسةقمنالقد

.االمكانقدرعليهاالحصولتمالتيالمعلوماتصحةمنللتأكداجتهدناولقدمنهالكلوالمساحات
نطاق البحث واالستقصاء

مستمرشكلبتحديثهايتموالتيتثمينبشركةالخاصةالبياناتقاعدةالعدل،وزارةالعقار،تجارالمستهدفة،بالمنطقةالعقارمكاتب طبيعة ومصادر المعلومات

سعوديريال ريرفي التقالعملة المستخدمة

(101المعيار رقم )نطاق العمل | المعايير العامة 

معلومات العميل واالستخدام

كابيتالالفرنسيالسعوديشركة اسم العميل

كابيتالالفرنسيالسعوديشركة صاحب التقرير

داخلياستخدام االستخدام

طبيعة األصول المقّيمة

الرياض المدينة

المعذر الحي

2م(1,923.60) المساحة
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(101المعيار رقم )نطاق العمل | المعايير العامة 
التفاصيل نطاق العمل

:السوقيةالقيمة

محايدأساسعلىمعاملةإطارفيراغبوبائعراغبمشتربينالتقييمتاريخفيااللتزاماتأواألصولمبادلةأساسهعلىينبغيالذيالمقدرالمبلغهي

إجبارأوقسردونوحكمةبمعرفةاألطرافمنطرفكل  يتصرفحيثمناسبتسويقبعد

(3.1فقرة36صفحةااللكترونيةالنسخة,2020الدوليةالتقييممعايير)المصدر

أساس القيمة 

(نوع القيمة)

المثلىبالطريقةالتقييمعمليةأداءمنالمقيمتمكنمعينزمنفيومؤشراتأدلةتوفرعدمعنالناتجةالحالةهي حالة عدم اليقين

وبناء  .رآخغرضألياألحوالمنحالأيعليإليهاإلشارةأومنهاالقتباسأوتداولهأواستخدامهيجوزوالفقطأجلهمنأعدالذيللغرضمعدالتقريرهذا

.البندهذاأحكامنمجاءمايخالفنحوعلىالتقييمتقريراستخدامنتيجةطرفأيبتكبدهاخسارةأيعنمسؤوليةأيالمقيمأوالشركةتتحملالعليه،

تقديميجوزوال.ركةالشمنصريحةموافقةدوننحوأيعلىالتقريرهذاإصدارإعادةيجوزوال.التقييمتقريربإصدارالخاصةالحقوقبجميعالمقيمويحتفظ

بالحقيموالمقالشركةتحتفظأنوالحذرالحيطةدواعيومن.الشركةمنصريحةموافقةدونفيهإليهمالمشارهؤالءبخالفآخرطرفأليالتقريرهذا

.محددةظروفظلفيالتقييمنتيجةدعمأوالتقييمعلىمراجعةأيوعملتعديالتأيإدخالفي

اتضحتلكنهاتقييمالتاريخفيموجودةكانتمعلوماتضوءعلىنتائجهوتنقيحوتعديلالتقييمحساباتبمراجعةالتزام،إيدونبالحق،الشركةتحتفظ

.الحقا  له

م القيود على االستخدا

أو التوزيع أو النشر

هذافيبهاالمعمولوليةوالدالمحليةالمعاييرمعتتماشىمتينةوثوابتسليمةأسسعلىوالمبنيةالتقييممجالفيالشركةتتبعهاالتيالمنهجيات

.2020الدوليةالتقييممعاييرتطبيقخاصة  ،المجال

ييم االلتزام بمعايير التق

الدولية

العميلعنباالستقالليةويتمتعونبموضوعيةيعملونإنهمكماتحيز،أيدونماالتقييمعمليةبإجراءقامواومساعدينمقيميينمنوممثليهاتثمينشركة

له،التابعيناألطرافأوالتابعةشركاتهمنأيأوالعميللدىمرتقبةأوحاليةمصلحةأيوممثليهاللشركةوليس.لهالتابعيناألطرافأوالتابعةوشركاته

األطرافأوابعةالتوشركاتهالعميلمعارتباطاتأوداخليةعالقاتلديهمالذينهؤالءأوالعميللدىاألمورببواطنالعالمينهؤالءبينمنليسأنهكما

ذاتمساعدةعلىالشركةحصلتوإذاأخرى،أحداثأيأوإليهايتوصلالتيالنتائجعلىمشروطةغيرالتقييمعمليةمقابلالمقيموأتعاب.لهالتابعين

فيوثيقهاتثمومنعليهااالعتمادومدى,المساعدةهذهطبيعةذكرسيتمالتقييم،فيمهمةجوانبمنجانببأييتعلقفيماآخرطرفمنأهمية

.وجدتإنالتقرير

استقاللية المقيم
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مراحل العمل | نطاق العمل ( 2-2)

عبـارةهوالتقييمموضعاألصلأنتبينالمعاينةخـاللمـن
.(الرياض)بمدينة(سكنيمجمع)عن

تحديد خصائص االصل 02

جمعنطاقتحديدتمالتقييمموضعالعقارنوععلىبناء  
وخاصة  (المعذر)حي(الرياض)مدينةفيالبيانات
بالعقارالمحيطةالمنطقة

جمع البيانات 03

تميوالتالعقارمنطقةفيالمتوفرةالبياناتتحليلتم
التيةالعقاريالمكاتبمثلرسميةغيرمصادرمناستقائها

يفمتمثلةرسميةمصادرومنالعقارمنطقةفيتعمل
العدلوزارةمؤشرات

تحليل البيانات 04

ساحةمأنيوضحوالذيالعميلمنالملكيةصكاستالمتم
موقعيوضحكروكيإلىباإلضافة2م1,923.60العقار
ماتالمعلوومطابقةالعقارعلىالوقوفتمذلكبعدالعقار
بالواقعالعميلمنالوارد

معاينة األصل 01

تتوافققيمةحترجييتمالتقييمطرقنتائجبينالتوفيقبعد
العميلمعالموضحالعملنطاقمع

06تقدير القيمة

خبراء3منالمكونةالمراجعةلجنةقبلمنالقيمةمراجعة
اضاتاالفتروالتحليالتوالمعلوماتبمراجعةيقوماخرين
.المقيماليهاتوصلالتي

07مراجعة القيمة

التقريروصفلــ101لمعياروفقاالتقريراعدادعلىالعمل
التقاريرإعداد103ومعيار

08إعداد التقرير

وسوقالناحيةمنالحاليلالستخداماءخبرالتقديربعد
الدخلملةرسأسلوببأناالستنتاجتمعنهالمتوفرةالبيانات

.العقارقيمةلتقديراالفضلهماالتكلفةو

05تطبيق طرق التقييم



أساليب التقييم

المالحق
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أساليب التقييم

االرضتستخدم لـ(طريقة المعامالت المقارنة)أسلوب السوق األسلوب

األسلوبتعريف

oاوالمعروفةالمقارنةالمعاماتطريقةتستخدم التقييمحلملألصلمماثلةأومطابقةألصولصفقاتعنمعلوماتاإلرشادية؛المعاماتطريقةباسمأيض 

(30.1فقرة54صفحةااللكترونيةالنسخة,2020الدوليةالتقييممعايير)المصدر.للقيمةمؤشرإلىللتوصل

oالسابقةمعامالتالطريقةباسماألحيانبعضفيالطريقةهذهإلىُيشارالتقييممحللألصلمعاماتعلىفيهاالنظريتمالتيالمقارناتتحتويعندما.

oا اتمتالتيالمماثلةأوالمطابقةباألصولالخاصةالمعامالتأسعاردراسةفيتتمثلاألولىالخطوةفإناألسلوبلهذاوفق  كانتوإن.وقالسفيمؤخر 

ااألفضلمن,قليلةتمتالتيالمعامالت واضحةمعلوماتالهذهتكونأنشريطةللبيعالمعروضةأوالمدرجةالمماثلةأوالمطابقةاألصولأسعاردراسةأيض 

اتحليلهاوجرى القيمة،وأساس,ةالفعليالمعاملةواحكامشروطفيالفروقتبينلكيالمعامالتتلكبأسعارالمتعلقةالمعلوماتتعديلويجب.موضوعي 

ألصولوالماديةيةواالقتصادالقانونيةالخصائصفيفروقتوجدأنيمكنكما.تنفيذهايتمالتيالتقييمعمليةفياعتمادهايتمالتيواالفتراضات

.تقييمهيتمالذيباألصلمقارنةاألخرىالمعامالت

المنهجية

oالسعوديةركةالشبياناتقاعدةفيالمتوفرةبالبياناتاالستعانةوتمالعقار،لمنطقةالسوقومسحالعدلوزارةمؤشرمنالمشابهةالعروضبياناتجمعتم

دقيقةنتائجإلىللوصولعليهاالالزمةالتسوياتوعملوتصنيفهافرزهاوتماألصولوتثمينلتقييم

التطبيق

oالصلةذاتالسوقفيالمشاركونيستخدمهاالتيالمقارنةوحداتتحديد.

oالمعامالتلتلكالرئيسةالتقييممقاييسوحسابالمتعلقةالمقارنةالمعامالتتحديد.

oالتقييممحلواألصلالمقارنةاألصولبينوالكميةالنوعيةواالختافالتشابهألوجهُمتسقمقارنتحليلإجراء.

oالمقارنةواألصولالتقييممحلاألصلبينالفروقلتعكسالتقييممقاييسعلىوجدتإنالالزمةالتعدياتإجراء.

oالتقييممحلاألصلعلىالمعدلةالتقييممقاييستطبيق.

oللتقييممقياسمنأكثراستخدامتمإذاالقيمةمؤشراتبينالتسويةتتم
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أساليب التقييم 

المبانيتستخدم لـ(طريقة االحالل) أسلوب التكلفة األسلوب

األسلوبتعريف

oمنفعةذيأصللىعالحصولتكلفةمنأكثرماألصليدفعلنالمشتريأنعلىينصلالذياالقتصاديالمبدأباستخدامللقيمةمؤشراالتكلفةأسلوبيقدم

.متعلقةأخرىعواملأيأوالمخاطرأواإلزعاجأوبالوقت،متعلقةعواملهناكتكنلمماالبناءأوالشراءطريقعنسواءمماثلة

oاألخرىالتقادمأشكالوجميعالمادياإلهالكخصمثمومناألصل،إنتاجإعادةأوإلحاللالحاليةالتكلفةحسابطريقعنللقيمةمؤشرااألسلوبويقدم.

oكتاب).لألصللدقيقةاالماديةالخصائصوليسالتقييممحللألصلمشابهةمنفعةعلىللحصولالمشاركيدفعهالذيالسعرتحديدتكلفةهياإلحاللتكلفة

(71صـ,2020الدوليةالتقييممعايير

المنهجية

oاإلحاللتكلفةاسمباإلحاللتكلفةإلىاإلشارةالتعديالتهذهبعدويمكنالصلة،ذاتالتقادمأشكالوجميعالماديللتدهوراإلحاللتكلفةتعديليتمماعادة

.المهلكة

التطبيق

oعليهالحصولأومماثلةمنفعةيقدمأصلإلنشاءيسعرالسوقفينموذجيمشاركيتكبدهاالتيالتكاليفجميعحساب.

oالتقييممحللألصلخارجيأووظيفيأوماديتقادمأوإهالكأيتحديد.

oالتقييممحلاألصلقيمةإلىللوصولاإلجماليةالتكاليفمناإلهالكخصم.
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األسلوبتعريف

oاحدةوحاليةرأسماليةقيمةالىالمستقبليةالنقديةالتدفقاتتحويلطريقعنللقيمةمؤشرايقدم.

oتحويلبالرسملةيقصدو،الرسملةعمليةخاللمنالقيمةتقدرو(لألصلاالفتراضيالعمر)االنتاجيعمرهخاللاالصليحققهالذيالدخلاالسلوبهذايتناول

اواستخداممنالمتوقعالربحمثلتعاقديةغيرترتيباتاوعقودبموجبالدخلتدفقاتتتولدو.مناسبخصممعدلباستخدامرأسمالمبلغالىالدخل

باألصلاالحتفاظ

oمعتادةواحدةدخلفترةعلىالكليالرسملةاوالمخاطرمعاملبتطبيق(الدخلرسملة)الدخلاسلوبضمنتندرجالتيالطرقتتضمنو

المنهجية

oالمتوقعخلالداستمراريةأوتحققلضمانمطلوبةرأسماليةتكاليفأيمراعاةمعاالصلمنالمتوقعالنقديالدخلصافيعلىيكونالطريقةتركيزإن.

oوليسالمتوقعةةالمستقبليوالطلبالعرضلقوىوفقااستمراريتهاودرجةللعقارالمناسبةالدخلمؤشراتعلىالتعرفعلىالسوقدراسةفيالمقيميركز

.التاريخية

oالنقديةالتدفقاتمنبدالالرسملةاستخداميرجحمستقربدخلاالصلتمتعاذا.

oالسوقشفافيةعدمبسببللمقيممستمرتحدييمثلالخصموالرسملةمعاملتقديران.

التطبيق

(1------

(2------

13

أساليب التقييم

العقارات المدرة للدخلتستخدم لـ(رسملة الدخل)أسلوب الدخل األسلوب



معلومات ووصف العقار

المحور الثاني
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وصف العقار

بيانات الملكية

رقم الصــك
310123032117

تاريخ الصــك
1439/03/05

رقم القطعة
199القطعة الثانية من القطعة 

رقم المخطط
1343

-رقم البـــلك

صخريةرمليةصبخةدفانمرتفعةمنخفضةمستويةارطبيعة  العق

نظام البناء

سكني

وصف الموقع

العربية السعوديةالمملكةالدولــة

الوسطىالمنطقة

الرياض  المدينــة

المعذر  الحــــي

المباركابي المظفرالشــــارع

2م1,923.60العقار عبارة عن مجمع سكني مساحته  وصف عام
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وصف العقار

الخدمات المتوفرة في الموقع

خدمات أمنية كهرباء

مراكز طبية مياه

مدراس إنارة

مراكز تسوق هاتف

تشجير طرق مسفلته

حدود وأطوال الموقع

شمــاال  
1قطعة رقم 

بطـــول
40.0

م

جنـوبــا  
متر20شارع عرض 

بطـــول
42.22

م

شـرقــا  
متر10شارع عرض 

بطـــول
54.85

م

غـربـــا  
4جزء من القطعة رقم 

بطـــول
41.33

م
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وصف العقار

معلومات هامة عن العقار
مجمع المعذر السكنياسم العقار

مدينة الرياض/ حي المعذر الموقع
مجمع سكنينوع العقار
سنة19عمر العقار 
1,923.60(2م)مساحة األرض 

1,906مساحة البناء
2عدد األدوار

غرف3وحدات سكنية عبارة عن فلل مكونة من 7مكونات العقار
وحدات7وحدات من إجمالي 6تم استئجار عدد عقود اإليجار الحالية

سنوية قابلة للتجديدمدة العقود
%86)%(معدل اإلشغال لعدد الوحدات 

510,000(ريال)إجمالي الدخل الحالي 
102,000(ريال)مصروفات التشغيل والصيانة 

408,000(ريال)صافي الدخل التشغيلي 
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تحليل دخل العقار| بيانات العقار 

تحليل دخل العقار

إجمالي اإليرادات:
510,000المؤجرة وتبلغ قيمة اإليجارات السنوية للوحدات, يتم تأجير المجمع السكني لعدد ستة من المستأجرين الفرادى

.وقحيث أنها أقل من المعدالت اإليجارية السائدة في الس, ومن المتوقع زيادة هذه اإليجارات الفترة القادمة , ريال 

معدالت اإلشغال:
.حيث أنه يوجد فيال واحدة فقط شاغرة% 86تبلغ نسبة اإلشغال للعقار 

مصروفات التشغيل والصيانة:
,,  فات جمعها حيث يتكفل المالك بهذه المصرو, ا يتحمل المستأجرون أي مصروفات تشغيل أو صيانة للعقار المستأجر ل

بنهاية العام الحالي وحسب البيانات المالية التي أرسلها العميل فمن المتوقع أن تبلغ قيمة مصروفات التشغيل والصيانة
.وهي نسبة مشابهة للعقارات المماثلة, من إجمالي اإليرادات % 20وهي تمثل حوالي , ريال 102,000
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صورة كروكيه وحدودية للموقع 

19
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صور توضح طبيعة الموقع| تحليل الموقع 

20



نتيجة التقييم

المحور الثالث
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مخاطر عملية التقييم
"  تالري"مخاطر عملية تقييم عقارات  

:ومن أهم هذه المخاطر, على بعض المخاطر التي قد تؤثر في تحديد قيمة العقار العادلة " الريت"تنطوي عملية تقييم عقارات 

:مخاطر االقتصاد الكلي.  1
ئب والحركة العامة مثل معدالت التضخم  والسيولة ومعدالت الفائدة وتكاليف التمويل والضرا, قد تؤثر ظروف االقتصاد الكلي للدولة على قيمة أي عقار 

.حيث أن تغير هذه المؤشرات أو أحدها قد يؤثر بالسلب على قيمة العقار, في أسواق األسهم المحلية والعالمية 

:مخاطر عدم وجود ضمان لتحقيق اإليرادات المستهدفة.  2
السوق المختلفة قد لذلك فإن أي انخفاض في هذه اإليرادات نتيجة تغير ظروف, الريتبما أن تحقيق إيرادات يعتبر العامل الرئيس في تحديد قيمة عقارات 

.يؤثر على قيمة العقار

:مخاطر تنظيمية وتشريعية.  3
ات البلدية بالحد من بعض مثل ظهور بعض التشريع, قد تشهد البيئة التنظيمية أو القانونية أو التشريعية بعض التغييرات التي قد تؤثر على قيمة العقار 

.أو تخفيض عدد األدوار المسموح بها في أماكن أخرى مما يؤثر على القيمة النهائية للعقار, النشاطات في أماكن محددة 

:مخاطر عدم وجود عقود طويلة األجل.  4
لعقار حيث أن وجود مثل هذه العقود يضفى نوعا من االستقرار على دخل ا, يؤثر عدم أو قلة وجود عقود طويلة األجل بشكل كبير على قيمة العقار 

.في حين أن غياب وجودها يمكن أن يؤدي إلى تذبذب قيمة العقار, وبالتالي على قيمته

:مخاطر المنافسة.  5
ن كذلك األمر في سوق العقار فإن زيادة المعروض م, إن كثرة المعروض من أي سلعة يؤدي إلى وجود منافسة في األسعار المقدمة للمستهلكين

.الوحدات العقارية ودخول منافسين جدد للسوق يمكن أن يؤدي إلى انخفاض أسعار الخدمة وبالتالي انخفاض اإليرادات ومن ثم قيمة العقار

:البيانات المستقبلية.  6
لعقار بصفة عامة وسق ايعتمد تقييم بعض العقارات خاصة الحديثة منها والتي ليس لها تاريخ تشغيلي على توقعات المقيم وقراءته المستقبلية للسوق

.يير قيمة العقاراألمر الذي يؤدي حتما لتغ, وقد تختلف ظروف التشغيل المستقبلية عن االفتراضات المستخدمة في عملية التقييم , بصفة خاصة 
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تسوية المقارنات

عقار موضع التقييمالتسويات 1ال قارنة  2%0 + -م قارنة  3%0 + -م قارنة  %0 + -م

2,8003,0003,000سعر المتر المربع

-%58020.0-%1,5905.0%1,9242,98410.0المساحة )م2(

%0.0سكني%0.0سكني%0.0سكنيسكنينوع االستخدام

%20.0-%35.0-%235.0الواجهة

%0.0جيدة%0.0جيدة%0.0جيدةجيدةسهولة الوصول

طريق الرئيسي قرب من ال %0.0طريقان%0.0طريقان%0.0طريقانطريقانال

قرب من المرافق %0.0قريب%0.0قريب%0.0قريبقريبال

خدمات %0.0متوفره جميع الخدمات%0.0متوفره جميع الخدمات%0.0متوفره جميع الخدماتمتوفره جميع الخدماتتوفر ال

بيع ( خ التقييم أو ال سوق )تاري %20200.0%20200.0%202020200.0حالة ال

%0.0%0.0-%10.0تميز الموقع

-%20.0-%10.0-%5.0صافي التقييم

ال( سوق بعد التسوية )ري 2,6602,7002,400صافي سعر ال

ال / م2( 2,587متوسط سعر المتر )ري

2,600سعر المتر بعد التقريب
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أسلوب التكلفة )طريقة اإلحالل(

بية ناء األق سطحات ب م02م

ألقبية متر ل ناء ال ريال0تكلفة ب

بية  ي تكاليف األق مال ريال0إج

متكررة ناء األدوار ال سطحات ب م1,9062م

متكررة متر / األدوار ال ناء ال ريال1,100تكلفة ب

متكررة ي / األدوار ال مبان ناء ال ريال2,096,600تكاليف ب

بناء ي تكاليف ال مال ريال2,096,600إج

رى % من تكاليف البناءالقيمةتكاليف أخ

مهنية رسوم ال %%104,8305.0ال

ق مراف %%104,8305.0شبكة ال

ة يف االدار كال %%104,8305.0ت

ت/%50( 3 سنوا ل ) تموي يف ال كال %%188,6946.0 ت

ل مقاو ح ال %%314,49015.0رب

الك ي قبل اإله مبان ي تكاليف ال مال ريال2,914,274إج

لمبنى ضي ل ترا عمر االف سنة40.0ال

متبقي صادي ال ت عمر االق سنة20.5ال

فعال عمر ال سنة19.5ال

ي مال الك اإلج دل اإله ع %%48.75م

الك ريال1,420,709تكاليف اإله

الك عد اإله بناء ب ي تكاليف ال ريال1,493,565صاف

ض ساحة األر م1,9242م

ض تر األر ريال2,600قيمة م

ض ي قيمة األر مال ريال5,001,360إج

عقار ي قيمة ال مال ريال6,494,925إج

با( قري عقار )ت ريال6,495,000قيمة ال

االستنتاج

(فةالتكلاسلوب):االولىالطريقة
حسبالبناءمسطحاتمساحةاحتسابتم•

.البناءرخصةفيالواردةالبيانات

البناءمنالمربعالمتربناءتكلفةتقديرتم•
.البناءلموادالحاليةاألسعارحسب

العمرحسباإلهالكنسبةتقديرتم•
العقاراالقتصادي

بيوعالطريقعناألرضمترلقيمةالتوصلتم•
وخبراء,المقارنةوالمبيعات,المشابهة
«تثمين»فيالتقييم

(طريقة االحالل)التكلفة أسلوب | نتائج التقييم 
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(رسملة الدخل)أسلوب الدخل | نتائج التقييم 

االستنتاج

(الدخلرسملة)الدخلأسلوب:الثانيةالطريقة

فعال دخل ال 510,000ال

صيانة تشغيل وال ات ال صروف سبة م %20ن

صيانة تشغيل و ال ات ال صروف 102,000قيمة م

دخل ي ال 408,000صاف

رسملة ل ال عام %8.0م

عقار  ي قيمة ال مال 5,100,000إج

ًا ب قري عقار ت ي قيمة ال مال 5,100,000اج

عميل( ات ال يان دخل )حسب ب سملة ال قة ر ري ط
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نتائج التقييم

االستنتاج 

التدفقاتقةطريفإنمتداولعقارياستثمارصندوقطرحهوالتقييممنوالعرض,للدخلالمدرةالعقاراتمنالتقييمموضعالعقارأنبما

لتقييمهواألفضلاألنسبالطريقةتعدالمخصومةالنقدية

التاليةالمعلوماتوحسبةالسوقيالعقارقيمةانتثمينخبراءيرىالعميللمتطلباتوفقاوالمتبعةالتقييموأساليبالمعاييراتباععلىبناء

:كالتاليهي2م1,923.60مساحتها،(المعذر)حيفي(الرياض)بمدينة(310123032117)الصكرقمللعقار

الدخلرسملةطريقةاعتمادتم.

عميل( ات ال يان دخل )حسب ب سملة ال قة ر ري ط

عقار ساحة ال م

1,923.60

عقار  مالي قيمة ال إج

5,100,000

ة عقار كتاب مالي قيمة ال إج

ال سعودي ال غير ف ري ة أل ائ ين وم مسة مالي قط خ ف
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مالحظات عامة 

الحاليةالسوقلظروفوفقا  %10-أو+بحدودالقيمةفيالتذبذبهامش

تأثيرمعرفةنستطعملكمابه،متأثرةبياناتلدينايتوفرولمكوروناأزمةقبلمابياناتهيالتقييمفيالمستخدمةالمتوفرةالبيانات

.التذبذبوحجمالتغييرأفقهووماالسوقعلىالحاليةاالحداث

المدير العام 

حمد بن علي الطالعيأ

(1210000272)رقم العضوية  

مدير إدارة التقييم

عبداهلل آل محفوظ

(1210000273)رقم العضوية 

27

المالحظات

التوصيات

اأعالهالمعطياتبمراجعة تمالتيالقيمةأناألصولوتثمينلتقييمالسعوديةالشركةخبراءيرىالمشابهة،والبيوعالسوقلمسحووفق 

.الراهنالوقتفيالسوقاتجاهوتعكسالمرجحةالقيمةهيلهاالتوصل

اأشهر3كلدوريبشكلالعقارتقييميتمبأننوصي .كوروناأزمةبسببالراهنبالوضعالسوقلتأثرنظر 



المالحق

المحور الخامس
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صورة الصك
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صور رخصة البناء
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توضيح

بموضوعيةلونيعمإنهمكماتحيز،أيدونماالتقييمعمليةبإجراءقامواومساعدينمقيميينمنوممثليهاتثمينشركة

أوحاليةمصلحةأيوممثليهاللشركةوليس.لهالتابعيناألطرافأوالتابعةوشركاتهالعميلعنباالستقالليةويتمتعون

األموربواطنبالعالمينهؤالءبينمنليسأنهكماله،التابعيناألطرافأوالتابعةشركاتهمنأيأوالعميللدىمرتقبة

وأتعاب.لهنالتابعياألطرافأوالتابعةوشركاتهالعميلمعارتباطاتأوداخليةعالقاتلديهمالذينهؤالءأوالعميللدى

علىشركةالحصلتوإذاأخرى،أحداثأيأوإليهايتوصلالتيالنتائجعلىمشروطةغيرالتقييمعمليةمقابلالمقيم

,لمساعدةاهذهطبيعةذكرسيتمالتقييم،فيمهمةجوانبمنجانببأييتعلقفيماآخرطرفمنأهميةذاتمساعدة

.وجدتإنالتقريرفيتوثيقهاثمومنعليهااالعتمادومدى



نهاية التقرير
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تقرير تقييم عقاري

مقدم لـ

شركة السعودي الفرنسي كابيتال

114234: رقم التقرير 
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مقدمة

كابيتالشركة السعودي الفرنسي / السادة

...السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته وبعد 

العقاربمعاينةقمناوعليه²م(5,100)مساحتها(النرجس)بحي(الرياض)بمدينة(تجاريمجمع)لعقارالتقييممجالفيالمهنيةخدماتنالتقديمعرضنابقبولكمتشرفنا

التقييممعاييرخاصةقييمالتبمجالبهاالمعمولوالدوليةالمحليةواالنظمةمعاييرالبااللتزاممعالسوقيةللقيمةللوصولاألمثلاألسلوبتحديدوالتقييمموضوع

البياناتبأنعلما  سوقية،الالقيمةالىللوصولوتحليلهاالبياناتجمعتماساسهاعلىوالتيالمعتمدينللمقيميينالسعوديةلهيئةامنوالمعتمدة(2020)الدولية

وحجمالتغييرأفقنوتبيالمستقبلفيالسوقاتجاهتعكسمعلوماتأوبياناتلديناتتوفرولمكوروناجائحةقبلماهيالتقييمفيوالمستخدمةالمتوفرة

.الجائحةقبلمابياناتعلياالعتمادتمفقدولدىالتذبذب

ريال(15,856,000)اويتس(التجاريللمجمع)السوقيةالقيمةانتثمينخبراءيرىالعميللمتطلباتوفقاوالمتبعةالتقييموأساليبالمعاييراتباععلىبناءو

.التقريربهذاموثقهوكماسعودي

المدير العام 

حمد بن علي الطالعيأ

(1210000272)رقم العضوية  
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o 18-15وصف العقار

o 19صورة كروكيه وحدوديه

o 20صور فوتوغرافية

نتيجة التقييم والتوصيات 

o22مخاطر عملية التقييم
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o 29-25نتائج التقييم
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الملخص التنفيذي

البيان البند البيان البند

310114039546+310114039547
رقم الصك شركة السعودي الفرنسي كابيتال  اسم العميل

1439/03/05
تاريخ الصك كابيتالشركة السعودي الفرنسي  المستفيدون من التقييم

2737
رقم المخطط ريتصندوق  الغرض من التقييم

, 128 ,127 ,126
120 ,121 ,122

رقم القطعة مجمع تجاري نوع العقار

القيمة السوقية أساس القيمة النرجس-الرياض–المملكة العربية السعودية  عنوان العقار

2020معايير التقييم الدولية 
يم معايير التقيي

المتبعة
²م5,100 العقارمساحة 

م2021/06/10 تاريخ المعاينة ملكية تامة طبيعة الملكية

م2021/06/30 متاريخ التقيي (طريقة المعامالت المقارنة)اسلوب السوق 

(رسملة الدخل)أسلوب الدخل  

(طريقة التدفقات النقدية المخصومة) أسلوب الدخل 

طريقة التكلفة

أسلوب التقييم المتبعة

م2021/07/11 قريرالتتاريخ إصدار

15,856,000 (ريال)القيمة السوقية للعقار 
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oتطبيقاتأوولاألصمعياربموجبتعديلهيتمماعدافيماالتقييم،أعمالبإجراءالخاصةواالشتراطاتالمتطلباتالمعاييرهذهتحدد

عليهانطبقتأخرىتقييمأغراضوألياألصولبجميعالخاصةالتقييمأعمالعلىتطبيقهاهوالمعاييرهذهمنوالغرضالتقييم،

.التقييممعايير

oالكفاءةدرجاتعلىبأيتمتعوالذيلديهاالذيالعملوفريقاألصولوتثمينلتقييمالسعوديةالشركةقبلمنالتقريرهذاإعدادتم

مننخبةدادهع  فييضمالذياالستشاريفريقناكفاءةفيوالمتمثلةلناالمتاحةالمواردمنمستفيدينو,الالزمةوالحيادية

قاعدةمنناشركتلدىيتوفرماواالستشارات،والتقييممجالفيخبراتوذاتعلياأكاديميةبشهاداتالمؤهلينالمستشارين

عنادرةالصواإلحصائياتوالمعلوماتللبياناتجمعمنبهقامتماخاللومنالتقييميةخبراتهاخاللمنبناؤهاتممعلومات

تحديثعلىالشركةوتعملهذا,وجهأكملعلىبمهامهمللقيامإدراكسعةالمقّيمينيعطيمماالرسميةوغيرالرسميةالجهات

.مستمربشكلمعلوماتهاقاعدة

oعملنافترةخاللتقييمتقرير24,000مناكثربتقديمقمناو،سنوات10الـعنتزيدواالستشاراتالتقييمبأعمالخبرتنا.

oالماليةشركاتوالالمملكةفيالموجودةالبنوكألغلب،حكوميةوالشبهالحكوميةللجهاتخدماتهابتقديمتثمينشركةتشرفت

.وغيرهاالتجاريةوالشركاتالصناعية،والقطاعاتالعقاريةوالشركات

عن شركة التقييم| نطاق العمل 
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التفاصيل نطاق العمل

اوذلكالتقييمموضوعلألصولوحدوديةضوئيةوصورالتقييمونتائجالتقييموخطواتمنهجيةيوضحتقرير باالمتثالالخاص1.2معيارلوفق 

(31صـإلى26صـمن,2020الدوليةالتقييممعايير).التقاريربإعدادالخاص1.3ومعيار,واالستقصاءالبحثوأعمالللمعايير
وصف التقرير

.ريتصندوق الغرض من التقييم

oالتزاماتأيعليهوليستامةملكيةذاتالعقارأنافتراضتم.

oبانافتراضتموصحتهممنالتأكدعلىبالعملتثمينتقملموللموقعكروكيهوصورةللصكالعميلمنضوئيةصوراستالمتملقد

.اخرىلجهاتحقوقعليهتوجدالومرهونغيرالعقار

االفتراضات

المواصفاتحيثمنالمستهدفللعقارقربا  العقاراتبأكثرالدراسةفيواستعنناالمستهدفالعقاربمنطقةالعقاراتسوقبدراسةقمنالقد

.االمكانقدرعليهاالحصولتمالتيالمعلوماتصحةمنللتأكداجتهدناولقدمنهالكلوالمساحات
نطاق البحث واالستقصاء

مستمرشكلبتحديثهايتموالتيتثمينبشركةالخاصةالبياناتقاعدةالعدل،وزارةالعقار،تجارالمستهدفة،بالمنطقةالعقارمكاتب طبيعة ومصادر المعلومات

سعوديريال ريرفي التقالعملة المستخدمة

(101المعيار رقم )نطاق العمل | المعايير العامة 

معلومات العميل واالستخدام

كابيتالالفرنسيالسعوديشركة اسم العميل

كابيتالالفرنسيالسعوديشركة صاحب التقرير

داخلياستخدام االستخدام

طبيعة األصول المقّيمة

الرياض المدينة

النرجس الحي

2م(5,100) المساحة
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(101المعيار رقم )نطاق العمل | المعايير العامة 

التفاصيل نطاق العمل

:السوقيةالقيمة

محايدأساسعلىمعاملةإطارفيراغبوبائعراغبمشتربينالتقييمتاريخفيااللتزاماتأواألصولمبادلةأساسهعلىينبغيالذيالمقدرالمبلغهي

إجبارأوقسردونوحكمةبمعرفةاألطرافمنطرفكل  يتصرفحيثمناسبتسويقبعد

(3.1فقرة36صفحةااللكترونيةالنسخة,2020الدوليةالتقييممعايير)المصدر

أساس القيمة 

(نوع القيمة)

المثلىبالطريقةالتقييمعمليةأداءمنالمقيمتمكنمعينزمنفيومؤشراتأدلةتوفرعدمعنالناتجةالحالةهي حالة عدم اليقين

وبناء  .رآخغرضألياألحوالمنحالأيعليإليهاإلشارةأومنهاالقتباسأوتداولهأواستخدامهيجوزوالفقطأجلهمنأعدالذيللغرضمعدالتقريرهذا

.البندهذاأحكامنمجاءمايخالفنحوعلىالتقييمتقريراستخدامنتيجةطرفأيبتكبدهاخسارةأيعنمسؤوليةأيالمقيمأوالشركةتتحملالعليه،

تقديميجوزوال.ركةالشمنصريحةموافقةدوننحوأيعلىالتقريرهذاإصدارإعادةيجوزوال.التقييمتقريربإصدارالخاصةالحقوقبجميعالمقيمويحتفظ

بالحقيموالمقالشركةتحتفظأنوالحذرالحيطةدواعيومن.الشركةمنصريحةموافقةدونفيهإليهمالمشارهؤالءبخالفآخرطرفأليالتقريرهذا

.محددةظروفظلفيالتقييمنتيجةدعمأوالتقييمعلىمراجعةأيوعملتعديالتأيإدخالفي

اتضحتلكنهاتقييمالتاريخفيموجودةكانتمعلوماتضوءعلىنتائجهوتنقيحوتعديلالتقييمحساباتبمراجعةالتزام،إيدونبالحق،الشركةتحتفظ

.الحقا  له

م القيود على االستخدا

أو التوزيع أو النشر

هذافيبهاالمعمولوليةوالدالمحليةالمعاييرمعتتماشىمتينةوثوابتسليمةأسسعلىوالمبنيةالتقييممجالفيالشركةتتبعهاالتيالمنهجيات

.2020الدوليةالتقييممعاييرتطبيقخاصة  ،المجال

ييم االلتزام بمعايير التق

الدولية

العميلعنباالستقالليةويتمتعونبموضوعيةيعملونإنهمكماتحيز،أيدونماالتقييمعمليةبإجراءقامواومساعدينمقيميينمنوممثليهاتثمينشركة

له،التابعيناألطرافأوالتابعةشركاتهمنأيأوالعميللدىمرتقبةأوحاليةمصلحةأيوممثليهاللشركةوليس.لهالتابعيناألطرافأوالتابعةوشركاته

األطرافأوابعةالتوشركاتهالعميلمعارتباطاتأوداخليةعالقاتلديهمالذينهؤالءأوالعميللدىاألمورببواطنالعالمينهؤالءبينمنليسأنهكما

ذاتمساعدةعلىالشركةحصلتوإذاأخرى،أحداثأيأوإليهايتوصلالتيالنتائجعلىمشروطةغيرالتقييمعمليةمقابلالمقيموأتعاب.لهالتابعين

فيوثيقهاتثمومنعليهااالعتمادومدى,المساعدةهذهطبيعةذكرسيتمالتقييم،فيمهمةجوانبمنجانببأييتعلقفيماآخرطرفمنأهمية

.وجدتإنالتقرير

استقاللية المقيم
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مراحل العمل | نطاق العمل ( 2-2)

عبـارةهوالتقييمموضعاألصلأنتبينالمعاينةخـاللمـن
.(الرياض)بمدينة(تجاريمجمع)عن

تحديد خصائص االصل 02

جمعنطاقتحديدتمالتقييمموضعالعقارنوععلىبناء  
وخاصة  (النرجس)حي(الرياض)مدينةفيالبيانات
بالعقارالمحيطةالمنطقة

جمع البيانات 03

تميوالتالعقارمنطقةفيالمتوفرةالبياناتتحليلتم
التيةالعقاريالمكاتبمثلرسميةغيرمصادرمناستقائها

يفمتمثلةرسميةمصادرومنالعقارمنطقةفيتعمل
العدلوزارةمؤشرات

تحليل البيانات 04

ساحةمأنيوضحوالذيالعميلمنالملكيةصكاستالمتم
العقارموقعيوضحكروكيإلىباإلضافة2م5,100العقار
واردالالمعلوماتومطابقةالعقارعلىالوقوفتمذلكبعد
بالواقعالعميلمن

معاينة األصل 01

تتوافققيمةحترجييتمالتقييمطرقنتائجبينالتوفيقبعد
العميلمعالموضحالعملنطاقمع

06تقدير القيمة

خبراء3منالمكونةالمراجعةلجنةقبلمنالقيمةمراجعة
اضاتاالفتروالتحليالتوالمعلوماتبمراجعةيقوماخرين
.المقيماليهاتوصلالتي

07مراجعة القيمة

التقريروصفلــ101لمعياروفقاالتقريراعدادعلىالعمل
التقاريرإعداد103ومعيار

08إعداد التقرير

وسوقالناحيةمنالحاليلالستخداماءخبرالتقديربعد
الدخلملةرسأسلوببأناالستنتاجتمعنهالمتوفرةالبيانات

العقاريمةقلتقديراالفضلهمالنقديةوالتدفقاتالتكلفةو
.

05تطبيق طرق التقييم



أساليب التقييم

المالحق
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أساليب التقييم

االرضتستخدم لـ(طريقة المعامالت المقارنة)أسلوب السوق األسلوب

األسلوبتعريف

oاوالمعروفةالمقارنةالمعاماتطريقةتستخدم التقييمحلملألصلمماثلةأومطابقةألصولصفقاتعنمعلوماتاإلرشادية؛المعاماتطريقةباسمأيض 

(30.1فقرة54صفحةااللكترونيةالنسخة,2020الدوليةالتقييممعايير)المصدر.للقيمةمؤشرإلىللتوصل

oالسابقةمعامالتالطريقةباسماألحيانبعضفيالطريقةهذهإلىُيشارالتقييممحللألصلمعاماتعلىفيهاالنظريتمالتيالمقارناتتحتويعندما.

oا اتمتالتيالمماثلةأوالمطابقةباألصولالخاصةالمعامالتأسعاردراسةفيتتمثلاألولىالخطوةفإناألسلوبلهذاوفق  كانتوإن.وقالسفيمؤخر 

ااألفضلمن,قليلةتمتالتيالمعامالت واضحةمعلوماتالهذهتكونأنشريطةللبيعالمعروضةأوالمدرجةالمماثلةأوالمطابقةاألصولأسعاردراسةأيض 

اتحليلهاوجرى القيمة،وأساس,ةالفعليالمعاملةواحكامشروطفيالفروقتبينلكيالمعامالتتلكبأسعارالمتعلقةالمعلوماتتعديلويجب.موضوعي 

ألصولوالماديةيةواالقتصادالقانونيةالخصائصفيفروقتوجدأنيمكنكما.تنفيذهايتمالتيالتقييمعمليةفياعتمادهايتمالتيواالفتراضات

.تقييمهيتمالذيباألصلمقارنةاألخرىالمعامالت

المنهجية

oالسعوديةركةالشبياناتقاعدةفيالمتوفرةبالبياناتاالستعانةوتمالعقار،لمنطقةالسوقومسحالعدلوزارةمؤشرمنالمشابهةالعروضبياناتجمعتم

دقيقةنتائجإلىللوصولعليهاالالزمةالتسوياتوعملوتصنيفهافرزهاوتماألصولوتثمينلتقييم

التطبيق

oالصلةذاتالسوقفيالمشاركونيستخدمهاالتيالمقارنةوحداتتحديد.

oالمعامالتلتلكالرئيسةالتقييممقاييسوحسابالمتعلقةالمقارنةالمعامالتتحديد.

oالتقييممحلواألصلالمقارنةاألصولبينوالكميةالنوعيةواالختافالتشابهألوجهُمتسقمقارنتحليلإجراء.

oالمقارنةواألصولالتقييممحلاألصلبينالفروقلتعكسالتقييممقاييسعلىوجدتإنالالزمةالتعدياتإجراء.

oالتقييممحلاألصلعلىالمعدلةالتقييممقاييستطبيق.

oللتقييممقياسمنأكثراستخدامتمإذاالقيمةمؤشراتبينالتسويةتتم
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أساليب التقييم 

المبانيتستخدم لـ(طريقة االحالل) أسلوب التكلفة األسلوب

األسلوبتعريف

oمنفعةذيأصللىعالحصولتكلفةمنأكثرماألصليدفعلنالمشتريأنعلىينصلالذياالقتصاديالمبدأباستخدامللقيمةمؤشراالتكلفةأسلوبيقدم

.متعلقةأخرىعواملأيأوالمخاطرأواإلزعاجأوبالوقت،متعلقةعواملهناكتكنلمماالبناءأوالشراءطريقعنسواءمماثلة

oاألخرىالتقادمأشكالوجميعالمادياإلهالكخصمثمومناألصل،إنتاجإعادةأوإلحاللالحاليةالتكلفةحسابطريقعنللقيمةمؤشرااألسلوبويقدم.

oكتاب).لألصللدقيقةاالماديةالخصائصوليسالتقييممحللألصلمشابهةمنفعةعلىللحصولالمشاركيدفعهالذيالسعرتحديدتكلفةهياإلحاللتكلفة

(71صـ,2020الدوليةالتقييممعايير

المنهجية

oاإلحاللتكلفةاسمباإلحاللتكلفةإلىاإلشارةالتعديالتهذهبعدويمكنالصلة،ذاتالتقادمأشكالوجميعالماديللتدهوراإلحاللتكلفةتعديليتمماعادة

.المهلكة

التطبيق

oعليهالحصولأومماثلةمنفعةيقدمأصلإلنشاءيسعرالسوقفينموذجيمشاركيتكبدهاالتيالتكاليفجميعحساب.

oالتقييممحللألصلخارجيأووظيفيأوماديتقادمأوإهالكأيتحديد.

oالتقييممحلاألصلقيمةإلىللوصولاإلجماليةالتكاليفمناإلهالكخصم.
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األسلوبتعريف

oةعنــهينتــجممــاالتقييــمتاريــخإلــىقعــةالنقديــةالتدفقــاتخصــميتــمالمخصومــةالنقديــةالتدفقــاتطريقــةفــي ـٌ ةقيمـ ـٌ ألصــلحاليـ

oةاألبديــةأواألجــلطويلــةألصــولالحــاالتبعــضفــيالمخصومــةالنقديــةالتدفقــاتتشــملأنيمكــن ـ  ةقيمـ ـ  فــياألصــلمــةقيتمثــلنهائيـ

توقــعتــرةفبــدونطرفيــةأونهائيــةقيمــةباســتخدامفقــطاألصــلقيمــةحســابيمكــنأخــرىحــاالتوفــي.الصريحــةالتوقــعفتــرةنهايــة

.الدخــلرســملةبطريقــةاألحيــانبعــضفــيھــذاإلــیویشــارصريحــة،

المنهجية

:يليكماهيالمخصومةالنقديةالتدفقاتطريقةفيالرئيسةالخطوات

oبعــدأوضريبــة،القبــلمــا) ّالتدفقــاتأوالنقديــة،التدفقــاتالتقييــممحــلواألصــلالمهمــةلطبيعــةالنقديــةالتدفقــاتأنــواعأنســباختيــار

ةإجمالــيةأوالضريبــة، ـ  ة،أوحقيقيـ إلــخاســمي 

oوجدتإنالنقدي،بالتدفقللتنبؤصريحةفترةأنسبتحديد

oالفترةلتلكالنقديةالتدفقاتتوقعاتإعداد.

oةالنهائيةالقيمةكانتإذاماتحديد األصللطبيعةالمناسبةئيةالنهاالقيمةتحديدثم،(وجدتإن)الصريحةالتنبؤفترةنهايةفيالتقييممحلألصلمناسب 

oالمناسبالخصممعدلتحديد

oوجدتإنالنهائيةالقيمةذلكفيبماالمتوقعة،المستقبليةالنقديةالتدفقاتعلىالخصممعدلتطبيق

13

أساليب التقييم 

العقارات المدرة للدخلتستخدم لـ(طريقة التدفقات النقدية المخصومة)أسلوب الدخل األسلوب



النرجس  –الرياض–مجمع تجاري|  

األسلوبتعريف

oاحدةوحاليةرأسماليةقيمةالىالمستقبليةالنقديةالتدفقاتتحويلطريقعنللقيمةمؤشرايقدم.

oتحويلبالرسملةيقصدو،الرسملةعمليةخاللمنالقيمةتقدرو(لألصلاالفتراضيالعمر)االنتاجيعمرهخاللاالصليحققهالذيالدخلاالسلوبهذايتناول

اواستخداممنالمتوقعالربحمثلتعاقديةغيرترتيباتاوعقودبموجبالدخلتدفقاتتتولدو.مناسبخصممعدلباستخدامرأسمالمبلغالىالدخل

باألصلاالحتفاظ

oمعتادةواحدةدخلفترةعلىالكليالرسملةاوالمخاطرمعاملبتطبيق(الدخلرسملة)الدخلاسلوبضمنتندرجالتيالطرقتتضمنو

المنهجية

oالمتوقعخلالداستمراريةأوتحققلضمانمطلوبةرأسماليةتكاليفأيمراعاةمعاالصلمنالمتوقعالنقديالدخلصافيعلىيكونالطريقةتركيزإن.

oوليسالمتوقعةةالمستقبليوالطلبالعرضلقوىوفقااستمراريتهاودرجةللعقارالمناسبةالدخلمؤشراتعلىالتعرفعلىالسوقدراسةفيالمقيميركز

.التاريخية

oالنقديةالتدفقاتمنبدالالرسملةاستخداميرجحمستقربدخلاالصلتمتعاذا.

oالسوقشفافيةعدمبسببللمقيممستمرتحدييمثلالخصموالرسملةمعاملتقديران.

التطبيق

(1------

(2------

14

أساليب التقييم

العقارات المدرة للدخلتستخدم لـ(رسملة الدخل)أسلوب الدخل األسلوب



معلومات ووصف العقار

المحور الثاني
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وصف العقار

بيانات الملكية

رقم الصــك
310114039546+310114039547

تاريخ الصــك
1439/03/05

,رقم القطعة 128 ,127 ,126
120 ,121 ,122

رقم المخطط
2737

-رقم البـــلك

صخريةرمليةصبخةدفانمرتفعةمنخفضةمستويةارطبيعة  العق

نظام البناء

تجاري

وصف الموقع

العربية السعوديةالمملكةالدولــة

الوسطىالمنطقة

الرياض  المدينــة

النرجس  الحــــي

عفانعثمان بنالشــــارع

2م5,100العقار عبارة عن مجمع تجاري مساحته  وصف عام



النرجس  –الرياض–مجمع تجاري|   17

وصف العقار

الخدمات المتوفرة في الموقع

خدمات أمنية كهرباء

مراكز طبية مياه

مدراس إنارة

مراكز تسوق هاتف

تشجير طرق مسفلته

حدود وأطوال الموقع

شمــاال  
الصكوك المرفقة حسب

بطـــول
حسب الصكوك المرفقة 

م

جنـوبــا  
حسب الصكوك المرفقة 

بطـــول
حسب الصكوك المرفقة 

م

شـرقــا  
حسب الصكوك المرفقة 

بطـــول
حسب الصكوك المرفقة 

م

غـربـــا  
حسب الصكوك المرفقة 

بطـــول
حسب الصكوك المرفقة 

م
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وصف العقار

معلومات هامة عن العقار 
مجمع الراشد سترب مولاسم العقار

حي النرجس بمدينة الرياضالموقع
مجمع تجارينوع العقار
1عمر العقار 
5,100(2م)مساحة األرض 

4,406مساحة البناء
1عدد األدوار

معارض تجارية7عبارة عن مكونات العقار
1,195,000(ريال)إجمالي الدخل الحالي 

124,113(ريال)مصروفات التشغيل والصيانة 
1,070,887(ريال)صافي الدخل التشغيلي 
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تحليل دخل العقار| بيانات العقار 

تحليل دخل العقار

:إجمالي اإليرادات
حيث , ريال 1,195,000وتبلغ اإليرادات السنوية للمجمع  , يتم تأجير المجمع التجاري لخمسة من المستأجرين الرئيسيين 

وتعد هذه اإليجارات , ريال 274وبذلك يكون متوسط قيمةالمتر التأجيري حوالي , متر مربع 4,239يستأجرون ما مساحته  
.لذلك من المتوقع أن يتم زيادتها خالل األعوام القادمة, أقل من المعدالت السائدة في محيط العقار 

:معدالت اإلشغال
.حيث أنه مؤجر بالكامل% 100تبلغ نسبة اإلشغال للعقار 

:مصروفات التشغيل والصيانة
,,  فات جمعها حيث يتكفل المالك بهذه المصرو, ال يتحمل المستأجرون أي مصروفات تشغيل أو صيانة للعقار المستأجر 

بنهاية العام الحالي وحسب البيانات المالية التي أرسلها العميل فمن المتوقع أن تبلغ قيمة مصروفات التشغيل والصيانة
وتعد هذه النسبة جيدة مقارنة بالعقارات , من إجمالي دخل العقار % 10وهي تمثل حوالي , ريال 124,113حوالي 

.المشابهة
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صورة كروكيه وحدودية للموقع 

20
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صور توضح طبيعة الموقع| تحليل الموقع 

21



نتيجة التقييم

المحور الثالث
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مخاطر عملية التقييم
"  الريت"مخاطر عملية تقييم عقارات  

:ومن أهم هذه المخاطر, على بعض المخاطر التي قد تؤثر في تحديد قيمة العقار العادلة " الريت"تنطوي عملية تقييم عقارات 

:مخاطر االقتصاد الكلي.  1
ئب والحركة العامة مثل معدالت التضخم  والسيولة ومعدالت الفائدة وتكاليف التمويل والضرا, قد تؤثر ظروف االقتصاد الكلي للدولة على قيمة أي عقار 

.حيث أن تغير هذه المؤشرات أو أحدها قد يؤثر بالسلب على قيمة العقار, في أسواق األسهم المحلية والعالمية 

:مخاطر عدم وجود ضمان لتحقيق اإليرادات المستهدفة.  2
السوق المختلفة قد لذلك فإن أي انخفاض في هذه اإليرادات نتيجة تغير ظروف, الريتبما أن تحقيق إيرادات يعتبر العامل الرئيس في تحديد قيمة عقارات 

.يؤثر على قيمة العقار

:مخاطر تنظيمية وتشريعية.  3
ات البلدية بالحد من بعض مثل ظهور بعض التشريع, قد تشهد البيئة التنظيمية أو القانونية أو التشريعية بعض التغييرات التي قد تؤثر على قيمة العقار 

.أو تخفيض عدد األدوار المسموح بها في أماكن أخرى مما يؤثر على القيمة النهائية للعقار, النشاطات في أماكن محددة 

:مخاطر عدم وجود عقود طويلة األجل.  4
لعقار حيث أن وجود مثل هذه العقود يضفى نوعا من االستقرار على دخل ا, يؤثر عدم أو قلة وجود عقود طويلة األجل بشكل كبير على قيمة العقار 

.في حين أن غياب وجودها يمكن أن يؤدي إلى تذبذب قيمة العقار, وبالتالي على قيمته

:مخاطر المنافسة.  5
ن كذلك األمر في سوق العقار فإن زيادة المعروض م, إن كثرة المعروض من أي سلعة يؤدي إلى وجود منافسة في األسعار المقدمة للمستهلكين

.الوحدات العقارية ودخول منافسين جدد للسوق يمكن أن يؤدي إلى انخفاض أسعار الخدمة وبالتالي انخفاض اإليرادات ومن ثم قيمة العقار

:البيانات المستقبلية.  6
لعقار بصفة عامة وسق ايعتمد تقييم بعض العقارات خاصة الحديثة منها والتي ليس لها تاريخ تشغيلي على توقعات المقيم وقراءته المستقبلية للسوق

.يير قيمة العقاراألمر الذي يؤدي حتما لتغ, وقد تختلف ظروف التشغيل المستقبلية عن االفتراضات المستخدمة في عملية التقييم , بصفة خاصة 
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مقارنات االراضي

مقارنات االراضيرقم 

ريال6000سعر المتر , 2م900أرض تجاري مساحة 1

ريال5000سعر المتر , 2م1800تجاري مساحة أرض سكني 2

ريال6500سعر المتر , 2م900مساحة تجاري  أرض 3

ريال6400سعر المتر , 2م1375أرض سكني  مساحة 4
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مقارنات االيجارات

مقارنات لإليجاررقم

ريال700قيمة المتر , 2م248المساحة , لإليجار معرض 1

ريال850سعر المتر , 2م 50مساحة , معرض لإليجار2

ريال730سعر المتر , م 48مساحة , معرض لإليجار 3

ريال925سعر المتر , م54مساحة , معرض لإليجار4
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نتائج التقييم

االستنتاج

(التكلفةطريقة):االولىالطريقة

ناءالبمسطحاتمساحةاحتسابتم•
رخصةفيالواردةالبياناتحسب
.البناء

منمربعالالمتربناءتكلفةتقديرتم•
ادلموالحاليةاألسعارحسبالبناء
.البناء

عمرالحسباإلهالكنسبةتقديرتم•
العقاراالقتصادي

عناألرضمترلقيمةالتوصلتم•
يعاتوالمب,المشابهةالبيوعطريق

فيالتقييموخبراء,المقارنة
«تثمين»

أسلوب التكلفة )طريقة اإلحالل(

بية ناء األق سطحات ب م02م

ألقبية متر ل ناء ال ريال0تكلفة ب

بية  ي تكاليف األق مال ريال0إج

متكررة ناء األدوار ال سطحات ب م4,4062م

متكررة متر / األدوار ال ناء ال ريال700تكلفة ب

متكررة ي / األدوار ال مبان ناء ال ريال3,084,200تكاليف ب

بناء ي تكاليف ال مال ريال3,084,200إج

رى % من تكاليف البناءالقيمةتكاليف أخ

مهنية رسوم ال %%154,2105.0ال

ق مراف %%154,2105.0شبكة ال

ة يف االدار كال %%154,2105.0ت

ت/%50( 3 سنوا ل ) تموي يف ال كال %%277,5786.0 ت

ل مقاو ح ال %%616,84020.0رب

الك ي قبل اإله مبان ي تكاليف ال مال ريال4,441,248إج

لمبنى ضي ل ترا عمر االف سنة40.0ال

متبقي صادي ال ت عمر االق سنة37.0ال

فعال عمر ال سنة3.0ال

ي مال الك اإلج دل اإله ع %%7.50م

الك ريال333,094تكاليف اإله

الك عد اإله بناء ب ي تكاليف ال ريال4,108,154صاف

ض ساحة األر م5,1002م

ض تر األر ريال4,200قيمة م

ض ي قيمة األر مال ريال21,420,000إج

عقار ي قيمة ال مال ريال25,528,154إج

با( قري عقار )ت ريال25,528,000قيمة ال
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(الدخلرسملة )أسلوب الدخل | نتائج التقييم 

االستنتاج

(الدخلرسملة)الدخلأسلوب:الثانيةالطريقة

بند قيمةال ال

ي حال فعال ال دخل ال 1,195,000ال

صيانة تشغيل وال ات ال صروف سبة م %10ن

صيانة تشغيل وال ات ال صروف 124,113قيمة م

دخل ي ال 1,070,887صاف

رسملة عدل ال %8.5م

عقار 12,598,671قيمة ال

با قري عقار ت ي قيمة ال مال 12,599,000إج

عميل( ات ال يان تمادا على ب دخل )اع سملة ال قة ر ري ط
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افتراضات طريقة التدفقات النقدية المخصومة

:الخصممعدلحسابافتراضات

:وهي,مؤثرةعواملأربعمنالخصممعدليتكون•

%3تقريباوالبالغ,سنوات10و5لمدةالحكوميةاسنداتعلىالعائدمتوسطأنهافترضناوقدالحكوميةالسنواتعلىالعائدمعدل•

.القادمةالفترةخاللالسعوديةالعربيةللمملكةوالمحليةالدوليةالجهاتمنالعديدتوقعاتحسب%2.5يبلغأنالمتوقعمنوالذي:التضخممعدل•

.القادمةالفترةخاللالتجاريةالعقاراتلسوقرؤيتهمحسب"تثمين"فيالخبراءقبلمنتقديرهاوتم:السوقمخاطرعالوة•

.القادمةالفترةخاللالسوقفيتنافسيتهومدىنفسهالعقارلوضعرؤيتهمحسبوذلك"تثمين"خبراءقبلمنأيضتقديرهاوتم:الخاصةالمخاطرعالوة•

:االسترداديةالقيمةحسابافتراضات

:المشابهةللعقاراتالسوقفيالسائدالوضعحسبلهايتعرضأنيمكنالتيالمخاطرومدىمستقبلياالعقاراستقرارمدىمعيتناسبرسملةمعاملاستخدامتم•

.مستقبالالمتوقعالنمومعدللحسابنفسهالمتوقعالتضخممعدلاستخدامتم•

:افتراضات اإليرادات

.2م4,239ريال وهو ناتج عن تأجير كافة المساحة المتاحة بالعقار والبالغة  1,195,000بلغ إجمالي اإليرادات الحالية 
.حيث أن قيمة التأجير الحالية منخفضة بشكل ملحوظ عن قيمة التأجير العادلة, 2022من عام بدء سنويا % 5تم افتراض زيادة اإليرادات بنسبة 

:افتراضات معدالت اإلشغال

.ة ات المشابهقارومن المتوقع أن أن يستمر هذا المعدل في االستمرار خالل الفترة القادمة نظرا لموقع العقار المتميز وانخفاض أسعار التأجير به عن الع, % 100يبلغ معدل  اإلشغال الحالي 

:مصروفات التشغيل والصيانة

ولذلك نرى , ة بإدارة المكان ككل وال يتحمل العقار سوى مصروفات التشغيل الخاصة بإدارته والمصروفات الخاص, يتحمل المستأجرون كافة المصروفات التشغيلية الخاصة بالمساحة التاجيرية الخاصة بهم 

.خالل النصف األول من العام الجاري والتي من المتوقع أن تستمر خالل فترة التدفقات النقدية% 10أن نسبة هذا المؤشر جيدة حيث بلغت حوالي 
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(التدفقات النقدية المخصومة)أسلوب الدخل | نتائج التقييم 

االستنتاج

(المخصومةالنقديةالتدفقات)الدخلأسلوب:الثانيةالطريقة

ل كام تشغيل ال ال ال ي ح ل ف دخ ي ال مال حكومية1,195,000إج سندات ال د ال ائ عدل ع ملة%3.0م س ر ل ال عام %8.0م

لية تشغي ات ال مصروف تضخم%10.0ال عدل ال مو%2.5م ن عدل ال %2.5م

ر ستقرا عد اال ر ب شواغ عدل ال سوق%0م ر ال الوة مخاط %3.0ع

ة نقدي قات ال تدف ترة ال خاصة5 سنواتف ر ال مخاط الوة ال %2.5ع

ت رادا مو اإلي عدل ن خصم%5 سنويام عدل ال %11.0م

31-Dec-2131-Dec-2231-Dec-2331-Dec-2431-Dec-25

ا )%( عة سنوي متوق رادات ال سبة نمو اإلي %5%5%5.0%5%0ن
ل كام تشغيل ال الة ال ي ح دخل ف ي ال مال 1,195,0001,254,7501,317,4881,383,3621,452,530إج

شاغر % سبة ال %0%0%0%0%0ن
ر شواغ 00000قيمة ال

فعال دخل ال ي ال مال 1,195,0001,254,7501,317,4881,383,3621,452,530إج
صيانة تشغيل وال ات ال صروف سبة م %10%10%10%10%10ن
ة  صيان تشغيل وال ات ال صروف 119,500125,475131,749138,336145,253قيمة م

تشغيلي دخل  ال ي ال 1,075,5001,129,2751,185,7391,245,0261,307,277صاف
ة( ستردادي قيمة اال يرة )ال قيمة األخ 16,749,486ال

سنوية ة ال نقدي تدفقات ال ي ال 1,075,5001,129,2751,185,7391,245,02618,056,763صاف
حالية قيمة ال ي ال ي صاف مال 15,856,478إج

با قري قيمة ت ي ال مال 15,856,000إج

ة نقدي قات ال تدف صم ال قة خ ري ضات ط ترا خصم  اف ة(لحساب معدل ال ستردادي يرة )اال قيمة األخ لحساب ال

ة مخصوم ة ال نقدي قات ال تدف ال
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نتائج التقييم

االستنتاج 

رسملةقةطريفإنمتداولعقارياستثمارصندوقطرحهوالتقييممنوالعرض,للدخلالمدرةالعقاراتمنالتقييمموضعالعقارأنبما

لتقييمهواألفضلاألنسبالطريقةتعدالدخل

التاليةالمعلوماتوحسبةالسوقيالعقارقيمةانتثمينخبراءيرىالعميللمتطلباتوفقاوالمتبعةالتقييموأساليبالمعاييراتباععلىبناء

:كالتاليهي2م5,100مساحتها،(النرجس)حيفي(الرياض)بمدينة(310114039547+310114039546)الصكرقمللعقار

المخصومةالنقديةالتدفقاتطريقةاعتمادتم.

ة مخصوم ة ال نقدي قات ال تدف قة ال ري ط

عقار ساحة ال م

5,100.00

عقار  مالي قيمة ال إج

15,856,000

ة عقار كتاب مالي قيمة ال إج
ال سعودي ال غير ف ري مسون أل ستة وخ ة و مائ مان ًا وث مسة عشر مليون قط خ ف
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مالحظات عامة 

الحاليةالسوقلظروفوفقا  %10-أو+بحدودالقيمةفيالتذبذبهامش

تأثيرمعرفةنستطعملكمابه،متأثرةبياناتلدينايتوفرولمكوروناأزمةقبلمابياناتهيالتقييمفيالمستخدمةالمتوفرةالبيانات

.التذبذبوحجمالتغييرأفقهووماالسوقعلىالحاليةاالحداث

المدير العام 

حمد بن علي الطالعيأ

(1210000272)رقم العضوية  

مدير إدارة التقييم

عبداهلل آل محفوظ

(1210000273)رقم العضوية 

31

المالحظات

التوصيات

اأعالهالمعطياتبمراجعة تمالتيالقيمةأناألصولوتثمينلتقييمالسعوديةالشركةخبراءيرىالمشابهة،والبيوعالسوقلمسحووفق 

.الراهنالوقتفيالسوقاتجاهوتعكسالمرجحةالقيمةهيلهاالتوصل

اأشهر3كلدوريبشكلالعقارتقييميتمبأننوصي .كوروناأزمةبسببالراهنبالوضعالسوقلتأثرنظر 



المالحق

المحور الرابع
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صكوك العقار
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رخصة البناء
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توضيح

بموضوعيةلونيعمإنهمكماتحيز،أيدونماالتقييمعمليةبإجراءقامواومساعدينمقيميينمنوممثليهاتثمينشركة

أوحاليةمصلحةأيوممثليهاللشركةوليس.لهالتابعيناألطرافأوالتابعةوشركاتهالعميلعنباالستقالليةويتمتعون

األموربواطنبالعالمينهؤالءبينمنليسأنهكماله،التابعيناألطرافأوالتابعةشركاتهمنأيأوالعميللدىمرتقبة

وأتعاب.لهنالتابعياألطرافأوالتابعةوشركاتهالعميلمعارتباطاتأوداخليةعالقاتلديهمالذينهؤالءأوالعميللدى

علىشركةالحصلتوإذاأخرى،أحداثأيأوإليهايتوصلالتيالنتائجعلىمشروطةغيرالتقييمعمليةمقابلالمقيم

,لمساعدةاهذهطبيعةذكرسيتمالتقييم،فيمهمةجوانبمنجانببأييتعلقفيماآخرطرفمنأهميةذاتمساعدة

.وجدتإنالتقريرفيتوثيقهاثمومنعليهااالعتمادومدى



نهاية التقرير
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تقرير تقييم عقاري

مقدم لـ

شركة السعودي الفرنسي كابيتال

114238: رقم التقرير 
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مقدمة

كابيتالشركة السعودي الفرنسي / السادة

...السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته وبعد 

حديدتوالتقييمموضوعالعقاربمعاينةقمناوعليه(الوصل)بحي(دبي)بمدينة(سكنيمجمع)لعقارالتقييممجالفيالمهنيةخدماتنالتقديمعرضنابقبولكمتشرفنا

(2020)الدوليةييمالتقمعاييرخاصةالتقييمبمجالبهاالمعمولوالدوليةالمحليةواالنظمةمعاييرالبااللتزاممعالسوقيةللقيمةللوصولاألمثلاألسلوب

المتوفرةالبياناتبأنا  علمالسوقية،القيمةالىللوصولوتحليلهاالبياناتجمعتماساسهاعلىوالتيالمعتمدينللمقيميينالسعوديةلهيئةامنوالمعتمدة

ولدىالتذبذبوحجمغييرالتأفقوتبينالمستقبلفيالسوقاتجاهتعكسمعلوماتأوبياناتلديناتتوفرولمكوروناجائحةقبلماهيالتقييمفيوالمستخدمة

.الجائحةقبلمابياناتعلياالعتمادتمفقد

ريال(230,969,000)ساويت(السكنيللمجمع)السوقيةالقيمةانتثمينخبراءيرىالعميللمتطلباتوفقاوالمتبعةالتقييموأساليبالمعاييراتباععلىبناءو

.التقريربهذاموثقهوكماسعودي

المدير العام 

حمد بن علي الطالعيأ

(1210000272)رقم العضوية  
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فهرس المحتويات
الصفحةالعنوان

المعايير العامة 

o 2مقدمة

o  5عن شركة التقييم -المعايير العامة

o 6المقييم ووضعه –المعايير العامة

o 7نطاق العمل –المعايير العامة

o 8( تابع ) نطاق العمل –المعايير العامة

o 9( مراحل العمل ) نطاق العمل

اساليب التقييم 

o 11(طريقة البيوع المشابهة )أسلوب السوق

o 12(التدفقات النقدية المخصومة) أسلوب الدخل

o 13(رسملة الدخل)أسلوب الدخل

معلومات ووصف العقار 

o 18-15وصف العقار

o 19صورة كروكيه وحدوديه

o 20صور فوتوغرافية

نتيجة التقييم والتوصيات 

o23مخاطر عملية التقييم

o 24األراضيمقارنات

o 27-25نتائج التقييم

o 28المالحظات



المعايير العامة

المحور األول
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الملخص التنفيذي

البيان البند البيان البند

310110038095 رقم الصك شركة السعودي الفرنسي كابيتال  اسم العميل

هـ 1439/03/08 تاريخ الصك كابيتالشركة السعودي الفرنسي  المستفيدون من التقييم

- رقم المخطط ريتصندوق  الغرض من التقييم

- رقم القطعة مجمع سكني نوع العقار

القيمة السوقية أساس القيمة

الوصل-دبي–االمارات العربية المتحدة عنوان العقار

2020معايير التقييم الدولية 
يم معايير التقيي

المتبعة

م2021/06/10 تاريخ المعاينة ملكية تامة طبيعة الملكية

م2021/06/30 متاريخ التقيي
(طريقة المعامالت المقارنة)اسلوب السوق 

(رسملة الدخل ) أسلوب الدخل 

(طريقة التدفقات النقدية المخصومة)الدخلأسلوب 

أسلوب التقييم المتبعة

م2021/07/11 قريرالتتاريخ إصدار

230,969,000 (ريال)القيمة السوقية للعقار 



الوصل   –دبي –مجمع سكني|   6

oتطبيقاتأوولاألصمعياربموجبتعديلهيتمماعدافيماالتقييم،أعمالبإجراءالخاصةواالشتراطاتالمتطلباتالمعاييرهذهتحدد

عليهانطبقتأخرىتقييمأغراضوألياألصولبجميعالخاصةالتقييمأعمالعلىتطبيقهاهوالمعاييرهذهمنوالغرضالتقييم،

.التقييممعايير

oالكفاءةدرجاتعلىبأيتمتعوالذيلديهاالذيالعملوفريقاألصولوتثمينلتقييمالسعوديةالشركةقبلمنالتقريرهذاإعدادتم

مننخبةدادهع  فييضمالذياالستشاريفريقناكفاءةفيوالمتمثلةلناالمتاحةالمواردمنمستفيدينو,الالزمةوالحيادية

قاعدةمنناشركتلدىيتوفرماواالستشارات،والتقييممجالفيخبراتوذاتعلياأكاديميةبشهاداتالمؤهلينالمستشارين

عنادرةالصواإلحصائياتوالمعلوماتللبياناتجمعمنبهقامتماخاللومنالتقييميةخبراتهاخاللمنبناؤهاتممعلومات

تحديثعلىالشركةوتعملهذا,وجهأكملعلىبمهامهمللقيامإدراكسعةالمقّيمينيعطيمماالرسميةوغيرالرسميةالجهات

.مستمربشكلمعلوماتهاقاعدة

oعملنافترةخاللتقييمتقرير24,000مناكثربتقديمقمناو،سنوات10الـعنتزيدواالستشاراتالتقييمبأعمالخبرتنا.

oالماليةشركاتوالالمملكةفيالموجودةالبنوكألغلب،حكوميةوالشبهالحكوميةللجهاتخدماتهابتقديمتثمينشركةتشرفت

.وغيرهاالتجاريةوالشركاتالصناعية،والقطاعاتالعقاريةوالشركات

عن شركة التقييم| نطاق العمل 
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التفاصيل نطاق العمل

اوذلكالتقييمموضوعلألصولوحدوديةضوئيةوصورالتقييمونتائجالتقييموخطواتمنهجيةيوضحتقرير باالمتثالالخاص1.2معيارلوفق 

(31صـإلى26صـمن,2020الدوليةالتقييممعايير).التقاريربإعدادالخاص1.3ومعيار,واالستقصاءالبحثوأعمالللمعايير
وصف التقرير

.ريتصندوق الغرض من التقييم

oالتزاماتأيعليهوليستامةملكيةذاتالعقارأنافتراضتم.

oبانافتراضتموصحتهممنالتأكدعلىبالعملتثمينتقملموللموقعكروكيهوصورةللصكالعميلمنضوئيةصوراستالمتملقد

.اخرىلجهاتحقوقعليهتوجدالومرهونغيرالعقار

االفتراضات

المواصفاتحيثمنالمستهدفللعقارقربا  العقاراتبأكثرالدراسةفيواستعنناالمستهدفالعقاربمنطقةالعقاراتسوقبدراسةقمنالقد

.االمكانقدرعليهاالحصولتمالتيالمعلوماتصحةمنللتأكداجتهدناولقدمنهالكلوالمساحات
نطاق البحث واالستقصاء

مستمرشكلبتحديثهايتموالتيتثمينبشركةالخاصةالبياناتقاعدةالعدل،وزارةالعقار،تجارالمستهدفة،بالمنطقةالعقارمكاتب طبيعة ومصادر المعلومات

سعوديريال ريرفي التقالعملة المستخدمة

(101المعيار رقم )نطاق العمل | المعايير العامة 

معلومات العميل واالستخدام

كابيتالالفرنسيالسعوديشركة اسم العميل

كابيتالالفرنسيالسعوديشركة صاحب التقرير

داخلياستخدام االستخدام

طبيعة األصول المقّيمة

دبي المدينة

الوصل الحي
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(101المعيار رقم )نطاق العمل | المعايير العامة 

التفاصيل نطاق العمل

:السوقيةالقيمة

بعدمحايداسأسعلىمعاملةإطارفيراغبوبائعراغبمشتربينالتقييمتاريخفيااللتزاماتأواألصولمبادلةأساسهعلىينبغيالذيالمقدرالمبلغهي

إجبارأوقسردونوحكمةبمعرفةاألطرافمنطرفكل  يتصرفحيثمناسبتسويق

(3.1فقرة36صفحةااللكترونيةالنسخة,2020الدوليةالتقييممعايير)المصدر

أساس القيمة 

(نوع القيمة)

المثلىبالطريقةالتقييمعمليةأداءمنالمقيمتمكنمعينزمنفيومؤشراتأدلةتوفرعدمعنالناتجةالحالةهي حالة عدم اليقين

العليه،اء  وبن.آخرغرضألياألحوالمنحالأيعليإليهاإلشارةأومنهاالقتباسأوتداولهأواستخدامهيجوزوالفقطأجلهمنأعدالذيللغرضمعدالتقريرهذا

المقيمويحتفظ.دالبنهذاأحكاممنجاءمايخالفنحوعلىالتقييمتقريراستخدامنتيجةطرفأيبتكبدهاخسارةأيعنمسؤوليةأيالمقيمأوالشركةتتحمل

طرفأليلتقريراهذاتقديميجوزوال.الشركةمنصريحةموافقةدوننحوأيعلىالتقريرهذاإصدارإعادةيجوزوال.التقييمتقريربإصدارالخاصةالحقوقبجميع

وعمليالتتعدأيإدخالفيبالحقوالمقيمالشركةتحتفظأنوالحذرالحيطةدواعيومن.الشركةمنصريحةموافقةدونفيهإليهمالمشارهؤالءبخالفآخر

.محددةظروفظلفيالتقييمنتيجةدعمأوالتقييمعلىمراجعةأي

.الحقا  لهاتضحتلكنهامالتقييتاريخفيموجودةكانتمعلوماتضوءعلىنتائجهوتنقيحوتعديلالتقييمحساباتبمراجعةالتزام،إيدونبالحق،الشركةتحتفظ

القيود على االستخدام

أو التوزيع أو النشر

،المجالهذافيبهامعمولالوالدوليةالمحليةالمعاييرمعتتماشىمتينةوثوابتسليمةأسسعلىوالمبنيةالتقييممجالفيالشركةتتبعهاالتيالمنهجيات

.2020الدوليةالتقييممعاييرتطبيقخاصة  

ييم االلتزام بمعايير التق

الدولية

العميلعنتقالليةباالسويتمتعونبموضوعيةيعملونإنهمكماتحيز،أيدونماالتقييمعمليةبإجراءقامواومساعدينمقيميينمنوممثليهاتثمينشركة

أنهكماله،التابعيناألطرافأوالتابعةشركاتهمنأيأوالعميللدىمرتقبةأوحاليةمصلحةأيوممثليهاللشركةوليس.لهالتابعيناألطرافأوالتابعةوشركاته

.لهالتابعيناألطرافأوالتابعةوشركاتهالعميلمعارتباطاتأوداخليةعالقاتلديهمالذينهؤالءأوالعميللدىاألمورببواطنالعالمينهؤالءبينمنليس

آخرطرفمنةأهميذاتمساعدةعلىالشركةحصلتوإذاأخرى،أحداثأيأوإليهايتوصلالتيالنتائجعلىمشروطةغيرالتقييمعمليةمقابلالمقيموأتعاب

.وجدتإنالتقريرفيتوثيقهاثمومنعليهااالعتمادومدى,المساعدةهذهطبيعةذكرسيتمالتقييم،فيمهمةجوانبمنجانببأييتعلقفيما

استقاللية المقيم
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مراحل العمل | نطاق العمل ( 2-2)

عبـارةهوالتقييمموضعاألصلأنتبينالمعاينةخـاللمـن
.(دبي)بمدينة(سكنيمجمع)فيسكنيةشقة69عن

تحديد خصائص االصل 02

جمعنطاقتحديدتمالتقييمموضعالعقارنوععلىبناء  
قةالمنطوخاصة  (الوصل)حي(دبي)مدينةفيالبيانات
بالعقارالمحيطة

جمع البيانات 03

تميوالتالعقارمنطقةفيالمتوفرةالبياناتتحليلتم
التيةالعقاريالمكاتبمثلرسميةغيرمصادرمناستقائها

يفمتمثلةرسميةمصادرومنالعقارمنطقةفيتعمل
العدلوزارةمؤشرات

تحليل البيانات 04

إلضافةباالعقارمساحةتوضحالعميلمنبياناتاستالمتم
علىالوقوفتمذلكبعدالعقارموقعيوضحكروكيإلى

بالواقعالعميلمنالواردالمعلوماتومطابقةالعقار

معاينة األصل 01

تتوافققيمةحترجييتمالتقييمطرقنتائجبينالتوفيقبعد
العميلمعالموضحالعملنطاقمع

06تقدير القيمة

خبراء3منالمكونةالمراجعةلجنةقبلمنالقيمةمراجعة
اضاتاالفتروالتحليالتوالمعلوماتبمراجعةيقوماخرين
.المقيماليهاتوصلالتي

07مراجعة القيمة

التقريروصفلــ101لمعياروفقاالتقريراعدادعلىالعمل
التقاريرإعداد103ومعيار

08إعداد التقرير

وسوقالناحيةمنالحاليلالستخداماءخبرالتقديربعد
تدفقاترالأسلوببأناالستنتاجتمعنهالمتوفرةالبيانات
.العقارقيمةلتقديراالفضلالنقدية

05تطبيق طرق التقييم



أساليب التقييم

المالحق
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أساليب التقييم

االرضتستخدم لـ(طريقة المعامالت المقارنة)أسلوب السوق األسلوب

األسلوبتعريف

oاوالمعروفةالمقارنةالمعاماتطريقةتستخدم التقييمحلملألصلمماثلةأومطابقةألصولصفقاتعنمعلوماتاإلرشادية؛المعاماتطريقةباسمأيض 

(30.1فقرة54صفحةااللكترونيةالنسخة,2020الدوليةالتقييممعايير)المصدر.للقيمةمؤشرإلىللتوصل

oالسابقةمعامالتالطريقةباسماألحيانبعضفيالطريقةهذهإلىُيشارالتقييممحللألصلمعاماتعلىفيهاالنظريتمالتيالمقارناتتحتويعندما.

oا اتمتالتيالمماثلةأوالمطابقةباألصولالخاصةالمعامالتأسعاردراسةفيتتمثلاألولىالخطوةفإناألسلوبلهذاوفق  كانتوإن.وقالسفيمؤخر 

ااألفضلمن,قليلةتمتالتيالمعامالت واضحةمعلوماتالهذهتكونأنشريطةللبيعالمعروضةأوالمدرجةالمماثلةأوالمطابقةاألصولأسعاردراسةأيض 

اتحليلهاوجرى القيمة،وأساس,ةالفعليالمعاملةواحكامشروطفيالفروقتبينلكيالمعامالتتلكبأسعارالمتعلقةالمعلوماتتعديلويجب.موضوعي 

ألصولوالماديةيةواالقتصادالقانونيةالخصائصفيفروقتوجدأنيمكنكما.تنفيذهايتمالتيالتقييمعمليةفياعتمادهايتمالتيواالفتراضات

.تقييمهيتمالذيباألصلمقارنةاألخرىالمعامالت

المنهجية

oالسعوديةركةالشبياناتقاعدةفيالمتوفرةبالبياناتاالستعانةوتمالعقار،لمنطقةالسوقومسحالعدلوزارةمؤشرمنالمشابهةالعروضبياناتجمعتم

دقيقةنتائجإلىللوصولعليهاالالزمةالتسوياتوعملوتصنيفهافرزهاوتماألصولوتثمينلتقييم

التطبيق

oالصلةذاتالسوقفيالمشاركونيستخدمهاالتيالمقارنةوحداتتحديد.

oالمعامالتلتلكالرئيسةالتقييممقاييسوحسابالمتعلقةالمقارنةالمعامالتتحديد.

oالتقييممحلواألصلالمقارنةاألصولبينوالكميةالنوعيةواالختافالتشابهألوجهُمتسقمقارنتحليلإجراء.

oالمقارنةواألصولالتقييممحلاألصلبينالفروقلتعكسالتقييممقاييسعلىوجدتإنالالزمةالتعدياتإجراء.

oالتقييممحلاألصلعلىالمعدلةالتقييممقاييستطبيق.

oللتقييممقياسمنأكثراستخدامتمإذاالقيمةمؤشراتبينالتسويةتتم
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األسلوبتعريف

oةعنــهينتــجممــاالتقييــمتاريــخإلــىقعــةالنقديــةالتدفقــاتخصــميتــمالمخصومــةالنقديــةالتدفقــاتطريقــةفــي ـٌ ةقيمـ ـٌ ألصــلحاليـ

oةاألبديــةأواألجــلطويلــةألصــولالحــاالتبعــضفــيالمخصومــةالنقديــةالتدفقــاتتشــملأنيمكــن ـ  ةقيمـ ـ  فــياألصــلمــةقيتمثــلنهائيـ

توقــعتــرةفبــدونطرفيــةأونهائيــةقيمــةباســتخدامفقــطاألصــلقيمــةحســابيمكــنأخــرىحــاالتوفــي.الصريحــةالتوقــعفتــرةنهايــة

.الدخــلرســملةبطريقــةاألحيــانبعــضفــيھــذاإلــیویشــارصريحــة،

المنهجية

:يليكماهيالمخصومةالنقديةالتدفقاتطريقةفيالرئيسةالخطوات

oبعــدأوضريبــة،القبــلمــا) ّالتدفقــاتأوالنقديــة،التدفقــاتالتقييــممحــلواألصــلالمهمــةلطبيعــةالنقديــةالتدفقــاتأنــواعأنســباختيــار

ةإجمالــيةأوالضريبــة، ـ  ة،أوحقيقيـ إلــخاســمي 

oوجدتإنالنقدي،بالتدفقللتنبؤصريحةفترةأنسبتحديد

oالفترةلتلكالنقديةالتدفقاتتوقعاتإعداد.

oةالنهائيةالقيمةكانتإذاماتحديد األصللطبيعةالمناسبةئيةالنهاالقيمةتحديدثم،(وجدتإن)الصريحةالتنبؤفترةنهايةفيالتقييممحلألصلمناسب 

oالمناسبالخصممعدلتحديد

oوجدتإنالنهائيةالقيمةذلكفيبماالمتوقعة،المستقبليةالنقديةالتدفقاتعلىالخصممعدلتطبيق

12

أساليب التقييم 

العقارات المدرة للدخلتستخدم لـ(طريقة التدفقات النقدية المخصومة)أسلوب الدخل األسلوب
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األسلوبتعريف

oاحدةوحاليةرأسماليةقيمةالىالمستقبليةالنقديةالتدفقاتتحويلطريقعنللقيمةمؤشرايقدم.

oتحويلبالرسملةيقصدو،الرسملةعمليةخاللمنالقيمةتقدرو(لألصلاالفتراضيالعمر)االنتاجيعمرهخاللاالصليحققهالذيالدخلاالسلوبهذايتناول

اواستخداممنالمتوقعالربحمثلتعاقديةغيرترتيباتاوعقودبموجبالدخلتدفقاتتتولدو.مناسبخصممعدلباستخدامرأسمالمبلغالىالدخل

باألصلاالحتفاظ

oمعتادةواحدةدخلفترةعلىالكليالرسملةاوالمخاطرمعاملبتطبيق(الدخلرسملة)الدخلاسلوبضمنتندرجالتيالطرقتتضمنو

المنهجية

oالمتوقعخلالداستمراريةأوتحققلضمانمطلوبةرأسماليةتكاليفأيمراعاةمعاالصلمنالمتوقعالنقديالدخلصافيعلىيكونالطريقةتركيزإن.

oوليسالمتوقعةةالمستقبليوالطلبالعرضلقوىوفقااستمراريتهاودرجةللعقارالمناسبةالدخلمؤشراتعلىالتعرفعلىالسوقدراسةفيالمقيميركز

.التاريخية

oالنقديةالتدفقاتمنبدالالرسملةاستخداميرجحمستقربدخلاالصلتمتعاذا.

oالسوقشفافيةعدمبسببللمقيممستمرتحدييمثلالخصموالرسملةمعاملتقديران.

التطبيق

(1------

(2------

13

أساليب التقييم

العقارات المدرة للدخلتستخدم لـ(رسملة الدخل)أسلوب الدخل األسلوب



معلومات ووصف العقار

المحور الثاني



الوصل   –دبي –مجمع سكني|   15

وصف العقار

بيانات الملكية

رقم الصــك
-

تاريخ الصــك
-

رقم القطعة
-

رقم المخطط
-

-رقم البـــلك

صخريةرمليةصبخةدفانمرتفعةمنخفضةمستويةارطبيعة  العق

نظام البناء
سكني

وصف الموقع

العربية المتحدةاالماراتالدولــة

الغربيةالمنطقة

دبي   المدينــة

الوصلالحــــي

22الشــــارع D st.

وحدة سكنية مختلفة المساحات وعدد الغرف69العقار عبارة عن وصف عام
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وصف العقار

الخدمات المتوفرة في الموقع

خدمات أمنية كهرباء

مراكز طبية مياه

مدراس إنارة

مراكز تسوق هاتف

تشجير طرق مسفلته

حدود وأطوال الموقع

م-بطـــول-شمــاال  

م-بطـــول-جنـوبــا  

م-بطـــول-شـرقــا  

م-بطـــول-غـربـــا  
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وصف العقار

معلومات هامة عن العقار 
B2مبنى سيتى ووك السكني اسم العقار

اإلمارات العربية المتحدة, دبي , الوصل الموقع
مجمع سكنينوع العقار
عام واحدعمر العقار 
(2م)مساحة األرض 

تقريبا2م13864قدم مربع أو ما يعادل 149194.43مساحة البناء
8عدد األدوار

شقة سكنية متنوعة المساحات والغرف69عبارة عن مكونات العقار
وحدة مؤجرة من قبل أفراد68يوجد عقود اإليجار الحالية

عبارة عن عقود سنوية مدة العقود
%98.6)%(معدل اإلشغال للمساحات المستأجرة 

10,129,950(ريال)إجمالي الدخل الحالي 
3,038,985(ريال)تقدير مصروفات التشغيل والصيانة 

7,090,965(ريال)صافي الدخل التشغيلي 
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تحليل دخل العقار| بيانات العقار 

تحليل دخل العقار

:إجمالي اإليرادات
وذلك بانخفاض قدره , ريال 10,129,950بلغت القيمة التأجيرية للعقود الحالية  حسب البيانات التي أرسلها العميل حوالي  

,  شقة69شقة من إجمالي 68ويعد هذا الدخل حصيلة تأجير , عن العام السابق بتأثير واضح من جائحة كورونا% 12حوالي 
.ريال148,970وبذلك يكون متوسط تأجير الوحدة الواحدة حوالي  

:معدالت اإلشغال
.شقة69شقة من إجمالي 68حيث أن عدد الشقق المؤجرة , % 98.6بلغ معدل اإلشغال الحالي حوالي 

:مصروفات التشغيل والصيانة
برم بينه وبين حيث يدفع المالك قيمة العقد الم, ال يتحمل المستأجرون أي مصروفات تشغيل أو صيانة للعقار المستأجر 

يانة بنهاية هذا ومن المتوقع أن تبلغ قيمة مصروفات التشغيل والص, إحدى الشركات العاملة في مجال الصيانة والتشغيل 
وهي نسبة معقولة مقارنة بالعقارات , من إجمالي اإليرادات % 30وهو ما يمثل حوالي , ريال 3,038,985العام حوالي 

.المشابهة
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صورة كروكيه وحدودية للموقع 

19
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صور توضح طبيعة الموقع| تحليل الموقع 

20



نتيجة التقييم والتوصيات

المحور الثالث
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تحليل التدفقات النقدية المخصومة

تحليل التدفقات النقدية

:افتراضات اإليرادات
شقة69شقة من إجمالي 68ريال وهو ناتج عن تأجير 10,129,950من المتوقع أن تبلغ إجمالي اإليرادات للعام الحالي •
سنويا خالل فترة التدفقات% 2تم افتراض زيادة اإليرادات بنسبة •

:اإلشغالمعدالت 
.فقط خالل فترة التدفقات النقدية % 98.5ولكن تم التحفظ على هذا المعدل ليكون , % 98.6يبلغ معدل  اإلشغال الحالي 

:مصروفات التشغيل والصيانة
خالل النصف ا العميل أرسلهمن المتوقع أن تصل نسبة مصروفات التشغيل والصيانة بنهاية هذا العام وبناء على البيانات التي 

سوق وقد تم افتراض انخفاض هذه النسبة لتتماشي مع المعدالت السائدة في ال, %  30األول من العام الجاري إلى حوالي 
وذلك خالل فترة التدفقات النقدية% 25لتصل إلى 
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مخاطر عملية التقييم

"  تالري"مخاطر عملية تقييم عقارات  

:ومن أهم هذه المخاطر, على بعض المخاطر التي قد تؤثر في تحديد قيمة العقار العادلة " الريت"تنطوي عملية تقييم عقارات 

:مخاطر االقتصاد الكلي.  1
ئب والحركة العامة مثل معدالت التضخم  والسيولة ومعدالت الفائدة وتكاليف التمويل والضرا, قد تؤثر ظروف االقتصاد الكلي للدولة على قيمة أي عقار 

.حيث أن تغير هذه المؤشرات أو أحدها قد يؤثر بالسلب على قيمة العقار, في أسواق األسهم المحلية والعالمية 

:مخاطر عدم وجود ضمان لتحقيق اإليرادات المستهدفة.  2
السوق المختلفة قد لذلك فإن أي انخفاض في هذه اإليرادات نتيجة تغير ظروف, الريتبما أن تحقيق إيرادات يعتبر العامل الرئيس في تحديد قيمة عقارات 

.يؤثر على قيمة العقار

:مخاطر تنظيمية وتشريعية.  3
ات البلدية بالحد من بعض مثل ظهور بعض التشريع, قد تشهد البيئة التنظيمية أو القانونية أو التشريعية بعض التغييرات التي قد تؤثر على قيمة العقار 

.أو تخفيض عدد األدوار المسموح بها في أماكن أخرى مما يؤثر على القيمة النهائية للعقار, النشاطات في أماكن محددة 

:مخاطر عدم وجود عقود طويلة األجل.  4
لعقار حيث أن وجود مثل هذه العقود يضفى نوعا من االستقرار على دخل ا, يؤثر عدم أو قلة وجود عقود طويلة األجل بشكل كبير على قيمة العقار 

.في حين أن غياب وجودها يمكن أن يؤدي إلى تذبذب قيمة العقار, وبالتالي على قيمته

:مخاطر المنافسة.  5
ن كذلك األمر في سوق العقار فإن زيادة المعروض م, إن كثرة المعروض من أي سلعة يؤدي إلى وجود منافسة في األسعار المقدمة للمستهلكين

.الوحدات العقارية ودخول منافسين جدد للسوق يمكن أن يؤدي إلى انخفاض أسعار الخدمة وبالتالي انخفاض اإليرادات ومن ثم قيمة العقار

:البيانات المستقبلية.  6
لعقار بصفة عامة وسق ايعتمد تقييم بعض العقارات خاصة الحديثة منها والتي ليس لها تاريخ تشغيلي على توقعات المقيم وقراءته المستقبلية للسوق

.يير قيمة العقاراألمر الذي يؤدي حتما لتغ, وقد تختلف ظروف التشغيل المستقبلية عن االفتراضات المستخدمة في عملية التقييم , بصفة خاصة 
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مقارنات المبيعات
عقار سم ال القدما مساحة ب المترال مساحة ب نومال رف ال اتعدد غ حمام ضال معرو بيع ال قدمسعر ال يع ال توسط ب مترم يع ال توسط ب م

181,181110122,182,8781,84819,891 بي

1,486138122,451,9001,65017,756بناية 12

1,184110121,849,9901,56216,815بناية 22

21,300121122,290,0001,76218,957 ايه

1,163108121,900,0001,63417,581بناية 16

1,163108121,725,0001,48315,962بناية 22

1,02795121,995,0001,94320,905بناية 10

698491121,950,0001,98221,326 ايه

1,280119122,100,0001,64117,655بناية 12

1,162108121,899,9991,63517,596بناية 16

1,170109121,700,0001,45315,636بناية 7

1,126105121,850,0001,64317,681بناية 5

1,094102121,859,8001,70018,294بناية 9

1,170109122,100,0001,79519,315بناية 22

1,163108122,100,0001,80619,432بناية 16

1,451135122,200,0001,51616,316بناية 7

298491122,087,0762,12122,825 ايه

1,179110121,923,1551,63117,554بناية 14

1,290120121,949,9901,51216,267بناية 14

1,159108121,549,9901,33714,392بناية 14

1,624151232,250,0001,38514,910سنترال بارك

1,471137232,421,0001,64617,711سنترال بارك

1,463136232,556,0001,74718,801سنترال بارك

61,855172233,499,9901,88720,304 ايه

1,739162233,200,0001,84019,802بناية 5

1,594148242,630,1001,65017,756بناية 12

1,620151232,405,0001,48515,976سنترال بارك

1,680156233,290,0001,95821,074بناية 10

1,621151232,385,0001,47115,833سنترال بارك

1,543143232,485,0001,61017,331سنترال بارك

1,709159222,700,0001,58017,002بناية 22

2,070192343,200,0001,54616,636سنترال بارك

2,830263354,800,0001,69618,253بناية 22

2,211205344,500,0002,03521,902بناية 10

2,414224333,630,9901,50416,187سنترال بارك

2,678249344,299,9991,60617,279بناية 5

2,868267354,800,0001,67418,011بناية 7

2,277212353,449,9901,51516,305بناية 14

2,868267354,800,0001,67418,011بناية 7

2,085194344,500,0002,15823,226بناية 16

2,270211343,700,0001,63017,541بناية 16

3,006279356,200,0002,06322,196بناية 16

2,655247344,700,0001,77019,050بناية 7

4,433412467,536,1001,70018,294بناية 9

132,871267465,948,0002,07222,295 بي

4,4734164511,000,0002,45926,464بناية 22

2,871267465,948,0002,07222,295بناية 16

2,871267455,948,0002,07222,295سنترال بارك

3,451321455,880,0001,70418,336سنترال بارك

3,491324465,799,9901,66117,879سنترال بارك

132,871267465,948,0002,07222,295 بي

132,871267445,948,0002,07222,295 بي

3,971369467,544,9001,90020,447بناية 1

132,871267465,948,0002,07222,295 بي

25,6125214612,499,9902,22723,970 بي

5,9075494413,999,9892,37025,505بناية 9

132,871267465,948,0002,07222,295 بي

2,936273454,989,5001,69918,288بناية 9

ك بيعات شقق سيتي وو ات م قارن  م
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نتائج التقييم

االستنتاج

(المقارنةالمبيعاتطريقة):االولىالطريقة

حسبالبناءمسطحاتمساحةاحتسابتم•
.العميلمنالواردةالبيانات

حسبالمربعالقدمقيمةعليالحصولتم•
دانيالميالمسحمنعليهاحصلناالتيالمقارنات

السوقمن

بند قيمةال ال

ع( رب رفة( )قدم م شقق )غ ساحة ال 16,034م

رفة قدم للشقق 1 غ 1,683قيمة ال

ع( رب رفة( )قدم م شقق )2غ ساحة ال 57,142م

رفة قدم للشقق 2 غ 1,660قيمة ال

ع( رب رفة( )قدم م شقق )3غ ساحة ال 66,896م

رفة قدم للشقق 3 غ 1,739قيمة ال

ع( رب رفة( )قدم م شقق )4غ ساحة ال 9,122م

رفة قدم للشقق 4 غ 2,015قيمة ال

عقار ي قيمة ال مال 256,562,044إج

با قري عقار ت ي قيمة ال مال 256,562,000إج

ة مقارن مبيعات ال قة ال ري ط
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نتائج التقييم

االستنتاج

(خصومةالمالنقديةالتدفقاتطريقة):الثانيةالطريقة

ل كام تشغيل ال ال ال ي ح ل ف دخ ي ال مال حكومية10,278,900إج سندات ال د ال ائ عدل ع ملة%2.0م س ر ل ال عام %3.5م

لية تشغي ات ال مصروف تضخم%25ال عدل ال مو%1.0م ن عدل ال %1.0م

ر ستقرا عد اال ر ب شواغ عدل ال سوق%3م ر ال الوة مخاط %1.0ع

ة نقدي قات ال تدف ترة ال خاصة5 سنواتف ر ال مخاط الوة ال %1.0ع

ت رادا مو اإلي عدل ن خصم%2 كل 3 سنواتم عدل ال %5.0م

31-Dec-2131-Dec-2231-Dec-2331-Dec-2431-Dec-25
ا )%( عة سنوي متوق رادات ال سبة نمو اإلي %2%2%2.0%2%0ن

ل كام تشغيل ال الة ال ي ح دخل ف ي ال مال 10,278,90010,484,47810,694,16810,908,05111,126,212إج
شاغر % سبة ال %1.5%1.5%1.5%1.5%1.5ن
ر شواغ 154,184157,267160,413163,621166,893قيمة ال

فعال دخل ال ي ال مال 10,124,71710,327,21110,533,75510,744,43010,959,319إج
صيانة تشغيل وال ات ال صروف سبة م %25%25%25%25%25ن
ة  صيان تشغيل وال ات ال صروف 2,531,1792,581,8032,633,4392,686,1082,739,830قيمة م

تشغيلي دخل  ال ي ال 7,593,5377,745,4087,900,3168,058,3238,219,489صاف
ة( ستردادي قيمة اال يرة )ال قيمة األخ 237,190,972ال

سنوية ة ال نقدي تدفقات ال ي ال 7,593,5377,745,4087,900,3168,058,323245,410,461صاف
حالية قيمة ال ي ال ي صاف مال 230,968,895إج

با قري قيمة ت ي ال مال 230,969,000إج

ة نقدي قات ال تدف صم ال قة خ ري ضات ط ترا خصم  اف ة(لحساب معدل ال ستردادي يرة )اال قيمة األخ لحساب ال

ة مخصوم ة ال نقدي قات ال تدف ال
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نتائج التقييم

(لدخلرسملة ابطريقة)االستنتاج 

التاليةالمعلوماتوحسبةالسوقيالعقارقيمةانتثمينخبراءيرىالعميللمتطلباتوفقاوالمتبعةالتقييموأساليبالمعاييراتباععلىبناء

:كالتاليهي،(الوصل)حيفي(دبي)بمدينة(-)الصكرقمللعقار

المخصومةالنقديةالتدفقاتطريقةاعتمادتم.

ة مخصوم ة ال نقدي قات ال تدف قة ال طري

عقار  مالي قيمة ال إج

230,969,000

ة عقار كتاب مالي قيمة ال إج
ال سعودي ال غير ف ري ستون أل سعة و ة وت سعمائ ًا وت ون مليون الث ان وث ت ائ قط م ف
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مالحظات عامة 

الحاليةالسوقلظروفوفقا  %10-أو+بحدودالقيمةفيالتذبذبهامش

تأثيرمعرفةنستطعملكمابه،متأثرةبياناتلدينايتوفرولمكوروناأزمةقبلمابياناتهيالتقييمفيالمستخدمةالمتوفرةالبيانات

.التذبذبوحجمالتغييرأفقهووماالسوقعلىالحاليةاالحداث

الملكيةصكوكالعميلمننستلملم

المدير العام 

حمد بن علي الطالعيأ

(1210000272)رقم العضوية  

مدير إدارة التقييم

عبداهلل آل محفوظ

(1210000273)رقم العضوية 

28

المالحظات

التوصيات

اأعالهالمعطياتبمراجعة تمالتيالقيمةأناألصولوتثمينلتقييمالسعوديةالشركةخبراءيرىالمشابهة،والبيوعالسوقلمسحووفق 

.الراهنالوقتفيالسوقاتجاهوتعكسالمرجحةالقيمةهيلهاالتوصل

اأشهر3كلدوريبشكلالعقارتقييميتمبأننوصي .كوروناأزمةبسببالراهنبالوضعالسوقلتأثرنظر 
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توضيح

يعملونمإنهكماتحيز،أيدونماالتقييمعمليةبإجراءقامواومساعدينمقيميينمنوممثليهاتثمينشركة

أيوممثليهاشركةللوليس.لهالتابعيناألطرافأوالتابعةوشركاتهالعميلعنباالستقالليةويتمتعونبموضوعية

هؤالءبينمنليسأنهكماله،التابعيناألطرافأوالتابعةشركاتهمنأيأوالعميللدىمرتقبةأوحاليةمصلحة

أوالتابعةهوشركاتالعميلمعارتباطاتأوداخليةعالقاتلديهمالذينهؤالءأوالعميللدىاألمورببواطنالعالمين

أحداثأيأوإليهايتوصلالتيالنتائجعلىمشروطةغيرالتقييمعمليةمقابلالمقيموأتعاب.لهالتابعيناألطراف

فيمهمةجوانبمنجانببأييتعلقفيماآخرطرفمنأهميةذاتمساعدةعلىالشركةحصلتوإذاأخرى،

.توجدإنالتقريرفيتوثيقهاثمومنعليهااالعتمادومدى,المساعدةهذهطبيعةذكرسيتمالتقييم،



نهاية التقرير
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تقرير تقييم عقاري

مقدم لـ

شركة السعودي الفرنسي كابيتال

114240: رقم التقرير 
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مقدمة

كابيتالشركة السعودي الفرنسي / السادة

...السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته وبعد 

تحديدوالتقييمموضوعالعقاربمعاينةقمناوعليه²م(89,524)مساحته(ابها)بمدينة(مول)لعقارالتقييممجالفيالمهنيةخدماتنالتقديمعرضنابقبولكمتشرفنا

(2020)الدوليةييمالتقمعاييرخاصةالتقييمبمجالبهاالمعمولوالدوليةالمحليةواالنظمةمعاييرالبااللتزاممعالسوقيةللقيمةللوصولاألمثلاألسلوب

المتوفرةالبياناتبأنا  علمالسوقية،القيمةالىللوصولوتحليلهاالبياناتجمعتماساسهاعلىوالتيالمعتمدينللمقيميينالسعوديةلهيئةامنوالمعتمدة

ولدىالتذبذبوحجمغييرالتأفقوتبينالمستقبلفيالسوقاتجاهتعكسمعلوماتأوبياناتلديناتتوفرولمكوروناجائحةقبلماهيالتقييمفيوالمستخدمة

.الجائحةقبلمابياناتعلياالعتمادتمفقد

كماسعوديريال(646,467,000)تساوي(للمول)السوقيةالقيمةانتثمينخبراءيرىالعميللمتطلباتوفقاوالمتبعةالتقييموأساليبالمعاييراتباععلىبناءو

.التقريربهذاموثقهو

المدير العام 

حمد بن علي الطالعيأ

(1210000272)رقم العضوية  
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فهرس المحتويات
الصفحةالعنوان

المعايير العامة 

o 2مقدمة

o  5عن شركة التقييم -المعايير العامة

o 6المقييم ووضعه –المعايير العامة

o 7نطاق العمل –المعايير العامة

o 8( تابع ) نطاق العمل –المعايير العامة

o 9( مراحل العمل ) نطاق العمل

اساليب التقييم 

o 11(طريقة البيوع المشابهة )أسلوب السوق

o13أسلوب التكلفة

o 14(المخصومةالتدفقات النقدية) أسلوب الدخل

o 15(رسملة الدخل)أسلوب الدخل

معلومات ووصف العقار 

o 19-16وصف العقار

o 20صورة كروكيه وحدوديه

o 21صور فوتوغرافية

نتيجة التقييم والتوصيات 

o23مخاطر عملية التقييم

o 24األراضيمقارنات

o 29-25نتائج التقييم

o 30المالحظات

o33-32المالحق



المعايير العامة

المحور األول
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الملخص التنفيذي

البيان البند البيان البند

571403000853 رقم الصك شركة السعودي الفرنسي كابيتال  اسم العميل

1438/12/23 تاريخ الصك كابيتالشركة السعودي الفرنسي  المستفيدون من التقييم

- رقم المخطط ريتصندوق  الغرض من التقييم

- رقم القطعة مول نوع العقار

القيمة السوقية أساس القيمة ابها–المملكة العربية السعودية  عنوان العقار

2020معايير التقييم الدولية 
يم معايير التقيي

المتبعة
²م89,524 مساحة ارض خام العقار

م2021/06/10 تاريخ المعاينة ملكية تامة طبيعة الملكية

م2021/06/30 متاريخ التقيي (طريقة المعامالت المقارنة)اسلوب السوق 

(رسملة الدخل)أسلوب الدخل  

(طريقة التدفقات النقدية المخصومة) أسلوب الدخل 

طريقة التكلفة

أسلوب التقييم المتبعة

م2021/07/11 قريرالتتاريخ إصدار

646,467,000 (ريال)القيمة السوقية للعقار 
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oتطبيقاتأوولاألصمعياربموجبتعديلهيتمماعدافيماالتقييم،أعمالبإجراءالخاصةواالشتراطاتالمتطلباتالمعاييرهذهتحدد

عليهانطبقتأخرىتقييمأغراضوألياألصولبجميعالخاصةالتقييمأعمالعلىتطبيقهاهوالمعاييرهذهمنوالغرضالتقييم،

.التقييممعايير

oالكفاءةدرجاتعلىبأيتمتعوالذيلديهاالذيالعملوفريقاألصولوتثمينلتقييمالسعوديةالشركةقبلمنالتقريرهذاإعدادتم

مننخبةدادهع  فييضمالذياالستشاريفريقناكفاءةفيوالمتمثلةلناالمتاحةالمواردمنمستفيدينو,الالزمةوالحيادية

قاعدةمنناشركتلدىيتوفرماواالستشارات،والتقييممجالفيخبراتوذاتعلياأكاديميةبشهاداتالمؤهلينالمستشارين

عنادرةالصواإلحصائياتوالمعلوماتللبياناتجمعمنبهقامتماخاللومنالتقييميةخبراتهاخاللمنبناؤهاتممعلومات

تحديثعلىالشركةوتعملهذا,وجهأكملعلىبمهامهمللقيامإدراكسعةالمقّيمينيعطيمماالرسميةوغيرالرسميةالجهات

.مستمربشكلمعلوماتهاقاعدة

oعملنافترةخاللتقييمتقرير24,000مناكثربتقديمقمناو،سنوات10الـعنتزيدواالستشاراتالتقييمبأعمالخبرتنا.

oالماليةشركاتوالالمملكةفيالموجودةالبنوكألغلب،حكوميةوالشبهالحكوميةللجهاتخدماتهابتقديمتثمينشركةتشرفت

.وغيرهاالتجاريةوالشركاتالصناعية،والقطاعاتالعقاريةوالشركات

عن شركة التقييم| نطاق العمل 
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التفاصيل نطاق العمل

اوذلكالتقييمموضوعلألصولوحدوديةضوئيةوصورالتقييمونتائجالتقييموخطواتمنهجيةيوضحتقرير باالمتثالالخاص1.2معيارلوفق 

(31صـإلى26صـمن,2020الدوليةالتقييممعايير).التقاريربإعدادالخاص1.3ومعيار,واالستقصاءالبحثوأعمالللمعايير
وصف التقرير

.ريتصندوق الغرض من التقييم

oالتزاماتأيعليهوليستامةملكيةذاتالعقارأنافتراضتم.

oبانافتراضتموصحتهممنالتأكدعلىبالعملتثمينتقملموللموقعكروكيهوصورةللصكالعميلمنضوئيةصوراستالمتملقد

.اخرىلجهاتحقوقعليهتوجدالومرهونغيرالعقار

االفتراضات

المواصفاتحيثمنالمستهدفللعقارقربا  العقاراتبأكثرالدراسةفيواستعنناالمستهدفالعقاربمنطقةالعقاراتسوقبدراسةقمنالقد

.االمكانقدرعليهاالحصولتمالتيالمعلوماتصحةمنللتأكداجتهدناولقدمنهالكلوالمساحات
نطاق البحث واالستقصاء

مستمرشكلبتحديثهايتموالتيتثمينبشركةالخاصةالبياناتقاعدةالعدل،وزارةالعقار،تجارالمستهدفة،بالمنطقةالعقارمكاتب طبيعة ومصادر المعلومات

سعوديريال ريرفي التقالعملة المستخدمة

(101المعيار رقم )نطاق العمل | المعايير العامة 

معلومات العميل واالستخدام

كابيتالالفرنسيالسعوديشركة اسم العميل

كابيتالالفرنسيالسعوديشركة صاحب التقرير

داخلياستخدام االستخدام

طبيعة األصول المقّيمة

ابها المدينة

2م(89,524) المساحة



ابها –مول|   8

(101المعيار رقم )نطاق العمل | المعايير العامة 

التفاصيل نطاق العمل

:السوقيةالقيمة

محايدأساسعلىمعاملةإطارفيراغبوبائعراغبمشتربينالتقييمتاريخفيااللتزاماتأواألصولمبادلةأساسهعلىينبغيالذيالمقدرالمبلغهي

إجبارأوقسردونوحكمةبمعرفةاألطرافمنطرفكل  يتصرفحيثمناسبتسويقبعد

(3.1فقرة36صفحةااللكترونيةالنسخة,2020الدوليةالتقييممعايير)المصدر

أساس القيمة 

(نوع القيمة)

المثلىبالطريقةالتقييمعمليةأداءمنالمقيمتمكنمعينزمنفيومؤشراتأدلةتوفرعدمعنالناتجةالحالةهي حالة عدم اليقين

وبناء  .رآخغرضألياألحوالمنحالأيعليإليهاإلشارةأومنهاالقتباسأوتداولهأواستخدامهيجوزوالفقطأجلهمنأعدالذيللغرضمعدالتقريرهذا

.البندهذاأحكامنمجاءمايخالفنحوعلىالتقييمتقريراستخدامنتيجةطرفأيبتكبدهاخسارةأيعنمسؤوليةأيالمقيمأوالشركةتتحملالعليه،

تقديميجوزوال.ركةالشمنصريحةموافقةدوننحوأيعلىالتقريرهذاإصدارإعادةيجوزوال.التقييمتقريربإصدارالخاصةالحقوقبجميعالمقيمويحتفظ

بالحقيموالمقالشركةتحتفظأنوالحذرالحيطةدواعيومن.الشركةمنصريحةموافقةدونفيهإليهمالمشارهؤالءبخالفآخرطرفأليالتقريرهذا

.محددةظروفظلفيالتقييمنتيجةدعمأوالتقييمعلىمراجعةأيوعملتعديالتأيإدخالفي

اتضحتلكنهاتقييمالتاريخفيموجودةكانتمعلوماتضوءعلىنتائجهوتنقيحوتعديلالتقييمحساباتبمراجعةالتزام،إيدونبالحق،الشركةتحتفظ

.الحقا  له

م القيود على االستخدا

أو التوزيع أو النشر

هذافيبهاالمعمولوليةوالدالمحليةالمعاييرمعتتماشىمتينةوثوابتسليمةأسسعلىوالمبنيةالتقييممجالفيالشركةتتبعهاالتيالمنهجيات

.2020الدوليةالتقييممعاييرتطبيقخاصة  ،المجال

ييم االلتزام بمعايير التق

الدولية

العميلعنباالستقالليةويتمتعونبموضوعيةيعملونإنهمكماتحيز،أيدونماالتقييمعمليةبإجراءقامواومساعدينمقيميينمنوممثليهاتثمينشركة

له،التابعيناألطرافأوالتابعةشركاتهمنأيأوالعميللدىمرتقبةأوحاليةمصلحةأيوممثليهاللشركةوليس.لهالتابعيناألطرافأوالتابعةوشركاته

األطرافأوابعةالتوشركاتهالعميلمعارتباطاتأوداخليةعالقاتلديهمالذينهؤالءأوالعميللدىاألمورببواطنالعالمينهؤالءبينمنليسأنهكما

ذاتمساعدةعلىالشركةحصلتوإذاأخرى،أحداثأيأوإليهايتوصلالتيالنتائجعلىمشروطةغيرالتقييمعمليةمقابلالمقيموأتعاب.لهالتابعين

فيوثيقهاتثمومنعليهااالعتمادومدى,المساعدةهذهطبيعةذكرسيتمالتقييم،فيمهمةجوانبمنجانببأييتعلقفيماآخرطرفمنأهمية

.وجدتإنالتقرير

استقاللية المقيم
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مراحل العمل | نطاق العمل ( 2-2)

عبـارةهوالتقييمموضعاألصلأنتبينالمعاينةخـاللمـن
.(ابها)بمدينة(مول)عن

تحديد خصائص االصل 02

جمعنطاقتحديدتمالتقييمموضعالعقارنوععلىبناء  
بالعقارالمحيطةالمنطقةوخاصة  (ابها)مدينةفيالبيانات

جمع البيانات 03

تميوالتالعقارمنطقةفيالمتوفرةالبياناتتحليلتم
التيةالعقاريالمكاتبمثلرسميةغيرمصادرمناستقائها

يفمتمثلةرسميةمصادرومنالعقارمنطقةفيتعمل
العدلوزارةمؤشرات

تحليل البيانات 04

ساحةمأنيوضحوالذيالعميلمنالملكيةصكاستالمتم
ارالعقموقعيوضحكروكيإلىباإلضافة2م89,524العقار
واردالالمعلوماتومطابقةالعقارعلىالوقوفتمذلكبعد
بالواقعالعميلمن

معاينة األصل 01

تتوافققيمةحترجييتمالتقييمطرقنتائجبينالتوفيقبعد
العميلمعالموضحالعملنطاقمع

06تقدير القيمة

خبراء3منالمكونةالمراجعةلجنةقبلمنالقيمةمراجعة
اضاتاالفتروالتحليالتوالمعلوماتبمراجعةيقوماخرين
.المقيماليهاتوصلالتي

07مراجعة القيمة

التقريروصفلــ101لمعياروفقاالتقريراعدادعلىالعمل
التقاريرإعداد103ومعيار

08إعداد التقرير

وسوقالناحيةمنالحاليلالستخدامءاخبرالتقديربعد
دفقاتالتطريقةبأناالستنتاجتمعنهالمتوفرةالبيانات
.العقارقيمةلتقديراالفضلهيالنقدية

05تطبيق طرق التقييم



أساليب التقييم

المالحق
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أساليب التقييم

االرضتستخدم لـ(طريقة المعامالت المقارنة)أسلوب السوق األسلوب

األسلوبتعريف

oاوالمعروفةالمقارنةالمعاماتطريقةتستخدم التقييمحلملألصلمماثلةأومطابقةألصولصفقاتعنمعلوماتاإلرشادية؛المعاماتطريقةباسمأيض 

(30.1فقرة54صفحةااللكترونيةالنسخة,2020الدوليةالتقييممعايير)المصدر.للقيمةمؤشرإلىللتوصل

oالسابقةمعامالتالطريقةباسماألحيانبعضفيالطريقةهذهإلىُيشارالتقييممحللألصلمعاماتعلىفيهاالنظريتمالتيالمقارناتتحتويعندما.

oا اتمتالتيالمماثلةأوالمطابقةباألصولالخاصةالمعامالتأسعاردراسةفيتتمثلاألولىالخطوةفإناألسلوبلهذاوفق  كانتوإن.وقالسفيمؤخر 

ااألفضلمن,قليلةتمتالتيالمعامالت واضحةمعلوماتالهذهتكونأنشريطةللبيعالمعروضةأوالمدرجةالمماثلةأوالمطابقةاألصولأسعاردراسةأيض 

اتحليلهاوجرى القيمة،وأساس,ةالفعليالمعاملةواحكامشروطفيالفروقتبينلكيالمعامالتتلكبأسعارالمتعلقةالمعلوماتتعديلويجب.موضوعي 

ألصولوالماديةيةواالقتصادالقانونيةالخصائصفيفروقتوجدأنيمكنكما.تنفيذهايتمالتيالتقييمعمليةفياعتمادهايتمالتيواالفتراضات

.تقييمهيتمالذيباألصلمقارنةاألخرىالمعامالت

المنهجية

oالسعوديةركةالشبياناتقاعدةفيالمتوفرةبالبياناتاالستعانةوتمالعقار،لمنطقةالسوقومسحالعدلوزارةمؤشرمنالمشابهةالعروضبياناتجمعتم

دقيقةنتائجإلىللوصولعليهاالالزمةالتسوياتوعملوتصنيفهافرزهاوتماألصولوتثمينلتقييم

التطبيق

oالصلةذاتالسوقفيالمشاركونيستخدمهاالتيالمقارنةوحداتتحديد.

oالمعامالتلتلكالرئيسةالتقييممقاييسوحسابالمتعلقةالمقارنةالمعامالتتحديد.

oالتقييممحلواألصلالمقارنةاألصولبينوالكميةالنوعيةواالختافالتشابهألوجهُمتسقمقارنتحليلإجراء.

oالمقارنةواألصولالتقييممحلاألصلبينالفروقلتعكسالتقييممقاييسعلىوجدتإنالالزمةالتعدياتإجراء.

oالتقييممحلاألصلعلىالمعدلةالتقييممقاييستطبيق.

oللتقييممقياسمنأكثراستخدامتمإذاالقيمةمؤشراتبينالتسويةتتم
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أساليب التقييم 

المبانيتستخدم لـ(طريقة االحالل) أسلوب التكلفة األسلوب

األسلوبتعريف

oمنفعةذيأصللىعالحصولتكلفةمنأكثرماألصليدفعلنالمشتريأنعلىينصلالذياالقتصاديالمبدأباستخدامللقيمةمؤشراالتكلفةأسلوبيقدم

.متعلقةأخرىعواملأيأوالمخاطرأواإلزعاجأوبالوقت،متعلقةعواملهناكتكنلمماالبناءأوالشراءطريقعنسواءمماثلة

oاألخرىالتقادمأشكالوجميعالمادياإلهالكخصمثمومناألصل،إنتاجإعادةأوإلحاللالحاليةالتكلفةحسابطريقعنللقيمةمؤشرااألسلوبويقدم.

oكتاب).لألصللدقيقةاالماديةالخصائصوليسالتقييممحللألصلمشابهةمنفعةعلىللحصولالمشاركيدفعهالذيالسعرتحديدتكلفةهياإلحاللتكلفة

(71صـ,2020الدوليةالتقييممعايير

المنهجية

oاإلحاللتكلفةاسمباإلحاللتكلفةإلىاإلشارةالتعديالتهذهبعدويمكنالصلة،ذاتالتقادمأشكالوجميعالماديللتدهوراإلحاللتكلفةتعديليتمماعادة

.المهلكة

التطبيق

oعليهالحصولأومماثلةمنفعةيقدمأصلإلنشاءيسعرالسوقفينموذجيمشاركيتكبدهاالتيالتكاليفجميعحساب.

oالتقييممحللألصلخارجيأووظيفيأوماديتقادمأوإهالكأيتحديد.

oالتقييممحلاألصلقيمةإلىللوصولاإلجماليةالتكاليفمناإلهالكخصم.
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األسلوبتعريف

oةعنــهينتــجممــاالتقييــمتاريــخإلــىقعــةالنقديــةالتدفقــاتخصــميتــمالمخصومــةالنقديــةالتدفقــاتطريقــةفــي ـٌ ةقيمـ ـٌ ألصــلحاليـ

oةاألبديــةأواألجــلطويلــةألصــولالحــاالتبعــضفــيالمخصومــةالنقديــةالتدفقــاتتشــملأنيمكــن ـ  ةقيمـ ـ  فــياألصــلمــةقيتمثــلنهائيـ

توقــعتــرةفبــدونطرفيــةأونهائيــةقيمــةباســتخدامفقــطاألصــلقيمــةحســابيمكــنأخــرىحــاالتوفــي.الصريحــةالتوقــعفتــرةنهايــة

.الدخــلرســملةبطريقــةاألحيــانبعــضفــيھــذاإلــیویشــارصريحــة،

المنهجية

:يليكماهيالمخصومةالنقديةالتدفقاتطريقةفيالرئيسةالخطوات

oبعــدأوضريبــة،القبــلمــا) ّالتدفقــاتأوالنقديــة،التدفقــاتالتقييــممحــلواألصــلالمهمــةلطبيعــةالنقديــةالتدفقــاتأنــواعأنســباختيــار

ةإجمالــيةأوالضريبــة، ـ  ة،أوحقيقيـ إلــخاســمي 

oوجدتإنالنقدي،بالتدفقللتنبؤصريحةفترةأنسبتحديد

oالفترةلتلكالنقديةالتدفقاتتوقعاتإعداد.

oةالنهائيةالقيمةكانتإذاماتحديد األصللطبيعةالمناسبةئيةالنهاالقيمةتحديدثم،(وجدتإن)الصريحةالتنبؤفترةنهايةفيالتقييممحلألصلمناسب 

oالمناسبالخصممعدلتحديد

oوجدتإنالنهائيةالقيمةذلكفيبماالمتوقعة،المستقبليةالنقديةالتدفقاتعلىالخصممعدلتطبيق

13

أساليب التقييم 

العقارات المدرة للدخلتستخدم لـ(طريقة التدفقات النقدية المخصومة)أسلوب الدخل األسلوب
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األسلوبتعريف

oاحدةوحاليةرأسماليةقيمةالىالمستقبليةالنقديةالتدفقاتتحويلطريقعنللقيمةمؤشرايقدم.

oتحويلبالرسملةيقصدو،الرسملةعمليةخاللمنالقيمةتقدرو(لألصلاالفتراضيالعمر)االنتاجيعمرهخاللاالصليحققهالذيالدخلاالسلوبهذايتناول

اواستخداممنالمتوقعالربحمثلتعاقديةغيرترتيباتاوعقودبموجبالدخلتدفقاتتتولدو.مناسبخصممعدلباستخدامرأسمالمبلغالىالدخل

باألصلاالحتفاظ

oمعتادةواحدةدخلفترةعلىالكليالرسملةاوالمخاطرمعاملبتطبيق(الدخلرسملة)الدخلاسلوبضمنتندرجالتيالطرقتتضمنو

المنهجية

oالمتوقعخلالداستمراريةأوتحققلضمانمطلوبةرأسماليةتكاليفأيمراعاةمعاالصلمنالمتوقعالنقديالدخلصافيعلىيكونالطريقةتركيزإن.

oوليسالمتوقعةةالمستقبليوالطلبالعرضلقوىوفقااستمراريتهاودرجةللعقارالمناسبةالدخلمؤشراتعلىالتعرفعلىالسوقدراسةفيالمقيميركز

.التاريخية

oالنقديةالتدفقاتمنبدالالرسملةاستخداميرجحمستقربدخلاالصلتمتعاذا.

oالسوقشفافيةعدمبسببللمقيممستمرتحدييمثلالخصموالرسملةمعاملتقديران.

التطبيق

(1------

(2------

14

أساليب التقييم

العقارات المدرة للدخلتستخدم لـ(رسملة الدخل)أسلوب الدخل األسلوب



معلومات ووصف العقار

المحور الثاني
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وصف العقار

بيانات الملكية

571403000853رقم الصــك

1438/12/23تاريخ الصــك

-رقم القطعة

-رقم المخطط

-رقم البـــلك

صخريةرمليةصبخةدفانمرتفعةمنخفضةمستويةارطبيعة  العق

نظام البناء

تجاري

وصف الموقع

العربية السعوديةالمملكةالدولــة

الجنوبالمنطقة

ابهاالمدينــة

الصفاالحــــي

الملك فهدالشــــارع

2م89,524العقار عبارة عن مول مساحته وصف عام
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وصف العقار

الخدمات المتوفرة في الموقع

خدمات أمنية كهرباء

مراكز طبية مياه

مدراس إنارة

مراكز تسوق هاتف

تشجير طرق مسفلته

حدود وأطوال الموقع

م126.00بطـــوللغربمخطط البلدية يبدأ من الشرق لشمــاال  

م في المخطط 20شارع عرض جنـوبــا  

841المعتمد 

م162.00بطـــول

م348.00بطـــولامالك خاصه شـرقــا  

م يبدأ من 28مخطط معتمد برقم غـربـــا  
الشمال في اتجاه الجنوب 

م368.00بطـــول



ابها –مول|   18

وصف العقار

معلومات هامة عن العقار 
أبها-الراشد مول اسم العقار

مدينة أبها, حي الصفا , طريق الملك فهد الموقع
مجمع تجارينوع العقار
عام ونصفعمر العقار 
89,524(2م)مساحة األرض 

147,967مساحة البناء
2عدد األدوار

يتكون المول من محالت تجارية متنوعة المساحات ومطاعم وخدمات أخرىمكونات العقار
عقد تأجيري265حوالي عقود اإليجار الحالية

سنة16تتراوح بين سنة و مدة العقود
%94.3)%(معدل اإلشغال الحالي 

67,082,346(ريال)2021إجمالي الدخل المقدر حسب العقود الحالية 
14,087,293(ريال)تقدير مصروفات التشغيل والصيانة 

52,995,053(ريال)صافي الدخل التشغيلي 
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تحليل دخل العقار| بيانات العقار 

تحليل دخل العقار

إجمالي اإليرادات:
وذلك حصيلة تأجير ما , ريال 67,082,346بلغت القيمة التأجيرية للعقود الحالية  حسب البيانات التي أرسلها العميل حوالي  

,  ريال 1,243وقد بلغ متوسط قيمة المتر التأجيري , مستأجر 256متر مربع مؤجرة لحوالي 53,977مساحته  

معدالت اإلشغال:
متر مربع 2,369منها حوالي , متر مربع 3,272حيث أن المساحة الشاغرة تبلغ , % 94.3بلغ معدل اإلشغال الحالي حوالي 

.في حين أن المساحة المتبقية يتم التفاوض عليها اآلن إلعادة تأجيرها, أشهر 6شاغرة منذ أكثر من 

التشغيل والصيانةمصروفات:

,  فات جمعها حيث يتكفل المالك بهذه المصرو, ال يتحمل المستأجرون أي مصروفات تشغيل أو صيانة للعقار المستأجر 
بنهاية العام حوالي وحسب البيانات المالية التي أرسلها العميل فمن المتوقع أن تبلغ قيمة مصروفات التشغيل والصيانة

.بهةوهي نسبة جيدة مقارنة بالعقارات المشا, تقريبا من إجمالي إيرادات العقار % 21ريال وهي تمثل نسبة 14,087,293
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صورة كروكيه وحدودية للموقع 
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صور توضح طبيعة مول الموقع| تحليل الموقع 
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نتيجة التقييم والتوصيات

المحور الثالث
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مخاطر عملية التقييم
"  تالري"مخاطر عملية تقييم عقارات  

:ومن أهم هذه المخاطر, على بعض المخاطر التي قد تؤثر في تحديد قيمة العقار العادلة " الريت"تنطوي عملية تقييم عقارات 

:مخاطر االقتصاد الكلي.  1
ئب والحركة العامة مثل معدالت التضخم  والسيولة ومعدالت الفائدة وتكاليف التمويل والضرا, قد تؤثر ظروف االقتصاد الكلي للدولة على قيمة أي عقار 

.حيث أن تغير هذه المؤشرات أو أحدها قد يؤثر بالسلب على قيمة العقار, في أسواق األسهم المحلية والعالمية 

:مخاطر عدم وجود ضمان لتحقيق اإليرادات المستهدفة.  2
السوق المختلفة قد لذلك فإن أي انخفاض في هذه اإليرادات نتيجة تغير ظروف, الريتبما أن تحقيق إيرادات يعتبر العامل الرئيس في تحديد قيمة عقارات 

.يؤثر على قيمة العقار

:مخاطر تنظيمية وتشريعية.  3
ات البلدية بالحد من بعض مثل ظهور بعض التشريع, قد تشهد البيئة التنظيمية أو القانونية أو التشريعية بعض التغييرات التي قد تؤثر على قيمة العقار 

.أو تخفيض عدد األدوار المسموح بها في أماكن أخرى مما يؤثر على القيمة النهائية للعقار, النشاطات في أماكن محددة 

:مخاطر عدم وجود عقود طويلة األجل.  4
لعقار حيث أن وجود مثل هذه العقود يضفى نوعا من االستقرار على دخل ا, يؤثر عدم أو قلة وجود عقود طويلة األجل بشكل كبير على قيمة العقار 

.في حين أن غياب وجودها يمكن أن يؤدي إلى تذبذب قيمة العقار, وبالتالي على قيمته

:مخاطر المنافسة.  5
ن كذلك األمر في سوق العقار فإن زيادة المعروض م, إن كثرة المعروض من أي سلعة يؤدي إلى وجود منافسة في األسعار المقدمة للمستهلكين

.الوحدات العقارية ودخول منافسين جدد للسوق يمكن أن يؤدي إلى انخفاض أسعار الخدمة وبالتالي انخفاض اإليرادات ومن ثم قيمة العقار

:البيانات المستقبلية.  6
لعقار بصفة عامة وسق ايعتمد تقييم بعض العقارات خاصة الحديثة منها والتي ليس لها تاريخ تشغيلي على توقعات المقيم وقراءته المستقبلية للسوق

.يير قيمة العقاراألمر الذي يؤدي حتما لتغ, وقد تختلف ظروف التشغيل المستقبلية عن االفتراضات المستخدمة في عملية التقييم , بصفة خاصة 
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مقارنات االراضي

مقارنات االراضيرقم 

ريال2,500سعر المتر , 2م10,000المساحة : تجاري أرض 1

ريال1,000سعر المتر , 2م630المساحة : أرض سكني 2

ريال1200سعر المتر , 2م686المساحة : أرض سكني 3

ريال1200سعر المتر , 2م845المساحة : سكني أرض 4
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نتائج التقييم

االستنتاج

(التكلفةطريقة):االولىالطريقة

مسطحاتمساحةاحتسابتم•
يفالواردةالبياناتحسبالبناء
.البناءرخصة

منلمربعاالمتربناءتكلفةتقديرتم•
وادلمالحاليةاألسعارحسبالبناء
.البناء

حسباإلهالكنسبةتقديرتم•
العقاراالقتصاديالعمر

نعاألرضمترلقيمةالتوصلتم•
يعاتوالمب,المشابهةالبيوعطريق

فيالتقييموخبراء,المقارنة
«تثمين»

أسلوب التكلفة )طريقة اإلحالل(

بية ناء األق سطحات ب م02م

ألقبية متر ل ناء ال ريال0تكلفة ب

بية  ي تكاليف األق مال ريال0إج

متكررة ناء األدوار ال سطحات ب م147,9672م

متكررة متر / األدوار ال ناء ال ريال2,400تكلفة ب

متكررة ي / األدوار ال مبان ناء ال ريال355,120,800تكاليف ب

بناء ي تكاليف ال مال ريال355,120,800إج

رى % من تكاليف البناءالقيمةتكاليف أخ

مهنية رسوم ال %%17,756,0405.0ال

ق مراف %%17,756,0405.0شبكة ال

ة يف االدار كال %%35,512,08010.0ت

ت/%50( 3 سنوا ل ) تموي يف ال كال %%31,960,8726.0 ت

ل مقاو ح ال %%71,024,16020.0رب

الك ي قبل اإله مبان ي تكاليف ال مال ريال529,129,992إج

لمبنى ضي ل ترا عمر االف سنة40.0ال

متبقي صادي ال ت عمر االق سنة37.0ال

فعال عمر ال سنة3.0ال

ي مال الك اإلج دل اإله ع %%7.50م

الك ريال39,684,749تكاليف اإله

الك عد اإله بناء ب ي تكاليف ال ريال489,445,243صاف

ض ساحة األر م89,5242م

ض تر األر ريال1,050قيمة م

ض ي قيمة األر مال ريال94,000,200إج

عقار ي قيمة ال مال ريال583,445,443إج

با( قري عقار )ت ريال583,445,000قيمة ال
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نتائج التقييم

االستنتاج

(الدخلرسملة):الثانيةالطريقة

بند قيمةال ال

ال( ي )ري حال فعال ال دخل ال 67,082,346ال

صيانة % تشغيل وال ات ال صروف سبة م %21ن

ال( ة  )ري صيان تشغيل وال ات ال صروف 14,087,293قيمة م

ال( دخل  )ري ي ال 52,995,053صاف

رسملة % عدل ال %8.5م

ال( عقار  )ري 623,471,212قيمة ال

ال( با  )ري قري عقار ت ي قيمة ال مال 623,471,000إج

حالي( وضع ال دخل )حسب ال سملة ال قة ر ري ط
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افتراضات طريقة التدفقات النقدية المخصومة

:افتراضات حساب معدل الخصم

:وهي, يتكون معدل الخصم من أربع عوامل مؤثرة 

%3تقريبا والبالغ , سنوات 10و 5معدل العائد على السنوات الحكومية وقد افترضنا أنه متوسط العائد على اسندات الحكومية لمدة 

.حسب توقعات العديد من الجهات الدولية والمحلية للمملكة العربية السعودية خالل الفترة القادمة% 2.5والذي من المتوقع أن يبلغ : معدل التضخم

.حسب رؤيتهم لسوق العقارات التجارية خالل الفترة القادمة" تثمين"وتم تقديرها من قبل الخبراء في : عالوة مخاطر السوق

.وذلك حسب رؤيتهم لوضع العقار نفسه ومدى تنافسيته في السوق خالل الفترة القادمة" تثمين"وتم تقديرها أيض من قبل خبراء : عالوة المخاطر الخاصة

:افتراضات حساب القيمة االستردادية

:رات المشابهةعقاتم استخدام معامل رسملة يتناسب مع مدى استقرار العقار مستقبليا ومدى المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها حسب الوضع السائد في السوق لل

.تم استخدام معدل التضخم المتوقع نفسه لحساب معدل النمو المتوقع مستقبال

:افتراضات اإليرادات
وبذلك يكون متوسط , 2م53,977ريال وذلك من تأجير مساحة 67,082,346من المتوقع أن تبلغ إيرادات المول بنهاية العام الجاري وبناء على البيانات التي أرسلها العميل خالل النصف األول إلى 

.ريال 1,243قيمة المتر التأجيري 
.ريال71,149,099وإذا تم تأجير هذه المساحة بنفس المعدل التأجيري فتصبح إجمالي إيرادات المول في حالة التشغيل الكامل , 2م3,272بلغت المساحة الشاغرة في المول 

:افتراضات معدالت اإلشغال
.في فترة التدفقات النقدية% 5وقد تم افتراض أن يستقر معدل الشواغر عند , % 94.3يبلغ معدل  اإلشغال الحالي 

:مصروفات التشغيل والصيانة
وقد تم رفع هذه النسبة , %  21.3جاري إلى حوالي المن المتوقع أن تصل نسبة مصروفات التشغيل والصيانة بنهاية هذا العام وبناء على البيانات التي تم تحقيقها خالل النصف األول من العام

.وذلك خالل فترة التدفقات النقدية% 25لتتماشي مع المعدالت السائدة في السوق لتصل إلى 
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نتائج التقييم

االستنتاج

(المخصومةالنقديةالتدفقات):الثالثهالطريقة

ل كام تشغيل ال ال ال ي ح ل ف دخ ي ال مال حكومية71,149,099إج سندات ال د ال ائ عدل ع ملة%3.0م س ر ل ال عام %8.0م

لية تشغي ات ال مصروف تضخم%25ال عدل ال مو%2.5م ن عدل ال %2.5م

ر ستقرا عد اال ر ب شواغ عدل ال سوق%5م ر ال الوة مخاط %4.0ع

ة نقدي قات ال تدف ترة ال خاصة5 سنواتف ر ال مخاط الوة ال %1.5ع

ت رادا مو اإلي عدل ن خصمزيادة 2% كل 3 سنواتم عدل ال %11.0م

31-Dec-2131-Dec-2231-Dec-2331-Dec-2431-Dec-25
ا )%( عة سنوي متوق رادات ال سبة نمو اإلي %0%0%2.0%0%0ن

ل كام تشغيل ال الة ال ي ح دخل ف ي ال مال 71,149,09971,149,09972,572,08172,572,08172,572,081إج
شاغر % سبة ال %5%5%5%5%5ن
ر شواغ 3,557,4553,557,4553,628,6043,628,6043,628,604قيمة ال

فعال دخل ال ي ال مال 67,591,64467,591,64468,943,47768,943,47768,943,477إج
صيانة تشغيل وال ات ال صروف سبة م %25%25%25%25%25ن
ة  صيان تشغيل وال ات ال صروف 16,897,91116,897,91117,235,86917,235,86917,235,869قيمة م

تشغيلي دخل  ال ي ال 50,693,73350,693,73351,707,60851,707,60851,707,608صاف
ة( ستردادي قيمة اال يرة )ال قيمة األخ 662,503,726ال

سنوية ة ال نقدي تدفقات ال ي ال 50,693,73350,693,73351,707,60851,707,608714,211,333صاف
حالية قيمة ال ي ال ي صاف مال 646,466,796إج

با قري قيمة ت ي ال مال 646,467,000إج

ة نقدي قات ال تدف صم ال قة خ ري ضات ط ترا خصم  اف ة(لحساب معدل ال ستردادي يرة )اال قيمة األخ لحساب ال

ة مخصوم ة ال نقدي قات ال تدف ال



ابها –مول|   29

نتائج التقييم

االستنتاج 

التدفقاتقةطريفإنمتداولعقارياستثمارصندوقطرحهوالتقييممنوالعرض,للدخلالمدرةالعقاراتمنالتقييمموضعالعقارأنبما

لتقييمهواألفضلاألنسبالطريقةتعدالمخصومةالنقدية

التاليةالمعلوماتوحسبةالسوقيالعقارقيمةانتثمينخبراءيرىالعميللمتطلباتوفقاوالمتبعةالتقييموأساليبالمعاييراتباععلىبناء

:كالتاليهي2م89,524مساحتها(ابها)بمدينة(571403000853)الصكرقمللعقار

المخصومةالنقديةالتدفقاتطريقةاعتمادتم.

ة مخصوم ة ال نقدي قات ال تدف قة ال ري ط

عقار ساحة ال م

89,524.00

عقار  مالي قيمة ال إج

646,467,000

ة عقار كتاب مالي قيمة ال إج
ال سعودي ال غير ف ري ستون أل سبعة و ة و عمائ ًا وأرب عون مليون ستة وأرب ة و قط ستمائ ف
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مالحظات عامة 

الحاليةالسوقلظروفوفقا  %10-أو+بحدودالقيمةفيالتذبذبهامش

تأثيرمعرفةنستطعملكمابه،متأثرةبياناتلدينايتوفرولمكوروناأزمةقبلمابياناتهيالتقييمفيالمستخدمةالمتوفرةالبيانات

.التذبذبوحجمالتغييرأفقهووماالسوقعلىالحاليةاالحداث

المدير العام 

حمد بن علي الطالعيأ

(1210000272)رقم العضوية  

مدير إدارة التقييم

عبداهلل آل محفوظ

(1210000273)رقم العضوية 

30

المالحظات

التوصيات

اأعالهالمعطياتبمراجعة تمالتيالقيمةأناألصولوتثمينلتقييمالسعوديةالشركةخبراءيرىالمشابهة،والبيوعالسوقلمسحووفق 

.الراهنالوقتفيالسوقاتجاهوتعكسالمرجحةالقيمةهيلهاالتوصل

اأشهر3كلدوريبشكلالعقارتقييميتمبأننوصي .كوروناأزمةبسببالراهنبالوضعالسوقلتأثرنظر 



المالحق

المحور الخامس
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صورة الصك
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صور رخصة البناء
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توضيح

بموضوعيةلونيعمإنهمكماتحيز،أيدونماالتقييمعمليةبإجراءقامواومساعدينمقيميينمنوممثليهاتثمينشركة

أوحاليةمصلحةأيوممثليهاللشركةوليس.لهالتابعيناألطرافأوالتابعةوشركاتهالعميلعنباالستقالليةويتمتعون

األموربواطنبالعالمينهؤالءبينمنليسأنهكماله،التابعيناألطرافأوالتابعةشركاتهمنأيأوالعميللدىمرتقبة

وأتعاب.لهنالتابعياألطرافأوالتابعةوشركاتهالعميلمعارتباطاتأوداخليةعالقاتلديهمالذينهؤالءأوالعميللدى

علىشركةالحصلتوإذاأخرى،أحداثأيأوإليهايتوصلالتيالنتائجعلىمشروطةغيرالتقييمعمليةمقابلالمقيم

,لمساعدةاهذهطبيعةذكرسيتمالتقييم،فيمهمةجوانبمنجانببأييتعلقفيماآخرطرفمنأهميةذاتمساعدة

.وجدتإنالتقريرفيتوثيقهاثمومنعليهااالعتمادومدى



نهاية التقرير
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تقرير تقييم عقاري

مقدم لـ

شركة السعودي الفرنسي كابيتال

114242: رقم التقرير 



شظاه–المدينة المنورة –مول وشقق فندقية|   2

مقدمة

كابيتالشركة السعودي الفرنسي / السادة

...السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته وبعد 

وعليه²م(63,531.92)مساحتها(شظاه)بحي(المنورةالمدينة)بمدينة(فندقيةوشققمول)لعقارالتقييممجالفيالمهنيةخدماتنالتقديمعرضنابقبولكمتشرفنا

التقييمبمجالبهالمعمولاوالدوليةالمحليةواالنظمةمعاييرالبااللتزاممعالسوقيةللقيمةللوصولاألمثلاألسلوبتحديدوالتقييمموضوعالعقاربمعاينةقمنا

القيمةالىلللوصووتحليلهاالبياناتجمعتماساسهاعلىوالتيالمعتمدينللمقيميينالسعوديةلهيئةامنوالمعتمدة(2020)الدوليةالتقييممعاييرخاصة

المستقبلفيالسوقهاتجاتعكسمعلوماتأوبياناتلديناتتوفرولمكوروناجائحةقبلماهيالتقييمفيوالمستخدمةالمتوفرةالبياناتبأنعلما  السوقية،

.الجائحةقبلمابياناتعلياالعتمادتمفقدولدىالتذبذبوحجمالتغييرأفقوتبين

(584,359,000)تساوي(ندقيةالفوالشققموللل)السوقيةالقيمةانتثمينخبراءيرىالعميللمتطلباتوفقاوالمتبعةالتقييموأساليبالمعاييراتباععلىبناءو

.التقريربهذاموثقهوكماسعوديريال

المدير العام 

حمد بن علي الطالعيأ

(1210000272)رقم العضوية  
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فهرس المحتويات
الصفحةالعنوان

المعايير العامة 

o 2مقدمة

o  5عن شركة التقييم -المعايير العامة

o 6المقييم ووضعه –المعايير العامة

o 7نطاق العمل –المعايير العامة

o 8( تابع ) نطاق العمل –المعايير العامة

o 9( مراحل العمل ) نطاق العمل

اساليب التقييم 

o 11(طريقة البيوع المشابهة )أسلوب السوق

o12أسلوب التكلفة

o 13(التدفقات النقدية المخصومة) أسلوب الدخل

o 14(رسملة الدخل)أسلوب الدخل

معلومات ووصف العقار 

o 19-16وصف العقار

o 20صورة كروكيه وحدوديه

o 21صور فوتوغرافية

نتيجة التقييم والتوصيات 

o24مخاطر عملية التقييم

o 25األراضيمقارنات

o 31-26نتائج التقييم

o 32المالحظات

o35-34المالحق



المعايير العامة

المحور األول
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الملخص التنفيذي

البيان البند البيان البند

340110019009
رقم الصك شركة السعودي الفرنسي كابيتال  اسم العميل

1439/08/08
تاريخ الصك كابيتالشركة السعودي الفرنسي  المستفيدون من التقييم

1429/975/م/م
رقم المخطط ريتصندوق  الغرض من التقييم

491 رقم القطعة مول وشقق فندقية نوع العقار

القيمة السوقية أساس القيمة شظاه-المدينة المنورة–المملكة العربية السعودية  عنوان العقار

2020معايير التقييم الدولية 
يم معايير التقيي

المتبعة
²م63,531.92 مساحة ارض خام العقار

م2021/06/10 تاريخ المعاينة ملكية تامة طبيعة الملكية

م2021/06/30 متاريخ التقيي (طريقة المعامالت المقارنة)اسلوب السوق 

(رسملة الدخل)أسلوب الدخل  

(طريقة التدفقات النقدية المخصومة) أسلوب الدخل 

طريقة التكلفة

أسلوب التقييم المتبعة

م2021/07/11 قريرالتتاريخ إصدار

584,359,000 (ريال)القيمة السوقية للعقار 
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oتطبيقاتأوولاألصمعياربموجبتعديلهيتمماعدافيماالتقييم،أعمالبإجراءالخاصةواالشتراطاتالمتطلباتالمعاييرهذهتحدد

عليهانطبقتأخرىتقييمأغراضوألياألصولبجميعالخاصةالتقييمأعمالعلىتطبيقهاهوالمعاييرهذهمنوالغرضالتقييم،

.التقييممعايير

oالكفاءةدرجاتعلىبأيتمتعوالذيلديهاالذيالعملوفريقاألصولوتثمينلتقييمالسعوديةالشركةقبلمنالتقريرهذاإعدادتم

مننخبةدادهع  فييضمالذياالستشاريفريقناكفاءةفيوالمتمثلةلناالمتاحةالمواردمنمستفيدينو,الالزمةوالحيادية

قاعدةمنناشركتلدىيتوفرماواالستشارات،والتقييممجالفيخبراتوذاتعلياأكاديميةبشهاداتالمؤهلينالمستشارين

عنادرةالصواإلحصائياتوالمعلوماتللبياناتجمعمنبهقامتماخاللومنالتقييميةخبراتهاخاللمنبناؤهاتممعلومات

تحديثعلىالشركةوتعملهذا,وجهأكملعلىبمهامهمللقيامإدراكسعةالمقّيمينيعطيمماالرسميةوغيرالرسميةالجهات

.مستمربشكلمعلوماتهاقاعدة

oعملنافترةخاللتقييمتقرير24,000مناكثربتقديمقمناو،سنوات10الـعنتزيدواالستشاراتالتقييمبأعمالخبرتنا.

oالماليةشركاتوالالمملكةفيالموجودةالبنوكألغلب،حكوميةوالشبهالحكوميةللجهاتخدماتهابتقديمتثمينشركةتشرفت

.وغيرهاالتجاريةوالشركاتالصناعية،والقطاعاتالعقاريةوالشركات

عن شركة التقييم| نطاق العمل 
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التفاصيل نطاق العمل

اوذلكالتقييمموضوعلألصولوحدوديةضوئيةوصورالتقييمونتائجالتقييموخطواتمنهجيةيوضحتقرير باالمتثالالخاص1.2معيارلوفق 

(31صـإلى26صـمن,2020الدوليةالتقييممعايير).التقاريربإعدادالخاص1.3ومعيار,واالستقصاءالبحثوأعمالللمعايير
وصف التقرير

.ريتصندوق الغرض من التقييم

oالتزاماتأيعليهوليستامةملكيةذاتالعقارأنافتراضتم.

oبانافتراضتموصحتهممنالتأكدعلىبالعملتثمينتقملموللموقعكروكيهوصورةللصكالعميلمنضوئيةصوراستالمتملقد

.اخرىلجهاتحقوقعليهتوجدالومرهونغيرالعقار

االفتراضات

المواصفاتحيثمنالمستهدفللعقارقربا  العقاراتبأكثرالدراسةفيواستعنناالمستهدفالعقاربمنطقةالعقاراتسوقبدراسةقمنالقد

.االمكانقدرعليهاالحصولتمالتيالمعلوماتصحةمنللتأكداجتهدناولقدمنهالكلوالمساحات
نطاق البحث واالستقصاء

مستمرشكلبتحديثهايتموالتيتثمينبشركةالخاصةالبياناتقاعدةالعدل،وزارةالعقار،تجارالمستهدفة،بالمنطقةالعقارمكاتب طبيعة ومصادر المعلومات

سعوديريال ريرفي التقالعملة المستخدمة

(101المعيار رقم )نطاق العمل | المعايير العامة 

معلومات العميل واالستخدام

كابيتالالفرنسيالسعوديشركة اسم العميل

كابيتالالفرنسيالسعوديشركة صاحب التقرير

داخلياستخدام االستخدام

طبيعة األصول المقّيمة

المنورةالمدينة المدينة

شظاه الحي

2م(63,531.92) المساحة
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(101المعيار رقم )نطاق العمل | المعايير العامة 

التفاصيل نطاق العمل

:السوقيةالقيمة

محايدأساسعلىمعاملةإطارفيراغبوبائعراغبمشتربينالتقييمتاريخفيااللتزاماتأواألصولمبادلةأساسهعلىينبغيالذيالمقدرالمبلغهي

إجبارأوقسردونوحكمةبمعرفةاألطرافمنطرفكل  يتصرفحيثمناسبتسويقبعد

(3.1فقرة36صفحةااللكترونيةالنسخة,2020الدوليةالتقييممعايير)المصدر

أساس القيمة 

(نوع القيمة)

المثلىبالطريقةالتقييمعمليةأداءمنالمقيمتمكنمعينزمنفيومؤشراتأدلةتوفرعدمعنالناتجةالحالةهي حالة عدم اليقين

وبناء  .رآخغرضألياألحوالمنحالأيعليإليهاإلشارةأومنهاالقتباسأوتداولهأواستخدامهيجوزوالفقطأجلهمنأعدالذيللغرضمعدالتقريرهذا

.البندهذاأحكامنمجاءمايخالفنحوعلىالتقييمتقريراستخدامنتيجةطرفأيبتكبدهاخسارةأيعنمسؤوليةأيالمقيمأوالشركةتتحملالعليه،

تقديميجوزوال.ركةالشمنصريحةموافقةدوننحوأيعلىالتقريرهذاإصدارإعادةيجوزوال.التقييمتقريربإصدارالخاصةالحقوقبجميعالمقيمويحتفظ

بالحقيموالمقالشركةتحتفظأنوالحذرالحيطةدواعيومن.الشركةمنصريحةموافقةدونفيهإليهمالمشارهؤالءبخالفآخرطرفأليالتقريرهذا

.محددةظروفظلفيالتقييمنتيجةدعمأوالتقييمعلىمراجعةأيوعملتعديالتأيإدخالفي

اتضحتلكنهاتقييمالتاريخفيموجودةكانتمعلوماتضوءعلىنتائجهوتنقيحوتعديلالتقييمحساباتبمراجعةالتزام،إيدونبالحق،الشركةتحتفظ

.الحقا  له

م القيود على االستخدا

أو التوزيع أو النشر

هذافيبهاالمعمولوليةوالدالمحليةالمعاييرمعتتماشىمتينةوثوابتسليمةأسسعلىوالمبنيةالتقييممجالفيالشركةتتبعهاالتيالمنهجيات

.2020الدوليةالتقييممعاييرتطبيقخاصة  ،المجال

ييم االلتزام بمعايير التق

الدولية

العميلعنباالستقالليةويتمتعونبموضوعيةيعملونإنهمكماتحيز،أيدونماالتقييمعمليةبإجراءقامواومساعدينمقيميينمنوممثليهاتثمينشركة

له،التابعيناألطرافأوالتابعةشركاتهمنأيأوالعميللدىمرتقبةأوحاليةمصلحةأيوممثليهاللشركةوليس.لهالتابعيناألطرافأوالتابعةوشركاته

األطرافأوابعةالتوشركاتهالعميلمعارتباطاتأوداخليةعالقاتلديهمالذينهؤالءأوالعميللدىاألمورببواطنالعالمينهؤالءبينمنليسأنهكما

ذاتمساعدةعلىالشركةحصلتوإذاأخرى،أحداثأيأوإليهايتوصلالتيالنتائجعلىمشروطةغيرالتقييمعمليةمقابلالمقيموأتعاب.لهالتابعين

فيوثيقهاتثمومنعليهااالعتمادومدى,المساعدةهذهطبيعةذكرسيتمالتقييم،فيمهمةجوانبمنجانببأييتعلقفيماآخرطرفمنأهمية

.وجدتإنالتقرير

استقاللية المقيم
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مراحل العمل | نطاق العمل 

عبـارةهوالتقييمموضعاألصلأنتبينالمعاينةخـاللمـن
.(المنورةالمدينة)بمدينة(فندقيةوشققمول)عن

تحديد خصائص االصل 02

جمعنطاقتحديدتمالتقييمموضعالعقارنوععلىبناء  
اصة  وخ(شظاه)حي(المنورةالمدينة)مدينةفيالبيانات
بالعقارالمحيطةالمنطقة

جمع البيانات 03

تميوالتالعقارمنطقةفيالمتوفرةالبياناتتحليلتم
التيةالعقاريالمكاتبمثلرسميةغيرمصادرمناستقائها

يفمتمثلةرسميةمصادرومنالعقارمنطقةفيتعمل
العدلوزارةمؤشرات

تحليل البيانات 04

ساحةمأنيوضحوالذيالعميلمنالملكيةصكاستالمتم
موقعيوضحكروكيإلىباإلضافة2م63,531.92العقار
ماتالمعلوومطابقةالعقارعلىالوقوفتمذلكبعدالعقار
بالواقعالعميلمنالوارد

معاينة األصل 01

تتوافققيمةحترجييتمالتقييمطرقنتائجبينالتوفيقبعد
العميلمعالموضحالعملنطاقمع

06تقدير القيمة

خبراء3منالمكونةالمراجعةلجنةقبلمنالقيمةمراجعة
اضاتاالفتروالتحليالتوالمعلوماتبمراجعةيقوماخرين
.المقيماليهاتوصلالتي

07مراجعة القيمة

التقريروصفلــ101لمعياروفقاالتقريراعدادعلىالعمل
التقاريرإعداد103ومعيار

08إعداد التقرير

وسوقالناحيةمنالحاليلالستخداماءخبرالتقديربعد
تدفقاتالأسلوببأناالستنتاجتمعنهالمتوفرةالبيانات
.العقارقيمةلتقديراالفضلهيالنقدية

05تطبيق طرق التقييم



أساليب التقييم

المالحق
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أساليب التقييم

االرضتستخدم لـ(طريقة المعامالت المقارنة)أسلوب السوق األسلوب

األسلوبتعريف

oاوالمعروفةالمقارنةالمعاماتطريقةتستخدم التقييمحلملألصلمماثلةأومطابقةألصولصفقاتعنمعلوماتاإلرشادية؛المعاماتطريقةباسمأيض 

(30.1فقرة54صفحةااللكترونيةالنسخة,2020الدوليةالتقييممعايير)المصدر.للقيمةمؤشرإلىللتوصل

oالسابقةمعامالتالطريقةباسماألحيانبعضفيالطريقةهذهإلىُيشارالتقييممحللألصلمعاماتعلىفيهاالنظريتمالتيالمقارناتتحتويعندما.

oا اتمتالتيالمماثلةأوالمطابقةباألصولالخاصةالمعامالتأسعاردراسةفيتتمثلاألولىالخطوةفإناألسلوبلهذاوفق  كانتوإن.وقالسفيمؤخر 

ااألفضلمن,قليلةتمتالتيالمعامالت واضحةمعلوماتالهذهتكونأنشريطةللبيعالمعروضةأوالمدرجةالمماثلةأوالمطابقةاألصولأسعاردراسةأيض 

اتحليلهاوجرى القيمة،وأساس,ةالفعليالمعاملةواحكامشروطفيالفروقتبينلكيالمعامالتتلكبأسعارالمتعلقةالمعلوماتتعديلويجب.موضوعي 

ألصولوالماديةيةواالقتصادالقانونيةالخصائصفيفروقتوجدأنيمكنكما.تنفيذهايتمالتيالتقييمعمليةفياعتمادهايتمالتيواالفتراضات

.تقييمهيتمالذيباألصلمقارنةاألخرىالمعامالت

المنهجية

oالسعوديةركةالشبياناتقاعدةفيالمتوفرةبالبياناتاالستعانةوتمالعقار،لمنطقةالسوقومسحالعدلوزارةمؤشرمنالمشابهةالعروضبياناتجمعتم

دقيقةنتائجإلىللوصولعليهاالالزمةالتسوياتوعملوتصنيفهافرزهاوتماألصولوتثمينلتقييم

التطبيق

oالصلةذاتالسوقفيالمشاركونيستخدمهاالتيالمقارنةوحداتتحديد.

oالمعامالتلتلكالرئيسةالتقييممقاييسوحسابالمتعلقةالمقارنةالمعامالتتحديد.

oالتقييممحلواألصلالمقارنةاألصولبينوالكميةالنوعيةواالختافالتشابهألوجهُمتسقمقارنتحليلإجراء.

oالمقارنةواألصولالتقييممحلاألصلبينالفروقلتعكسالتقييممقاييسعلىوجدتإنالالزمةالتعدياتإجراء.

oالتقييممحلاألصلعلىالمعدلةالتقييممقاييستطبيق.

oللتقييممقياسمنأكثراستخدامتمإذاالقيمةمؤشراتبينالتسويةتتم
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أساليب التقييم 

المبانيتستخدم لـ(طريقة االحالل) أسلوب التكلفة األسلوب

األسلوبتعريف

oمنفعةذيأصللىعالحصولتكلفةمنأكثرماألصليدفعلنالمشتريأنعلىينصلالذياالقتصاديالمبدأباستخدامللقيمةمؤشراالتكلفةأسلوبيقدم

.متعلقةأخرىعواملأيأوالمخاطرأواإلزعاجأوبالوقت،متعلقةعواملهناكتكنلمماالبناءأوالشراءطريقعنسواءمماثلة

oاألخرىالتقادمأشكالوجميعالمادياإلهالكخصمثمومناألصل،إنتاجإعادةأوإلحاللالحاليةالتكلفةحسابطريقعنللقيمةمؤشرااألسلوبويقدم.

oكتاب).لألصللدقيقةاالماديةالخصائصوليسالتقييممحللألصلمشابهةمنفعةعلىللحصولالمشاركيدفعهالذيالسعرتحديدتكلفةهياإلحاللتكلفة

(71صـ,2020الدوليةالتقييممعايير

المنهجية

oاإلحاللتكلفةاسمباإلحاللتكلفةإلىاإلشارةالتعديالتهذهبعدويمكنالصلة،ذاتالتقادمأشكالوجميعالماديللتدهوراإلحاللتكلفةتعديليتمماعادة

.المهلكة

التطبيق

oعليهالحصولأومماثلةمنفعةيقدمأصلإلنشاءيسعرالسوقفينموذجيمشاركيتكبدهاالتيالتكاليفجميعحساب.

oالتقييممحللألصلخارجيأووظيفيأوماديتقادمأوإهالكأيتحديد.

oالتقييممحلاألصلقيمةإلىللوصولاإلجماليةالتكاليفمناإلهالكخصم.
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األسلوبتعريف

oةعنــهينتــجممــاالتقييــمتاريــخإلــىقعــةالنقديــةالتدفقــاتخصــميتــمالمخصومــةالنقديــةالتدفقــاتطريقــةفــي ـٌ ةقيمـ ـٌ ألصــلحاليـ

oةاألبديــةأواألجــلطويلــةألصــولالحــاالتبعــضفــيالمخصومــةالنقديــةالتدفقــاتتشــملأنيمكــن ـ  ةقيمـ ـ  فــياألصــلمــةقيتمثــلنهائيـ

توقــعتــرةفبــدونطرفيــةأونهائيــةقيمــةباســتخدامفقــطاألصــلقيمــةحســابيمكــنأخــرىحــاالتوفــي.الصريحــةالتوقــعفتــرةنهايــة

.الدخــلرســملةبطريقــةاألحيــانبعــضفــيھــذاإلــیویشــارصريحــة،

المنهجية

:يليكماهيالمخصومةالنقديةالتدفقاتطريقةفيالرئيسةالخطوات

oبعــدأوضريبــة،القبــلمــا) ّالتدفقــاتأوالنقديــة،التدفقــاتالتقييــممحــلواألصــلالمهمــةلطبيعــةالنقديــةالتدفقــاتأنــواعأنســباختيــار

ةإجمالــيةأوالضريبــة، ـ  ة،أوحقيقيـ إلــخاســمي 

oوجدتإنالنقدي،بالتدفقللتنبؤصريحةفترةأنسبتحديد

oالفترةلتلكالنقديةالتدفقاتتوقعاتإعداد.

oةالنهائيةالقيمةكانتإذاماتحديد األصللطبيعةالمناسبةئيةالنهاالقيمةتحديدثم،(وجدتإن)الصريحةالتنبؤفترةنهايةفيالتقييممحلألصلمناسب 

oالمناسبالخصممعدلتحديد

oوجدتإنالنهائيةالقيمةذلكفيبماالمتوقعة،المستقبليةالنقديةالتدفقاتعلىالخصممعدلتطبيق

13

أساليب التقييم 

العقارات المدرة للدخلتستخدم لـ(طريقة التدفقات النقدية المخصومة)أسلوب الدخل األسلوب
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األسلوبتعريف

oاحدةوحاليةرأسماليةقيمةالىالمستقبليةالنقديةالتدفقاتتحويلطريقعنللقيمةمؤشرايقدم.

oتحويلبالرسملةيقصدو،الرسملةعمليةخاللمنالقيمةتقدرو(لألصلاالفتراضيالعمر)االنتاجيعمرهخاللاالصليحققهالذيالدخلاالسلوبهذايتناول

اواستخداممنالمتوقعالربحمثلتعاقديةغيرترتيباتاوعقودبموجبالدخلتدفقاتتتولدو.مناسبخصممعدلباستخدامرأسمالمبلغالىالدخل

باألصلاالحتفاظ

oمعتادةواحدةدخلفترةعلىالكليالرسملةاوالمخاطرمعاملبتطبيق(الدخلرسملة)الدخلاسلوبضمنتندرجالتيالطرقتتضمنو

المنهجية

oالمتوقعخلالداستمراريةأوتحققلضمانمطلوبةرأسماليةتكاليفأيمراعاةمعاالصلمنالمتوقعالنقديالدخلصافيعلىيكونالطريقةتركيزإن.

oوليسالمتوقعةةالمستقبليوالطلبالعرضلقوىوفقااستمراريتهاودرجةللعقارالمناسبةالدخلمؤشراتعلىالتعرفعلىالسوقدراسةفيالمقيميركز

.التاريخية

oالنقديةالتدفقاتمنبدالالرسملةاستخداميرجحمستقربدخلاالصلتمتعاذا.

oالسوقشفافيةعدمبسببللمقيممستمرتحدييمثلالخصموالرسملةمعاملتقديران.

التطبيق

(1------

(2------

14

أساليب التقييم

العقارات المدرة للدخلتستخدم لـ(رسملة الدخل)أسلوب الدخل األسلوب



معلومات ووصف العقار

المحور الثاني
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وصف العقار

بيانات الملكية

رقم الصــك
340110019009

تاريخ الصــك
1439/08/08

رقم القطعة
491

1429/975/م/مرقم المخطط

-رقم البـــلك

صخريةرمليةصبخةدفانمرتفعةمنخفضةمستويةارطبيعة  العق

نظام البناء

تجاري

وصف الموقع

العربية السعوديةالمملكةالدولــة

الغربيةالمنطقة

المدينة المنورة  المدينــة

شظاهالحــــي

حبيب بن خماشةالشــــارع

2م63,531.92العقار عبارة عن مول وشقق فندقية مساحته  وصف عام
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وصف العقار

الخدمات المتوفرة في الموقع

خدمات أمنية كهرباء

مراكز طبية مياه

مدراس إنارة

مراكز تسوق هاتف

تشجير طرق مسفلته

حدود وأطوال الموقع

شمــاال  
رض شارع سفيان بن معمر الراجحي بع

م24
بطـــول

حسب الصك
م

جنـوبــا  
رض البعض شارع شيبان بن محرث بع

م14
بطـــول

حسب الصك
م

محسب الصكبطـــولم14شارع حبيب بن خماشة بعرض شـرقــا  

غـربـــا  
اني الدائري الث) طريق الملك عبداهلل 

م 84بعرض ( 
بطـــول

327
م
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وصف العقار

(ماريوت للشقق الفندقية)معلومات هامة عن العقار 
الراشد ريزدنساسم العقار

المدينة المنورة, حي شظاة , طريق الملك عبد اهلل الموقع
نجوم5شقق فندقية نوع العقار
عامانعمر العقار 
2م63531.92جزء من أرض يبلغ مساحتها (2م)مساحة األرض 

25,317مساحة البناء
3عدد األدوار

جناح غرفتين13, غرفة 1جناح 21, استوديو 32مكونات العقار

(الراشد ميجا مول المدينة)معلومات هامة عن العقار 
الراشد ميجا مولاسم العقار

المدينة المنورة, حي شظاة , طريق الملك عبد اهلل الموقع
مجمع تجارينوع العقار
10عمر العقار 
2م63531.92جزء من أرض يبلغ مساحتها (2م)مساحة األرض 

115,795مساحة البناء

4عدد األدوار
يتكون المول من محالت تجارية متنوعة المساحات ومطاعم وخدمات أخرىمكونات العقار

عقد تأجيري221حوالي عقود اإليجار الحالية
سنوات10تتراوح بين سنة و مدة العقود

%91.6)%(معدل اإلشغال لعدد الوحدات 
44,611,172(ريال)إجمالي الدخل الحالي 

11,152,793(ريال)مصروفات التشغيل والصيانة 
33,458,379(ريال)صافي الدخل التشغيلي 
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الشقق المفروشة المول

oل  بلغ إجمالي إيرادات الشقق المفروشة حسب البيانات الواردة من العمي

لمعدل وبافتراض ثبات نفس ا, ريال خالل الربع األول من العام الجاري 895,141

ت حوالي في القيمة اإليجارية واإلشغال فمن المتوقع أن تبلغ إجمالي اإليرادا

ر في ومن الجدير بالذكر اإلشارة إلى االنخفاض الكبي, مليون ريال3,580,565

داد قيمة اإليرادات بسبب جائحة كورونا واقتصار أداء مناسك العمرة على أع

الفترة ولكن من المتوقع أن ترتفع هذه القيمة خالل, قليلة من داخل المملكة 

.المتبقية من العام

oإجمالي اإليرادات

الي بلغ إجمالي قيمة العقود التأجيرية حسب البيانات التي أرسلها العميل حو
متر مربع مؤجرة لحوالي 43,455وذلك حصيلة تأجير ما مساحته  , ريال 44,611,172

, ريال 1,050وقد بلغ متوسط قيمة المتر التأجيري , مستأجر 200

يل وصل معدل اإلشغال للثالثة أشهر األولى من العام الجاري حسب بيانات العم
توسط كما وصل م, فقط وذلك لألسباب التي تم اإلشارة إليها سابقا% 22حوالي 

. ليلة/ ريال 570تأجير الليلة خالل نفس الفترة حوالي 

oمعدالت اإلشغال:

متر 5,045حيث أن المساحة الشاغرة تبلغ , % 90بلغ معدل اإلشغال الحالي حوالي 
.مربع 

ريال خالل الربع األول 3,870,477وصلت قيمة مصروفات التشغيل والصيانة الحالية 
وقد ارتفعت هذه , %8وهي تزيد عن إجمالي إيرادات الفندق بحوالي , 2020

.زمة كوروناالنسبة مقارنة بالعام السابق وذلك بسبب قلة اإلشغال نظرا لتداعيات أ

oمصروفات التشغيل والصيانة:

يتكفل حيث, ال يتحمل المستأجرون أي مصروفات تشغيل أو صيانة للعقار المستأجر 
فمن وحسب البيانات المالية التي أرسلها العميل, المالك بهذه المصروفات جمعها 

11,152,793المتوقع أن تبلغ قيمة مصروفات التشغيل والصيانة بنهاية العام حوالي 
وهي نسبة جيدة مقارنة , من إجمالي إيرادات العقار % 25ريال وهي تمثل حوالي 

.بالعقارات المشابهة

تحليل دخل العقار| بيانات العقار 
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صورة كروكيه وحدودية للموقع 

20



شظاه–المدينة المنورة –مول وشقق فندقية|  

صور توضح طبيعة الموقع| تحليل الموقع 

21
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صور توضح طبيعة الموقع| تحليل الموقع 
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نتيجة التقييم والتوصيات

المحور الثالث
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مخاطر عملية التقييم

"  تالري"مخاطر عملية تقييم عقارات  

:ومن أهم هذه المخاطر, على بعض المخاطر التي قد تؤثر في تحديد قيمة العقار العادلة " الريت"تنطوي عملية تقييم عقارات 

:مخاطر االقتصاد الكلي.  1
ئب والحركة العامة مثل معدالت التضخم  والسيولة ومعدالت الفائدة وتكاليف التمويل والضرا, قد تؤثر ظروف االقتصاد الكلي للدولة على قيمة أي عقار 

.حيث أن تغير هذه المؤشرات أو أحدها قد يؤثر بالسلب على قيمة العقار, في أسواق األسهم المحلية والعالمية 

:مخاطر عدم وجود ضمان لتحقيق اإليرادات المستهدفة.  2
السوق المختلفة قد لذلك فإن أي انخفاض في هذه اإليرادات نتيجة تغير ظروف, الريتبما أن تحقيق إيرادات يعتبر العامل الرئيس في تحديد قيمة عقارات 

.يؤثر على قيمة العقار

:مخاطر تنظيمية وتشريعية.  3
ات البلدية بالحد من بعض مثل ظهور بعض التشريع, قد تشهد البيئة التنظيمية أو القانونية أو التشريعية بعض التغييرات التي قد تؤثر على قيمة العقار 

.أو تخفيض عدد األدوار المسموح بها في أماكن أخرى مما يؤثر على القيمة النهائية للعقار, النشاطات في أماكن محددة 

:مخاطر عدم وجود عقود طويلة األجل.  4
لعقار حيث أن وجود مثل هذه العقود يضفى نوعا من االستقرار على دخل ا, يؤثر عدم أو قلة وجود عقود طويلة األجل بشكل كبير على قيمة العقار 

.في حين أن غياب وجودها يمكن أن يؤدي إلى تذبذب قيمة العقار, وبالتالي على قيمته

:مخاطر المنافسة.  5
ن كذلك األمر في سوق العقار فإن زيادة المعروض م, إن كثرة المعروض من أي سلعة يؤدي إلى وجود منافسة في األسعار المقدمة للمستهلكين

.الوحدات العقارية ودخول منافسين جدد للسوق يمكن أن يؤدي إلى انخفاض أسعار الخدمة وبالتالي انخفاض اإليرادات ومن ثم قيمة العقار

:البيانات المستقبلية.  6
لعقار بصفة عامة وسق ايعتمد تقييم بعض العقارات خاصة الحديثة منها والتي ليس لها تاريخ تشغيلي على توقعات المقيم وقراءته المستقبلية للسوق

.يير قيمة العقاراألمر الذي يؤدي حتما لتغ, وقد تختلف ظروف التشغيل المستقبلية عن االفتراضات المستخدمة في عملية التقييم , بصفة خاصة 
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مقارنات االراضي

مقارنات االراضيرقم 

ريال2200سعر المتر , 2م300المساحة : ارض سكني 1

ريال2500سعر المتر , 2م300المساحة : ارض سكني 2

ريال2000سعر المتر , 2م11,000المساحة : ارض سكني 3

ريال2600سعر المتر , 2م600المساحة : تجاري ارض 4

ريال8000سعر المتر , 2م2,100المساحة : ارض تجاري 5

ريال12000سعر المتر , 2م298المساحة : ارض تجاري 5

ريال7500سعر المتر , 2م2387المساحة : ارض تجاري 5
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نتائج التقييم

االستنتاج

(التكلفةطريقة):االولىالطريقة

البناءمسطحاتمساحةاحتسابتم•
.ناءالبرخصةفيالواردةالبياناتحسب

منعالمربالمتربناءتكلفةتقديرتم•
.بناءاللموادالحاليةاألسعارحسبالبناء

رالعمحسباإلهالكنسبةتقديرتم•
العقاراالقتصادي

قطريعناألرضمترلقيمةالتوصلتم•
,ارنةالمقوالمبيعات,المشابهةالبيوع
«تثمين»فيالتقييموخبراء

أسلوب التكلفة )طريقة اإلحالل(

مول ناء ال سطحات ب م115,7952م

متر للمول ناء ال ريال2,400تكلفة ب

مول  ي تكاليف ال مال ريال277,909,176إج

فندق ناء ال سطحات ب م25,3172م

فندق متر / ال ناء ال ريال3,700تكلفة ب

فندق ي / ال مبان ناء ال ريال93,671,087تكاليف ب

بناء ي تكاليف ال مال ريال371,580,263إج

رى % من تكاليف البناءالقيمةتكاليف أخ

مهنية رسوم ال %%18,579,0135.0ال

ق مراف %%18,579,0135.0شبكة ال

ة يف االدار كال %%37,158,02610.0ت

ت/%50( 3 سنوا ل ) تموي يف ال كال %%33,442,2246.0 ت

ل مقاو ح ال %%74,316,05320.0رب

الك ي قبل اإله مبان ي تكاليف ال مال ريال553,654,592إج

لمبنى ضي ل ترا عمر االف سنة40.0ال

متبقي صادي ال ت عمر االق سنة30.5ال

فعال عمر ال سنة9.5ال

ي مال الك اإلج دل اإله ع %%23.75م

الك ريال131,492,966تكاليف اإله

الك عد اإله بناء ب ي تكاليف ال ريال422,161,626صاف

ض ساحة األر م63,5322م

ض تر األر ريال2,300قيمة م

ض ي قيمة األر مال ريال146,123,416إج

عقار ي قيمة ال مال ريال568,285,042إج

با( قري عقار )ت ريال568,285,000قيمة ال
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نتائج التقييم

االستنتاج

(الدخلرسملة):الثانيةالطريقة

بند مولال فندقيةال شقق ال ال

فعال دخل ال 44,611,1723,580,566ال

صيانة تشغيل وال ات ال صروف سبة م %108.1%25ن

صيانة تشغيل وال ات ال صروف 11,152,7933,870,477قيمة م

دخل ي ال -33,458,379289,912صاف

رسملة عدل ال %5.0%7.0م

عقار -477,976,8395,798,232قيمة ال

مول فقط( عقار )ال ي قيمة ال مال 477,977,000إج

عميل( ات ال يان تمادا على ب دخل )اع سملة ال قة ر ري ط
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افتراضات طريقة التدفقات النقدية المخصومة
:الخصممعدلحسابافتراضات

:وهي,مؤثرةعواملأربعمنالخصممعدليتكون•

%3تقريباوالبالغ,سنوات10و5لمدةالحكوميةاسنداتعلىالعائدمتوسطأنهافترضناوقدالحكوميةالسنواتعلىالعائدمعدل•

.القادمةالفترةخاللالسعوديةالعربيةللمملكةوالمحليةالدوليةالجهاتمنالعديدتوقعاتحسب%2.5يبلغأنالمتوقعمنوالذي:التضخممعدل•

.القادمةالفترةخاللالتجاريةالعقاراتلسوقرؤيتهمحسب"تثمين"فيالخبراءقبلمنتقديرهاوتم:السوقمخاطرعالوة•

.القادمةالفترةخاللالسوقفيتنافسيتهومدىنفسهالعقارلوضعرؤيتهمحسبوذلك"تثمين"خبراءقبلمنأيضتقديرهاوتم:الخاصةالمخاطرعالوة•

:االسترداديةالقيمةحسابافتراضات

:هةالمشابللعقاراتالسوقفيالسائدالوضعحسبلهايتعرضأنيمكنالتيالمخاطرومدىمستقبلياالعقاراستقرارمدىمعيتناسبرسملةمعاملاستخدامتم•

.مستقبالالمتوقعالنمومعدللحسابنفسهالمتوقعالتضخممعدلاستخدامتم•

الشقق المفروشة المول

راض تأجير تم التوصل إلى إجمالي دخل العقار في حالة التشغيل الكامل عن طريق افت
واقع حجز كافة الغرف باالسترشاد باألسعار التي أمدنا بها العميل والتأكد منها من م

ليلة وذلك / ريال 570وقد بلغ متوسط إيجار الغرفة لليلة الواحدة حوالي , الفنادق
ي بذلك فمن المتوقع أن يصل إجمالي الدخل ف, خالل الربع االول من العام الجاري 

.ريال13,731,300حال التشغيل الكامل إلى  

ريال 44,611,172من المتوقع أن تبلغ إيرادات المول بنهاية العام الجاري إلى حوالي 
لي وبذلك يكون متوسط قيمة المتر التأجيري حوا, 2م43,455وذلك من تأجير مساحة 

وإذا تم تأجير هذه , 2م5,045وقد بلغت المساحة الشاغرة في المول , ريال 1,050
شغيل المساحة بنفس المعدل التأجيري فتصبح إجمالي إيرادات المول في حالة الت

.ريال49,908,642الكامل 

o سبب وذلك ب, تم افتراض معدل شواغر مرتفع نسبيا خالل العام الحالي إجماال

هذا المعدل وافترضنا وصول, تأثر الفندق وكافة فنادق المدينة المنورة بأزمة كورونا 

ثم ينخفض خالل الفترة القادمة للوصول إلى المعدالت الطبيعة, % 35إلى 

%.25المسجلة بالفندق خالل السنوات الماضية والبالغ اقل من 

o الل ومن المتوقع ارتفاعه بنسبة ضئيلة خ, % 90يبلغ معدل اإلشغال الحالي حوالي

وقد , خاصة بعد إضافة المساحة الخاصة بتأجير المطاعم% 91الفترة  القادمة ليسجل 

.في فترة التدفقات النقدية% 7افترضنا أن يستقر معدل الشواغر عند 

وهو معدل % 50من المتوقع أن تنخفض نسبة مصروفات التشغيل والصيانة لتسجل 
.مناسب جدا لمثل هذه العقارات

تشغيل حسب البيانات المرسلة من العميل فمن المتوقع أن تبلغ قيمة مصروفات ال
وسوف يتم , من إجمالي اإليرادات % 25وهي تمثل , ريال 11,152,793والصيانة 

مثل هذا النوع وهي النسبة السائدة في, افتراض ثبات هذه النسبة خالل فترة التدفقات 
.من العقارات
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نتائج التقييم
االستنتاج

(للمول)المخصومةالنقديةالتدفقاتاسلوب:الثانيةالطريقة

ل كام تشغيل ال ال ال ي ح ل ف دخ ي ال مال حكومية49,908,642إج سندات ال د ال ائ عدل ع ملة%3.0م س ر ل ال عام %7.0م

لية تشغي ات ال مصروف تضخم%25ال عدل ال مو%2.5م ن عدل ال %2.5م

ر ستقرا عد اال ر ب شواغ عدل ال سوق%7م ر ال الوة مخاط %3.0ع

ة نقدي قات ال تدف ترة ال خاصة5 سنواتف ر ال مخاط الوة ال %2.0ع

ت رادا مو اإلي عدل ن خصم%3 كل 3 سنواتم عدل ال %10.5م

31-Dec-2131-Dec-2231-Dec-2331-Dec-2431-Dec-25
ا )%( عة سنوي متوق رادات ال سبة نمو اإلي %0%0%3.0%0%0ن

ل كام تشغيل ال الة ال ي ح دخل ف ي ال مال 49,908,64249,908,64251,405,90151,405,90151,405,901إج
شاغر % سبة ال %7%7%7%7%9ن
ر شواغ 4,491,7783,493,6053,598,4133,598,4133,598,413قيمة ال

فعال دخل ال ي ال مال 45,416,86446,415,03747,807,48847,807,48847,807,488إج
صيانة تشغيل وال ات ال صروف سبة م %25%25%25%25%25ن
ة  صيان تشغيل وال ات ال صروف 11,354,21611,603,75911,951,87211,951,87211,951,872قيمة م

تشغيلي دخل  ال ي ال 34,062,64834,811,27835,855,61635,855,61635,855,616صاف
ة( ستردادي قيمة اال يرة )ال قيمة األخ 525,028,666ال

سنوية ة ال نقدي تدفقات ال ي ال 34,062,64834,811,27835,855,61635,855,616560,884,282صاف
حالية قيمة ال ي ال ي صاف مال 497,600,550إج

با قري قيمة ت ي ال مال 497,601,000إج

ة نقدي قات ال تدف صم ال قة خ ري ضات ط ترا خصم  اف ة(لحساب معدل ال ستردادي يرة )اال قيمة األخ لحساب ال

ة مخصوم ة ال نقدي قات ال تدف ال
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نتائج التقييم
االستنتاج

(قللفند)المخصومةالنقديةالتدفقاتاسلوب:الثانيةالطريقة

ل كام تشغيل ال ال ال ي ح ل ف دخ ي ال مال حكومية13,731,300إج سندات ال د ال ائ عدل ع ملة%3.0م س ر ل ال عام %5.0م

لية تشغي ات ال مصروف تضخم%50ال عدل ال مو%2.5م ن عدل ال %2.5م

ر ستقرا عد اال ر ب شواغ عدل ال سوق%25م ر ال الوة مخاط %4.0ع

ة نقدي قات ال تدف ترة ال خاصة5 سنواتف ر ال مخاط الوة ال %2.0ع

ت رادا مو اإلي عدل ن خصم%5 كل 3 سنواتم عدل ال %11.5م

31-Dec-2131-Dec-2231-Dec-2331-Dec-2431-Dec-25
ا )%( عة سنوي متوق رادات ال سبة نمو اإلي %0%0%0%0%0ن

ل كام تشغيل ال الة ال ي ح دخل ف ي ال مال 13,731,30013,731,30013,731,30013,731,30013,731,300إج
شاغر % سبة ال %25%25%25%25%35ن
ر شواغ 4,805,9553,432,8253,432,8253,432,8253,432,825قيمة ال

فعال دخل ال ي ال مال 8,925,34510,298,47510,298,47510,298,47510,298,475إج
صيانة تشغيل وال ات ال صروف سبة م %50%50%50%50%70ن
ة  صيان تشغيل وال ات ال صروف 6,247,7425,149,2385,149,2385,149,2385,149,238قيمة م

تشغيلي دخل  ال ي ال 2,677,6045,149,2385,149,2385,149,2385,149,238صاف
ة( ستردادي قيمة اال يرة )ال قيمة األخ 105,559,369ال

سنوية ة ال نقدي تدفقات ال ي ال 2,677,6045,149,2385,149,2385,149,238110,708,606صاف
حالية قيمة ال ي ال ي صاف مال 86,757,630إج

با قري قيمة ت ي ال مال 86,758,000إج

ة نقدي قات ال تدف صم ال قة خ ري ضات ط ترا خصم  اف ة(لحساب معدل ال ستردادي يرة )اال قيمة األخ لحساب ال

ة مخصوم ة ال نقدي قات ال تدف ال
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نتائج التقييم

االستنتاج 

التدفقاتباسلوفإنمتداولعقارياستثمارصندوقطرحهوالتقييممنوالعرض,للدخلالمدرةالعقاراتمنالتقييمموضعالعقارأنبما

لتقييمهواألفضلاألنسبالطريقةتعدالمخصومةالنقدية

التاليةالمعلوماتوحسبةالسوقيالعقارقيمةانتثمينخبراءيرىالعميللمتطلباتوفقاوالمتبعةالتقييموأساليبالمعاييراتباععلىبناء

:كالتاليهي2م63,531.92مساحتها،(شظاه)حيفي(المنورةالمدينة)بمدينة(340110019009)الصكرقمللعقار

المخصومةالنقديةالتدفقاتطريقةاعتمادتم

ة( نقدي قات ال تدف مالي للعقار )ال قيمة اإلج ال
ية للعقار )م2( مال مساحة اإلج ال

63,532

ة( دي نق قات ال دف ت مول )ال ي قيمة ال مال إج
497,601,000

ة( دي نق قات ال دف ت س )ال زدن شد ري را ي قيمة ال مال إج
86,758,000

ال( عقار )ري ي قيمة ال مال إج
584,359,000

ال( با )ري قري عقار ت ي قيمة ال مال إج
584,359,000

عقار كتابة قيمة ال
فقط خمسمائة وأربعة وثمانون مليونًا وثالثمائة وتسعة وخمسون ألف ريال سعودي ال غير
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مالحظات عامة 

الحاليةالسوقلظروفوفقا  %10-أو+بحدودالقيمةفيالتذبذبهامش

تأثيرمعرفةنستطعملكمابه،متأثرةبياناتلدينايتوفرولمكوروناأزمةقبلمابياناتهيالتقييمفيالمستخدمةالمتوفرةالبيانات

.التذبذبوحجمالتغييرأفقهووماالسوقعلىالحاليةاالحداث

المدير العام 

حمد بن علي الطالعيأ

(1210000272)رقم العضوية  

مدير إدارة التقييم

عبداهلل آل محفوظ

(1210000273)رقم العضوية 

32

المالحظات

التوصيات

اأعالهالمعطياتبمراجعة تمالتيالقيمةأناألصولوتثمينلتقييمالسعوديةالشركةخبراءيرىالمشابهة،والبيوعالسوقلمسحووفق 

.الراهنالوقتفيالسوقاتجاهوتعكسالمرجحةالقيمةهيلهاالتوصل

اأشهر3كلدوريبشكلالعقارتقييميتمبأننوصي .كوروناأزمةبسببالراهنبالوضعالسوقلتأثرنظر 



المالحق

المحور الخامس
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صورة الصك
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صور رخصة البناء
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توضيح

بموضوعيةلونيعمإنهمكماتحيز،أيدونماالتقييمعمليةبإجراءقامواومساعدينمقيميينمنوممثليهاتثمينشركة

أوحاليةمصلحةأيوممثليهاللشركةوليس.لهالتابعيناألطرافأوالتابعةوشركاتهالعميلعنباالستقالليةويتمتعون

األموربواطنبالعالمينهؤالءبينمنليسأنهكماله،التابعيناألطرافأوالتابعةشركاتهمنأيأوالعميللدىمرتقبة

وأتعاب.لهنالتابعياألطرافأوالتابعةوشركاتهالعميلمعارتباطاتأوداخليةعالقاتلديهمالذينهؤالءأوالعميللدى

علىشركةالحصلتوإذاأخرى،أحداثأيأوإليهايتوصلالتيالنتائجعلىمشروطةغيرالتقييمعمليةمقابلالمقيم

,لمساعدةاهذهطبيعةذكرسيتمالتقييم،فيمهمةجوانبمنجانببأييتعلقفيماآخرطرفمنأهميةذاتمساعدة

.وجدتإنالتقريرفيتوثيقهاثمومنعليهااالعتمادومدى



نهاية التقرير
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تقرير تقييم عقاري

مقدم لـ

شركة السعودي الفرنسي كابيتال

114248: رقم التقرير 
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مقدمة

كابيتالشركة السعودي الفرنسي / السادة

...السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته وبعد 

وعليه²م(39,975)مساحتها(الشاطئ)بحي(جازان)بمدينة(فندقيةوشققوفندقمول)لعقارالتقييممجالفيالمهنيةخدماتنالتقديمعرضنابقبولكمتشرفنا

التقييمبمجالبهالمعمولاوالدوليةالمحليةواالنظمةمعاييرالبااللتزاممعالسوقيةللقيمةللوصولاألمثلاألسلوبتحديدوالتقييمموضوعالعقاربمعاينةقمنا

القيمةالىلللوصووتحليلهاالبياناتجمعتماساسهاعلىوالتيالمعتمدينللمقيميينالسعوديةلهيئةامنوالمعتمدة(2020)الدوليةالتقييممعاييرخاصة

المستقبلفيالسوقهاتجاتعكسمعلوماتأوبياناتلديناتتوفرولمكوروناجائحةقبلماهيالتقييمفيوالمستخدمةالمتوفرةالبياناتبأنعلما  السوقية،

.الجائحةقبلمابياناتعلياالعتمادتمفقدولدىالتذبذبوحجمالتغييرأفقوتبين

تساوي(الفندقيةققوالشوالفندقموللل)السوقيةالقيمةانتثمينخبراءيرىالعميللمتطلباتوفقاوالمتبعةالتقييموأساليبالمعاييراتباععلىبناءو

.التقريربهذاموثقهوكماسعوديريال(391,799,000)

المدير العام 

حمد بن علي الطالعيأ

(1210000272)رقم العضوية  
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فهرس المحتويات
الصفحةالعنوان

المعايير العامة 

o 2مقدمة

o  5عن شركة التقييم -المعايير العامة

o 6المقييم ووضعه –المعايير العامة

o 7نطاق العمل –المعايير العامة

o 8( تابع ) نطاق العمل –المعايير العامة

o 9( مراحل العمل ) نطاق العمل

اساليب التقييم 

o 11(طريقة البيوع المشابهة )أسلوب السوق

o12أسلوب التكلفة

o 13(التدفقات النقدية المخصومة) أسلوب الدخل

o 14(رسملة الدخل)أسلوب الدخل

معلومات ووصف العقار 

o 19-16وصف العقار

o 20صورة كروكيه وحدوديه

o 22-21صور فوتوغرافية

نتيجة التقييم والتوصيات 

o24مخاطر عملية التقييم

o 31-25نتائج التقييم

o 32المالحظات

o35-34المالحق



المعايير العامة

المحور األول
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الملخص التنفيذي

البيان البند البيان البند

672003004051 رقم الصك شركة السعودي الفرنسي كابيتال  اسم العميل

1439/3/4 تاريخ الصك كابيتالشركة السعودي الفرنسي  المستفيدون من التقييم

- رقم المخطط ريتصندوق  الغرض من التقييم

- رقم القطعة مول وفندق وشقق فندقية نوع العقار

القيمة السوقية أساس القيمة الشاطئ-جازان–المملكة العربية السعودية  عنوان العقار

2020معايير التقييم الدولية 
يم معايير التقيي

المتبعة
²م39,975 العقارمساحة 

م2021/06/10 تاريخ المعاينة ملكية تامة طبيعة الملكية

م2021/06/30 متاريخ التقيي (طريقة المعامالت المقارنة)اسلوب السوق 

(رسملة الدخل)أسلوب الدخل  

(طريقة التدفقات النقدية المخصومة) أسلوب الدخل 

طريقة التكلفة

أسلوب التقييم المتبعة

م2021/07/11 قريرالتتاريخ إصدار

391,799,000 (ريال)القيمة السوقية للعقار 
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oتطبيقاتأوولاألصمعياربموجبتعديلهيتمماعدافيماالتقييم،أعمالبإجراءالخاصةواالشتراطاتالمتطلباتالمعاييرهذهتحدد

عليهانطبقتأخرىتقييمأغراضوألياألصولبجميعالخاصةالتقييمأعمالعلىتطبيقهاهوالمعاييرهذهمنوالغرضالتقييم،

.التقييممعايير

oالكفاءةدرجاتعلىبأيتمتعوالذيلديهاالذيالعملوفريقاألصولوتثمينلتقييمالسعوديةالشركةقبلمنالتقريرهذاإعدادتم

مننخبةدادهع  فييضمالذياالستشاريفريقناكفاءةفيوالمتمثلةلناالمتاحةالمواردمنمستفيدينو,الالزمةوالحيادية

قاعدةمنناشركتلدىيتوفرماواالستشارات،والتقييممجالفيخبراتوذاتعلياأكاديميةبشهاداتالمؤهلينالمستشارين

عنادرةالصواإلحصائياتوالمعلوماتللبياناتجمعمنبهقامتماخاللومنالتقييميةخبراتهاخاللمنبناؤهاتممعلومات

تحديثعلىالشركةوتعملهذا,وجهأكملعلىبمهامهمللقيامإدراكسعةالمقّيمينيعطيمماالرسميةوغيرالرسميةالجهات

.مستمربشكلمعلوماتهاقاعدة

oعملنافترةخاللتقييمتقرير24,000مناكثربتقديمقمناو،سنوات10الـعنتزيدواالستشاراتالتقييمبأعمالخبرتنا.

oالماليةشركاتوالالمملكةفيالموجودةالبنوكألغلب،حكوميةوالشبهالحكوميةللجهاتخدماتهابتقديمتثمينشركةتشرفت

.وغيرهاالتجاريةوالشركاتالصناعية،والقطاعاتالعقاريةوالشركات

عن شركة التقييم| نطاق العمل 
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التفاصيل نطاق العمل

اوذلكالتقييمموضوعلألصولوحدوديةضوئيةوصورالتقييمونتائجالتقييموخطواتمنهجيةيوضحتقرير باالمتثالالخاص1.2معيارلوفق 

(31صـإلى26صـمن,2020الدوليةالتقييممعايير).التقاريربإعدادالخاص1.3ومعيار,واالستقصاءالبحثوأعمالللمعايير وصف التقرير

.ريتصندوق الغرض من التقييم

oالتزاماتأيعليهوليستامةملكيةذاتالعقارأنافتراضتم.

oبانافتراضتموصحتهممنالتأكدعلىبالعملتثمينتقملموللموقعكروكيهوصورةللصكالعميلمنضوئيةصوراستالمتملقد

.اخرىلجهاتحقوقعليهتوجدالومرهونغيرالعقار

االفتراضات

المواصفاتحيثمنالمستهدفللعقارقربا  العقاراتبأكثرالدراسةفيواستعنناالمستهدفالعقاربمنطقةالعقاراتسوقبدراسةقمنالقد

.االمكانقدرعليهاالحصولتمالتيالمعلوماتصحةمنللتأكداجتهدناولقدمنهالكلوالمساحات
نطاق البحث واالستقصاء

مستمرشكلبتحديثهايتموالتيتثمينبشركةالخاصةالبياناتقاعدةالعدل،وزارةالعقار،تجارالمستهدفة،بالمنطقةالعقارمكاتب طبيعة ومصادر المعلومات

سعوديريال ريرفي التقالعملة المستخدمة

(101المعيار رقم )نطاق العمل | المعايير العامة 

معلومات العميل واالستخدام

كابيتالالفرنسيالسعوديشركة اسم العميل

كابيتالالفرنسيالسعوديشركة صاحب التقرير

داخلياستخدام االستخدام

طبيعة األصول المقّيمة

جازان المدينة

الشاطئ الحي

2م(39,975) المساحة
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(101المعيار رقم )نطاق العمل | المعايير العامة 

التفاصيل نطاق العمل

:السوقيةالقيمة

محايدأساسعلىمعاملةإطارفيراغبوبائعراغبمشتربينالتقييمتاريخفيااللتزاماتأواألصولمبادلةأساسهعلىينبغيالذيالمقدرالمبلغهي

إجبارأوقسردونوحكمةبمعرفةاألطرافمنطرفكل  يتصرفحيثمناسبتسويقبعد

(3.1فقرة36صفحةااللكترونيةالنسخة,2020الدوليةالتقييممعايير)المصدر

أساس القيمة 

(نوع القيمة)

المثلىبالطريقةالتقييمعمليةأداءمنالمقيمتمكنمعينزمنفيومؤشراتأدلةتوفرعدمعنالناتجةالحالةهي حالة عدم اليقين

وبناء  .رآخغرضألياألحوالمنحالأيعليإليهاإلشارةأومنهاالقتباسأوتداولهأواستخدامهيجوزوالفقطأجلهمنأعدالذيللغرضمعدالتقريرهذا

.البندهذاأحكامنمجاءمايخالفنحوعلىالتقييمتقريراستخدامنتيجةطرفأيبتكبدهاخسارةأيعنمسؤوليةأيالمقيمأوالشركةتتحملالعليه،

تقديميجوزوال.ركةالشمنصريحةموافقةدوننحوأيعلىالتقريرهذاإصدارإعادةيجوزوال.التقييمتقريربإصدارالخاصةالحقوقبجميعالمقيمويحتفظ

بالحقيموالمقالشركةتحتفظأنوالحذرالحيطةدواعيومن.الشركةمنصريحةموافقةدونفيهإليهمالمشارهؤالءبخالفآخرطرفأليالتقريرهذا

.محددةظروفظلفيالتقييمنتيجةدعمأوالتقييمعلىمراجعةأيوعملتعديالتأيإدخالفي

اتضحتلكنهاتقييمالتاريخفيموجودةكانتمعلوماتضوءعلىنتائجهوتنقيحوتعديلالتقييمحساباتبمراجعةالتزام،إيدونبالحق،الشركةتحتفظ

.الحقا  له

م القيود على االستخدا

أو التوزيع أو النشر

هذافيبهاالمعمولوليةوالدالمحليةالمعاييرمعتتماشىمتينةوثوابتسليمةأسسعلىوالمبنيةالتقييممجالفيالشركةتتبعهاالتيالمنهجيات

.2020الدوليةالتقييممعاييرتطبيقخاصة  ،المجال

ييم االلتزام بمعايير التق

الدولية

العميلعنباالستقالليةويتمتعونبموضوعيةيعملونإنهمكماتحيز،أيدونماالتقييمعمليةبإجراءقامواومساعدينمقيميينمنوممثليهاتثمينشركة

له،التابعيناألطرافأوالتابعةشركاتهمنأيأوالعميللدىمرتقبةأوحاليةمصلحةأيوممثليهاللشركةوليس.لهالتابعيناألطرافأوالتابعةوشركاته

األطرافأوابعةالتوشركاتهالعميلمعارتباطاتأوداخليةعالقاتلديهمالذينهؤالءأوالعميللدىاألمورببواطنالعالمينهؤالءبينمنليسأنهكما

ذاتمساعدةعلىالشركةحصلتوإذاأخرى،أحداثأيأوإليهايتوصلالتيالنتائجعلىمشروطةغيرالتقييمعمليةمقابلالمقيموأتعاب.لهالتابعين

فيوثيقهاتثمومنعليهااالعتمادومدى,المساعدةهذهطبيعةذكرسيتمالتقييم،فيمهمةجوانبمنجانببأييتعلقفيماآخرطرفمنأهمية

.وجدتإنالتقرير

استقاللية المقيم
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مراحل العمل | نطاق العمل ( 2-4)

عبـارةهوالتقييمموضعاألصلأنتبينالمعاينةخـاللمـن
.(جازان)بمدينة(فندقيةوشققوفندقمول)عن

تحديد خصائص االصل 02

جمعنطاقتحديدتمالتقييمموضعالعقارنوععلىبناء  
نطقةالموخاصة  (الشاطئ)حي(جازان)مدينةفيالبيانات
بالعقارالمحيطة

جمع البيانات 03

تميوالتالعقارمنطقةفيالمتوفرةالبياناتتحليلتم
التيةالعقاريالمكاتبمثلرسميةغيرمصادرمناستقائها

يفمتمثلةرسميةمصادرومنالعقارمنطقةفيتعمل
العدلوزارةمؤشرات

تحليل البيانات 04

ساحةمأنيوضحوالذيالعميلمنالملكيةصكاستالمتم
ارالعقموقعيوضحكروكيإلىباإلضافة2م39,975العقار
واردالالمعلوماتومطابقةالعقارعلىالوقوفتمذلكبعد
بالواقعالعميلمن

معاينة األصل 01

تتوافققيمةحترجييتمالتقييمطرقنتائجبينالتوفيقبعد
العميلمعالموضحالعملنطاقمع

06تقدير القيمة

خبراء3منالمكونةالمراجعةلجنةقبلمنالقيمةمراجعة
اضاتاالفتروالتحليالتوالمعلوماتبمراجعةيقوماخرين
.المقيماليهاتوصلالتي

07مراجعة القيمة

التقريروصفلــ101لمعياروفقاالتقريراعدادعلىالعمل
التقاريرإعداد103ومعيار

08إعداد التقرير

وسوقالناحيةمنالحاليلالستخداماءخبرالتقديربعد
النقديةاتالتدفقوبأناالستنتاجتمعنهالمتوفرةالبيانات

.العقارقيمةلتقديراالفضلهي

05تطبيق طرق التقييم



أساليب التقييم

المالحق
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أساليب التقييم

االرضتستخدم لـ(طريقة المعامالت المقارنة)أسلوب السوق األسلوب

األسلوبتعريف

oاوالمعروفةالمقارنةالمعاماتطريقةتستخدم التقييمحلملألصلمماثلةأومطابقةألصولصفقاتعنمعلوماتاإلرشادية؛المعاماتطريقةباسمأيض 

(30.1فقرة54صفحةااللكترونيةالنسخة,2020الدوليةالتقييممعايير)المصدر.للقيمةمؤشرإلىللتوصل

oالسابقةمعامالتالطريقةباسماألحيانبعضفيالطريقةهذهإلىُيشارالتقييممحللألصلمعاماتعلىفيهاالنظريتمالتيالمقارناتتحتويعندما.

oا اتمتالتيالمماثلةأوالمطابقةباألصولالخاصةالمعامالتأسعاردراسةفيتتمثلاألولىالخطوةفإناألسلوبلهذاوفق  كانتوإن.وقالسفيمؤخر 

ااألفضلمن,قليلةتمتالتيالمعامالت واضحةمعلوماتالهذهتكونأنشريطةللبيعالمعروضةأوالمدرجةالمماثلةأوالمطابقةاألصولأسعاردراسةأيض 

اتحليلهاوجرى القيمة،وأساس,ةالفعليالمعاملةواحكامشروطفيالفروقتبينلكيالمعامالتتلكبأسعارالمتعلقةالمعلوماتتعديلويجب.موضوعي 

ألصولوالماديةيةواالقتصادالقانونيةالخصائصفيفروقتوجدأنيمكنكما.تنفيذهايتمالتيالتقييمعمليةفياعتمادهايتمالتيواالفتراضات

.تقييمهيتمالذيباألصلمقارنةاألخرىالمعامالت

المنهجية

oالسعوديةركةالشبياناتقاعدةفيالمتوفرةبالبياناتاالستعانةوتمالعقار،لمنطقةالسوقومسحالعدلوزارةمؤشرمنالمشابهةالعروضبياناتجمعتم

دقيقةنتائجإلىللوصولعليهاالالزمةالتسوياتوعملوتصنيفهافرزهاوتماألصولوتثمينلتقييم

التطبيق

oالصلةذاتالسوقفيالمشاركونيستخدمهاالتيالمقارنةوحداتتحديد.

oالمعامالتلتلكالرئيسةالتقييممقاييسوحسابالمتعلقةالمقارنةالمعامالتتحديد.

oالتقييممحلواألصلالمقارنةاألصولبينوالكميةالنوعيةواالختافالتشابهألوجهُمتسقمقارنتحليلإجراء.

oالمقارنةواألصولالتقييممحلاألصلبينالفروقلتعكسالتقييممقاييسعلىوجدتإنالالزمةالتعدياتإجراء.

oالتقييممحلاألصلعلىالمعدلةالتقييممقاييستطبيق.

oللتقييممقياسمنأكثراستخدامتمإذاالقيمةمؤشراتبينالتسويةتتم
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أساليب التقييم 

المبانيتستخدم لـ(طريقة االحالل) أسلوب التكلفة األسلوب

األسلوبتعريف

oمنفعةذيأصللىعالحصولتكلفةمنأكثرماألصليدفعلنالمشتريأنعلىينصلالذياالقتصاديالمبدأباستخدامللقيمةمؤشراالتكلفةأسلوبيقدم

.متعلقةأخرىعواملأيأوالمخاطرأواإلزعاجأوبالوقت،متعلقةعواملهناكتكنلمماالبناءأوالشراءطريقعنسواءمماثلة

oاألخرىالتقادمأشكالوجميعالمادياإلهالكخصمثمومناألصل،إنتاجإعادةأوإلحاللالحاليةالتكلفةحسابطريقعنللقيمةمؤشرااألسلوبويقدم.

oكتاب).لألصللدقيقةاالماديةالخصائصوليسالتقييممحللألصلمشابهةمنفعةعلىللحصولالمشاركيدفعهالذيالسعرتحديدتكلفةهياإلحاللتكلفة

(71صـ,2020الدوليةالتقييممعايير

المنهجية

oاإلحاللتكلفةاسمباإلحاللتكلفةإلىاإلشارةالتعديالتهذهبعدويمكنالصلة،ذاتالتقادمأشكالوجميعالماديللتدهوراإلحاللتكلفةتعديليتمماعادة

.المهلكة

التطبيق

oعليهالحصولأومماثلةمنفعةيقدمأصلإلنشاءيسعرالسوقفينموذجيمشاركيتكبدهاالتيالتكاليفجميعحساب.

oالتقييممحللألصلخارجيأووظيفيأوماديتقادمأوإهالكأيتحديد.

oالتقييممحلاألصلقيمةإلىللوصولاإلجماليةالتكاليفمناإلهالكخصم.
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األسلوبتعريف

oةعنــهينتــجممــاالتقييــمتاريــخإلــىقعــةالنقديــةالتدفقــاتخصــميتــمالمخصومــةالنقديــةالتدفقــاتطريقــةفــي ـٌ ةقيمـ ـٌ ألصــلحاليـ

oةاألبديــةأواألجــلطويلــةألصــولالحــاالتبعــضفــيالمخصومــةالنقديــةالتدفقــاتتشــملأنيمكــن ـ  ةقيمـ ـ  فــياألصــلمــةقيتمثــلنهائيـ

توقــعتــرةفبــدونطرفيــةأونهائيــةقيمــةباســتخدامفقــطاألصــلقيمــةحســابيمكــنأخــرىحــاالتوفــي.الصريحــةالتوقــعفتــرةنهايــة

.الدخــلرســملةبطريقــةاألحيــانبعــضفــيھــذاإلــیویشــارصريحــة،

المنهجية

:يليكماهيالمخصومةالنقديةالتدفقاتطريقةفيالرئيسةالخطوات

oبعــدأوضريبــة،القبــلمــا) ّالتدفقــاتأوالنقديــة،التدفقــاتالتقييــممحــلواألصــلالمهمــةلطبيعــةالنقديــةالتدفقــاتأنــواعأنســباختيــار

ةإجمالــيةأوالضريبــة، ـ  ة،أوحقيقيـ إلــخاســمي 

oوجدتإنالنقدي،بالتدفقللتنبؤصريحةفترةأنسبتحديد

oالفترةلتلكالنقديةالتدفقاتتوقعاتإعداد.

oةالنهائيةالقيمةكانتإذاماتحديد األصللطبيعةالمناسبةئيةالنهاالقيمةتحديدثم،(وجدتإن)الصريحةالتنبؤفترةنهايةفيالتقييممحلألصلمناسب 

oالمناسبالخصممعدلتحديد

oوجدتإنالنهائيةالقيمةذلكفيبماالمتوقعة،المستقبليةالنقديةالتدفقاتعلىالخصممعدلتطبيق

13

أساليب التقييم 

العقارات المدرة للدخلتستخدم لـ(طريقة التدفقات النقدية المخصومة)أسلوب الدخل األسلوب
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األسلوبتعريف

oاحدةوحاليةرأسماليةقيمةالىالمستقبليةالنقديةالتدفقاتتحويلطريقعنللقيمةمؤشرايقدم.

oتحويلبالرسملةيقصدو،الرسملةعمليةخاللمنالقيمةتقدرو(لألصلاالفتراضيالعمر)االنتاجيعمرهخاللاالصليحققهالذيالدخلاالسلوبهذايتناول

اواستخداممنالمتوقعالربحمثلتعاقديةغيرترتيباتاوعقودبموجبالدخلتدفقاتتتولدو.مناسبخصممعدلباستخدامرأسمالمبلغالىالدخل

باألصلاالحتفاظ

oمعتادةواحدةدخلفترةعلىالكليالرسملةاوالمخاطرمعاملبتطبيق(الدخلرسملة)الدخلاسلوبضمنتندرجالتيالطرقتتضمنو

المنهجية

oالمتوقعخلالداستمراريةأوتحققلضمانمطلوبةرأسماليةتكاليفأيمراعاةمعاالصلمنالمتوقعالنقديالدخلصافيعلىيكونالطريقةتركيزإن.

oوليسالمتوقعةةالمستقبليوالطلبالعرضلقوىوفقااستمراريتهاودرجةللعقارالمناسبةالدخلمؤشراتعلىالتعرفعلىالسوقدراسةفيالمقيميركز

.التاريخية

oالنقديةالتدفقاتمنبدالالرسملةاستخداميرجحمستقربدخلاالصلتمتعاذا.

oالسوقشفافيةعدمبسببللمقيممستمرتحدييمثلالخصموالرسملةمعاملتقديران.

التطبيق

(1------

(2------

14

أساليب التقييم

العقارات المدرة للدخلتستخدم لـ(رسملة الدخل)أسلوب الدخل األسلوب



معلومات ووصف العقار

المحور الثاني
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وصف العقار

بيانات الملكية

672003004051رقم الصــك

1439/3/4تاريخ الصــك

بدون رقم القطعة

-رقم المخطط

-رقم البـــلك

صخريةرمليةصبخةدفانمرتفعةمنخفضةمستويةارطبيعة العق

نظام البناء

تجاري

وصف الموقع

العربية السعوديةالمملكةالدولــة

الجنوبالمنطقة

جازان المدينــة

الشاطئالحــــي

الكورنيشالشــــارع

2م39,975العقار عبارة عن مول وفندق وشقق فندقية مساحته  وصف عام
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وصف العقار

الخدمات المتوفرة في الموقع

خدمات أمنية كهرباء

مراكز طبية مياه

مدراس إنارة

مراكز تسوق هاتف

تشجير طرق مسفلته

حدود وأطوال الموقع

شمــاال  
مواقف سيارات ثم شارع الكورنيش

م45بعرض 

م195.00بطـــول

م195.00بطـــولم10شارع عرض جنـوبــا  

م205.00بطـــولم15شارع عرض شـرقــا  

م205.00بطـــولم15شارع عرض غـربـــا  
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وصف العقار

(شقق فندقية وفندق ماريوت جازان)معلومات هامة عن العقار 
جازان/ الراشد مول اسم العقار

مدينة جازان/ حي الكورنيش الموقع
نجوم4فندق وشقق فندقية نوع العقار
سنوات4عمر العقار 
متر مربع39975جزء من أرض تبلغ مساحتها (2م)مساحة األرض 
67,997(2م)مساحة البناء 

أدوار لكل من للفندق والشقق الفندقية 6عدد األدوار
غرفة129و , شقة فندقية 79مكونات العقار

29,049,893(ريال)إجمالي الدخل المتوقع 
19,819,476(ريال)مصروفات التشغيل والصيانة المتوقعة 

9,230,418(ريال)صافي الدخل التشغيلي المتوقع 

(جازان مول)معلومات هامة عن العقار 
جازان/ الراشد مول اسم العقار

مدينة جازان/ حي الكورنيش الموقع
مجمع تجارينوع العقار
سنوات9عمر العقار 
متر مربع39975جزء من أرض تبلغ مساحتها (2م)مساحة األرض 
36,313(2م)مساحة البناء 

3عدد األدوار
محل تجاري240عبارة عن مجمع تجاري يحتوي على مكونات العقار

عقد تأجيري 177عبارة عن عقود اإليجار الحالية
معظم العقود سنويةمدة العقود

%89.5)%(معدل اإلشغال للمساحة المستأجرة 
29,238,520(ريال)إجمالي الدخل الحالي 

11,256,830(ريال)مصروفات التشغيل والصيانة 
17,981,690(ريال)صافي الدخل التشغيلي 
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الشقق المفروشة المول

oل  بلغ إجمالي إيرادات الشقق المفروشة حسب البيانات الواردة من العمي

وبافتراض ثبات نفس,  خالل الربع األول من العام الجاري, ريال7,262,473

يرادات إلى  القيمة للفترة المتبقية من العام فمن المتوقع أن تصل إجمالي اإل

/ ريال 660وقد وصل معدل إيجار الليلة الواحدة حوالي ,  ريال29,049,893.48

وهو متوسط , ليلة في كورت يارد/ ريال 606ليلة في الريزدنس ان وحوالي 

..مناسب ومتوافق مع المعدالت السائدة في العقارات المشابهة

oإجمالي اإليرادات

الي  بلغ إجمالي قيمة العقود التأجيرية حسب البيانات التي أرسلها العميل حو
متر مربع مؤجرة لحوالي 26,669وذلك حصيلة تأجير ما مساحته  , ريال 29,238,520

.ريال 1,096وقد بلغ متوسط قيمة المتر التأجيري , مستأجر 171

كمتوسط في % 35وصل معدل اإلشغال الحالي حسب بيانات العميل حوالي 
,  %70ن الكورت يارد في حين ارتفعت النسبة في الريزدنس ان لتسجل ما يقرب م

وهو معدل جيد مقارنة بمتوسط معدالت اإلشغال في جازان,

oمعدالت اإلشغال:

متر 3,831حيث أن المساحة الشاغرة تبلغ , % 87.4بلغ معدل اإلشغال الحالي حوالي 
.مربع 

ريال خالل الربع األول 4,954,869وصلت قيمة مصروفات التشغيل والصيانة الحالية 
عام فمن وبافتراض ثبات نفس القيمة للفترة المتبقية من ال, من العام الجاري

وهي تمثل ,  ريال 19,819,476المتوقع أن تصل إجمالي مصروفات التشغيل إلى  
وهي نسبة مرتفعة جدا مقارنة , من إجمالي إيرادات الفنادق % 68حوالي 

.قادمةبالعقارات المشابهة ومن المتوقع أن تنخفض هذه النسبة خالل الفترة ال

oمصروفات التشغيل والصيانة:

يتكفل حيث, ال يتحمل المستأجرون أي مصروفات تشغيل أو صيانة للعقار المستأجر 
فمن وحسب البيانات المالية التي أرسلها العميل, المالك بهذه المصروفات جمعها 

11,256,830المتوقع أن تبلغ قيمة مصروفات التشغيل والصيانة بنهاية العام حوالي 
وهي تعد نسبة مرتفعة نوعا , من إجمالي دخل العقار % 38.5ريال وهي تمثل حوالي 

.ومن المتوقع أن تنخفض خالل الفترة القادمة, ما مقارنة بالعقارات الشبيهة 

تحليل دخل العقار| بيانات العقار 
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صورة كروكيه وحدودية للموقع 
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صور توضح طبيعة الموقع| تحليل الموقع 
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نتيجة التقييم والتوصيات

المحور الثالث



الشاطئ–جازان  –مول وفندق وشقق فندقية|   24

مخاطر عملية التقييم
"  تالري"مخاطر عملية تقييم عقارات  

:ومن أهم هذه المخاطر, على بعض المخاطر التي قد تؤثر في تحديد قيمة العقار العادلة " الريت"تنطوي عملية تقييم عقارات 

:مخاطر االقتصاد الكلي.  1
ئب والحركة العامة مثل معدالت التضخم  والسيولة ومعدالت الفائدة وتكاليف التمويل والضرا, قد تؤثر ظروف االقتصاد الكلي للدولة على قيمة أي عقار 

.حيث أن تغير هذه المؤشرات أو أحدها قد يؤثر بالسلب على قيمة العقار, في أسواق األسهم المحلية والعالمية 

:مخاطر عدم وجود ضمان لتحقيق اإليرادات المستهدفة.  2
السوق المختلفة قد لذلك فإن أي انخفاض في هذه اإليرادات نتيجة تغير ظروف, الريتبما أن تحقيق إيرادات يعتبر العامل الرئيس في تحديد قيمة عقارات 

.يؤثر على قيمة العقار

:مخاطر تنظيمية وتشريعية.  3
ات البلدية بالحد من بعض مثل ظهور بعض التشريع, قد تشهد البيئة التنظيمية أو القانونية أو التشريعية بعض التغييرات التي قد تؤثر على قيمة العقار 

.أو تخفيض عدد األدوار المسموح بها في أماكن أخرى مما يؤثر على القيمة النهائية للعقار, النشاطات في أماكن محددة 

:مخاطر عدم وجود عقود طويلة األجل.  4
لعقار حيث أن وجود مثل هذه العقود يضفى نوعا من االستقرار على دخل ا, يؤثر عدم أو قلة وجود عقود طويلة األجل بشكل كبير على قيمة العقار 

.في حين أن غياب وجودها يمكن أن يؤدي إلى تذبذب قيمة العقار, وبالتالي على قيمته

:مخاطر المنافسة.  5
ن كذلك األمر في سوق العقار فإن زيادة المعروض م, إن كثرة المعروض من أي سلعة يؤدي إلى وجود منافسة في األسعار المقدمة للمستهلكين

.الوحدات العقارية ودخول منافسين جدد للسوق يمكن أن يؤدي إلى انخفاض أسعار الخدمة وبالتالي انخفاض اإليرادات ومن ثم قيمة العقار

:البيانات المستقبلية.  6
لعقار بصفة عامة وسق ايعتمد تقييم بعض العقارات خاصة الحديثة منها والتي ليس لها تاريخ تشغيلي على توقعات المقيم وقراءته المستقبلية للسوق

.يير قيمة العقاراألمر الذي يؤدي حتما لتغ, وقد تختلف ظروف التشغيل المستقبلية عن االفتراضات المستخدمة في عملية التقييم , بصفة خاصة 



الشاطئ–جازان  –مول وفندق وشقق فندقية|   25

نتائج التقييم

االستنتاج

(التكلفةطريقة):االولىالطريقة

ناءالبمسطحاتمساحةاحتسابتم•
رخصةفيالواردةالبياناتحسب
.البناء

منمربعالالمتربناءتكلفةتقديرتم•
ادلموالحاليةاألسعارحسبالبناء
.البناء

عمرالحسباإلهالكنسبةتقديرتم•
العقاراالقتصادي

عناألرضمترلقيمةالتوصلتم•
عاتوالمبي,المشابهةالبيوعطريق

فيالتقييموخبراء,المقارنة
«تثمين»

أسلوب التكلفة )طريقة اإلحالل(

مول ناء ال سطحات ب م36,3132م

متر للمول ناء ال ريال2,400تكلفة ب

مول  ي تكاليف ال مال ريال87,151,200إج

فندقية شقق ال ناء ال سطحات ب م67,9972م

فندقية شقق ال متر / ال ناء ال ريال2,400تكلفة ب

فندقية شقق ال ي / ال مبان ناء ال ريال163,192,800تكاليف ب

بناء ي تكاليف ال مال ريال250,344,000إج

رى % من تكاليف البناءالقيمةتكاليف أخ

مهنية رسوم ال %%12,517,2005.0ال

ق مراف %%12,517,2005.0شبكة ال

ة يف االدار كال %%25,034,40010.0ت

ت/%50( 3 سنوا ل ) تموي يف ال كال %%22,530,9606.0 ت

ل مقاو ح ال %%50,068,80020.0رب

الك ي قبل اإله مبان ي تكاليف ال مال ريال373,012,560إج

لمبنى ضي ل ترا عمر االف سنة40.0ال

متبقي صادي ال ت عمر االق سنة31.0ال

فعال عمر ال سنة9.0ال

ي مال الك اإلج دل اإله ع %%22.50م

الك ريال83,927,826تكاليف اإله

الك عد اإله بناء ب ي تكاليف ال ريال289,084,734صاف

ض ساحة األر م39,9752م

ض تر األر ريال1,600قيمة م

ض ي قيمة األر مال ريال63,960,000إج

عقار ي قيمة ال مال ريال353,044,734إج

با( قري عقار )ت ريال353,045,000قيمة ال
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نتائج التقييم

االستنتاج

(الدخلرسملةطريقة):الثانيةالطريقة

بند مولال Courtyard MarriottResidence Inn Marriott ال

فعال دخل ال 29,238,52015,768,58713,281,306ال

صيانة تشغيل وال ات ال صروف سبة م %56%79%38.5ن

صيانة تشغيل وال ات ال صروف 11,256,83012,379,9157,439,561قيمة م

دخل ي ال 17,981,6903,388,6725,841,745صاف

رسملة عدل ال %9.0%9.0%8.5م

عقار 211,549,28937,651,91464,908,283قيمة ال

عقار  ي قيمة ال مال إج

بًا قري عقار ت ي قيمة ال مال إج

عميل( ات ال يان تمادا على ب دخل )اع سملة ال قة ر ري ط

314,109,486

314,109,000
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افتراضات طريقة التدفقات النقدية المخصومة

:الخصممعدلحسابافتراضات

:وهي,مؤثرةعواملأربعمنالخصممعدليتكون•

%3تقريباوالبالغ,سنوات10و5لمدةالحكوميةاسنداتعلىالعائدمتوسطأنهافترضناوقدالحكوميةالسنواتعلىالعائدمعدل•

.القادمةالفترةخاللالسعوديةالعربيةللمملكةوالمحليةالدوليةالجهاتمنالعديدتوقعاتحسب%2.5يبلغأنالمتوقعمنوالذي:التضخممعدل•

.القادمةالفترةخاللالتجاريةالعقاراتلسوقرؤيتهمحسب"تثمين"فيالخبراءقبلمنتقديرهاوتم:السوقمخاطرعالوة•

.القادمةالفترةخاللالسوقفيتنافسيتهومدىنفسهالعقارلوضعرؤيتهمحسبوذلك"تثمين"خبراءقبلمنأيضتقديرهاوتم:الخاصةالمخاطرعالوة•

:االسترداديةالقيمةحسابافتراضات

:هةالمشابللعقاراتالسوقفيالسائدالوضعحسبلهايتعرضأنيمكنالتيالمخاطرومدىمستقبلياالعقاراستقرارمدىمعيتناسبرسملةمعاملاستخدامتم•

.مستقبالالمتوقعالنمومعدللحسابنفسهالمتوقعالتضخممعدلاستخدامتم•

oالشقق المفروشة المول

oر كافة تم التوصل إلى إجمالي دخل العقار في حالة التشغيل الكامل عن طريق افتراض تأجي

وقد , قالغرف باالسترشاد باألسعار التي أمدنا بها العميل والتأكد منها من مواقع حجز الفناد

ليلة / ريال 606ليلة في الريزدنس و / ريال 660بلغ متوسط إيجار الغرفة لليلة الواحدة حوالي 

.في الكورت يارد

oميل خالل من المتوقع أن تبلغ إيرادات المول بنهاية العام الجاري وبناء على البيانات المرسلة من الع

, 2م26,669ريال وذلك من تأجير مساحة 29,238,520النصف األول من العام الحالي إلى حوالي 

3,831وقد بلغت المساحة الشاغرة في المول , ريال 1,096وبذلك يكون متوسط قيمة المتر التأجيري 

الة وإذا تم تأجير هذه المساحة بنفس المعدل التأجيري فتصبح إجمالي إيرادات المول في ح, 2م

.ريال33,438,506التشغيل الكامل 

o في الريزدنس % 65من المتوقع أن يبلغ متوسط معدل اإلشغال بنهاية هذا العام حوالي  ,

رة وتم افتراض ثبات هذه المعدالت حتى نهاية فت, في الكورت يارد ماريوت% 50وحوالي 

.التدفقات النقدية

o نما ومن المتوقع أن يرتفع هذا المعدل خاصة بعد بدء تشغيل السي, % 87.5يبلغ معدل  اإلشغال الحالي

في فترة التدفقات النقدية% 8لذلك قد افترضنا أن تستقر الشواغر  عند , 

o حسب البيانات التي أرسلها العميل في الكورت% 79بلغت نسبة مصروفات التشغيل والصيانة

في الكورت % 55وتم افتراض انخفاض النسبة لتسجل , في الريزدنس ان % 56يارد و حوالي 

رنة وهي معدالت مناسبة مقا, في الريزدنس ان خالل فترة التدفقات النقدية % 45و , يارد 

.بالعقارات المشابهة

o وهي النسبة السائدة % 35من المتوقع أن تنخفض نسبة مصروفات التشغيل والصيانة لتسجل حوالي

.في مثل هذا النوع من العقارات
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نتائج التقييم

(للمول)النقديةالتدفقاتاسلوب:الثانيةالطريقة

ل كام تشغيل ال ال ال ي ح ل ف دخ ي ال مال حكومية33,438,506إج سندات ال د ال ائ عدل ع ملة%3.0م س ر ل ال عام %8.5م

ر ستقرا عد اال لية ب تشغي ات ال مصروف تضخم%35ال عدل ال مو%2.5م ن عدل ال %2.5م

ر ستقرا عد اال ر ب شواغ عدل ال سوق%8م ر ال الوة مخاط %4.0ع

ة نقدي قات ال تدف ترة ال خاصة5 سنواتف ر ال مخاط الوة ال %1.5ع

ت رادا مو اإلي عدل ن خصم%4 كل 3 سنواتم عدل ال %11.0م

31-Dec-2131-Dec-2231-Dec-2331-Dec-2431-Dec-25
ا )%( عة سنوي متوق رادات ال سبة نمو اإلي %0%0%4.0%0%0ن

ل كام تشغيل ال الة ال ي ح دخل ف ي ال مال 33,438,50633,438,50634,776,04634,776,04634,776,046إج
شاغر % سبة ال %8%8%8%8%8ن
ر شواغ 2,675,0802,675,0802,782,0842,782,0842,782,084قيمة ال

فعال دخل ال ي ال مال 30,763,42530,763,42531,993,96231,993,96231,993,962إج
صيانة تشغيل وال ات ال صروف سبة م %35%35%35%35%35ن
ة  صيان تشغيل وال ات ال صروف 10,767,19910,767,19911,197,88711,197,88711,197,887قيمة م

تشغيلي دخل  ال ي ال 19,996,22619,996,22620,796,07520,796,07520,796,075صاف
ة( ستردادي قيمة اال يرة )ال قيمة األخ 250,776,203ال

سنوية ة ال نقدي تدفقات ال ي ال 19,996,22619,996,22620,796,07520,796,075271,572,279صاف
حالية قيمة ال ي ال ي صاف مال 248,932,900إج

با قري قيمة ت ي ال مال 248,933,000إج

ة نقدي قات ال تدف صم ال قة خ ري ضات ط ترا خصم  اف ة(لحساب معدل ال ستردادي يرة )اال قيمة األخ لحساب ال

ة مخصوم ة ال نقدي قات ال تدف ال
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نتائج التقييم

(ريزدنسللراشد)النقديةالتدفقاتاسلوب:الثانيةالطريقة

ل كام تشغيل ال ال ال ي ح ل ف دخ ي ال مال حكومية19,031,100إج سندات ال د ال ائ عدل ع ملة%3.0م س ر ل ال عام %9.0م

لية تشغي ات ال مصروف تضخم%45ال عدل ال مو%2.5م ن عدل ال %2.5م

ر ستقرا عد اال ر ب شواغ عدل ال سوق%35م ر ال الوة مخاط %5.0ع

ة نقدي قات ال تدف ترة ال خاصة5 سنواتف ر ال مخاط الوة ال %3.0ع

ت رادا مو اإلي عدل ن خصمم عدل ال %13.5م

31-Dec-2131-Dec-2231-Dec-2331-Dec-2431-Dec-25

ا )%( عة سنوي متوق رادات ال سبة نمو اإلي %0%0%0.0%0%0ن
ل كام تشغيل ال الة ال ي ح دخل ف ي ال مال 19,031,10019,031,10019,031,10019,031,10019,031,100إج

شاغر % سبة ال %35%35%35%35%35ن
ر شواغ 6,660,8856,660,8856,660,8856,660,8856,660,885قيمة ال

فعال دخل ال ي ال مال 12,370,21512,370,21512,370,21512,370,21512,370,215إج
صيانة تشغيل وال ات ال صروف سبة م %45%45%45%45%45ن
ة  صيان تشغيل وال ات ال صروف 5,566,5975,566,5975,566,5975,566,5975,566,597قيمة م

تشغيلي دخل  ال ي ال 6,803,6186,803,6186,803,6186,803,6186,803,618صاف
ة( ستردادي قيمة اال يرة )ال قيمة األخ 77,485,652ال

سنوية ة ال نقدي تدفقات ال ي ال 6,803,6186,803,6186,803,6186,803,61884,289,271صاف
حالية قيمة ال ي ال ي صاف مال 73,504,603إج

با قري قيمة ت ي ال مال 73,505,000إج

ة نقدي قات ال تدف صم ال قة خ ري ضات ط ترا خصم  اف ة(لحساب معدل ال ستردادي يرة )اال قيمة األخ لحساب ال

ة مخصوم ة ال نقدي قات ال تدف ال
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نتائج التقييم

(ياردكورتللراشد)النقديةالتدفقاتاسلوب:الثانيةالطريقة

ل كام تشغيل ال ال ال ي ح ل ف دخ ي ال مال حكومية28,533,510إج سندات ال د ال ائ عدل ع ملة%3.0م س ر ل ال عام %9.0م

لية تشغي ات ال مصروف تضخم%55ال عدل ال مو%2.5م ن عدل ال %2.5م

ر ستقرا عد اال ر ب شواغ عدل ال سوق%50م ر ال الوة مخاط %5.0ع

ة نقدي قات ال تدف ترة ال خاصة5 سنواتف ر ال مخاط الوة ال %3.0ع

ت رادا مو اإلي عدل ن خصمم عدل ال %13.5م

31-Dec-2131-Dec-2231-Dec-2331-Dec-2431-Dec-25

ا )%( عة سنوي متوق رادات ال سبة نمو اإلي %0%0%0.0%0%0ن
ل كام تشغيل ال الة ال ي ح دخل ف ي ال مال 28,533,51028,533,51028,533,51028,533,51028,533,510إج

شاغر % سبة ال %50%50%50%50%50ن
ر شواغ 14,266,75514,266,75514,266,75514,266,75514,266,755قيمة ال

فعال دخل ال ي ال مال 14,266,75514,266,75514,266,75514,266,75514,266,755إج
صيانة تشغيل وال ات ال صروف سبة م %55%55%55%55%55ن
ة  صيان تشغيل وال ات ال صروف 7,846,7157,846,7157,846,7157,846,7157,846,715قيمة م

تشغيلي دخل  ال ي ال 6,420,0406,420,0406,420,0406,420,0406,420,040صاف
ة( ستردادي قيمة اال يرة )ال قيمة األخ 73,117,119ال

سنوية ة ال نقدي تدفقات ال ي ال 6,420,0406,420,0406,420,0406,420,04079,537,159صاف
حالية قيمة ال ي ال ي صاف مال 69,360,517إج

با قري قيمة ت ي ال مال 69,361,000إج

ة نقدي قات ال تدف صم ال قة خ ري ضات ط ترا خصم  اف ة(لحساب معدل ال ستردادي يرة )اال قيمة األخ لحساب ال

ة مخصوم ة ال نقدي قات ال تدف ال
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نتائج التقييم

االستنتاج 

اسلوبقةطريفإنمتداولعقارياستثمارصندوقطرحهوالتقييممنوالعرض,للدخلالمدرةالعقاراتمنالتقييمموضعالعقارأنبما

لتقييمهواألفضلاألنسبالطريقةتعدالنقديةالتدفقات

التاليةالمعلوماتوحسبةالسوقيالعقارقيمةانتثمينخبراءيرىالعميللمتطلباتوفقاوالمتبعةالتقييموأساليبالمعاييراتباععلىبناء

:كالتاليهي2م39,975مساحتها،(الشاطئ)حيفي(جازان)بمدينة(672003004051)الصكرقمللعقار

للمولالنقديةالتدفقاتاسلوباعتمادتم

ريزدنسللراشدالنقديةالتدفقاتاسلوباعتمادتم

ياردكورتللراشدالنقديةالتدفقاتاسلوباعتمادتم

مالي للعقار  قيمة اإلج ال

ية للعقار )م2( مال مساحة اإلج ال

39,975

ة( دي نق قات ال دف ت مول )ال ي قيمة ال مال إج

248,933,000

ة( دي نق قات ال دف ت س )ال زدن شد ري را ي قيمة ال مال إج

73,505,000

ة( دي نق قات ال دف ت ارد  )ال شد كورت ي را ي قيمة ال مال إج

69,361,000

ال( عقار )ري ي قيمة ال مال إج

391,799,000

عقار كتابة قيمة ال

فقط ثالثمائة وواحد وتسعون مليونًا وسبعمائة وتسعة وتسعون ألف ريال سعودي ال غير
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مالحظات عامة 

الحاليةالسوقلظروفوفقا  %10-أو+بحدودالقيمةفيالتذبذبهامش

تأثيرمعرفةنستطعملكمابه،متأثرةبياناتلدينايتوفرولمكوروناأزمةقبلمابياناتهيالتقييمفيالمستخدمةالمتوفرةالبيانات

.التذبذبوحجمالتغييرأفقهووماالسوقعلىالحاليةاالحداث

المدير العام 

حمد بن علي الطالعيأ

(1210000272)رقم العضوية  

مدير إدارة التقييم

عبداهلل آل محفوظ

(1210000273)رقم العضوية 

32

المالحظات

التوصيات

اأعالهالمعطياتبمراجعة تمالتيالقيمةأناألصولوتثمينلتقييمالسعوديةالشركةخبراءيرىالمشابهة،والبيوعالسوقلمسحووفق 

.الراهنالوقتفيالسوقاتجاهوتعكسالمرجحةالقيمةهيلهاالتوصل

اأشهر3كلدوريبشكلالعقارتقييميتمبأننوصي .كوروناأزمةبسببالراهنبالوضعالسوقلتأثرنظر 



المالحق

المحور الخامس
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صورة الصك
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صور رخصة البناء
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توضيح

بموضوعيةلونيعمإنهمكماتحيز،أيدونماالتقييمعمليةبإجراءقامواومساعدينمقيميينمنوممثليهاتثمينشركة

أوحاليةمصلحةأيوممثليهاللشركةوليس.لهالتابعيناألطرافأوالتابعةوشركاتهالعميلعنباالستقالليةويتمتعون

األموربواطنبالعالمينهؤالءبينمنليسأنهكماله،التابعيناألطرافأوالتابعةشركاتهمنأيأوالعميللدىمرتقبة

وأتعاب.لهنالتابعياألطرافأوالتابعةوشركاتهالعميلمعارتباطاتأوداخليةعالقاتلديهمالذينهؤالءأوالعميللدى

علىشركةالحصلتوإذاأخرى،أحداثأيأوإليهايتوصلالتيالنتائجعلىمشروطةغيرالتقييمعمليةمقابلالمقيم

,لمساعدةاهذهطبيعةذكرسيتمالتقييم،فيمهمةجوانبمنجانببأييتعلقفيماآخرطرفمنأهميةذاتمساعدة

.وجدتإنالتقريرفيتوثيقهاثمومنعليهااالعتمادومدى



نهاية التقرير



الصحافة-الرياض-مبنى

تقرير تقييم عقاري

مقدم لـ

شركة السعودي الفرنسي كابيتال

110996:رقم التقرير 



الصحافة-الرياض-مبنى

مقدمة

2

شركة السعودي الفرنسي كابيتال                            المحترمين/ السادة

...السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته وبعد 

بمعاينةقمناوعليه²م(3,330)مساحتها(الصحافة)بحي(الرياض)بمدينة(مبنى)عنعبارهلعقارالتقييممجالفيالمهنيةخدماتنالتقديمعرضنابقبولكمتشرفنا

خاصةالتقييممجالببهاالمعمولوالدوليةالمحليةواالنظمةمعاييرالبااللتزاممعالسوقيةللقيمةللوصولاألمثلاألسلوبتحديدوالتقييمموضوعالعقار

القيمةلىاللوصولوتحليلهاالبياناتجمعتماساسهاعلىوالتيالمعتمدينللمقيميينالسعوديةلهيئةامنوالمعتمدة(2020)الدوليةالتقييممعايير

المستقبلفيالسوقتجاهاتعكسمعلوماتأوبياناتلديناتتوفرولمكوروناجائحةقبلماهيالتقييمفيوالمستخدمةالمتوفرةالبياناتبأنعلما  السوقية،

.الجائحةقبلمابياناتعلىاالعتمادتمفقدولذىالتذبذبوحجمالتغييرأفقوتبين

سعوديريال(112,500,000)تساوي(للمبنى)السوقيةالقيمةانتثمينخبراءيرىالعميللمتطلباتوفقاوالمتبعةالتقييموأساليبالمعاييراتباععلىبناءو

.التقريربهذاموثقهوكما

المدير العام 

حمد بن علي الطالعيأ

(1210000272)رقم العضوية  

مسودة
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فهرس المحتويات

الصفحةالعنوان

العامةالمعايير

o2مقدمة

o5التنفيذيالملخص

o6التقييمشركةعن-العامةالمعايير

o7(101رقمالمعيار)العملنطاق–العامةالمعايير

o8(تابع)(101رقمالمعيار)العملنطاق–العامةالمعايير

o9العملمراحل–العملنطاق

التقييماساليب

o11(المشابهةالبيوعطريقة)السوقأسلوب

العقارووصفمعلومات

o14العقاروصف

o15(تابع)العقاروصف

o16وحدوديةكروكيهصورة

o17فوتوغرافيةصور

والتوصياتالتقييمنتيجة

o22التقييمنتائج

o23عامةومالحظاتالتوصيات



المعايير العامة

المحور األول
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الملخص التنفيذي

البيان البيان البيان البيان

غير موجود رقم الصك شركة السعودي الفرنسي كابيتال  اسم العميل

غير موجود تاريخ الصك شركة السعودي الفرنسي كابيتال  المستفيدون من التقييم

1917و 1916و 1915 رقم القطعة الشراء الغرض من التقييم

2413 رقم المخطط مبنى  نوع العقار

القيمة السوقية أساس القيمة الصحافة -الرياض–المملكة العربية السعودية  عنوان العقار

2021معايير التقييم الدولية 
يم معايير التقيي

المتبعة
2م3,330 مساحة العقار

م2021/05/17 تاريخ المعاينة ملكية تامة طبيعة الملكية

م2021/05/18 متاريخ التقيي (طريقة المعامالت المقارنة)اسلوب السوق 

(طريقة القيمة المتبقية)اسلوب الدخل 

(رسملة الدخل المباشرة)اسلوب الدخل 

طريقة التكلفة

أسلوب التقييم المتبعة

م2021/05/19 قريرالتتاريخ إصدار

112,500,000 (ريال)القيمة السوقية للعقار 
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oتطبيقاتأوألصولامعياربموجبتعديلهيتمماعدافيماالتقييم،أعمالبإجراءالخاصةواالشتراطاتالمتطلباتالمعاييرهذهتحدد

عليهاتنطبقأخرىتقييمأغراضوألياألصولبجميعالخاصةالتقييمأعمالعلىتطبيقهاهوالمعاييرهذهمنوالغرضالتقييم،

.التقييممعايير

oدرجاتأعلىبيتمتعوالذيلديهاالذيالعملوفريقاألصولوتثمينلتقييمالسعوديةالشركةقبلمنالتقريرهذاإعدادتم

نخبةِعدادهفيضميالذياالستشاريفريقناكفاءةفيوالمتمثلةلناالمتاحةالمواردمنمستفيدينو,الالزمةوالحياديةالكفاءة

قاعدةمنركتناشلدىيتوفرماواالستشارات،والتقييممجالفيخبراتوذاتعلياأكاديميةبشهاداتالمؤهلينالمستشارينمن

عنصادرةالواإلحصائياتوالمعلوماتللبياناتجمعمنبهقامتماخاللومنالتقييميةخبراتهاخاللمنبناؤهاتممعلومات

تحديثلىعالشركةوتعملهذا,وجهأكملعلىبمهامهمللقيامإدراكسعةالمقّيمينيعطيمماالرسميةوغيرالرسميةالجهات

.مستمربشكلمعلوماتهاقاعدة

oعملنافترةخاللتقييمتقرير24,000مناكثربتقديمقمناو،سنوات10الـعنتزيدواالستشاراتالتقييمبأعمالخبرتنا.

oالماليةالشركاتوالمملكةفيالموجودةالبنوكألغلب،حكوميةوالشبهالحكوميةللجهاتخدماتهابتقديمتثمينشركةتشرفت

.وغيرهاالتجاريةوالشركاتالصناعية،والقطاعاتالعقاريةوالشركات

عن شركة التقييم| نطاق العمل 
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التفاصيل نطاق العمل

اوذلكالتقييمموضوعلألصولوحدوديةضوئيةوصورالتقييمونتائجالتقييموخطواتمنهجيةيوضحتقرير باالمتثالالخاص1.2معيارلوفق 

(31صـإلى26صـمن,2020الدوليةالتقييممعايير).التقاريربإعدادالخاص1.3ومعيار,واالستقصاءالبحثوأعمالللمعايير
وصف التقرير

الشراء الغرض من التقييم

oالتزاماتأيعليهوليستامةملكيةذاتالعقارأنافتراضتم.

oايةعليهوجدتالومرهونغيرالعقاربانافتراضتموصحتهمنالتأكدعلىبالعملتثمينتقمولم,العميلمنللصكصوراستالمتم

.اخرىلجهاتحقوق

و االفتراضات االفتراضات

الخاصة

المواصفاتحيثمنالمستهدفللعقارقربا  العقاراتبأكثرالدراسةفيواستعنناالمستهدفالعقاربمنطقةالعقاراتسوقبدراسةقمنالقد

.االمكانقدرعليهاالحصولتمالتيالمعلوماتصحةمنللتأكداجتهدناولقدمنهالكلوالمساحات
نطاق البحث واالستقصاء

مستمرشكلبتحديثهايتموالتيتثمينبشركةالخاصةالبياناتقاعدةالعدل،وزارةالعقار،تجارالمستهدفة،بالمنطقةالعقارمكاتب طبيعة ومصادر المعلومات

سعوديريال ريرفي التقالعملة المستخدمة

(101المعيار رقم )نطاق العمل | المعايير العامة 

معلومات العميل واالستخدام

كابيتالالفرنسيالسعوديشركة اسم العميل

كابيتالالفرنسيالسعوديشركة صاحب التقرير

كابيتالالفرنسيالسعوديشركة االستخدام

طبيعة األصول المقّيمة

الرياض المدينة

الصحافة الحي

²م(3,330) المساحة
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(101المعيار رقم )نطاق العمل | المعايير العامة 

التفاصيل نطاق العمل

:السوقيةالقيمة

بعدمحايداسأسعلىمعاملةإطارفيراغبوبائعراغبمشتربينالتقييمتاريخفيااللتزاماتأواألصولمبادلةأساسهعلىينبغيالذيالمقدرالمبلغهي

إجبارأوقسردونوحكمةبمعرفةاألطرافمنطرفكل  يتصرفحيثمناسبتسويق

(3.1فقرة36صفحةااللكترونيةالنسخة,2020الدوليةالتقييممعايير)المصدر

أساس القيمة 

(نوع القيمة)

المثلىبالطريقةالتقييمعمليةأداءمنالمقيمتمكنمعينزمنفيومؤشراتأدلةتوفرعدمعنالناتجةالحالةهي حالة عدم اليقين

العليه،اء  وبن.آخرغرضألياألحوالمنحالأيعليإليهاإلشارةأومنهاالقتباسأوتداولهأواستخدامهيجوزوالفقطأجلهمنأعدالذيللغرضمعدالتقريرهذا

ويحتفظ.داعرقةهذاأحكاممنجاءمايخالفنحوعلىالتقييمتقريراستخدامنتيجةطرفأيبتكبدهاخسارةأيعنمسؤوليةأيالمقيمأوالشركةتتحمل

أليالتقريرهذاديمتقيجوزوال.الشركةمنصريحةموافقةدوننحوأيعلىالتقريرهذاإصدارإعادةيجوزوال.التقييمتقريربإصدارالخاصةالحقوقبجميعالمقيم

تعديالتأيإدخالفيبالحقوالمقيمالشركةتحتفظأنوالحذرالحيطةدواعيومن.الشركةمنصريحةموافقةدونفيهإليهمالمشارهؤالءبخالفآخرطرف

.محددةظروفظلفيالتقييمنتيجةدعمأوالتقييمعلىمراجعةأيوعمل

.الحقا  لهاتضحتلكنهامالتقييتاريخفيموجودةكانتمعلوماتضوءعلىنتائجهوتنقيحوتعديلالتقييمحساباتبمراجعةالتزام،إيدونبالحق،الشركةتحتفظ

القيود على االستخدام

أو التوزيع أو النشر

،المجالهذافيبهامعمولالوالدوليةالمحليةالمعاييرمعتتماشىمتينةوثوابتسليمةأسسعلىوالمبنيةالتقييممجالفيالشركةتتبعهاالتيالمنهجيات

.2020الدوليةالتقييممعاييرتطبيقخاصة  

ييم االلتزام بمعايير التق

الدولية

العميلعنتقالليةباالسويتمتعونبموضوعيةيعملونإنهمكماتحيز،أيدونماالتقييمعمليةبإجراءقامواومساعدينمقيميينمنوممثليهاتثمينشركة

أنهكماله،التابعيناألطرافأوالتابعةشركاتهمنأيأوالعميللدىمرتقبةأوحاليةمصلحةأيوممثليهاللشركةوليس.لهالتابعيناألطرافأوالتابعةوشركاته

.لهالتابعيناألطرافأوالتابعةوشركاتهالعميلمعارتباطاتأوداخليةعالقاتلديهمالذينهؤالءأوالعميللدىاألمورببواطنالعالمينهؤالءبينمنليس

آخرطرفمنةأهميذاتمساعدةعلىالشركةحصلتوإذاأخرى،أحداثأيأوإليهايتوصلالتيالنتائجعلىمشروطةغيرالتقييمعمليةمقابلالمقيموأتعاب

.وجدتإنالتقريرفيتوثيقهاثمومنعليهااالعتمادومدى,المساعدةهذهطبيعةذكرسيتمالتقييم،فيمهمةجوانبمنجانببأييتعلقفيما

استقاللية المقيم
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مراحل العمل | نطاق العمل ( 2-2)

و عبــارة مـن خـالل المعاينة تبين أن األصل موضع التقييم هـ
(.الرياض)بمدينة ( مبنى)عن

تحديد خصائص االصل 02

اق جمـع بناء  على نوع العقـار موضـع التقيـيم تـم تحديـد نطـ
وخاصـــة  ( الصـــحافة)حـــي (الريـــاض)البيانـــات فـــي مدينـــة 

.المنطقة المحيطة بالعقار

جمع البيانات 03

تمتيوالالعقارمنطقةفيالمتوفرةالبياناتتحليلتم
التيةالعقاريالمكاتبمثلرسميةغيرمصادرمناستقائها

يفمتمثلةرسميةمصادرومنالعقارمنطقةفيتعمل
.العدلوزارةمؤشرات

تحليل البيانات 04

ساحة تم استالم صك الملكية من العميل والذي يوضح أن م
ــار    ــع 2م3,330العق ــى كروكــي يوضــح موق باإلضــافة إل

ـــى العقـــار ومطابقـــة  ـــم الوقـــوف عل ـــك ت العقـــار بعـــد ذل
المعلومات الوارد من العميل بالواقع 

معاينة األصل 01

تتوافققيمةحترجييتمالتقييمطرقنتائجبينالتوفيقبعد
.العميلمعالموضحالعملنطاقمع

06تقدير القيمة

خبراء3منالمكونةالمراجعةلجنةقبلمنالقيمةمراجعة
اضاتواالفتروالتحليالتالمعلوماتبمراجعةيقوماخرين
.المقيماليهاتوصلالتي

07مراجعة القيمة

التقريروصفل101لمعياراوفق  التقريرعدادإعلىالعمل
.التقاريرعدادإل103ومعيار

08إعداد التقرير

وقسوالناحيةمنالحاليلالستخدامخبراءالتقديربعد
لبيوعاأسلوببأناالستنتاجتمعنهالمتوفرةالبيانات

.عقارالقيمةلتقديراألفضلهوالدخلاسلوبوالمشابهة

05تطبيق طرق التقييم



أساليب التقييم

المالحق
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أساليب التقييم

االراضيتستخدم لـ(طريقة المعامالت المقارنة)أسلوب السوق األسلوب

األسلوبتعريف

oاوالمعروفةالمقارنةالمعاماتطريقةتستخدم التقييممحلللألصمماثلةأومطابقةألصولصفقاتعنمعلوماتاإلرشادية؛المعاماتطريقةباسمأيض 

(30.1فقرة54صفحةااللكترونيةالنسخة,2020الدوليةالتقييممعايير)المصدر.للقيمةمؤشرإلىللتوصل

oالسابقةالمعامالتةطريقباسماألحيانبعضفيالطريقةهذهإلىُيشارالتقييممحللألصلمعاماتعلىفيهاالنظريتمالتيالمقارناتتحتويعندما.

oا اتمتالتيالمماثلةأوالمطابقةباألصولالخاصةالمعامالتأسعاردراسةفيتتمثلاألولىالخطوةفإناألسلوبلهذاوفق  كانتوإن.لسوقافيمؤخر 

ااألفضلمن,قليلةتمتالتيالمعامالت المعلوماتهذهتكونأنشريطةللبيعالمعروضةأوالمدرجةالمماثلةأوالمطابقةاألصولأسعاردراسةأيض 

اتحليلهاوجرىواضحة وأساس,الفعليةةالمعاملواحكامشروطفيالفروقتبينلكيالمعامالتتلكبأسعارالمتعلقةالمعلوماتتعديلويجب.موضوعي 

والماديةواالقتصاديةالقانونيةالخصائصفيفروقتوجدأنيمكنكما.تنفيذهايتمالتيالتقييمعمليةفياعتمادهايتمالتيواالفتراضاتالقيمة،

.تقييمهيتمالذيباألصلمقارنةاألخرىالمعامالتألصول

المنهجية

oالسعوديةالشركةبياناتقاعدةفيالمتوفرةبالبياناتاالستعانةوتمالعقار،لمنطقةالسوقومسحالعدلوزارةمؤشرمنالمشابهةالعروضبياناتجمعتم

دقيقةنتائجإلىللوصولعليهاالالزمةالتسوياتوعملوتصنيفهافرزهاوتماألصولوتثمينلتقييم

التطبيق

oالصلةذاتالسوقفيالمشاركونيستخدمهاالتيالمقارنةوحداتتحديد.

oالمعامالتلتلكالرئيسةالتقييممقاييسوحسابالمتعلقةالمقارنةالمعامالتتحديد.

oالتقييممحلواألصلالمقارنةاألصولبينوالكميةالنوعيةواالختافالتشابهألوجهُمتسقمقارنتحليلإجراء.

oالمقارنةواألصولالتقييممحلاألصلبينالفروقلتعكسالتقييممقاييسعلىوجدتإنالالزمةالتعدياتإجراء.

oالتقييممحلاألصلعلىالمعدلةالتقييممقاييستطبيق.

oللتقييممقياسمنأكثراستخدامتمإذاالقيمةمؤشراتبينالتسويةتتم
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أساليب التقييم 

االرضتستخدم لـ(طريقة القيمة المتبقية ) أسلوب الدخل األسلوب

األسلوبتعريف

oالمخاطراالعتباريفاألخذبعدوذلكإنجازهعندللمشروعالمتوقعةالقيمةمنالتطويرإلنجازالالزمةالمتوقعةأوالمعروفةالتكاليفكافةطرحبعدالمتبقيالمبلغإلىُتشيرألّنهااالسم؛بهذاالطريقةهذهتعرف

(90.1فقرة,155صفحةااللكترونيةالنسخة,2020الدوليةالتقييممعايير)المصدر.المتبقيةالقيمةالناتجةالقيمةوتسمىالمشروع،بإنجازالمرتبطة

المنهجية

التقييموطرقأساليب105لمعياروفًقاتطويرهينبغيوالذيالتطوير،لمشروعاألسمياإلنجازبعدالعقارفيالعالقةذاتالمصلحةلقيمةتقديًرااألولىالخطوةتتطلب•

:الدخلأوالسوقأسلوبأكانتسواءالتقييمفيالمتبعةالطريقةعنالنظربغضالتاليينالرئيسييناالفتراضينأحداعتمادالُمقّيمعلىيجب•

.المحددةوالمواصفاتللخططوفًقابالفعلإنجازهتمقدالمشروعأنّ افتراضعلىالتقييمتاريخفيالموجودةالقيمعلىتعتمدالمشروعإنجازوقتفيالتقديريةالسوقيةالقيمةأنّ •

المتوقعاإلنجازتاريخفيالمحددةوالمواصفاتللمخططاتوفًقاالمشروعإنجازافتراضعلىتعتمدالمشروعإنجازوقتفيالتقديريةالقيمةأن•

التطبيق

.بديلةمدخالتاألمريتطلبأنفيمكنآخر،أساسإلىحاجةً هناككانتوإذاالتطويرية،للعقاراتالسوقيةالقيمةلتقديرالطريقةتطبيقعنداالعتباربعينالتاليةاألساسيةالعناصرتؤخذ1.

.المنجزةالعقاراتقيمة2.

.البناءتكاليف3.

.المستشارينأتعاب4.

.التسويقتكاليف5.

.الزمنيالجدول6.

.التمويلتكاليف7.

.التطويرأرباح8.

الخصممعدل9.



الصحافة-الرياض-مبنى 13

أساليب التقييم 

المبانيتستخدم لـ(طريقة االحالل) أسلوب التكلفة األسلوب

األسلوبتعريف

oالشراءطريقعنسواءمماثلةمنفعةذيأصلعلىالحصولتكلفةمنأكثرماألصليدفعلنالمشتريأنعلىينصلالذياالقتصاديالمبدأباستخدامللقيمةمؤشراالتكلفةأسلوبيقدم

.متعلقةأخرىعواملأيأوالمخاطرأواإلزعاجأوبالوقت،متعلقةعواملهناكتكنلمماالبناءأو

oاألخرىالتقادمأشكالوجميعالمادياإلهالكخصمثمومناألصل،إنتاجإعادةأوإلحاللالحاليةالتكلفةحسابطريقعنللقيمةمؤشرااألسلوبويقدم.

o2020الدوليةقييمالتمعاييركتاب).لألصلالدقيقةالماديةالخصائصوليسالتقييممحللألصلمشابهةمنفعةعلىللحصولالمشاركيدفعهالذيالسعرتحديدتكلفةهياإلحاللتكلفة,

(71صـ

المنهجية

oالمهلكةاإلحاللتكلفةباسماإلحاللتكلفةإلىاإلشارةالتعديالتهذهبعدويمكنالصلة،ذاتالتقادمأشكالوجميعالماديللتدهوراإلحاللتكلفةتعديليتمماعادة.

التطبيق

oعليهالحصولأومماثلةمنفعةيقدمأصلإلنشاءيسعرالسوقفينموذجيمشاركيتكبدهاالتيالتكاليفجميعحساب.

oالتقييممحللألصلخارجيأووظيفيأوماديتقادمأوإهالكأيتحديد.

oالتقييممحلاألصلقيمةإلىللوصولاإلجماليةالتكاليفمناإلهالكخصم.
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األسلوبتعريف

oاحدةوحاليةرأسماليةقيمةالىالمستقبليةالنقديةالتدفقاتتحويلطريقعنللقيمةمؤشرايقدم.

oرأسمالمبلغالىالدخلتحويلبالرسملةيقصدو،الرسملةعمليةخاللمنالقيمةتقدرو(لألصلاالفتراضيالعمر)االنتاجيعمرهخاللاالصليحققهالذيالدخلاالسلوبهذايتناول

باألصلاالحتفاظاواستخداممنالمتوقعالربحمثلتعاقديةغيرترتيباتاوعقودبموجبالدخلتدفقاتتتولدو.مناسبخصممعدلباستخدام

oمعتادةواحدةدخلفترةعلىالكليالرسملةاوالمخاطرمعاملبتطبيق(الدخلرسملة)الدخلاسلوبضمنتندرجالتيالطرقتتضمنو

المنهجية

oالمتوقعالدخلاستمراريةأوتحققلضمانمطلوبةرأسماليةتكاليفأيمراعاةمعاالصلمنالمتوقعالنقديالدخلصافيعلىيكونالطريقةتركيزإن.

oالتاريخيةوليسالمتوقعةالمستقبليةوالطلبالعرضلقوىوفقااستمراريتهاودرجةللعقارالمناسبةالدخلمؤشراتعلىالتعرفعلىالسوقدراسةفيالمقيميركز.

oالنقديةالتدفقاتمنبدالالرسملةاستخداميرجحمستقربدخلاالصلتمتعاذا.

oالسوقشفافيةعدمبسببللمقيممستمرتحدييمثلالخصموالرسملةمعاملتقديران.

التطبيق

(1------

(2------

14

أساليب التقييم

العقارات المدرة للدخلتستخدم لـ(رسملة الدخل)أسلوب الدخل األسلوب



معلومات ووصف العقار

المحور الثاني
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وصف العقار

بيانات الملكية

غير موجودرقم الصــك

غير موجودتاريخ الصــك

1917و 1916و 1915رقم القطعة

2413رقم المخطط

-رقم البـــلك

صخريةرمليةصبخةدفانمرتفعةمنخفضةمستويةارطبيعة  العق

نظام 
االستخدام

مكتبي-تجاري–سكني 

وصف الموقع

العربية السعوديةالمملكةالدولــة

الوسطىالمنطقة

الرياضالمدينة

الصحافة الحــــي

-الشــــارع

وصف عام
,  العقار عبارة عن مبنى مكتبي مكون من قبوين ودور أرضي وسبعة أدوار متكررة ومالحق علوية 

متر مربع حسب بيانات 9,260أما المساحة القابلة للتأجير فتبلغ , متر مربع16,644تبلغ إجمالي مسطحات البناء حسب الرخصة 
2م3,330مساحتها الرياض بحي الصحافة بمدينة, العميل
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وصف العقار

الخدمات المتوفرة في الموقع

خدمات أمنية كهرباء

مراكز طبية مياه

مدراس إنارة

مراكز تسوق هاتف

تشجير طرق مسفلته

حدود وأطوال الموقع

م63.00بطـــولم15شارع عرض شمــاال  

م33.00بطـــولم30شارع عرض جنـوبــا  

م60.00بطـــول1914و 1913قطعة رقم شـرقــا  

م51.21بطـــولم40شارع العليا عرض غـربـــا  
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صورة كروكيه وحدودية للعقار 

18
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صور توضح طبيعة العقار الموقع| تحليل الموقع 

19

صورة للعقار

صورة للعقارصورة للعقار

صورة للعقار
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صور توضح طبيعة العقار الموقع| تحليل الموقع 

20

صورة للعقار

صورة للعقارصورة للعقار

صورة للعقار



نتيجة التقييم والتوصيات

المحور الثالث
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القيمة المتبقية| نتائج التقييم 

1-البيانات األساسية عن المشروع

م3,3302المساحه حسب الصك

بناء سطحات ال ر م تقدي ة ل مستخدم قة ال طري مقيمال ر ال قدي ت

%-معامل البناء حسب النظام

م16,566.82كتلة البناء حسب المعامل

م2%60.0نسبة البناء من األرض حسب النظام
م1,998.02مساحة الدور 

دور8.5عدد األدوار حسب النظام )مقربة ألقرب دور(
%%80.0نسبة تغطية المواقف تحت األرض

2-تكاليف التطوير

ريال2,500تكلفة متر البناء للمواقف

ريال3,000تكلفة متر البناء لألدوار المتكررة 

ريال0

ريال16,650,000تكلفة بناء المواقف

ريال29,720,250تكلفة بناء األدوار المتكررة 

ريال0

ريال46,370,250تكلفة إجمالي المباني

%%2.5نسبة مصاريف إضافيه

ريال1,159,256تكلفة المصاريف اإلضافيه

ع مشرو ي تكاليف ال مال ريال47,529,506اج
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القيمة المتبقية| نتائج التقييم 

3-تقدير إيرادات المشروع

2-3 المكاتب

دور8.5عدد األدوار المخصصة للمكاتب

م9,9072إجمالي مساحة البناء

%%90.0نسبة المستغل للمكاتب

%8,916صافي مساحة المكاتب

م1,0002متوسط إيجار المتر المربع

ريال8,916,075إجمالي إيرادات المكاتب

%%85.0نسبة اإلشغال للمكاتب

ريال7,578,664الدخل الفعال للمكاتب

ريال%15.0التشغيل والصيانة للمكاتب

ريال1,136,800تكاليف التشغيل والصيانة للمكاتب

ريال6,441,864صافي الدخل للمكاتب

ب ( عارض / مكات ريال6,441,864صافي الدخل اإلجمالي للعقار )م

4-تقدير قيمة األرض

%%8.0معدل الرسملة

ريال80,523,302إجمالي قيمة المشروع

ريال47,529,506إجمالي تكليف التطوير

ريال32,993,796قيمة األرض

ريال9,908قيمة المتر المربع

با( قري متر )ت ريال9,900قيمة ال
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اسلوب التكلفة| نتائج التقييم 

أسلوب التكلفة )طريقة اإلحالل(

بية ناء األق سطحات ب م6,6602م

ألقبية متر ل ناء ال ريال1,800تكلفة ب

بية  ي تكاليف األق مال ريال11,988,000إج

متكررة ناء األدوار ال سطحات ب م9,9842م

متكررة متر / األدوار ال ناء ال ريال2,000تكلفة ب

متكررة ي / األدوار ال مبان ناء ال ريال19,967,920تكاليف ب

بناء ي تكاليف ال مال ريال31,955,920إج

رى % من تكاليف البناءالقيمةتكاليف أخ

مهنية رسوم ال %%1,597,7965.0ال

ق مراف %%1,597,7965.0شبكة ال

ة يف االدار كال %%3,195,59210.0ت

ت/%50( 3 سنوا ل ) تموي يف ال كال %%2,876,0336.0 ت

ل مقاو ح ال %%4,793,38815.0رب

ي مبان ي تكاليف ال مال ريال46,016,525إج

لمبنى ضي ل ترا عمر االف سنة40.0ال

متبقي صادي ال ت عمر االق سنة38.0ال

فعال عمر ال سنة2.0ال

ي مال الك اإلج دل اإله ع %%5.0م

الك ريال2,300,826تكاليف اإله

بناء ي تكاليف ال ريال43,715,699صاف

ض ساحة األر م3,3302م

ض تر األر ريال9,900قيمة م

ض ي قيمة األر مال ريال32,967,000إج

عقار ي قيمة ال مال ريال76,682,699إج

با( قري متر )ت ريال76,683,000قيمة ال
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رسملة الدخل| نتائج التقييم 

أسلوب الدخل )طريقة الرسملة المباشرة(

عميل( ات ال ان ي سب ب فعال )ح دخل ال مالي ال 9,000,000إج

صيانة تشغيل وال ات ال صروف سبة م ر ن %0.0تقدي

ة مقدر تشغيل ال ة وال صيان ات ال صروف 0قيمة م

دخل 9,000,000صافي ال

رسملة عدل ال %8.0م

عقار  مالي قيمة ال 112,500,000إج

ال( با )ري قري عقار ت مالي قيمة ال 112,500,000إج
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نتائج التقييم

االستنتاج

االمتبعةالتقييموأساليبالمعاييراتباععلىبناء   التاليةالمعلوماتوحسبقيةالسوالعقارقيمةأنتثمينخبراءيرىالعميل،لمتطلباتووفق 

:كالتاليهي2م3,330مساحتها،(الصحافة)حيفي(الرياض)بمدينة(-)الصكرقمللعقار

مالي للعقار  قيمة اإلج ال

ساحة األرض )م2( م

3,330

ال( ل( )ري دخ قة ال ري عقار )ط ي قيمة ال مال إج

112,500,000

ة ( عقار ) كتاب ي قيمة ال مال إج

فقط مائة وإثناعشر مليونًا وخمسمائة ألف ريال سعودي ال غير
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مالحظات عامة 

الحاليةالسوقلظروفوفقا  %10-أو+بحدودالقيمةفيالتذبذبهامش❖

تأثيرمعرفةنستطعملكمابه،متأثرةبياناتلدينايتوفرولمكوروناأزمةقبلمابياناتهيالتقييمفيالمستخدمةالمتوفرةالبيانات❖

.التذبذبوحجمالتغييرأفقهووماالسوقعلىالحاليةاالحداث

15/8/202فيتبدأسنوات3لمدةواإلشعاعيةالنوويةالرقابةلهيئةمؤجرالعقار❖

المدير العام 

حمد بن علي الطالعيأ

(1210000272)رقم العضوية  

مدير إدارة التقييم

عبدهللا آل محفوظ

(1210000273)رقم العضوية 

27

المالحظات

التوصيات

اأعالهالمعطياتبمراجعة تمالتيالقيمةأناألصولوتثمينلتقييمالسعوديةالشركةخبراءيرىالمشابهة،والبيوعالسوقلمسحووفق 

.الراهنالوقتفيالسوقاتجاهوتعكسالمرجحةالقيمةهيلهاالتوصل

اأشهر3كلدوريبشكلالعقارتقييميتمبأننوصي .كوروناأزمةبسببالراهنبالوضعالسوقلتأثرنظر 

مسودة
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توضيح

يعملونمإنهكماتحيز،أيدونماالتقييمعمليةبإجراءقامواومساعدينمقيميينمنوممثليهاتثمينشركة

أيوممثليهاشركةللوليس.لهالتابعيناألطرافأوالتابعةوشركاتهالعميلعنباالستقالليةويتمتعونبموضوعية

هؤالءبينمنليسأنهكماله،التابعيناألطرافأوالتابعةشركاتهمنأيأوالعميللدىمرتقبةأوحاليةمصلحة

أوالتابعةهوشركاتالعميلمعارتباطاتأوداخليةعالقاتلديهمالذينهؤالءأوالعميللدىاألمورببواطنالعالمين

أحداثأيأوإليهايتوصلالتيالنتائجعلىمشروطةغيرالتقييمعمليةمقابلالمقيموأتعاب.لهالتابعيناألطراف

فيمهمةجوانبمنجانببأييتعلقفيماآخرطرفمنأهميةذاتمساعدةعلىالشركةحصلتوإذاأخرى،

.توجدإنالتقريرفيتوثيقهاثمومنعليهااالعتمادومدى,المساعدةهذهطبيعةذكرسيتمالتقييم،



نهاية التقرير


