تقرير تقييم (نهائي)

مجمع أجزاال السكني ،مدينة الخبر
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المقدمة

السادة  /مشاركة المالية
الموضوع :تقييم مجمع أجزاال السكني ،مدينة الخبر
مرفق لكم التقرير بناءا على طلبكم بتقييم العقار  ،ونأمل أن يكون التقرير حسب متطلباتكم وحسب ما هو مطلوب منا ووفقا لمعايير التقييم
الدولية ) )IVSالصادرة عن مجلس معايير التقييم الدولية ) )IVSCفي عام  2020و أنظمة ولوائح الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بالمملكة
العربية السعودية (تقييم) .كما نود في حال وجود أي استفسارات أو اسئلة عدم التردد في التواصل معنا.
ولكم فائق االحترام والتقدير
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الملخص التنفيذي
ملخص التقرير

• يضم المجمع السكني العديد من الفلل السكنية المتنوعة من حيث المساحات
والمميزات (بعدد  101وحدة) ،باإلضافة إلى مرافق وخدمات كالمسابح و نادي صحي
وساحات خضراء  .و تصل إجمالي مساحة مسطحات البناء إلى  26,023.52م.2
• تتميز منطقة العقار بوجود جميع الخدمات األساسية مثل الكهرباء ،الماء ،اإلنارة،
الصرف الصحي ،و شوارع و ممرات مشاه مسفلتة.
• يتميز مجمع اجزال السكني بأنه يقع على ثالث شوارع ،بحيث يمر طريق الملك سعود
من الجهه الغربية للعقار ،و يعتبر إحدى الطرق الرئيسية في الخبر ألنه يربط الجهة
الشمالية ،بالجهة الجنوبية.

طريق الملك سعود

• يقع مجمع أجزاال السكني على قطعة أرض منتظمة الشكل ذو سطح مستوي ،و
تبلغ مساحتها  29,486.73م.2

موقع العقار قيد التقييم:

ملخص الرأي في القيمة
العناصر

المعلومات

الغرض من التقييم

تقييم دوري لصندوق ريت

الملكية

مطلقة

تاريخ التعميد

2021 / 06 / 08

تاريخ المعاينة

2021 / 06 / 21

تاريخ التقييم

2021 / 06 / 30

أساس القيمة

القيمة السوقية

أسلوب التقييم

أسلوب الدخل

العملة

ريال سعودي

القيمة السوقية (ريال)

165,500,000
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الملخص التنفيذي
الشروط واألحكام العامة
•

تم مراجعة تقييم العقار وفقا لمعايير التقييم الدولية ) (IVSالصادرة عن مجلس
معايير التقييم الدولية ) (IVSCفي عام  2020و أنظمة ولوائح الهيئة السعودية
للمقيمين المعتمدين بالمملكة العربية السعودية (تقييم).

•

تم إعداد هذا التقرير بناء على المعلومات التي تم جمعها أو تلقيها وتحليلها
وفقا ألفضل الممارسات للوصول للقيمة ،ويتم عادة اإلشارة إلى أي مالحظات
جوهرية بالتقرير تؤثر على القيمة.

•

تم االعتماد على هذا التقرير والتقييم وفقا للشروط والقيود المحددة التي تم
عرضها في هذا التقرير.

•

•

تم إعداد تقرير التقييم بناء على التعليمات الواردة من مكتب استشارات تقييم
والمشار إليه فيما يلي باسم (العميل) لتقدير القيمة السوقية للعقار الموصوف
بهدف التقييم الدوري لصندوق مشاركة ريت.

لم تتم معاينة العقار ظاهريا  ،ويتم في مثل هذه الحاالت افتراض بأن العقار قيد
التقييم خال من السلبيات الفنية وال يوجد اي مالحظات أو عيوب ظاهرة عليه ،و
يجب أن يفهم أن هذا تقرير تقييم وليس فحصا إنشائيا .

•

•

شركة أبـــعــاد وشريكه للتقييم العقاري على ثقة بأن هذا التقرير يفي
بمتطلبات العميل والتعليمات الخاصة به  ،كما أن المعلومات الواردة في هذا
التقرير محاطة بكامل السرية وأن التقرير صادر للعميل فقط .

في حال اكتشاف عدم صحة أي معلومة مستقبال والتي تم ذكرها في التقرير
بشكل غير متعمد وخارج عن اإلرادة فإن القيمة الواردة في هذا التقرير يمكن أن
تتغير ويجب الرجوع للمقيم إلعادة النظر في القيمة.

•

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

•

مسؤولية شركة أبـــعـــــاد وشريكه للتقييم العقاري مقصورة على التقرير
والمعلومات الواردة بالتقرير  ،وعدا ذلك يتحمل (العميل) مسؤولية طلب تقييم
العقار وما يترتب على ذلك قانونيا.

•

يعتبر تقرير التقييم هذا صحيح فقط في حال اعتماده بختم الشركة إضافة إلى
توقيع المقيمين المعتمدين .

•

تعتبر القيم المقدرة في هذا التقرير هي للعقار قيد التقييم  ،وأي توزيع للـ
(القيمة – القيم) على أجزاء العقار ينطبق فقط حسب سرد التقرير وألغراضه،
ويجب أن ال تستعمل هذه القيم ألي أغراض أخرى  ،إذ يمكن أن تكون غير
صحيحة في حال تم تغيير الغرض من التقييم والذي أنشيء التقرير ألجله .

•

نود أن ننوه ان عملية التقييم مبنية على معطيات السوق ،و المعلومات
المقدمة من العميل حول العقار قيد التقييم.
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• تاريخ المعاينة

• مصادر المعلومات
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شروط التقييم

القدرة على التقييم

تاريخ التقييم

تملك شركة أبـــعـــــاد وشريكه للتقييم العقاري كوادر مهنية قادرة على تقييم هذا
النوع من األصول ،ولديها الكفاءة المطلوبة للوصول إلى القيمة السوقية في التاريخ
المطلوب.

• نؤكد أنه قد تم التقييم في تاريخ 2021 / 06 / 30

موضوع القيمة
موضوع التقييم هو تقدير القيمة السوقية لمجمع أجزاال السكني ،حي قرطبة ،الخبر

المعايير المهنية
نفذت مهمة التقييم هذه استنادا على معايير التقييم الدولية ) (IVSالصادرة عن
المجلس معايير التقييم الدولية ) (IVSCعام  2020وأنظمة ولوائح الهيئة السعودية
للمقيمين المعتمدين بالمملكة العربية السعودية (تقييم) ،واإلجراءات والقواعد
المهنية المتعارف عليها في أعمال التقييم لألصول العقارية ،والتي تقوم على التحليل
والمقارنة والمعاينة المباشرة لكل عقار ،والبحث قدر اإلمكان عن المؤثرات والخصائص
اإليجابية والسلبية للعقار محل التقييم.

أسلوب التقييم
األساليب المتبعة في عملية التقييم تشمل أسلوب الدخل (طريقة الرسملة).

أساس التقييم
سيتم تقديم تقييمنا على أساس القيمة السوقية ،والتي تم تعريفها وفقا لمعايير
التقييم الدولية ) (IVSفي عام  2020كاالتي:
هي المبلغ المقدر الذي ينبغي على أساسه مبادلة األصول أو االلتزامات في تاريخ
التقييم بين مشتر راغب وبائع راغب في إطار معاملة على أساس محايد بعد تسويق
مناسب حيث يتصرف كل طرف من األطراف بمعرفة وحكمة دون قسر أو إجبار".

تاريخ المعاينة
• نؤكد أنه قد تمت عملية المعاينة في تاريخ 2021 / 06 / 21

حدود المعاينة
• لتنفيذ مهمة التقييم وتحقيق غرض هذا التقرير تم االعتماد على أعمال البحث
المكتبية و الميدانية ،لتحليل أسعار العقارات في المنطقة المحيطة بالعقار قيد
التقييم.

مصادر المعلومات
• اعتمدنا في إعداد تقرير التقييم على مجموعة من المصادر والمعلومات والبيانات
المكتبية ،والميدانية التي نعتقد أنها تكافئ غرض ووقت التقييم .كما اعتمدنا على
مجموعة البيانات المقدمة في تقارير التقييم (التي تم مراجعتها) والمتعلقة بالعقار
محل التقييم ،وعليه فان أي تغيير او خطأ في البيانات فيعتبر هذا التقرير غير مكتمل
ويجب الرجوع للمقيم.
تم االطالع على مستندات التالية :

•
•
•
•

موقع العقار.
معلومات الصك.
رخصة البناء
الدخل و العائد السنوي

وعليه فإننا نفترض سالمة المعلومات وعدم وجود ما ينافيه أو يعارضه وقد صدر
التقرير بناء على هذا ونخلي مسئوليتنا من كل ما ينافيه.

8

• الملكية الفكرية و إعادة النشر

اإلفصاح

• السرية وحفظ المعلومات
• االفتراضات واالفتراضات الخاصة
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اإلفصاح

الملكية الفكرية و إعادة النشر

التقييم تحت حاالت عدم اليقين

يتم إصدار هذا التقرير لالستخدام الشخصي  ،وللمستشارين المختصين  ،للغرض المحدد
الذي يشير إليه.
ال تتحمل شركة أبـــعــاد وشريكه للتقييم العقاري أي مسؤولية تجاه أي طرف ثالث
لكامل أو جزء من محتوياته.
ال يجوز تضمين كل أو أي جزء من هذا التقييم أو أي مرجع له في أي وثيقة منشورة
أو تعميم أو بيان أو الكشف عنها بأي شكل من األشكال دون موافقة خطية مسبقة
من شركة أبـــعــاد وشريكه للتقييم العقاري على الشكل والسياق الذي قد يظهر
فيه.

أثر تفشي فيروس كورونا الجديد( ) ،COVID-19الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية
بأنها "جائحة عالمية" في  11مارس  ، 2020على األسواق المالية العالمية.
تم تطبيق قيود السفر من قبل العديد من الدول ،حيث تأثر نشاط السوق في العديد
من القطاعات.
اعتبارا من تاريخ التقييم المشار إليه في التقرير فإننا نولي األدلة السوقية واإلفتراضات
التي تم اإلعتماد عليها وزنا أقل عند التوصل لرأينا في القيمة.
في الواقع ،فإن االستجابة الحالية لـ COVID-19تعني أننا نواجه مجموعة غير
مسبوقة من الظروف التي نبني عليها الحكم في القيمة.
ونظرا للتأثير المستقبلي غير المعروف لـ COVID-19الذي قد يكون لها آثار على
سوق العقارات ،لذلك نوصي بتقييم هذا العقار بشكل متكرر.

السرية وحفظ المعلومات
لقد أعد هذا التقرير بناء على طلب خاص ولغرض استشاري ،وندرك ألجل هذا األهمية
القصوى عند صاحب الطلب في الحفاظ على معطيات ومخرجات هذا التقرير وكتمانها،
ونحن ملتزمون بذلك ولن يتم استخدام المعلومات الخاصة بالعميل في غير هذا
التقرير ،وتعد معلوماته ملكا خاصا لصاحبها وللمستخدمين المحددين في التقرير وال
يحق ألي طرف آخر االطالع عليها.

االفتراضات واالفتراضات الخاصة
وفقا لتعريف معايير التقييم الدولية “تعد االفتراضات أمور منطقية يمكن قبولها
كحقيقة في سياق أعمال التقييم دون التحقق أو التدقيق فيها على نحو محدد ،كما
أنها أمور تقبل بمجرد ذكرها وهذه االفتراضات ضرورية لفهم التقييم أو المشورة
المقدمة .واالفتراضات الخاصة عبارة عن افتراضات تختلف عن الحقائق الفعلية
الموجودة في تاريخ التقييم ،أو تلك التي ال يفترضها مشارك معتاد في السوق في
معاملة ما في تاريخ التقييم.
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دراسات الموقع

• العقار على مستوى المدينة

• العقار على مستوى المنطقة و وصف العقار
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دراسات الموقع
العقار على مستوى المدينة
خريطة موقع العقار على مستوى المدينة

تحليل الموقع على مستوى المدينة
• يقع مجمع أجزاال السكني في الناحية الشرقية من الخبر و التي تعتبر إحدى محافظات
المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية.
• يبلغ إجمالي المساحة الحضرية لمدينة الخبر  750كيلومتر مربع ،فيما يصل عدد
السكان في المنطقة حوالي  541,358نسمة.
• كما تمتاز مدينة الخبر بوجود بنية تحتية جيدة تسمح لها أن تكون مركزا تجاريا،
وصناعيا ،وبوجود موانىء بحرية ،ومناطق سكنية تزيد النشاط التجاري في المنطقة.
• يقع العقار قيد التقييم في حي قرطبة.
• تضم المنطقة المحيطة بالعقار مساحات فضاء قابلة للتطوير ،باإلضافة إلى العديد
من المجمعات و المراكز التجارية ،و المباني السكنية.

تحليل طريقة الوصول للعقار

طريق الملك سعود

• يتميز مجمع اجزال السكني بأنه يقع على شارع رئيسي ،بحيث يمر طريق الملك سعود
من الجهة الغربية للعقار ،و يعتبر إحدى الطرق الرئيسية في الخبر ألنه يربط الجهة
الشمالية ،بالجهة الجنوبية.
• عالوة على ذلك يمر طريق األمير سلطان من الجهة الشرقية من مجمع أجزاال.
• أما في يخص الواجهات األخرى فتطل على شوارع داخلية و تحد الموقع من الجهة
الشمالية ،و الغربية.
• يمكن الوصول للعقار قيد التقييم مباشرة من خالل طريق األمير سلطان بن فهد،
بإلضافة أن طريق الملك سعود ،يعتبر من الطرق الثانوية المرتبطة بطريق األمير
سلطان بن فهد المؤدي للعقار قيد التقييم.
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دراسات الموقع
العقار على مستوى المنطقة و وصف العقار
خريطة موقع العقار على مستوى المنطقة

طريق الملك سعود

تحليل الموقع على مستوى المنطقة
• يقع مجمع أجزاال السكني على قطعة أرض منتظمة الشكل ذو سطح مستوي ،و تبلغ
مساحتها  29,486.73م.2
• يضم المجمع السكني العديد من الوحدات السكنية (بعدد  101وحدة) ،باإلضافة إلى
خدمات و مرافق كاحواض السباحة والنادي الصحي وتموينات ومقهى والعديد من
الخدمات االخرى .و تصل إجمالي مساحة مسطحات البناء إلى  26,023.52م.2
• تتميز منطقة العقار بوجود الخدمات األساسية مثل الكهرباء ،الماء ،اإلنارة ،الصرف
الصحي ،و شوارع و ممرات مشاه مسفلتة.
• تمتاز منطقة العقار بنظام بناء تجاري بإجمالي عدد ادوار يصل إلى  10دور ،بحسب ما
هو موضح في أنظمة البناء في منطقة العقار.
• بناء على المعطيات المقدمة من العميل ،فإن نسبة التغطية (حسب حالة البناء
الحالية) تعادل .%56
• يوضح الجدول التالي أهم تفاصيل العقار قيد التقييم.

ملخص معلومات العقار
الوصف

اإلدخال

إجمالي مساحة األرض (م)2

29,486.73

إجمالي مساحة مسطحات البناء (م)2

26,023.52

نسبة التغطية ()%

%88

عدد الوحدات السكنية (عدد)

101

عمر العقار (تقديري)

 21سنوات
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معلومات العقار

• معلومات الملكية

• صور العقار
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معلومات العقار
معلومات الملكية
ملكية العقار :
الوصف
اسم المالك

شركة حفظ المشاركة العقارية

اسم العقار المراد تقييمه

مجمع أجزاال السكني

رقم القطعة
رقم المخطط التنظيمي

2/41
 22و 23

المنطقة (عنوان العقار )

حي قرطبة
طريق الملك سعود

اسم الشارع
إحداثيات الموقع
المدينة
معلومات الملكية
معلومات صك الملكية

التفاصيل

50°10'46.48"E

26°20'8.48"N

رقم الصك:

الخبر
مطلقة
330205013308 - 330205013307

تاريخ االصدار:

 24/11/1438هـ

مالحظة :لم يتم التحقق عن أي مستند قانوني للعقار قيد التقييم والتي تتضمن
التخطيط أو الملكية أو الرهن وبعض األمور القانونية والتي أسس عليها كل هذا
التقرير أو جزء منه اعتبرت موثوق بها  .وتم افتراض أن الصك صحيح وساري
المفعول .وأيضا تم افتراض أن العقار خالي ومتحرر من أي التزامات قانونية أو حقوق
الرهن أو أي معوقات.
نود اإلحاطة بأن شركة أبعاد للتقييم العقاري تعتبر أن جميع معلومات العقار المقدمة
في صلب هذا التقرير صحيحة و في حال اثبت خالف ذلك يحق لها مراجعة عملية
التقييم.

* مصادر المعلومات (العميل)

15

معلومات العقار
صور العقار
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• منهجية التقييم

التقييم

• تحليل المخاطر على العقار
• التقييم بأسلوب الدخل
• ملخص القيمة
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التقييم
منهجية التقييم
منهجية التقييم بالدخل (طريقة رسملة الدخل)
•

•
•

•
•
•

•
•

عند تحديد رأينا حول القيمة السوقية للعقارات الخاضعة للتقييم  ،و اعتبارا انها
مدرة للدخل ،فقد استخدمنا أسلوب الدخل للتقييم و باستخدام طريقة رسملة
الدخل.
تعتمد هذه الطريقة على تحليل دخل العقار السنوي ،بعد خصم جميع تكاليف
التشغيل و الصيانة و غيرها من المصروفات ،للوصول لصافي الدخل.
بعد الوصول لصافي الدخل يتم تطبيق معدل العائد المطلوب على االستثمار من
جانب المستثمرين.
و يستخدم في عملية تحديد معدل العائد عمليات البيع و االستحواذ لعقارات
مشابهة تم تنفيذها في وقت قريب من تاريخ التقييم بقيم إيجارية معروفة.
حيث يتم إجراء تقييم عكسي للوصول لمعدل العائد من خالل معرفة نوع الدخل و
قيمته و سعر الشراء و غيرها من خصائص العقار األخرى.
علما بأن في حال عدم وجود معامالت عقارية مباشرة يتم إجراء تعديالت و
تسويات من معامالت معروفة لعقارات غير مشابهة ليتم الوصول لمعدل العائد
المناسب للعقار قيد التقييم.
عادة ما يستخدم أسلوب الرسملة عندما تكون قيمة العقار تعتمد بشكل كبير
على األرباح من النشاط التجاري و ليس من قيمة األرض و المباني.
عالوة على ذلك يرجح استخدام طريقة الرسملة عندما ال تتوفر بيانات كافية مما
يحول دون تطبيق طريقة المقارنة (أسلوب السوق) أو طريقة التدفقات النقدية
(أسلوب الدخل).

صافي الدخل السنوي

معدل العائد

قيمة العقار بطريقة الرسملة
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التقييم
تحليل المخاطر على العقار
المخاطر االقتصادية

المخاطر التنظيمية والتشريعية

مخاطر العقود طويلة األجل

قد تؤثر ظروف االقتصاد الكلي
للدولة على السوق العقاري بشكل
عام ،مثل معدالت التضخم والسيولة
ومعدالت الفائدة وتكاليف التمويل
والضرائب وحركة أسواق األسهم
المحلية والعالمية ،حيث أن تغير
بعض او كل هذه المؤثرات يؤثر
على السوق العقاري.

قد تشهد البيئة التنظيمية أو القانونية
أو التشريعية بعض التغيرات التي قد تؤثر
على قيمة العقار ،مثل ظهور تشريعات
بلدية بالسماح أو المنع ألنشطة في
مناطق محددة ،أو تخفيض أو زيادة عدد
األدوار في المنطقة المحيطة مما يؤثر
على القيمة النهائية للعقار.

يؤثر عدم أو محدودية العقود طويلة
األجل بشكل كبير على قيمة العقار،
وخصوصا العقارات المدرجة تحت
صناديق الريت .حيث وجود عقود
طويلة األجل يعطي استقرار للدخل
وبالتالي على القيمة .في حين غياب
مثل هذه العقود يعطي تذبذب في
اسعار التأجير والدخل وبالتالي يؤثر
على القيمة النهائية.

مخاطر ضمان تحقيق اإليرادات
بما أن تحقيق اإليرادات يعتبر العامل
الرئيسي في تحديد قيمة العقار ،فإن أي
تغير في اإليرادات نتيجة ظروف السوق
المختلفة سوف يؤثر في قيمة العقار.

مخاطر المنافسة
إن كثرة المعروض من السلع العقارية
يؤدي الى وجود منافسة في األسعار
المقدمة للمستهلك .ونجد ذلك واضحا في
السوق العقاري فإن زيادة الوحدات
والمعارض المعروضة في السوق ودخول
منافسين جدد بمنتجات سيؤدي الى
انخفاض األسعار والخدمات وبالتالي
انخفاض سعر العقار النهائي.

19

التقييم
التقييم بأسلوب الدخل
التقييم بأسلوب الدخل (طريقة الرسملة) :
• قام فريق أبعاد للتقييم العقاري بتحليل معطيات الدخل المقدمة من العميل و إجراء
بحث ميداني و مكتبي للتحقق من القيمة اإليجارية لمجمع أجزاال السكني مقارنة
بالسوق في مدينة الخبر .يلخص الجدول في الجهة اليسرى نتائج البحث الميداني
للمحالت السكنية في مدينة الخبر.
• باإلضافة إلى ذلك أن البحث الميداني و المكتبي يتطرق لمراجعة معدل العائد
المناسب للعقار قيد التقييم ،حتي يتم الوصول للقيمة السوقية للعقار قيد التقييم
عن طريق أسلوب الدخل.
• و بحسب اإلفادة من العميل فإن مجمع أجزاال السكني يتمتع بعقود إيجار مع عدة
مستأجرين و يحقق ما يعادل  14.4مليون ريال سعودي في السنة كصافي قيمة
إيجارية و التي تعتبر ضمن النطاق السوقي لإليجارات الخاصة بالوحدات السكنية.
• بناء على نتائج البحث الميداني و المكتبي فإن معدالت العائد للمجمعات السكنية
تتراوح من  %8إلى  ،%10و تختلف بحسب اختالف الموقع ،نوع الوحدات و جودتها،
معدل اإلشغال ،و غيرها من خصائص العقار.
• عالوة على ذلك فإن المعلومات المقدمة من العميل و خبرة شركة أبعاد في السوق
العقارية ،فإنه تم تقدير نسبة العائد على سعر شراء العقار و التي تعادل .%8.7
• يبين الجدول في الجهة اليسرى تفاصيل عملية التقييم بأسلوب الدخل (طريق
الرسملة).

ملخص أسعار اإليجارات في المنطقة :
عنوان المقارنة

مساحة الوحدة م2

اإليجار السنوي

نوع الوحدة

Black Pearl Compound

231

110,000

فيال

Black Pearl Compound

272

150,000

فيال

Karawan Village

210

160,000

فيال

Karawan Village

260

180,000

فيال

An Nahda Compound

220

150,000

فيال

تفاصيل التقييم بأسلوب الدخل (طريقة الرسملة) :
اإلدخال
صافي الدخل (ريال سعودي)

14,400,000

معدل العائد ()٪

%8.7

قيمة العقار السوقية (ريال سعودي)

165,500,000

قيمة العقار (ريال سعودي)
165,500,000
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التقييم
ملخص القيمة
تصادق شركتنا على التقييم أدناه كقيمة سوقية حسب أسلوب الدخل ،طبقاً
للشروط و المعايير ،و اإلفتراضات المذكورة في تقرير التقييم .وعليه فإن نتيجة
التقييم الناتـجة من تحليل معطيات العقار والسوق العقاري حسب تاريخ التقييم

التوقيع
م .عمار عبدالعزيز سندي
رقم العضوية1210000219 :

• القيمة السوقية للعقار قيد التقييم (حسب أسلوب الدخل) هي:

مقيم زميل

 165,500,000ريال سعودي

(فقط مائة وخمسة وستون مليونا وخمسمائة ألف ريال سعودي ال غير)

م .عمار محمد قطب
رقم العضوية1210000392 :
مقيم مؤقت

رائف هاشم جوهر
رقم العضوية1210002158 :
مقيم مؤقت

ختم الشركة
رقم السجل التجاري4030297686 :
رقم تسجيل شركة مهنية781/18/323 :
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مالحق

• المصطلحات العامة في إعداد تقرير التقييم

• مستندات العقار
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مالحق
المصطلحات العامة في إعداد تقرير التقييم
الهيئة

االستخدام المقصود

• تشير إلى الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) هي الجهة المعنية بوضع الضوابط
والمعايير الالزمة لتقييم العقارات ،والمنشئات االقتصادية ،والمعدات ،والممتلكات المنقولة
ونحوها وذلك بموجب نظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م )43/و
تاريخ (9/7/1433هـ) وتهدف لتطوير مهنة التقييم ،ورفع مستوى العاملين بها ،ووضع
القواعد العامة الكتساب عضوية الهيئة بمستوياتها المختلفة والحفاظ عليها ،وتوفير
وسائل التطوير المستمر لالرتقاء بأعضائها إلى أفضل مستويات الممارسة والمعايير الدولية
للمهنة ،وتتمتع (الهيئة) بشخصية اعتبارية ،غير هادفه للربح ،ولها ميزانية مستقلة
وتعمل تحت إشراف وزارة التجارة واالستثمار

• استخدام نتائج التقييم أو مراجعة التقييم كما حددها المقيم بناء على تواصله مع العميل.

األصل أو األصول
• تسـهيل لعمليـة قـراءة المعاييـر ولتفـادي التكـرار يشـير مصطلـح (األصل) و (األصول)
عمومـا إلـى البنـود التـي تكـون محـور مهمـة التقييـم .ومـا لـم ينـص خـاف ذلـك فـي
المعيـار يمكـن اعتبـار هـذه المصطلحـات علـى أنها تعني وتشـمل ًّكلٌ مـن الكلمـات
التاليـة( :أصـل ،مجموعـ ٌة أصـول ،التـزام ،مجموعـ ُة التزامـات ،أو مجموعـ ٌة مـن األصول
وااللتزامات).

العميل
• تشـير كلمـة (العميـل) إلـى الشـخص أو األشخاص أو الجهـة التـي يتـم إجـراء التقييـم لهـا.
ويشـمل ذلـك :العمالء الخارجييـن (أي عندمـا يكـون المقيـم متعاقـد مــع طــرف ثالــث)،
وكذلــك العمــاء الداخلييــن (أي التقييمــات المعــدة لصاحــب العمـل).

ال ُمستخدم المقصود
• العميل وأي طرف آخر ُمعرف ،باسمه أو نوعه ،كمستخدم لتقرير التقييم أو مراجعة التقييم
المقدم من المقيم بناء على تواصله مع العميل.

االختصاص القضائي
• تشـير كلمـة (االختصاص) إلـى البيئـة القانونيـة والتنظيميـة التـي يتـم فيهـا تنفيـذ عمليـة
التقييـم .ويشـمل القوانين واللوائـح التـي تسـنها الجهـات الحكوميـة مثـل :المقاطعـة،
والوالية ،والبلديـة ،والقوانيـن التـي تضعها بعـض الجهات التنظيميــة حســب غــرض
التقييــم مثــل :المصــارف المركزيــة وهيئــات تنظيــم األوراق الماليــة.

يمكن
• تصــف كلمــة (يمكــن) اإلجراءات التــي يقــع علــى المقيــم مســؤولية النظــر فيهـا بعيـن
االعتبار .وتتطلـب األمور الموصوفـة بهـذه الطريقـة اهتمـام المقيـم ًّ وفهمـه .حيـث إن
إمكانيـة تطبيـق هـذه األمور فـي عمليـة التقييـم تعتمـد علـى ممارسـة المقيـم لحكمـه
وخبرتـه المهنيـة فـي الظـروف التي تتماشـى مـع أهداف المعاييـر.
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مالحق
المصطلحات العامة في إعداد تقرير التقييم
يجب

ينبغي

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

قيم
• تُشير كلمة (ينبغي) إلى المسؤوليات التي يفترض االلتزام بها .حيث يجب أن يمتثل ال ُم ًّ
أن اإلجراءات البديلة التي اتبعت في ظل
قيم ًّ
مع المتطلبات من هذا النوع ما لم يوضح ال ُم ًّ
قيم
الظروف كانت كافية لتحقيق أهداف المعايير .وفي الظروف النادرة التي يعتقد فيها ال ُم ًّ
قيم توثيق سبب عدم اتخاذ
ًّ
أن أهداف المعيار يمكن تلبيتها بوسائل بديلة ،يجب على ال ُم ًّ
اإلجراء المشار إليه وعدم اعتباره ضروريا أو مناسبا .إذا كان المعيار ينص على أنًّه (ينبغي)
أن تطبيق اإلجراء
قيم أن ينظر في إجراء ما بعين االعتبار يصبح النظر فيه إلزاميا ،في حين ًّ
لل ُم ًّ
ال يكون إلزاميا.

ال ُمشارك

• تُشير كلمة (ال ُمشارك) إلى المشاركين المعنيين وفقا ألساس (أو أسس) القيمة المستخدمة
في مهمة التقييم (انظر المعيار  104أساس القيمة) .وتتطلب األسس المختلفة للقيمة من
قيم أخذ وجهات نظر مختلفة بعين االعتبار ،مثل :وجهات نظر (المشاركين في السوق)
ال ُم ًّ
ًّولية للتقارير المالية) أو مالك معين أو
(مثل :القيمة السوقية ،أو القيمة العادلة للمعايير الد ًّ
مشتر ُمحتمل (مثل :القيمة االستثمارية).

الغرض
• تشـير كلمـة (الغـرض) إلـى سـبب أو أسـباب إجـراء التقييـم ،وتشـمل األغراض العامـة (علـى
سـبيل المثـال ال الحصـر) أغـراض التقاريـر الماليـة ،والتقاريـر الضريبيـة ،ودعـم التقاضـي،
ودعـم المعامالت ،ودعـم قـرارات اإلقراض المضمـون.

هام أو جوهري
• تقييــم األهمية الماديــة إلــى الحكــم المهنــي ،ولكــن ينبغــي أن يكــون الحكــم
المهنــي حســب الســياق التالي :تعتبــر جوانــب التقييــم (بمــا فــي ذلــك المدخــالت،
واالفتراضات ،واالفتراضات الخاصـة ،واألساليب والطـرق المطبقـة) هامـ ٌة أو جوهريـة إذا
كان مـن المتوقــع أن يؤثــر تطبيقهــا علــى التقييــم ،أو علــى القــرارات االقتصادية ،أو
غيرهــا مـن قـرارات مسـتخدمي التقييـم ،وتصـدر األحكام المتعلقـة باألهمية الماديـة فـي
ضــوء مهمــة التقييــم وتتأثــر بحجــم أو طبيعــة األصل محــل التقييــم .تشــير (األهمية
الماديــة) كمــا هــي مســتخدمة فــي هــذه المعاييــر إلــى األهمية الماديـة بالنسـبة
لمهمـة التقييـم ،والتـي قـد تختلـف عـن اعتبـارات األهمية الماديــة أغراض أخــرى مثــل:
التقاريــر الماليــة ،ومراجعــة الحســابات.
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المصطلحات العامة في إعداد تقرير التقييم
الموضوع ،األصل محل التقييم

القيمة

• تشـير هذه المصطلحــات إلـى األصل (األصول) التــي يتــم تقييمهـا فــي مهمــة تقيم
معينــة

• تشير كلمة (القيمة) إلى حكم المقيم على المبلغ المقدر وفق إحدى أسس القيمة المنصوص
عليها في المعيار  : 104أسس القيمة.

التقييم
• يقصد بالتقييم عملية أو إجراء تحديد وتقدير قيمة األصل أو االلتزام من خالل تطبيق معايير
التقييم الدولية.

غرض التقييم ،الغرض من التقييم

قيم
ال ُم ًّ

• (المقيـم) هــو فــرد أو مجموعــ ٌة مــن األفراد أو منشــأة تمتلــك المؤهالت والقــدرة
والخبــرة الالزمة لتنفيــذ التقييــم بطريقــة مختصــة وموضوعيــة وغيــر ًّ متحيــزة .وفــي
بعــض الواليات القضائيــة يلزم الحصــول علـى ترخيــص قبــل أن يســتطيع الشــخص أن
يعمــل كمقيــم.

• انظر (الغرض)

الوزن أو األولوية
مراجع التقييم
• (مراجــع التقييــم) هــو مقيــم يقــوم بمراجعــة عمــل مقيــم آخــر .ويمكــن أن يقـوم
المراجـع كجـزء مـن مراجعـة التقييـم بإجـراءات تقييـم معينـة ،أو أن يبـدي رأيـا فـي
القيمـة.

• تشـير كلمـة (الـوزن) إلـى مقـدار االعتماد علـى مؤشـر معيـن للتوصـل إلـى القيمـة النهائيـة
علـى سـبيل المثـال :عنـد اسـتخدام طريقـة واحـدة يكـون وزنها ٪100

الترجيح
• تشـير كلمـة (الترجيـح) إلـى عمليـة تحليـل وتسـوية مؤشـرات مختلفـة للقيمـة ،وتكــون
عــادة مــن أســاليب وطــرق مختلفــة .وال تشــمل هــذه العمليــة حســاب متوســط
نتائــج التقييمــات ،وهــو أمــر غيــر مقبــول.
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مالحق
مستندات العقار
صك العقار 1

صك العقار 2

26

مالحق
مستندات العقار
رخصة البناء
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شركة أبعاد المتطورة وشريكه للتقييم العقاري
اإلدارة الرئيسية بمدينة جدة.
شارع محمد إبراهيم مسعود  ،حي السالمة
مبنى الزاهد  ،الطابق الخامس  ،مكتب 22
المملكة العربية السعودية

فرع مدينة الرياض.
طريق اإلمام سعود بن فيصل  ،حي الصحافة
مبنى الدفاع  ،الطابق الثاني  ،مكتب 106
المملكة العربية السعودية
لمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا على العنوان اآلتي:
الرقم الموحد 920004134 :
م .عمار سندي
الرئيس التنفيذي
جوال+966 50 730 0500 :
إيميلasindi@sa-abaad.com :
م .عمار قطب
مدير التقييم
جوال+966 55 556 2500 :
إيميلammarq@sa-abaad.com :

تقرير تقييم (نهائي)

مجمع اللؤلؤة السكني ،مدينة الخبر
العميل /مشاركة المالية
30 June 2021

V210087

المقدمة

السادة  /مشاركة المالية
الموضوع :تقييم مجمع اللؤلؤة السكني ،مدينة الخبر
مرفق لكم التقرير بناءا على طلبكم بتقييم العقار  ،ونأمل أن يكون التقرير حسب متطلباتكم وحسب ما هو مطلوب منا ووفقا لمعايير التقييم
الدولية ) )IVSالصادرة عن مجلس معايير التقييم الدولية ) )IVSCفي عام  2020و أنظمة ولوائح الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بالمملكة
العربية السعودية (تقييم) .كما نود في حال وجود أي استفسارات أو اسئلة عدم التردد في التواصل معنا.
ولكم فائق االحترام والتقدير

م .عمار عبدالعزيز سندي
الرئيس التنفيذي
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• ملخص التقرير

الملخص التنفيذي

• نطاق العمل
• الشروط واالحكام العامة
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الملخص التنفيذي
ملخص التقرير
• يقع مجمع اللؤلؤة السكني على قطعة أرض منتظمة الشكل ذو سطح مستوي ،و
تبلغ مساحتها  22,500م.2
• يضم المجمع السكني العديد من الشقق السكنية المتنوعة من حيث المساحات
والمميزات (بعدد  233وحدة) ،باإلضافة إلى مرافق وخدمات كالمسابح .و تصل
إجمالي مساحة مسطحات البناء إلى  39.909م.2
• تتميز منطقة العقار بوجود جميع الخدمات األساسية مثل الكهرباء ،الماء ،اإلنارة،
الصرف الصحي ،و شوارع و ممرات مشاه مسفلتة.
• يتميز مجمع اللؤلؤة السكني بأنه يقع على شارع رئيسي ،بحيث يمر طريق األمير
سلطان بن فهد من الجهه الجنوبية للعقار ،و يعتبر إحدى الطرق الرئيسية في
الخبر ألنه يربط الجهة الشرقية ،بالجهة الغربية.

موقع العقار قيد التقييم:

ملخص الرأي في القيمة
العناصر

المعلومات

الغرض من التقييم

تقييم دوري لصندوق ريت

الملكية

مطلقة

تاريخ التعميد

2021 / 06 / 08

تاريخ المعاينة

2021 / 06 / 21

تاريخ التقييم

2021 / 06 / 30

أساس القيمة

القيمة السوقية

أسلوب التقييم

أسلوب الدخل

العملة

ريال سعودي

القيمة السوقية (ريال)

370,500,000

القيمة السوقية (ريال/متر مربع)

 16,467ريال/متر مربع
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الملخص التنفيذي
الشروط واألحكام العامة
•

تم مراجعة تقييم العقار وفقا لمعايير التقييم الدولية ) (IVSالصادرة عن مجلس
معايير التقييم الدولية ) (IVSCفي عام  2020و أنظمة ولوائح الهيئة السعودية
للمقيمين المعتمدين بالمملكة العربية السعودية (تقييم).

•

تم إعداد هذا التقرير بناء على المعلومات التي تم جمعها أو تلقيها وتحليلها
وفقا ألفضل الممارسات للوصول للقيمة ،ويتم عادة اإلشارة إلى أي مالحظات
جوهرية بالتقرير تؤثر على القيمة.

•

تم االعتماد على هذا التقرير والتقييم وفقا للشروط والقيود المحددة التي تم
عرضها في هذا التقرير.

•

•

تم إعداد تقرير التقييم بناء على التعليمات الواردة من مكتب استشارات تقييم
والمشار إليه فيما يلي باسم (العميل) لتقدير القيمة السوقية للعقار الموصوف
بهدف التقييم الدوري لصندوق مشاركة ريت.

لم تتم معاينة العقار ظاهريا  ،ويتم في مثل هذه الحاالت افتراض بأن العقار قيد
التقييم خال من السلبيات الفنية وال يوجد اي مالحظات أو عيوب ظاهرة عليه ،و
يجب أن يفهم أن هذا تقرير تقييم وليس فحصا إنشائيا .

•

•

شركة أبـــعــاد وشريكه للتقييم العقاري على ثقة بأن هذا التقرير يفي
بمتطلبات العميل والتعليمات الخاصة به  ،كما أن المعلومات الواردة في هذا
التقرير محاطة بكامل السرية وأن التقرير صادر للعميل فقط .

في حال اكتشاف عدم صحة أي معلومة مستقبال والتي تم ذكرها في التقرير
بشكل غير متعمد وخارج عن اإلرادة فإن القيمة الواردة في هذا التقرير يمكن أن
تتغير ويجب الرجوع للمقيم إلعادة النظر في القيمة.

•

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

•

مسؤولية شركة أبـــعـــــاد وشريكه للتقييم العقاري مقصورة على التقرير
والمعلومات الواردة بالتقرير  ،وعدا ذلك يتحمل (العميل) مسؤولية طلب تقييم
العقار وما يترتب على ذلك قانونيا.

•

يعتبر تقرير التقييم هذا صحيح فقط في حال اعتماده بختم الشركة إضافة إلى
توقيع المقيمين المعتمدين .

•

تعتبر القيم المقدرة في هذا التقرير هي للعقار قيد التقييم  ،وأي توزيع للـ
(القيمة – القيم) على أجزاء العقار ينطبق فقط حسب سرد التقرير وألغراضه،
ويجب أن ال تستعمل هذه القيم ألي أغراض أخرى  ،إذ يمكن أن تكون غير
صحيحة في حال تم تغيير الغرض من التقييم والذي أنشيء التقرير ألجله .

•

نود أن ننوه ان عملية التقييم مبنية على معطيات السوق ،و المعلومات
المقدمة من العميل حول العقار قيد التقييم.
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• القدرة على التقييم
• موضوع القيمة
• المعايير المهنية

شروط التقييم

• أسلوب التقييم

• أساس التقييم
• تاريخ التقييم
• تاريخ المعاينة

• مصادر المعلومات
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شروط التقييم

القدرة على التقييم

تاريخ التقييم

تملك شركة أبـــعـــــاد وشريكه للتقييم العقاري كوادر مهنية قادرة على تقييم هذا
النوع من األصول ،ولديها الكفاءة المطلوبة للوصول إلى القيمة السوقية في التاريخ
المطلوب.

• نؤكد أنه قد تم التقييم في تاريخ 2021 / 06 / 30

موضوع القيمة
موضوع التقييم هو تقدير القيمة السوقية لمجمع اللؤلؤة السكني ،حي الراكه ،الخبر.

المعايير المهنية
نفذت مهمة التقييم هذه استنادا على معايير التقييم الدولية ) (IVSالصادرة عن
المجلس معايير التقييم الدولية ) (IVSCعام  2020وأنظمة ولوائح الهيئة السعودية
للمقيمين المعتمدين بالمملكة العربية السعودية (تقييم) ،واإلجراءات والقواعد
المهنية المتعارف عليها في أعمال التقييم لألصول العقارية ،والتي تقوم على التحليل
والمقارنة والمعاينة المباشرة لكل عقار ،والبحث قدر اإلمكان عن المؤثرات والخصائص
اإليجابية والسلبية للعقار محل التقييم.

أسلوب التقييم
األساليب المتبعة في عملية التقييم تشمل أسلوب الدخل (طريقة الرسملة)،

أساس التقييم
سيتم تقديم تقييمنا على أساس القيمة السوقية ،والتي تم تعريفها وفقا لمعايير
التقييم الدولية ) (IVSفي عام  2020كاالتي:
هي المبلغ المقدر الذي ينبغي على أساسه مبادلة األصول أو االلتزامات في تاريخ
التقييم بين مشتر راغب وبائع راغب في إطار معاملة على أساس محايد بعد تسويق
مناسب حيث يتصرف كل طرف من األطراف بمعرفة وحكمة دون قسر أو إجبار".

تاريخ المعاينة
• نؤكد أنه قد تمت عملية المعاينة في تاريخ 2021 / 06 / 21

حدود المعاينة
• لتنفيذ مهمة التقييم وتحقيق غرض هذا التقرير تم االعتماد على أعمال البحث
المكتبية و الميدانية ،لتحليل أسعار العقارات في المنطقة المحيطة بالعقار قيد
التقييم.

مصادر المعلومات
• اعتمدنا في إعداد تقرير التقييم على مجموعة من المصادر والمعلومات والبيانات
المكتبية ،والميدانية التي نعتقد أنها تكافئ غرض ووقت التقييم .كما اعتمدنا على
مجموعة البيانات المقدمة في تقارير التقييم (التي تم مراجعتها) والمتعلقة بالعقار
محل التقييم ،وعليه فان أي تغيير او خطأ في البيانات فيعتبر هذا التقرير غير مكتمل
ويجب الرجوع للمقيم.
تم االطالع على مستندات التالية :

•
•
•
•

موقع العقار.
معلومات الصك.
الكروكي
الدخل السنوي

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

اإلفصاح

• السرية وحفظ المعلومات
• االفتراضات واالفتراضات الخاصة
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اإلفصاح

الملكية الفكرية و إعادة النشر

التقييم تحت حاالت عدم اليقين

يتم إصدار هذا التقرير لالستخدام الشخصي  ،وللمستشارين المختصين  ،للغرض المحدد
الذي يشير إليه.
ال تتحمل شركة أبـــعــاد وشريكه للتقييم العقاري أي مسؤولية تجاه أي طرف ثالث
لكامل أو جزء من محتوياته.
ال يجوز تضمين كل أو أي جزء من هذا التقييم أو أي مرجع له في أي وثيقة منشورة
أو تعميم أو بيان أو الكشف عنها بأي شكل من األشكال دون موافقة خطية مسبقة
من شركة أبـــعــاد وشريكه للتقييم العقاري على الشكل والسياق الذي قد يظهر
فيه.

أثر تفشي فيروس كورونا الجديد( ) ،COVID-19الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية
بأنها "جائحة عالمية" في  11مارس  ، 2020على األسواق المالية العالمية.
تم تطبيق قيود السفر من قبل العديد من الدول ،حيث تأثر نشاط السوق في العديد
من القطاعات.
اعتبارا من تاريخ التقييم المشار إليه في التقرير فإننا نولي األدلة السوقية واإلفتراضات
التي تم اإلعتماد عليها وزنا أقل عند التوصل لرأينا في القيمة.
في الواقع ،فإن االستجابة الحالية لـ COVID-19تعني أننا نواجه مجموعة غير
مسبوقة من الظروف التي نبني عليها الحكم في القيمة.
ونظرا للتأثير المستقبلي غير المعروف لـ COVID-19الذي قد يكون لها آثار على
سوق العقارات ،لذلك نوصي بتقييم هذا العقار بشكل متكرر.

السرية وحفظ المعلومات
لقد أعد هذا التقرير بناء على طلب خاص ولغرض استشاري ،وندرك ألجل هذا األهمية
القصوى عند صاحب الطلب في الحفاظ على معطيات ومخرجات هذا التقرير وكتمانها،
ونحن ملتزمون بذلك ولن يتم استخدام المعلومات الخاصة بالعميل في غير هذا
التقرير ،وتعد معلوماته ملكا خاصا لصاحبها وللمستخدمين المحددين في التقرير وال
يحق ألي طرف آخر االطالع عليها.

االفتراضات واالفتراضات الخاصة
وفقا لتعريف معايير التقييم الدولية “تعد االفتراضات أمور منطقية يمكن قبولها
كحقيقة في سياق أعمال التقييم دون التحقق أو التدقيق فيها على نحو محدد ،كما
أنها أمور تقبل بمجرد ذكرها وهذه االفتراضات ضرورية لفهم التقييم أو المشورة
المقدمة .واالفتراضات الخاصة عبارة عن افتراضات تختلف عن الحقائق الفعلية
الموجودة في تاريخ التقييم ،أو تلك التي ال يفترضها مشارك معتاد في السوق في
معاملة ما في تاريخ التقييم.
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دراسات الموقع

• العقار على مستوى المدينة

• العقار على مستوى المنطقة و وصف العقار
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دراسات الموقع
العقار على مستوى المدينة
خريطة موقع العقار على مستوى المدينة

تحليل الموقع على مستوى المدينة
• يقع مجمع اللؤلؤة السكني في الناحية الشرقية من الخبر و التي تعتبر إحدى
محافظات المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية.
• يبلغ إجمالي المساحة الحضرية لمدينة الخبر  750كيلومتر مربع ،فيما يصل عدد
السكان في المنطقة حوالي  541,358نسمة.
• كما تمتاز مدينة الخبر بوجود بنية تحتية جيدة تسمح لها أن تكون مركزا تجاريا،
وصناعيا ،وبوجود موانىء بحرية ،ومناطق سكنية تزيد النشاط التجاري في المنطقة.
• يقع العقار قيد التقييم في حي الراكه بالقرب من جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز.
• تضم المنطقة المحيطة بالعقار مساحات فضاء قابلة للتطوير ،باإلضافة إلى العديد من
المجمعات و المراكز التجارية ،و المباني السكنية.

تحليل طريقة الوصول للعقار
• يتميز مجمع اللؤلؤة السكني بأنه يقع على شارع رئيسي ،بحيث يمر طريق األمير
سلطان بن فهد من الجهة الجنوبية للعقار ،و يعتبر إحدى الطرق الرئيسية في الخبر
ألنه يربط الجهة الشرقية ،بالجهة الغربية.
• عالوة على ذلك يمر طريق الملك فهدمن الجهة الشرقية من مجمع اللؤلؤة.
• أما في يخص الواجهات األخرى فتطل على شوارع داخلية و تحد الموقع من الجهة
الشمالية ،و الغربية.
• يمكن الوصول للعقار قيد التقييم مباشرة من خالل طريق األمير سلطان بن فهد،
بإلضافة أن طريق الملك عبداهلل ،طريق الملك سعود ،تعتبر طرق ثانوية مرتبطة
بطريق األمير سلطان بن فهد المؤدي للعقار قيد التقييم.
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دراسات الموقع
العقار على مستوى المنطقة و وصف العقار
خريطة موقع العقار على مستوى المنطقة

وصف العقار
• يقع مجمع اللؤلؤة السكني على قطعة أرض منتظمة الشكل ذو سطح مستوي ،و
تبلغ مساحتها  22,500م.2
• يضم المجمع السكني العديد من الوحدات السكنية (بعدد  233وحدة) موزعة على عدد
 16مبنى ،باإلضافة إلى خدمات و مرافق كاحواض السباحة  ،نادي صحي  ،جاكوزي ،
سونا  ،قاعة احتفاالت  ،ميني ماركت  ،حضانه لألطفال  ،مسجد  ،مقهى  ،باصات
للمدارس و للتسوق .و تصل إجمالي مساحة مسطحات البناء إلى  39.909م.2
• تتميز منطقة العقار بوجود الخدمات األساسية مثل الكهرباء ،الماء ،اإلنارة ،الصرف
الصحي ،و شوارع و ممرات مشاه مسفلتة.
• تمتاز منطقة العقار بنظام بناء تجاري بإجمالي عدد ادوار يصل إلى  15دور ،بحسب ما
هو موضح في أنظمة البناء في منطقة العقار.
• بناء على المعطيات المقدمة من العميل ،فإن نسبة التغطية (حسب حالة البناء
الحالية) تعادل .%56
• يوضح الجدول التالي أهم تفاصيل العقار قيد التقييم.

ملخص معلومات العقار
اإلدخال

الوصف
إجمالي مساحة األرض (م)2

22,500

إجمالي مساحة مسطحات البناء (م)2

39.909

نسبة التغطية ()%

%56

عدد الوحدات السكنية (عدد)

233

عمر العقار (تقديري)

 7سنوات
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معلومات العقار

• معلومات الملكية

• صور العقار
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معلومات العقار
معلومات الملكية
ملكية العقار :
الوصف
اسم المالك

شركة حفظ المشاركة العقارية

اسم العقار المراد تقييمه

مجمع اللؤلؤة السكني

رقم القطعة
رقم المخطط التنظيمي

2/38

المنطقة (عنوان العقار )

حي الراكه
طريق سلطان بن فهد
26°20'48.20"N
50°11'22.85"E
الخبر
مطلقة
430205013306
رقم الصك:

اسم الشارع
إحداثيات الموقع
المدينة
معلومات الملكية
معلومات صك الملكية

التفاصيل

تاريخ االصدار:

مالحظة :لم يتم التحقق عن أي مستند قانوني للعقار قيد التقييم والتي تتضمن
التخطيط أو الملكية أو الرهن وبعض األمور القانونية والتي أسس عليها كل هذا
التقرير أو جزء منه اعتبرت موثوق بها  .وتم افتراض أن الصك صحيح وساري
المفعول .وأيضا تم افتراض أن العقار خالي ومتحرر من أي التزامات قانونية أو حقوق
الرهن أو أي معوقات.
نود اإلحاطة بأن شركة أبعاد للتقييم العقاري تعتبر أن جميع معلومات العقار
المقدمة في صلب هذا التقرير صحيحة و في حال اثبت خالف ذلك يحق لها مراجعة
عملية التقييم.

* مصادر المعلومات (العميل)

 24/11/1438هـ
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معلومات العقار
صور العقار
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• منهجية التقييم

التقييم

• التقييم بأسلوب التكلفة
• التقييم بأسلوب الدخل
• ملخص القيمة
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التقييم
منهجية التقييم
منهجية التقييم بالدخل (طريقة رسملة الدخل)
•

•
•

•
•
•

•
•

عند تحديد رأينا حول القيمة السوقية للعقارات الخاضعة للتقييم  ،و اعتبارا انها
مدرة للدخل ،فقد استخدمنا أسلوب الدخل للتقييم و باستخدام طريقة رسملة
الدخل.
تعتمد هذه الطريقة على تحليل دخل العقار السنوي ،بعد خصم جميع تكاليف
التشغيل و الصيانة و غيرها من المصروفات ،للوصول لصافي الدخل.
بعد الوصول لصافي الدخل يتم تطبيق معدل العائد المطلوب على االستثمار من
جانب المستثمرين.
و يستخدم في عملية تحديد معدل العائد عمليات البيع و االستحواذ لعقارات
مشابهة تم تنفيذها في وقت قريب من تاريخ التقييم بقيم إيجارية معروفة.
حيث يتم إجراء تقييم عكسي للوصول لمعدل العائد من خالل معرفة نوع الدخل و
قيمته و سعر الشراء و غيرها من خصائص العقار األخرى.
علما بأن في حال عدم وجود معامالت عقارية مباشرة يتم إجراء تعديالت و
تسويات من معامالت معروفة لعقارات غير مشابهة ليتم الوصول لمعدل العائد
المناسب للعقار قيد التقييم.
عادة ما يستخدم أسلوب الرسملة عندما تكون قيمة العقار تعتمد بشكل كبير
على األرباح من النشاط التجاري و ليس من قيمة األرض و المباني.
عالوة على ذلك يرجح استخدام طريقة الرسملة عندما ال تتوفر بيانات كافية مما
يحول دون تطبيق طريقة المقارنة (أسلوب السوق) أو طريقة التدفقات النقدية
(أسلوب الدخل).

صافي الدخل السنوي

معدل العائد

قيمة العقار بطريقة الرسملة
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التقييم
تحليل المخاطر على العقار
المخاطر االقتصادية

المخاطر التنظيمية والتشريعية

مخاطر العقود طويلة األجل

قد تؤثر ظروف االقتصاد الكلي
للدولة على السوق العقاري بشكل
عام ،مثل معدالت التضخم والسيولة
ومعدالت الفائدة وتكاليف التمويل
والضرائب وحركة أسواق األسهم
المحلية والعالمية ،حيث أن تغير
بعض او كل هذه المؤثرات يؤثر
على السوق العقاري.

قد تشهد البيئة التنظيمية أو القانونية
أو التشريعية بعض التغيرات التي قد تؤثر
على قيمة العقار ،مثل ظهور تشريعات
بلدية بالسماح أو المنع ألنشطة في
مناطق محددة ،أو تخفيض أو زيادة عدد
األدوار في المنطقة المحيطة مما يؤثر
على القيمة النهائية للعقار.

يؤثر عدم أو محدودية العقود طويلة
األجل بشكل كبير على قيمة العقار،
وخصوصا العقارات المدرجة تحت
صناديق الريت .حيث وجود عقود
طويلة األجل يعطي استقرار للدخل
وبالتالي على القيمة .في حين غياب
مثل هذه العقود يعطي تذبذب في
اسعار التأجير والدخل وبالتالي يؤثر
على القيمة النهائية.

مخاطر ضمان تحقيق اإليرادات
بما أن تحقيق اإليرادات يعتبر العامل
الرئيسي في تحديد قيمة العقار ،فإن أي
تغير في اإليرادات نتيجة ظروف السوق
المختلفة سوف يؤثر في قيمة العقار.

مخاطر المنافسة
إن كثرة المعروض من السلع العقارية
يؤدي الى وجود منافسة في األسعار
المقدمة للمستهلك .ونجد ذلك واضحا في
السوق العقاري فإن زيادة الوحدات
والمعارض المعروضة في السوق ودخول
منافسين جدد بمنتجات سيؤدي الى
انخفاض األسعار والخدمات وبالتالي
انخفاض سعر العقار النهائي.
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التقييم
التقييم بأسلوب الدخل
التقييم بأسلوب الدخل (طريقة الرسملة) :
• قام فريق أبعاد للتقييم العقاري بتحليل معطيات الدخل المقدمة من العميل و إجراء
بحث ميداني و مكتبي للتحقق من القيمة اإليجارية لمجمع اللؤلؤة السكني مقارنة
بالسوق في مدينة الخبر .يلخص الجدول في الجهة اليسرى نتائج البحث الميداني
للمحالت السكنية في مدينة الخبر.
• باإلضافة إلى ذلك أن البحث الميداني و المكتبي يتطرق لمعدل العائد المناسب للعقار
قيد التقييم ،حتي يتم الوصول للقيمة السوقية للعقار قيد التقييم عن طريق أسلوب
الدخل.
• بناء على نتائج البحث الميداني و المكتبي فإن معدالت العائد للمجمعات السكنية
تتراوح من  %8إلى  ،%10و تختلف بحسب اختالف الموقع ،نوع الوحدات و جودتها،
معدل اإلشغال ،و غيرها من خصائص العقار.
• و بحسب اإلفادة من العميل فإن مجمع اللؤلؤة السكني يتمتع بعقود إيجار مع عدة
مستأجرين و يحقق ما يعادل  32.0مليون ريال سعودي في السنة كصافي قيمة
إيجارية.
• عالوة على ذلك فإن المعلومات المقدمة من العميل ،فإن نسبة العائد على سعر
شراء العقار تعادل .%8.5
• يبين الجدول في الجهة اليسرى تفاصيل عملية التقييم بأسلوب الدخل (طريق
الرسملة).

ملخص أسعار اإليجارات في المنطقة :
عنوان المقارنة

مساحة الوحدة م2

اإليجار السنوي

نوع الوحدة

Black Pearl Compound

231

110,000

فيال

Black Pearl Compound

272

150,000

فيال

An Nahda Compound

220

150,000

فيال

Ar Rawabi Pearl Compound

180

72,500

شقة

Ar Rawabi Pearl Compound

105

60,000

شقة

Black Pearl Compound

107

65,000

شقة

تفاصيل التقييم بأسلوب الدخل (طريقة الرسملة) :
اإلدخال
صافي الدخل (ريال سعودي)

32,045,000

معدل العائد ()٪

%8.65

قيمة العقار السوقية (ريال سعودي)

370,500,000

قيمة العقار (ريال سعودي)
370,500,000

ريال/م2
16,467
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التقييم
ملخص القيمة
تصادق شركتنا على التقييم أدناه كقيمة سوقية حسب أسلوب الدخل ،طبقاً للشروط و المعايير ،و
اإلفتراضات المذكورة في تقرير التقييم .وعليه فإن نتيجة التقييم الناتـجة من تحليل معطيات العقار
والسوق العقاري حسب تاريخ التقييم

• القيمة السوقية للعقار قيد التقييم (حسب أسلوب الدخل) هي:

التوقيع
م .عمار عبدالعزيز سندي
رقم العضوية1210000219 :
مقيم زميل

 370,500,000ريال سعودي
(فقط ثالثمائة وسبعون مليونا وخمسمائة ألف ريال سعودي ال غير)

م .عمار محمد قطب
رقم العضوية1210000392 :
مقيم مؤقت

رائف هاشم جوهر
رقم العضوية1210002158 :
مقيم مؤقت

ختم الشركة
رقم السجل التجاري4030297686 :
رقم تسجيل شركة مهنية781/18/323 :
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مالحق

• المصطلحات العامة في إعداد تقرير التقييم

• مستندات العقار
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مالحق
المصطلحات العامة في إعداد تقرير التقييم
الهيئة

االستخدام المقصود

• تشير إلى الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) هي الجهة المعنية بوضع الضوابط
والمعايير الالزمة لتقييم العقارات ،والمنشئات االقتصادية ،والمعدات ،والممتلكات المنقولة
ونحوها وذلك بموجب نظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م )43/و
تاريخ (9/7/1433هـ) وتهدف لتطوير مهنة التقييم ،ورفع مستوى العاملين بها ،ووضع
القواعد العامة الكتساب عضوية الهيئة بمستوياتها المختلفة والحفاظ عليها ،وتوفير
وسائل التطوير المستمر لالرتقاء بأعضائها إلى أفضل مستويات الممارسة والمعايير الدولية
للمهنة ،وتتمتع (الهيئة) بشخصية اعتبارية ،غير هادفه للربح ،ولها ميزانية مستقلة
وتعمل تحت إشراف وزارة التجارة واالستثمار

• استخدام نتائج التقييم أو مراجعة التقييم كما حددها المقيم بناء على تواصله مع العميل.

األصل أو األصول
• تسـهيل لعمليـة قـراءة المعاييـر ولتفـادي التكـرار يشـير مصطلـح (األصل) و (األصول)
عمومـا إلـى البنـود التـي تكـون محـور مهمـة التقييـم .ومـا لـم ينـص خـاف ذلـك فـي
المعيـار يمكـن اعتبـار هـذه المصطلحـات علـى أنها تعني وتشـمل ًّكلٌ مـن الكلمـات
التاليـة( :أصـل ،مجموعـ ٌة أصـول ،التـزام ،مجموعـ ُة التزامـات ،أو مجموعـ ٌة مـن األصول
وااللتزامات).

العميل
• تشـير كلمـة (العميـل) إلـى الشـخص أو األشخاص أو الجهـة التـي يتـم إجـراء التقييـم لهـا.
ويشـمل ذلـك :العمالء الخارجييـن (أي عندمـا يكـون المقيـم متعاقـد مــع طــرف ثالــث)،
وكذلــك العمــاء الداخلييــن (أي التقييمــات المعــدة لصاحــب العمـل).

ال ُمستخدم المقصود
• العميل وأي طرف آخر ُمعرف ،باسمه أو نوعه ،كمستخدم لتقرير التقييم أو مراجعة التقييم
المقدم من المقيم بناء على تواصله مع العميل.

االختصاص القضائي
• تشـير كلمـة (االختصاص) إلـى البيئـة القانونيـة والتنظيميـة التـي يتـم فيهـا تنفيـذ عمليـة
التقييـم .ويشـمل القوانين واللوائـح التـي تسـنها الجهـات الحكوميـة مثـل :المقاطعـة،
والوالية ،والبلديـة ،والقوانيـن التـي تضعها بعـض الجهات التنظيميــة حســب غــرض
التقييــم مثــل :المصــارف المركزيــة وهيئــات تنظيــم األوراق الماليــة.

يمكن
• تصــف كلمــة (يمكــن) اإلجراءات التــي يقــع علــى المقيــم مســؤولية النظــر فيهـا بعيـن
االعتبار .وتتطلـب األمور الموصوفـة بهـذه الطريقـة اهتمـام المقيـم ًّ وفهمـه .حيـث إن
إمكانيـة تطبيـق هـذه األمور فـي عمليـة التقييـم تعتمـد علـى ممارسـة المقيـم لحكمـه
وخبرتـه المهنيـة فـي الظـروف التي تتماشـى مـع أهداف المعاييـر.
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مالحق
المصطلحات العامة في إعداد تقرير التقييم
يجب

ينبغي

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

قيم
• تُشير كلمة (ينبغي) إلى المسؤوليات التي يفترض االلتزام بها .حيث يجب أن يمتثل ال ُم ًّ
أن اإلجراءات البديلة التي اتبعت في ظل
قيم ًّ
مع المتطلبات من هذا النوع ما لم يوضح ال ُم ًّ
قيم
الظروف كانت كافية لتحقيق أهداف المعايير .وفي الظروف النادرة التي يعتقد فيها ال ُم ًّ
قيم توثيق سبب عدم اتخاذ
ًّ
أن أهداف المعيار يمكن تلبيتها بوسائل بديلة ،يجب على ال ُم ًّ
اإلجراء المشار إليه وعدم اعتباره ضروريا أو مناسبا .إذا كان المعيار ينص على أنًّه (ينبغي)
أن تطبيق اإلجراء
قيم أن ينظر في إجراء ما بعين االعتبار يصبح النظر فيه إلزاميا ،في حين ًّ
لل ُم ًّ
ال يكون إلزاميا.

ال ُمشارك

• تُشير كلمة (ال ُمشارك) إلى المشاركين المعنيين وفقا ألساس (أو أسس) القيمة المستخدمة
في مهمة التقييم (انظر المعيار  104أساس القيمة) .وتتطلب األسس المختلفة للقيمة من
قيم أخذ وجهات نظر مختلفة بعين االعتبار ،مثل :وجهات نظر (المشاركين في السوق)
ال ُم ًّ
ًّولية للتقارير المالية) أو مالك معين أو
(مثل :القيمة السوقية ،أو القيمة العادلة للمعايير الد ًّ
مشتر ُمحتمل (مثل :القيمة االستثمارية).

الغرض
• تشـير كلمـة (الغـرض) إلـى سـبب أو أسـباب إجـراء التقييـم ،وتشـمل األغراض العامـة (علـى
سـبيل المثـال ال الحصـر) أغـراض التقاريـر الماليـة ،والتقاريـر الضريبيـة ،ودعـم التقاضـي،
ودعـم المعامالت ،ودعـم قـرارات اإلقراض المضمـون.

هام أو جوهري
• تقييــم األهمية الماديــة إلــى الحكــم المهنــي ،ولكــن ينبغــي أن يكــون الحكــم
المهنــي حســب الســياق التالي :تعتبــر جوانــب التقييــم (بمــا فــي ذلــك المدخــالت،
واالفتراضات ،واالفتراضات الخاصـة ،واألساليب والطـرق المطبقـة) هامـ ٌة أو جوهريـة إذا
كان مـن المتوقــع أن يؤثــر تطبيقهــا علــى التقييــم ،أو علــى القــرارات االقتصادية ،أو
غيرهــا مـن قـرارات مسـتخدمي التقييـم ،وتصـدر األحكام المتعلقـة باألهمية الماديـة فـي
ضــوء مهمــة التقييــم وتتأثــر بحجــم أو طبيعــة األصل محــل التقييــم .تشــير (األهمية
الماديــة) كمــا هــي مســتخدمة فــي هــذه المعاييــر إلــى األهمية الماديـة بالنسـبة
لمهمـة التقييـم ،والتـي قـد تختلـف عـن اعتبـارات األهمية الماديــة أغراض أخــرى مثــل:
التقاريــر الماليــة ،ومراجعــة الحســابات.
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مالحق
المصطلحات العامة في إعداد تقرير التقييم
الموضوع ،األصل محل التقييم

القيمة

• تشـير هذه المصطلحــات إلـى األصل (األصول) التــي يتــم تقييمهـا فــي مهمــة تقيم
معينــة

• تشير كلمة (القيمة) إلى حكم المقيم على المبلغ المقدر وفق إحدى أسس القيمة المنصوص
عليها في المعيار  : 104أسس القيمة.

التقييم
• يقصد بالتقييم عملية أو إجراء تحديد وتقدير قيمة األصل أو االلتزام من خالل تطبيق معايير
التقييم الدولية.

غرض التقييم ،الغرض من التقييم

قيم
ال ُم ًّ

• (المقيـم) هــو فــرد أو مجموعــ ٌة مــن األفراد أو منشــأة تمتلــك المؤهالت والقــدرة
والخبــرة الالزمة لتنفيــذ التقييــم بطريقــة مختصــة وموضوعيــة وغيــر ًّ متحيــزة .وفــي
بعــض الواليات القضائيــة يلزم الحصــول علـى ترخيــص قبــل أن يســتطيع الشــخص أن
يعمــل كمقيــم.

• انظر (الغرض)

الوزن أو األولوية
مراجع التقييم
• (مراجــع التقييــم) هــو مقيــم يقــوم بمراجعــة عمــل مقيــم آخــر .ويمكــن أن يقـوم
المراجـع كجـزء مـن مراجعـة التقييـم بإجـراءات تقييـم معينـة ،أو أن يبـدي رأيـا فـي
القيمـة.

• تشـير كلمـة (الـوزن) إلـى مقـدار االعتماد علـى مؤشـر معيـن للتوصـل إلـى القيمـة النهائيـة
علـى سـبيل المثـال :عنـد اسـتخدام طريقـة واحـدة يكـون وزنها ٪100

الترجيح
• تشـير كلمـة (الترجيـح) إلـى عمليـة تحليـل وتسـوية مؤشـرات مختلفـة للقيمـة ،وتكــون
عــادة مــن أســاليب وطــرق مختلفــة .وال تشــمل هــذه العمليــة حســاب متوســط
نتائــج التقييمــات ،وهــو أمــر غيــر مقبــول.
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مالحق
مستندات العقار
صك العقار

رخصة بناء

26

شركة أبعاد المتطورة وشريكه للتقييم العقاري
اإلدارة الرئيسية بمدينة جدة.
شارع محمد إبراهيم مسعود  ،حي السالمة
مبنى الزاهد  ،الطابق الخامس  ،مكتب 22
المملكة العربية السعودية

فرع مدينة الرياض.
طريق اإلمام سعود بن فيصل  ،حي الصحافة
مبنى الدفاع  ،الطابق الثاني  ،مكتب 106
المملكة العربية السعودية
لمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا على العنوان اآلتي:
الرقم الموحد 920004134 :
م .عمار سندي
الرئيس التنفيذي
جوال+966 50 730 0500 :
إيميلasindi@sa-abaad.com :
م .عمار قطب
مدير التقييم
جوال+966 55 556 2500 :
إيميلammarq@sa-abaad.com :

تقرير تقييم (نهائي)

مجمع سي شور السكني ،مدينة الخبر
العميل /مشاركة المالية
30 June 2021

V210087

المقدمة

السادة  /مشاركة المالية
الموضوع :تقييم مجمع سي شور السكني ،مدينة الخبر
مرفق لكم التقرير بناءا على طلبكم بتقييم العقار  ،ونأمل أن يكون التقرير حسب متطلباتكم وحسب ما هو مطلوب منا ووفقا لمعايير التقييم
الدولية ) )IVSالصادرة عن مجلس معايير التقييم الدولية ) )IVSCفي عام  2020و أنظمة ولوائح الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بالمملكة
العربية السعودية (تقييم) .كما نود في حال وجود أي استفسارات أو اسئلة عدم التردد في التواصل معنا.
ولكم فائق االحترام والتقدير

م .عمار عبدالعزيز سندي
الرئيس التنفيذي
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محتويات التقرير

الملخص التنفيذي

شروط التقييم

اإلفصاح

دراسات الموقع
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▪ القدرة على التقييم
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▪ المعايير المهنية

▪ السرية وحفظ
المعلومات

▪ أساس التقييم

▪ االفتراضات
واالفتراضات الخاصة
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معلومات العقار
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التقييم
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▪ صور العقار

▪ تحليل المخاطر على
العقار
▪ التقييم بأسلوب
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▪ المصطلحات العامة
في إعداد تقرير
التقييم
▪ مستندات العقار

▪ ملخص القيمة

▪ التقييم تحت حاالت
عدم اليقين

▪ حدود المعاينة
▪ مصادر المعلومات
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• ملخص التقرير

الملخص التنفيذي

• نطاق العمل
• الشروط واالحكام العامة
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الملخص التنفيذي
ملخص التقرير
• يقع مجمع سي شور السكني على قطعة أرض منتظمة الشكل ذو سطح مستوي ،و
تبلغ مساحتها  38,103م.2

موقع العقار قيد التقييم:

• يضم المجمع السكني العديد من الفلل السكنية المتنوعة من حيث المساحات
والمميزات (بعدد  112وحدة) ،باإلضافة إلى مرافق وخدمات كالمسابح و نادي صحي
وساحات خضراء.
• و تصل إجمالي مساحة مسطحات البناء إلى  24,233.13م.2
• تتميز منطقة العقار بوجود جميع الخدمات األساسية مثل الكهرباء ،الماء ،اإلنارة،
الصرف الصحي ،و شوارع و ممرات مشاه مسفلتة.
• يتميز مجمع سي شور السكني بأنه يقع بالقرب من الكورنيش .

ملخص الرأي في القيمة
العناصر

المعلومات

الغرض من التقييم

تقييم دوري لصندوق ريت

الملكية

مطلقة

تاريخ التعميد

2021 / 06 / 08

تاريخ المعاينة

2021 / 06 / 21

تاريخ التقييم

2021 / 06 / 30

أساس القيمة

القيمة السوقية

أسلوب التقييم

أسلوب الدخل

العملة

ريال سعودي

القيمة السوقية (ريال)

145,000,000
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الملخص التنفيذي
الشروط واألحكام العامة
•

تم مراجعة تقييم العقار وفقا لمعايير التقييم الدولية ) (IVSالصادرة عن مجلس
معايير التقييم الدولية ) (IVSCفي عام  2020و أنظمة ولوائح الهيئة السعودية
للمقيمين المعتمدين بالمملكة العربية السعودية (تقييم).

•

تم إعداد هذا التقرير بناء على المعلومات التي تم جمعها أو تلقيها وتحليلها
وفقا ألفضل الممارسات للوصول للقيمة ،ويتم عادة اإلشارة إلى أي مالحظات
جوهرية بالتقرير تؤثر على القيمة.

•

تم االعتماد على هذا التقرير والتقييم وفقا للشروط والقيود المحددة التي تم
عرضها في هذا التقرير.

•

•

تم إعداد تقرير التقييم بناء على التعليمات الواردة من مكتب استشارات تقييم
والمشار إليه فيما يلي باسم (العميل) لتقدير القيمة السوقية للعقار الموصوف
بهدف التقييم الدوري لصندوق مشاركة ريت.

لم تتم معاينة العقار ظاهريا  ،ويتم في مثل هذه الحاالت افتراض بأن العقار قيد
التقييم خال من السلبيات الفنية وال يوجد اي مالحظات أو عيوب ظاهرة عليه ،و
يجب أن يفهم أن هذا تقرير تقييم وليس فحصا إنشائيا .

•

•

شركة أبـــعــاد وشريكه للتقييم العقاري على ثقة بأن هذا التقرير يفي
بمتطلبات العميل والتعليمات الخاصة به  ،كما أن المعلومات الواردة في هذا
التقرير محاطة بكامل السرية وأن التقرير صادر للعميل فقط .

في حال اكتشاف عدم صحة أي معلومة مستقبال والتي تم ذكرها في التقرير
بشكل غير متعمد وخارج عن اإلرادة فإن القيمة الواردة في هذا التقرير يمكن أن
تتغير ويجب الرجوع للمقيم إلعادة النظر في القيمة.

•

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

•

مسؤولية شركة أبـــعـــــاد وشريكه للتقييم العقاري مقصورة على التقرير
والمعلومات الواردة بالتقرير  ،وعدا ذلك يتحمل (العميل) مسؤولية طلب تقييم
العقار وما يترتب على ذلك قانونيا.

•

يعتبر تقرير التقييم هذا صحيح فقط في حال اعتماده بختم الشركة إضافة إلى
توقيع المقيمين المعتمدين .

•

تعتبر القيم المقدرة في هذا التقرير هي للعقار قيد التقييم  ،وأي توزيع للـ
(القيمة – القيم) على أجزاء العقار ينطبق فقط حسب سرد التقرير وألغراضه،
ويجب أن ال تستعمل هذه القيم ألي أغراض أخرى  ،إذ يمكن أن تكون غير
صحيحة في حال تم تغيير الغرض من التقييم والذي أنشيء التقرير ألجله .

•

نود أن ننوه ان عملية التقييم مبنية على معطيات السوق ،و المعلومات
المقدمة من العميل حول العقار قيد التقييم.

6

• القدرة على التقييم
• موضوع القيمة

• المعايير المهنية
• أسلوب التقييم

شروط التقييم

• أساس التقييم
• تاريخ التقييم
• تاريخ المعاينة
• حدود المعاينة
• مصادر المعلومات
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شروط التقييم

القدرة على التقييم

تاريخ التقييم

تملك شركة أبـــعـــــاد وشريكه للتقييم العقاري كوادر مهنية قادرة على تقييم هذا
النوع من األصول ،ولديها الكفاءة المطلوبة للوصول إلى القيمة السوقية في التاريخ
المطلوب.

• نؤكد أنه قد تم التقييم في تاريخ 2021 / 06 / 30

موضوع القيمة

تاريخ المعاينة
• نؤكد أنه قد تمت عملية المعاينة في تاريخ 2021 / 06 / 21

حدود المعاينة

موضوع التقييم هو تقدير القيمة السوقية لمجمع سي شور السكني ،حي التحلية،
الخبر

• لتنفيذ مهمة التقييم وتحقيق غرض هذا التقرير تم االعتماد على أعمال البحث
المكتبية و الميدانية ،لتحليل أسعار العقارات في المنطقة المحيطة بالعقار قيد
التقييم.

نفذت مهمة التقييم هذه استنادا على معايير التقييم الدولية ) (IVSالصادرة عن
المجلس معايير التقييم الدولية ) (IVSCعام  2020وأنظمة ولوائح الهيئة السعودية
للمقيمين المعتمدين بالمملكة العربية السعودية (تقييم) ،واإلجراءات والقواعد
المهنية المتعارف عليها في أعمال التقييم لألصول العقارية ،والتي تقوم على التحليل
والمقارنة والمعاينة المباشرة لكل عقار ،والبحث قدر اإلمكان عن المؤثرات والخصائص
اإليجابية والسلبية للعقار محل التقييم.

مصادر المعلومات

المعايير المهنية

أسلوب التقييم

• اعتمدنا في إعداد تقرير التقييم على مجموعة من المصادر والمعلومات والبيانات
المكتبية ،والميدانية التي نعتقد أنها تكافئ غرض ووقت التقييم .كما اعتمدنا على
مجموعة البيانات المقدمة في تقارير التقييم (التي تم مراجعتها) والمتعلقة بالعقار
محل التقييم ،وعليه فان أي تغيير او خطأ في البيانات فيعتبر هذا التقرير غير مكتمل
ويجب الرجوع للمقيم.
تم االطالع على مستندات التالية :

األساليب المتبعة في عملية التقييم تشمل أسلوب الدخل (طريقة الرسملة).

أساس التقييم
سيتم تقديم تقييمنا على أساس القيمة السوقية ،والتي تم تعريفها وفقا لمعايير
التقييم الدولية ) (IVSفي عام  2020كاالتي:
هي المبلغ المقدر الذي ينبغي على أساسه مبادلة األصول أو االلتزامات في تاريخ
التقييم بين مشتر راغب وبائع راغب في إطار معاملة على أساس محايد بعد تسويق
مناسب حيث يتصرف كل طرف من األطراف بمعرفة وحكمة دون قسر أو إجبار".

•
•
•
•

موقع العقار.
معلومات الصك.
رخصة البناء
الدخل و العائد السنوي

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

اإلفصاح

• السرية وحفظ المعلومات
• االفتراضات واالفتراضات الخاصة
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اإلفصاح

الملكية الفكرية و إعادة النشر

التقييم تحت حاالت عدم اليقين

يتم إصدار هذا التقرير لالستخدام الشخصي  ،وللمستشارين المختصين  ،للغرض المحدد
الذي يشير إليه.
ال تتحمل شركة أبـــعــاد وشريكه للتقييم العقاري أي مسؤولية تجاه أي طرف ثالث
لكامل أو جزء من محتوياته.
ال يجوز تضمين كل أو أي جزء من هذا التقييم أو أي مرجع له في أي وثيقة منسي
شورة أو تعميم أو بيان أو الكشف عنها بأي شكل من األشكال دون موافقة خطية
مسبقة من شركة أبـــعــاد وشريكه للتقييم العقاري على الشكل والسياق الذي قد
يظهر فيه.

أثر تفشي فيروس كورونا الجديد( ) ،COVID-19الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية
بأنها "جائحة عالمية" في  11مارس  ، 2020على األسواق المالية العالمية.
تم تطبيق قيود السفر من قبل العديد من الدول ،حيث تأثر نشاط السوق في العديد
من القطاعات.
اعتبارا من تاريخ التقييم المشار إليه في التقرير فإننا نولي األدلة السوقية واإلفتراضات
التي تم اإلعتماد عليها وزنا أقل عند التوصل لرأينا في القيمة.
في الواقع ،فإن االستجابة الحالية لـ COVID-19تعني أننا نواجه مجموعة غير
مسبوقة من الظروف التي نبني عليها الحكم في القيمة.
ونظرا للتأثير المستقبلي غير المعروف لـ COVID-19الذي قد يكون لها آثار على
سوق العقارات ،لذلك نوصي بتقييم هذا العقار بشكل متكرر.

السرية وحفظ المعلومات
لقد أعد هذا التقرير بناء على طلب خاص ولغرض استشاري ،وندرك ألجل هذا األهمية
القصوى عند صاحب الطلب في الحفاظ على معطيات ومخرجات هذا التقرير وكتمانها،
ونحن ملتزمون بذلك ولن يتم استخدام المعلومات الخاصة بالعميل في غير هذا
التقرير ،وتعد معلوماته ملكا خاصا لصاحبها وللمستخدمين المحددين في التقرير وال
يحق ألي طرف آخر االطالع عليها.

االفتراضات واالفتراضات الخاصة
وفقا لتعريف معايير التقييم الدولية “تعد االفتراضات أمور منطقية يمكن قبولها
كحقيقة في سياق أعمال التقييم دون التحقق أو التدقيق فيها على نحو محدد ،كما
أنها أمور تقبل بمجرد ذكرها وهذه االفتراضات ضرورية لفهم التقييم أو المسي
شورة المقدمة .واالفتراضات الخاصة عبارة عن افتراضات تختلف عن الحقائق الفعلية
الموجودة في تاريخ التقييم ،أو تلك التي ال يفترضها مشارك معتاد في السوق في
معاملة ما في تاريخ التقييم.
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دراسات الموقع

• العقار على مستوى المدينة

• العقار على مستوى المنطقة و وصف العقار
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دراسات الموقع
العقار على مستوى المدينة
خريطة موقع العقار على مستوى المدينة

تحليل الموقع على مستوى المدينة
• يقع مجمع سي شور السكني في الناحية الجنوبية من الخبر و التي تعتبر إحدى
محافظات المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية.
• يبلغ إجمالي المساحة الحضرية لمدينة الخبر  750كيلومتر مربع ،فيما يصل عدد
السكان في المنطقة حوالي  541,358نسمة.
• كما تمتاز مدينة الخبر بوجود بنية تحتية جيدة تسمح لها أن تكون مركزا تجاريا،
وصناعيا ،وبوجود موانىء بحرية ،ومناطق سكنية تزيد النشاط التجاري في المنطقة.
• يقع العقار قيد التقييم في حي التحلية بالقرب من العديد من المنتجعات الفندقية.
• تضم المنطقة المحيطة بالعقار مساحات فضاء قابلة للتطوير ،باإلضافة إلى العديد
من المنتجعات و المراكز التجارية ،وأماكن مخصصة لصيد السمك .

تحليل طريقة الوصول للعقار
• يتميز مجمع سي شور السكني بأنه يقع بالقرب من البحر المفتوح والمنتجعات البحرية
واماكن اقامة النشاطات البحرية.
• أما في يخص الواجهات األخرى فتطل على شوارع داخلية و تحد الموقع من الجهة
الجنوبية ،و الغربية.
• يمكن الوصول للعقار قيد التقييم مباشرة من خالل طريق داخلي مرتبط بشارع الملك
فهد.
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دراسات الموقع
العقار على مستوى المنطقة و وصف العقار
خريطة موقع العقار على مستوى المنطقة

تحليل الموقع على مستوى المنطقة
• يقع مجمع سي شور السكني على قطعة أرض منتظمة الشكل ذو سطح مستوي ،و
تبلغ مساحتها  38,103م.2
• يضم المجمع السكني العديد من الوحدات السكنية (بعدد  112وحدة) ،باإلضافة إلى
خدمات و مرافق كاحواض السباحة والنادي الصحي وتموينات ومقهى والعديد من
الخدمات االخرى .و تصل إجمالي مساحة مسطحات البناء إلى  24,233.13م.2
• تتميز منطقة العقار بوجود الخدمات األساسية مثل الكهرباء ،الماء ،اإلنارة ،الصرف
الصحي ،و شوارع و ممرات مشاه مسفلتة.
• تمتاز منطقة العقار بنظام بناء تجاري بإجمالي عدد أدوار يصل إلى  2دور ،بحسب ما
هو موضح في أنظمة البناء في منطقة العقار.
• بناء على المعطيات المقدمة من العميل ،فإن نسبة التغطية (حسب حالة البناء
الحالية) تعادل .%57
• يوضح الجدول التالي أهم تفاصيل العقار قيد التقييم.

ملخص معلومات العقار
الوصف

اإلدخال

إجمالي مساحة األرض (م)2

38,103

إجمالي مساحة مسطحات البناء (م)2

24,233.13

نسبة التغطية ()%

%57

عدد الوحدات السكنية (عدد)

112

عمر العقار (تقديري)

 4سنوات
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معلومات العقار

• معلومات الملكية

• صور العقار
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معلومات العقار
معلومات الملكية
ملكية العقار :
الوصف
اسم المالك

شركة حفظ المشاركة العقارية

اسم العقار المراد تقييمه

مجمع سي شور السكني

رقم القطعة
رقم المخطط التنظيمي

2/338

المنطقة (عنوان العقار )

حي التحلية
-

اسم الشارع
إحداثيات الموقع
المدينة
معلومات الملكية
معلومات صك الملكية

التفاصيل

26° 9'58.68"N

50°11'44.52"E
الخبر
مطلقة

رقم الصك:

930205013309

تاريخ االصدار:

 24/11/1438هـ

مالحظة :لم يتم التحقق عن أي مستند قانوني للعقار قيد التقييم والتي تتضمن
التخطيط أو الملكية أو الرهن وبعض األمور القانونية والتي أسس عليها كل هذا
التقرير أو جزء منه اعتبرت موثوق بها  .وتم افتراض أن الصك صحيح وساري
المفعول .وأيضا تم افتراض أن العقار خالي ومتحرر من أي التزامات قانونية أو حقوق
الرهن أو أي معوقات.
نود اإلحاطة بأن شركة أبعاد للتقييم العقاري تعتبر أن جميع معلومات العقار المقدمة
في صلب هذا التقرير صحيحة و في حال اثبت خالف ذلك يحق لها مراجعة عملية
التقييم.

* مصادر المعلومات (العميل)
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معلومات العقار
صور العقار

16

• منهجية التقييم

التقييم

• تحليل المخاطر على العقار
• التقييم بأسلوب الدخل
• ملخص القيمة
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التقييم
منهجية التقييم
منهجية التقييم بالدخل (طريقة رسملة الدخل)
•

•
•

•
•
•

•
•

عند تحديد رأينا حول القيمة السوقية للعقارات الخاضعة للتقييم  ،و اعتبارا انها
مدرة للدخل ،فقد استخدمنا أسلوب الدخل للتقييم و باستخدام طريقة رسملة
الدخل.
تعتمد هذه الطريقة على تحليل دخل العقار السنوي ،بعد خصم جميع تكاليف
التشغيل و الصيانة و غيرها من المصروفات ،للوصول لصافي الدخل.
بعد الوصول لصافي الدخل يتم تطبيق معدل العائد المطلوب على االستثمار من
جانب المستثمرين.
و يستخدم في عملية تحديد معدل العائد عمليات البيع و االستحواذ لعقارات
مشابهة تم تنفيذها في وقت قريب من تاريخ التقييم بقيم إيجارية معروفة.
حيث يتم إجراء تقييم عكسي للوصول لمعدل العائد من خالل معرفة نوع الدخل و
قيمته و سعر الشراء و غيرها من خصائص العقار األخرى.
علما بأن في حال عدم وجود معامالت عقارية مباشرة يتم إجراء تعديالت و
تسويات من معامالت معروفة لعقارات غير مشابهة ليتم الوصول لمعدل العائد
المناسب للعقار قيد التقييم.
عادة ما يستخدم أسلوب الرسملة عندما تكون قيمة العقار تعتمد بشكل كبير
على األرباح من النشاط التجاري و ليس من قيمة األرض و المباني.
عالوة على ذلك يرجح استخدام طريقة الرسملة عندما ال تتوفر بيانات كافية مما
يحول دون تطبيق طريقة المقارنة (أسلوب السوق) أو طريقة التدفقات النقدية
(أسلوب الدخل).

صافي الدخل السنوي

معدل العائد

قيمة العقار بطريقة الرسملة
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التقييم
تحليل المخاطر على العقار
المخاطر االقتصادية

المخاطر التنظيمية والتشريعية

مخاطر العقود طويلة األجل

قد تؤثر ظروف االقتصاد الكلي
للدولة على السوق العقاري بشكل
عام ،مثل معدالت التضخم والسيولة
ومعدالت الفائدة وتكاليف التمويل
والضرائب وحركة أسواق األسهم
المحلية والعالمية ،حيث أن تغير
بعض او كل هذه المؤثرات يؤثر
على السوق العقاري.

قد تشهد البيئة التنظيمية أو القانونية
أو التشريعية بعض التغيرات التي قد تؤثر
على قيمة العقار ،مثل ظهور تشريعات
بلدية بالسماح أو المنع ألنشطة في
مناطق محددة ،أو تخفيض أو زيادة عدد
األدوار في المنطقة المحيطة مما يؤثر
على القيمة النهائية للعقار.

يؤثر عدم أو محدودية العقود طويلة
األجل بشكل كبير على قيمة العقار،
وخصوصا العقارات المدرجة تحت
صناديق الريت .حيث وجود عقود
طويلة األجل يعطي استقرار للدخل
وبالتالي على القيمة .في حين غياب
مثل هذه العقود يعطي تذبذب في
اسعار التأجير والدخل وبالتالي يؤثر
على القيمة النهائية.

مخاطر ضمان تحقيق اإليرادات
بما أن تحقيق اإليرادات يعتبر العامل
الرئيسي في تحديد قيمة العقار ،فإن أي
تغير في اإليرادات نتيجة ظروف السوق
المختلفة سوف يؤثر في قيمة العقار.

مخاطر المنافسة
إن كثرة المعروض من السلع العقارية
يؤدي الى وجود منافسة في األسعار
المقدمة للمستهلك .ونجد ذلك واضحا في
السوق العقاري فإن زيادة الوحدات
والمعارض المعروضة في السوق ودخول
منافسين جدد بمنتجات سيؤدي الى
انخفاض األسعار والخدمات وبالتالي
انخفاض سعر العقار النهائي.
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التقييم
التقييم بأسلوب الدخل
التقييم بأسلوب الدخل (طريقة الرسملة) :
• قام فريق أبعاد للتقييم العقاري بتحليل معطيات الدخل المقدمة من العميل و إجراء
بحث ميداني و مكتبي للتحقق من القيمة اإليجارية لمجمع سي شور السكني مقارنة
بالسوق في مدينة الخبر .يلخص الجدول في الجهة اليسرى نتائج البحث الميداني
للمحالت السكنية في مدينة الخبر.
• باإلضافة إلى ذلك أن البحث الميداني و المكتبي يتطرق لمعدل العائد المناسب للعقار
قيد التقييم ،حتي يتم الوصول للقيمة السوقية للعقار قيد التقييم عن طريق أسلوب
الدخل.
• بناء على نتائج البحث الميداني و المكتبي فإن معدالت العائد للمجمعات السكنية
تتراوح من  %8إلى  ،%10و تختلف بحسب اختالف الموقع ،نوع الوحدات و جودتها،
معدل اإلشغال ،و غيرها من خصائص العقار.
• و بحسب اإلفادة من العميل فإن مجمع سي شور السكني يتمتع بعقود إيجار مع عدة
مستأجرين و يحقق ما يعادل  13.05مليون ريال سعودي في السنة كصافي قيمة
إيجارية.
• عالوة على ذلك فإن المعلومات المقدمة من العميل و خبرة شركة أبعاد في السوق
العقارية ،فإنه تم تقدير نسبة العائد على سعر شراء العقار و التي تعادل .%9
• يبين الجدول في الجهة اليسرى تفاصيل عملية التقييم بأسلوب الدخل (طريق
الرسملة).

ملخص أسعار اإليجارات في المنطقة :
عنوان المقارنة

مساحة الوحدة م2

اإليجار السنوي

نوع الوحدة

Black Pearl Compound

231

110,000

فيال

Black Pearl Compound

272

150,000

فيال

An Nahda Compound

220

150,000

فيال

Ar Rawabi Pearl Compound

180

72,500

شقة

Ar Rawabi Pearl Compound

105

60,000

شقة

Black Pearl Compound

107

65,000

شقة

تفاصيل التقييم بأسلوب الدخل (طريقة الرسملة) :
اإلدخال
صافي الدخل (ريال سعودي)

13,050,000

معدل العائد ()٪

%9

قيمة العقار السوقية (ريال سعودي)

145,000,000

قيمة العقار (ريال سعودي)
145,000,000
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التقييم
ملخص القيمة
تصادق شركتنا على التقييم أدناه كقيمة سوقية حسب أسلوب الدخل ،طبقاً
للشروط و المعايير ،و اإلفتراضات المذكورة في تقرير التقييم .وعليه فإن نتيجة
التقييم الناتـجة من تحليل معطيات العقار والسوق العقاري حسب تاريخ التقييم

التوقيع
م .عمار عبدالعزيز سندي
رقم العضوية1210000219 :

• القيمة السوقية للعقار قيد التقييم (حسب أسلوب الدخل) هي:

مقيم زميل

 145,000,000ريال سعودي

( فقط مائة وخمسة وأربعون مليون ريال سعودي ال غير)

م .عمار محمد قطب
رقم العضوية1210000392 :
مقيم مؤقت

رائف هاشم جوهر
رقم العضوية1210002158 :
مقيم مؤقت

ختم الشركة
رقم السجل التجاري4030297686 :
رقم تسجيل شركة مهنية781/18/323 :
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مالحق

• المصطلحات العامة في إعداد تقرير التقييم

• مستندات العقار
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مالحق
المصطلحات العامة في إعداد تقرير التقييم
الهيئة

االستخدام المقصود

• تشير إلى الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) هي الجهة المعنية بوضع الضوابط
والمعايير الالزمة لتقييم العقارات ،والمنشئات االقتصادية ،والمعدات ،والممتلكات المنقولة
ونحوها وذلك بموجب نظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م )43/و
تاريخ (9/7/1433هـ) وتهدف لتطوير مهنة التقييم ،ورفع مستوى العاملين بها ،ووضع
القواعد العامة الكتساب عضوية الهيئة بمستوياتها المختلفة والحفاظ عليها ،وتوفير
وسائل التطوير المستمر لالرتقاء بأعضائها إلى أفضل مستويات الممارسة والمعايير الدولية
للمهنة ،وتتمتع (الهيئة) بشخصية اعتبارية ،غير هادفه للربح ،ولها ميزانية مستقلة
وتعمل تحت إشراف وزارة التجارة واالستثمار

• استخدام نتائج التقييم أو مراجعة التقييم كما حددها المقيم بناء على تواصله مع العميل.

األصل أو األصول
• تسـهيل لعمليـة قـراءة المعاييـر ولتفـادي التكـرار يشـير مصطلـح (األصل) و (األصول)
عمومـا إلـى البنـود التـي تكـون محـور مهمـة التقييـم .ومـا لـم ينـص خـاف ذلـك فـي
المعيـار يمكـن اعتبـار هـذه المصطلحـات علـى أنها تعني وتشـمل ًّكلٌ مـن الكلمـات
التاليـة( :أصـل ،مجموعـ ٌة أصـول ،التـزام ،مجموعـ ُة التزامـات ،أو مجموعـ ٌة مـن األصول
وااللتزامات).

العميل
• تشـير كلمـة (العميـل) إلـى الشـخص أو األشخاص أو الجهـة التـي يتـم إجـراء التقييـم لهـا.
ويشـمل ذلـك :العمالء الخارجييـن (أي عندمـا يكـون المقيـم متعاقـد مــع طــرف ثالــث)،
وكذلــك العمــاء الداخلييــن (أي التقييمــات المعــدة لصاحــب العمـل).

ال ُمستخدم المقصود
• العميل وأي طرف آخر ُمعرف ،باسمه أو نوعه ،كمستخدم لتقرير التقييم أو مراجعة التقييم
المقدم من المقيم بناء على تواصله مع العميل.

االختصاص القضائي
• تشـير كلمـة (االختصاص) إلـى البيئـة القانونيـة والتنظيميـة التـي يتـم فيهـا تنفيـذ عمليـة
التقييـم .ويشـمل القوانين واللوائـح التـي تسـنها الجهـات الحكوميـة مثـل :المقاطعـة،
والوالية ،والبلديـة ،والقوانيـن التـي تضعها بعـض الجهات التنظيميــة حســب غــرض
التقييــم مثــل :المصــارف المركزيــة وهيئــات تنظيــم األوراق الماليــة.

يمكن
• تصــف كلمــة (يمكــن) اإلجراءات التــي يقــع علــى المقيــم مســؤولية النظــر فيهـا بعيـن
االعتبار .وتتطلـب األمور الموصوفـة بهـذه الطريقـة اهتمـام المقيـم ًّ وفهمـه .حيـث إن
إمكانيـة تطبيـق هـذه األمور فـي عمليـة التقييـم تعتمـد علـى ممارسـة المقيـم لحكمـه
وخبرتـه المهنيـة فـي الظـروف التي تتماشـى مـع أهداف المعاييـر.
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مالحق
المصطلحات العامة في إعداد تقرير التقييم
يجب

ينبغي

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

قيم
• تُشير كلمة (ينبغي) إلى المسؤوليات التي يفترض االلتزام بها .حيث يجب أن يمتثل ال ُم ًّ
أن اإلجراءات البديلة التي اتبعت في ظل
قيم ًّ
مع المتطلبات من هذا النوع ما لم يوضح ال ُم ًّ
قيم
الظروف كانت كافية لتحقيق أهداف المعايير .وفي الظروف النادرة التي يعتقد فيها ال ُم ًّ
قيم توثيق سبب عدم اتخاذ
ًّ
أن أهداف المعيار يمكن تلبيتها بوسائل بديلة ،يجب على ال ُم ًّ
اإلجراء المشار إليه وعدم اعتباره ضروريا أو مناسبا .إذا كان المعيار ينص على أنًّه (ينبغي)
أن تطبيق اإلجراء
قيم أن ينظر في إجراء ما بعين االعتبار يصبح النظر فيه إلزاميا ،في حين ًّ
لل ُم ًّ
ال يكون إلزاميا.

ال ُمشارك

• تُشير كلمة (ال ُمشارك) إلى المشاركين المعنيين وفقا ألساس (أو أسس) القيمة المستخدمة
في مهمة التقييم (انظر المعيار  104أساس القيمة) .وتتطلب األسس المختلفة للقيمة من
قيم أخذ وجهات نظر مختلفة بعين االعتبار ،مثل :وجهات نظر (المشاركين في السوق)
ال ُم ًّ
ًّولية للتقارير المالية) أو مالك معين أو
(مثل :القيمة السوقية ،أو القيمة العادلة للمعايير الد ًّ
مشتر ُمحتمل (مثل :القيمة االستثمارية).

الغرض
• تشـير كلمـة (الغـرض) إلـى سـبب أو أسـباب إجـراء التقييـم ،وتشـمل األغراض العامـة (علـى
سـبيل المثـال ال الحصـر) أغـراض التقاريـر الماليـة ،والتقاريـر الضريبيـة ،ودعـم التقاضـي،
ودعـم المعامالت ،ودعـم قـرارات اإلقراض المضمـون.

هام أو جوهري
• تقييــم األهمية الماديــة إلــى الحكــم المهنــي ،ولكــن ينبغــي أن يكــون الحكــم
المهنــي حســب الســياق التالي :تعتبــر جوانــب التقييــم (بمــا فــي ذلــك المدخــالت،
واالفتراضات ،واالفتراضات الخاصـة ،واألساليب والطـرق المطبقـة) هامـ ٌة أو جوهريـة إذا
كان مـن المتوقــع أن يؤثــر تطبيقهــا علــى التقييــم ،أو علــى القــرارات االقتصادية ،أو
غيرهــا مـن قـرارات مسـتخدمي التقييـم ،وتصـدر األحكام المتعلقـة باألهمية الماديـة فـي
ضــوء مهمــة التقييــم وتتأثــر بحجــم أو طبيعــة األصل محــل التقييــم .تشــير (األهمية
الماديــة) كمــا هــي مســتخدمة فــي هــذه المعاييــر إلــى األهمية الماديـة بالنسـبة
لمهمـة التقييـم ،والتـي قـد تختلـف عـن اعتبـارات األهمية الماديــة أغراض أخــرى مثــل:
التقاريــر الماليــة ،ومراجعــة الحســابات.
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مالحق
المصطلحات العامة في إعداد تقرير التقييم
الموضوع ،األصل محل التقييم

القيمة

• تشـير هذه المصطلحــات إلـى األصل (األصول) التــي يتــم تقييمهـا فــي مهمــة تقيم
معينــة

• تشير كلمة (القيمة) إلى حكم المقيم على المبلغ المقدر وفق إحدى أسس القيمة المنصوص
عليها في المعيار  : 104أسس القيمة.

التقييم
• يقصد بالتقييم عملية أو إجراء تحديد وتقدير قيمة األصل أو االلتزام من خالل تطبيق معايير
التقييم الدولية.

غرض التقييم ،الغرض من التقييم

قيم
ال ُم ًّ

• (المقيـم) هــو فــرد أو مجموعــ ٌة مــن األفراد أو منشــأة تمتلــك المؤهالت والقــدرة
والخبــرة الالزمة لتنفيــذ التقييــم بطريقــة مختصــة وموضوعيــة وغيــر ًّ متحيــزة .وفــي
بعــض الواليات القضائيــة يلزم الحصــول علـى ترخيــص قبــل أن يســتطيع الشــخص أن
يعمــل كمقيــم.

• انظر (الغرض)

الوزن أو األولوية
مراجع التقييم
• (مراجــع التقييــم) هــو مقيــم يقــوم بمراجعــة عمــل مقيــم آخــر .ويمكــن أن يقـوم
المراجـع كجـزء مـن مراجعـة التقييـم بإجـراءات تقييـم معينـة ،أو أن يبـدي رأيـا فـي
القيمـة.

• تشـير كلمـة (الـوزن) إلـى مقـدار االعتماد علـى مؤشـر معيـن للتوصـل إلـى القيمـة النهائيـة
علـى سـبيل المثـال :عنـد اسـتخدام طريقـة واحـدة يكـون وزنها ٪100

الترجيح
• تشـير كلمـة (الترجيـح) إلـى عمليـة تحليـل وتسـوية مؤشـرات مختلفـة للقيمـة ،وتكــون
عــادة مــن أســاليب وطــرق مختلفــة .وال تشــمل هــذه العمليــة حســاب متوســط
نتائــج التقييمــات ،وهــو أمــر غيــر مقبــول.
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مالحق
مستندات العقار
صك العقار

رخصة البناء 1

26

مالحق
مستندات العقار
رخصة البناء 2
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شركة أبعاد المتطورة وشريكه للتقييم العقاري
اإلدارة الرئيسية بمدينة جدة.
شارع محمد إبراهيم مسعود  ،حي السالمة
مبنى الزاهد  ،الطابق الخامس  ،مكتب 22
المملكة العربية السعودية

فرع مدينة الرياض.
طريق اإلمام سعود بن فيصل  ،حي الصحافة
مبنى الدفاع  ،الطابق الثاني  ،مكتب 106
المملكة العربية السعودية
لمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا على العنوان اآلتي:
الرقم الموحد 920004134 :
م .عمار سندي
الرئيس التنفيذي
جوال+966 50 730 0500 :
إيميلasindi@sa-abaad.com :
م .عمار قطب
مدير التقييم
جوال+966 55 556 2500 :
إيميلammarq@sa-abaad.com :

تقرير تقييم (نهائي)

راديسون بلو للشقق الفندقية  ،مدينة الخبر
العميل /مشاركة المالية
30 June 2021

V210087

المقدمة

السادة  /مشاركة المالية
الموضوع :تقييم راديسون بلو للشقق الفندقية ،مدينة الخبر
مرفق لكم التقرير بناءا على طلبكم بتقييم العقار  ،ونأمل أن يكون التقرير حسب متطلباتكم وحسب ما هو مطلوب منا ووفقا لمعايير التقييم
الدولية ) )IVSالصادرة عن مجلس معايير التقييم الدولية ) )IVSCفي عام  2020و أنظمة ولوائح الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بالمملكة
العربية السعودية (تقييم) .كما نود في حال وجود أي استفسارات أو اسئلة عدم التردد في التواصل معنا.
ولكم فائق االحترام والتقدير

م .عمار عبدالعزيز سندي
الرئيس التنفيذي

2

محتويات التقرير

الملخص التنفيذي

شروط التقييم

اإلفصاح

دراسات الموقع
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• ملخص التقرير

الملخص التنفيذي

• نطاق العمل
• الشروط واالحكام العامة
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الملخص التنفيذي
ملخص التقرير
• يقع راديسون بلو للشقق الفندقية على قطعة أرض منتظمة الشكل ذو سطح
مستوي ،و تبلغ مساحتها  3,798.08م.2

موقع العقار قيد التقييم:

• يضم المجمع السكني العديد من الشقق الفندقية المتنوعة من حيث المساحات
والمميزات (بعدد  92شقة) ،باإلضافة إلى مرافق وخدمات كالمسابح و نادي صحي.
و تصل إجمالي مساحة مسطحات البناء إلى  8,964م.2
• تتميز منطقة العقار بوجود جميع الخدمات األساسية مثل الكهرباء ،الماء ،اإلنارة،
الصرف الصحي ،و شوارع و ممرات مشاه مسفلتة.
• يتميز راديسون بلو للشقق الفندقية بأنه يقع بأقرب من العديد من المحاور
الرئيسية لمدينة الخبر .

ملخص الرأي في القيمة
العناصر

المعلومات

الغرض من التقييم

تقييم دوري لصندوق ريت

الملكية

مطلقة

تاريخ التعميد

2021 / 06 / 08

تاريخ المعاينة

2021 / 06 / 21

تاريخ التقييم

2021 / 06 / 30

أساس القيمة

القيمة السوقية

أسلوب التقييم

أسلوب الدخل

العملة

ريال سعودي

القيمة السوقية (ريال)

85,000,000
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الملخص التنفيذي
الشروط واألحكام العامة
•

تم مراجعة تقييم العقار وفقا لمعايير التقييم الدولية ) (IVSالصادرة عن مجلس
معايير التقييم الدولية ) (IVSCفي عام  2020و أنظمة ولوائح الهيئة السعودية
للمقيمين المعتمدين بالمملكة العربية السعودية (تقييم).

•

تم إعداد هذا التقرير بناء على المعلومات التي تم جمعها أو تلقيها وتحليلها
وفقا ألفضل الممارسات للوصول للقيمة ،ويتم عادة اإلشارة إلى أي مالحظات
جوهرية بالتقرير تؤثر على القيمة.

•

تم االعتماد على هذا التقرير والتقييم وفقا للشروط والقيود المحددة التي تم
عرضها في هذا التقرير.

•

•

تم إعداد تقرير التقييم بناء على التعليمات الواردة من مكتب استشارات تقييم
والمشار إليه فيما يلي باسم (العميل) لتقدير القيمة السوقية للعقار الموصوف
بهدف التقييم الدوري لصندوق مشاركة ريت.

لم تتم معاينة العقار ظاهريا  ،ويتم في مثل هذه الحاالت افتراض بأن العقار قيد
التقييم خال من السلبيات الفنية وال يوجد اي مالحظات أو عيوب ظاهرة عليه ،و
يجب أن يفهم أن هذا تقرير تقييم وليس فحصا إنشائيا .

•

•

شركة أبـــعــاد وشريكه للتقييم العقاري على ثقة بأن هذا التقرير يفي
بمتطلبات العميل والتعليمات الخاصة به  ،كما أن المعلومات الواردة في هذا
التقرير محاطة بكامل السرية وأن التقرير صادر للعميل فقط .

في حال اكتشاف عدم صحة أي معلومة مستقبال والتي تم ذكرها في التقرير
بشكل غير متعمد وخارج عن اإلرادة فإن القيمة الواردة في هذا التقرير يمكن أن
تتغير ويجب الرجوع للمقيم إلعادة النظر في القيمة.

•

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

•

مسؤولية شركة أبـــعـــــاد وشريكه للتقييم العقاري مقصورة على التقرير
والمعلومات الواردة بالتقرير  ،وعدا ذلك يتحمل (العميل) مسؤولية طلب تقييم
العقار وما يترتب على ذلك قانونيا.

•

يعتبر تقرير التقييم هذا صحيح فقط في حال اعتماده بختم الشركة إضافة إلى
توقيع المقيمين المعتمدين .

•

تعتبر القيم المقدرة في هذا التقرير هي للعقار قيد التقييم  ،وأي توزيع للـ
(القيمة – القيم) على أجزاء العقار ينطبق فقط حسب سرد التقرير وألغراضه،
ويجب أن ال تستعمل هذه القيم ألي أغراض أخرى  ،إذ يمكن أن تكون غير
صحيحة في حال تم تغيير الغرض من التقييم والذي أنشيء التقرير ألجله .

•

نود أن ننوه ان عملية التقييم مبنية على معطيات السوق ،و المعلومات
المقدمة من العميل حول العقار قيد التقييم.
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• القدرة على التقييم
• موضوع القيمة
• المعايير المهنية

شروط التقييم

• أسلوب التقييم

• أساس التقييم
• تاريخ التقييم
• تاريخ المعاينة

• مصادر المعلومات
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شروط التقييم

القدرة على التقييم

تاريخ التقييم

تملك شركة أبـــعـــــاد وشريكه للتقييم العقاري كوادر مهنية قادرة على تقييم هذا
النوع من األصول ،ولديها الكفاءة المطلوبة للوصول إلى القيمة السوقية في التاريخ
المطلوب.

• نؤكد أنه قد تم التقييم في تاريخ 2021 / 06 / 30

موضوع القيمة

تاريخ المعاينة
• نؤكد أنه قد تمت عملية المعاينة في تاريخ 2021 / 06 / 21

حدود المعاينة

موضوع التقييم هو تقدير القيمة السوقية لراديسون بلو للشقق الفندقية ،حي
العليا ،الخبر

• لتنفيذ مهمة التقييم وتحقيق غرض هذا التقرير تم االعتماد على أعمال البحث
المكتبية و الميدانية ،لتحليل أسعار العقارات في المنطقة المحيطة بالعقار قيد
التقييم.

نفذت مهمة التقييم هذه استنادا على معايير التقييم الدولية ) (IVSالصادرة عن
المجلس معايير التقييم الدولية ) (IVSCعام  2020وأنظمة ولوائح الهيئة السعودية
للمقيمين المعتمدين بالمملكة العربية السعودية (تقييم) ،واإلجراءات والقواعد
المهنية المتعارف عليها في أعمال التقييم لألصول العقارية ،والتي تقوم على التحليل
والمقارنة والمعاينة المباشرة لكل عقار ،والبحث قدر اإلمكان عن المؤثرات والخصائص
اإليجابية والسلبية للعقار محل التقييم.

مصادر المعلومات

المعايير المهنية

أسلوب التقييم

• اعتمدنا في إعداد تقرير التقييم على مجموعة من المصادر والمعلومات والبيانات
المكتبية ،والميدانية التي نعتقد أنها تكافئ غرض ووقت التقييم .كما اعتمدنا على
مجموعة البيانات المقدمة في تقارير التقييم (التي تم مراجعتها) والمتعلقة بالعقار
محل التقييم ،وعليه فان أي تغيير او خطأ في البيانات فيعتبر هذا التقرير غير مكتمل
ويجب الرجوع للمقيم.
تم االطالع على مستندات التالية :

األساليب المتبعة في عملية التقييم تشمل أسلوب الدخل (طريقة الرسملة).

أساس التقييم
سيتم تقديم تقييمنا على أساس القيمة السوقية ،والتي تم تعريفها وفقا لمعايير
التقييم الدولية ) (IVSفي عام  2020كاالتي:
هي المبلغ المقدر الذي ينبغي على أساسه مبادلة األصول أو االلتزامات في تاريخ
التقييم بين مشتر راغب وبائع راغب في إطار معاملة على أساس محايد بعد تسويق
مناسب حيث يتصرف كل طرف من األطراف بمعرفة وحكمة دون قسر أو إجبار".

•
•
•
•

موقع العقار.
معلومات الصك.
رخصة البناء
الدخل و العائد السنوي

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

اإلفصاح

• السرية وحفظ المعلومات
• االفتراضات واالفتراضات الخاصة
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اإلفصاح

الملكية الفكرية و إعادة النشر

التقييم تحت حاالت عدم اليقين

يتم إصدار هذا التقرير لالستخدام الشخصي  ،وللمستشارين المختصين  ،للغرض المحدد
الذي يشير إليه.
ال تتحمل شركة أبـــعــاد وشريكه للتقييم العقاري أي مسؤولية تجاه أي طرف ثالث
لكامل أو جزء من محتوياته.
ال يجوز تضمين كل أو أي جزء من هذا التقييم أو أي مرجع له في أي وثيقة منسي
شورة أو تعميم أو بيان أو الكشف عنها بأي شكل من األشكال دون موافقة خطية
مسبقة من شركة أبـــعــاد وشريكه للتقييم العقاري على الشكل والسياق الذي قد
يظهر فيه.

أثر تفشي فيروس كورونا الجديد( ) ،COVID-19الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية
بأنها "جائحة عالمية" في  11مارس  ، 2020على األسواق المالية العالمية.
تم تطبيق قيود السفر من قبل العديد من الدول ،حيث تأثر نشاط السوق في العديد
من القطاعات.
اعتبارا من تاريخ التقييم المشار إليه في التقرير فإننا نولي األدلة السوقية واإلفتراضات
التي تم اإلعتماد عليها وزنا أقل عند التوصل لرأينا في القيمة.
في الواقع ،فإن االستجابة الحالية لـ COVID-19تعني أننا نواجه مجموعة غير
مسبوقة من الظروف التي نبني عليها الحكم في القيمة.
ونظرا للتأثير المستقبلي غير المعروف لـ COVID-19الذي قد يكون لها آثار على
سوق العقارات ،لذلك نوصي بتقييم هذا العقار بشكل متكرر.

السرية وحفظ المعلومات
لقد أعد هذا التقرير بناء على طلب خاص ولغرض استشاري ،وندرك ألجل هذا األهمية
القصوى عند صاحب الطلب في الحفاظ على معطيات ومخرجات هذا التقرير وكتمانها،
ونحن ملتزمون بذلك ولن يتم استخدام المعلومات الخاصة بالعميل في غير هذا
التقرير ،وتعد معلوماته ملكا خاصا لصاحبها وللمستخدمين المحددين في التقرير وال
يحق ألي طرف آخر االطالع عليها.

االفتراضات واالفتراضات الخاصة
وفقا لتعريف معايير التقييم الدولية “تعد االفتراضات أمور منطقية يمكن قبولها
كحقيقة في سياق أعمال التقييم دون التحقق أو التدقيق فيها على نحو محدد ،كما
أنها أمور تقبل بمجرد ذكرها وهذه االفتراضات ضرورية لفهم التقييم أو المسي
شورة المقدمة .واالفتراضات الخاصة عبارة عن افتراضات تختلف عن الحقائق الفعلية
الموجودة في تاريخ التقييم ،أو تلك التي ال يفترضها مشارك معتاد في السوق في
معاملة ما في تاريخ التقييم.
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دراسات الموقع

• العقار على مستوى المدينة

• العقار على مستوى المنطقة و وصف العقار
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دراسات الموقع
العقار على مستوى المدينة
خريطة موقع العقار على مستوى المدينة

تحليل الموقع على مستوى المدينة
• يقع راديسون بلو للشقق الفندقية في الناحية الغربية من الخبر و التي تعتبر إحدى
محافظات المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية.
• يبلغ إجمالي المساحة الحضرية لمدينة الخبر  750كيلومتر مربع ،فيما يصل عدد
السكان في المنطقة حوالي  541,358نسمة.
• كما تمتاز مدينة الخبر بوجود بنية تحتية جيدة تسمح لها أن تكون مركزا تجاريا،
وصناعيا ،وبوجود موانىء بحرية ،ومناطق سكنية تزيد النشاط التجاري في المنطقة.
• يقع العقار قيد التقييم في حي العليا بالقرب من العديد من المحاور الرئيسية لمدينة
الخبر.
• تضم المنطقة المحيطة بالعقار العديد من فنادق و المراكز التجارية ،و المطاعم
والمقاهي.

تحليل طريقة الوصول للعقار
• يتميز راديسون بلو للشقق الفندقية بأنه يقع بالقرب من الظهران مول.
• أما في يخص الواجهات فتطل على شوارع داخلية و تحد الموقع من الجهة الجنوبية،
و الشرقية.
• يمكن الوصول للعقار قيد التقييم مباشرة من خالل طريق داخلي مرتبط بشارع الملك
سعود.

12

دراسات الموقع
العقار على مستوى المنطقة و وصف العقار
خريطة موقع العقار على مستوى المنطقة

تحليل الموقع على مستوى المنطقة
• يقع راديسون بلو للشقق الفندقية على قطعة أرض منتظمة الشكل ذو سطح
مستوي ،و تبلغ مساحتها  3,798.08م.2
• يضم المجمع السكني العديد من الوحدات السكنية (بعدد  92وحدة) ،باإلضافة إلى
خدمات و مرافق كاحواض السباحة والنادي الصحي والعديد من الخدمات االخرى .و
تصل إجمالي مساحة مسطحات البناء إلى  8,964م.2
• تتميز منطقة العقار بوجود الخدمات األساسية مثل الكهرباء ،الماء ،اإلنارة ،الصرف
الصحي ،و شوارع و ممرات مشاه مسفلتة.
• تمتاز منطقة العقار بنظام بناء تجاري بإجمالي عدد ادوار يصل إلى  3دور ،بحسب ما
هو موضح في أنظمة البناء في منطقة العقار.
• بناء على المعطيات المقدمة من العميل ،فإن نسبة التغطية (حسب حالة البناء
الحالية) تعادل .%60
• يوضح الجدول التالي أهم تفاصيل العقار قيد التقييم.

ملخص معلومات العقار
الوصف

اإلدخال

إجمالي مساحة األرض (م)2

3,798.08

إجمالي مساحة مسطحات البناء (م)2

8,964

نسبة التغطية ()%

%60

عدد الوحدات السكنية (عدد)

92

عمر العقار (تقديري)

 5سنوات
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معلومات العقار

• معلومات الملكية

• صور العقار
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معلومات العقار
معلومات الملكية

ملكية العقار :
الوصف

التفاصيل

اسم المالك

شركة حفظ المشاركة العقارية

اسم العقار المراد تقييمه

راديسون بلو للشقق الفندقيه

رقم القطعة

116 -114 – 112

رقم المخطط التنظيمي

2/345

المنطقة (عنوان العقار )

حي العليا

اسم الشارع

-

إحداثيات الموقع

50°10'26.80"E

المدينة
معلومات الملكية

مطلقة

معلومات صك الملكية

نود اإلحاطة بأن شركة أبعاد للتقييم العقاري تعتبر أن جميع معلومات العقار المقدمة
في صلب هذا التقرير صحيحة و في حال اثبت خالف ذلك يحق لها مراجعة عملية
التقييم.
26°18'11.11"N

الخبر

مالحظة :لم يتم التحقق عن أي مستند قانوني للعقار قيد التقييم والتي تتضمن
التخطيط أو الملكية أو الرهن وبعض األمور القانونية والتي أسس عليها كل هذا
التقرير أو جزء منه اعتبرت موثوق بها  .وتم افتراض أن الصك صحيح وساري
المفعول .وأيضا تم افتراض أن العقار خالي ومتحرر من أي التزامات قانونية أو حقوق
الرهن أو أي معوقات.

رقم الصك:

- 930207005612 – 330207005611
330207005613

تاريخ االصدار:

 29/11/1438هـ

* مصادر المعلومات (العميل)
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معلومات العقار
صور العقار
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• منهجية التقييم

التقييم

• تحليل المخاطر على العقار
• التقييم بأسلوب الدخل
• ملخص القيمة
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التقييم
منهجية التقييم
منهجية التقييم بالدخل (طريقة رسملة الدخل)
•

•
•

•
•
•

•
•

عند تحديد رأينا حول القيمة السوقية للعقارات الخاضعة للتقييم  ،و اعتبارا انها
مدرة للدخل ،فقد استخدمنا أسلوب الدخل للتقييم و باستخدام طريقة رسملة
الدخل.
تعتمد هذه الطريقة على تحليل دخل العقار السنوي ،بعد خصم جميع تكاليف
التشغيل و الصيانة و غيرها من المصروفات ،للوصول لصافي الدخل.
بعد الوصول لصافي الدخل يتم تطبيق معدل العائد المطلوب على االستثمار من
جانب المستثمرين.
و يستخدم في عملية تحديد معدل العائد عمليات البيع و االستحواذ لعقارات
مشابهة تم تنفيذها في وقت قريب من تاريخ التقييم بقيم إيجارية معروفة.
حيث يتم إجراء تقييم عكسي للوصول لمعدل العائد من خالل معرفة نوع الدخل و
قيمته و سعر الشراء و غيرها من خصائص العقار األخرى.
علما بأن في حال عدم وجود معامالت عقارية مباشرة يتم إجراء تعديالت و
تسويات من معامالت معروفة لعقارات غير مشابهة ليتم الوصول لمعدل العائد
المناسب للعقار قيد التقييم.
عادة ما يستخدم أسلوب الرسملة عندما تكون قيمة العقار تعتمد بشكل كبير
على األرباح من النشاط التجاري و ليس من قيمة األرض و المباني.
عالوة على ذلك يرجح استخدام طريقة الرسملة عندما ال تتوفر بيانات كافية مما
يحول دون تطبيق طريقة المقارنة (أسلوب السوق) أو طريقة التدفقات النقدية
(أسلوب الدخل).

صافي الدخل السنوي

معدل العائد

قيمة العقار بطريقة الرسملة
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التقييم
تحليل المخاطر على العقار
المخاطر االقتصادية

المخاطر التنظيمية والتشريعية

مخاطر العقود طويلة األجل

قد تؤثر ظروف االقتصاد الكلي
للدولة على السوق العقاري بشكل
عام ،مثل معدالت التضخم والسيولة
ومعدالت الفائدة وتكاليف التمويل
والضرائب وحركة أسواق األسهم
المحلية والعالمية ،حيث أن تغير
بعض او كل هذه المؤثرات يؤثر
على السوق العقاري.

قد تشهد البيئة التنظيمية أو القانونية
أو التشريعية بعض التغيرات التي قد تؤثر
على قيمة العقار ،مثل ظهور تشريعات
بلدية بالسماح أو المنع ألنشطة في
مناطق محددة ،أو تخفيض أو زيادة عدد
األدوار في المنطقة المحيطة مما يؤثر
على القيمة النهائية للعقار.

يؤثر عدم أو محدودية العقود طويلة
األجل بشكل كبير على قيمة العقار،
وخصوصا العقارات المدرجة تحت
صناديق الريت .حيث وجود عقود
طويلة األجل يعطي استقرار للدخل
وبالتالي على القيمة .في حين غياب
مثل هذه العقود يعطي تذبذب في
اسعار التأجير والدخل وبالتالي يؤثر
على القيمة النهائية.

مخاطر ضمان تحقيق اإليرادات
بما أن تحقيق اإليرادات يعتبر العامل
الرئيسي في تحديد قيمة العقار ،فإن أي
تغير في اإليرادات نتيجة ظروف السوق
المختلفة سوف يؤثر في قيمة العقار.

مخاطر المنافسة
إن كثرة المعروض من السلع العقارية
يؤدي الى وجود منافسة في األسعار
المقدمة للمستهلك .ونجد ذلك واضحا في
السوق العقاري فإن زيادة الوحدات
والمعارض المعروضة في السوق ودخول
منافسين جدد بمنتجات سيؤدي الى
انخفاض األسعار والخدمات وبالتالي
انخفاض سعر العقار النهائي.
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التقييم
التقييم بأسلوب الدخل
التقييم بأسلوب الدخل (طريقة الرسملة) :
• قام فريق أبعاد للتقييم العقاري بتحليل معطيات الدخل المقدمة من العميل و إجراء
بحث ميداني و مكتبي للتحقق من الدخل السنوي لشقق راديسون بلو مقارنة
بالسوق في مدينة الخبر .يلخص الجدول في الجهة اليسرى نتائج البحث الميداني
للمحالت السكنية الفندقية في مدينة الخبر.
• باإلضافة إلى ذلك أن البحث الميداني و المكتبي يتطرق لمعدل العائد المناسب للعقار
قيد التقييم ،حتي يتم الوصول للقيمة السوقية للعقار قيد التقييم عن طريق أسلوب
الدخل.
• بناء على نتائج البحث الميداني و المكتبي فإن معدالت العائد للعقارات الفندقية
تتراوح من  %8إلى  ،%9.5و تختلف بحسب اختالف الموقع ،نوع الوحدات و جودتها،
معدل اإلشغال ،و غيرها من خصائص العقار.
• و بحسب اإلفادة من العميل فإن مجمع اللؤلؤة السكني يتمتع بعقود إيجار مع عدة
مستأجرين و يحقق ما يعادل  7.2مليون ريال سعودي في السنة كصافي قيمة
إيجارية ،و التي تعتبر ضمن النطاق السوقي لإليجارات الخاصة بالشقق الفندقية.
• عالوة على ذلك فإن المعلومات المقدمة من العميل و خبرة أبعاد في السوق
العقاري ،فإنه قد تم تقدير نسبة العائد على سعر شراء العقار و التي تعادل .%8.5
• يبين الجدول في الجهة اليسرى تفاصيل عملية التقييم بأسلوب الدخل (طريق
الرسملة).

ملخص أسعار اإليجارات في المنطقة :
عدد الغرف

عنوان المقارنة

نوع الوحدة

اإليجار اليومي

Ar Rashid Residence

استوديو

500

Ar Rashid Residence

شقة

650

1

Ar Rashid Residence

شقة

950

2

Ar Rashid Residence

شقة

1,100

3

تفاصيل التقييم بأسلوب الدخل (طريقة الرسملة) :
اإلدخال
صافي الدخل (ريال سعودي)

7,225.000

معدل العائد ()٪

%8.5

قيمة العقار السوقية (ريال سعودي)

85,000,000

قيمة العقار (ريال سعودي)
85,000,000
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التقييم
ملخص القيمة
تصادق شركتنا على التقييم أدناه كقيمة سوقية حسب أسلوب الدخل ،طبقاً
للشروط و المعايير ،و اإلفتراضات المذكورة في تقرير التقييم .وعليه فإن نتيجة
التقييم الناتـجة من تحليل معطيات العقار والسوق العقاري حسب تاريخ التقييم

• القيمة السوقية للعقار قيد التقييم (حسب أسلوب الدخل) هي:

التوقيع
م .عمار عبدالعزيز سندي
رقم العضوية1210000219 :
مقيم زميل

 85,000,000ريال سعودي

( فقط خمسة وثمانون مليون ريال سعودي ال غير)

م .عمار محمد قطب
رقم العضوية1210000392 :
مقيم مؤقت

رائف هاشم جوهر
رقم العضوية1210002158 :
مقيم مؤقت

ختم الشركة
رقم السجل التجاري4030297686 :
رقم تسجيل شركة مهنية781/18/323 :
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مالحق

• المصطلحات العامة في إعداد تقرير التقييم

• مستندات العقار
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مالحق
المصطلحات العامة في إعداد تقرير التقييم
الهيئة

االستخدام المقصود

• تشير إلى الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) هي الجهة المعنية بوضع الضوابط
والمعايير الالزمة لتقييم العقارات ،والمنشئات االقتصادية ،والمعدات ،والممتلكات المنقولة
ونحوها وذلك بموجب نظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م )43/و
تاريخ (9/7/1433هـ) وتهدف لتطوير مهنة التقييم ،ورفع مستوى العاملين بها ،ووضع
القواعد العامة الكتساب عضوية الهيئة بمستوياتها المختلفة والحفاظ عليها ،وتوفير
وسائل التطوير المستمر لالرتقاء بأعضائها إلى أفضل مستويات الممارسة والمعايير الدولية
للمهنة ،وتتمتع (الهيئة) بشخصية اعتبارية ،غير هادفه للربح ،ولها ميزانية مستقلة
وتعمل تحت إشراف وزارة التجارة واالستثمار

• استخدام نتائج التقييم أو مراجعة التقييم كما حددها المقيم بناء على تواصله مع العميل.

األصل أو األصول
• تسـهيل لعمليـة قـراءة المعاييـر ولتفـادي التكـرار يشـير مصطلـح (األصل) و (األصول)
عمومـا إلـى البنـود التـي تكـون محـور مهمـة التقييـم .ومـا لـم ينـص خـاف ذلـك فـي
المعيـار يمكـن اعتبـار هـذه المصطلحـات علـى أنها تعني وتشـمل ًّكلٌ مـن الكلمـات
التاليـة( :أصـل ،مجموعـ ٌة أصـول ،التـزام ،مجموعـ ُة التزامـات ،أو مجموعـ ٌة مـن األصول
وااللتزامات).

العميل
• تشـير كلمـة (العميـل) إلـى الشـخص أو األشخاص أو الجهـة التـي يتـم إجـراء التقييـم لهـا.
ويشـمل ذلـك :العمالء الخارجييـن (أي عندمـا يكـون المقيـم متعاقـد مــع طــرف ثالــث)،
وكذلــك العمــاء الداخلييــن (أي التقييمــات المعــدة لصاحــب العمـل).

ال ُمستخدم المقصود
• العميل وأي طرف آخر ُمعرف ،باسمه أو نوعه ،كمستخدم لتقرير التقييم أو مراجعة التقييم
المقدم من المقيم بناء على تواصله مع العميل.

االختصاص القضائي
• تشـير كلمـة (االختصاص) إلـى البيئـة القانونيـة والتنظيميـة التـي يتـم فيهـا تنفيـذ عمليـة
التقييـم .ويشـمل القوانين واللوائـح التـي تسـنها الجهـات الحكوميـة مثـل :المقاطعـة،
والوالية ،والبلديـة ،والقوانيـن التـي تضعها بعـض الجهات التنظيميــة حســب غــرض
التقييــم مثــل :المصــارف المركزيــة وهيئــات تنظيــم األوراق الماليــة.

يمكن
• تصــف كلمــة (يمكــن) اإلجراءات التــي يقــع علــى المقيــم مســؤولية النظــر فيهـا بعيـن
االعتبار .وتتطلـب األمور الموصوفـة بهـذه الطريقـة اهتمـام المقيـم ًّ وفهمـه .حيـث إن
إمكانيـة تطبيـق هـذه األمور فـي عمليـة التقييـم تعتمـد علـى ممارسـة المقيـم لحكمـه
وخبرتـه المهنيـة فـي الظـروف التي تتماشـى مـع أهداف المعاييـر.
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مالحق
المصطلحات العامة في إعداد تقرير التقييم
يجب

ينبغي

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

قيم
• تُشير كلمة (ينبغي) إلى المسؤوليات التي يفترض االلتزام بها .حيث يجب أن يمتثل ال ُم ًّ
أن اإلجراءات البديلة التي اتبعت في ظل
قيم ًّ
مع المتطلبات من هذا النوع ما لم يوضح ال ُم ًّ
قيم
الظروف كانت كافية لتحقيق أهداف المعايير .وفي الظروف النادرة التي يعتقد فيها ال ُم ًّ
قيم توثيق سبب عدم اتخاذ
ًّ
أن أهداف المعيار يمكن تلبيتها بوسائل بديلة ،يجب على ال ُم ًّ
اإلجراء المشار إليه وعدم اعتباره ضروريا أو مناسبا .إذا كان المعيار ينص على أنًّه (ينبغي)
أن تطبيق اإلجراء
قيم أن ينظر في إجراء ما بعين االعتبار يصبح النظر فيه إلزاميا ،في حين ًّ
لل ُم ًّ
ال يكون إلزاميا.

ال ُمشارك

• تُشير كلمة (ال ُمشارك) إلى المشاركين المعنيين وفقا ألساس (أو أسس) القيمة المستخدمة
في مهمة التقييم (انظر المعيار  104أساس القيمة) .وتتطلب األسس المختلفة للقيمة من
قيم أخذ وجهات نظر مختلفة بعين االعتبار ،مثل :وجهات نظر (المشاركين في السوق)
ال ُم ًّ
ًّولية للتقارير المالية) أو مالك معين أو
(مثل :القيمة السوقية ،أو القيمة العادلة للمعايير الد ًّ
مشتر ُمحتمل (مثل :القيمة االستثمارية).

الغرض
• تشـير كلمـة (الغـرض) إلـى سـبب أو أسـباب إجـراء التقييـم ،وتشـمل األغراض العامـة (علـى
سـبيل المثـال ال الحصـر) أغـراض التقاريـر الماليـة ،والتقاريـر الضريبيـة ،ودعـم التقاضـي،
ودعـم المعامالت ،ودعـم قـرارات اإلقراض المضمـون.

هام أو جوهري
• تقييــم األهمية الماديــة إلــى الحكــم المهنــي ،ولكــن ينبغــي أن يكــون الحكــم
المهنــي حســب الســياق التالي :تعتبــر جوانــب التقييــم (بمــا فــي ذلــك المدخــالت،
واالفتراضات ،واالفتراضات الخاصـة ،واألساليب والطـرق المطبقـة) هامـ ٌة أو جوهريـة إذا
كان مـن المتوقــع أن يؤثــر تطبيقهــا علــى التقييــم ،أو علــى القــرارات االقتصادية ،أو
غيرهــا مـن قـرارات مسـتخدمي التقييـم ،وتصـدر األحكام المتعلقـة باألهمية الماديـة فـي
ضــوء مهمــة التقييــم وتتأثــر بحجــم أو طبيعــة األصل محــل التقييــم .تشــير (األهمية
الماديــة) كمــا هــي مســتخدمة فــي هــذه المعاييــر إلــى األهمية الماديـة بالنسـبة
لمهمـة التقييـم ،والتـي قـد تختلـف عـن اعتبـارات األهمية الماديــة أغراض أخــرى مثــل:
التقاريــر الماليــة ،ومراجعــة الحســابات.
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مالحق
المصطلحات العامة في إعداد تقرير التقييم
الموضوع ،األصل محل التقييم

القيمة

• تشـير هذه المصطلحــات إلـى األصل (األصول) التــي يتــم تقييمهـا فــي مهمــة تقيم
معينــة

• تشير كلمة (القيمة) إلى حكم المقيم على المبلغ المقدر وفق إحدى أسس القيمة المنصوص
عليها في المعيار  : 104أسس القيمة.

التقييم
• يقصد بالتقييم عملية أو إجراء تحديد وتقدير قيمة األصل أو االلتزام من خالل تطبيق معايير
التقييم الدولية.

غرض التقييم ،الغرض من التقييم

قيم
ال ُم ًّ

• (المقيـم) هــو فــرد أو مجموعــ ٌة مــن األفراد أو منشــأة تمتلــك المؤهالت والقــدرة
والخبــرة الالزمة لتنفيــذ التقييــم بطريقــة مختصــة وموضوعيــة وغيــر ًّ متحيــزة .وفــي
بعــض الواليات القضائيــة يلزم الحصــول علـى ترخيــص قبــل أن يســتطيع الشــخص أن
يعمــل كمقيــم.

• انظر (الغرض)

الوزن أو األولوية
مراجع التقييم
• (مراجــع التقييــم) هــو مقيــم يقــوم بمراجعــة عمــل مقيــم آخــر .ويمكــن أن يقـوم
المراجـع كجـزء مـن مراجعـة التقييـم بإجـراءات تقييـم معينـة ،أو أن يبـدي رأيـا فـي
القيمـة.

• تشـير كلمـة (الـوزن) إلـى مقـدار االعتماد علـى مؤشـر معيـن للتوصـل إلـى القيمـة النهائيـة
علـى سـبيل المثـال :عنـد اسـتخدام طريقـة واحـدة يكـون وزنها ٪100

الترجيح
• تشـير كلمـة (الترجيـح) إلـى عمليـة تحليـل وتسـوية مؤشـرات مختلفـة للقيمـة ،وتكــون
عــادة مــن أســاليب وطــرق مختلفــة .وال تشــمل هــذه العمليــة حســاب متوســط
نتائــج التقييمــات ،وهــو أمــر غيــر مقبــول.
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مستندات العقار
صك العقار 1

صك العقار 2
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مالحق
مستندات العقار
صك العقار 3

رخصة البناء
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شركة أبعاد المتطورة وشريكه للتقييم العقاري
اإلدارة الرئيسية بمدينة جدة.
شارع محمد إبراهيم مسعود  ،حي السالمة
مبنى الزاهد  ،الطابق الخامس  ،مكتب 22
المملكة العربية السعودية

فرع مدينة الرياض.
طريق اإلمام سعود بن فيصل  ،حي الصحافة
مبنى الدفاع  ،الطابق الثاني  ،مكتب 106
المملكة العربية السعودية
لمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا على العنوان اآلتي:
الرقم الموحد 920004134 :
م .عمار سندي
الرئيس التنفيذي
جوال+966 50 730 0500 :
إيميلasindi@sa-abaad.com :
م .عمار قطب
مدير التقييم
جوال+966 55 556 2500 :
إيميلammarq@sa-abaad.com :

تقرير تقييم (نهائي)

مستودعات البركة ،الرياض
العميل /مشاركة المالية
30 June 2021

V210087

المقدمة

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

م .عمار عبدالعزيز سندي
الرئيس التنفيذي

2

محتويات التقرير

الملخص التنفيذي

شروط التقييم

اإلفصاح

دراسات الموقع
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▪ ملخص التقرير

▪ القدرة على التقييم

▪ نطاق العمل

▪ موضوع القيمة

▪ الملكية الفكرية و
إعادة النشر

▪ العقار على مستوى
المدينة

▪ الشروط واالحكام
العامة

▪ المعايير المهنية

▪ السرية وحفظ
المعلومات

▪ أساس التقييم

▪ االفتراضات
واالفتراضات الخاصة

▪ أسلوب التقييم
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▪ تاريخ المعاينة
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معلومات العقار
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التقييم
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▪ معلومات الملكية

▪ منهجية التقييم

▪ صور العقار

▪ العقار على مستوى
المنطقة

▪ تحليل المخاطر على
العقار

▪ المصطلحات العامة
في اعداد تقرير
التقييم

▪ أسلوب التقييم
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▪ مشاريع ريادية
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▪ التقييم تحت حاالت
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▪ حدود المعاينة
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• ملخص التقرير

الملخص التنفيذي

• نطاق العمل
• الشروط واالحكام العامة
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الملخص التنفيذي
ملخص التقرير
• يتكون العقار قيد التقييم من مستودع بإجمالي مساحة مباني تبلغ  27,605متر
مربع.
• يقع مستودع البركة في جنوب الرياض على قطعة أرض منتظمة الشكل ذو سطح
مستوي ،و تبلغ مساحتها  29,955م.2
• يتمتع المستودع قيد التقييم بعد  3واجهات ،و يقع بالقرب من شارع اسطنبول.
• تتميز منطقة العقار بوجود الخدمات األساسية مثل الكهرباء ،الماء ،اإلنارة ،و
شوارع مسفلتة.

موقع العقار قيد التقييم:

ملخص الرأي في القيمة
العناصر

المعلومات

الغرض من التقييم

تقييم دوري لصندوق ريت

الملكية

مطلقة

تاريخ التعميد

2021 / 06 / 08

تاريخ المعاينة

2021 / 06 / 10

تاريخ التقييم

2021 / 06 / 30

أساس القيمة

القيمة السوقية

أسلوب التقييم

أسلوبي الدخل و التكلفة

العملة

ريال سعودي

القيمة السوقية للعقار (ريال)

88,000,000
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الملخص التنفيذي
الشروط واألحكام العامة
•

تم مراجعة تقييم العقار وفقا لمعايير التقييم الدولية ) (IVSالصادرة عن مجلس
معايير التقييم الدولية ) (IVSCفي عام  2020و أنظمة ولوائح الهيئة السعودية
للمقيمين المعتمدين بالمملكة العربية السعودية (تقييم).

•

تم إعداد هذا التقرير بناء على المعلومات التي تم جمعها أو تلقيها وتحليلها
وفقا ألفضل الممارسات للوصول للقيمة ،ويتم عادة اإلشارة إلى أي مالحظات
جوهرية بالتقرير تؤثر على القيمة.

•

تم االعتماد على هذا التقرير والتقييم وفقا للشروط والقيود المحددة التي تم
عرضها في هذا التقرير.

•

•

تم إعداد تقرير التقييم بناء على التعليمات الواردة من مكتب استشارات تقييم
والمشار إليه فيما يلي باسم (العميل) لتقدير القيمة السوقية للعقار الموصوف
بهدف التقييم دوري لصندوق مشاركة ريت.

لم تتم معاينة العقار ظاهريا  ،ويتم في مثل هذه الحاالت افتراض بأن العقار قيد
التقييم خال من السلبيات الفنية وال يوجد اي مالحظات أو عيوب ظاهرة عليه ،و
يجب أن يفهم أن هذا تقرير تقييم وليس فحصا إنشائيا .

•

•

شركة أبـــعــاد وشريكه للتقييم العقاري على ثقة بأن هذا التقرير يفي
بمتطلبات العميل والتعليمات الخاصة به  ،كما أن المعلومات الواردة في هذا
التقرير محاطة بكامل السرية وأن التقرير صادر للعميل فقط .

في حال اكتشاف عدم صحة أي معلومة مستقبال والتي تم ذكرها في التقرير
بشكل غير متعمد وخارج عن اإلرادة فإن القيمة الواردة في هذا التقرير يمكن أن
تتغير ويجب الرجوع للمقيم إلعادة النظر في القيمة.

•

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

•

مسؤولية شركة أبـــعـــــاد وشريكه للتقييم العقاري مقصورة على التقرير
والمعلومات الواردة بالتقرير  ،وعدا ذلك يتحمل (العميل) مسؤولية طلب تقييم
العقار وما يترتب على ذلك قانونيا.

•

يعتبر تقرير التقييم هذا صحيح فقط في حال اعتماده بختم الشركة إضافة إلى
توقيع المقيمين المعتمدين .

•

تعتبر القيم المقدرة في هذا التقرير هي للعقار قيد التقييم  ،وأي توزيع للـ
(القيمة – القيم) على أجزاء العقار ينطبق فقط حسب سرد التقرير وألغراضه،
ويجب أن ال تستعمل هذه القيم ألي أغراض أخرى  ،إذ يمكن أن تكون غير
صحيحة في حال تم تغيير الغرض من التقييم والذي أنشيء التقرير ألجله .

•

نود أن ننوه ان عملية التقييم مبنية على معطيات السوق ،و المعلومات
المقدمة من العميل حول العقار قيد التقييم.
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• القدرة على التقييم
• موضوع القيمة

• المعايير المهنية
• أسلوب التقييم

شروط التقييم

• أساس التقييم
• تاريخ التقييم
• تاريخ المعاينة
• حدود المعاينة
• مصادر المعلومات
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شروط التقييم

القدرة على التقييم:

تاريخ التقييم:

تملك شركة أبـــعـــــاد وشريكه للتقييم العقاري كوادر مهنية قادرة على تقييم هذا
النوع من األصول ،ولديها الكفاءة المطلوبة للوصول إلى القيمة السوقية في التاريخ
المطلوب.

• نؤكد أنه قد تم التقييم في تاريخ 2021 / 06 / 30

تاريخ المعاينة :

موضوع القيمة:

• نؤكد أنه قد تمت عملية المعاينة في تاريخ 2021 / 06 / 10

موضوع التقييم هو تقدير القيمة السوقية لعقار مستودعات البركة ،حي المشاعل،
الرياض

حدود المعاينة:

المعايير المهنية:
نفذت مهمة التقييم هذه استنادا على معايير التقييم الدولية ) (IVSالصادرة عن
المجلس معايير التقييم الدولية ) (IVSCعام  2020وأنظمة ولوائح الهيئة السعودية
للمقيمين المعتمدين بالمملكة العربية السعودية (تقييم) ،واإلجراءات والقواعد
المهنية المتعارف عليها في أعمال التقييم لألصول العقارية ،والتي تقوم على التحليل
والمقارنة والمعاينة المباشرة لكل عقار ،والبحث قدر اإلمكان عن المؤثرات والخصائص
اإليجابية والسلبية للعقار محل التقييم.

أسلوب التقييم:
األساليب المتبعة في عملية التقييم تشمل أسلوبي الدخل و السوق.

أساس التقييم:
سيتم تقديم تقييمنا على أساس القيمة السوقية ،والتي تم تعريفها وفقا لمعايير
التقييم الدولية ) (IVSفي عام  2020كاالتي:
هي المبلغ المقدر الذي ينبغي على أساسه مبادلة األصول أو االلتزامات في تاريخ
التقييم بين مشتر راغب وبائع راغب في إطار معاملة على أساس محايد بعد تسويق
مناسب حيث يتصرف كل طرف من األطراف بمعرفة وحكمة دون قسر أو إجبار".

• لتنفيذ مهمة التقييم وتحقيق غرض هذا التقرير تم االعتماد على أعمال البحث
المكتبية و الميدانية ،لتحليل أسعار العقارات في المنطقة المحيطة بالعقار قيد
التقييم.

مصادر المعلومات:
• اعتمدنا في إعداد تقرير التقييم على مجموعة من المصادر والمعلومات والبيانات
المكتبية ،والميدانية التي نعتقد أنها تكافئ غرض ووقت التقييم .كما اعتمدنا على
مجموعة البيانات المقدمة في تقارير التقييم (التي تم مراجعتها) والمتعلقة بالعقار
محل التقييم ،وعليه فان أي تغيير او خطأ في البيانات فيعتبر هذا التقرير غير مكتمل
ويجب الرجوع للمقيم.
تم االطالع على مستندات التالية :
• موقع العقار.
• معلومات الصك.
وعليه فإننا نفترض سالمة المعلومات وعدم وجود ما ينافيه أو يعارضه وقد صدر
التقرير بناء على هذا ونخلي مسئوليتنا من كل ما ينافيه.
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• الملكية الفكرية و إعادة النشر

اإلفصاح

• السرية وحفظ المعلومات
• االفتراضات واالفتراضات الخاصة
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اإلفصاح

الملكية الفكرية و إعادة النشر

التقييم تحت حاالت عدم اليقين :

يتم إصدار هذا التقرير لالستخدام الشخصي  ،وللمستشارين المختصين  ،للغرض المحدد
الذي يشير إليه.
ال تتحمل شركة أبـــعــاد وشريكه للتقييم العقاري أي مسؤولية تجاه أي طرف ثالث
لكامل أو جزء من محتوياته.
ال يجوز تضمين كل أو أي جزء من هذا التقييم أو أي مرجع له في أي وثيقة منشورة
أو تعميم أو بيان أو الكشف عنها بأي شكل من األشكال دون موافقة خطية مسبقة
من شركة أبـــعــاد وشريكه للتقييم العقاري على الشكل والسياق الذي قد يظهر
فيه.

أثر تفشي فيروس كورونا الجديد( ) ،COVID-19الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية
بأنها "جائحة عالمية" في  11مارس  ، 2020على األسواق المالية العالمية.
تم تطبيق قيود السفر من قبل العديد من الدول ،حيث تأثر نشاط السوق في العديد
من القطاعات.
اعتبارا من تاريخ التقييم المشار إليه في التقرير فإننا نولي األدلة السوقية واإلفتراضات
التي تم اإلعتماد عليها وزنا أقل عند التوصل لرأينا في القيمة.
في الواقع ،فإن االستجابة الحالية لـ COVID-19تعني أننا نواجه مجموعة غير
مسبوقة من الظروف التي نبني عليها الحكم في القيمة.
ونظرا للتأثير المستقبلي غير المعروف لـ COVID-19الذي قد يكون لها آثار على
سوق العقارات ،لذلك نوصي بتقييم هذا العقار بشكل متكرر.

السرية وحفظ المعلومات
لقد أعد هذا التقرير بناء على طلب خاص ولغرض استشاري ،وندرك ألجل هذا األهمية
القصوى عند صاحب الطلب في الحفاظ على معطيات ومخرجات هذا التقرير وكتمانها،
ونحن ملتزمون بذلك ولن يتم استخدام المعلومات الخاصة بالعميل في غير هذا
التقرير ،وتعد معلوماته ملكا خاصا لصاحبها وللمستخدمين المحددين في التقرير وال
يحق ألي طرف آخر االطالع عليها.

االفتراضات واالفتراضات الخاصة :
وفقا لتعريف معايير التقييم الدولية “تعد االفتراضات أمور منطقية يمكن قبولها
كحقيقة في سياق أعمال التقييم دون التحقق أو التدقيق فيها على نحو محدد ،كما
أنها أمور تقبل بمجرد ذكرها وهذه االفتراضات ضرورية لفهم التقييم أو المشورة
المقدمة .واالفتراضات الخاصة عبارة عن افتراضات تختلف عن الحقائق الفعلية
الموجودة في تاريخ التقييم ،أو تلك التي ال يفترضها مشارك معتاد في السوق في
معاملة ما في تاريخ التقييم.

10

• العقار على مستوى المدينة

دراسات الموقع

• العقار على مستوى المنطقة
• مشاريع ريادية
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دراسات الموقع
العقار على مستوى المدينة
مطار الملك
خالد الدولي

يقع العقار قيدد التقيديم بالريداض
وهددي صاةددمة الممللددة العربيددة
السعودية وأكبر مددهاا ومركد
منطقة الرياض.
تُعد الرياض أكبر مدن السعودية
إذ بلددددد صدددددد سددددلاهاا لعددددا
1440هددددد 6.9 2018/مليددددون
هسمة.

تعتبددر الريدداض وامدددك مدد أكبددر
مدددن العددالم العربددي مدد ميدد
المسامة إذ تصل مسامة المديندة
المطددددورك إلدددد مددددوالي 1,913
كيلومتر ُمربَّع.
تشددداد مديندددة الريددداض تطدددور
ملحوظ في مشاريع البنية التحتية
ومشاريق المواةالت العامة ميد
جدداري العمددل صلد مشددرو متددرو
الرياض ومشرو النقل العا .
العقار قيد التقييم يقع في جنوب
مدينة الرياض في مي المشداصل
و يبعددد صدد مطددار الملددك خالددد
الدولي مسافة  38.5كيلو.

موقع العقار
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دراسات الموقع
العقار على مستوى المنطقة
خريطة الموقع صل مستوى المنطقة :

تحليل الموقع على مستوى المنطقة
• يتكون العقار قيد التقييم من مستودع و تصل إجمالي مساحة مسطحات البناء
للمستودع إلى  27,605متر مربع.
• يقع مستودع البركة في جنوب الرياض على قطعة أرض منتظمة الشكل ذو سطح
مستوي ،و تبلغ مساحتها  29,955م.2
• بحسب الزيارة الميدانية فإن مستودع البركة تم تجديده حاليا ،و اآلن معروض لإليجار.
• يتمتع المستودع قيد التقييم بعد  3واجهات ،و يقع بالقرب من شارع اسطنبول.
• تتميز منطقة العقار بوجود الخدمات األساسية مثل الكهرباء ،الماء ،اإلنارة ،و شوارع
مسفلتة.
• يمكن الوصول للعقار قيد التقييم عن طريق شارع اسطنبول ،الذي يمتد إلى طريق
الدائري الجنوبي.
• تضم المنطقة المحيطة بالعقار مستودعات و منشئات صناعية ،محالت تجارية،
باإلضافة إلى مباني سكنية.
• يوضح الجدول التالي أهم تفاصيل العقار قيد التقييم.

ملخص معلومات العقار
الوصف

اإلدخال

إجمالي مساحة األرض (م)2

29,955

إجمالي مساحة مسطحات البناء (م)2

27,605

عدد المستودعات

1
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دراسات الموقع
مشاريع ريادية  -مترو الرياض
• مترو الرياض هو نظام نقل سريع ،وهو حاليا قيد اإلنشاء وهو أحد أكبر مشاريع
البنية التحتية في مدينة الرياض.
• تم تصميم المترو كنظام مواصالت على مستوى عالمي ،ويتضمن  756عربة مترو
و 85محطة و 6خطوط مترو وشبكة بطول  176كم.
• أدى بناء نظام المترو إلى عدد من عمليات إغالق الطرق التي أثرت على حركة
المرور في أجزاء مختلفة من المدينة.

176

80

85

كم/ساعة

كم

25

إجمالي
المسافة

مجمع

سرعة
القطار

مجمع
للمواقف

خريطة مسارات مترو الرياض

محطة

6

مسارات

1.6

عدد
المحطات

عدد
المسارات

مليون

عدد الركاب
يوميا

أطوال خطوط مترو الرياض
المسار

طول المسار (كم)

المسار األول (األزرق)

38.0

المسار الثاني (األحمر)

25.3

المسار الثالث (البرتقالي)

40.7

المسار الرابع (األصفر)

29.6

المسار الخامس (األخضر)

12.9

المسار السادس (البنفسجي)

29.5
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دراسات الموقع
مشاريع ريادية  -مشروع سبورتس بوليفارد
مشرو سبورتس بوليفارد
• هو أحد المشاريع األربعة الضخمة التي أطلقها خادم
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في مارس
.2019
• يمتد المشروع على مسافة  135كم يربط وادي حنيفة في
األطراف الغربية لمدينة الرياض بوادي السلي في الجهة
الشرقية من المدينة.
• يتميز مشروع Sports Boulevardبممرات مشاة خضراء
ومسارات مخصصة لراكبي الدراجات المحترفين والهواة
بطول  135كم و  85كم على التوالي .باإلضافة إلى
مسارات ركوب الخيل الممتدة لمسافة  123كم.
• عالوة على ذلك  ،من المتصور أن يتضمن المشروع
مخصصات للمنتزه الصحراوي  ،وأماكن الفعاليات ،
والساحات  ،ودور السينما  ،وكذلك المناطق الترفيهية
والتجارية.
• عالوة على ذلك  ،من المتوقع أن يضم المشروع مساحات
خضراء  ،تبلغ مساحتها أكثر من  3.5مليون كيلومتر مربع
 ،والتي سيتم ريها باستخدام المياه المعاد تدويرها.
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دراسات الموقع
مشاريع ريادية  -مشروع مركز الملك عبدالعزيز التاريخي

مشرو مرك الملك صبدالع ي التاريخي
• يقع المشروع في حي المربع  ،المنطقة المركزية لمدينة
الرياض  ،ويمتد على مساحة إجمالية تزيد عن  400ألف متر
مربع.
• تميل مدينة الملك عبدالعزيز إلى أن تعكس تراث مدينة
الرياض وثقافتها وتاريخها  ،حيث تستضيف مرافق حديثة
ومتعددة األغراض  ،وتحول المشروع إلى واحة ثقافية.
• يضم المركز الحديقة العامة والمتحف الوطني ومقر اآلثار
والمتاحف وقصر المربع ومكتبة الملك عبد العزيز العامة
ودارة الملك عبد العزيز ومسجد وقاعة الملك عبد العزيز ،
باإلضافة إلى مجموعة متنوعة من المباني الثقافية
التقليدية.
 17000م  2مساحة المتحف
الوطني
سعة المسجد
 4200شخص
 1100موقف
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معلومات العقار

• معلومات الملكية

• صور العقار

17

معلومات العقار
معلومات الملكية
مللية العقار :
الوصف
اسم المالك

شركة حفظ المشاركة العقارية

اسم العقار المراد تقييمه

مستودعات البركة

رقم القطعة
رقم المخطط التنظيمي

3/2/45 – 2/4/45 – 1/4/45 – 3/4/45 – 2/2/45 – 1/2/45
3/1391

المنطقة (عنوان العقار )

حي السلي
-

اسم الشارع
إحداثيات الموقع
المدينة
معلومات الملكية
معلومات صك الملكية

التفاصيل

46°39'07.7"E

مالحظة :لم يتم التحقق عن أي مستند قانوني للعقار قيد التقييم والتي تتضمن
التخطيط أو الملكية أو الرهن وبعض األمور القانونية والتي أسس عليها كل هذا
التقرير أو جزء منه اعتبرت موثوق بها  .وتم افتراض أن الصك صحيح وساري
المفعول .وأيضا تم افتراض أن العقار خالي ومتحرر من أي التزامات قانونية أو حقوق
الرهن أو أي معوقات.

* مصادر المعلومات (العميل)
24°42'10.7"N

الرياض
مطلقة

رقم الصك:

910123031387

تاريخ االصدار:

 25/11/1438هـ
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معلومات العقار
صور العقار

19

• منهجية التقييم

التقييم

• تحليل المخاطر على العقار
• أسلوب التقييم
• ملخص القيمة
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التقييم
منهجية التقييم
أسلوب التللفة

قيمة األرض

قيمة تكلفة إستبدال المباني

• يقدم أسلوب التكلفة مؤشرا للقيمة باستخدام المبدأ االقتصادي الذي ينص على
أن المشتري لن يدفع ألصل ما أكثر من تكلفة الحصول على أصل ذي منفعة
مماثلة سواء عن طريق الشراء أو البناء ما لم تكن هناك عوامل متعلقة
بالوقت ،أو اإلزعاج أو المخاطر أو أي عوامل أخرى.
• و ُيقدم األسلوب مؤشرا للقيمة عن طريق حساب التكلفة الحالية إلحالل أو إعادة
إنتاج األصل ،ومن ثم خصم اإلهالك المادي وجميع أشكال التقادم األخرى  ،ومن
ضمن أساليب التكلفة المنطبقة هي طريقة تكلفة إعادة اإلنتاج وهي :

مساب جميع التلاليف التي يتلبدها مشارك هموذجي في السوق يسع لبناء
مادي أو
أي إهالك أو تقاد
َّ
هسخة طبق األةل لألةل محل التقييم وتحديد َّ
خارجي لألةل محل التقييم .وأخيرا خصم اإلهالك م التلاليف اإلجمالية
وظيفي أو
َّ
َّ
للوةول إل قيمة األةل محل التقييم.
• و يتم تطبيق أسلوب التكلفة وإعطائه وزنا كبيرا في ظل الظروف التالية:
• لتقدير قيمة إعادة إنشاء أصل مشابه ذو خصائص و منافع مشابهة بحد كبير
لألصل محل التقييم ،دون وجود قيود تنظيمية أو قانونية.
• عندما يكون األصل غير مدر للدخل ،مما يجعل تطبيق أسلوبي الدخل أو السوق
أمر غير ممكن ،
• يعتمد أساس القيمة المستخدمة بشكل أساسي على تكلفة االستبدال.

قيمة العقار بطريقة التكلفة

تؤكد شركة أبعاد للتقييم العقاري أننا لسنا خبراء مساحين وبالتالي نحتفظ بالحق
في مراجعة و  /أو تعديل تقييمنا إذا أثبتت اختالف تكاليف أو مساحات البناء
الفعلية المذكورة في التقرير.
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التقييم
منهجية التقييم
مناجية التقييم بالدخل (طريقة رسملة الدخل)
•

•
•

•
•
•

•
•

عند تحديد رأينا حول القيمة السوقية للعقارات الخاضعة للتقييم  ،و اعتبارا انها
مدرة للدخل ،فقد استخدمنا أسلوب الدخل للتقييم و باستخدام طريقة رسملة
الدخل.
تعتمد هذه الطريقة على تحليل دخل العقار السنوي ،بعد خصم جميع تكاليف
التشغيل و الصيانة و غيرها من المصروفات ،للوصول لصافي الدخل.
بعد الوصول لصافي الدخل يتم تطبيق معدل العائد المطلوب على االستثمار من
جانب المستثمرين.
و يستخدم في عملية تحديد معدل العائد عمليات البيع و االستحواذ لعقارات
مشابهة تم تنفيذها في وقت قريب من تاريخ التقييم بقيم إيجارية معروفة.
حيث يتم إجراء تقييم عكسي للوصول لمعدل العائد من خالل معرفة نوع الدخل و
قيمته و سعر الشراء و غيرها من خصائص العقار األخرى.
علما بأن في حال عدم وجود معامالت عقارية مباشرة يتم إجراء تعديالت و
تسويات من معامالت معروفة لعقارات غير مشابهة ليتم الوصول لمعدل العائد
المناسب للعقار قيد التقييم.
عادة ما يستخدم أسلوب الرسملة عندما تكون قيمة العقار تعتمد بشكل كبير
على األرباح من النشاط التجاري و ليس من قيمة األرض و المباني.
عالوة على ذلك يرجح استخدام طريقة الرسملة عندما ال تتوفر بيانات كافية مما
يحول دون تطبيق طريقة المقارنة (أسلوب السوق) أو طريقة التدفقات النقدية
(أسلوب الدخل).

صافي الدخل السنوي

معدل العائد

قيمة العقار بطريقة الرسملة
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التقييم
تحليل المخاطر على العقار
المخاطر االقتصادية

المخاطر التنظيمية والتشريعية

مخاطر العقود طويلة األجل

قد تؤثر ظروف االقتصاد الكلي
للدولة على السوق العقاري بشكل
عام ،مثل معدالت التضخم والسيولة
ومعدالت الفائدة وتكاليف التمويل
والضرائب وحركة أسواق األسهم
المحلية والعالمية ،حيث أن تغير
بعض او كل هذه المؤثرات يؤثر
على السوق العقاري.

قد تشهد البيئة التنظيمية أو القانونية
أو التشريعية بعض التغيرات التي قد تؤثر
على قيمة العقار ،مثل ظهور تشريعات
بلدية بالسماح أو المنع ألنشطة في
مناطق محددة ،أو تخفيض أو زيادة عدد
األدوار في المنطقة المحيطة مما يؤثر
على القيمة النهائية للعقار.

يؤثر عدم أو محدودية العقود طويلة
األجل بشكل كبير على قيمة العقار،
وخصوصا العقارات المدرجة تحت
صناديق الريت .حيث وجود عقود
طويلة األجل يعطي استقرار للدخل
وبالتالي على القيمة .في حين غياب
مثل هذه العقود يعطي تذبذب في
اسعار التأجير والدخل وبالتالي يؤثر
على القيمة النهائية.

مخاطر ضمان تحقيق اإليرادات
بما أن تحقيق اإليرادات يعتبر العامل
الرئيسي في تحديد قيمة العقار ،فإن أي
تغير في اإليرادات نتيجة ظروف السوق
المختلفة سوف يؤثر في قيمة العقار.

مخاطر المنافسة
إن كثرة المعروض من السلع العقارية
يؤدي الى وجود منافسة في األسعار
المقدمة للمستهلك .ونجد ذلك واضحا في
السوق العقاري فإن زيادة الوحدات
والمعارض المعروضة في السوق ودخول
منافسين جدد بمنتجات سيؤدي الى
انخفاض األسعار والخدمات وبالتالي
انخفاض سعر العقار النهائي.
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التقييم بأسلوب التكلفة
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التقييم
دراسات وأبحاث السوق
•

•
•
•
•

قام فريق أبعاد بدراسة أسعار العقار في مدينة الرياض ،و خاصة المنطقة
المحيطة بالعقار قيد التقييم.
تشمل عملية البحث أسعار العرض و البيع ،ألسعار األراضي الصناعية الواقعة على
في حي المشاعل.
تهدف عملية البحث الميداني لتحديد قيمة عنصر األرض للعقار قيد التقييم و من
ثم يتم تحديد قيمة المبنى (الصفحات القادمة) ،للوصول لقيمة العقار قيد التقييم
عن طريق أسلوب التكلفة.
فيما يخص قيمة األرض ،سيتم عمل تسويات و تعديالت على المقارنات من ناحية
المساحة ،الواجهات ،طبيعة األرض ،و غيرها من عناصر العقار المهمة ،للوصول
للقيمة السوقية للعقار قيد التقييم.
توضح الخريطة المرفقة في الجهة اليسرى و الجداول باألسفل ملخص نتائج
البحث عن آداء األراضي الصناعية خالل عام .2021

مواقع العروض العقارية:

1

المقارهات المختارك
بيع/صرض

المسامة (متر مربع)

سعر المتر (ريال/متر)

عينة 1

5,044

1,800

عرض

عينة 2

2,990

1,050

عرض

عينة 3

21,996

1,000

عرض

3
2
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التقييم
التقييم بأسلوب التكلفة ()1.2
توضيح مصفوفة التقييم :
• نقوم بتعديل النسب في مصفوفة التقييم حسب مميزات وخصائص كل عقار ،مع
مراعاة بعض التعديالت بما في ذلك الواجهات ،والمساحة ،والموقع ،وما إلى ذلك
للوصول إلى القيمة السوقية المناسبة للعقار قيد التقييم.
• بشكل عام تعكس تعديالت الموقع على العقار قيد التقييم وتم اخذ موقع العقار
قيد التقييم في االعتبار مقارنة بمواقع المقارنات المستخدمة.
• أيضا المساحة لها أثر كبير في تقييم العقار ,فكلما قلت مساحة االرض قيد
التقييم عن مساحة أرض المقارنة كان لها اثر إيجابي في التقييم والعكس.
• تم أخذ إطاللة الوجهات و الشوارع المحيطة للعقار قيد التقييم في االعتبار
مقارنة بالمقارنات السوقية المستخدمة.
• تم دراسة سهولة الوصول للعقار قيد التقييم من ناحية الطرق المؤدية للموقع،
و مدى اتصالها بالشوارع و الطرق المهمة في المنطقة ،و من ثم مقارنتها
بالمقارنات السوقية عن طريق وضع نسبة خصم او عالوة على سعر البيع.

• عالوة على ذلك تم أخذ في عين االعتبار شكل و تضاريس العقار قيد التقييم،
مقارنة بالمقارنات المختارة من السوق.
• التفاوض هي فجوة القيمة بين سعر الطلب وسعر البيع ،والتي يتم التفاوض
عليها بين مشتري راغب وبائع راغب.
• كما يتضح من المعلومات المذكورة أعاله ،نقدم القيمة السوقية للعقار في
جدول مصفوفة التقييم في الجهة اليسرى.

مصفوفة التقييم :
الوصف
المساحة (متر مربع)

مقارنة 1
5,044

مقارنة 2
2,990

مقارنة 3
21,996

سعر المتر (ريال/متر مربع)
التسويات
الموقع

1,800

1,050

1,000

0.00%

0.00%

-5.00%

الواجهات

-10.00%
0.00%

-12.50%
0.00%

-2.50%
0.00%

الشوارع

0.00%

0.00%

0.00%

سهولة الوصول

0.00%

0.00%

0.00%

شكل األرض

0.00%

0.00%

0.00%

التضاريس

0.00%

0.00%

0.00%

التفاوض

-10.00%

-10.00%

-10.00%

إجمالي التسويات

-20.00%

-17.50%

-17.50%

سعر المتر المربع بعد التسوية (ريال/متر مربع)

1,440

866

825

الوزن

50.00%

25.00%
1,140

25.00%

المساحة

النتيجة (ريال/متر المربع)

القيمة السوقية لألرض (ريال)

34,100,000

القيمة (ريال/متر مربع)

1,140
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التقييم
التقييم بأسلوب التكلفة ()2.2
تعليق صل قيمة المبن :
•
•
•
•
•

ملخص التقييم بأسلوب التللفة

تم تقدير تكاليف المباني من خالل زيارة الموقع من قبل شركة أبـــعـــــاد للتقييم
العقاري والتعرف على جميع الخدمات والمرافق في العقار قيد التقييم ووفقا لدليل
األسعار االسترشادية الصادر من قبل هيئة المقيمين المعتمدين.
بناء على الدليل االسترشادي فإن تكلفة البناء للعقارات المشابهة تتراوح ما بين 800
ريال سعودي للمتر المربع من مسطحات البناء إلى  1,000ريال سعودي لكل متر مربع.
بناء على معطيات العقار و نتائج البحث الميداني تم تحديد قيمة التكلفة للمسطحات
المبنية بواقع  800ريال سعودي لكل متر مربع.
عالوة على ذلك ،تتطرق طريقة التقييم بأسلوب التكلفة إلى نسبة اإلهالك االقتصادي
للعقار ،و على أساسه قام فريق أبعاد للتقييم العقاري بتقدير عمر المبنى و الذي تم
تجديده مؤخرا و لذلك تم التوصل إلى أن عمر المبنى يعادل تقريبا  0سنوات.
يوضح الجدول التالي أهم البيانات المستخدمة في عملية حساب قيمة المبنى.

قيمة األرض (ريال سعودي)
34,100,000

ريال/م2
1,140

قيمة المبنى بعد اإلهالك (ريال سعودي) ريال/م2
800

22,100,000
مدخالت التقييم بأسلوب التللفة :
اإلدخال

إجمالي مساحة مسطحات البناء (متر مربع)

27,605

نسبة اإلهالك ()%

%0

تكلفة البناء (ريال/متر مربع)

800

إجمالي تكلفة المبنى بعد اإلهالك (ريال سعودي)

22,100,000

قيمة العقار (ريال سعودي)
56,200,000

ريال/م2
1,876
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التقييم بأسلوب الدخل
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التقييم
دراسات وأبحاث السوق
•

•
•
•

قام فريق أبعاد بدراسة أسعار المستودعات المعروضة لإليجار في مدينة الرياض،
و خاصة المنطقة المحيطة بالعقار قيد التقييم.
تهدف عملية البحث الميداني لتحديد قيمة العقار السوقية قيد التقييم عن طريق
أسلوب الدخل (طريقة الرسملة).
فيما يخص القيمة اإليجارية سيتم عمل تسويات و تعديالت على المقارنات من
ناحية المساحة ،الواجهات ،خصائص المستودع ،و غيرها من عناصر العقار
المهمة ،للوصول للقيمة اإليجارية السنوية للعقار قيد التقييم.
توضح الخريطة المرفقة في الجهة اليسرى و الجداول باألسفل ملخص نتائج
البحث عن آداء المستودعات خالل عام .2021

مواقع العروض العقارية:

2

المقارهات المختارك
المساحة (متر مربع)

سعر المتر (ريال/متر)

بيع/عرض

عينة 1

1,440

167

عرض

عينة 2

7,000

171

عرض
1
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التقييم
التقييم بأسلوب الدخل ()1.2
توضيح مصفوفة التقييم :
• نقوم بتعديل النسب في مصفوفة التقييم حسب مميزات وخصائص كل عقار ،مع
مراعاة بعض التعديالت بما في ذلك الواجهات ،والمساحة ،والموقع ،وما إلى ذلك
للوصول إلى القيمة السوقية اإليجارية المناسبة للعقار قيد التقييم.
• بشكل عام تعكس تعديالت الموقع على العقار قيد التقييم وتم اخذ موقع العقار
قيد التقييم في االعتبار مقارنة بمواقع المقارنات المستخدمة.
• أيضا المساحة لها أثر كبير في تقييم العقار ,فكلما قلت مساحة المستودع قيد
التقييم عن مساحة المقارنة كان لها اثر إيجابي في التقييم والعكس.
• تم أخذ إطاللة الوجهات و الشوارع المحيطة للعقار قيد التقييم في االعتبار
مقارنة بالمقارنات السوقية المستخدمة.
• تم دراسة سهولة الوصول للعقار قيد التقييم من ناحية الطرق المؤدية للموقع،
و مدى اتصالها بالشوارع و الطرق المهمة في المنطقة ،و من ثم مقارنتها
بالمقارنات السوقية عن طريق وضع نسبة خصم او عالوة على سعر البيع.

• عالوة على ذلك تم أخذ في عين االعتبار مواصفات العقار قيد التقييم ،مقارنة
بالمقارنات المختارة من السوق.
• التفاوض هي فجوة القيمة بين سعر الطلب وسعر التاجير ،والتي يتم التفاوض
عليها بين مشتري راغب ومستؤجر راغب.
• كما يتضح من المعلومات المذكورة أعاله ،نقدم القيمة اإليجارية السوقية للعقار
في جدول مصفوفة التقييم في الجهة اليسرى.

مصفوفة التقييم :
الوصف
المساحة (متر مربع)

مقارنة 1

مقارنة 2

1,440

7,000

سعر المتر (ريال/متر مربع)

167

171

التسويات
الموقع

0.00%

0.00%

الواجهات

7.50%
0.00%

2.50%
0.00%

الشوارع

0.00%

0.00%

سهولة الوصول

5.00%

5.00%

مواصفات العقار
الطبقة المستهدفة

25.00%
5.00%

25.00%
5.00%

التفاوض

-5.00%

-5.00%

إجمالي التسويات

37.50%

27.50%

سعر المتر المربع بعد التسوية (ريال/متر مربع)

229

219

الوزن

50.00%

50.00%

المساحة

النتيجة (ريال/متر المربع)

القيمة اإليجارية السنوية (ريال)

6,179,905

224

القيمة (ريال/متر مربع)

224
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التقييم
التقييم بأسلوب الدخل ()2.2
التقييم بأسلوب الدخل (طريقة الرسملة) :
• قام فريق أبعاد للتقييم العقاري بتحليل معطيات السوق لبناء توقعات الدخل
باستخدام مقارنات من السوق في مدينة الرياض.
• باإلضافة إلى ذلك أن البحث الميداني و المكتبي يتطرق لمعدل العائد المناسب للعقار
قيد التقييم ،حتي يتم الوصول للقيمة السوقية للعقار قيد التقييم عن طريق أسلوب
الدخل.
• و بحسب اإلفادة من العميل فإن مستودعات البركة تعتبر شاغرة و معروضة لإليجار
في السوق المفتوحة.
• بناء على ما ورد اعاله ،فإن إجمالي اإليرادات لمستودعات البركة تعادل  6.2مليون
ريال سعودي في السنة.
• يبين الجدول في الجهة اليسرى تفاصيل عملية التقييم بأسلوب الدخل (طريق
الرسملة).

تفاةيل التقييم بأسلوب الدخل (طريقة الرسملة) :
اإلدخال
إجمالي الدخل السنوي (ريال سعودي)

6,179,905

معدل العائد ()٪

%7

قيمة العقار السوقية (ريال سعودي)

88,000,000

قيمة العقار (ريال سعودي)
88,000,000
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ملخص القيمة
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التقييم
ملخص القيمة
• بناء على المعلومات المذكورة في التقرير تم تقييم مستودعات البركة ،عن طريق أسلوبي الدخل و التكلفة و تعرض نتائج التقييم في الجدول أدناه.
• شركة أبعاد للتقييم العقاري ترجح القيمة السوقية للعقار قيد التقييم و التي تم الوصول لها عن طريق أسلوب الدخل.
• القيمة السوقية أدناه تم الوصول لها من خالل معلومات السوق لبناء توقعات األرباح ،و من ثم الوصول للقيمة السوقية عن طريق أسلوب الدخل (طريقة الرسملة).

ملخص صملية التقييم :
نتيجة التقييم

أسلوب التقييم
أسلوب الدخل (ريال سعودي)

 88,000,000ريال سعودي

أسلوب التكلفة (ريال سعودي)

 56,200,000ريال سعودي

قيمة العقار السوقية (ريال سعودي)
88,000,000

ريال/م2
2,938
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التقييم
ملخص القيمة
تصادق شركتنا صل التقييم أدهاه كقيمة سوقية مسب أسلوب الدخل طبقا
للشروط و المعايير و اإلفتراضات المذكورك في تقرير التقييم .وصليه فإن هتيجة
التقييم الناتدجة م تحليل معطيات العقار والسوق العقاري مسب تاريخ التقييم

التوقيع
م .عمار عبدالعزيز سندي
رقم العضوية1210000219 :

• القيمة السوقية للعقار قيد التقييم هي:

مقيم زميل

 88,000,000ريال سعودي

( فقط ثمانية وثمانون مليون ريال سعودي ال غير).

م .عمار محمد قطب
رقم العضوية1210000392 :
مقيم مؤقت

رائف هاشم جوهر
رقم العضوية1210002158 :
مقيم مؤقت

ختم الشركة
رقم السجل التجاري4030297686 :
رقم تسجيل شركة مهنية781/18/323 :
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• المصطلحات العامة في إعداد تقرير التقييم

• مستندات العقار
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مالحق
المصطلحات العامة في إعداد تقرير التقييم
الهيئة

االستخدام المقصود

• تشير إلى الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) هي الجهة المعنية بوضع الضوابط
والمعايير الالزمة لتقييم العقارات ،والمنشئات االقتصادية ،والمعدات ،والممتلكات المنقولة
ونحوها وذلك بموجب نظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م )43/و
تاريخ (9/7/1433هـ) وتهدف لتطوير مهنة التقييم ،ورفع مستوى العاملين بها ،ووضع
القواعد العامة الكتساب عضوية الهيئة بمستوياتها المختلفة والحفاظ عليها ،وتوفير
وسائل التطوير المستمر لالرتقاء بأعضائها إلى أفضل مستويات الممارسة والمعايير الدولية
للمهنة ،وتتمتع (الهيئة) بشخصية اعتبارية ،غير هادفه للربح ،ولها ميزانية مستقلة
وتعمل تحت إشراف وزارة التجارة واالستثمار

• استخدام نتائج التقييم أو مراجعة التقييم كما حددها المقيم بناء على تواصله مع العميل.

األصل أو األصول
• تسـهيل لعمليـة قـراءة المعاييـر ولتفـادي التكـرار يشـير مصطلـح (األصل) و (األصول)
عمومـا إلـى البنـود التـي تكـون محـور مهمـة التقييـم .ومـا لـم ينـص خـاف ذلـك فـي
المعيـار يمكـن اعتبـار هـذه المصطلحـات علـى أنها تعني وتشـمل كلٌ مـن الكلمـات
التاليـة( :أصـل ،مجموعـ ٌة أصـول ،التـزام ،مجموعـ ُة التزامـات ،أو مجموعـ ٌة مـن األصول
وااللتزامات).

العميل
• تشـير كلمـة (العميـل) إلـى الشـخص أو األشخاص أو الجهـة التـي يتـم إجـراء التقييـم لهـا.
ويشـمل ذلـك :العمالء الخارجييـن (أي عندمـا يكـون المقيـم متعاقـد مــع طــرف ثالــث)،
وكذلــك العمــاء الداخلييــن (أي التقييمــات المعــدة لصاحــب العمـل).

ال ُمستخدم المقصود
• العميل وأي طرف آخر ُمعرف ،باسمه أو نوعه ،كمستخدم لتقرير التقييم أو مراجعة التقييم
المقدم من المقيم بناء على تواصله مع العميل.

االختصاص القضائي
• تشـير كلمـة (االختصاص) إلـى البيئـة القانونيـة والتنظيميـة التـي يتـم فيهـا تنفيـذ عمليـة
التقييـم .ويشـمل القوانين واللوائـح التـي تسـنها الجهـات الحكوميـة مثـل :المقاطعـة،
والوالية ،والبلديـة ،والقوانيـن التـي تضعها بعـض الجهات التنظيميــة حســب غــرض
التقييــم مثــل :المصــارف المركزيــة وهيئــات تنظيــم األوراق الماليــة.

يمكن
• تصــف كلمــة (يمكــن) اإلجراءات التــي يقــع علــى المقيــم مســؤولية النظــر فيهـا بعيـن
االعتبار .وتتطلـب األمور الموصوفـة بهـذه الطريقـة اهتمـام المقيـم وفهمـه .حيـث إن
إمكانيـة تطبيـق هـذه األمور فـي عمليـة التقييـم تعتمـد علـى ممارسـة المقيـم لحكمـه
وخبرتـه المهنيـة فـي الظـروف التي تتماشـى مـع أهداف المعاييـر.
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المصطلحات العامة في إعداد تقرير التقييم
يجب

ينبغي

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

• تُشير كلمة (ينبغي) إلى المسؤوليات التي يفترض االلتزام بها .حيث يجب أن يمتثل ال ُمقيم
مع المتطلبات من هذا النوع ما لم يوضح ال ُمقيم أن اإلجراءات البديلة التي اتبعت في ظل
الظروف كانت كافية لتحقيق أهداف المعايير .وفي الظروف النادرة التي يعتقد فيها ال ُمقيم
أن أهداف المعيار يمكن تلبيتها بوسائل بديلة ،يجب على ال ُمقيم توثيق سبب عدم اتخاذ
اإلجراء المشار إليه وعدم اعتباره ضروريا أو مناسبا .إذا كان المعيار ينص على أنه (ينبغي)
لل ُمقيم أن ينظر في إجراء ما بعين االعتبار يصبح النظر فيه إلزاميا ،في حين أن تطبيق اإلجراء
ال يكون إلزاميا.

ال ُمشارك

• تُشير كلمة (ال ُمشارك) إلى المشاركين المعنيين وفقا ألساس (أو أسس) القيمة المستخدمة
في مهمة التقييم (انظر المعيار  104أساس القيمة) .وتتطلب األسس المختلفة للقيمة من
ال ُمقيم أخذ وجهات نظر مختلفة بعين االعتبار ،مثل :وجهات نظر (المشاركين في السوق)
(مثل :القيمة السوقية ،أو القيمة العادلة للمعايير الدولية للتقارير المالية) أو مالك معين أو
مشتر ُمحتمل (مثل :القيمة االستثمارية).

الغرض
• تشـير كلمـة (الغـرض) إلـى سـبب أو أسـباب إجـراء التقييـم ،وتشـمل األغراض العامـة (علـى
سـبيل المثـال ال الحصـر) أغـراض التقاريـر الماليـة ،والتقاريـر الضريبيـة ،ودعـم التقاضـي،
ودعـم المعامالت ،ودعـم قـرارات اإلقراض المضمـون.

هام أو جوهري
• تقييــم األهمية الماديــة إلــى الحكــم المهنــي ،ولكــن ينبغــي أن يكــون الحكــم
المهنــي حســب الســياق التالي :تعتبــر جوانــب التقييــم (بمــا فــي ذلــك المدخــالت،
واالفتراضات ،واالفتراضات الخاصـة ،واألساليب والطـرق المطبقـة) هامـ ٌة أو جوهريـة إذا
كان مـن المتوقــع أن يؤثــر تطبيقهــا علــى التقييــم ،أو علــى القــرارات االقتصادية ،أو
غيرهــا مـن قـرارات مسـتخدمي التقييـم ،وتصـدر األحكام المتعلقـة باألهمية الماديـة فـي
ضــوء مهمــة التقييــم وتتأثــر بحجــم أو طبيعــة األصل محــل التقييــم .تشــير (األهمية
الماديــة) كمــا هــي مســتخدمة فــي هــذه المعاييــر إلــى األهمية الماديـة بالنسـبة
لمهمـة التقييـم ،والتـي قـد تختلـف عـن اعتبـارات األهمية الماديــة أغراض أخــرى مثــل:
التقاريــر الماليــة ،ومراجعــة الحســابات.
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الموضوع ،األصل محل التقييم

القيمة

• تشـير هذه المصطلحــات إلـى األصل (األصول) التــي يتــم تقييمهـا فــي مهمــة تقيم
معينــة

• تشير كلمة (القيمة) إلى حكم المقيم على المبلغ المقدر وفق إحدى أسس القيمة المنصوص
عليها في المعيار  : 104أسس القيمة.

التقييم
• يقصد بالتقييم عملية أو إجراء تحديد وتقدير قيمة األصل أو االلتزام من خالل تطبيق معايير
التقييم الدولية.

غرض التقييم ،الغرض من التقييم

ال ُمقيم

• (المقيـم) هــو فــرد أو مجموعــ ٌة مــن األفراد أو منشــأة تمتلــك المؤهالت والقــدرة
والخبــرة الالزمة لتنفيــذ التقييــم بطريقــة مختصــة وموضوعيــة وغيــر متحيــزة .وفــي
بعــض الواليات القضائيــة يلزم الحصــول علـى ترخيــص قبــل أن يســتطيع الشــخص أن
يعمــل كمقيــم.

• انظر (الغرض)

الوزن أو األولوية
مراجع التقييم
• (مراجــع التقييــم) هــو مقيــم يقــوم بمراجعــة عمــل مقيــم آخــر .ويمكــن أن يقـوم
المراجـع كجـزء مـن مراجعـة التقييـم بإجـراءات تقييـم معينـة ،أو أن يبـدي رأيـا فـي
القيمـة.

• تشـير كلمـة (الـوزن) إلـى مقـدار االعتماد علـى مؤشـر معيـن للتوصـل إلـى القيمـة النهائيـة
علـى سـبيل المثـال :عنـد اسـتخدام طريقـة واحـدة يكـون وزنها ٪100

الترجيح
• تشـير كلمـة (الترجيـح) إلـى عمليـة تحليـل وتسـوية مؤشـرات مختلفـة للقيمـة ،وتكــون
عــادة مــن أســاليب وطــرق مختلفــة .وال تشــمل هــذه العمليــة حســاب متوســط
نتائــج التقييمــات ،وهــو أمــر غيــر مقبــول.
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رخصة البناء

صك العقار
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شركة أبعاد المتطورة وشريكه للتقييم العقاري
اإلدارة الرئيسية بمدينة جدة.
شارع محمد إبراهيم مسعود  ،حي السالمة
مبنى الزاهد  ،الطابق الخامس  ،مكتب 22
المملكة العربية السعودية

فرع مدينة الرياض.
طريق اإلمام سعود بن فيصل  ،حي الصحافة
مبنى الدفاع  ،الطابق الثاني  ،مكتب 106
المملكة العربية السعودية
لمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا على العنوان اآلتي:
الرقم الموحد 920004134 :
م .عمار سندي
الرئيس التنفيذي
جوال+966 50 730 0500 :
إيميلasindi@sa-abaad.com :
م .عمار قطب
مدير التقييم
جوال+966 55 556 2500 :
إيميلammarq@sa-abaad.com :

تقرير تقييم (نهائي)

صالة عرض البازغي ،الرياض
العميل /مشاركة المالية
30 June 2021

V210087

المقدمة

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

م .عمار عبدالعزيز سندي
الرئيس التنفيذي
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• نطاق العمل
• الشروط واالحكام العامة
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الملخص التنفيذي
ملخص التقرير
• يتكون العقار قيد التقييم من معرض سيارات و يقع على تقاطع طريق خريص مع
طريق عبدالرحمن بن عوف في حي النسيم الغربي في شرق مدينة الرياض.
• بناء على ماوردنا من معلومات فإن مجموع مساحة األرض التي يقع عليها العقار
تبلغ  10,000متر مربع ،و هي مخصصة لالستخدام التجاري.
• فيما تبلغ إجمالي مسطحات البناء حوالي  12,068.4متر مربع،و باإلضافة الى
مساحة السور التي تعادل  124متر مربع.

موقع العقار قيد التقييم:

ملخص الرأي في القيمة
العناصر

المعلومات

الغرض من التقييم

تقييم دوري لصندوق ريت

الملكية

مطلقة

تاريخ التعميد

2021 / 06 / 08

تاريخ المعاينة

2021 / 06 / 10

تاريخ التقييم

2021 / 06 / 30

أساس القيمة

القيمة السوقية

أسلوب التقييم

أسلوب الدخل (طريقة الرسملة)

العملة

ريال سعودي

القيمة السوقية (ريال)

71,000,000

القيمة السوقية (ريال/متر مربع)

 7,100ريال/متر مربع
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الملخص التنفيذي
الشروط واألحكام العامة
•

تم مراجعة تقييم العقار وفقا لمعايير التقييم الدولية ) (IVSالصادرة عن مجلس
معايير التقييم الدولية ) (IVSCفي عام  2020و أنظمة ولوائح الهيئة السعودية
للمقيمين المعتمدين بالمملكة العربية السعودية (تقييم).

•

تم إعداد هذا التقرير بناء على المعلومات التي تم جمعها أو تلقيها وتحليلها
وفقا ألفضل الممارسات للوصول للقيمة ،ويتم عادة اإلشارة إلى أي مالحظات
جوهرية بالتقرير تؤثر على القيمة.

•

تم االعتماد على هذا التقرير والتقييم وفقا للشروط والقيود المحددة التي تم
عرضها في هذا التقرير.

•

•

تم إعداد تقرير التقييم بناء على التعليمات الواردة من مكتب استشارات تقييم
والمشار إليه فيما يلي باسم (العميل) لتقدير القيمة السوقية للعقار الموصوف
بهدف التقييم الدوري لصندوق مشاركة ريت.

لم تتم معاينة العقار ظاهريا  ،ويتم في مثل هذه الحاالت افتراض بأن العقار قيد
التقييم خال من السلبيات الفنية وال يوجد اي مالحظات أو عيوب ظاهرة عليه ،و
يجب أن يفهم أن هذا تقرير تقييم وليس فحصا إنشائيا .

•

•

شركة أبـــعــاد وشريكه للتقييم العقاري على ثقة بأن هذا التقرير يفي
بمتطلبات العميل والتعليمات الخاصة به  ،كما أن المعلومات الواردة في هذا
التقرير محاطة بكامل السرية وأن التقرير صادر للعميل فقط .

في حال اكتشاف عدم صحة أي معلومة مستقبال والتي تم ذكرها في التقرير
بشكل غير متعمد وخارج عن اإلرادة فإن القيمة الواردة في هذا التقرير يمكن أن
تتغير ويجب الرجوع للمقيم إلعادة النظر في القيمة.

•

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

•

مسؤولية شركة أبـــعـــــاد وشريكه للتقييم العقاري مقصورة على التقرير
والمعلومات الواردة بالتقرير  ،وعدا ذلك يتحمل (العميل) مسؤولية طلب تقييم
العقار وما يترتب على ذلك قانونيا.

•

يعتبر تقرير التقييم هذا صحيح فقط في حال اعتماده بختم الشركة إضافة إلى
توقيع المقيمين المعتمدين .

•

تعتبر القيم المقدرة في هذا التقرير هي للعقار قيد التقييم  ،وأي توزيع للـ
(القيمة – القيم) على أجزاء العقار ينطبق فقط حسب سرد التقرير وألغراضه،
ويجب أن ال تستعمل هذه القيم ألي أغراض أخرى  ،إذ يمكن أن تكون غير
صحيحة في حال تم تغيير الغرض من التقييم والذي أنشيء التقرير ألجله .

•

نود أن ننوه ان عملية التقييم مبنية على معطيات السوق ،و المعلومات
المقدمة من العميل حول العقار قيد التقييم.
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• القدرة على التقييم
• موضوع القيمة

• المعايير المهنية
• أسلوب التقييم

شروط التقييم

• أساس التقييم
• تاريخ التقييم
• تاريخ المعاينة
• حدود المعاينة
• مصادر المعلومات
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شروط التقييم

القدرة على التقييم:

تاريخ التقييم:

تملك شركة أبـــعـــــاد وشريكه للتقييم العقاري كوادر مهنية قادرة على تقييم هذا
النوع من األصول ،ولديها الكفاءة المطلوبة للوصول إلى القيمة السوقية في التاريخ
المطلوب.

• نؤكد أنه قد تم التقييم في تاريخ 2021 / 06 / 30

تاريخ المعاينة

موضوع القيمة:

• نؤكد أنه قد تمت عملية المعاينة في تاريخ 2021 / 06 / 10

موضوع التقييم هو تقدير القيمة السوقية لمعرض البازغي للسيارات ،حي النسيم
الغربي ،الرياض

حدود المعاينة:

المعايير المهنية:
نفذت مهمة التقييم هذه استنادا على معايير التقييم الدولية ) (IVSالصادرة عن
المجلس معايير التقييم الدولية ) (IVSCعام  2020وأنظمة ولوائح الهيئة السعودية
للمقيمين المعتمدين بالمملكة العربية السعودية (تقييم) ،واإلجراءات والقواعد
المهنية المتعارف عليها في أعمال التقييم لألصول العقارية ،والتي تقوم على التحليل
والمقارنة والمعاينة المباشرة لكل عقار ،والبحث قدر اإلمكان عن المؤثرات والخصائص
اإليجابية والسلبية للعقار محل التقييم.

أسلوب التقييم:
األساليب المتبعة في عملية التقييم تشمل أسلوب الدخل

أساس التقييم:
سيتم تقديم تقييمنا على أساس القيمة السوقية ،والتي تم تعريفها وفقا لمعايير
التقييم الدولية ) (IVSفي عام  2020كاالتي:
هي المبلغ المقدر الذي ينبغي على أساسه مبادلة األصول أو االلتزامات في تاريخ
التقييم بين مشتر راغب وبائع راغب في إطار معاملة على أساس محايد بعد تسويق
مناسب حيث يتصرف كل طرف من األطراف بمعرفة وحكمة دون قسر أو إجبار".

• لتنفيذ مهمة التقييم وتحقيق غرض هذا التقرير تم االعتماد على أعمال البحث
المكتبية و الميدانية ،لتحليل أسعار العقارات في المنطقة المحيطة بالعقار قيد
التقييم.

مصادر المعلومات:
• اعتمدنا في إعداد تقرير التقييم على مجموعة من المصادر والمعلومات والبيانات
المكتبية ،والميدانية التي نعتقد أنها تكافئ غرض ووقت التقييم .كما اعتمدنا على
مجموعة البيانات المقدمة في تقارير التقييم (التي تم مراجعتها) والمتعلقة بالعقار
محل التقييم ،وعليه فان أي تغيير او خطأ في البيانات فيعتبر هذا التقرير غير مكتمل
ويجب الرجوع للمقيم.
تم االطالع على مستندات التالية :
• موقع العقار.
• معطيات الدخل
• معلومات الصك.
• رخصة البناء
وعليه فإننا نفترض سالمة المعلومات وعدم وجود ما ينافيه أو يعارضه وقد صدر
التقرير بناء على هذا ونخلي مسئوليتنا من كل ما ينافيه.
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• الملكية الفكرية و إعادة النشر

اإلفصاح

• السرية وحفظ المعلومات
• االفتراضات واالفتراضات الخاصة
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اإلفصاح

الملكية الفكرية و إعادة النشر

التقييم تحت حاالت عدم اليقين :

يتم إصدار هذا التقرير لالستخدام الشخصي  ،وللمستشارين المختصين  ،للغرض المحدد
الذي يشير إليه.
ال تتحمل شركة أبـــعــاد وشريكه للتقييم العقاري أي مسؤولية تجاه أي طرف ثالث
لكامل أو جزء من محتوياته.
ال يجوز تضمين كل أو أي جزء من هذا التقييم أو أي مرجع له في أي وثيقة منشورة
أو تعميم أو بيان أو الكشف عنها بأي شكل من األشكال دون موافقة خطية مسبقة
من شركة أبـــعــاد وشريكه للتقييم العقاري على الشكل والسياق الذي قد يظهر
فيه.

أثر تفشي فيروس كورونا الجديد( ) ،COVID-19الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية
بأنها "جائحة عالمية" في  11مارس  ، 2020على األسواق المالية العالمية.
تم تطبيق قيود السفر من قبل العديد من الدول ،حيث تأثر نشاط السوق في العديد
من القطاعات.
اعتبارا من تاريخ التقييم المشار إليه في التقرير فإننا نولي األدلة السوقية واإلفتراضات
التي تم اإلعتماد عليها وزنا أقل عند التوصل لرأينا في القيمة.
في الواقع ،فإن االستجابة الحالية لـ COVID-19تعني أننا نواجه مجموعة غير
مسبوقة من الظروف التي نبني عليها الحكم في القيمة.
ونظرا للتأثير المستقبلي غير المعروف لـ COVID-19الذي قد يكون لها آثار على
سوق العقارات ،لذلك نوصي بتقييم هذا العقار بشكل متكرر.

السرية وحفظ المعلومات
لقد أعد هذا التقرير بناء على طلب خاص ولغرض استشاري ،وندرك ألجل هذا األهمية
القصوى عند صاحب الطلب في الحفاظ على معطيات ومخرجات هذا التقرير وكتمانها،
ونحن ملتزمون بذلك ولن يتم استخدام المعلومات الخاصة بالعميل في غير هذا
التقرير ،وتعد معلوماته ملكا خاصا لصاحبها وللمستخدمين المحددين في التقرير وال
يحق ألي طرف آخر االطالع عليها.

االفتراضات واالفتراضات الخاصة :
وفقا لتعريف معايير التقييم الدولية “تعد االفتراضات أمور منطقية يمكن قبولها
كحقيقة في سياق أعمال التقييم دون التحقق أو التدقيق فيها على نحو محدد ،كما
أنها أمور تقبل بمجرد ذكرها وهذه االفتراضات ضرورية لفهم التقييم أو المشورة
المقدمة .واالفتراضات الخاصة عبارة عن افتراضات تختلف عن الحقائق الفعلية
الموجودة في تاريخ التقييم ،أو تلك التي ال يفترضها مشارك معتاد في السوق في
معاملة ما في تاريخ التقييم.
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• العقار على مستوى المدينة

دراسات الموقع

• العقار على مستوى المنطقة
• مشاريع ريادية

11

دراسات الموقع
العقار على مستوى المدينة
مطار الملك
خالد الدولي

يقع العقار قيدد التقيديم لالريداض
وهددي صاةددمة الممللددة العرليددة
السعودية وأكبر مددهاا ومركد
منطقة الرياض.
تُعد الرياض أكبر مدن السعودية
إذ للددددد صدددددد سددددلاهاا لعددددا
1440هددددد 6.9 2018/مليددددون
هسمة.
موقع العقار

تعتبددر الريدداض وامدددك مدد أكبددر
مدددن العددالم العرلددي مدد ميدد
المسامة إذ تصل مسامة المديندة
المطددددورك إلدددد مددددوالي 1,913
كيلومتر ُمرلَّع.
تشددداد مديندددة الريددداض تطدددور
ملحوظ في مشاريع البنية التحتية
ومشاريق المواةالت العامة ميد
جدداري العمددل صلد مشددرو متددرو
الرياض ومشرو النقل العا .
العقدددار قيدددد التقيددديم يقدددع فدددي
المنتصف الشرقي لمدينة الرياض
فددي مددي النسدديم الورلددي و يبعدد
صدد مطددار الملددك خالددد الدددولي
مسافة  24كيلو.
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دراسات الموقع
العقار على مستوى المنطقة

خريطة الموقع صل مستوى المنطقة :

تحليل الموقع صل مستوى المنطقة

• يقع العقار قيد التقييم في المنتصف الشرقي لمدينة الرياض ،بمحاذاة طريق خريص،
على قطعة أرض منتظمة الشكل ذو سطح مستوي.
• ويقع المعرض قيد التقييم على قطعة أرض تبلغ مساحتها  10,000م.2
• تتميز منطقة العقار بوجود الخدمات األساسية مثل الكهرباء ،الماء ،اإلنارة ،الصرف
الصحي ،و شوارع و ممرات مشاه مسفلتة.
• يقع العقار قيد التقييم على تقاطع طريق خريص مع شارع عبدالرحمن بن عوف .و
يعتبر طريق خريص من أهم الطرق الشريانية في الجهة الشرقية من الرياض.
• بناء على المعطيات المقدمة من العميل ،فإن إجمالي مساحة المباني تعادل
 12,068.4متر مربع .مكونة من قبو بمساحة  5,000متر مربع ،و دور أرضي بمساحة
 5,787.4متر مربع ،باإلضافة إلى دور ميزانين بمساحة  1,281متر مربع.
• يوضح الجدول التالي أهم تفاصيل العقار قيد التقييم.

ملخص معلومات العقار
الوصف

اإلدخال

إجمالي مساحة األرض (م)2

10,000

إجمالي مساحة مسطحات البناء (م)2
عدد المعارض التجارية (عدد)

12,068.4
1
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دراسات الموقع
مشاريع ريادية  -مترو الرياض
• مترو الرياض هو نظام نقل سريع ،وهو حاليا قيد اإلنشاء وهو أحد أكبر مشاريع
البنية التحتية في مدينة الرياض.
• تم تصميم المترو كنظام مواصالت على مستوى عالمي ،ويتضمن  756عربة مترو
و 85محطة و 6خطوط مترو وشبكة بطول  176كم.
• أدى بناء نظام المترو إلى عدد من عمليات إغالق الطرق التي أثرت على حركة
المرور في أجزاء مختلفة من المدينة.

176

80

85

كم/ساعة

كم

25

إجمالي
المسافة

مجمع

سرعة
القطار

مجمع
للمواقف

خريطة مسارات مترو الرياض

محطة

6

مسارات

1.6

عدد
المحطات

عدد
المسارات

مليون

عدد الركاب
يوميا

أطوال خطوط مترو الرياض
المسار

طول المسار (كم)

المسار األول (األزرق)

38.0

المسار الثاني (األحمر)

25.3

المسار الثالث (البرتقالي)

40.7

المسار الرابع (األصفر)

29.6

المسار الخامس (األخضر)

12.9

المسار السادس (البنفسجي)

29.5
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دراسات الموقع
مشاريع ريادية  -مشروع سبورتس بوليفارد
مشرو سبورتس لوليفارد
• هو أحد المشاريع األربعة الضخمة التي أطلقها خادم
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في مارس
.2019
• يمتد المشروع على مسافة  135كم يربط وادي حنيفة في
األطراف الغربية لمدينة الرياض بوادي السلي في الجهة
الشرقية من المدينة.
• يتميز مشروع Sports Boulevardبممرات مشاة خضراء
ومسارات مخصصة لراكبي الدراجات المحترفين والهواة
بطول  135كم و  85كم على التوالي .باإلضافة إلى
مسارات ركوب الخيل الممتدة لمسافة  123كم.
• عالوة على ذلك  ،من المتصور أن يتضمن المشروع
مخصصات للمنتزه الصحراوي  ،وأماكن الفعاليات ،
والساحات  ،ودور السينما  ،وكذلك المناطق الترفيهية
والتجارية.
• عالوة على ذلك  ،من المتوقع أن يضم المشروع مساحات
خضراء  ،تبلغ مساحتها أكثر من  3.5مليون كيلومتر مربع
 ،والتي سيتم ريها باستخدام المياه المعاد تدويرها.
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دراسات الموقع
مشاريع ريادية  -مشروع مركز الملك عبدالعزيز التاريخي

مشرو مرك الملك صبدالع ي التاريخي
• يقع المشروع في حي المربع  ،المنطقة المركزية لمدينة
الرياض  ،ويمتد على مساحة إجمالية تزيد عن  400ألف متر
مربع.
• تميل مدينة الملك عبدالعزيز إلى أن تعكس تراث مدينة
الرياض وثقافتها وتاريخها  ،حيث تستضيف مرافق حديثة
ومتعددة األغراض  ،وتحول المشروع إلى واحة ثقافية.
• يضم المركز الحديقة العامة والمتحف الوطني ومقر اآلثار
والمتاحف وقصر المربع ومكتبة الملك عبد العزيز العامة
ودارة الملك عبد العزيز ومسجد وقاعة الملك عبد العزيز ،
باإلضافة إلى مجموعة متنوعة من المباني الثقافية
التقليدية.
 17000م  2مساحة المتحف
الوطني
سعة المسجد
 4200شخص
 1100موقف
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• وصف العقار

معلومات العقار

• معلومات الملكية
• صور العقار
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معلومات العقار
وصف العقار

وةف العقار قيد التقييم:
• العقار قيد القييم يحتوي على معرض سيارات في الدور األرضي باإلضافة إلى
مكاتب في دور الميزانين و دور قبو مخصص لمواقف السيارات.
• بحسب المعلومات المقدمة من العميل فإن العقار قيد التقييم مؤجر بالكامل
لمعرض البازغي للسيارات ،لمدة  10سنة ،قابلة للتمديد لمدة  5سنوات.
• يقع العقار على أرض تبلغ مساحتها  10,000متر مربع ،مملوكة من قبل شركة
حفظ المشاركة العقارية ،و تتمتع بعقد إيجار بالكامل لصالح شركة صالح
عبداهلل البازغي و أوالده وكيل لسيارات تويوتا ولكزس في المنطقة الوسطى
والوكيل الحصري لسيارات سكودا في المملكة العربية السعودية .نود اإلحاطة
بان شركة أبعاد للتقييم العقاري لم تستلم أي معلومات عن عقد اإليجار و أنه
تم تقييم العقار بناء على المعطيات الواردة من العميل.

Fact Sheet
لعض العالمات التجارية ضم العقار قيد التقييم:

معلومات العقار:
معرض البازغي للسيارات

التفاصيل

المساحة التأجيرية (متر مربع)

7,068.4

مساحة المباني (متر مربع)

12,068.4

عدد المحالت

 1معرض

معدل االشغال ()%

%100
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معلومات العقار
معلومات الملكية
مللية العقار :
الوصف
اسم المالك

شركة حفظ المشاركة العقارية

اسم العقار المراد تقييمه

معرض البازغي للسيارات

رقم القطعة
رقم المخطط التنظيمي

134 ,133 ,132 ,131 ،104 ,103 ,102 ,101
911

المنطقة (عنوان العقار )

حي النسيم
طريق خريص

اسم الشارع
إحداثيات الموقع
المدينة
معلومات الملكية
معلومات صك الملكية

التفاصيل

46°48'02.6"E

مالحظة :لم يتم التحقق عن أي مستند قانوني للعقار قيد التقييم والتي تتضمن
التخطيط أو الملكية أو الرهن وبعض األمور القانونية والتي أسس عليها كل هذا
التقرير أو جزء منه اعتبرت موثوق بها  .وتم افتراض أن الصك صحيح وساري
المفعول .وأيضا تم افتراض أن العقار خالي ومتحرر من أي التزامات قانونية أو حقوق
الرهن أو أي معوقات.

* مصادر المعلومات (العميل)
24°44'16.1"N

الرياض
مطلقة

رقم الصك:

810104049341

تاريخ االصدار:

 19/5/1441هـ

19

معلومات العقار
صور العقار
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• منهجية التقييم

التقييم

• تحليل المخاطر على العقار
• التقييم بأسلوب الدخل
• ملخص القيمة
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التقييم
منهجية التقييم
مناجية التقييم لالدخل (طريقة رسملة الدخل)
•

•
•

•
•
•

•
•

عند تحديد رأينا حول القيمة السوقية للعقارات الخاضعة للتقييم  ،و اعتبارا انها
مدرة للدخل ،فقد استخدمنا أسلوب الدخل للتقييم و باستخدام طريقة رسملة
الدخل.
تعتمد هذه الطريقة على تحليل دخل العقار السنوي ،بعد خصم جميع تكاليف
التشغيل و الصيانة و غيرها من المصروفات ،للوصول لصافي الدخل.
بعد الوصول لصافي الدخل يتم تطبيق معدل العائد المطلوب على االستثمار من
جانب المستثمرين.
و يستخدم في عملية تحديد معدل العائد عمليات البيع و االستحواذ لعقارات
مشابهة تم تنفيذها في وقت قريب من تاريخ التقييم بقيم إيجارية معروفة.
حيث يتم إجراء تقييم عكسي للوصول لمعدل العائد من خالل معرفة نوع الدخل و
قيمته و سعر الشراء و غيرها من خصائص العقار األخرى.
علما بأن في حال عدم وجود معامالت عقارية مباشرة يتم إجراء تعديالت و
تسويات من معامالت معروفة لعقارات غير مشابهة ليتم الوصول لمعدل العائد
المناسب للعقار قيد التقييم.
عادة ما يستخدم أسلوب الرسملة عندما تكون قيمة العقار تعتمد بشكل كبير
على األرباح من النشاط التجاري و ليس من قيمة األرض و المباني.
عالوة على ذلك يرجح استخدام طريقة الرسملة عندما ال تتوفر بيانات كافية مما
يحول دون تطبيق طريقة المقارنة (أسلوب السوق) أو طريقة التدفقات النقدية
(أسلوب الدخل).

صافي الدخل السنوي

معدل العائد

قيمة العقار بطريقة الرسملة
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التقييم
تحليل المخاطر على العقار
المخاطر االقتصادية

المخاطر التنظيمية والتشريعية

مخاطر العقود طويلة األجل

قد تؤثر ظروف االقتصاد الكلي
للدولة على السوق العقاري بشكل
عام ،مثل معدالت التضخم والسيولة
ومعدالت الفائدة وتكاليف التمويل
والضرائب وحركة أسواق األسهم
المحلية والعالمية ،حيث أن تغير
بعض او كل هذه المؤثرات يؤثر
على السوق العقاري.

قد تشهد البيئة التنظيمية أو القانونية
أو التشريعية بعض التغيرات التي قد تؤثر
على قيمة العقار ،مثل ظهور تشريعات
بلدية بالسماح أو المنع ألنشطة في
مناطق محددة ،أو تخفيض أو زيادة عدد
األدوار في المنطقة المحيطة مما يؤثر
على القيمة النهائية للعقار.

يؤثر عدم أو محدودية العقود طويلة
األجل بشكل كبير على قيمة العقار،
وخصوصا العقارات المدرجة تحت
صناديق الريت .حيث وجود عقود
طويلة األجل يعطي استقرار للدخل
وبالتالي على القيمة .في حين غياب
مثل هذه العقود يعطي تذبذب في
اسعار التأجير والدخل وبالتالي يؤثر
على القيمة النهائية.

مخاطر ضمان تحقيق اإليرادات
بما أن تحقيق اإليرادات يعتبر العامل
الرئيسي في تحديد قيمة العقار ،فإن أي
تغير في اإليرادات نتيجة ظروف السوق
المختلفة سوف يؤثر في قيمة العقار.

مخاطر المنافسة
إن كثرة المعروض من السلع العقارية
يؤدي الى وجود منافسة في األسعار
المقدمة للمستهلك .ونجد ذلك واضحا في
السوق العقاري فإن زيادة الوحدات
والمعارض المعروضة في السوق ودخول
منافسين جدد بمنتجات سيؤدي الى
انخفاض األسعار والخدمات وبالتالي
انخفاض سعر العقار النهائي.
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التقييم
التقييم بأسلوب الدخل
التقييم لأسلوب الدخل (طريقة الرسملة) :

• قام فريق أبعاد للتقييم العقاري بتحليل معطيات الدخل المقدمة من العميل و إجراء
بحث ميداني و مكتبي للتحقق من القيمة اإليجارية لمعرض البازغي للسيارات مقارنة
بالسوق في مدينة الرياض .يلخص الجدول في الجهة اليسرى نتائج البحث الميداني
للمحالت التجارية في مدينة الرياض.
• و بحسب نتائج البحث الميداني فإن أسعار اإليجار للمعارض التجارية في مدينة الرياض
تتراوح بين  400إلى  900ريال/متر مربع ،و تختلف حسب الموقع و المساحة ،و مدة
العقد.
• باإلضافة إلى ذلك أن البحث الميداني و المكتبي يتطرق لمعدل العائد المناسب للعقار
قيد التقييم ،و ذلك للتحقق من معدل العائد الفعلي للعقار المقدم من العميل .و
بناء على نتائج البحث الميداني و المكتبي فإن معدالت العائد للمجمعات التجارية
تتراوح من  %8إلى  ،%9.5و تختلف بحسب اختالف الموقع ،المستأجرين ،معدل
اإلشغال ،و غيرها من خصائص العقار.
• و بحسب اإلفادة من العميل فإن العقار قيد التقييم يتمتع بعقد إيجار مع شركة
صالح عبداهلل البازغي و أوالده لمدة  10سنوات ملزمة بسندات ألمر ،باإلضافة إلى
إمكانية التمديد لمدة  5سنوات أخرى.
• عالوة على ذلك فإن عقد اإليجار ينص على صافي قيمة إيجارية تعادل  6مليون ريال
سعودي في السنة .و تشكل القيمة اإليجارية نسبة  %8.5كعائد على سعر الشراء
(حسب إفادة العميل).
• يبين الجدول في الجهة اليسرى تفاصيل عملية التقييم بأسلوب الدخل (طريق
الرسملة).

ملخص أسعار اإليجارات في المنطقة :
اإلدخال
إيجار المعارض الصغيرة (ريال/متر مربع)

900 – 700

إيجار المعارض الكبيرة (ريال/متر مربع)

600 – 400

إيجار المكاتب (ريال/متر مربع)

900 – 600

تفاةيل التقييم لأسلوب الدخل (طريقة الرسملة) :
اإلدخال
صافي الدخل السنوي (ريال سعودي)

6,000,000

معدل العائد ()٪

%8.5

قيمة العقار السوقية (ريال سعودي)

71,000,000

قيمة العقار (ريال سعودي)
71,000,000

ريال/م2
7,100
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التقييم
ملخص القيمة
تصادق شركتنا صل التقييم أدهاه كقيمة سوقية مسب أسلوب الدخل طبقاً
للشروط و المعايير و اإلفتراضات المذكورك في تقرير التقييم .وصليه فإن هتيجة
التقييم الناتدجة م تحليل معطيات العقار والسوق العقاري مسب تاريخ التقييم

التوقيع
م .عمار عبدالعزيز سندي
رقم العضوية1210000219 :

• القيمة السوقية للعقار قيد التقييم هي:

مقيم زميل

 71,000,000ريال سعودي

( فقط واحد وسبعون مليون ريال سعودي ال غير).

م .عمار محمد قطب
رقم العضوية1210000392 :
مقيم مؤقت

رائف هاشم جوهر
رقم العضوية1210002158 :
مقيم مؤقت

ختم الشركة
رقم السجل التجاري4030297686 :
رقم تسجيل شركة مهنية781/18/323 :
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مالحق

• المصطلحات العامة في إعداد تقرير التقييم

• مستندات العقار
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مالحق
المصطلحات العامة في إعداد تقرير التقييم
الهيئة

االستخدام المقصود

• تشير إلى الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) هي الجهة المعنية بوضع الضوابط
والمعايير الالزمة لتقييم العقارات ،والمنشئات االقتصادية ،والمعدات ،والممتلكات المنقولة
ونحوها وذلك بموجب نظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م )43/و
تاريخ (9/7/1433هـ) وتهدف لتطوير مهنة التقييم ،ورفع مستوى العاملين بها ،ووضع
القواعد العامة الكتساب عضوية الهيئة بمستوياتها المختلفة والحفاظ عليها ،وتوفير
وسائل التطوير المستمر لالرتقاء بأعضائها إلى أفضل مستويات الممارسة والمعايير الدولية
للمهنة ،وتتمتع (الهيئة) بشخصية اعتبارية ،غير هادفه للربح ،ولها ميزانية مستقلة
وتعمل تحت إشراف وزارة التجارة واالستثمار

• استخدام نتائج التقييم أو مراجعة التقييم كما حددها المقيم بناء على تواصله مع العميل.

األصل أو األصول
• تسـهيل لعمليـة قـراءة المعاييـر ولتفـادي التكـرار يشـير مصطلـح (األصل) و (األصول)
عمومـا إلـى البنـود التـي تكـون محـور مهمـة التقييـم .ومـا لـم ينـص خـاف ذلـك فـي
المعيـار يمكـن اعتبـار هـذه المصطلحـات علـى أنها تعني وتشـمل ًّكلٌ مـن الكلمـات
التاليـة( :أصـل ،مجموعـ ٌة أصـول ،التـزام ،مجموعـ ُة التزامـات ،أو مجموعـ ٌة مـن األصول
وااللتزامات).

العميل
• تشـير كلمـة (العميـل) إلـى الشـخص أو األشخاص أو الجهـة التـي يتـم إجـراء التقييـم لهـا.
ويشـمل ذلـك :العمالء الخارجييـن (أي عندمـا يكـون المقيـم متعاقـد مــع طــرف ثالــث)،
وكذلــك العمــاء الداخلييــن (أي التقييمــات المعــدة لصاحــب العمـل).

ال ُمستخدم المقصود
• العميل وأي طرف آخر ُمعرف ،باسمه أو نوعه ،كمستخدم لتقرير التقييم أو مراجعة التقييم
المقدم من المقيم بناء على تواصله مع العميل.

االختصاص القضائي
• تشـير كلمـة (االختصاص) إلـى البيئـة القانونيـة والتنظيميـة التـي يتـم فيهـا تنفيـذ عمليـة
التقييـم .ويشـمل القوانين واللوائـح التـي تسـنها الجهـات الحكوميـة مثـل :المقاطعـة،
والوالية ،والبلديـة ،والقوانيـن التـي تضعها بعـض الجهات التنظيميــة حســب غــرض
التقييــم مثــل :المصــارف المركزيــة وهيئــات تنظيــم األوراق الماليــة.

يمكن
• تصــف كلمــة (يمكــن) اإلجراءات التــي يقــع علــى المقيــم مســؤولية النظــر فيهـا بعيـن
االعتبار .وتتطلـب األمور الموصوفـة بهـذه الطريقـة اهتمـام المقيـم ًّ وفهمـه .حيـث إن
إمكانيـة تطبيـق هـذه األمور فـي عمليـة التقييـم تعتمـد علـى ممارسـة المقيـم لحكمـه
وخبرتـه المهنيـة فـي الظـروف التي تتماشـى مـع أهداف المعاييـر.
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المصطلحات العامة في إعداد تقرير التقييم
يجب

ينبغي

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

قيم
• تُشير كلمة (ينبغي) إلى المسؤوليات التي يفترض االلتزام بها .حيث يجب أن يمتثل ال ُم ًّ
أن اإلجراءات البديلة التي اتبعت في ظل
قيم ًّ
مع المتطلبات من هذا النوع ما لم يوضح ال ُم ًّ
قيم
الظروف كانت كافية لتحقيق أهداف المعايير .وفي الظروف النادرة التي يعتقد فيها ال ُم ًّ
قيم توثيق سبب عدم اتخاذ
ًّ
أن أهداف المعيار يمكن تلبيتها بوسائل بديلة ،يجب على ال ُم ًّ
اإلجراء المشار إليه وعدم اعتباره ضروريا أو مناسبا .إذا كان المعيار ينص على أنًّه (ينبغي)
أن تطبيق اإلجراء
قيم أن ينظر في إجراء ما بعين االعتبار يصبح النظر فيه إلزاميا ،في حين ًّ
لل ُم ًّ
ال يكون إلزاميا.

ال ُمشارك

• تُشير كلمة (ال ُمشارك) إلى المشاركين المعنيين وفقا ألساس (أو أسس) القيمة المستخدمة
في مهمة التقييم (انظر المعيار  104أساس القيمة) .وتتطلب األسس المختلفة للقيمة من
قيم أخذ وجهات نظر مختلفة بعين االعتبار ،مثل :وجهات نظر (المشاركين في السوق)
ال ُم ًّ
ًّولية للتقارير المالية) أو مالك معين أو
(مثل :القيمة السوقية ،أو القيمة العادلة للمعايير الد ًّ
مشتر ُمحتمل (مثل :القيمة االستثمارية).

الغرض
• تشـير كلمـة (الغـرض) إلـى سـبب أو أسـباب إجـراء التقييـم ،وتشـمل األغراض العامـة (علـى
سـبيل المثـال ال الحصـر) أغـراض التقاريـر الماليـة ،والتقاريـر الضريبيـة ،ودعـم التقاضـي،
ودعـم المعامالت ،ودعـم قـرارات اإلقراض المضمـون.

هام أو جوهري
• تقييــم األهمية الماديــة إلــى الحكــم المهنــي ،ولكــن ينبغــي أن يكــون الحكــم
المهنــي حســب الســياق التالي :تعتبــر جوانــب التقييــم (بمــا فــي ذلــك المدخــالت،
واالفتراضات ،واالفتراضات الخاصـة ،واألساليب والطـرق المطبقـة) هامـ ٌة أو جوهريـة إذا
كان مـن المتوقــع أن يؤثــر تطبيقهــا علــى التقييــم ،أو علــى القــرارات االقتصادية ،أو
غيرهــا مـن قـرارات مسـتخدمي التقييـم ،وتصـدر األحكام المتعلقـة باألهمية الماديـة فـي
ضــوء مهمــة التقييــم وتتأثــر بحجــم أو طبيعــة األصل محــل التقييــم .تشــير (األهمية
الماديــة) كمــا هــي مســتخدمة فــي هــذه المعاييــر إلــى األهمية الماديـة بالنسـبة
لمهمـة التقييـم ،والتـي قـد تختلـف عـن اعتبـارات األهمية الماديــة أغراض أخــرى مثــل:
التقاريــر الماليــة ،ومراجعــة الحســابات.
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المصطلحات العامة في إعداد تقرير التقييم
الموضوع ،األصل محل التقييم

القيمة

• تشـير هذه المصطلحــات إلـى األصل (األصول) التــي يتــم تقييمهـا فــي مهمــة تقيم
معينــة

• تشير كلمة (القيمة) إلى حكم المقيم على المبلغ المقدر وفق إحدى أسس القيمة المنصوص
عليها في المعيار  : 104أسس القيمة.

التقييم
• يقصد بالتقييم عملية أو إجراء تحديد وتقدير قيمة األصل أو االلتزام من خالل تطبيق معايير
التقييم الدولية.

غرض التقييم ،الغرض من التقييم

قيم
ال ُم ًّ

• (المقيـم) هــو فــرد أو مجموعــ ٌة مــن األفراد أو منشــأة تمتلــك المؤهالت والقــدرة
والخبــرة الالزمة لتنفيــذ التقييــم بطريقــة مختصــة وموضوعيــة وغيــر ًّ متحيــزة .وفــي
بعــض الواليات القضائيــة يلزم الحصــول علـى ترخيــص قبــل أن يســتطيع الشــخص أن
يعمــل كمقيــم.

• انظر (الغرض)

الوزن أو األولوية
مراجع التقييم
• (مراجــع التقييــم) هــو مقيــم يقــوم بمراجعــة عمــل مقيــم آخــر .ويمكــن أن يقـوم
المراجـع كجـزء مـن مراجعـة التقييـم بإجـراءات تقييـم معينـة ،أو أن يبـدي رأيـا فـي
القيمـة.

• تشـير كلمـة (الـوزن) إلـى مقـدار االعتماد علـى مؤشـر معيـن للتوصـل إلـى القيمـة النهائيـة
علـى سـبيل المثـال :عنـد اسـتخدام طريقـة واحـدة يكـون وزنها ٪100

الترجيح
• تشـير كلمـة (الترجيـح) إلـى عمليـة تحليـل وتسـوية مؤشـرات مختلفـة للقيمـة ،وتكــون
عــادة مــن أســاليب وطــرق مختلفــة .وال تشــمل هــذه العمليــة حســاب متوســط
نتائــج التقييمــات ،وهــو أمــر غيــر مقبــول.
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مالحق
مستندات العقار
رخصة البناء

صك العقار
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شركة أبعاد المتطورة وشريكه للتقييم العقاري
اإلدارة الرئيسية بمدينة جدة.
شارع محمد إبراهيم مسعود  ،حي السالمة
مبنى الزاهد  ،الطابق الخامس  ،مكتب 22
المملكة العربية السعودية

فرع مدينة الرياض.
طريق اإلمام سعود بن فيصل  ،حي الصحافة
مبنى الدفاع  ،الطابق الثاني  ،مكتب 106
المملكة العربية السعودية
لمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا على العنوان اآلتي:
الرقم الموحد 920004134 :
م .عمار سندي
الرئيس التنفيذي
جوال+966 50 730 0500 :
إيميلasindi@sa-abaad.com :
م .عمار قطب
مدير التقييم
جوال+966 55 556 2500 :
إيميلammarq@sa-abaad.com :

تقرير تقييم (نهائي)

مجمع الخرج التجاري ،محافظة الخرج
العميل /مشاركة المالية
30 June 2021

V210087

المقدمة

السادة  /مشاركة المالية
الموضوع :تقييم مجمع الخرج التجاري ،محافظة الخرج
مرفق لكم التقرير بناءا على طلبكم بتقييم العقار  ،ونأمل أن يكون التقرير حسب متطلباتكم وحسب ما هو مطلوب منا ووفقا لمعايير التقييم
الدولية ) )IVSالصادرة عن مجلس معايير التقييم الدولية ) )IVSCفي عام  2020و أنظمة ولوائح الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بالمملكة
العربية السعودية (تقييم) .كما نود في حال وجود أي استفسارات أو اسئلة عدم التردد في التواصل معنا.
ولكم فائق االحترام والتقدير

م .عمار عبدالعزيز سندي
الرئيس التنفيذي
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الملخص التنفيذي
ملخص التقرير
• يقع مجمع الخرج التجاري على قطعة أرض منتظمة الشكل ذو سطح مستوي ،و
تبلغ مساحتها  16,095.99م.2
• يضم المجمع التجاري العديد من المحالت التجارية (بعدد  18محل) ،باإلضافة إلى
سوبر ماركت الدانوب .و تصل إجمالي مساحة مسطحات البناء إلى  9,521.1م.2
• تتميز منطقة العقار بوجود الخدمات األساسية مثل الكهرباء ،الماء ،اإلنارة ،الصرف
الصحي ،و شوارع و ممرات مشاه مسفلتة.
• يتميز مجمع الخرج التجاري بأنه يقع على  4شوارع ،بحيث يمر طريق الملك عبداهلل
من الضفة الجنوبية للعقار ،و يعتبر إحدى الطرق الرئيسية في الخرج ألنه يربط
الجهة الشرقية من المحافظة ،بالجهة الغربية منها.

موقع العقار قيد التقييم:

ملخص الرأي في القيمة
العناصر

المعلومات

الغرض من التقييم

تقييم دوري لصندوق ريت

الملكية

مطلقة

تاريخ التعميد

2021 / 06 / 08

تاريخ المعاينة

2021 / 06 / 21

تاريخ التقييم

2021 / 06 / 30

أساس القيمة

القيمة السوقية

أسلوب التقييم

أسلوبي الدخل و التكلفة

العملة

ريال سعودي

القيمة السوقية (ريال)

56,300,000
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الملخص التنفيذي
الشروط واألحكام العامة
•

تم مراجعة تقييم العقار وفقا لمعايير التقييم الدولية ) (IVSالصادرة عن مجلس
معايير التقييم الدولية ) (IVSCفي عام  2020و أنظمة ولوائح الهيئة السعودية
للمقيمين المعتمدين بالمملكة العربية السعودية (تقييم).

•

تم إعداد هذا التقرير بناء على المعلومات التي تم جمعها أو تلقيها وتحليلها
وفقا ألفضل الممارسات للوصول للقيمة ،ويتم عادة اإلشارة إلى أي مالحظات
جوهرية بالتقرير تؤثر على القيمة.

•

تم االعتماد على هذا التقرير والتقييم وفقا للشروط والقيود المحددة التي تم
عرضها في هذا التقرير.

•

•

تم إعداد تقرير التقييم بناء على التعليمات الواردة من مكتب استشارات تقييم
والمشار إليه فيما يلي باسم (العميل) لتقدير القيمة السوقية للعقار الموصوف
بهدف التقييم الدوري لصندوق مشاركة ريت.

لم تتم معاينة العقار ظاهريا  ،ويتم في مثل هذه الحاالت افتراض بأن العقار قيد
التقييم خال من السلبيات الفنية وال يوجد اي مالحظات أو عيوب ظاهرة عليه ،و
يجب أن يفهم أن هذا تقرير تقييم وليس فحصا إنشائيا .

•

•

شركة أبـــعــاد وشريكه للتقييم العقاري على ثقة بأن هذا التقرير يفي
بمتطلبات العميل والتعليمات الخاصة به  ،كما أن المعلومات الواردة في هذا
التقرير محاطة بكامل السرية وأن التقرير صادر للعميل فقط .

في حال اكتشاف عدم صحة أي معلومة مستقبال والتي تم ذكرها في التقرير
بشكل غير متعمد وخارج عن اإلرادة فإن القيمة الواردة في هذا التقرير يمكن أن
تتغير ويجب الرجوع للمقيم إلعادة النظر في القيمة.

•

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

•

مسؤولية شركة أبـــعـــــاد وشريكه للتقييم العقاري مقصورة على التقرير
والمعلومات الواردة بالتقرير  ،وعدا ذلك يتحمل (العميل) مسؤولية طلب تقييم
العقار وما يترتب على ذلك قانونيا.

•

يعتبر تقرير التقييم هذا صحيح فقط في حال اعتماده بختم الشركة إضافة إلى
توقيع المقيمين المعتمدين .

•

تعتبر القيم المقدرة في هذا التقرير هي للعقار قيد التقييم  ،وأي توزيع للـ
(القيمة – القيم) على أجزاء العقار ينطبق فقط حسب سرد التقرير وألغراضه،
ويجب أن ال تستعمل هذه القيم ألي أغراض أخرى  ،إذ يمكن أن تكون غير
صحيحة في حال تم تغيير الغرض من التقييم والذي أنشيء التقرير ألجله .

•

نود أن ننوه ان عملية التقييم مبنية على معطيات السوق ،و المعلومات
المقدمة من العميل حول العقار قيد التقييم.
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شروط التقييم

القدرة على التقييم

تاريخ التقييم

تملك شركة أبـــعـــــاد وشريكه للتقييم العقاري كوادر مهنية قادرة على تقييم هذا
النوع من األصول ،ولديها الكفاءة المطلوبة للوصول إلى القيمة السوقية في التاريخ
المطلوب.

• نؤكد أنه قد تم التقييم في تاريخ 2021 / 06 / 30

موضوع القيمة
موضوع التقييم هو تقدير القيمة السوقية لمجمع الخرج التجاري ،حي الخزامى ،الخرج

المعايير المهنية
نفذت مهمة التقييم هذه استنادا على معايير التقييم الدولية ) (IVSالصادرة عن
المجلس معايير التقييم الدولية ) (IVSCعام  2020وأنظمة ولوائح الهيئة السعودية
للمقيمين المعتمدين بالمملكة العربية السعودية (تقييم) ،واإلجراءات والقواعد
المهنية المتعارف عليها في أعمال التقييم لألصول العقارية ،والتي تقوم على التحليل
والمقارنة والمعاينة المباشرة لكل عقار ،والبحث قدر اإلمكان عن المؤثرات والخصائص
اإليجابية والسلبية للعقار محل التقييم.

أسلوب التقييم
األساليب المتبعة في عملية التقييم تشمل أسلوبي الدخل (طريقة الرسملة) ،و أسلوب
التكلفة.

أساس التقييم
سيتم تقديم تقييمنا على أساس القيمة السوقية ،والتي تم تعريفها وفقا لمعايير
التقييم الدولية ) (IVSفي عام  2020كاالتي:
هي المبلغ المقدر الذي ينبغي على أساسه مبادلة األصول أو االلتزامات في تاريخ
التقييم بين مشتر راغب وبائع راغب في إطار معاملة على أساس محايد بعد تسويق
مناسب حيث يتصرف كل طرف من األطراف بمعرفة وحكمة دون قسر أو إجبار".

تاريخ المعاينة
• نؤكد أنه قد تمت عملية المعاينة في تاريخ 2021 / 06 / 21

حدود المعاينة
• لتنفيذ مهمة التقييم وتحقيق غرض هذا التقرير تم االعتماد على أعمال البحث
المكتبية و الميدانية ،لتحليل أسعار العقارات في المنطقة المحيطة بالعقار قيد
التقييم.

مصادر المعلومات
• اعتمدنا في إعداد تقرير التقييم على مجموعة من المصادر والمعلومات والبيانات
المكتبية ،والميدانية التي نعتقد أنها تكافئ غرض ووقت التقييم .كما اعتمدنا على
مجموعة البيانات المقدمة في تقارير التقييم (التي تم مراجعتها) والمتعلقة بالعقار
محل التقييم ،وعليه فان أي تغيير او خطأ في البيانات فيعتبر هذا التقرير غير مكتمل
ويجب الرجوع للمقيم.
تم االطالع على مستندات التالية :

•
•
•
•

موقع العقار.
معلومات الصك.
الكروكي
الدخل السنوي

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

اإلفصاح

• السرية وحفظ المعلومات
• االفتراضات واالفتراضات الخاصة
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اإلفصاح

الملكية الفكرية و إعادة النشر

التقييم تحت حاالت عدم اليقين

يتم إصدار هذا التقرير لالستخدام الشخصي  ،وللمستشارين المختصين  ،للغرض المحدد
الذي يشير إليه.
ال تتحمل شركة أبـــعــاد وشريكه للتقييم العقاري أي مسؤولية تجاه أي طرف ثالث
لكامل أو جزء من محتوياته.
ال يجوز تضمين كل أو أي جزء من هذا التقييم أو أي مرجع له في أي وثيقة منشورة
أو تعميم أو بيان أو الكشف عنها بأي شكل من األشكال دون موافقة خطية مسبقة
من شركة أبـــعــاد وشريكه للتقييم العقاري على الشكل والسياق الذي قد يظهر
فيه.

أثر تفشي فيروس كورونا الجديد( ) ،COVID-19الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية
بأنها "جائحة عالمية" في  11مارس  ، 2020على األسواق المالية العالمية.
تم تطبيق قيود السفر من قبل العديد من الدول ،حيث تأثر نشاط السوق في العديد
من القطاعات.
اعتبارا من تاريخ التقييم المشار إليه في التقرير فإننا نولي األدلة السوقية واإلفتراضات
التي تم اإلعتماد عليها وزنا أقل عند التوصل لرأينا في القيمة.
في الواقع ،فإن االستجابة الحالية لـ COVID-19تعني أننا نواجه مجموعة غير
مسبوقة من الظروف التي نبني عليها الحكم في القيمة.
ونظرا للتأثير المستقبلي غير المعروف لـ COVID-19الذي قد يكون لها آثار على
سوق العقارات ،لذلك نوصي بتقييم هذا العقار بشكل متكرر.

السرية وحفظ المعلومات
لقد أعد هذا التقرير بناء على طلب خاص ولغرض استشاري ،وندرك ألجل هذا األهمية
القصوى عند صاحب الطلب في الحفاظ على معطيات ومخرجات هذا التقرير وكتمانها،
ونحن ملتزمون بذلك ولن يتم استخدام المعلومات الخاصة بالعميل في غير هذا
التقرير ،وتعد معلوماته ملكا خاصا لصاحبها وللمستخدمين المحددين في التقرير وال
يحق ألي طرف آخر االطالع عليها.

االفتراضات واالفتراضات الخاصة
وفقا لتعريف معايير التقييم الدولية “تعد االفتراضات أمور منطقية يمكن قبولها
كحقيقة في سياق أعمال التقييم دون التحقق أو التدقيق فيها على نحو محدد ،كما
أنها أمور تقبل بمجرد ذكرها وهذه االفتراضات ضرورية لفهم التقييم أو المشورة
المقدمة .واالفتراضات الخاصة عبارة عن افتراضات تختلف عن الحقائق الفعلية
الموجودة في تاريخ التقييم ،أو تلك التي ال يفترضها مشارك معتاد في السوق في
معاملة ما في تاريخ التقييم.
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دراسات الموقع

• العقار على مستوى المدينة

• العقار على مستوى المنطقة
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دراسات الموقع
العقار على مستوى المدينة
خريطة موقع العقار على مستوى المدينة

تحليل الموقع على مستوى المدينة
• يقع مجمع الخرج التجاري في الناحية الغربية من محافظة الخرج و التي تعتبر إحدى
محافظات عاصمة المملكة العربية السعودية.
• تقع محافظة الخرج في الجنوب الغربي من مدينة الرياض ،و تصل مساحتها إلى حوالي
 19,790كيلو متر مربع .فيما يصل إجمالي عدد السكان في حدود  400,000نسمة.
• تضم الخرج مجموعة من العقارات و التي تعتبر من مولدات الطلب و احدى الوجهات
الرئيسة لسكان الخرج مثل :الحديثي مول ،جو مول ،بانوراما مول ،اويسس مول ،و
حديقة الخرج.
• يقع العقار قيد التقييم في حي الخزامى بالقرب من جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز.
• تضم المنطقة المحيطة بالعقار مساحات فضاء قابلة للتطوير ،باإلضافة إلى العديد من
المجمعات و المراكز التجارية ،و المباني السكنية.

تحليل طريقة الوصول للعقار
• يتميز مجمع الخرج التجاري بأنه يقع على  4شوارع ،بحيث يمر طريق الملك عبداهلل من
الضفة الجنوبية للعقار ،و يعتبر إحدى الطرق الرئيسية في الخرج ألنه يربط الجهة
الشرقية من المحافظة ،بالجهة الغربية منها.
• عالوة على ذلك يمر طريق األمير سطام بن عبدالعزيز من الجهة الغربية من مجمع
الخرج.
• أما في يخص الواجهات األثنتان األخرى فتطل على شوارع داخلية و تحد الموقع من
الجهة الشمالية ،و الشرقية.
• يمكن الوصول للعقار قيد التقييم مباشرة من خالل طريق الملك عبداهلل ،بإلضافة أن
شارع عبداهلل بن عامر ،طريق الملك سعود ،طريق الدلم ،و طريق الخرج الصناعي
تعتبر طرق ثانوية مرتبطة بطريق الملك عبداهلل المؤدي للعقار قيد التقييم.
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دراسات الموقع
العقار على مستوى المنطقة
خريطة موقع العقار على مستوى المنطقة

تحليل الموقع على مستوى المنطقة
• يقع مجمع الخرج التجاري على قطعة أرض منتظمة الشكل ذو سطح مستوي ،و تبلغ
مساحتها  16,095.99م.2
• يضم المجمع التجاري العديد من المحالت التجارية (بعدد  18محل) ،باإلضافة إلى سوبر
ماركت الدانوب .و تصل إجمالي مساحة مسطحات البناء إلى  9,521.1م.2
• تتميز منطقة العقار بوجود الخدمات األساسية مثل الكهرباء ،الماء ،اإلنارة ،الصرف
الصحي ،و شوارع و ممرات مشاه مسفلتة.
• تمتاز منطقة العقار بنظام بناء تجاري بإجمالي عدد ادوار يصل إلى  2.5دور ،بحسب ما
هو موضح في أنظمة البناء في منطقة العقار.
• بناء على المعطيات المقدمة من العميل ،فإن نسبة التغطية (حسب حالة البناء
الحالية) تعادل .%59
• يمتاز العقار قيد التقييم بعدد  2مدخل و مخرج للحركة المرورية ،و يقع أحدهما على
طريق الملك عبداهلل ،فيما يقع األخر على طريق األمير سطام بن عبدالعزيز.
• يوضح الجدول التالي أهم تفاصيل العقار قيد التقييم.

ملخص معلومات العقار
الوصف
إجمالي مساحة األرض (م)2

إجمالي مساحة مسطحات البناء (م)2

اإلدخال
16,095.99

9,521.1

نسبة التغطية ()%

%59

عدد المحالت التجارية (عدد)
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عمر العقار (تقديري)

 9سنوات

13

• وصف العقار

معلومات العقار

• معلومات الملكية
• صور العقار
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معلومات العقار
وصف العقار
وصف العقار قيد التقييم:
•
•

•
•
•

يتكون العقار قيد التقييم من إجمالي عدد معارض يعادل 19معرض ،و مساحة
مباني تصل إلى  9,521.1متر مربع.
بحسب المعلومات المقدمة من العميل فإن مركز الخرج التجاري ،يضم العديد
من العالمات التجارية ،مثل الدانوب ،رد تاغ ،كودو ،مايسترو بيتزا و غيرها من
العالمات التجارية و يصل مجموع المساحات التأجيرية المؤجرة إلى 8,839.13
متر مربع.
تترواح معظم مساحات المحالت التجارية ضمن مجمع الخرج التجاري من  95م2
إلى  140م ،2كما يضم المجمع محلين تجاريين بمساحة تترواح من  2,060م2
إلى  4,827م 2لكال من رد تاغ و سوبر ماركت الدانوب ،على التوالي.
يقع العقار على أرض تبلغ مساحتها  16,095.99متر مربع ،مملوكة من قبل
شركة حفظ المشاركة العقارية.
عالوة على ذلك يضم العقار قيد التقييم ،مطعم ماكدونالدز الواقع بمحاذاة
طريق الملك عبداهلل ،و تصل مساحته التأجيرية إلى  937.6م.2

بعض العالمات التجارية في العقار قيد التقييم:

معلومات العقار:
الوصف
إجمالي مساحة األرض (م)2

اإلدخال
16,095.99

إجمالي مساحة مسطحات البناء (م)2

9,521.1

المساحة التأجيرية المؤجرة (م)2

8,839.13

عدد المحالت التجارية (عدد)
عمر العقار (تقديري)
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 9سنوات
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معلومات العقار
معلومات الملكية
ملكية العقار (صك رقم : )1

ملكية العقار (صك رقم : )2
التفاصيل

الوصف
اسم المالك

شركة حفظ المشاركة العقارية

الوصف
اسم المالك

شركة حفظ المشاركة العقارية

اسم العقار المراد تقييمه

مجمع الخرج التجاري

اسم العقار المراد تقييمه

مجمع الخرج التجاري

رقم القطعة
رقم المخطط التنظيمي

119
1456

رقم القطعة
رقم المخطط التنظيمي

120
1456

المنطقة (عنوان العقار )

حي غرناطة
طريق الملك عبداهلل

المنطقة (عنوان العقار )

حي غرناطة
طريق الملك عبداهلل

اسم الشارع
إحداثيات الموقع
المدينة
معلومات الملكية
معلومات صك الملكية

24°08'18.4"N

47°16'43.7"E
الخرج
مطلقة

رقم الصك:

711508007003

تاريخ االصدار:

 24/3/1441هـ

اسم الشارع
إحداثيات الموقع
المدينة
معلومات الملكية
معلومات صك الملكية

التفاصيل

24°08'18.4"N

47°16'43.7"E
الخرج
مطلقة

رقم الصك:

511507006268

تاريخ االصدار:

 24/3/1441هـ

مالحظة :لم يتم التحقق عن أي مستند قانوني للعقار قيد التقييم والتي تتضمن التخطيط أو الملكية أو الرهن وبعض األمور القانونية والتي أسس عليها كل هذا التقرير أو
جزء منه اعتبرت موثوق بها  .وتم افتراض أن الصك صحيح وساري المفعول .وأيضا تم افتراض أن العقار خالي ومتحرر من أي التزامات قانونية أو حقوق الرهن أو أي
معوقات.
نود اإلحاطة بأن شركة أبعاد للتقييم العقاري تعتبر أن جميع معلومات العقار المقدمة في صلب هذا التقرير صحيحة و في حال اثبت خالف ذلك يحق لها مراجعة عملية
التقييم.

* مصادر المعلومات (العميل)
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معلومات العقار
صور العقار
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• منهجية التقييم
• تحليل المخاطر على العقار

التقييم

• التقييم بأسلوب التكلفة
• التقييم بأسلوب الدخل
• ملخص القيمة
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التقييم
منهجية التقييم
أسلوب التكلفة

قيمة األرض

قيمة تكلفة إستبدال المباني

• يقدم أسلوب التكلفة مؤشرا للقيمة باستخدام المبدأ االقتصادي الذي ينص على
أن المشتري لن يدفع ألصل ما أكثر من تكلفة الحصول على أصل ذي منفعة
مماثلة سواء عن طريق الشراء أو البناء ما لم تكن هناك عوامل متعلقة
بالوقت ،أو اإلزعاج أو المخاطر أو أي عوامل أخرى.
• و ُيقدم األسلوب مؤشرا للقيمة عن طريق حساب التكلفة الحالية إلحالل أو إعادة
إنتاج األصل ،ومن ثم خصم اإلهالك المادي وجميع أشكال التقادم األخرى  ،ومن
ضمن أساليب التكلفة المنطبقة هي طريقة تكلفة إعادة اإلنتاج وهي :

حساب جميع التكاليف التي يتكبدها مشارك نموذجي في السوق يسعى لبناء
نسخة طبق األصل لألصل محل التقييم  ،وتحديد أي إهالك أو تقادم مادي أو
وظيفي أو خارجي لألصل محل التقييم .وأخيرا خصم اإلهالك من التكاليف اإلجمالية
للوصول إلى قيمة األصل محل التقييم.
• و يتم تطبيق أسلوب التكلفة وإعطائه وزنا كبيرا في ظل الظروف التالية:
• لتقدير قيمة إعادة إنشاء أصل مشابه ذو خصائص و منافع مشابهة بحد كبير
لألصل محل التقييم ،دون وجود قيود تنظيمية أو قانونية.
• عندما يكون األصل غير مدر للدخل ،مما يجعل تطبيق أسلوبي الدخل أو السوق
أمر غير ممكن ،
• يعتمد أساس القيمة المستخدمة بشكل أساسي على تكلفة االستبدال.

قيمة العقار بطريقة التكلفة

تؤكد شركة أبعاد للتقييم العقاري أننا لسنا خبراء مساحين وبالتالي نحتفظ بالحق
في مراجعة و  /أو تعديل تقييمنا إذا أثبتت اختالف تكاليف أو مساحات البناء
الفعلية المذكورة في التقرير.
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التقييم
منهجية التقييم
منهجية التقييم بالدخل (طريقة رسملة الدخل)
•

•
•

•
•
•

•
•

عند تحديد رأينا حول القيمة السوقية للعقارات الخاضعة للتقييم  ،و اعتبارا انها
مدرة للدخل ،فقد استخدمنا أسلوب الدخل للتقييم و باستخدام طريقة رسملة
الدخل.
تعتمد هذه الطريقة على تحليل دخل العقار السنوي ،بعد خصم جميع تكاليف
التشغيل و الصيانة و غيرها من المصروفات ،للوصول لصافي الدخل.
بعد الوصول لصافي الدخل يتم تطبيق معدل العائد المطلوب على االستثمار من
جانب المستثمرين.
و يستخدم في عملية تحديد معدل العائد عمليات البيع و االستحواذ لعقارات
مشابهة تم تنفيذها في وقت قريب من تاريخ التقييم بقيم إيجارية معروفة.
حيث يتم إجراء تقييم عكسي للوصول لمعدل العائد من خالل معرفة نوع الدخل و
قيمته و سعر الشراء و غيرها من خصائص العقار األخرى.
علما بأن في حال عدم وجود معامالت عقارية مباشرة يتم إجراء تعديالت و
تسويات من معامالت معروفة لعقارات غير مشابهة ليتم الوصول لمعدل العائد
المناسب للعقار قيد التقييم.
عادة ما يستخدم أسلوب الرسملة عندما تكون قيمة العقار تعتمد بشكل كبير
على األرباح من النشاط التجاري و ليس من قيمة األرض و المباني.
عالوة على ذلك يرجح استخدام طريقة الرسملة عندما ال تتوفر بيانات كافية مما
يحول دون تطبيق طريقة المقارنة (أسلوب السوق) أو طريقة التدفقات النقدية
(أسلوب الدخل).

صافي الدخل السنوي

معدل العائد

قيمة العقار بطريقة الرسملة
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التقييم
تحليل المخاطر على العقار
المخاطر االقتصادية

المخاطر التنظيمية والتشريعية

مخاطر العقود طويلة األجل

قد تؤثر ظروف االقتصاد الكلي
للدولة على السوق العقاري بشكل
عام ،مثل معدالت التضخم والسيولة
ومعدالت الفائدة وتكاليف التمويل
والضرائب وحركة أسواق األسهم
المحلية والعالمية ،حيث أن تغير
بعض او كل هذه المؤثرات يؤثر
على السوق العقاري.

قد تشهد البيئة التنظيمية أو القانونية
أو التشريعية بعض التغيرات التي قد تؤثر
على قيمة العقار ،مثل ظهور تشريعات
بلدية بالسماح أو المنع ألنشطة في
مناطق محددة ،أو تخفيض أو زيادة عدد
األدوار في المنطقة المحيطة مما يؤثر
على القيمة النهائية للعقار.

يؤثر عدم أو محدودية العقود طويلة
األجل بشكل كبير على قيمة العقار،
وخصوصا العقارات المدرجة تحت
صناديق الريت .حيث وجود عقود
طويلة األجل يعطي استقرار للدخل
وبالتالي على القيمة .في حين غياب
مثل هذه العقود يعطي تذبذب في
اسعار التأجير والدخل وبالتالي يؤثر
على القيمة النهائية.

مخاطر ضمان تحقيق اإليرادات
بما أن تحقيق اإليرادات يعتبر العامل
الرئيسي في تحديد قيمة العقار ،فإن أي
تغير في اإليرادات نتيجة ظروف السوق
المختلفة سوف يؤثر في قيمة العقار.

مخاطر المنافسة
إن كثرة المعروض من السلع العقارية
يؤدي الى وجود منافسة في األسعار
المقدمة للمستهلك .ونجد ذلك واضحا في
السوق العقاري فإن زيادة الوحدات
والمعارض المعروضة في السوق ودخول
منافسين جدد بمنتجات سيؤدي الى
انخفاض األسعار والخدمات وبالتالي
انخفاض سعر العقار النهائي.
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التقييم بأسلوب التكلفة
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التقييم
دراسات وأبحاث السوق
•

•
•
•
•

قام فريق أبعاد بدراسة أسعار العقار في مدينة الخرج ،و خاصة المنطقة المحيطة
بالعقار قيد التقييم.
تشمل عملية البحث أسعار العرض و البيع ،ألسعار األراضي التجارية الواقعة على
طريق الملك عبداهلل.
تهدف عملية البحث الميداني لتحديد قيمة عنصر األرض للعقار قيد التقييم و من
ثم يتم تحديد قيمة المبنى (الصفحات القادمة) ،للوصول لقيمة العقار قيد التقييم
عن طريق أسلوب التكلفة.
فيما يخص قيمة األرض ،سيتم عمل تسويات و تعديالت على المقارنات من ناحية
المساحة ،الواجهات ،طبيعة األرض ،و غيرها من عناصر العقار المهمة ،للوصول
للقيمة السوقية للعقار قيد التقييم.
توضح الخريطة المرفقة في الجهة اليسرى و الجداول باألسفل ملخص نتائج
البحث عن آداء األراضي التجارية خالل عام .2021

مواقع العروض العقارية:

2

1

المقارنات المختارة
بيع/عرض

المساحة (متر مربع)

سعر المتر (ريال/متر)

عينة 1

6,010

2,500

عرض

عينة 2

6,774

2,600

عرض
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التقييم
التقييم بأسلوب التكلفة ()1.2
توضيح مصفوفة التقييم :
• نقوم بتعديل النسب في مصفوفة التقييم حسب مميزات وخصائص كل عقار ،مع
مراعاة بعض التعديالت بما في ذلك الواجهات ،والمساحة ،والموقع ،وما إلى ذلك
للوصول إلى القيمة السوقية المناسبة للعقار قيد التقييم.
• بشكل عام تعكس تعديالت الموقع على العقار قيد التقييم وتم اخذ موقع العقار
قيد التقييم في االعتبار مقارنة بمواقع المقارنات المستخدمة.
• أيضا المساحة لها أثر كبير في تقييم العقار ,فكلما قلت مساحة االرض قيد
التقييم عن مساحة أرض المقارنة كان لها اثر إيجابي في التقييم والعكس.
• تم أخذ إطاللة الوجهات و الشوارع المحيطة للعقار قيد التقييم في االعتبار
مقارنة بالمقارنات السوقية المستخدمة.
• تم دراسة سهولة الوصول للعقار قيد التقييم من ناحية الطرق المؤدية للموقع،
و مدى اتصالها بالشوارع و الطرق المهمة في المنطقة ،و من ثم مقارنتها
بالمقارنات السوقية عن طريق وضع نسبة خصم او عالوة على سعر البيع.

• عالوة على ذلك تم أخذ في عين االعتبار شكل و تضاريس العقار قيد التقييم،
مقارنة بالمقارنات المختارة من السوق.
• التفاوض هي فجوة القيمة بين سعر الطلب وسعر البيع ،والتي يتم التفاوض
عليها بين مشتري راغب وبائع راغب.
• كما يتضح من المعلومات المذكورة أعاله ،نقدم القيمة السوقية للعقار في
جدول مصفوفة التقييم في الجهة اليسرى.

مصفوفة التقييم :
الوصف

مقارنة 1

مقارنة 2

المساحة (متر مربع)

6,010

6,774

سعر المتر (ريال/متر مربع)

2,500

2,600

التسويات
الموقع

0.00%

0.00%

المساحة

-10.00%

-10.00%

الواجهات

5.00%
0.00%

5.00%
0.00%

سهولة الوصول

0.00%

0.00%

شكل األرض

5.00%
0.00%

5.00%
0.00%

التفاوض

-15.00%

-15.00%

إجمالي التسويات

-15.00%

-15.00%

سعر المتر المربع بعد التسوية (ريال/متر مربع)

2,125
50.00%

2,210
50.00%

الشوارع

التضاريس

الوزن

النتيجة (ريال/متر المربع)

القيمة السوقية لألرض (ريال)

34,900,000

2,168

القيمة (ريال/متر مربع)

2,168
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التقييم
التقييم بأسلوب التكلفة ()2.2
تعليق على قيمة المبنى :
•
•
•
•
•
•
•

ملخص التقييم بأسلوب التكلفة

تم تقدير تكاليف المباني من خالل زيارة الموقع من قبل شركة أبـــعـــــاد للتقييم
العقاري والتعرف على جميع الخدمات والمرافق في العقار قيد التقييم ووفقا لدليل
األسعار االسترشادية الصادر من قبل هيئة المقيمين المعتمدين.
بناء على الدليل االسترشادي فإن تكلفة البناء للعقارات المشابهة تتراوح ما بين 1,800
ريال سعودي للمتر المربع من مسطحات البناء إلى  2,500ريال سعودي لكل متر مربع.
بناء على معطيات العقار و نتائج البحث الميداني تم تحديد قيمة التكلفة للمسطحات
المبنية بواقع  2,000ريال سعودي لكل متر مربع.
عالوة على ذلك ،تتطرق طريقة التقييم بأسلوب التكلفة إلى نسبة اإلهالك االقتصادي
للعقار ،و على أساسه قام فريق أبعاد للتقييم العقاري بتقدير عمر المبنى عن طريق
االطالع على رخصة البناء و تم التوصل إلى أن عمر المبنى يعادل تقريبا  9سنوات.
فيما بعد تم حساب معدل اإلهالك بقسمة عمر العقار على عمر العقار االفتراضي و
المقدر بعدد  40سنة .تم التوصل لمعدل إهالك للعقار قيد التقييم و الذي يعادل .%23
علما بأنه يتم حسم تكاليف اإلهالك من إجمالي قيمة المبنى ،للوصول لقيمة المبنى
السوقية في تاريخ التقييم.
يوضح الجدول التالي أهم البيانات المستخدمة في عملية حساب قيمة المبنى.

قيمة األرض (ريال سعودي)
34,900,000

ريال/م2
2,168

قيمة المبنى بعد اإلهالك (ريال سعودي) ريال/م2
14,800,000

1,554

مدخالت التقييم بأسلوب التكلفة :
اإلدخال
إجمالي مساحة مسطحات البناء (متر مربع)

9,521.1

نسبة اإلهالك ()%

%23

تكلفة البناء (ريال/متر مربع)

2,000

إجمالي تكلفة المبنى بعد اإلهالك (ريال سعودي)

14,800,000

قيمة العقار (ريال سعودي)
49,700,000

ريال/م2
5,220
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التقييم بأسلوب الدخل
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التقييم
التقييم بأسلوب الدخل
التقييم بأسلوب الدخل (طريقة الرسملة) :
• قام فريق أبعاد للتقييم العقاري بتحليل معطيات الدخل المقدمة من العميل و إجراء
بحث ميداني و مكتبي للتحقق من القيمة اإليجارية لمركز الخرج مقارنة بالسوق في
مدينة الخرج .يلخص الجدول في الجهة اليسرى نتائج البحث الميداني للمحالت
التجارية في مدينة الخرج.
• باإلضافة إلى ذلك أن البحث الميداني و المكتبي يتطرق لمعدل العائد المناسب للعقار
قيد التقييم ،حتي يتم الوصول للقيمة السوقية للعقار قيد التقييم عن طريق أسلوب
الدخل .و بناء على نتائج البحث الميداني و المكتبي فإن معدالت العائد للمجمعات
التجارية تتراوح من  %8إلى  ،%9.5و تختلف بحسب اختالف الموقع ،المستأجرين،
معدل اإلشغال ،و غيرها من خصائص العقار.
• و بحسب اإلفادة من العميل فإن مجمع الخرج التجاري يتمتع بعقود إيجار مع عدة
مستأجرين و يحقق ما يعادل  4.8مليون ريال سعودي في السنة كصافي قيمة
إيجارية .عالوة على ذلك فإن كل عقد إيجار يحتوي على نسبة رسوم خدمات تضاف
على القيمة اإليجارية للعقد و تعادل  %5من قيمة العقد.
• بناء على ما ورد اعاله ،فإن إجمالي اإليرادات لمركز الخرج التجاري تعادل  5.34مليون
ريال سعودي في السنة و تتضمن القيمة اإليجارية و رسوم الخدمات.
• أما فيما يخص التكاليف التشغيلية ،فقد تم مراجعة المصاريف التشغيلية المقدمة من
العميل و اإلشارة على خبرة فريق أبعاد للتقييم العقاري في السوق ،و االطالع على
بعض العقود التشغيلية للمراكز التجارية ،و التي تظهر أن المصاريف التشغيلية
لمجمع الخرج التجاري تعادل  %10و تعتبر ضمن النطاق السوقي.
• يبين الجدول في الجهة اليسرى تفاصيل عملية التقييم بأسلوب الدخل (طريق
الرسملة).

ملخص أسعار اإليجارات في المنطقة :
اإلدخال
إيجار المحالت الصغيرة (ريال/متر مربع)

1,300 – 1,100

إيجار المحالت الكبيرة (ريال/متر مربع)

550 – 400

إيجار المطاعم (ريال/متر مربع)

1,700 – 1,200

تفاصيل التقييم بأسلوب الدخل (طريقة الرسملة) :
اإلدخال
صافي الدخل (ريال سعودي)

4,785,505

معدل العائد ()٪

%8.5

قيمة العقار السوقية (ريال سعودي)

56,300,000

قيمة العقار (ريال سعودي)
56,300,000
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التقييم
ملخص القيمة
• بناء على المعلومات المذكورة في التقرير تم تقييم مجمع الخرج التجاري ،عن طريق أسلوبي الدخل و التكلفة و تعرض نتائج التقييم في الجدول أدناه.
• شركة أبعاد للتقييم العقاري ترجح القيمة السوقية للعقار قيد التقييم و التي تم الوصول لها عن طريق أسلوب الدخل.
• القيمة السوقية أدناه تم الوصول لها من خالل معلومات دخل العقار المقدمة من العميل ،و تم التحقق منها من خالل السوق.

ملخص عملية التقييم :
نتيجة التقييم

أسلوب التقييم
أسلوب الدخل (ريال سعودي)

 56,300,000ريال سعودي

أسلوب التكلفة (ريال سعودي)

 49,700,000ريال سعودي

قيمة العقار السوقية (ريال سعودي)
56,300,000
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التقييم
ملخص القيمة
تصادق شركتنا على التقييم أدناه كقيمة سوقية حسب أسلوب الدخل ،طبقا
للشروط و المعايير ،و اإلفتراضات المذكورة في تقرير التقييم .وعليه فإن نتيجة
التقييم الناتـجة من تحليل معطيات العقار والسوق العقاري حسب تاريخ التقييم

التوقيع
م .عمار عبدالعزيز سندي
رقم العضوية1210000219 :

• القيمة السوقية للعقار قيد التقييم (حسب أسلوب الدخل) هي:

مقيم زميل

 56,300,000ريال سعودي

(فقط ستة وخمسون مليونا وثالثمائة ألف ريال سعودي ال غير)

م .عمار محمد قطب
رقم العضوية1210000392 :
مقيم مؤقت

رائف هاشم جوهر
رقم العضوية1210002158 :
مقيم مؤقت

ختم الشركة
رقم السجل التجاري4030297686 :
رقم تسجيل شركة مهنية781/18/323 :
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• المصطلحات العامة في إعداد تقرير التقييم

• مستندات العقار
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مالحق
المصطلحات العامة في إعداد تقرير التقييم
الهيئة

االستخدام المقصود

• تشير إلى الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) هي الجهة المعنية بوضع الضوابط
والمعايير الالزمة لتقييم العقارات ،والمنشئات االقتصادية ،والمعدات ،والممتلكات المنقولة
ونحوها وذلك بموجب نظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م )43/و
تاريخ (9/7/1433هـ) وتهدف لتطوير مهنة التقييم ،ورفع مستوى العاملين بها ،ووضع
القواعد العامة الكتساب عضوية الهيئة بمستوياتها المختلفة والحفاظ عليها ،وتوفير
وسائل التطوير المستمر لالرتقاء بأعضائها إلى أفضل مستويات الممارسة والمعايير الدولية
للمهنة ،وتتمتع (الهيئة) بشخصية اعتبارية ،غير هادفه للربح ،ولها ميزانية مستقلة
وتعمل تحت إشراف وزارة التجارة واالستثمار

• استخدام نتائج التقييم أو مراجعة التقييم كما حددها المقيم بناء على تواصله مع العميل.

األصل أو األصول
• تسـهيل لعمليـة قـراءة المعاييـر ولتفـادي التكـرار يشـير مصطلـح (األصل) و (األصول)
عمومـا إلـى البنـود التـي تكـون محـور مهمـة التقييـم .ومـا لـم ينـص خـاف ذلـك فـي
المعيـار يمكـن اعتبـار هـذه المصطلحـات علـى أنها تعني وتشـمل كلٌ مـن الكلمـات
التاليـة( :أصـل ،مجموعـ ٌة أصـول ،التـزام ،مجموعـ ُة التزامـات ،أو مجموعـ ٌة مـن األصول
وااللتزامات).

العميل
• تشـير كلمـة (العميـل) إلـى الشـخص أو األشخاص أو الجهـة التـي يتـم إجـراء التقييـم لهـا.
ويشـمل ذلـك :العمالء الخارجييـن (أي عندمـا يكـون المقيـم متعاقـد مــع طــرف ثالــث)،
وكذلــك العمــاء الداخلييــن (أي التقييمــات المعــدة لصاحــب العمـل).

ال ُمستخدم المقصود
• العميل وأي طرف آخر ُمعرف ،باسمه أو نوعه ،كمستخدم لتقرير التقييم أو مراجعة التقييم
المقدم من المقيم بناء على تواصله مع العميل.

االختصاص القضائي
• تشـير كلمـة (االختصاص) إلـى البيئـة القانونيـة والتنظيميـة التـي يتـم فيهـا تنفيـذ عمليـة
التقييـم .ويشـمل القوانين واللوائـح التـي تسـنها الجهـات الحكوميـة مثـل :المقاطعـة،
والوالية ،والبلديـة ،والقوانيـن التـي تضعها بعـض الجهات التنظيميــة حســب غــرض
التقييــم مثــل :المصــارف المركزيــة وهيئــات تنظيــم األوراق الماليــة.

يمكن
• تصــف كلمــة (يمكــن) اإلجراءات التــي يقــع علــى المقيــم مســؤولية النظــر فيهـا بعيـن
االعتبار .وتتطلـب األمور الموصوفـة بهـذه الطريقـة اهتمـام المقيـم وفهمـه .حيـث إن
إمكانيـة تطبيـق هـذه األمور فـي عمليـة التقييـم تعتمـد علـى ممارسـة المقيـم لحكمـه
وخبرتـه المهنيـة فـي الظـروف التي تتماشـى مـع أهداف المعاييـر.
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المصطلحات العامة في إعداد تقرير التقييم
يجب

ينبغي

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

• تُشير كلمة (ينبغي) إلى المسؤوليات التي يفترض االلتزام بها .حيث يجب أن يمتثل ال ُمقيم
مع المتطلبات من هذا النوع ما لم يوضح ال ُمقيم أن اإلجراءات البديلة التي اتبعت في ظل
الظروف كانت كافية لتحقيق أهداف المعايير .وفي الظروف النادرة التي يعتقد فيها ال ُمقيم
أن أهداف المعيار يمكن تلبيتها بوسائل بديلة ،يجب على ال ُمقيم توثيق سبب عدم اتخاذ
اإلجراء المشار إليه وعدم اعتباره ضروريا أو مناسبا .إذا كان المعيار ينص على أنه (ينبغي)
لل ُمقيم أن ينظر في إجراء ما بعين االعتبار يصبح النظر فيه إلزاميا ،في حين أن تطبيق اإلجراء
ال يكون إلزاميا.

ال ُمشارك

• تُشير كلمة (ال ُمشارك) إلى المشاركين المعنيين وفقا ألساس (أو أسس) القيمة المستخدمة
في مهمة التقييم (انظر المعيار  104أساس القيمة) .وتتطلب األسس المختلفة للقيمة من
ال ُمقيم أخذ وجهات نظر مختلفة بعين االعتبار ،مثل :وجهات نظر (المشاركين في السوق)
(مثل :القيمة السوقية ،أو القيمة العادلة للمعايير الدولية للتقارير المالية) أو مالك معين أو
مشتر ُمحتمل (مثل :القيمة االستثمارية).

الغرض
• تشـير كلمـة (الغـرض) إلـى سـبب أو أسـباب إجـراء التقييـم ،وتشـمل األغراض العامـة (علـى
سـبيل المثـال ال الحصـر) أغـراض التقاريـر الماليـة ،والتقاريـر الضريبيـة ،ودعـم التقاضـي،
ودعـم المعامالت ،ودعـم قـرارات اإلقراض المضمـون.

هام أو جوهري
• تقييــم األهمية الماديــة إلــى الحكــم المهنــي ،ولكــن ينبغــي أن يكــون الحكــم
المهنــي حســب الســياق التالي :تعتبــر جوانــب التقييــم (بمــا فــي ذلــك المدخــالت،
واالفتراضات ،واالفتراضات الخاصـة ،واألساليب والطـرق المطبقـة) هامـ ٌة أو جوهريـة إذا
كان مـن المتوقــع أن يؤثــر تطبيقهــا علــى التقييــم ،أو علــى القــرارات االقتصادية ،أو
غيرهــا مـن قـرارات مسـتخدمي التقييـم ،وتصـدر األحكام المتعلقـة باألهمية الماديـة فـي
ضــوء مهمــة التقييــم وتتأثــر بحجــم أو طبيعــة األصل محــل التقييــم .تشــير (األهمية
الماديــة) كمــا هــي مســتخدمة فــي هــذه المعاييــر إلــى األهمية الماديـة بالنسـبة
لمهمـة التقييـم ،والتـي قـد تختلـف عـن اعتبـارات األهمية الماديــة أغراض أخــرى مثــل:
التقاريــر الماليــة ،ومراجعــة الحســابات.
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الموضوع ،األصل محل التقييم

القيمة

• تشـير هذه المصطلحــات إلـى األصل (األصول) التــي يتــم تقييمهـا فــي مهمــة تقيم
معينــة

• تشير كلمة (القيمة) إلى حكم المقيم على المبلغ المقدر وفق إحدى أسس القيمة المنصوص
عليها في المعيار  : 104أسس القيمة.

التقييم
• يقصد بالتقييم عملية أو إجراء تحديد وتقدير قيمة األصل أو االلتزام من خالل تطبيق معايير
التقييم الدولية.

غرض التقييم ،الغرض من التقييم

ال ُمقيم

• (المقيـم) هــو فــرد أو مجموعــ ٌة مــن األفراد أو منشــأة تمتلــك المؤهالت والقــدرة
والخبــرة الالزمة لتنفيــذ التقييــم بطريقــة مختصــة وموضوعيــة وغيــر متحيــزة .وفــي
بعــض الواليات القضائيــة يلزم الحصــول علـى ترخيــص قبــل أن يســتطيع الشــخص أن
يعمــل كمقيــم.

• انظر (الغرض)

الوزن أو األولوية
مراجع التقييم
• (مراجــع التقييــم) هــو مقيــم يقــوم بمراجعــة عمــل مقيــم آخــر .ويمكــن أن يقـوم
المراجـع كجـزء مـن مراجعـة التقييـم بإجـراءات تقييـم معينـة ،أو أن يبـدي رأيـا فـي
القيمـة.

• تشـير كلمـة (الـوزن) إلـى مقـدار االعتماد علـى مؤشـر معيـن للتوصـل إلـى القيمـة النهائيـة
علـى سـبيل المثـال :عنـد اسـتخدام طريقـة واحـدة يكـون وزنها ٪100

الترجيح
• تشـير كلمـة (الترجيـح) إلـى عمليـة تحليـل وتسـوية مؤشـرات مختلفـة للقيمـة ،وتكــون
عــادة مــن أســاليب وطــرق مختلفــة .وال تشــمل هــذه العمليــة حســاب متوســط
نتائــج التقييمــات ،وهــو أمــر غيــر مقبــول.
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مالحق
مستندات العقار
رخصة بناء

36

شركة أبعاد المتطورة وشريكه للتقييم العقاري
اإلدارة الرئيسية بمدينة جدة.
شارع محمد إبراهيم مسعود  ،حي السالمة
مبنى الزاهد  ،الطابق الخامس  ،مكتب 22
المملكة العربية السعودية

فرع مدينة الرياض.
طريق اإلمام سعود بن فيصل  ،حي الصحافة
مبنى الدفاع  ،الطابق الثاني  ،مكتب 106
المملكة العربية السعودية
لمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا على العنوان اآلتي:
الرقم الموحد 920004134 :
م .عمار سندي
الرئيس التنفيذي
جوال+966 50 730 0500 :
إيميلasindi@sa-abaad.com :
م .عمار قطب
مدير التقييم
جوال+966 55 556 2500 :
إيميلammarq@sa-abaad.com :

تقرير تقييم (نهائي)

مجمع العروبة التجاري ،الرياض
العميل /مشاركة المالية
30 June 2021

V210087

المقدمة

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

م .عمار عبدالعزيز سندي
الرئيس التنفيذي
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• ملخص التقرير
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الملخص التنفيذي
ملخص التقرير
• يتكون العقار قيد التقييم ،من مجمع تجاري يقع على تقاطع طريق العروبة مع
طريق األمير تركي بن عبدالعزيز األول في حي أم الحمام الغربي،
• بناء على ماوردنا من معلومات فإن مجموع مساحة األرض التي يقع عليها العقار
تبلغ  19,212متر مربع ،مخصصة لالستخدام التجاري.
• فيما تبلغ إجمالي المساحة التأجيرية للمجمع حوالي  11,082متر مربع،و تضم
العديد من العالمات و المعارض التجارية مثل هايبر بنده ،ستاربكس ،مطعم
البيك.

موقع العقار قيد التقييم:

ملخص الرأي في القيمة
العناصر

المعلومات

الغرض من التقييم

تقييم دوري لصندوق ريت

الملكية

ملكية مقيدة

تاريخ التعميد

2021 / 06 / 08

تاريخ المعاينة

2021 / 06 / 10

تاريخ التقييم

2021 / 06 / 30

أساس القيمة

القيمة السوقية

أسلوب التقييم

أسلوب الدخل (طريقة التدفقات النقدية)

العملة

ريال سعودي

القيمة السوقية (ريال)

46,500,000
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الملخص التنفيذي
الشروط واألحكام العامة
•

تم مراجعة تقييم العقار وفقا لمعايير التقييم الدولية ) (IVSالصادرة عن مجلس
معايير التقييم الدولية ) (IVSCفي عام  2020و أنظمة ولوائح الهيئة السعودية
للمقيمين المعتمدين بالمملكة العربية السعودية (تقييم).

•

تم إعداد هذا التقرير بناء على المعلومات التي تم جمعها أو تلقيها وتحليلها
وفقا ألفضل الممارسات للوصول للقيمة ،ويتم عادة اإلشارة إلى أي مالحظات
جوهرية بالتقرير تؤثر على القيمة.

•

تم االعتماد على هذا التقرير والتقييم وفقا للشروط والقيود المحددة التي تم
عرضها في هذا التقرير.

•

•

تم إعداد تقرير التقييم بناء على التعليمات الواردة من مكتب استشارات تقييم
والمشار إليه فيما يلي باسم (العميل) لتقدير القيمة السوقية للعقار الموصوف
بهدف التقييم دوري لصندوق مشاركة ريت.

لم تتم معاينة العقار ظاهريا  ،ويتم في مثل هذه الحاالت افتراض بأن العقار قيد
التقييم خال من السلبيات الفنية وال يوجد اي مالحظات أو عيوب ظاهرة عليه ،و
يجب أن يفهم أن هذا تقرير تقييم وليس فحصا إنشائيا .

•

•

شركة أبـــعــاد وشريكه للتقييم العقاري على ثقة بأن هذا التقرير يفي
بمتطلبات العميل والتعليمات الخاصة به  ،كما أن المعلومات الواردة في هذا
التقرير محاطة بكامل السرية وأن التقرير صادر للعميل فقط .

في حال اكتشاف عدم صحة أي معلومة مستقبال والتي تم ذكرها في التقرير
بشكل غير متعمد وخارج عن اإلرادة فإن القيمة الواردة في هذا التقرير يمكن أن
تتغير ويجب الرجوع للمقيم إلعادة النظر في القيمة.

•

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

•

مسؤولية شركة أبـــعـــــاد وشريكه للتقييم العقاري مقصورة على التقرير
والمعلومات الواردة بالتقرير  ،وعدا ذلك يتحمل (العميل) مسؤولية طلب تقييم
العقار وما يترتب على ذلك قانونيا.

•

يعتبر تقرير التقييم هذا صحيح فقط في حال اعتماده بختم الشركة إضافة إلى
توقيع المقيمين المعتمدين .

•

تعتبر القيم المقدرة في هذا التقرير هي للعقار قيد التقييم  ،وأي توزيع للـ
(القيمة – القيم) على أجزاء العقار ينطبق فقط حسب سرد التقرير وألغراضه،
ويجب أن ال تستعمل هذه القيم ألي أغراض أخرى  ،إذ يمكن أن تكون غير
صحيحة في حال تم تغيير الغرض من التقييم والذي أنشيء التقرير ألجله .

•

نود أن ننوه ان عملية التقييم مبنية على معطيات السوق ،و المعلومات
المقدمة من العميل حول العقار قيد التقييم.
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شروط التقييم

القدرة على التقييم

تاريخ التقييم:

تملك شركة أبـــعـــــاد وشريكه للتقييم العقاري كوادر مهنية قادرة على تقييم هذا
النوع من األصول ،ولديها الكفاءة المطلوبة للوصول إلى القيمة السوقية في التاريخ
المطلوب.

• نؤكد أنه قد تم التقييم في تاريخ 2021 / 06 / 30

تاريخ المعاينة

موضوع القيمة

• نؤكد أنه قد تمت عملية المعاينة في تاريخ 2021 / 06 / 10

موضوع التقييم هو تقدير القيمة السوقية لعقار العروبة التجاري ،حي أم الحمام
الغربي ،الرياض

حدود المعاينة:

المعايير المهنية:
نفذت مهمة التقييم هذه استنادا على معايير التقييم الدولية ) (IVSالصادرة عن
المجلس معايير التقييم الدولية ) (IVSCعام  2020وأنظمة ولوائح الهيئة السعودية
للمقيمين المعتمدين بالمملكة العربية السعودية (تقييم) ،واإلجراءات والقواعد
المهنية المتعارف عليها في أعمال التقييم لألصول العقارية ،والتي تقوم على التحليل
والمقارنة والمعاينة المباشرة لكل عقار ،والبحث قدر اإلمكان عن المؤثرات والخصائص
اإليجابية والسلبية للعقار محل التقييم.

أسلوب التقييم:
األساليب المتبعة في عملية التقييم تشمل أسلوب الدخل.

أساس التقييم:
سيتم تقديم تقييمنا على أساس القيمة السوقية ،والتي تم تعريفها وفقا لمعايير
التقييم الدولية ) (IVSفي عام  2020كاالتي:
هي المبلغ المقدر الذي ينبغي على أساسه مبادلة األصول أو االلتزامات في تاريخ
التقييم بين مشتر راغب وبائع راغب في إطار معاملة على أساس محايد بعد تسويق
مناسب حيث يتصرف كل طرف من األطراف بمعرفة وحكمة دون قسر أو إجبار".

• لتنفيذ مهمة التقييم وتحقيق غرض هذا التقرير تم االعتماد على أعمال البحث
المكتبية و الميدانية ،لتحليل أسعار العقارات في المنطقة المحيطة بالعقار قيد
التقييم.

مصادر المعلومات:
• اعتمدنا في إعداد تقرير التقييم على مجموعة من المصادر والمعلومات والبيانات
المكتبية ،والميدانية التي نعتقد أنها تكافئ غرض ووقت التقييم .كما اعتمدنا على
مجموعة البيانات المقدمة في تقارير التقييم (التي تم مراجعتها) والمتعلقة بالعقار
محل التقييم ،وعليه فان أي تغيير او خطأ في البيانات فيعتبر هذا التقرير غير مكتمل
ويجب الرجوع للمقيم.
تم االطالع على مستندات التالية :
• موقع العقار.
• معطيات الدخل.
• معلومات الصك.
وعليه فإننا نفترض سالمة المعلومات وعدم وجود ما ينافيه أو يعارضه وقد صدر
التقرير بناء على هذا ونخلي مسئوليتنا من كل ما ينافيه.
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• الملكية الفكرية و إعادة النشر

اإلفصاح

• السرية وحفظ المعلومات
• االفتراضات واالفتراضات الخاصة
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اإلفصاح

الملكية الفكرية و إعادة النشر

التقييم تحت حاالت عدم اليقين :

يتم إصدار هذا التقرير لالستخدام الشخصي  ،وللمستشارين المختصين  ،للغرض المحدد
الذي يشير إليه.
ال تتحمل شركة أبـــعــاد وشريكه للتقييم العقاري أي مسؤولية تجاه أي طرف ثالث
لكامل أو جزء من محتوياته.
ال يجوز تضمين كل أو أي جزء من هذا التقييم أو أي مرجع له في أي وثيقة منشورة
أو تعميم أو بيان أو الكشف عنها بأي شكل من األشكال دون موافقة خطية مسبقة
من شركة أبـــعــاد وشريكه للتقييم العقاري على الشكل والسياق الذي قد يظهر
فيه.

أثر تفشي فيروس كورونا الجديد( ) ،COVID-19الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية
بأنها "جائحة عالمية" في  11مارس  ، 2020على األسواق المالية العالمية.
تم تطبيق قيود السفر من قبل العديد من الدول ،حيث تأثر نشاط السوق في العديد
من القطاعات.
اعتبارا من تاريخ التقييم المشار إليه في التقرير فإننا نولي األدلة السوقية واإلفتراضات
التي تم اإلعتماد عليها وزنا أقل عند التوصل لرأينا في القيمة.
في الواقع ،فإن االستجابة الحالية لـ COVID-19تعني أننا نواجه مجموعة غير
مسبوقة من الظروف التي نبني عليها الحكم في القيمة.
ونظرا للتأثير المستقبلي غير المعروف لـ COVID-19الذي قد يكون لها آثار على
سوق العقارات ،لذلك نوصي بتقييم هذا العقار بشكل متكرر.

السرية وحفظ المعلومات
لقد أعد هذا التقرير بناء على طلب خاص ولغرض استشاري ،وندرك ألجل هذا األهمية
القصوى عند صاحب الطلب في الحفاظ على معطيات ومخرجات هذا التقرير وكتمانها،
ونحن ملتزمون بذلك ولن يتم استخدام المعلومات الخاصة بالعميل في غير هذا
التقرير ،وتعد معلوماته ملكا خاصا لصاحبها وللمستخدمين المحددين في التقرير وال
يحق ألي طرف آخر االطالع عليها.

االفتراضات واالفتراضات الخاصة :
وفقا لتعريف معايير التقييم الدولية “تعد االفتراضات أمور منطقية يمكن قبولها
كحقيقة في سياق أعمال التقييم دون التحقق أو التدقيق فيها على نحو محدد ،كما
أنها أمور تقبل بمجرد ذكرها وهذه االفتراضات ضرورية لفهم التقييم أو المشورة
المقدمة .واالفتراضات الخاصة عبارة عن افتراضات تختلف عن الحقائق الفعلية
الموجودة في تاريخ التقييم ،أو تلك التي ال يفترضها مشارك معتاد في السوق في
معاملة ما في تاريخ التقييم.
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• العقار على مستوى المدينة

دراسات الموقع

• العقار على مستوى المنطقة
• مشاريع ريادية
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دراسات الموقع
العقار على مستوى المدينة
يقع العقار قيدد التقيديم لالريداض
وهددي صاةددمة الممللددة العرليددة
السعودية وأكبر مددهاا ومركد
منطقة الرياض.

مطار الملك
خالد الدولي

تُعد الرياض أكبر مدن السعودية
إذ للددددد صدددددد سددددلاهاا لعددددا
1440هددددد 6.9 2018/مليددددون
هسمة.

تعتبددر الريدداض وامدددك مدد أكبددر
مدددن العددالم العرلددي مدد ميدد
المسامة إذ تصل مسامة المديندة
المطددددورك إلدددد مددددوالي 1,913
كيلومتر ُمرلَّع.

موقع العقار

تشددداد مديندددة الريددداض تطدددور
ملحوظ في مشاريع البنية التحتية
ومشاريق المواةالت العامة ميد
جدداري العمددل صلد مشددرو متددرو
الرياض ومشرو النقل العا .
العقار قيد التقييم يقع فدي درب
مدينة الرياض في مي أ الحمدا
الغرلي و يبعدد صد مطدار الملدك
خالد الدولي مسافة  27كيلو.
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دراسات الموقع
العقار على مستوى المنطقة
خريطة الموقع صل مستوى المنطقة :

تحليل الموقع على مستوى المنطقة
• يقع مجمع العروبة التجاري على قطعة أرض منتظمة الشكل ذو سطح مستوي ،و
تبلغ مساحتها  19,212م.2
• يضم المجمع التجاري العديد من المحالت التجارية (بعدد  19محل) ،باإلضافة إلى هايبر
بنده .و تصل إجمالي مساحة مسطحات البناء إلى  11,292م 2باالضافة الى مساحة
 148م 2لالسوار.
• تتميز منطقة العقار بوجود الخدمات األساسية مثل الكهرباء ،الماء ،اإلنارة ،الصرف
الصحي ،و شوارع و ممرات مشاه مسفلتة.
• تمتاز منطقة العقار بنظام بناء تجاري بإجمالي عدد ادوار يصل إلى  1.5دور ،بحسب ما
هو موضح في أنظمة البناء في منطقة العقار.
• بناء على المعطيات المقدمة من العميل ،فإن نسبة التغطية (حسب حالة البناء
الحالية) تعادل .%59
• يوضح الجدول التالي أهم تفاصيل العقار قيد التقييم.

ملخص معلومات العقار
الوصف
إجمالي مساحة األرض (م)2
إجمالي مساحة مسطحات البناء (م)2

اإلدخال
19,212.22
11,292

نسبة التغطية ()%

%59

عدد المحالت التجارية (عدد)
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عمر العقار (تقديري)

 4سنوات
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دراسات الموقع
مشاريع ريادية  -مترو الرياض
• مترو الرياض هو نظام نقل سريع ،وهو حاليا قيد اإلنشاء وهو أحد أكبر مشاريع
البنية التحتية في مدينة الرياض.
• تم تصميم المترو كنظام مواصالت على مستوى عالمي ،ويتضمن  756عربة مترو
و 85محطة و 6خطوط مترو وشبكة بطول  176كم.
• أدى بناء نظام المترو إلى عدد من عمليات إغالق الطرق التي أثرت على حركة
المرور في أجزاء مختلفة من المدينة.

176

80

85

كم/ساعة

كم
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إجمالي
المسافة

مجمع

سرعة
القطار

مجمع
للمواقف

خريطة مسارات مترو الرياض

محطة

6

مسارات

1.6

عدد
المحطات

عدد
المسارات

مليون

عدد الركاب
يوميا

أطوال خطوط مترو الرياض
المسار

طول المسار (كم)

المسار األول (األزرق)

38.0

المسار الثاني (األحمر)

25.3

المسار الثالث (البرتقالي)

40.7

المسار الرابع (األصفر)

29.6

المسار الخامس (األخضر)

12.9

المسار السادس (البنفسجي)

29.5
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دراسات الموقع
مشاريع ريادية  -مشروع سبورتس بوليفارد
مشرو سبورتس لوليفارد
• هو أحد المشاريع األربعة الضخمة التي أطلقها خادم
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في مارس
.2019
• يمتد المشروع على مسافة  135كم يربط وادي حنيفة في
األطراف الغربية لمدينة الرياض بوادي السلي في الجهة
الشرقية من المدينة.
• يتميز مشروع Sports Boulevardبممرات مشاة خضراء
ومسارات مخصصة لراكبي الدراجات المحترفين والهواة
بطول  135كم و  85كم على التوالي .باإلضافة إلى
مسارات ركوب الخيل الممتدة لمسافة  123كم.
• عالوة على ذلك  ،من المتصور أن يتضمن المشروع
مخصصات للمنتزه الصحراوي  ،وأماكن الفعاليات ،
والساحات  ،ودور السينما  ،وكذلك المناطق الترفيهية
والتجارية.
• عالوة على ذلك  ،من المتوقع أن يضم المشروع مساحات
خضراء  ،تبلغ مساحتها أكثر من  3.5مليون كيلومتر مربع
 ،والتي سيتم ريها باستخدام المياه المعاد تدويرها.
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دراسات الموقع
مشاريع ريادية  -مشروع مركز الملك عبدالعزيز التاريخي

مشرو مرك الملك صبدالع ي التاريخي
• يقع المشروع في حي المربع  ،المنطقة المركزية لمدينة
الرياض  ،ويمتد على مساحة إجمالية تزيد عن  400ألف متر
مربع.
• تميل مدينة الملك عبدالعزيز إلى أن تعكس تراث مدينة
الرياض وثقافتها وتاريخها  ،حيث تستضيف مرافق حديثة
ومتعددة األغراض  ،وتحول المشروع إلى واحة ثقافية.
• يضم المركز الحديقة العامة والمتحف الوطني ومقر اآلثار
والمتاحف وقصر المربع ومكتبة الملك عبد العزيز العامة
ودارة الملك عبد العزيز ومسجد وقاعة الملك عبد العزيز ،
باإلضافة إلى مجموعة متنوعة من المباني الثقافية
التقليدية.
 17000م  2مساحة المتحف
الوطني
سعة المسجد
 4200شخص
 1100موقف
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• وصف العقار

معلومات العقار

• معلومات الملكية
• صور العقار
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معلومات العقار
وصف العقار
وةف العقار قيد التقييم:
•
•

•

•

يتكون العقار قيد التقييم من دور أرضي و دور ميزانين ،بإجمالي عدد معارض
يعادل  19معرض ،و مساحة مباني تصل إلى  11,292متر مربع.
بحسب المعلومات المقدمة من العميل فإن مركز العروبة التجاري ،يضم العديد
من العالمات التجارية ،مثل بنده ،ستاربكس ،مايسترو بيتزا ،و غيرها من
العالمات التجارية.
بناء على نتائج البحث الميداني ،فإن مجمع العروبة التجاري يحتوي على  14محل
مؤجر من اصل  19محل .فيما تصل إجمالي المساحة الشاغرة في مجمع العروبة
إلى ما يعادل  768متر مربع .كما يمتاز العقار قيد التقييم بعدد  2مدخل و
مخرج للحركة المرورية ،و يقع كالهما على طريق العروبة.
يقع العقار على أرض تبلغ مساحتها  19,212.2متر مربع ،مملوكة من قبل
جمعية الملك خالد الخيرية ،و تتمتع بعقد إيجار لصندوق مشاركة .نود اإلحاطة
بان شركة أبعاد للتقييم العقاري لم تستلم عقد اإليجار و اي التزامات عليه.

Fact Sheet
معلومات العقار:

لعض العالمات التجارية ضم العقار قيد التقييم:

مجمع العروبة التجاري

التفاصيل

إجمالي مساحة األرض (م)2

19,212.2

مساحة المباني (متر مربع)

11,292

عدد المحالت

 19معرض

نسبة التغطية ()%

%59

معدل االشغال ()%

%95
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معلومات العقار
معلومات الملكية
مللية العقار :
الوصف
اسم المالك

مؤسسة الملك خالد الخيرية

اسم العقار المراد تقييمه

مجمع العروبة التجاري

رقم القطعة
رقم المخطط التنظيمي

-

المنطقة (عنوان العقار )

حي أم الحمام الغربي
شارع العروبة

اسم الشارع
إحداثيات الموقع
المدينة
معلومات الملكية
معلومات صك الملكية

التفاصيل

24°42'10.7"N

46°39'07.7"E
الرياض
مطلقة

رقم الصك:

410113062475

تاريخ االصدار:

 27/8/1436هـ

مالحظة :لم يتم التحقق عن أي مستند قانوني للعقار قيد التقييم والتي تتضمن
التخطيط أو الملكية أو الرهن وبعض األمور القانونية والتي أسس عليها كل هذا
التقرير أو جزء منه اعتبرت موثوق بها  .وتم افتراض أن الصك صحيح وساري
المفعول .وأيضا تم افتراض أن العقار خالي ومتحرر من أي التزامات قانونية أو حقوق
الرهن أو أي معوقات.
نود اإلحاطة بأن شركة أبعاد للتقييم العقاري تعتبر أن جميع معلومات العقار
المقدمة في صلب هذا التقرير صحيحة و في حال اثبت خالف ذلك يحق لها مراجعة
عملية التقييم.

* مصادر المعلومات (العميل)
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معلومات العقار
صور العقار
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• منهجية التقييم

التقييم

• تحليل المخاطر على العقار
• التقييم بأسلوب الدخل
• ملخص القيمة
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التقييم
منهجية التقييم

1

منهجية
الدخل

2

معدل
التضخم

3

مناجية الدخل تعتبر شائعة في تقييم األةول
المولدك للدخل .و يؤخذ في صي االصتبار
اإليرادات المحتملة م تشغيل األةل
لاستخدا جدول التدفقات النقدية المخصومة.

منهجية التقييم بالدخل
•

•

يتم مساب التدفقات النقدية المخصومة لمعدل
همو سنوي لمعدل يبلد  / ٪3.34سنويًا.

•
•

يمثل دخل العقار في اإليرادات الواردك م
مدفوصات اإليجار المستلمة خالل العا .

•

دخل العقار

4

تكاليف
التشغيل

تتعلق تلاليف التشغيل إل التلاليف الناتجة
ص تشغيل األةل صل سبيل المثال وليس
الحصر؛ تلاليف الصياهة والتسويق .و يتم
مساب التلاليف صادك صل أساس سنوي.

•

•

عند تحديد رأينا حول القيمة السوقية للعقارات الخاضعة للتقييم  ،و اعتبارا انها
مدرة للدخل ،فقد استخدمنا أسلوب الدخل للتقييم و باستخدام طريقة التدفقات
النقدية المخصومة.
تحليل خصم التدفق النقدي ) (DCFهو أسلوب نمذجة مالية يعتمد على
افتراضات تتعلق بالتدفقات النقدية المحتملة للعقار .و يتضمن هذا األسلوب
توقع التدفقات النقدية الدورية حسب معطيات و ظروف السوق.
باإلضافة إلى ذلك يتم تطبيق معدل خصم مناسب حسب خبراتنا في السوق
المحلي للوصول للقيمة الحالية من خالل التدفقات النقدية المرتبطة بالعقار.
و نود اإلحاطة انه يتم حساب التدفقات النقدية على أساس سنوي ،مضافا إليها
معدل النمو الفعلي للسوق حسب المصادر الرسمية (مؤسسة النقد) .علما بأن
معدل النمو المطبق في جدول التدفقات النقدية المخصومة يعادل .٪3.34
فيما يخص معدالت الخصم فقد تم دراسة السوق العقاري و العقار قيد التقييم،
للوصول لمعدل الخصم المناسب و الذي بدوره يعبر عن جميع المخاطر المتعلقة
بالعقار و تشغيله في جدول التدفقات النقدية ،ليعكس القيمة الحالية للتدفقات
المخصومة.
اإليجارات المتوقعة  ،باإلضافة إلى التكاليف  ،عبارة عن تنبؤات تم تشكيلها على
أساس المعلومات المتاحة من خالل األبحاث الميدانية و المكتبية ،و التي تتاثر
بشكل كبير بظروف السوق العقارية في المملكة العربية السعودية.
فيما يتعلق بالمراكز التجارية التي تخضع لعقود إيجار (سواء لألرض او المبنى)،
فقد تم بناء توقعات األرباح و المصاريف التشغيلية خالل المدة اإليجارية.
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التقييم
منهجية التقييم
معدالت الخصم
• من الناحية النظرية  ،يعكس معدل الخصم تكلفة الفرصة البديلة لرأس المال
باإلضافة إلى العائد المطلوب للتخفيف من المخاطر المرتبطة بنوع االستثمار
المحدد المعني .ترتبط المخاطر عادة بمخاطر السوق والمخاطر الخاصة بالعقار
قيد التقييم .بحيث تتعلق األولى بحالة سوق العقارات الحالي بينما تتعلق األخيرة
بالخصائص المحددة لألصل.
• بشكل عام  ،إذا تمتعت العقارات بإيرادات مضمونة من خالل عقود إيجار ثابتة
بمتوسط أسعار تأجير مرتفعة  ،فستكون هناك مخاطر أقل مرتبطة بالعقار من
حيث توليد الدخل ،والتي بدورها ستنعكس على معدل الخصم .عالوة على ذلك،
فإن العقارات قيد التطوير أو التي بها مستوى مرتفع من الوحدات الشاغرة
تخضع لمخاطر أعلى وبالتالي معدل خصم أعلى.
معدل الخصم يعلس لشلل أساسي
المخاطر المرتبطة لتشغيل األةل
صل سبيل المثال وليس الحصر:
معدالت اإلشغال المنخفضة تدهي
معدالت اإليجار وما إل ذلك.
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التقييم
تحليل المخاطر على العقار
المخاطر االقتصادية

المخاطر التنظيمية والتشريعية

مخاطر العقود طويلة األجل

قد تؤثر ظروف االقتصاد الكلي
للدولة على السوق العقاري بشكل
عام ،مثل معدالت التضخم والسيولة
ومعدالت الفائدة وتكاليف التمويل
والضرائب وحركة أسواق األسهم
المحلية والعالمية ،حيث أن تغير
بعض او كل هذه المؤثرات يؤثر
على السوق العقاري.

قد تشهد البيئة التنظيمية أو القانونية
أو التشريعية بعض التغيرات التي قد تؤثر
على قيمة العقار ،مثل ظهور تشريعات
بلدية بالسماح أو المنع ألنشطة في
مناطق محددة ،أو تخفيض أو زيادة عدد
األدوار في المنطقة المحيطة مما يؤثر
على القيمة النهائية للعقار.

يؤثر عدم أو محدودية العقود طويلة
األجل بشكل كبير على قيمة العقار،
وخصوصا العقارات المدرجة تحت
صناديق الريت .حيث وجود عقود
طويلة األجل يعطي استقرار للدخل
وبالتالي على القيمة .في حين غياب
مثل هذه العقود يعطي تذبذب في
اسعار التأجير والدخل وبالتالي يؤثر
على القيمة النهائية.

مخاطر ضمان تحقيق اإليرادات
بما أن تحقيق اإليرادات يعتبر العامل
الرئيسي في تحديد قيمة العقار ،فإن أي
تغير في اإليرادات نتيجة ظروف السوق
المختلفة سوف يؤثر في قيمة العقار.

مخاطر المنافسة
إن كثرة المعروض من السلع العقارية
يؤدي الى وجود منافسة في األسعار
المقدمة للمستهلك .ونجد ذلك واضحا في
السوق العقاري فإن زيادة الوحدات
والمعارض المعروضة في السوق ودخول
منافسين جدد بمنتجات سيؤدي الى
انخفاض األسعار والخدمات وبالتالي
انخفاض سعر العقار النهائي.
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التقييم
التقييم بأسلوب الدخل
التقييم لأسلوب الدخل (طريقة التدفقات النقدية) :
• قام فريق أبعاد للتقييم العقاري بتحليل معطيات الدخل المقدمة من العميل و إجراء
بحث ميداني و مكتبي للتحقق من القيمة اإليجارية لمركز العروبة مقارنة بالسوق
في مدينة الرياض .يلخص الجدول في الجهة اليسرى نتائج البحث الميداني للمحالت
التجارية في مدينة الرياض.
• و بحسب اإلفادة من العميل فإن مجمع العروبة التجاري يتمتع بعقود إيجار مع عدة
مستأجرين و يحقق ما يعادل  5.8مليون ريال سعودي في السنة كصافي قيمة
إيجارية و التي تعتبر ضمن النطاق السوقي لإليجارات الخاصة بالمعارض التجارية.
• عالوة على ذلك قام فريق أبعاد باعتبار أن صافي الدخل المقدم من العميل ،يعبر عن
الدخل المستقر للعقار ،حيث تم بناء جدول التدفقات النقدية باعتبار الدخل المستقر
للمدة الزمنية المتبقية من عقد إيجار األرض ،و ذلك للوصول للقيمة السوقية للعقار
قيد التقييم .يبين الجدول في الجهة اليسرى أهم المدخالت في عملية التقييم
بأسلوب الدخل (طريقة التدفقات النقدية).
• أما فيما يخص المصاريف التشغيلية للمجمع التجاري ،و التي تبلغ ما يعادل ( %7حسب
إفادة العميل) ،فهي تعتبر في الحد األدنى من النطاق السوقي و الذي يتراوح من %7
إلى  %15بحسب خبرة فريق أبعاد في قطاع التجزئة.
• نود التنويه أن األرض التي يقع عليها العقار تخضع لعقد إيجار ،و لغرض التقييم تم
اعتبار أن صندوق المشاركة ريت يتمتع بحقوق التامة في التصرف بالعقار،
• علما بأن شركة أبعاد للتقييم العقاري لم تطلع على عقد اإليجار ،بينما تم االعتماد
على صافي الدخل المزود من قبل العميل باإلضافة إلى بعض المعلومات من عقد
اإليجار الخاص باألرض للوصول للقيمة السوقية الموضحة في هذا التقرير.

ملخص أسعار اإليجارات في المنطقة :
اإلدخال
إيجار المحالت الصغيرة (ريال/متر مربع)

2,200 – 1,600

إيجار المحالت الكبيرة (ريال/متر مربع)

1,500 – 1,100

إيجار السوبر ماركت (ريال/متر مربع)

550 – 400

تفاةيل التقييم لأسلوب الدخل (طريقة التدفقات) :
اإلدخال
الدخل السنوي (ريال سعودي)

5,770,930

معدل الخصم ()٪

%12

معدل النمو ()٪

%2.5

فترة التدفقات النقدية

 15سنة

قيمة العقار (ريال سعودي)
46,500,000
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التقييم
ملخص القيمة
تصادق شركتنا صل التقييم أدهاه كقيمة سوقية مسب أسلوب الدخل طبقاً
للشروط و المعايير و اإلفتراضات المذكورك في تقرير التقييم .وصليه فإن هتيجة
التقييم الناتدجة م تحليل معطيات العقار والسوق العقاري مسب تاريخ التقييم

التوقيع
م .عمار عبدالعزيز سندي
رقم العضوية1210000219 :

• القيمة السوقية للعقار قيد التقييم هي:

مقيم زميل

 46,500,000ريال سعودي

(فقط ستة وأربعون مليونا وخمسمائة ألف ريال سعودي ال غير).

م .عمار محمد قطب
رقم العضوية1210000392 :
مقيم مؤقت

رائف هاشم جوهر
رقم العضوية1210002158 :
مقيم مؤقت

ختم الشركة
رقم السجل التجاري4030297686 :
رقم تسجيل شركة مهنية781/18/323 :
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• المصطلحات العامة في إعداد تقرير التقييم

مالحق

• التدفقات النقدية
• مستندات العقار
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مالحق
المصطلحات العامة في إعداد تقرير التقييم
الهيئة

االستخدام المقصود

• تشير إلى الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) هي الجهة المعنية بوضع الضوابط
والمعايير الالزمة لتقييم العقارات ،والمنشئات االقتصادية ،والمعدات ،والممتلكات المنقولة
ونحوها وذلك بموجب نظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م )43/و
تاريخ (9/7/1433هـ) وتهدف لتطوير مهنة التقييم ،ورفع مستوى العاملين بها ،ووضع
القواعد العامة الكتساب عضوية الهيئة بمستوياتها المختلفة والحفاظ عليها ،وتوفير
وسائل التطوير المستمر لالرتقاء بأعضائها إلى أفضل مستويات الممارسة والمعايير الدولية
للمهنة ،وتتمتع (الهيئة) بشخصية اعتبارية ،غير هادفه للربح ،ولها ميزانية مستقلة
وتعمل تحت إشراف وزارة التجارة واالستثمار

• استخدام نتائج التقييم أو مراجعة التقييم كما حددها المقيم بناء على تواصله مع العميل.

األصل أو األصول
• تسـهيل لعمليـة قـراءة المعاييـر ولتفـادي التكـرار يشـير مصطلـح (األصل) و (األصول)
عمومـا إلـى البنـود التـي تكـون محـور مهمـة التقييـم .ومـا لـم ينـص خـاف ذلـك فـي
المعيـار يمكـن اعتبـار هـذه المصطلحـات علـى أنها تعني وتشـمل ًّكلٌ مـن الكلمـات
التاليـة( :أصـل ،مجموعـ ٌة أصـول ،التـزام ،مجموعـ ُة التزامـات ،أو مجموعـ ٌة مـن األصول
وااللتزامات).

العميل
• تشـير كلمـة (العميـل) إلـى الشـخص أو األشخاص أو الجهـة التـي يتـم إجـراء التقييـم لهـا.
ويشـمل ذلـك :العمالء الخارجييـن (أي عندمـا يكـون المقيـم متعاقـد مــع طــرف ثالــث)،
وكذلــك العمــاء الداخلييــن (أي التقييمــات المعــدة لصاحــب العمـل).

ال ُمستخدم المقصود
• العميل وأي طرف آخر ُمعرف ،باسمه أو نوعه ،كمستخدم لتقرير التقييم أو مراجعة التقييم
المقدم من المقيم بناء على تواصله مع العميل.

االختصاص القضائي
• تشـير كلمـة (االختصاص) إلـى البيئـة القانونيـة والتنظيميـة التـي يتـم فيهـا تنفيـذ عمليـة
التقييـم .ويشـمل القوانين واللوائـح التـي تسـنها الجهـات الحكوميـة مثـل :المقاطعـة،
والوالية ،والبلديـة ،والقوانيـن التـي تضعها بعـض الجهات التنظيميــة حســب غــرض
التقييــم مثــل :المصــارف المركزيــة وهيئــات تنظيــم األوراق الماليــة.

يمكن
• تصــف كلمــة (يمكــن) اإلجراءات التــي يقــع علــى المقيــم مســؤولية النظــر فيهـا بعيـن
االعتبار .وتتطلـب األمور الموصوفـة بهـذه الطريقـة اهتمـام المقيـم ًّ وفهمـه .حيـث إن
إمكانيـة تطبيـق هـذه األمور فـي عمليـة التقييـم تعتمـد علـى ممارسـة المقيـم لحكمـه
وخبرتـه المهنيـة فـي الظـروف التي تتماشـى مـع أهداف المعاييـر.
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مالحق
المصطلحات العامة في إعداد تقرير التقييم
يجب

ينبغي

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

قيم
• تُشير كلمة (ينبغي) إلى المسؤوليات التي يفترض االلتزام بها .حيث يجب أن يمتثل ال ُم ًّ
أن اإلجراءات البديلة التي اتبعت في ظل
قيم ًّ
مع المتطلبات من هذا النوع ما لم يوضح ال ُم ًّ
قيم
الظروف كانت كافية لتحقيق أهداف المعايير .وفي الظروف النادرة التي يعتقد فيها ال ُم ًّ
قيم توثيق سبب عدم اتخاذ
ًّ
أن أهداف المعيار يمكن تلبيتها بوسائل بديلة ،يجب على ال ُم ًّ
اإلجراء المشار إليه وعدم اعتباره ضروريا أو مناسبا .إذا كان المعيار ينص على أنًّه (ينبغي)
أن تطبيق اإلجراء
قيم أن ينظر في إجراء ما بعين االعتبار يصبح النظر فيه إلزاميا ،في حين ًّ
لل ُم ًّ
ال يكون إلزاميا.

ال ُمشارك

• تُشير كلمة (ال ُمشارك) إلى المشاركين المعنيين وفقا ألساس (أو أسس) القيمة المستخدمة
في مهمة التقييم (انظر المعيار  104أساس القيمة) .وتتطلب األسس المختلفة للقيمة من
قيم أخذ وجهات نظر مختلفة بعين االعتبار ،مثل :وجهات نظر (المشاركين في السوق)
ال ُم ًّ
ًّولية للتقارير المالية) أو مالك معين أو
(مثل :القيمة السوقية ،أو القيمة العادلة للمعايير الد ًّ
مشتر ُمحتمل (مثل :القيمة االستثمارية).

الغرض
• تشـير كلمـة (الغـرض) إلـى سـبب أو أسـباب إجـراء التقييـم ،وتشـمل األغراض العامـة (علـى
سـبيل المثـال ال الحصـر) أغـراض التقاريـر الماليـة ،والتقاريـر الضريبيـة ،ودعـم التقاضـي،
ودعـم المعامالت ،ودعـم قـرارات اإلقراض المضمـون.

هام أو جوهري
• تقييــم األهمية الماديــة إلــى الحكــم المهنــي ،ولكــن ينبغــي أن يكــون الحكــم
المهنــي حســب الســياق التالي :تعتبــر جوانــب التقييــم (بمــا فــي ذلــك المدخــالت،
واالفتراضات ،واالفتراضات الخاصـة ،واألساليب والطـرق المطبقـة) هامـ ٌة أو جوهريـة إذا
كان مـن المتوقــع أن يؤثــر تطبيقهــا علــى التقييــم ،أو علــى القــرارات االقتصادية ،أو
غيرهــا مـن قـرارات مسـتخدمي التقييـم ،وتصـدر األحكام المتعلقـة باألهمية الماديـة فـي
ضــوء مهمــة التقييــم وتتأثــر بحجــم أو طبيعــة األصل محــل التقييــم .تشــير (األهمية
الماديــة) كمــا هــي مســتخدمة فــي هــذه المعاييــر إلــى األهمية الماديـة بالنسـبة
لمهمـة التقييـم ،والتـي قـد تختلـف عـن اعتبـارات األهمية الماديــة أغراض أخــرى مثــل:
التقاريــر الماليــة ،ومراجعــة الحســابات.
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مالحق
المصطلحات العامة في إعداد تقرير التقييم
الموضوع ،األصل محل التقييم

القيمة

• تشـير هذه المصطلحــات إلـى األصل (األصول) التــي يتــم تقييمهـا فــي مهمــة تقيم
معينــة

• تشير كلمة (القيمة) إلى حكم المقيم على المبلغ المقدر وفق إحدى أسس القيمة المنصوص
عليها في المعيار  : 104أسس القيمة.

التقييم
• يقصد بالتقييم عملية أو إجراء تحديد وتقدير قيمة األصل أو االلتزام من خالل تطبيق معايير
التقييم الدولية.

غرض التقييم ،الغرض من التقييم

قيم
ال ُم ًّ

• (المقيـم) هــو فــرد أو مجموعــ ٌة مــن األفراد أو منشــأة تمتلــك المؤهالت والقــدرة
والخبــرة الالزمة لتنفيــذ التقييــم بطريقــة مختصــة وموضوعيــة وغيــر ًّ متحيــزة .وفــي
بعــض الواليات القضائيــة يلزم الحصــول علـى ترخيــص قبــل أن يســتطيع الشــخص أن
يعمــل كمقيــم.

• انظر (الغرض)

الوزن أو األولوية
مراجع التقييم
• (مراجــع التقييــم) هــو مقيــم يقــوم بمراجعــة عمــل مقيــم آخــر .ويمكــن أن يقـوم
المراجـع كجـزء مـن مراجعـة التقييـم بإجـراءات تقييـم معينـة ،أو أن يبـدي رأيـا فـي
القيمـة.

• تشـير كلمـة (الـوزن) إلـى مقـدار االعتماد علـى مؤشـر معيـن للتوصـل إلـى القيمـة النهائيـة
علـى سـبيل المثـال :عنـد اسـتخدام طريقـة واحـدة يكـون وزنها ٪100

الترجيح
• تشـير كلمـة (الترجيـح) إلـى عمليـة تحليـل وتسـوية مؤشـرات مختلفـة للقيمـة ،وتكــون
عــادة مــن أســاليب وطــرق مختلفــة .وال تشــمل هــذه العمليــة حســاب متوســط
نتائــج التقييمــات ،وهــو أمــر غيــر مقبــول.
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مالحق
التدفقات النقدية
التدفقات النقدية
Year

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Period

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Inflation

1.03

1.05

1.08

1.10

1.13

1.16

1.19

1.22

1.25

1.28

1.31

1.34

1.38

1.41

1.45

5,915,203

6,063,083

6,214,660

6,370,027

6,529,278

6,692,510

6,859,822

7,031,318

7,207,101

7,387,278

7,571,960

7,761,259

7,955,291

8,154,173

8,358,027

Discounted coefficient

0.89

0.80

0.72

0.64

0.57

0.51

0.46

0.41

0.37

0.33

0.29

0.26

0.24

0.21

0.19

Discounted Cashflow

5,293,247

4,855,103

4,453,227

4,084,615

3,746,515

3,436,401

3,151,956

2,891,056

2,651,751

2,432,255

2,230,928

2,046,265

1,876,887

1,721,530

1,579,032

Total Income

Annual NPV

46,450,766

Market Value (SAR)

46,500,000
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مالحق
مستندات العقار
رخصة البناء

صك العقار
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شركة أبعاد المتطورة وشريكه للتقييم العقاري
اإلدارة الرئيسية بمدينة جدة.
شارع محمد إبراهيم مسعود  ،حي السالمة
مبنى الزاهد  ،الطابق الخامس  ،مكتب 22
المملكة العربية السعودية

فرع مدينة الرياض.
طريق اإلمام سعود بن فيصل  ،حي الصحافة
مبنى الدفاع  ،الطابق الثاني  ،مكتب 106
المملكة العربية السعودية
لمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا على العنوان اآلتي:
الرقم الموحد 920004134 :
م .عمار سندي
الرئيس التنفيذي
جوال+966 50 730 0500 :
إيميلasindi@sa-abaad.com :
م .عمار قطب
مدير التقييم
جوال+966 55 556 2500 :
إيميلammarq@sa-abaad.com :

تقرير تقييم (نهائي)

مجمع الجبيل التجاري ،مدينة الجبيل
العميل/

مشاركة المالية

30 June 2021

V210087

المقدمة

السادة  /مشاركة المالية
الموضوع :تقييم مجمع الجبيل التجاري ،مدينة الجبيل
مرفق لكم التقرير بناءا على طلبكم بتقييم العقار  ،ونأمل أن يكون التقرير حسب متطلباتكم وحسب ما هو مطلوب منا ووفقا لمعايير التقييم
الدولية ) )IVSالصادرة عن مجلس معايير التقييم الدولية ) )IVSCفي عام  2020و أنظمة ولوائح الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بالمملكة
العربية السعودية (تقييم) .كما نود في حال وجود أي استفسارات أو اسئلة عدم التردد في التواصل معنا.
ولكم فائق االحترام والتقدير

م .عمار عبدالعزيز سندي
الرئيس التنفيذي

2

محتويات التقرير

الملخص التنفيذي

شروط التقييم

اإلفصاح

دراسات الموقع

4

7

9

▪ ملخص التقرير

▪ القدرة على التقييم

▪ نطاق العمل

▪ موضوع القيمة

▪ الملكية الفكرية و
إعادة النشر

▪ العقار على مستوى
المدينة

▪ الشروط واالحكام
العامة

▪ المعايير المهنية

▪ السرية وحفظ
المعلومات

▪ أساس التقييم

▪ االفتراضات
واالفتراضات الخاصة

▪ العقار على مستوى
المنطقة و وصف
العقار

▪ أسلوب التقييم

▪ تاريخ التقييم
▪ تاريخ المعاينة

11

معلومات العقار

14

التقييم

17

▪ معلومات الملكية

▪ منهجية التقييم

▪ صور العقار

▪ تحليل المخاطر على
العقار
▪ التقييم بأسلوب
الدخل

المالحق

23
▪ المصطلحات العامة
في إعداد تقرير
التقييم
▪ الدفقات النقدية
▪ مستندات العقار

▪ ملخص القيمة

▪ التقييم تحت حاالت
عدم اليقين

▪ حدود المعاينة
▪ مصادر المعلومات

3

• ملخص التقرير

الملخص التنفيذي

• نطاق العمل
• الشروط واالحكام العامة

4

الملخص التنفيذي
ملخص التقرير
• يقع مجمع الجبيل التجاري على قطعة أرض منتظمة الشكل ذو سطح مستوي ،و
تبلغ مساحتها  39,750م.2

ملخص الرأي في القيمة
العناصر

طريق الملك فيصل

• يضم المجمع التجاري العديد من المحالت المتنوعة من حيث المساحات والمميزات
(بعدد  27محل) .و تصل إجمالي مساحة مسطحات البناء إلى 15,636.7م.2
• تتميز منطقة العقار بوجود جميع الخدمات األساسية مثل الكهرباء ،الماء ،اإلنارة،
الصرف الصحي ،و شوارع و ممرات مشاه مسفلتة.
• يتميز مجمع الجبيل التجاري بأنه يقع على شارع رئيسي ،بحيث يمر طريق الملك
فهد من الجهه الشمالية للعقار ،و يعتبر إحدى الطرق الرئيسية في الجبيل ألنه
يربط الجهة الشرقية ،بالجهة الغربية.

موقع العقار قيد التقييم:

طريق الملك فهد
المعلومات

الغرض من التقييم

تقييم دوري لصندوق ريت

الملكية

ملكية مقيدة

تاريخ التعميد

2021 / 06 / 08

تاريخ المعاينة

2021 / 06 / 21

تاريخ التقييم

2021 / 06 / 30

أساس القيمة

القيمة السوقية

أسلوب التقييم

أسلوب التدفقات النقدية

العملة

ريال سعودي

القيمة السوقية (ريال)

70,600,000

5

الملخص التنفيذي
الشروط واألحكام العامة
•

تم مراجعة تقييم العقار وفقا لمعايير التقييم الدولية ) (IVSالصادرة عن مجلس
معايير التقييم الدولية ) (IVSCفي عام  2020و أنظمة ولوائح الهيئة السعودية
للمقيمين المعتمدين بالمملكة العربية السعودية (تقييم).

•

تم إعداد هذا التقرير بناء على المعلومات التي تم جمعها أو تلقيها وتحليلها
وفقا ألفضل الممارسات للوصول للقيمة ،ويتم عادة اإلشارة إلى أي مالحظات
جوهرية بالتقرير تؤثر على القيمة.

•

تم االعتماد على هذا التقرير والتقييم وفقا للشروط والقيود المحددة التي تم
عرضها في هذا التقرير.

•

•

تم إعداد تقرير التقييم بناء على التعليمات الواردة من مكتب استشارات تقييم
والمشار إليه فيما يلي باسم (العميل) لتقدير القيمة السوقية للعقار الموصوف
بهدف التقييم الدوري لصندوق مشاركة ريت.

لم تتم معاينة العقار ظاهريا  ،ويتم في مثل هذه الحاالت افتراض بأن العقار قيد
التقييم خال من السلبيات الفنية وال يوجد اي مالحظات أو عيوب ظاهرة عليه ،و
يجب أن يفهم أن هذا تقرير تقييم وليس فحصا إنشائيا .

•

•

شركة أبـــعــاد وشريكه للتقييم العقاري على ثقة بأن هذا التقرير يفي
بمتطلبات العميل والتعليمات الخاصة به  ،كما أن المعلومات الواردة في هذا
التقرير محاطة بكامل السرية وأن التقرير صادر للعميل فقط .

في حال اكتشاف عدم صحة أي معلومة مستقبال والتي تم ذكرها في التقرير
بشكل غير متعمد وخارج عن اإلرادة فإن القيمة الواردة في هذا التقرير يمكن أن
تتغير ويجب الرجوع للمقيم إلعادة النظر في القيمة.

•

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

•

مسؤولية شركة أبـــعـــــاد وشريكه للتقييم العقاري مقصورة على التقرير
والمعلومات الواردة بالتقرير  ،وعدا ذلك يتحمل (العميل) مسؤولية طلب تقييم
العقار وما يترتب على ذلك قانونيا.

•

يعتبر تقرير التقييم هذا صحيح فقط في حال اعتماده بختم الشركة إضافة إلى
توقيع المقيمين المعتمدين .

•

تعتبر القيم المقدرة في هذا التقرير هي للعقار قيد التقييم  ،وأي توزيع للـ
(القيمة – القيم) على أجزاء العقار ينطبق فقط حسب سرد التقرير وألغراضه،
ويجب أن ال تستعمل هذه القيم ألي أغراض أخرى  ،إذ يمكن أن تكون غير
صحيحة في حال تم تغيير الغرض من التقييم والذي أنشيء التقرير ألجله .

•

نود أن ننوه ان عملية التقييم مبنية على معطيات السوق ،و المعلومات
المقدمة من العميل حول العقار قيد التقييم.
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• القدرة على التقييم
• موضوع القيمة

• المعايير المهنية
• أسلوب التقييم

شروط التقييم

• أساس التقييم
• تاريخ التقييم
• تاريخ المعاينة
• حدود المعاينة
• مصادر المعلومات
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شروط التقييم

القدرة على التقييم

تاريخ التقييم

تملك شركة أبـــعـــــاد وشريكه للتقييم العقاري كوادر مهنية قادرة على تقييم هذا
النوع من األصول ،ولديها الكفاءة المطلوبة للوصول إلى القيمة السوقية في التاريخ
المطلوب.

• نؤكد أنه قد تم التقييم في تاريخ 2021 / 06 / 30

موضوع القيمة
موضوع التقييم هو تقدير القيمة السوقية لمجمع الجبيل التجاري ،حي الطوية ،الجبيل

المعايير المهنية
نفذت مهمة التقييم هذه استنادا على معايير التقييم الدولية ) (IVSالصادرة عن
المجلس معايير التقييم الدولية ) (IVSCعام  2020وأنظمة ولوائح الهيئة السعودية
للمقيمين المعتمدين بالمملكة العربية السعودية (تقييم) ،واإلجراءات والقواعد
المهنية المتعارف عليها في أعمال التقييم لألصول العقارية ،والتي تقوم على التحليل
والمقارنة والمعاينة المباشرة لكل عقار ،والبحث قدر اإلمكان عن المؤثرات والخصائص
اإليجابية والسلبية للعقار محل التقييم.

أسلوب التقييم
األساليب المتبعة في عملية التقييم تشمل أسلوب الدخل (طريقة الرسملة).

أساس التقييم
سيتم تقديم تقييمنا على أساس القيمة السوقية ،والتي تم تعريفها وفقا لمعايير
التقييم الدولية ) (IVSفي عام  2020كاالتي:
هي المبلغ المقدر الذي ينبغي على أساسه مبادلة األصول أو االلتزامات في تاريخ
التقييم بين مشتر راغب وبائع راغب في إطار معاملة على أساس محايد بعد تسويق
مناسب حيث يتصرف كل طرف من األطراف بمعرفة وحكمة دون قسر أو إجبار".

تاريخ المعاينة
• نؤكد أنه قد تمت عملية المعاينة في تاريخ 2021 / 06 / 21

حدود المعاينة
• لتنفيذ مهمة التقييم وتحقيق غرض هذا التقرير تم االعتماد على أعمال البحث
المكتبية و الميدانية ،لتحليل أسعار العقارات في المنطقة المحيطة بالعقار قيد
التقييم.

مصادر المعلومات
• اعتمدنا في إعداد تقرير التقييم على مجموعة من المصادر والمعلومات والبيانات
المكتبية ،والميدانية التي نعتقد أنها تكافئ غرض ووقت التقييم .كما اعتمدنا على
مجموعة البيانات المقدمة في تقارير التقييم (التي تم مراجعتها) والمتعلقة بالعقار
محل التقييم ،وعليه فان أي تغيير او خطأ في البيانات فيعتبر هذا التقرير غير مكتمل
ويجب الرجوع للمقيم.
تم االطالع على مستندات التالية :

•
•
•
•

موقع العقار.
معلومات الصك.
الكروكي
صافي الدخل السنوي

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

اإلفصاح

• السرية وحفظ المعلومات
• االفتراضات واالفتراضات الخاصة
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اإلفصاح

الملكية الفكرية و إعادة النشر

التقييم تحت حاالت عدم اليقين

يتم إصدار هذا التقرير لالستخدام الشخصي  ،وللمستشارين المختصين  ،للغرض المحدد
الذي يشير إليه.
ال تتحمل شركة أبـــعــاد وشريكه للتقييم العقاري أي مسؤولية تجاه أي طرف ثالث
لكامل أو جزء من محتوياته.
ال يجوز تضمين كل أو أي جزء من هذا التقييم أو أي مرجع له في أي وثيقة منشورة
أو تعميم أو بيان أو الكشف عنها بأي شكل من األشكال دون موافقة خطية مسبقة
من شركة أبـــعــاد وشريكه للتقييم العقاري على الشكل والسياق الذي قد يظهر
فيه.

أثر تفشي فيروس كورونا الجديد( ) ،COVID-19الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية
بأنها "جائحة عالمية" في  11مارس  ، 2020على األسواق المالية العالمية.
تم تطبيق قيود السفر من قبل العديد من الدول ،حيث تأثر نشاط السوق في العديد
من القطاعات.
اعتبارا من تاريخ التقييم المشار إليه في التقرير فإننا نولي األدلة السوقية واإلفتراضات
التي تم اإلعتماد عليها وزنا أقل عند التوصل لرأينا في القيمة.
في الواقع ،فإن االستجابة الحالية لـ COVID-19تعني أننا نواجه مجموعة غير
مسبوقة من الظروف التي نبني عليها الحكم في القيمة.
ونظرا للتأثير المستقبلي غير المعروف لـ COVID-19الذي قد يكون لها آثار على
سوق العقارات ،لذلك نوصي بتقييم هذا العقار بشكل متكرر.

السرية وحفظ المعلومات
لقد أعد هذا التقرير بناء على طلب خاص ولغرض استشاري ،وندرك ألجل هذا األهمية
القصوى عند صاحب الطلب في الحفاظ على معطيات ومخرجات هذا التقرير وكتمانها،
ونحن ملتزمون بذلك ولن يتم استخدام المعلومات الخاصة بالعميل في غير هذا
التقرير ،وتعد معلوماته ملكا خاصا لصاحبها وللمستخدمين المحددين في التقرير وال
يحق ألي طرف آخر االطالع عليها.

االفتراضات واالفتراضات الخاصة
وفقا لتعريف معايير التقييم الدولية “تعد االفتراضات أمور منطقية يمكن قبولها
كحقيقة في سياق أعمال التقييم دون التحقق أو التدقيق فيها على نحو محدد ،كما
أنها أمور تقبل بمجرد ذكرها وهذه االفتراضات ضرورية لفهم التقييم أو المشورة
المقدمة .واالفتراضات الخاصة عبارة عن افتراضات تختلف عن الحقائق الفعلية
الموجودة في تاريخ التقييم ،أو تلك التي ال يفترضها مشارك معتاد في السوق في
معاملة ما في تاريخ التقييم.
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دراسات الموقع

• العقار على مستوى المدينة

• العقار على مستوى المنطقة و وصف العقار
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دراسات الموقع
العقار على مستوى المدينة
خريطة موقع العقار على مستوى المدينة

تحليل الموقع على مستوى المدينة
• يقع مجمع الجبيل التجاري في الناحية الشمالية من الجبيل و التي تعتبر إحدى
محافظات المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية.
• يبلغ إجمالي المساحة الحضرية لمدينة الجبيل  1,016كيلومتر مربع ،فيما يصل عدد
السكان في المنطقة حوالي  380,000نسمة.
• كما تمتاز مدينة الجبيل بوجود بنية تحتية جيدة تسمح لها أن تكون مركزا تجاريا،
وصناعيا ،وبوجود موانىء بحرية ،ومناطق سكنية تزيد النشاط التجاري في المنطقة.
• يقع العقار قيد التقييم في حي الطوية.
• تضم المنطقة المحيطة بالعقار مساحات فضاء قابلة للتطوير ،باإلضافة إلى العديد
من المجمعات و المراكز التجارية ،و المباني السكنية.

تحليل طريقة الوصول للعقار
• يتميز مجمع الجبيل السكني بأنه يقع على شارع رئيسي ،بحيث يمر طريق الملك فهد
من الجهة الشمالية للعقار ،و يعتبر إحدى الطرق الرئيسية في الجبيل ألنه يربط
الجهة الشرقية ،بالجهة الغربية.
• عالوة على ذلك يمر طريق الملك فيصل من الجهة الشرقية من مجمع الجبيل.
• يمكن الوصول للعقار قيد التقييم مباشرة من خالل طريق الملك فيصل ،بإلضافة أن
طريق السريع  ،1طريق المدينة المنورة ،تعتبر طرق ثانوية مرتبطة بطريق الملك
فيصل و طريق الملك فهد المؤدي للعقار قيد التقييم.

12

دراسات الموقع
العقار على مستوى المنطقة و وصف العقار
خريطة موقع العقار على مستوى المنطقة

تحليل الموقع على مستوى المنطقة
• يقع مجمع الجبيل التجاري على قطعة أرض منتظمة الشكل ذو سطح مستوي ،و تبلغ
مساحتها 39,750م.2
• يضم المجمع التجاري العديد من الوحدات التجارية (بعدد  27وحدة)،
• تصل إجمالي مساحة مسطحات البناء إلى  15,636.7م.2
• تمتاز منطقة العقار بنظام بناء تجاري بإجمالي عدد ادوار يصل إلى 1دور.
• تتميز منطقة العقار بوجود الخدمات األساسية مثل الكهرباء ،الماء ،اإلنارة ،الصرف
الصحي ،و شوارع و ممرات مشاه مسفلتة.
• بناء على المعطيات المقدمة من العميل ،فإن نسبة التغطية (حسب حالة البناء
الحالية) تعادل .%39
• يوضح الجدول التالي أهم تفاصيل العقار قيد التقييم.

ملخص معلومات العقار
الوصف

اإلدخال

إجمالي مساحة األرض (م)2

39,750

إجمالي مساحة مسطحات البناء (م)2

15,636.7

نسبة التغطية ()%

%39

عدد المحالت (عدد)

27

عمر العقار (تقديري)

 7سنوات
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معلومات العقار

• معلومات الملكية

• صور العقار
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معلومات العقار
معلومات الملكية
ملكية العقار :
الوصف

التفاصيل

اسم المالك

شركة الخنيني العالمية المحدودة

اسم العقار المراد تقييمه

مجمع الجبيل التجاري

رقم القطعة

4

رقم المخطط التنظيمي

-

المنطقة (عنوان العقار )

حي الطويه

اسم الشارع

طريق الملك فهد

إحداثيات الموقع

49°38'28.6"E

المدينة
معلومات الملكية

مطلقة

معلومات صك الملكية

نود اإلحاطة بأن شركة أبعاد للتقييم العقاري تعتبر أن جميع معلومات العقار
المقدمة في صلب هذا التقرير صحيحة و في حال اثبت خالف ذلك يحق لها مراجعة
عملية التقييم.
27°00'44.3"N

الشرقية

مالحظة :لم يتم التحقق عن أي مستند قانوني للعقار قيد التقييم والتي تتضمن
التخطيط أو الملكية أو الرهن وبعض األمور القانونية والتي أسس عليها كل هذا
التقرير أو جزء منه اعتبرت موثوق بها  .وتم افتراض أن الصك صحيح وساري
المفعول .وأيضا تم افتراض أن العقار خالي ومتحرر من أي التزامات قانونية أو حقوق
الرهن أو أي معوقات.

رقم الصك:

765

تاريخ االصدار:

 05/02/1414هـ

* مصادر المعلومات (العميل)
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معلومات العقار
صور العقار
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• منهجية التقييم

التقييم

• تحليل المخاطر على العقار
• التقييم بأسلوب الدخل
• ملخص القيمة
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التقييم
منهجية التقييم

1

منهجية
الدخل

2

معدل
التضخم

3

منهجية الدخل تعتبر شائعة في تقييم األصول
المولدة للدخل .و يؤخذ في عين االعتبار
اإليرادات المحتملة من تشغيل األصل،
باستخدام جدول التدفقات النقدية المخصومة.

منهجية التقييم بالدخل
•

•

يتم حساب التدفقات النقدية المخصومة بمعدل
نمو سنوي بمعدل يبلغ  / ٪3.34سنويًا.

•
•

يمثل دخل العقار في اإليرادات الواردة من
مدفوعات اإليجار المستلمة خالل العام.

•

دخل العقار

4

تكاليف
التشغيل

تتعلق تكاليف التشغيل إلى التكاليف الناتجة
عن تشغيل األصل ،على سبيل المثال وليس
الحصر؛ تكاليف الصيانة والتسويق .و يتم
حساب التكاليف عادة على أساس سنوي.

•

•

عند تحديد رأينا حول القيمة السوقية للعقارات الخاضعة للتقييم  ،و اعتبارا انها
مدرة للدخل ،فقد استخدمنا أسلوب الدخل للتقييم و باستخدام طريقة التدفقات
النقدية المخصومة.
تحليل خصم التدفق النقدي ) (DCFهو أسلوب نمذجة مالية يعتمد على
افتراضات تتعلق بالتدفقات النقدية المحتملة للعقار .و يتضمن هذا األسلوب
توقع التدفقات النقدية الدورية حسب معطيات و ظروف السوق.
باإلضافة إلى ذلك يتم تطبيق معدل خصم مناسب حسب خبراتنا في السوق
المحلي للوصول للقيمة الحالية من خالل التدفقات النقدية المرتبطة بالعقار.
و نود اإلحاطة انه يتم حساب التدفقات النقدية على أساس سنوي ،مضافا إليها
معدل النمو الفعلي للسوق حسب المصادر الرسمية (مؤسسة النقد) .علما بأن
معدل النمو المطبق في جدول التدفقات النقدية المخصومة يعادل .٪3.34
فيما يخص معدالت الخصم فقد تم دراسة السوق العقاري و العقار قيد التقييم،
للوصول لمعدل الخصم المناسب و الذي بدوره يعبر عن جميع المخاطر المتعلقة
بالعقار و تشغيله في جدول التدفقات النقدية ،ليعكس القيمة الحالية للتدفقات
المخصومة.
اإليجارات المتوقعة  ،باإلضافة إلى التكاليف  ،عبارة عن تنبؤات تم تشكيلها على
أساس المعلومات المتاحة من خالل األبحاث الميدانية و المكتبية ،و التي تتاثر
بشكل كبير بظروف السوق العقارية في المملكة العربية السعودية.
فيما يتعلق بالمراكز التجارية التي تخضع لعقود إيجار (سواء لألرض او المبنى)،
فقد تم بناء توقعات األرباح و المصاريف التشغيلية خالل المدة اإليجارية.
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التقييم
منهجية التقييم
معدالت الخصم
• من الناحية النظرية  ،يعكس معدل الخصم تكلفة الفرصة البديلة لرأس المال
باإلضافة إلى العائد المطلوب للتخفيف من المخاطر المرتبطة بنوع االستثمار
المحدد المعني .ترتبط المخاطر عادة بمخاطر السوق والمخاطر الخاصة بالعقار
قيد التقييم .بحيث تتعلق األولى بحالة سوق العقارات الحالي بينما تتعلق األخيرة
بالخصائص المحددة لألصل.
• بشكل عام  ،إذا تمتعت العقارات بإيرادات مضمونة من خالل عقود إيجار ثابتة
بمتوسط أسعار تأجير مرتفعة  ،فستكون هناك مخاطر أقل مرتبطة بالعقار من
حيث توليد الدخل ،والتي بدورها ستنعكس على معدل الخصم .عالوة على ذلك،
فإن العقارات قيد التطوير أو التي بها مستوى مرتفع من الوحدات الشاغرة
تخضع لمخاطر أعلى وبالتالي معدل خصم أعلى.
معدل الخصم يعكس بشكل أساسي
المخاطر المرتبطة بتشغيل األصل،
على سبيل المثال وليس الحصر:
معدالت اإلشغال المنخفضة  ،تدني
معدالت اإليجار  ،وما إلى ذلك.
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التقييم
تحليل المخاطر على العقار
المخاطر االقتصادية

المخاطر التنظيمية والتشريعية

مخاطر العقود طويلة األجل

قد تؤثر ظروف االقتصاد الكلي
للدولة على السوق العقاري بشكل
عام ،مثل معدالت التضخم والسيولة
ومعدالت الفائدة وتكاليف التمويل
والضرائب وحركة أسواق األسهم
المحلية والعالمية ،حيث أن تغير
بعض او كل هذه المؤثرات يؤثر
على السوق العقاري.

قد تشهد البيئة التنظيمية أو القانونية
أو التشريعية بعض التغيرات التي قد تؤثر
على قيمة العقار ،مثل ظهور تشريعات
بلدية بالسماح أو المنع ألنشطة في
مناطق محددة ،أو تخفيض أو زيادة عدد
األدوار في المنطقة المحيطة مما يؤثر
على القيمة النهائية للعقار.

يؤثر عدم أو محدودية العقود طويلة
األجل بشكل كبير على قيمة العقار،
وخصوصا العقارات المدرجة تحت
صناديق الريت .حيث وجود عقود
طويلة األجل يعطي استقرار للدخل
وبالتالي على القيمة .في حين غياب
مثل هذه العقود يعطي تذبذب في
اسعار التأجير والدخل وبالتالي يؤثر
على القيمة النهائية.

مخاطر ضمان تحقيق اإليرادات
بما أن تحقيق اإليرادات يعتبر العامل
الرئيسي في تحديد قيمة العقار ،فإن أي
تغير في اإليرادات نتيجة ظروف السوق
المختلفة سوف يؤثر في قيمة العقار.

مخاطر المنافسة
إن كثرة المعروض من السلع العقارية
يؤدي الى وجود منافسة في األسعار
المقدمة للمستهلك .ونجد ذلك واضحا في
السوق العقاري فإن زيادة الوحدات
والمعارض المعروضة في السوق ودخول
منافسين جدد بمنتجات سيؤدي الى
انخفاض األسعار والخدمات وبالتالي
انخفاض سعر العقار النهائي.
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التقييم
التقييم بأسلوب الدخل
التقييم بأسلوب الدخل (طريقة التدفقات النقدية) :
• قام فريق أبعاد للتقييم العقاري بتحليل معطيات الدخل المقدمة من العميل و إجراء
بحث ميداني و مكتبي للتحقق من القيمة اإليجارية لمجمع الجبيل التجاري مقارنة
بالسوق في مدينة الجبيل .يلخص الجدول في الجهة اليسرى نتائج البحث الميداني
للمحالت التجارية في مدينة الجبيل.
• من خالل االطالع على قائمة اإليجارات للمستأجرين و تأكيدها مع أسعار اإليجارات في
المنطقة المحيطة لعقارات مشابهة ،يؤكد فريق أبعاد أن قائمة اإليجارات هي ضمن
النطاق السوقي التأجيري.
• و بحسب المعلومات التي تم تزويدنا بها من العميل فإن مجمع الجبيل التجاري يتمتع
بعقود إيجار مع عدة مستأجرين و يحقق ما يعادل  9.7مليون ريال سعودي في
السنة كصافي دخل .عالوة على ذلك فإن المصاريف التشغيلية للمجمع التجاري تبلغ
ما يعادل  %7و هي تعتبر ضمن األدني مقارنة بالنطاق السوقي للمقارنات
المشابهة.
• كما قام فريق أبعاد باعتبار أن صافي الدخل المقدم من العميل ،يعبر عن الدخل
المستقر للعقار ،حيث تم بناء جدول التدفقات النقدية باعتبار الدخل المستقر للمدة
الزمنية المتبقية من عقد إيجار األرض ،و ذلك للوصول للقيمة السوقية للعقار قيد
التقييم .نبين قيمة العقار بأسلوب الدخل (طريقة التدفقات النقدية) في الجهة
اليسرى ،و نرفق جدول التدفقات النقدية في ملحقات التقرير.
• نود التنويه أن األرض التي يقع عليها العقار تخضع لعقد إيجار ،و لغرض التقييم تم
اعتبار أن صندوق المشاركة ريت يتمتع بحقوق التامة في التصرف بالعقار،
• علما بأن شركة أبعاد للتقييم العقاري لم تطلع على عقد اإليجار ،بينما تم االعتماد
على صافي الدخل المزود من قبل العميل باإلضافة إلى بعض المعلومات من عقد
اإليجار الخاص باألرض للوصول للقيمة السوقية الموضحة في هذا التقرير.

ملخص أسعار اإليجارات في المنطقة :
اإلدخال
إيجار المحالت الصغيرة (ريال/متر مربع)

2,000 – 1,500

إيجار المحالت الكبيرة (ريال/متر مربع)

1,300 – 900

إيجار السوبر ماركت (ريال/متر مربع)

600 - 500

تفاصيل التقييم بأسلوب الدخل (طريقة التدفقات) :
اإلدخال
صافي الدخل (ريال سعودي)

9,717,815

معدل الخصم ()٪

%13

معدل النمو ()٪

%2.5

فترة التدفقات النقدية

 14سنة

قيمة العقار (ريال سعودي)
70,600,000
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التقييم
ملخص القيمة
تصادق شركتنا على التقييم أدناه كقيمة سوقية حسب أسلوب الدخل ،طبقاً
للشروط و المعايير ،و اإلفتراضات المذكورة في تقرير التقييم .وعليه فإن نتيجة
التقييم الناتـجة من تحليل معطيات العقار والسوق العقاري حسب تاريخ التقييم

التوقيع
م .عمار عبدالعزيز سندي
رقم العضوية1210000219 :

• القيمة السوقية للعقار قيد التقييم (حسب أسلوب الدخل) هي:

مقيم زميل

 70,600,000ريال سعودي

(فقط سبعون مليونا وستمائة ألف ريال سعودي ال غير)

م .عمار محمد قطب
رقم العضوية1210000392 :
مقيم مؤقت

رائف هاشم جوهر
رقم العضوية1210002158 :
مقيم مؤقت

ختم الشركة
رقم السجل التجاري4030297686 :
رقم تسجيل شركة مهنية781/18/323 :
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• المصطلحات العامة في إعداد تقرير التقييم

مالحق

• الدفقات النقدية
• مستندات العقار
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مالحق
المصطلحات العامة في إعداد تقرير التقييم
الهيئة

االستخدام المقصود

• تشير إلى الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) هي الجهة المعنية بوضع الضوابط
والمعايير الالزمة لتقييم العقارات ،والمنشئات االقتصادية ،والمعدات ،والممتلكات المنقولة
ونحوها وذلك بموجب نظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م )43/و
تاريخ (9/7/1433هـ) وتهدف لتطوير مهنة التقييم ،ورفع مستوى العاملين بها ،ووضع
القواعد العامة الكتساب عضوية الهيئة بمستوياتها المختلفة والحفاظ عليها ،وتوفير
وسائل التطوير المستمر لالرتقاء بأعضائها إلى أفضل مستويات الممارسة والمعايير الدولية
للمهنة ،وتتمتع (الهيئة) بشخصية اعتبارية ،غير هادفه للربح ،ولها ميزانية مستقلة
وتعمل تحت إشراف وزارة التجارة واالستثمار

• استخدام نتائج التقييم أو مراجعة التقييم كما حددها المقيم بناء على تواصله مع العميل.

األصل أو األصول
• تسـهيل لعمليـة قـراءة المعاييـر ولتفـادي التكـرار يشـير مصطلـح (األصل) و (األصول)
عمومـا إلـى البنـود التـي تكـون محـور مهمـة التقييـم .ومـا لـم ينـص خـاف ذلـك فـي
المعيـار يمكـن اعتبـار هـذه المصطلحـات علـى أنها تعني وتشـمل ًّكلٌ مـن الكلمـات
التاليـة( :أصـل ،مجموعـ ٌة أصـول ،التـزام ،مجموعـ ُة التزامـات ،أو مجموعـ ٌة مـن األصول
وااللتزامات).

العميل
• تشـير كلمـة (العميـل) إلـى الشـخص أو األشخاص أو الجهـة التـي يتـم إجـراء التقييـم لهـا.
ويشـمل ذلـك :العمالء الخارجييـن (أي عندمـا يكـون المقيـم متعاقـد مــع طــرف ثالــث)،
وكذلــك العمــاء الداخلييــن (أي التقييمــات المعــدة لصاحــب العمـل).

ال ُمستخدم المقصود
• العميل وأي طرف آخر ُمعرف ،باسمه أو نوعه ،كمستخدم لتقرير التقييم أو مراجعة التقييم
المقدم من المقيم بناء على تواصله مع العميل.

االختصاص القضائي
• تشـير كلمـة (االختصاص) إلـى البيئـة القانونيـة والتنظيميـة التـي يتـم فيهـا تنفيـذ عمليـة
التقييـم .ويشـمل القوانين واللوائـح التـي تسـنها الجهـات الحكوميـة مثـل :المقاطعـة،
والوالية ،والبلديـة ،والقوانيـن التـي تضعها بعـض الجهات التنظيميــة حســب غــرض
التقييــم مثــل :المصــارف المركزيــة وهيئــات تنظيــم األوراق الماليــة.

يمكن
• تصــف كلمــة (يمكــن) اإلجراءات التــي يقــع علــى المقيــم مســؤولية النظــر فيهـا بعيـن
االعتبار .وتتطلـب األمور الموصوفـة بهـذه الطريقـة اهتمـام المقيـم ًّ وفهمـه .حيـث إن
إمكانيـة تطبيـق هـذه األمور فـي عمليـة التقييـم تعتمـد علـى ممارسـة المقيـم لحكمـه
وخبرتـه المهنيـة فـي الظـروف التي تتماشـى مـع أهداف المعاييـر.
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مالحق
المصطلحات العامة في إعداد تقرير التقييم
يجب

ينبغي

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

قيم
• تُشير كلمة (ينبغي) إلى المسؤوليات التي يفترض االلتزام بها .حيث يجب أن يمتثل ال ُم ًّ
أن اإلجراءات البديلة التي اتبعت في ظل
قيم ًّ
مع المتطلبات من هذا النوع ما لم يوضح ال ُم ًّ
قيم
الظروف كانت كافية لتحقيق أهداف المعايير .وفي الظروف النادرة التي يعتقد فيها ال ُم ًّ
قيم توثيق سبب عدم اتخاذ
ًّ
أن أهداف المعيار يمكن تلبيتها بوسائل بديلة ،يجب على ال ُم ًّ
اإلجراء المشار إليه وعدم اعتباره ضروريا أو مناسبا .إذا كان المعيار ينص على أنًّه (ينبغي)
أن تطبيق اإلجراء
قيم أن ينظر في إجراء ما بعين االعتبار يصبح النظر فيه إلزاميا ،في حين ًّ
لل ُم ًّ
ال يكون إلزاميا.

ال ُمشارك

• تُشير كلمة (ال ُمشارك) إلى المشاركين المعنيين وفقا ألساس (أو أسس) القيمة المستخدمة
في مهمة التقييم (انظر المعيار  104أساس القيمة) .وتتطلب األسس المختلفة للقيمة من
قيم أخذ وجهات نظر مختلفة بعين االعتبار ،مثل :وجهات نظر (المشاركين في السوق)
ال ُم ًّ
ًّولية للتقارير المالية) أو مالك معين أو
(مثل :القيمة السوقية ،أو القيمة العادلة للمعايير الد ًّ
مشتر ُمحتمل (مثل :القيمة االستثمارية).

الغرض
• تشـير كلمـة (الغـرض) إلـى سـبب أو أسـباب إجـراء التقييـم ،وتشـمل األغراض العامـة (علـى
سـبيل المثـال ال الحصـر) أغـراض التقاريـر الماليـة ،والتقاريـر الضريبيـة ،ودعـم التقاضـي،
ودعـم المعامالت ،ودعـم قـرارات اإلقراض المضمـون.

هام أو جوهري
• تقييــم األهمية الماديــة إلــى الحكــم المهنــي ،ولكــن ينبغــي أن يكــون الحكــم
المهنــي حســب الســياق التالي :تعتبــر جوانــب التقييــم (بمــا فــي ذلــك المدخــالت،
واالفتراضات ،واالفتراضات الخاصـة ،واألساليب والطـرق المطبقـة) هامـ ٌة أو جوهريـة إذا
كان مـن المتوقــع أن يؤثــر تطبيقهــا علــى التقييــم ،أو علــى القــرارات االقتصادية ،أو
غيرهــا مـن قـرارات مسـتخدمي التقييـم ،وتصـدر األحكام المتعلقـة باألهمية الماديـة فـي
ضــوء مهمــة التقييــم وتتأثــر بحجــم أو طبيعــة األصل محــل التقييــم .تشــير (األهمية
الماديــة) كمــا هــي مســتخدمة فــي هــذه المعاييــر إلــى األهمية الماديـة بالنسـبة
لمهمـة التقييـم ،والتـي قـد تختلـف عـن اعتبـارات األهمية الماديــة أغراض أخــرى مثــل:
التقاريــر الماليــة ،ومراجعــة الحســابات.
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مالحق
المصطلحات العامة في إعداد تقرير التقييم
الموضوع ،األصل محل التقييم

القيمة

• تشـير هذه المصطلحــات إلـى األصل (األصول) التــي يتــم تقييمهـا فــي مهمــة تقيم
معينــة

• تشير كلمة (القيمة) إلى حكم المقيم على المبلغ المقدر وفق إحدى أسس القيمة المنصوص
عليها في المعيار  : 104أسس القيمة.

التقييم
• يقصد بالتقييم عملية أو إجراء تحديد وتقدير قيمة األصل أو االلتزام من خالل تطبيق معايير
التقييم الدولية.

غرض التقييم ،الغرض من التقييم

قيم
ال ُم ًّ

• (المقيـم) هــو فــرد أو مجموعــ ٌة مــن األفراد أو منشــأة تمتلــك المؤهالت والقــدرة
والخبــرة الالزمة لتنفيــذ التقييــم بطريقــة مختصــة وموضوعيــة وغيــر ًّ متحيــزة .وفــي
بعــض الواليات القضائيــة يلزم الحصــول علـى ترخيــص قبــل أن يســتطيع الشــخص أن
يعمــل كمقيــم.

• انظر (الغرض)

الوزن أو األولوية
مراجع التقييم
• (مراجــع التقييــم) هــو مقيــم يقــوم بمراجعــة عمــل مقيــم آخــر .ويمكــن أن يقـوم
المراجـع كجـزء مـن مراجعـة التقييـم بإجـراءات تقييـم معينـة ،أو أن يبـدي رأيـا فـي
القيمـة.

• تشـير كلمـة (الـوزن) إلـى مقـدار االعتماد علـى مؤشـر معيـن للتوصـل إلـى القيمـة النهائيـة
علـى سـبيل المثـال :عنـد اسـتخدام طريقـة واحـدة يكـون وزنها ٪100

الترجيح
• تشـير كلمـة (الترجيـح) إلـى عمليـة تحليـل وتسـوية مؤشـرات مختلفـة للقيمـة ،وتكــون
عــادة مــن أســاليب وطــرق مختلفــة .وال تشــمل هــذه العمليــة حســاب متوســط
نتائــج التقييمــات ،وهــو أمــر غيــر مقبــول.
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مالحق
الدفقات النقدية
الدفقات النقدية
Year

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Period

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Inflation

1.03

1.05

1.08

1.10

1.13

1.16

1.19

1.22

1.25

1.28

1.31

1.34

1.38

1.41

9,960,760

10,209,779

10,465,023

10,726,649

10,994,815

11,269,686

11,551,428

11,840,214

12,136,219

12,439,624

12,750,615

13,069,380

13,396,115

13,731,018

Discounted coefficient

0.88

0.78

0.69

0.61

0.54

0.48

0.43

0.38

0.33

0.29

0.26

0.23

0.20

0.18

Discounted Cashflow

8,814,832

7,995,755

7,252,786

6,578,855

5,967,545

5,413,039

4,910,057

4,453,813

4,039,963

3,664,568

3,324,055

3,015,183

2,735,011

2,480,873

Total Income

Annual NPV

70,646,336

Market Value (SAR)

70,600,000
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مالحق
مستندات العقار
صك العقار

رخصة بناء
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شركة أبعاد المتطورة وشريكه للتقييم العقاري
اإلدارة الرئيسية بمدينة جدة.
شارع محمد إبراهيم مسعود  ،حي السالمة
مبنى الزاهد  ،الطابق الخامس  ،مكتب 22
المملكة العربية السعودية

فرع مدينة الرياض.
طريق اإلمام سعود بن فيصل  ،حي الصحافة
مبنى الدفاع  ،الطابق الثاني  ،مكتب 106
المملكة العربية السعودية
لمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا على العنوان اآلتي:
الرقم الموحد 920004134 :
م .عمار سندي
الرئيس التنفيذي
جوال+966 50 730 0500 :
إيميلasindi@sa-abaad.com :
م .عمار قطب
مدير التقييم
جوال+966 55 556 2500 :
إيميلammarq@sa-abaad.com :

تقرير تقييم (نهائي)

مجمع الفيصلية التجاري ،مدينة الدمام
العميل /مشاركة المالية
30 June 2021

V210087

المقدمة

السادة  /مشاركة المالية
الموضوع :تقييم مجمع الفيصلية التجاري ،مدينة الدمام
مرفق لكم التقرير بناءا على طلبكم بتقييم العقار  ،ونأمل أن يكون التقرير حسب متطلباتكم وحسب ما هو مطلوب منا ووفقا لمعايير التقييم
الدولية ) )IVSالصادرة عن مجلس معايير التقييم الدولية ) )IVSCفي عام  2020و أنظمة ولوائح الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بالمملكة
العربية السعودية (تقييم) .كما نود في حال وجود أي استفسارات أو اسئلة عدم التردد في التواصل معنا.
ولكم فائق االحترام والتقدير

م .عمار عبدالعزيز سندي
الرئيس التنفيذي

2

محتويات التقرير

الملخص التنفيذي

شروط التقييم

اإلفصاح

دراسات الموقع
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7

9

▪ ملخص التقرير

▪ القدرة على التقييم

▪ نطاق العمل

▪ موضوع القيمة

▪ الملكية الفكرية و
إعادة النشر

▪ العقار على مستوى
المدينة

▪ الشروط واالحكام
العامة

▪ المعايير المهنية

▪ السرية وحفظ
المعلومات

▪ أساس التقييم

▪ االفتراضات
واالفتراضات الخاصة

▪ العقار على مستوى
المنطقة و وصف
العقار

▪ أسلوب التقييم

▪ تاريخ التقييم
▪ تاريخ المعاينة

11

معلومات العقار

14

التقييم

21

▪ معلومات الملكية

▪ منهجية التقييم

▪ صور العقار

▪ تحليل المخاطر على
العقار
▪ التقييم بأسلوب
الدخل

المالحق
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▪ المصطلحات العامة
في إعداد تقرير
التقييم
▪ التدفقات النقدية
▪ مستندات العقار

▪ ملخص القيمة

▪ التقييم تحت حاالت
عدم اليقين

▪ حدود المعاينة
▪ مصادر المعلومات
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• ملخص التقرير

الملخص التنفيذي

• نطاق العمل
• الشروط واالحكام العامة

4

الملخص التنفيذي
ملخص التقرير
• يقع مجمع الفيصلية التجاري على قطعة أرض منتظمة الشكل ذو سطح مستوي ،و
تبلغ مساحتها  10,769.5م.2

موقع العقار قيد التقييم:

• يضم المجمع التجاري العديد من المحالت المتنوعة من حيث المساحات والمميزات
(بعدد  29محل) .و تصل إجمالي المساحة التأجيرية إلى 5,592.83م.2
• تتميز منطقة العقار بوجود جميع الخدمات األساسية مثل الكهرباء ،الماء ،اإلنارة،
الصرف الصحي ،و شوارع و ممرات مشاه مسفلتة.
• يتميز مجمع الفيصلية التجاري بأنه يقع على شارع رئيسي ،بحيث يمر طريق الملك
فهد من الجهة الشمالية للعقار ،و يعتبر إحدى الطرق الرئيسية في الدمام ألنه
يربط الجهة الشرقية ،بالجهة الغربية.

ملخص الرأي في القيمة
العناصر

المعلومات

الغرض من التقييم

تقييم دوري لصندوق ريت

الملكية

ملكية مقيدة

تاريخ التعميد

2021 / 06 / 08

تاريخ المعاينة

2021 / 06 / 21

تاريخ التقييم

2021 / 06 / 30

أساس القيمة

القيمة السوقية

أسلوب التقييم

أسلوب الدخل

العملة

ريال سعودي

القيمة السوقية (ريال)

21,800,000
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الملخص التنفيذي
الشروط واألحكام العامة
•

تم مراجعة تقييم العقار وفقا لمعايير التقييم الدولية ) (IVSالصادرة عن مجلس
معايير التقييم الدولية ) (IVSCفي عام  2020و أنظمة ولوائح الهيئة السعودية
للمقيمين المعتمدين بالمملكة العربية السعودية (تقييم).

•

تم إعداد هذا التقرير بناء على المعلومات التي تم جمعها أو تلقيها وتحليلها
وفقا ألفضل الممارسات للوصول للقيمة ،ويتم عادة اإلشارة إلى أي مالحظات
جوهرية بالتقرير تؤثر على القيمة.

•

تم االعتماد على هذا التقرير والتقييم وفقا للشروط والقيود المحددة التي تم
عرضها في هذا التقرير.

•

•

تم إعداد تقرير التقييم بناء على التعليمات الواردة من مكتب استشارات تقييم
والمشار إليه فيما يلي باسم (العميل) لتقدير القيمة السوقية للعقار الموصوف
بهدف التقييم الدوري لصندوق مشاركة ريت.

لم تتم معاينة العقار ظاهريا  ،ويتم في مثل هذه الحاالت افتراض بأن العقار قيد
التقييم خال من السلبيات الفنية وال يوجد اي مالحظات أو عيوب ظاهرة عليه ،و
يجب أن يفهم أن هذا تقرير تقييم وليس فحصا إنشائيا .

•

•

شركة أبـــعــاد وشريكه للتقييم العقاري على ثقة بأن هذا التقرير يفي
بمتطلبات العميل والتعليمات الخاصة به  ،كما أن المعلومات الواردة في هذا
التقرير محاطة بكامل السرية وأن التقرير صادر للعميل فقط .

في حال اكتشاف عدم صحة أي معلومة مستقبال والتي تم ذكرها في التقرير
بشكل غير متعمد وخارج عن اإلرادة فإن القيمة الواردة في هذا التقرير يمكن أن
تتغير ويجب الرجوع للمقيم إلعادة النظر في القيمة.

•

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

•

مسؤولية شركة أبـــعـــــاد وشريكه للتقييم العقاري مقصورة على التقرير
والمعلومات الواردة بالتقرير  ،وعدا ذلك يتحمل (العميل) مسؤولية طلب تقييم
العقار وما يترتب على ذلك قانونيا.

•

يعتبر تقرير التقييم هذا صحيح فقط في حال اعتماده بختم الشركة إضافة إلى
توقيع المقيمين المعتمدين .

•

تعتبر القيم المقدرة في هذا التقرير هي للعقار قيد التقييم  ،وأي توزيع للـ
(القيمة – القيم) على أجزاء العقار ينطبق فقط حسب سرد التقرير وألغراضه،
ويجب أن ال تستعمل هذه القيم ألي أغراض أخرى  ،إذ يمكن أن تكون غير
صحيحة في حال تم تغيير الغرض من التقييم والذي أنشيء التقرير ألجله .

•

نود أن ننوه ان عملية التقييم مبنية على معطيات السوق ،و المعلومات
المقدمة من العميل حول العقار قيد التقييم.
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• القدرة على التقييم
• موضوع القيمة

• المعايير المهنية
• أسلوب التقييم

شروط التقييم

• أساس التقييم
• تاريخ التقييم
• تاريخ المعاينة
• حدود المعاينة
• مصادر المعلومات
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شروط التقييم

القدرة على التقييم

تاريخ التقييم

تملك شركة أبـــعـــــاد وشريكه للتقييم العقاري كوادر مهنية قادرة على تقييم هذا
النوع من األصول ،ولديها الكفاءة المطلوبة للوصول إلى القيمة السوقية في التاريخ
المطلوب.

• نؤكد أنه قد تم التقييم في تاريخ 2021 / 06 / 30

موضوع القيمة

تاريخ المعاينة
• نؤكد أنه قد تمت عملية المعاينة في تاريخ 2021 / 06 / 21

حدود المعاينة

موضوع التقييم هو تقدير القيمة السوقية لمجمع الفيصلية التجاري ،حي الفيصلية،
الدمام

• لتنفيذ مهمة التقييم وتحقيق غرض هذا التقرير تم االعتماد على أعمال البحث
المكتبية و الميدانية ،لتحليل أسعار العقارات في المنطقة المحيطة بالعقار قيد
التقييم.

نفذت مهمة التقييم هذه استنادا على معايير التقييم الدولية ) (IVSالصادرة عن
المجلس معايير التقييم الدولية ) (IVSCعام  2020وأنظمة ولوائح الهيئة السعودية
للمقيمين المعتمدين بالمملكة العربية السعودية (تقييم) ،واإلجراءات والقواعد
المهنية المتعارف عليها في أعمال التقييم لألصول العقارية ،والتي تقوم على التحليل
والمقارنة والمعاينة المباشرة لكل عقار ،والبحث قدر اإلمكان عن المؤثرات والخصائص
اإليجابية والسلبية للعقار محل التقييم.

مصادر المعلومات

المعايير المهنية

أسلوب التقييم

• اعتمدنا في إعداد تقرير التقييم على مجموعة من المصادر والمعلومات والبيانات
المكتبية ،والميدانية التي نعتقد أنها تكافئ غرض ووقت التقييم .كما اعتمدنا على
مجموعة البيانات المقدمة في تقارير التقييم (التي تم مراجعتها) والمتعلقة بالعقار
محل التقييم ،وعليه فان أي تغيير او خطأ في البيانات فيعتبر هذا التقرير غير مكتمل
ويجب الرجوع للمقيم.
تم االطالع على مستندات التالية :

األساليب المتبعة في عملية التقييم تشمل أسلوب الدخل (طريقة الرسملة).

أساس التقييم
سيتم تقديم تقييمنا على أساس القيمة السوقية ،والتي تم تعريفها وفقا لمعايير
التقييم الدولية ) (IVSفي عام  2020كاالتي:
هي المبلغ المقدر الذي ينبغي على أساسه مبادلة األصول أو االلتزامات في تاريخ
التقييم بين مشتر راغب وبائع راغب في إطار معاملة على أساس محايد بعد تسويق
مناسب حيث يتصرف كل طرف من األطراف بمعرفة وحكمة دون قسر أو إجبار".

•
•
•
•

موقع العقار.
معلومات الصك.
الكروكي
الدخل السنوي

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

اإلفصاح

• السرية وحفظ المعلومات
• االفتراضات واالفتراضات الخاصة
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اإلفصاح

الملكية الفكرية و إعادة النشر

التقييم تحت حاالت عدم اليقين

يتم إصدار هذا التقرير لالستخدام الشخصي  ،وللمستشارين المختصين  ،للغرض المحدد
الذي يشير إليه.
ال تتحمل شركة أبـــعــاد وشريكه للتقييم العقاري أي مسؤولية تجاه أي طرف ثالث
لكامل أو جزء من محتوياته.
ال يجوز تضمين كل أو أي جزء من هذا التقييم أو أي مرجع له في أي وثيقة منشورة
أو تعميم أو بيان أو الكشف عنها بأي شكل من األشكال دون موافقة خطية مسبقة
من شركة أبـــعــاد وشريكه للتقييم العقاري على الشكل والسياق الذي قد يظهر
فيه.

أثر تفشي فيروس كورونا الجديد( ) ،COVID-19الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية
بأنها "جائحة عالمية" في  11مارس  ، 2020على األسواق المالية العالمية.
تم تطبيق قيود السفر من قبل العديد من الدول ،حيث تأثر نشاط السوق في العديد
من القطاعات.
اعتبارا من تاريخ التقييم المشار إليه في التقرير فإننا نولي األدلة السوقية واإلفتراضات
التي تم اإلعتماد عليها وزنا أقل عند التوصل لرأينا في القيمة.
في الواقع ،فإن االستجابة الحالية لـ COVID-19تعني أننا نواجه مجموعة غير
مسبوقة من الظروف التي نبني عليها الحكم في القيمة.
ونظرا للتأثير المستقبلي غير المعروف لـ COVID-19الذي قد يكون لها آثار على
سوق العقارات ،لذلك نوصي بتقييم هذا العقار بشكل متكرر.

السرية وحفظ المعلومات
لقد أعد هذا التقرير بناء على طلب خاص ولغرض استشاري ،وندرك ألجل هذا األهمية
القصوى عند صاحب الطلب في الحفاظ على معطيات ومخرجات هذا التقرير وكتمانها،
ونحن ملتزمون بذلك ولن يتم استخدام المعلومات الخاصة بالعميل في غير هذا
التقرير ،وتعد معلوماته ملكا خاصا لصاحبها وللمستخدمين المحددين في التقرير وال
يحق ألي طرف آخر االطالع عليها.

االفتراضات واالفتراضات الخاصة
وفقا لتعريف معايير التقييم الدولية “تعد االفتراضات أمور منطقية يمكن قبولها
كحقيقة في سياق أعمال التقييم دون التحقق أو التدقيق فيها على نحو محدد ،كما
أنها أمور تقبل بمجرد ذكرها وهذه االفتراضات ضرورية لفهم التقييم أو المشورة
المقدمة .واالفتراضات الخاصة عبارة عن افتراضات تختلف عن الحقائق الفعلية
الموجودة في تاريخ التقييم ،أو تلك التي ال يفترضها مشارك معتاد في السوق في
معاملة ما في تاريخ التقييم.
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دراسات الموقع

• العقار على مستوى المدينة

• العقار على مستوى المنطقة و وصف العقار
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دراسات الموقع
العقار على مستوى المدينة
خريطة موقع العقار على مستوى المدينة

تحليل الموقع على مستوى المدينة
• يقع مجمع الفيصلية التجاري في الناحية الجنوبية الشرقية من الدمام و التي تعتبر
إحدى محافظات المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية.
• يبلغ إجمالي المساحة الحضرية لمدينة الدمام  800كيلومتر مربع ،فيما يصل عدد
السكان في المنطقة حوالي  903,000نسمة.
• كما تمتاز مدينة الدمام بوجود بنية تحتية جيدة تسمح لها أن تكون مركزا تجاريا،
وصناعيا ،وبوجود موانىء بحرية ،ومناطق سكنية تزيد النشاط التجاري في المنطقة.
• يقع العقار قيد التقييم في حي الفيصلية.
• تضم المنطقة المحيطة بالعقار مساحات فضاء قابلة للتطوير ،باإلضافة إلى العديد
من المجمعات و المراكز التجارية ،و المباني السكنية.

تحليل طريقة الوصول للعقار
• يتميز مجمع الفيصلية التجاري بأنه يقع على شارع رئيسي ،بحيث يمر طريق الملك
فهد من الجهة الشمالية للعقار ،و يعتبر إحدى الطرق الرئيسية في الدمام ألنه يربط
الجهة الشرقية ،بالجهة الغربية.
• يمكن الوصول للعقار قيد التقييم مباشرة من خالل شارع عمر ابن الخطاب ،باإلضافة
أن طريق الظهران الجبيل السريع الذي يعتبر شارع ثانوي مؤدي إلى طريق الملك
فهد الطريق الرئيسي المؤدي إلى مجمع الفيصلية،
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دراسات الموقع
العقار على مستوى المنطقة و وصف العقار
خريطة موقع العقار على مستوى المنطقة

تحليل الموقع على مستوى المنطقة
• يقع مجمع الفيصلية التجاري على قطعة أرض منتظمة الشكل ذو سطح مستوي ،و
تبلغ مساحتها 10,765.5م.2
• يضم المجمع السكني العديد من الوحدات التجارية (بعدد  29وحدة) ،و تصل إجمالي
مساحة التجارية إلى 5,592.8م.2
• و يتكون العقار من دور أرضي ميزانين و دور أول ،و تصل مساحة مسطحات البناء
إلى  7,495متر مربع.
• تمتاز منطقة العقار بنظام بناء تجاري يتكون من دور أرضي و ميزانين و دور أول.
• تتميز منطقة العقار بوجود الخدمات األساسية مثل الكهرباء ،الماء ،اإلنارة ،الصرف
الصحي ،و شوارع و ممرات مشاه مسفلتة.
• بناء على المعطيات المقدمة من العميل ،فإن نسبة التغطية (حسب حالة البناء
الحالية) تعادل.%39
• يوضح الجدول التالي أهم تفاصيل العقار قيد التقييم.

ملخص معلومات العقار
الوصف
إجمالي مساحة األرض (م)2
إجمالي مساحة مسطحات البناء (م)2
إجمالي مساحة التأجيرية (م)2
نسبة التغطية ()%
عدد الوحدات السكنية (عدد)
عمر العقار (تقديري)

اإلدخال
10,765.5
7,495
5,592.8
%39
29
 7سنوات
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معلومات العقار

• معلومات الملكية

• صور العقار
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معلومات العقار
معلومات الملكية
ملكية العقار (صك رقم : )1
الوصف
اسم المالك

بدر بن ناصر العتيق

اسم العقار المراد تقييمه

مجمع الفيصلية التجاري

رقم القطعة
رقم المخطط التنظيمي

1
414

المنطقة (عنوان العقار )

حي الفيصلية
طريق الملك فهد

اسم الشارع
إحداثيات الموقع
المدينة
معلومات الملكية
معلومات صك الملكية

مالحظة :لم يتم التحقق عن أي مستند قانوني للعقار قيد التقييم والتي تتضمن
التخطيط أو الملكية أو الرهن وبعض األمور القانونية والتي أسس عليها كل هذا
التقرير أو جزء منه اعتبرت موثوق بها  .وتم افتراض أن الصك صحيح وساري
المفعول .وأيضا تم افتراض أن العقار خالي ومتحرر من أي التزامات قانونية أو حقوق
الرهن أو أي معوقات.

التفاصيل

26°24'11.0"N

50°03'24.3"E
الدمام
مطلقة

رقم الصك:

330102003013

تاريخ االصدار:

 05/11/1427هـ

نود اإلحاطة بأن شركة أبعاد للتقييم العقاري تعتبر أن جميع معلومات العقار المقدمة
في صلب هذا التقرير صحيحة و في حال اثبت خالف ذلك يحق لها مراجعة عملية
التقييم.

* مصادر المعلومات (العميل)
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معلومات العقار
معلومات الملكية
ملكية العقار (صك رقم : )2
الوصف
اسم المالك

بدر بن ناصر العتيق

اسم العقار المراد تقييمه

مجمع الفيصلية التجاري

رقم القطعة
رقم المخطط التنظيمي

2
414

المنطقة (عنوان العقار )

حي الفيصلية
طريق الملك فهد

اسم الشارع
إحداثيات الموقع
المدينة
معلومات الملكية
معلومات صك الملكية

مالحظة :لم يتم التحقق عن أي مستند قانوني للعقار قيد التقييم والتي تتضمن
التخطيط أو الملكية أو الرهن وبعض األمور القانونية والتي أسس عليها كل هذا
التقرير أو جزء منه اعتبرت موثوق بها  .وتم افتراض أن الصك صحيح وساري
المفعول .وأيضا تم افتراض أن العقار خالي ومتحرر من أي التزامات قانونية أو حقوق
الرهن أو أي معوقات.

التفاصيل

26°24'11.0"N

50°03'24.3"E
الدمام
مطلقة

رقم الصك:

430101003930

تاريخ االصدار:

 06/11/1427هـ

نود اإلحاطة بأن شركة أبعاد للتقييم العقاري تعتبر أن جميع معلومات العقار المقدمة
في صلب هذا التقرير صحيحة و في حال اثبت خالف ذلك يحق لها مراجعة عملية
التقييم.

* مصادر المعلومات (العميل)
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معلومات العقار
معلومات الملكية
ملكية العقار (صك رقم : )3
الوصف
اسم المالك

بدر بن ناصر العتيق

اسم العقار المراد تقييمه

مجمع الفيصلية التجاري

رقم القطعة
رقم المخطط التنظيمي

3
414

المنطقة (عنوان العقار )

حي الفيصلية
طريق الملك فهد

اسم الشارع
إحداثيات الموقع
المدينة
معلومات الملكية
معلومات صك الملكية

مالحظة :لم يتم التحقق عن أي مستند قانوني للعقار قيد التقييم والتي تتضمن
التخطيط أو الملكية أو الرهن وبعض األمور القانونية والتي أسس عليها كل هذا
التقرير أو جزء منه اعتبرت موثوق بها  .وتم افتراض أن الصك صحيح وساري
المفعول .وأيضا تم افتراض أن العقار خالي ومتحرر من أي التزامات قانونية أو حقوق
الرهن أو أي معوقات.

التفاصيل

26°24'11.0"N

50°03'24.3"E
الدمام
مطلقة

رقم الصك:

330105002281

تاريخ االصدار:

 05/11/1427هـ

نود اإلحاطة بأن شركة أبعاد للتقييم العقاري تعتبر أن جميع معلومات العقار المقدمة
في صلب هذا التقرير صحيحة و في حال اثبت خالف ذلك يحق لها مراجعة عملية
التقييم.

* مصادر المعلومات (العميل)
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معلومات العقار
معلومات الملكية
ملكية العقار (صك رقم : )4
الوصف
اسم المالك

بدر بن ناصر العتيق

اسم العقار المراد تقييمه

مجمع الفيصلية التجاري

رقم القطعة
رقم المخطط التنظيمي

4
414

المنطقة (عنوان العقار )

حي الفيصلية
طريق الملك فهد

اسم الشارع
إحداثيات الموقع
المدينة
معلومات الملكية
معلومات صك الملكية

مالحظة :لم يتم التحقق عن أي مستند قانوني للعقار قيد التقييم والتي تتضمن
التخطيط أو الملكية أو الرهن وبعض األمور القانونية والتي أسس عليها كل هذا
التقرير أو جزء منه اعتبرت موثوق بها  .وتم افتراض أن الصك صحيح وساري
المفعول .وأيضا تم افتراض أن العقار خالي ومتحرر من أي التزامات قانونية أو حقوق
الرهن أو أي معوقات.

التفاصيل

26°24'11.0"N

50°03'24.3"E
الدمام
مطلقة

رقم الصك:

530101003931

تاريخ االصدار:

 06/11/1427هـ

نود اإلحاطة بأن شركة أبعاد للتقييم العقاري تعتبر أن جميع معلومات العقار المقدمة
في صلب هذا التقرير صحيحة و في حال اثبت خالف ذلك يحق لها مراجعة عملية
التقييم.

* مصادر المعلومات (العميل)
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معلومات العقار
معلومات الملكية
ملكية العقار (صك رقم : )5
الوصف
اسم المالك

بدر بن ناصر العتيق

اسم العقار المراد تقييمه

مجمع الفيصلية التجاري

رقم القطعة
رقم المخطط التنظيمي

5
414

المنطقة (عنوان العقار )

حي الفيصلية
طريق الملك فهد

اسم الشارع
إحداثيات الموقع
المدينة
معلومات الملكية
معلومات صك الملكية

مالحظة :لم يتم التحقق عن أي مستند قانوني للعقار قيد التقييم والتي تتضمن
التخطيط أو الملكية أو الرهن وبعض األمور القانونية والتي أسس عليها كل هذا
التقرير أو جزء منه اعتبرت موثوق بها  .وتم افتراض أن الصك صحيح وساري
المفعول .وأيضا تم افتراض أن العقار خالي ومتحرر من أي التزامات قانونية أو حقوق
الرهن أو أي معوقات.

التفاصيل

26°24'11.0"N

50°03'24.3"E
الدمام
مطلقة

رقم الصك:

330101003932

تاريخ االصدار:

 06/11/1427هـ

نود اإلحاطة بأن شركة أبعاد للتقييم العقاري تعتبر أن جميع معلومات العقار المقدمة
في صلب هذا التقرير صحيحة و في حال اثبت خالف ذلك يحق لها مراجعة عملية
التقييم.

* مصادر المعلومات (العميل)
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معلومات العقار
صور العقار

20

• منهجية التقييم

التقييم

• تحليل المخاطر على العقار
• التقييم بأسلوب الدخل
• ملخص القيمة
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التقييم
منهجية التقييم

1

منهجية
الدخل

2

معدل
التضخم

3

منهجية الدخل تعتبر شائعة في تقييم األصول
المولدة للدخل .و يؤخذ في عين االعتبار
اإليرادات المحتملة من تشغيل األصل،
باستخدام جدول التدفقات النقدية المخصومة.

منهجية التقييم بالدخل
•

•

يتم حساب التدفقات النقدية المخصومة بمعدل
نمو سنوي بمعدل يبلغ  / ٪3.34سنويًا.

•
•

يمثل دخل العقار في اإليرادات الواردة من
مدفوعات اإليجار المستلمة خالل العام.

•

دخل العقار

4

تكاليف
التشغيل

تتعلق تكاليف التشغيل إلى التكاليف الناتجة
عن تشغيل األصل ،على سبيل المثال وليس
الحصر؛ تكاليف الصيانة والتسويق .و يتم
حساب التكاليف عادة على أساس سنوي.

•

•

عند تحديد رأينا حول القيمة السوقية للعقارات الخاضعة للتقييم  ،و اعتبارا انها
مدرة للدخل ،فقد استخدمنا أسلوب الدخل للتقييم و باستخدام طريقة التدفقات
النقدية المخصومة.
تحليل خصم التدفق النقدي ) (DCFهو أسلوب نمذجة مالية يعتمد على
افتراضات تتعلق بالتدفقات النقدية المحتملة للعقار .و يتضمن هذا األسلوب
توقع التدفقات النقدية الدورية حسب معطيات و ظروف السوق.
باإلضافة إلى ذلك يتم تطبيق معدل خصم مناسب حسب خبراتنا في السوق
المحلي للوصول للقيمة الحالية من خالل التدفقات النقدية المرتبطة بالعقار.
و نود اإلحاطة انه يتم حساب التدفقات النقدية على أساس سنوي ،مضافا إليها
معدل النمو الفعلي للسوق حسب المصادر الرسمية (مؤسسة النقد) .علما بأن
معدل النمو المطبق في جدول التدفقات النقدية المخصومة يعادل .٪3.34
فيما يخص معدالت الخصم فقد تم دراسة السوق العقاري و العقار قيد التقييم،
للوصول لمعدل الخصم المناسب و الذي بدوره يعبر عن جميع المخاطر المتعلقة
بالعقار و تشغيله في جدول التدفقات النقدية ،ليعكس القيمة الحالية للتدفقات
المخصومة.
اإليجارات المتوقعة  ،باإلضافة إلى التكاليف  ،عبارة عن تنبؤات تم تشكيلها على
أساس المعلومات المتاحة من خالل األبحاث الميدانية و المكتبية ،و التي تتاثر
بشكل كبير بظروف السوق العقارية في المملكة العربية السعودية.
فيما يتعلق بالمراكز التجارية التي تخضع لعقود إيجار (سواء لألرض او المبنى)،
فقد تم بناء توقعات األرباح و المصاريف التشغيلية خالل المدة اإليجارية.
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التقييم
منهجية التقييم
معدالت الخصم
• من الناحية النظرية  ،يعكس معدل الخصم تكلفة الفرصة البديلة لرأس المال
باإلضافة إلى العائد المطلوب للتخفيف من المخاطر المرتبطة بنوع االستثمار
المحدد المعني .ترتبط المخاطر عادة بمخاطر السوق والمخاطر الخاصة بالعقار
قيد التقييم .بحيث تتعلق األولى بحالة سوق العقارات الحالي بينما تتعلق األخيرة
بالخصائص المحددة لألصل.
• بشكل عام  ،إذا تمتعت العقارات بإيرادات مضمونة من خالل عقود إيجار ثابتة
بمتوسط أسعار تأجير مرتفعة  ،فستكون هناك مخاطر أقل مرتبطة بالعقار من
حيث توليد الدخل ،والتي بدورها ستنعكس على معدل الخصم .عالوة على ذلك،
فإن العقارات قيد التطوير أو التي بها مستوى مرتفع من الوحدات الشاغرة
تخضع لمخاطر أعلى وبالتالي معدل خصم أعلى.
معدل الخصم يعكس بشكل أساسي
المخاطر المرتبطة بتشغيل األصل،
على سبيل المثال وليس الحصر:
معدالت اإلشغال المنخفضة  ،تدني
معدالت اإليجار  ،وما إلى ذلك.
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التقييم
تحليل المخاطر على العقار
المخاطر االقتصادية

المخاطر التنظيمية والتشريعية

مخاطر العقود طويلة األجل

قد تؤثر ظروف االقتصاد الكلي
للدولة على السوق العقاري بشكل
عام ،مثل معدالت التضخم والسيولة
ومعدالت الفائدة وتكاليف التمويل
والضرائب وحركة أسواق األسهم
المحلية والعالمية ،حيث أن تغير
بعض او كل هذه المؤثرات يؤثر
على السوق العقاري.

قد تشهد البيئة التنظيمية أو القانونية
أو التشريعية بعض التغيرات التي قد تؤثر
على قيمة العقار ،مثل ظهور تشريعات
بلدية بالسماح أو المنع ألنشطة في
مناطق محددة ،أو تخفيض أو زيادة عدد
األدوار في المنطقة المحيطة مما يؤثر
على القيمة النهائية للعقار.

يؤثر عدم أو محدودية العقود طويلة
األجل بشكل كبير على قيمة العقار،
وخصوصا العقارات المدرجة تحت
صناديق الريت .حيث وجود عقود
طويلة األجل يعطي استقرار للدخل
وبالتالي على القيمة .في حين غياب
مثل هذه العقود يعطي تذبذب في
اسعار التأجير والدخل وبالتالي يؤثر
على القيمة النهائية.

مخاطر ضمان تحقيق اإليرادات
بما أن تحقيق اإليرادات يعتبر العامل
الرئيسي في تحديد قيمة العقار ،فإن أي
تغير في اإليرادات نتيجة ظروف السوق
المختلفة سوف يؤثر في قيمة العقار.

مخاطر المنافسة
إن كثرة المعروض من السلع العقارية
يؤدي الى وجود منافسة في األسعار
المقدمة للمستهلك .ونجد ذلك واضحا في
السوق العقاري فإن زيادة الوحدات
والمعارض المعروضة في السوق ودخول
منافسين جدد بمنتجات سيؤدي الى
انخفاض األسعار والخدمات وبالتالي
انخفاض سعر العقار النهائي.

24

التقييم
التقييم بأسلوب الدخل
التقييم بأسلوب الدخل (طريقة التدفقات النقدية) :
• قام فريق أبعاد للتقييم العقاري بتحليل معطيات الدخل المقدمة من العميل و إجراء
بحث ميداني و مكتبي للتحقق من القيمة اإليجارية لمجمع الفيصلية التجاري مقارنة
بالسوق في مدينة الدمام .يلخص الجدول في الجهة اليسرى نتائج البحث الميداني
للمحالت التجارية في مدينة الدمام.
• و بحسب اإلفادة من العميل فإن مجمع الفيصلية التجاري يتمتع بعقود إيجار مع عدة
مستأجرين و يحقق ما يعادل  2.9مليون ريال سعودي في السنة كصافي قيمة
إيجارية و التي تعتبر ضمن النطاق السوقي لإليجارات الخاصة بالمعارض التجارية.
• عالوة على ذلك قام فريق أبعاد باعتبار أن صافي الدخل المقدم من العميل ،يعبر عن
الدخل المستقر للعقار ،حيث تم بناء جدول التدفقات النقدية باعتبار الدخل المستقر
للمدة الزمنية المتبقية من عقد إيجار األرض ،و ذلك للوصول للقيمة السوقية للعقار
قيد التقييم.
• أما فيما يخص المصاريف التشغيلية للمجمع التجاري ،و التي تبلغ ما يعادل %18
(حسب إفادة العميل) ،فهي تعتبر أعلى من النطاق السوقي و الذي يتراوح من %7
إلى  %15بحسب خبرة فريق أبعاد في قطاع التجزئة.
• نود التنويه أن األرض التي يقع عليها العقار تخضع لعقد إيجار ،و لغرض التقييم تم
اعتبار أن صندوق المشاركة ريت يتمتع بحقوق التامة في التصرف بالعقار،
• علما بأن شركة أبعاد للتقييم العقاري لم تطلع على عقد اإليجار ،بينما تم االعتماد
على صافي الدخل المزود من قبل العميل باإلضافة إلى بعض المعلومات من عقد
اإليجار الخاص باألرض للوصول للقيمة السوقية الموضحة في هذا التقرير.
• نبين قيمة العقار بأسلوب الدخل (طريقة التدفقات النقدية) في الجهة اليسرى ،و
نرفق جدول التدفقات النقدية في ملحقات التقرير.

ملخص أسعار اإليجارات في المنطقة :
اإلدخال
إيجار المحالت الصغيرة (ريال/متر مربع)

2,000 – 1,500

إيجار المحالت الكبيرة (ريال/متر مربع)

1,300 – 900

إيجار السوبر ماركت (ريال/متر مربع)

600 - 500

تفاصيل التقييم بأسلوب الدخل (طريقة التدفقات) :
اإلدخال

صافي الدخل (ريال سعودي)

2,950,723

معدل الخصم ()٪

%12

معدل النمو ()٪

%2.5

فترة التدفقات النقدية

 13سنة

قيمة العقار (ريال سعودي)
21,800,000
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التقييم
ملخص القيمة
تصادق شركتنا على التقييم أدناه كقيمة سوقية حسب أسلوب الدخل ،طبقاً
للشروط و المعايير ،و اإلفتراضات المذكورة في تقرير التقييم .وعليه فإن نتيجة
التقييم الناتـجة من تحليل معطيات العقار والسوق العقاري حسب تاريخ التقييم

التوقيع
م .عمار عبدالعزيز سندي
رقم العضوية1210000219 :

• القيمة السوقية للعقار قيد التقييم (حسب أسلوب الدخل) هي:

مقيم زميل

 21,800,000ريال سعودي

(فقط واحد وعشرون مليونا وثمانمائة ألف ريال سعودي ال غير)

م .عمار محمد قطب
رقم العضوية1210000392 :
مقيم مؤقت

رائف هاشم جوهر
رقم العضوية1210002158 :
مقيم مؤقت

ختم الشركة
رقم السجل التجاري4030297686 :
رقم تسجيل شركة مهنية781/18/323 :
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• المصطلحات العامة في إعداد تقرير التقييم

مالحق

• التدفقات النقدية
• مستندات العقار
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مالحق
المصطلحات العامة في إعداد تقرير التقييم
الهيئة

االستخدام المقصود

• تشير إلى الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) هي الجهة المعنية بوضع الضوابط
والمعايير الالزمة لتقييم العقارات ،والمنشئات االقتصادية ،والمعدات ،والممتلكات المنقولة
ونحوها وذلك بموجب نظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م )43/و
تاريخ (9/7/1433هـ) وتهدف لتطوير مهنة التقييم ،ورفع مستوى العاملين بها ،ووضع
القواعد العامة الكتساب عضوية الهيئة بمستوياتها المختلفة والحفاظ عليها ،وتوفير
وسائل التطوير المستمر لالرتقاء بأعضائها إلى أفضل مستويات الممارسة والمعايير الدولية
للمهنة ،وتتمتع (الهيئة) بشخصية اعتبارية ،غير هادفه للربح ،ولها ميزانية مستقلة
وتعمل تحت إشراف وزارة التجارة واالستثمار

• استخدام نتائج التقييم أو مراجعة التقييم كما حددها المقيم بناء على تواصله مع العميل.

األصل أو األصول
• تسـهيل لعمليـة قـراءة المعاييـر ولتفـادي التكـرار يشـير مصطلـح (األصل) و (األصول)
عمومـا إلـى البنـود التـي تكـون محـور مهمـة التقييـم .ومـا لـم ينـص خـاف ذلـك فـي
المعيـار يمكـن اعتبـار هـذه المصطلحـات علـى أنها تعني وتشـمل ًّكلٌ مـن الكلمـات
التاليـة( :أصـل ،مجموعـ ٌة أصـول ،التـزام ،مجموعـ ُة التزامـات ،أو مجموعـ ٌة مـن األصول
وااللتزامات).

العميل
• تشـير كلمـة (العميـل) إلـى الشـخص أو األشخاص أو الجهـة التـي يتـم إجـراء التقييـم لهـا.
ويشـمل ذلـك :العمالء الخارجييـن (أي عندمـا يكـون المقيـم متعاقـد مــع طــرف ثالــث)،
وكذلــك العمــاء الداخلييــن (أي التقييمــات المعــدة لصاحــب العمـل).

ال ُمستخدم المقصود
• العميل وأي طرف آخر ُمعرف ،باسمه أو نوعه ،كمستخدم لتقرير التقييم أو مراجعة التقييم
المقدم من المقيم بناء على تواصله مع العميل.

االختصاص القضائي
• تشـير كلمـة (االختصاص) إلـى البيئـة القانونيـة والتنظيميـة التـي يتـم فيهـا تنفيـذ عمليـة
التقييـم .ويشـمل القوانين واللوائـح التـي تسـنها الجهـات الحكوميـة مثـل :المقاطعـة،
والوالية ،والبلديـة ،والقوانيـن التـي تضعها بعـض الجهات التنظيميــة حســب غــرض
التقييــم مثــل :المصــارف المركزيــة وهيئــات تنظيــم األوراق الماليــة.

يمكن
• تصــف كلمــة (يمكــن) اإلجراءات التــي يقــع علــى المقيــم مســؤولية النظــر فيهـا بعيـن
االعتبار .وتتطلـب األمور الموصوفـة بهـذه الطريقـة اهتمـام المقيـم ًّ وفهمـه .حيـث إن
إمكانيـة تطبيـق هـذه األمور فـي عمليـة التقييـم تعتمـد علـى ممارسـة المقيـم لحكمـه
وخبرتـه المهنيـة فـي الظـروف التي تتماشـى مـع أهداف المعاييـر.
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مالحق
المصطلحات العامة في إعداد تقرير التقييم
يجب

ينبغي

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

قيم
• تُشير كلمة (ينبغي) إلى المسؤوليات التي يفترض االلتزام بها .حيث يجب أن يمتثل ال ُم ًّ
أن اإلجراءات البديلة التي اتبعت في ظل
قيم ًّ
مع المتطلبات من هذا النوع ما لم يوضح ال ُم ًّ
قيم
الظروف كانت كافية لتحقيق أهداف المعايير .وفي الظروف النادرة التي يعتقد فيها ال ُم ًّ
قيم توثيق سبب عدم اتخاذ
ًّ
أن أهداف المعيار يمكن تلبيتها بوسائل بديلة ،يجب على ال ُم ًّ
اإلجراء المشار إليه وعدم اعتباره ضروريا أو مناسبا .إذا كان المعيار ينص على أنًّه (ينبغي)
أن تطبيق اإلجراء
قيم أن ينظر في إجراء ما بعين االعتبار يصبح النظر فيه إلزاميا ،في حين ًّ
لل ُم ًّ
ال يكون إلزاميا.

ال ُمشارك

• تُشير كلمة (ال ُمشارك) إلى المشاركين المعنيين وفقا ألساس (أو أسس) القيمة المستخدمة
في مهمة التقييم (انظر المعيار  104أساس القيمة) .وتتطلب األسس المختلفة للقيمة من
قيم أخذ وجهات نظر مختلفة بعين االعتبار ،مثل :وجهات نظر (المشاركين في السوق)
ال ُم ًّ
ًّولية للتقارير المالية) أو مالك معين أو
(مثل :القيمة السوقية ،أو القيمة العادلة للمعايير الد ًّ
مشتر ُمحتمل (مثل :القيمة االستثمارية).

الغرض
• تشـير كلمـة (الغـرض) إلـى سـبب أو أسـباب إجـراء التقييـم ،وتشـمل األغراض العامـة (علـى
سـبيل المثـال ال الحصـر) أغـراض التقاريـر الماليـة ،والتقاريـر الضريبيـة ،ودعـم التقاضـي،
ودعـم المعامالت ،ودعـم قـرارات اإلقراض المضمـون.

هام أو جوهري
• تقييــم األهمية الماديــة إلــى الحكــم المهنــي ،ولكــن ينبغــي أن يكــون الحكــم
المهنــي حســب الســياق التالي :تعتبــر جوانــب التقييــم (بمــا فــي ذلــك المدخــالت،
واالفتراضات ،واالفتراضات الخاصـة ،واألساليب والطـرق المطبقـة) هامـ ٌة أو جوهريـة إذا
كان مـن المتوقــع أن يؤثــر تطبيقهــا علــى التقييــم ،أو علــى القــرارات االقتصادية ،أو
غيرهــا مـن قـرارات مسـتخدمي التقييـم ،وتصـدر األحكام المتعلقـة باألهمية الماديـة فـي
ضــوء مهمــة التقييــم وتتأثــر بحجــم أو طبيعــة األصل محــل التقييــم .تشــير (األهمية
الماديــة) كمــا هــي مســتخدمة فــي هــذه المعاييــر إلــى األهمية الماديـة بالنسـبة
لمهمـة التقييـم ،والتـي قـد تختلـف عـن اعتبـارات األهمية الماديــة أغراض أخــرى مثــل:
التقاريــر الماليــة ،ومراجعــة الحســابات.
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مالحق
المصطلحات العامة في إعداد تقرير التقييم
الموضوع ،األصل محل التقييم

القيمة

• تشـير هذه المصطلحــات إلـى األصل (األصول) التــي يتــم تقييمهـا فــي مهمــة تقيم
معينــة

• تشير كلمة (القيمة) إلى حكم المقيم على المبلغ المقدر وفق إحدى أسس القيمة المنصوص
عليها في المعيار  : 104أسس القيمة.

التقييم
• يقصد بالتقييم عملية أو إجراء تحديد وتقدير قيمة األصل أو االلتزام من خالل تطبيق معايير
التقييم الدولية.

غرض التقييم ،الغرض من التقييم

قيم
ال ُم ًّ

• (المقيـم) هــو فــرد أو مجموعــ ٌة مــن األفراد أو منشــأة تمتلــك المؤهالت والقــدرة
والخبــرة الالزمة لتنفيــذ التقييــم بطريقــة مختصــة وموضوعيــة وغيــر ًّ متحيــزة .وفــي
بعــض الواليات القضائيــة يلزم الحصــول علـى ترخيــص قبــل أن يســتطيع الشــخص أن
يعمــل كمقيــم.

• انظر (الغرض)

الوزن أو األولوية
مراجع التقييم
• (مراجــع التقييــم) هــو مقيــم يقــوم بمراجعــة عمــل مقيــم آخــر .ويمكــن أن يقـوم
المراجـع كجـزء مـن مراجعـة التقييـم بإجـراءات تقييـم معينـة ،أو أن يبـدي رأيـا فـي
القيمـة.

• تشـير كلمـة (الـوزن) إلـى مقـدار االعتماد علـى مؤشـر معيـن للتوصـل إلـى القيمـة النهائيـة
علـى سـبيل المثـال :عنـد اسـتخدام طريقـة واحـدة يكـون وزنها ٪100

الترجيح
• تشـير كلمـة (الترجيـح) إلـى عمليـة تحليـل وتسـوية مؤشـرات مختلفـة للقيمـة ،وتكــون
عــادة مــن أســاليب وطــرق مختلفــة .وال تشــمل هــذه العمليــة حســاب متوســط
نتائــج التقييمــات ،وهــو أمــر غيــر مقبــول.
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مالحق
التدفقات النقدية
التدفقات النقدية
Year

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Period

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Inflation

1.03

1.05

1.08

1.10

1.13

1.16

1.19

1.22

1.25

1.28

1.31

1.34

1.38

3,024,491

3,100,103

3,177,606

3,257,046

3,338,472

3,421,934

3,507,482

3,595,169

3,685,048

3,777,175

3,871,604

3,968,394

4,067,604

Discounted coefficient

0.89

0.80

0.71

0.64

0.57

0.51

0.45

0.40

0.36

0.32

0.29

0.26

0.23

Discounted Cashflow

2,700,438

2,471,383

2,261,757

2,069,912

1,894,339

1,733,658

1,586,607

1,452,029

1,328,865

1,216,149

1,112,994

1,018,588

932,190

Total Income

Annual NPV

21,778,908

Market Value (SAR)

21,800,000
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مالحق
مستندات العقار
صك العقار 1

صك العقار 2
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مالحق
مستندات العقار
صك العقار 3

صك العقار 4
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مالحق
مستندات العقار
صك العقار 5

رخصة البناء
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شركة أبعاد المتطورة وشريكه للتقييم العقاري
اإلدارة الرئيسية بمدينة جدة.
شارع محمد إبراهيم مسعود  ،حي السالمة
مبنى الزاهد  ،الطابق الخامس  ،مكتب 22
المملكة العربية السعودية

فرع مدينة الرياض.
طريق اإلمام سعود بن فيصل  ،حي الصحافة
مبنى الدفاع  ،الطابق الثاني  ،مكتب 106
المملكة العربية السعودية
لمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا على العنوان اآلتي:
الرقم الموحد 920004134 :
م .عمار سندي
الرئيس التنفيذي
جوال+966 50 730 0500 :
إيميلasindi@sa-abaad.com :
م .عمار قطب
مدير التقييم
جوال+966 55 556 2500 :
إيميلammarq@sa-abaad.com :

