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المقدمة

شركة الخبير المالية/ السادة 

تقييم مركز النخبة، شارع التحلية، مدينة جدة: الموضوع

التقييممرفق لكم التقرير بناءًا على طلبكم بتقييم العقار ، ونأمل أن يكون التقرير حسب متطلباتكم وحسب ما هو مطلوب منا ووفقا لمعايير
و أنظمة ولوائح الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بالمملكة 2017في عام (  (IVSCالصادرة عن مجلس معايير التقييم الدولية(  (IVSالدولية

.كما نود في حال وجود أي استفسارات أو اسئلة عدم التردد في التواصل معنا(. تقييم)العربية السعودية 

ولكم فائق االحترام والتقدير

عمار عبدالعزيز سندي. م

الرئيس التنفيذي
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الملخص التنفيذي

ملخص التقرير

بلغ العقار قيد التقييم عبارة عن مركز تجاري مكتبي مكون من خمس أدوار وميزانين ، ت•
.2م15,712ومساحة المباني 2م4,320مساحة األرض 

.يقع العقار بحي األندلس على طريق األمير محمد بن عبدالعزيز بمدينة جدة•

18كيلو متر تقريبا شمال وسط البلد، ومسافة 12العقار قيد التقييم يبعد مسافة •
.كيلومتر تقريبا عن مطار الملك عبدالعزيز الدولي في حي األندلس بمدينة جدة

ي إحدى محافظات منطقة مكة المكرمة وتقع ف, يقع العقار قيد التقييم بمدينة جدة•
كم عن مكة المكرمة، 79تبعد . غرب المملكة العربية السعودية على ساحل البحر األحمر

عربية كم عن المدينة المنورة تعد العاصمة االقتصادية والسياحية للمملكة ال420وتبعد 
.السعودية

معلومات العقار

ملخص التقييم

المعلوماتالعناصر

تقييم دوري ألصول صندوق ريتالغرض من التقييم

ملكية مطلقةالملكية

2019/11/12تاريخ التعميد

2019/11/17تاريخ المعاينة

2019/12/25تاريخ التقييم

القيمة السوقيةأساس القيمة

أسلوب الدخلأسلوب التقييم

ريال سعوديالعملة

163,500,000(  ريال)القيمة السوقية 

المعلوماتالتفاصيل

األندلسالحي

مركز تجاري مكتبياالستخدام

ملكية مطلقةالملكية

620214028215رقم صك الملكية

هـ1440/06/15تاريخ صك الملكية

4,320(متر مربع)مساحة األرض 

15,712(متر مربع)إجمالي مسطح البناء 

13,220(عمتر مرب)إجمالي المساحة التأجيرية 

شركة أول الملقا العقاريةالمالك
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الملخص التنفيذي

الشروط واالحكام العامة

الصادرة عن مجلس معايير التقييم (  (IVSتم تقييم العقار وفقا لمعايير التقييم الدولية•
ن و أنظمة ولوائح الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدي2017في عام (  (IVSCالدولية

(.تقييم)بالمملكة العربية السعودية 

رضها تم االعتماد على هذا التقرير والتقييم وفقا للشروط والقيود المحددة التي تم ع•
.في هذا التقرير

مشار إليه والشركة الخبير المالية تم إعداد تقرير التقييم بناء على التعليمات الواردة من •
.م دوريتقييللعقار الموصوف لغرض لتقدير القيمة السوقية ( العميل)فيما يلي باسم 

بات شركة أبـــعــاد وشريكه للتقييم العقاري على ثقة بأن هذا التقرير يفي بمتطل•
العميل والتعليمات الخاصة به ، كما أن المعلومات الواردة في هذا التقرير محاطة 

.بكامل السرية وأن التقرير صادر للعميل فقط 

لومات مسؤولية شركة أبـــعـــــاد وشريكه للتقييم العقاري مقصورة على التقرير والمع•
تب على مسؤولية طلب تقييم العقار وما يتر( العميل)الواردة بالتقرير ، وعدا ذلك يتحمل 

.ذلك قانونياً 

–قيمة ال) تعتبر القيم المقدرة في هذا التقرير هي للعقار قيد التقييم ، وأي توزيع للـ •
تعمل على أجزاء العقار ينطبق فقط حسب سرد التقرير وألغراضه، ويجب أن ال تس( القيم 

هذه القيم ألي أغراض أخرى ، إذ يمكن أن تكون غير صحيحة في حال تم تغيير الغرض
.من التقييم والذي أنشيء التقرير ألجله 

ا تم إعداد هذا التقرير بناًء على المعلومات التي تم جمعها أو تلقيها وتحليلها وفقً •
تقرير ألفضل الممارسات للوصول للقيمة، ويتم عادة اإلشارة إلى أي مالحظات جوهرية بال

.تؤثر على القيمة

حال تم معاينة العقار ظاهرياً ، ويتم في مثل هذه الحالة ذكر السلبيات الفنية للعقار•
وجودها ، ولم يتم فحص العقار إنشائيًا أو مالحظة أي عيوب غير ظاهرة وعليه يجب أن

.يفهم أن هذا تقرير تقييم وليس فحصًا إنشائيًا 

ل في حال اكتشاف عدم صحة أي معلومة مستقباًل والتي تم ذكرها في التقرير بشك•
ب غير متعمد وخارج عن اإلرادة فإن القيمة الواردة في هذا التقرير يمكن أن تتغير ويج

. الرجوع للمقيم إلعادة النظر في القيمة

تم إصدار التقرير بشكل حيادي دون وجود عوامل تعارض المصالح أو المكاسب •
.الشخصية 

وقيع يعتبر تقرير التقييم هذا صحيح فقط في حال اعتماده بختم الشركة إضافة إلى ت•
.المقيمين المعتمدين 
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شروط التقييم

القدرة على التقييم•

موضوع القيمة•

المعايير المهنية•

أسلوب التقييم•

أساس التقييم•

تاريخ التقييم•

تاريخ المعاينة•

حدود المعاينة•

مصادر المعلومات•
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شروط التقييم

القدرة على التقييم

ذا كوادر مهنية قادرة على تقييم هشركة أبـــعـــــاد وشريكه للتقييم العقاريتملك •
اريخ النوع من األصول، ولديها الكفاءة المطلوبة للوصول إلى القيمة السوقية في الت

.المطلوب

موضوع القيمة

مدينة مركز النخبة، حي األندلس، بموضوع التقييم هو تقدير القيمة السوقية للعقار •
. جدة

:المعايير المهنية

الصادرة عن (  (IVSنفذت مهمة التقييم هذه استنادا على معايير التقييم الدولية•
وأنظمة ولوائح الهيئة السعودية 2017في عام ( IVSC)المجلس معايير التقييم الدولية 

المهنية ، واإلجراءات والقواعد(تقييم)للمقيمين المعتمدين بالمملكة العربية السعودية 
المقارنة المتعارف عليها في أعمال التقييم لألصول العقارية، والتي تقوم على التحليل و

ية والمعاينة المباشرة لكل عقار، والبحث قدر اإلمكان عن المؤثرات والخصائص اإليجاب
.والسلبية للعقار محل التقييم

:أسلوب التقييم

.قديةاألسلوب المتبع في عملية التقييم هو أسلوب الدخل طريقة خصم التدفقات الن•

:أساس التقييم

عايير سيتم تقديم تقييمنا على أساس القيمة السوقية، والتي تم تعريفها وفًقا لم-1
:كاالتي2017في عام ( (IVSالتقييم الدولية 

قييم هي المبلغ المقدر الذي ينبغي على أساسه مبادلة األصول أو االلتزامات في تاريخ الت
ث بين مشتر راغب وبائع راغب في إطار معاملة على أساس محايد بعد تسويق مناسب حي

."يتصرف كلُّ طرف من األطراف بمعرفة وحكمة دون قسر أو إجبار

:تاريخ التقييم

م2019ديسمبر 25نؤكد أنه قد تم التقييم في تاريخ •

تاريخ المعاينة

م2019نوفمبر 17نؤكد أنه قد تمت المعاينة في تاريخ •

:حدود المعاينة

ة للعقار لتنفيذ مهمة التقييم وتحقيق غرض هذا التقرير تمت المعاينة بتاريخ المعاين•
محل هذا التقرير، والمناطق المجاورة له، والعقارات المشابهة إن وجدت، مع مالحظة 

.أن هذه المعاينة ليست ألغراض الفحص واالختبار الهندسي للمباني

:مصادر المعلومات

اعتمدنا في إعداد تقرير التقييم على مجموعة من المصادر والمعلومات والبيانات •
ا على كما اعتمدن. المكتبية، والميدانية التي نعتقد أنها تكافئ غرض ووقت التقييم

ؤثر مجموعة البيانات المقدمة من العميل والمتعلقة بالعقار محل التقييم والتي ست
عتبر بشكل واضح في مخرجات هذا التقرير، وعليه فان أي تغيير او خطأ في البيانات في

.هذا التقرير غير مكتمل ويجب الرجوع للمقيم

:تم االطالع على مستندات التالية

.صك الملكية•

وثيقة العقد التأجيري•

نشرة صندوق الخبير ريت•

رير وعليه فإننا نفترض سالمة المعلومات وعدم وجود ما ينافيه أو يعارضه وقد صدر التق
.بناًء على هذا ونخلي مسئوليتنا من كل ما ينافيه
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اإلفصاح
الملكية الفكرية و إعادة النشر•

السرية وحفظ المعلومات•

االفتراضات واالفتراضات الخاصة•
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اإلفصاح

الملكية الفكرية و إعادة النشر

المحدد يتم إصدار هذا التقرير لالستخدام الشخصي ، وللمستشارين المختصين ، للغرض•
.الذي يشير إليه

ث أي مسؤولية تجاه أي طرف ثالشركة أبـــعــاد وشريكه للتقييم العقاري ال تتحمل •
.لكامل أو جزء من محتوياته

و ال يجوز تضمين كل أو أي جزء من هذا التقييم أو أي مرجع له في أي وثيقة منشورة أ•
ن تعميم أو بيان أو الكشف عنها بأي شكل من األشكال دون موافقة خطية مسبقة م

.هعلى الشكل والسياق الذي قد يظهر فيشركة أبـــعــاد وشريكه للتقييم العقاري 

السرية وحفظ المعلومات

لقد أعد هذا التقرير بناًء على طلب خاص ولغرض استشاري، وندرك ألجل هذا األهمية •
القصوى عند صاحب الطلب في الحفاظ على معطيات ومخرجات هذا التقرير وكتمانها،

قرير، ونحن ملتزمون بذلك ولن يتم استخدام المعلومات الخاصة بالعميل في غير هذا الت
ألي وتعد معلوماته ملكا خاصا لصاحبها وللمستخدمين المحددين في التقرير وال يحق

.طرف آخر االطالع عليها

:االفتراضات واالفتراضات الخاصة 

لها تعد االفتراضات أمور منطقية يمكن قبو“وفقا لتعريف معايير التقييم الدولية •
ما كحقيقة في سياق أعمال التقييم دون التحقق أو التدقيق فيها على نحو محدد، ك

أنها أمور تقبل بمجرد ذكرها وهذه االفتراضات ضرورية لفهم التقييم أو المشورة 
وجودة واالفتراضات الخاصة عبارة عن افتراضات تختلف عن الحقائق الفعلية الم. المقدمة

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

ند بعد مراجعة عقد تأجير العقار قيد التقييم بين شركة أول الملقا العقارية وشركة•
:ةالعربية للتسويق العقاري، تم التقييم على إفتراض تنفيذ بنود العقد التالي

.ية للعقدفي التقييم بطريقة خصم التدفقات النقدية، تم إفتراض الدخل للفترة المتبق•

التفاصيل البند م

شركة ند العربية للتسويق العقاري المستأجر 1

سنة15 فترة العقد 2

2019/02/19 تاريخ بداية العقد 3

كل خمس سنوات% 5تزيد 16,000,000 يةالقيمة اإليجارية السنو 4

يتحمل المستأجر كافة تكاليف الصيانة وإدارة العقار  التشغيل والصيانة 5

ريال90,000يتحمل المؤجر قيمة تأمين على العقار وقدره  التأمين على العقار
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دراسات الموقع

العقار على مستوى المدينة•

العقار على مستوى الحي•

موقع و وصف العقار•

صور العقار•
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موقع العقار

مطار الملك 

عبدالعزيز الدولي

وسط البلد

محطة قطار 

الحرمين 

(السليمانية)

الموقع على مستوى المدينة

العقار على مستوى المدينة

الموقع

ي إحدى محافظات منطقة مكة المكرمة وتقع ف, يقع العقار قيد التقييم بمدينة جدة•
كم عن مكة 79تبعد . غرب المملكة العربية السعودية على ساحل البحر األحمر

كم عن المدينة المنورة تعد العاصمة االقتصادية والسياحية 420المكرمة، وتبعد 
.للمملكة العربية السعودية

.تعتبر مدينة جدة العاصمة االقتصادية والسياحية للمملكة العربية السعودية•

شهدت مدينة جدة تدشين محطة ومشروع قطار الحرمين وهو خط قطار كهربائي •
-محطة جدة: يربط كل من مدينة مكة المكرمة بالمدينة المنورة مرورا بعدة محطات

.محطة مدينة الملك عبداهلل اإلقتصادية-محطة مطار الملك عبدالعزيز

18كيلو متر تقريبا شمال وسط البلد، ومسافة 12العقار قيد التقييم يبعد مسافة •
.كيلومتر تقريبا عن مطار الملك عبدالعزيز الدولي في حي األندلس بمدينة جدة

محركات الطلب

الحجاجيشكلكما،السياحةنحوجدةمدينةفيالطلبمولداتتوجيهيتمماعادةً •
،ةالمنوروالمدينةالمكرمةلمكةالرئيسيةالبوابةهيجدةألننظًراالطلبمنجزًءا

.الدينيةالسياحيالجذبومناطقاإلسالمفيالمدنأقدسمنوهما

جاالتالمفياالستثماريالمالرأستطويرزيادةعلىجدةتركز،االقتصاديةالناحيةمن•
.واللوجستيالجغرافيجدةبموقعوالمتربطهالسياحية
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رمةالمكمكةمنطقتيبينيربطالسرعة،عاليكهربائيقطارهوالسريعالحرمينقطار•

الدولي،العزيزعبدالملكمطارجدة،مدينةهيمحطاتبثالثمروراً المنورةوالمدينة

.كم300بطولرابغ،فياالقتصاديةعبداهللالملكمدينة

لحديدية،االخطوطعبرالنقلوتوسعةالتنمية،خططركائزأحدالسريعالحرمينقطاريعتبر•

لحجاجاأعددتناميويواكبعدة،غاياتذاتالمقدستينالمدينتينإلىالرحلةيجعلبقطار

سنويًا،راكبمليون60إلىتصلاستيعابيةبطاقةوالداخلالخارجمنوالمعتمرين

والمدينةالمكرمةمكةبينالطرقعلىواالزدحامالضغطتخفيففيكذلكوسيسهم

.يوفرهاالتيوالسرعةواألمانالراحةعلىعالوةجدة،ومحافظةالمنورة

علىيحتويقطاروكل،السرعةعاليقطاراً 35منالسريعالحرمينقطارمشروعيتكون•

.قطارلكلمقعداً 417استيعابيةبطاقةعربة،13

النقل العام

HHRSقطار الحرمين 

450
كم

ساعتان
قطارونصف

455
عربة

60
مليون

اجمالي مدة 

الرحلة

اجمالي 

المسافة

عدد 

القطارات

عدد

العربات

عدد الركاب 

سنوياً 

35

1

. .
.

.

.... .

تبوك

المدينة المنورة

مدينة الملك 

عبداهلل االقتصادية

مطار الملك عبدالعزيز

جدة
مكة المكرمة

نجران

الرياض

الدمام

61
دقيقة

30
دقيقة

5
دقائق

36
دقيقة
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الموقع على مستوى الحي

العقار على مستوى الحي

العقار قيد التقييم على مستوى الحي

نبمحمداالميرطريقالشمالجهةمنالعقارمنطقةويحدجدةمدينةوسطالعقاريقع•
طريقالشرقجهةومناألندلسطريقوالجنوبالغربجهةومن(التحلية)عبدالعزيز

.سلطاناألمير

.السكانيةالكثافةمنخفضةسكنيةمنطقةفيالتقييمقيدالعقاريقع•

:منهاجدةلمدينةالجذبمعالممنالعديدمنبالقربالعقاريقع•

العقارمنطقةفيالمتوفرةالخدمات

تصريف مياه األمطارهاتفمياهكهرباءصرف الصحي

✓✓✓✓✓

مركز تجاريحديقةمدرسة بناتمدرسة بنينمسجد

✓✓✓✓✓

تجهيزات بلديةبريددفاع مدنيشرطةمركز صحي

✓✓✓✓✓

البعد المعلم م

كم11.7يبعد عن العقار حوالي  الواجهة البحرية 1

كم17.7يبعد عن العقار حوالي (السليمانية)محطة قطار الحرمين  2

كم20.6يبعد عن العقار حوالي مطار الملك عبدالعزيز الدولي 3

موقع العقار

قيد التقييم

2

1

3
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حي الشاطئ

حي الخالدية
حي الروضة

حي العزيزية

حي مشرفة

حي الحمراء

حي األندلس

حي الفيصلية

موقع العقار

تفصيل الموقع

دراسات الموقع

حيالجنوبجهةمن,والشاطئوالخالديةالروضةأحياءالشمالجهةمناألندلسحييحد•
ربيةالغالجهةومن,والفيصليةومشرفةالعزيزيةأحياءالشرقومن,األحمروالبحرالحمراء

.األحمرالبحر

علىمهمةوطرقمحاورعدةمنالتقييمقيدللعقارالمحيطةللمنطقةالوصوليمكن•
.عبدالعزيزبنمحمداألميروطريقاألندلسطريقمنها,المدينةمستوى

بنمدمحاالميرطريقعلىمباشرةإطاللةلهأنكما,منتظمشكللهالتقييمقيدالعقار•
.عبدالعزيز

موقع العقار
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الموقع قيد التقييم

دراسات الموقع

وصف العقار

، العقار قيد التقييم عبارة عن مركز تجاري مكتبي مكون من خمس أدوار وميزانين•
2م4,320تبلغ مساحة األرض 

متر 13,220متر مربع، وإجمالي المساحة القابلة للتأجير 15,712تبلغ مساحة المباني •
.مربع

مكتب 45مساحات إيجارية في الميزانين و7معارض تجارية و 6يتكون العقار من عدد •
.إداري، وتتوفر مواقف خارجية ومواقف في القبو

تشطيب الواجهات الخارجية من الحجر و الزجاج ، والتشطيب الدخلي للمعارض عبارة•
.ويتم توصيل الخدمات األساسية لكل وحدة( عظم)عن تشطيبات أساسية 

.سنوات5يعتبر عمر العقار •

موقع العقار
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دراسات الموقع

صور العقار
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معلومات الملكية
معلومات الملكية•

عقد اإليجار•
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ملكية العقار

.مصادر المعلومات صورة الصك

(حسب الصك)أطوال األضالع وعروض الشوارع 

:ملخص عقد التأجير

.مصادر المعلومات صورة العقد التأجيري

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

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

معلومات الملكية

التفاصيل الوصف

شركة أول الملقا العقارية اسم المالك

مركز النخبة اسم العقار المراد تقييمه 

2 رقم القطعة

ت/ س / 860 رقم المخطط التنظيمي

حي األندلس (عنوان العقار )المنطقة 

األمير محمد بن عبدالعزيز اسم الشارع

21° 32.843'N 39° 8.361'E إحداثيات الموقع

جدة المدينة

ملكية مطلقة معلومات الملكية 

620214028215 :رقم الصك
معلومات صك الملكية

هـ1440/6/15 :تاريخ االصدار

ترتيب الواجهة(متر)عرض الشارع نوع الشارعاسم الشارعطول الضلع

401رئيسياالمير محمد بن عبدالعزيز47شمالي

153محليغير مسمى47جنوبي

4-جار-86.8شرقي

152محليغير مسمى80.35غربي

التفاصيل البند م

شركة أول الملقا العقارية (المالك)الطرف األول  1

شركة ند العربية للتسويق العقاري (المستأجر)الطرف الثاني  2

سنة هجرية15 فترة العقد 3

2019/02/19 تاريخ بداية العقد 4

كل خمس سنوات% 5تزيد 16,000,000 يةالقيمة اإليجارية السنو 5

ريال90,000تأمين على العقار وقدره  التزامات الطرف األول 6

يتحمل المستأجر كافة تكاليف الصيانة وإدارة العقار  التزامات الطرف الثاني 7
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التقييم

تحليل المخاطر على العقار•

منهجية التقييم•

(خصم التدفقات النقدية)أسلوب الدخل •

ملخص القيمة•
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:الكلياإلقتصادمخاطر

معدالتمثلعام،بشكلالعقاريالسوقعلىللدولةالكلياإلقتصادظروفتؤثرقد•
هماألسأسواقوحركةوالضرائبالتمويلوتكاليفالفائدةومعدالتوالسيولةالتضخم
.العقاريالسوقعلىيؤثرالمؤثراتهذهكلاوبعضتغيرأنحيثوالعالمية،المحلية

:المستهدفةاإليراداتلتحقيقضمانوجودعدممخاطر

فيرتغيأيفإنالعقار،قيمةتحديدفيالرئيسيالعامليعتبراإليراداتتحقيقأنبما•
.العقارقيمةفييؤثرسوفالمختلفةالسوقظروفنتيجةاإليرادات

:وتشريعيةتنظيميةمخاطر

علىتؤثرقدالتيالتغيراتبعضالتشريعيةأوالقانونيةأوالتنظيميةالبيئةتشهدقد•
أودة،محدمناطقفيألنشطةالمنعأوبالسماحبلديةتشريعاتظهورمثلالعقار،قيمة

.عقارللالنهائيةالقيمةعلىيؤثرمماالمحيطةالمنطقةفياألدوارعددزيادةأوتخفيض

:األجلطويلةعقودوجودعدممخاطر

وخصوصاالعقار،قيمةعلىكبيربشكلاألجلطويلةالعقودمحدوديةأوعدميؤثر•
لدخللاستقراريعطياألجلطويلةعقودوجودحيث.الريتصناديقتحتالمدرجةالعقارات
يرالتأجاسعارفيتذبذبيعطيالعقودهذهمثلغيابحينفي.القيمةعلىوبالتالي
.النهائيةالقيمةعلىيؤثروبالتاليوالدخل

:المنافسةمخاطر

المقدمةاألسعارفيمنافسةوجودالىيؤديالعقاريةالسلعمنالمعروضكثرةإن•
والمعارضالوحداتزيادةفإنالعقاريالسوقفيواضحاذلكونجد.للمستهلك
األسعارإنخفاضالىسيؤديبمنتجاتجددمنافسينودخولالسوقفيالمعروضة
.النهائيالعقارسعرإنخفاضوبالتاليوالخدمات

:المستقبليةالبيانات

المقييماتتقديرعلىتشغيليتاريخلهاليسالتيوخاصةالحديثةالعقاراتتقييميعتمد•
غيلالتشظروفتختلف.خاصبشكلالعقارولنشاطعامبشكلالعقاريللسوقوقراءته

تغيرالىماحتيؤديالذياألمرالتقييم،عمليةفيالمستخدمةاإلفتراضاتعلىالمستقبلية
.العقارقيمة

التقييم

تحليل المخاطر على العقار
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المستخدمةالتقييمطرق

لمعلوماتااالعتبارفيأخذناالتقييم،قيدالعقارقيمةلتقديرمنهجيةأنسباختيارعند•
السوقلظروفالخاصتحليلناوكذلكللعقارالراهنوالوضعالعميل،قدمهاالتي

األساليبوالطرقاستخدامتمالتقييمقيدللعقارالسوقيةالقيمةتحديدعندالمحلية،
:التالية

(النقديةالتدفقاتخصم)الدخلأسلوب

إلىبليةالمستقالنقديةالتدفقاتتحويلطريقعنالقيمةعلىمؤشًراالدخلطريقةيقدم
يراداتاإلقيمةإلىبالرجوعاألصلقيمةتحديديتماألسلوبلهذاووفًقا.واحدةحاليةقيمة

عنادةعالخصممعدلالىالوصوليتم.األصلمنالتكاليفتوفيرأوالنقديةالتدفقاتأو
عموتواصلاطالععلىانناكما.المناسبةوالتطويرالسوقيةالمعامالتتحليلطريق

.االرقامحساسيةلقياسمحليينومستثمرونالعقارييونالوسطاء

:النقديةالتدفقاتطريقةفيالرئيسيةاإلفتراضات

اإليرادات

يالسكنللمجمعالسنويالدخلإجماليفإنالعميلقبلمنالمقدمةالمعلوماتحسب•
تاريختبداءسنة15لمدةوذلك%5بنسبةسنواتخمسكلتزيدريال،16,000,000هو

خلالدجدولعلىبناءالباقيةلألعوامالدخلتقديروسيتم.سنة15ولمدة2019/02/24
:التالي

•

المالرأسعلىالعائدنسبة

%9.0بنسبةالمالرأسعلىالعائدنسبةتطبيقتم•

الخصممعدل

الموقع،خصائصمراعاةومعالعقار،منطقةفيالمشابهةللعقاراتفهمناعلىبناءً •
.%11.5خصممعدلبتطبيققمناحيثوالطلبالعرضالتضاريس،االستخدام،المساحة،

تضخممعدل

٪2.50قدرهتضخممعدلتطبيقيتمللمشروع،النقديللتدفقبالنسبة•

التقييم

أساليب التقييم المستخدمة

الدخلالسنوات

516,000,000-1السنوات 

1016,800,000-6السنوات 

1517,640,000-11السنوات 
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ريال 16,000,000وبدخل قدره ( المدة المتبقية لعقد االيجار)سنة 14تم عمل التدفقات النقدية على فترة نتيجة للمعطيات السابقة تم عمل تدفقات نقدية للوصول لقيمة العقار قيد التقييم، 
%:  5سنوًيا ، تزيد كل خمس سنوات بنسبة 

التقييم

خصم التدفقات النقدية

year 1year 2year 3year 4year 5year 6year 7year 8year 9year 10year 11year 12year 13year 14

Dec-2020Dec-2021Dec-2022Dec-2023Dec-2024Dec-2025Dec-2026Dec-2027Dec-2028Dec-2029Dec-2030Dec-2031Dec-2032Dec-2033يةالتاريخ الزمني للتدفقات النقد

%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00)%(نسبة اإلشغال  

 17,640,000 17,640,000 17,640,000 17,640,000 17,640,000 16,800,000 16,800,000 16,800,000 16,800,000 16,800,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000(ريال)الدخل 

 17,640,000 17,640,000 17,640,000 17,640,000 17,640,000 16,800,000 16,800,000 16,800,000 16,800,000 16,800,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000(ريال)إجمالي الدخل 

 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000(ريال)تكاليف تأمين العقار 

 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000(ريال)إجمالي التكاليف 

 17,550,000 17,550,000 17,550,000 17,550,000 17,550,000 16,710,000 16,710,000 16,710,000 16,710,000 16,710,000 15,910,000 15,910,000 15,910,000 15,910,000(ريال)صافي الدخل 

 195,000,000التخارج

 15,067,207 13,513,190 12,119,453 10,869,464 10,238,576 9,182,579 8,235,497 7,386,096 6,624,301 6,239,731 5,596,171 5,018,988 4,501,334 48,893,418(PV)القيمة الحالية 

 163,500,000(ريال)القيمة النهائية للمشروع 
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ملخص التقييم

قييم،التبتقريرالمقيدةللشروططبقاً سوقية،كقيمةأدناهالتقييمعلىشركتناتصادق
العقارمعطياتتحليلمنناتـجالتقييموهذاالتقريرضمنالمذكورةاإلفتراضاتوحسب

.الحاليالعقاريوالسوق

م25/12/2019بتاريخللعقارالسوقيةالقيمة

(فقط مائة وثالثة وستون مليون وخمسمائة أالف ريال سعودي)ريال 163,500,000

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

الرئيس التنفيذي مدير إدارة التقييم محلل عقاري

4030297686: ت. س 1210000219:عضوية رقم 1210000392: عضوية رقم 1210001671: عضوية رقم

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

(صك الملكية)مستندات العقار •
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مالحق

المصطلحات العامة في اعداد تقرير التقييم

الهيئة

ضع هي الجهة المعنية بو( تقييم)تشير إلى الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين •
لممتلكات الضوابط والمعايير الالزمة لتقييم العقارات، والمنشئات االقتصادية، والمعدات، وا

ي رقم المنقولة ونحوها وذلك بموجب نظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملك
وتهدف لتطوير مهنة التقييم، ورفع مستوى العاملين ( هـ9/7/1433)و تاريخ ( 43/م)

بها، ووضع القواعد العامة الكتساب عضوية الهيئة بمستوياتها المختلفة والحفاظ
ممارسة عليها، وتوفير وسائل التطوير المستمر لالرتقاء بأعضائها إلى أفضل مستويات ال

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

األصل أو األصول

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

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

(.وااللتزامات

العميل

.  م لهـاإلـى الشـخص أو األشخاص أو الجهـة التـي يتـم إجـراء التقييـ( العميـل)تشـير كلمـة •
، (أي عندمـا يكـون المقيـم متعاقـد مــع طــرف ثالــث)العمالء الخارجييـن : ويشـمل ذلـك

(.أي التقييمــات المعــدة لصاحــب العمـل)وكذلــك العمــاء الداخلييــن 

االختصاص القضائي

نفيـذ إلـى البيئـة القانونيـة والتنظيميـة التـي يتـم فيهـا ت( االختصاص)تشـير كلمـة •
: ـلويشـمل القوانين واللوائـح التـي تسـنها الجهـات الحكوميـة مث. عمليـة التقييـم

ة المقاطعـة، والوالية، والبلديـة، والقوانيـن التـي تضعها بعـض الجهات التنظيميــ
.ـةالمصــارف المركزيــة وهيئــات تنظيــم األوراق الماليـ: حســب غــرض التقييــم مثــل

يمكن

ا اإلجراءات التــي يقــع علــى المقيــم مســؤولية النظــر فيهـ( يمكــن)تصــف كلمــة •
.  وتتطلـب األمور الموصوفـة بهـذه الطريقـة اهتمـام المقيـم ًّ وفهمـه. بعيـن االعتبار

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

يجب

ـاء إلــى مســؤولية غيــر مشــروطة، أي يجــب علــى المقيــم الوف( يجــب)تشــير كلمــة •
.ـرطبالمسـؤوليات مـن هـذا النـوع فـي جميـع الحاالت والظـروف التـي ينطبـق عليهـا الش

المشارك

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

:  لالمختلفــة للقيمــة مــن المقيــم أخــذ وجهــات نظــر مختلفــة بعيــن االعتبار، مثـ
القيمـة السـوقية، أو القيمـة العادلـة : وجهـات نظـر المشـاركين فـي السـوق مثـل

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

الغرض

إلـى سـبب أو أسـباب إجـراء التقييـم، وتشـمل األغراض العامـة( الغـرض)تشـير كلمـة •
ـم أغـراض التقاريـر الماليـة، والتقاريـر الضريبيـة، ودع( علـى سـبيل المثـال ال الحصـر)

.التقاضـي، ودعـم المعامالت، ودعـم قـرارات اإلقراض المضمـون
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صك الملكية

مالحق

مستندات العقار
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: لمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا على العنوان اآلتي

920004134: الرقم الموحد 

عمار سندي. م

الرئيس التنفيذي

+966 50 730 0500 : جوال

asindi@sa-abaad.com : إيميل

عمار قطب. م

مدير التقييم

+966 55 556 2500 : جوال

ammarq@sa-abaad.com : إيميل

شركة أبعاد المتطورة وشريكه للتقييم العقاري

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

22مبنى أوش ، الطابق الخامس ، مكتب 

المملكة العربية السعودية

فرع مدينة الرياض
طريق اإلمام سعود بن فيصل ، حي الصحافة

106مبنى الدفاع ، الطابق الثاني ، مكتب 

المملكة العربية السعودية

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

