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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

النظرة العامة على االقتصاد السعودي

الشرقية
15.1%

الرياض
25.3%

مكة المكرمة
26.4%

المدينة المنورة
5.6%

الباحة
1.5%

عسير
6.7%

نجران
1.8%

جازان
4.8%

القصيم
4.3%

حائل
2.1%

تبوك
2.8%

الجوف
1.6%

الحدود الشمالية
1.1%

التوزيع السكاني على المناطقالناتج المحلي للمملكة

%9.9نمو بمقدار 

مليون ريال 944,814

معدل التضخم والبطالة

%6.9معدل البطالة 

اجمالي عدد السكان

%1.6معدل التضخم 

نسمة35,647,323
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

مخاطر االقتصاد 

المحلي

مخاطر عدم وجود 

عقود طويلة اآلجل 

مخاطر تجديد 

العقود الحالية

عدم وجود ضمان 

لتحقيق اإليرادات 

مستقبالا 

مخاطر السوق 

العقاري

قدددددددددد تتاتددددددددددر توقعدددددددددات 

الصنددددددددددوق بددددددددالت يرات

فددددددددددددددددددددي الظددددددددددددددددددددروف 

االقتصاديدددددةـ بمدددددا فدددددي

ذلدددددددددـ علدددددددددى سدددددددددبيل 

المثددددددددددددددال ال الحصددددددددددددددرـ 

معدددددددددددددالت التضخددددددددددددم 

واللوائددددددددددر والقددددددددددرارات 

الحكوميددددددددة الجديددددددددددددة 

واألحددداث واالتجاهددات 

.السياسددية

للحصددددول علددددى عوائددددد 

مسددتقرةـ مددن الضددروري

أن تضدددددددددددددم محفظدددددددددددددة 

الصددددددددندوق االسددددددددتثمار 

علدددددددى عقدددددددارات لددددددددي ا 

عقدددددددود ويجدددددددار طويلدددددددة 

األجددددددل بحيدددددد  تضددددددمن 

حدددددددددددددوث التدددددددددددددفقات 

.النقدية المطلوبة

تواجددددددددددددددده الصنددددددددددددددداديق 

مخاطددددددددر تتمثددددددددل فددددددددي 

احتماليددددة عدددددم القدددددرة

علددددددددى تجديددددددددد عقدددددددود 

اإليجددددار الحاليددددة أو فددددي

حددددددددال كانددددددددت القيمدددددددددة 

اإليجاريدددددددددة أقدددددددددل مدددددددددن 

المتوقددعـ وهددو مددا قددد 

يؤتددددددددددددر علدددددددددددى د دددددددددددل 

.الصندوق

يقصدددددددددددد ب دددددددددددا عددددددددددددم 

تحقيدددددددددددددق معدددددددددددددددالت 

اإلشددددددددد ال المتوقعدددددددددة 

ـ األمددددر ال دددد ي مسددتقبالا

ددددى مددددن شددددانه التاتيددددر عل

.ويرادات الصندددوق

ر الظدروف التدي تدؤتهي 

علدددى السدددوق العقدددداري 

مددن  ددالل حجددم العددرض 

والطلدددددددددددددد  ووجددددددددددددددود 

منافسدددددددددددددددددين جددددددددددددددددددد 

ة بالقطاعدددددات المختلفددددد

ممددددا تددددؤتر علددددى القدددديم

اإليجاريددددددددددددددة ونسدددددددددددددد  

.اإلش ال مستقبالا 

االفتراضيات والمخاطر للصندوق 
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

النظرة العامة على قيمة الصندوق 

5

سكنيالملـ فيصل-الرياض مجمع مارفيال1

%8العائدريال50,000,000الد لريال625,000,000ةالقيم

تجزئةحطين-الرياضبوليفارد الرياض2

%8العائدريال30,159,763الد لريال358,633,027ةالقيم

سكنيالروابي-الخبر مجمع الفنار3

%7.5العائدريال20,125,000الد لريال268,334,000ةالقيم

مستودعاتالمشاعل-الرياض مستودعات السلي4

%7.5العائدريال20,000,000الد لريال266,667,000ةالقيم

تعليميالخالدية-الرياض جامعة المعرفة5

%7العائدريال16,480,000الد لريال235,429,000ةالقيم

مكتبيالحسام-الدمام برج اليوم6

%8العائدريال16,146,994الد لريال201,838,000ةالقيم

مكتبيالصحافة-الرياض المحكمة العمالية7

%8العائدريال6,000,000الد لريال72,750,000ةالقيم

ضيافةالياسمين–الرياض فندق الياسمين8

%7العائدريال3,049,148الد لريال43,560,000ةالقيم

تعليميالنخيل-الرياض مدارس روض الجنان9

%8العائدريال2,559,218الد لريال31,991,000ةالقيم

الشرقية

الرياض

مكة المكرمة

المدينة المنورة

الباحة

عسير

نجران

جازان

القصيم

حائل

تبوك

الجوف الحدود الشمالية

برج اليوم 

مجمع الفنار

.مارفيالمجمع 

.بوليفارد الرياض

.مستودعات السلي

.جامعة المعرفة

.المحكمة العمالية

.فندق الياسمين

مدارس روض الجنان
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النظرة العامة على قيمة الصندوق النظرة العامة على قيمة الصندوق 

6

توزيع المحفظة حس  المدن

الرياض

الخبر

الدمام
76%

12  %

12 %

قيمة عوائد الصندوق قيمة الد ل وجمالي قيمة األصول 

%7.8ريال164,520,123ريال2,104,202,027

برج اليوم

10%

توزيع المحفظة حس  قيمة األصول

تجزئة

17%

تعليمي

12%

توزيع المحفظة حس  قطاع األصول

سكني

مستودعات
41%

12%

مكتبي

16%

ضيافة

2%

المحكمة العمالية 

3%
مارفيالمجمع 

29%

بوليفارد الرياض

17%

مجمع الفنار

13%

مستودعات السلي

13%

جامعة المعرفة

11%

فندق الياسمين

2%
مدارس روض الجنان

2%



السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

ـ وصحيحةالسعوديةـ فقد قام فريق العمل بافتراض أن البيانات المقدمة من قبل العميل كاملةريتصندوق جدوى لتقييم ـم2022/ 06/ 15بناء على تعميدكم لشركة باركود بتاريخ 

ة التقيديم ـ سدعيا مندا واألصدول الم نيدة لعمليدمددةون فريقنا قد أتم تنفي  الم مة بعد معاينة األصل ومراعاة جميع العناصدر المدؤترة فدي القيمدة ـ وباالسدتناد الدى المعدايير الدوليدة المعتو

ه ألجله مع مالحظة ويعد ه ا التقرير ش ادة يمكن االعتماد علي ا في ال رض ال ي نف ت م مة التقييم ه . للوصول الى قيمة العقار المناسبة لل رض ال ي أعد من أجله تقرير التقييم 

.أن ه ا التقرير وحدة واحدة ال يصر أن ُتجزأ

910184001373893523002908711606001758

المقدمة

أرقام الصكوك
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

المقدمة

.السعوديةريتصندوق جدوى ( مستخدم التقرير ) المستفيد 

.السعوديةريتصندوق جدوى ( مستخدم التقرير ) المستفيد 

15 / 06 / 2022ة بتاريخ شركة باركود بتقييم األصل موضوع التقرير لتقدير قيمة العقار حس  معايير التقييم الدولي( السعودية ريتصندوق جدوى )كلف العميل 

. ل رض تقييم دوري للصندوق العقاريـ وبناءا عليه تم وعداد ه ا التقريرم

غرض التقييم 

م2022/ 06/ 30

تاريخ نفاذ القيمة 
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

أسلوب التقييم. 3مالمعايير الم نية لم مة التقيي. 2القدرة على تقييم األصل. 1

يم تملددـ بدداركود كددوادر م نيددة قددادرة علددى تقيدد

هددددد ا الندددددوع مدددددن األصدددددول ـ ولددددددي ا الكفددددداءة 

فددي المطلوبددة للوصددول ولددى القيمددة السددوقية

التدددداريخ المطلددددوب ـ وبنددددداء علددددى ذلددددـ قبلدددددت 

.الم مة

نفددد ت م مدددة التقيددديم هددد ه اسدددتنادا علدددى

الصدادرة  IVS 2022معدايير التقيديم الدوليدة 

 (VSC)عددن مجلددا معددايير التقيدديم الدوليددة

ـ 2022-( تقيددددديم)ترجمدددددة هيمدددددة المقيمدددددين 

ووفقدددددددددا لاجدددددددددراءات والقواعدددددددددد الم نيدددددددددة 

صدول المتعارف علي ا في أعمدال التقيديم لأ

العقاريدددددددة ـ والتدددددددي تقدددددددوم علدددددددى التحليدددددددل 

ـ والمقارندددة والمعايندددة المباشدددرة لكدددل عقدددار

والبحدددددددد  قدددددددددر اإلمكددددددددان عددددددددن المددددددددؤترات 

ن محددل والخصددائا اإليجابيددة والسددلبية للعددي

.التقييم

  اعتمددددنا فدددي تقيددديم الصدددندوق علدددى أسدددالي

عقدددددار التقيددددديم الثالتدددددة والتدددددي تتناسددددد  مدددددع ال

أسددددلوب السددددوقـ الددددد لـ : و صائصدددده وهددددي 

حيددددد   أن أسدددددلوب السدددددوق ويجددددداد . والتكلفدددددة

مؤشددددرات للقيمددددة عددددن طريددددق مقارنددددة األصددددل 

وب وأسدددل. الددد ي يدددتم تقييمددده باصدددول مماتلدددة

الددد ل ويجدداد مؤشددر للقيمددة مددن  ددالل تحويددل

يمدددددة التددددددفقات النقديدددددة المسدددددتقبلية الدددددى ق

د أمددددا أسددددلوب التكلفددددة ويجددددا. رأسددددمالية حاليددددة

ادي مؤشدددر للقيمدددة باسدددتخدام المبددددأ االقتصددد

ر مدن ال ي ينا على أن المشتري لن يدفع أكث

ـ تكلفدددة الحصدددول علددددى أصدددل منفعدددة مماتلددددة

.سواءا عن طريق الشراء او البناء

نيةالمبادئ الفنية والقانو
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

مصادر المعلومات وطبيعت ا. 6والفحاحدود المعاينة. 5أساس القيمة. 4

قدا أساس القيمة هو القيمة السوقية وهي وف

: (IVS)لتعريف معايير التقييم الدولية

المبلدددددق المقددددددر الددددد ي ينب دددددي علدددددى أساسددددده "

قيديم مبادلة األصول أو االلتزامات فدي تداريخ الت

ة بين مشدتر راغد  وبدائع راغد  فدي وطدار معاملد

  على أسداس محايدد بعدد تسدويق مناسد  حيد

يتصدددددرف كدددددل طدددددرف مدددددن األطدددددراف بمعرفدددددة 

".وحكمة دون قسر أو وجبار

هددد ا لتنفيددد  م مدددة التقيددديم وتحقيدددق غدددرض

حددل التقريددر تمددت معاينددة األعيددان العقاريددة م

هددددد ا التقريدددددر ـ والمنددددداطق المجددددداورة ل دددددا ـ 

والعقددددددددارات المشدددددددداب ة ون وجدددددددددت ـ مددددددددع 

مالحظة أنه ال يعتد ب د ه المعايندة ألغدراض

.الفحا واال تبار ال ندسي للمباني 

جموعدة اعتمدنا في وعداد تقرير التقييم على م

بيددة مددن المصددادر والمعلومددات والبيانددات المكت

.ييم التي نعتقد أن ا تكافئ غرض ووقت التق

نيةالمبادئ الفنية والقانو

10



السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

ـ تم االطالع على صدورة الصدـ

ة وعليدددده ف ننددددا نفتددددرض سددددالم

الصددـ وعدددم وجددود مددا ينافيدده

ر أو يعارضددده ـ وقدددد صددددر التقريددد

بندددددددددداءا علددددددددددى هدددددددددد ا ونخلددددددددددي 

.يه مسموليتنا من كل ما يناف

االستخدامات القانونية. 9لـحرية التصرف في الم. 8وتائق التملـ. 7

المتاحة للعقار

.مطلقة

لمة بموج  المستندات المسدت

مدددن العميدددل تدددم وفتدددراض عددددم 

وجددددددود أي موانددددددع شددددددرعية أو 

نظاميدددددة أو تجاريدددددةعلى العدددددين

العقاريدددددة تحدددددول دون أي مدددددن 

ة أو التصددددرفات الناقلددددة للملكيدددد

.المنفعة على حد سواء

: يدددة اسدددتنادا للتنظيمدددات البلد

فان المواقع العقدارات الخاصدة

بالصدددددندوق ذات اسدددددتخدامات 

تجددددددددددداري ـ : مختلفددددددددددة وهددددددددددو 

.وسكني تجاري

نيةالمبادئ الفنية والقانو

امينامتيازات وتيقة الت. 10

ين لدددم يدددتم وسدددتالم وتيقدددة تدددام

يلللعقار محل التقرير من العم
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

ُأعدددد التقريدددر علدددى طلددد   دددا 

ول ددددددددرض استشدددددددداريـ ندددددددددرك 

األهميدددددددة القصدددددددوى لصددددددداح  

الطلدددددد  فددددددي الحفددددددا  علدددددددى 

معطيددددددات ومخرجددددددات التقريددددددر 

وكتمان ددددددداـ ونحدددددددن ملتزمدددددددون 

بدددددد لــ ولددددددن يددددددتم اسددددددتخدام 

المعلومددددات الخاصددددة بالعميددددل

فددددددددددي غيددددددددددر التقريددددددددددرـ وتعددددددددددد 

 ا معلوماتدده ملكددا  اصددا لصدداحب

ي وللمستخدمين المحدددين فد

ر التقرير وال يحدق ألي طدرف   د

.االطالع علي ا 

الملكية الفكرية . 12

ووعادة االستخدام

يعدددددددددد هددددددددد ا التقريدددددددددر شدددددددددكال 

ركة ومضمونا ملكية فكرية لش

–بدداركودـ وال يجددوز ألي طددرف 

يشدددددمل هددددد ا صددددداح  الطلددددد  

ن أ–والمسدددددتفيد مدددددن التقريدددددر 

يعيدددد نشدددر كدددل أو بعددد  أجدددزاء 

التقريدددددددر دون الحصدددددددول علدددددددى 

.موافقة  طية من الشركة

السرية وحفظ . 13

المعلومات

أعضدددداء فريددددق العمددددل أصددددحاب 

ل  برات سابقة لمثل ه ا العمد

وحاصددلين علددى وعتمددادات فددي

التقيددددددددددديم مدددددددددددن الج اتددددددددددد ات 

الصدددددددالحية ـ ولددددددددي م الخبدددددددرة 

ت الكافيدددددددة بالمنددددددداطق وبفمدددددددا

العقدددددددار للعقدددددددارات التدددددددي تدددددددم 

تقييم ددددددا كمدددددددا ويقددددددرون بدددددددان 

لدددددددي م القدددددددرة علددددددى وعددددددداد 

قدا التقرير دون أي صدعوبات وف

م لمتطلبددددددددات معددددددددايير التقيددددددددي

.الدولية

نعتبددددددر م مددددددة التقيدددددديم هدددددد ه 

والتقريددر المصدداح  ل ددا م مددة

ل استشدددارية نحفدددظ في دددا أصدددو

ةـ الحيدددداد والشددددفافية والم نيدددد

من غير تاتير  دارجي ألي طدرف

.كان

حدود المسؤولية . 11

واإلستقاللية

نيةالمبادئ الفنية والقانو

مأعضاء فريق التقيي. 14

12



السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

نيةالمبادئ الفنية والقانو

العقدار للعقدارات بالمنداطق وبفمداتفيدةأعضاء فريق العمل أصحاب  برات سابقة لمثل ه ا العمل وحاصدلين علدى اعتمدادات فدي التقيديم مدن الج دات ذات الصدالحية ـ ولددي م الخبدرة الكا

:ئ م كالتالي سماالتي تم تقييم ا كما ويقرون بان لدي م القدرة على وعداد التقرير دون أي صعوبات وفقا لمتطلبات معايير التقييم الدولية ـ والدارجة أ

:أعضاء فريق العمل -15

االعتماد التوقيع نوع العضوية رقم العضوية أسم المقيم

1210000001: رقم التر يا العقار 1210000001أبانميعبدالكريم محمد 

هد01 / 03 / 1437: تاريخ التر يا 
العقار 1220000056بسام الح يفي 

باح  ---محمد العمران 

13



السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

منطقة
الرياض



السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

0
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20212020201920182017

القطاع المكتبي

مكتبي  حجم العرض  مكتبي  حجم الطل  

1.14

1.16

1.18

1.2

1.22

1.24

1.26

1.28

1.3

1.32

1.34

20212020201920182017

القطاع السكني

سكني حجم الطل  

عالقددة طرديددة حتددى عددام 2017كانددت العالقددة بددين حجددم الطلدد  وحجددم العددرض مندد  

صدداعد اصددبر هندداك فجددوة سددوقية بسددب  جائحددة كوروندداـ فسددتمر العددرض فددي الت2020

.ارتفعت معدالت األش ال المكتبية2021مع انخفاض بسيط في الطل  حتى عام 

العقاريدة استمر حجم الطل  على القطاع السدكني بالصدعود نتيجدة تسد يالت القدروض

م وحجددم المعددروض مددن المطددورين العقدداريين مندد  بدايتدده مددع تبدداطئ طفيددف عنددد عددا

.بعد ذلـ استمر بدأ معدالت تبات معدالت الطل  بالرياض2020

القطاع العقاري بمدينة الرياض 

التقارير الدورية للسوق العقاري بالمملكة : المصدر 15



السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

رتفداع يوجد فجوه كبيرة بدين حجدم العدرض الطلد  حيد  ان حجدم العدرض يسدتمر فدي اال

ف المضدداعف علددى عكددا حجددم الطلدد  اذ اندده اسددتمر بشددكل مسددتقر مددع ارتفدداع طفيدد

. لرياضحي  ارتفع معدل االش ال  الل موسم ا( الترفي ي ) متاتراا بموسم الرياض 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

20212020201920182017

القطاع التجاري

تجاري حجم العرض  تجاري حجم الطل  

0

5

10

15

20

25

20212020201920182017

القطاع الفندقي

فندقي حجم العرض  فندقي حجم الطل  

ه اليددزال حجددم العددرض والطلدد  فددي نمددو سددريع دون هبددوت او انتكدداس مددع اتسدداع فجددو

ى المشداريع فيما بين ما بسب  توج ات قطاع التجزئة وأفكارهدا التطويريدةـ حيد  تسدع

. التجارية لخلق هوية جديدة وتجارب مختلفة للزوار

القطاع العقاري بمدينة الرياض 

التقارير الدورية للسوق العقاري بالمملكة : المصدر 16



السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

0

5

10

15

20

25

30

20212020201920182017

مستودعات الرياض

حجم العرض حجم الطل 

القطاع العقاري بمدينة الرياض 

كان حجم العرض يوازي حجم الطل  ونس  أش اله 2018و 2017في عامي 

تددداتر مؤشدددر السدددوق بدددالعرض والطلددد  بسدددب  افتتدددا 2019العاليدددةـ فدددي عدددام 

مسددتودعات شددركة الفطدديم ممددا أدى ولددى انخفدداض نسدد  االشدد الـ بعددد ذلددـ

بسددب  تدداتير جائحددة كورونددا تددم عدداد المؤشددر 2020انخفدد  حجددم العددرض فددي 

عقددد  الجائحدددة والتددداتيرات اإللكترونيدددة مدددن متددداجر 2021للتعدددافي بدددالنمو فدددي 

وغيرهدا أدت ولدى زيدادة الطلد  علدى قطداع المسدتودعات والمخدازن والخدددمات 

.اللوجستية

التقارير الدورية للسوق العقاري بالمملكة : المصدر 17



برج المحكمة العمالية

128822620221رقم التقرير

م2022/ 08/ 29تاريخ التقرير

.القيمة السوقيةأساس القيمة

.اسلوب الد ليمأسلوب التقي

ريال72,750,000القيمة رقماا 

ير اتنان وسبعون مليون وسبعمائة و مسون ألف ريال فقط الغاا القيمة كتابت

.حي الصحافةـ مدينة الرياضالموقع 

https://goo.gl/maps/pdxjvr7a1inqqhrX7


السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

الملخا التنفي ي

فرضية القيمةال رض من التقييم ( مستخدم التقرير ) المستفيد (العميل ) صاح  الطل  

القيمة السوقيةالتقييم الدوري للصندوقديةريت السعو-صندوق جدوى لالستثمارديةريت السعو-صندوق جدوى لالستثمار

اسم المالـمساحة األرضنوع العقارعنوان العقار 

شركة مجاالت التطوير للعقارات²م3,300برج مكتبيحي الصحافة–الرياض 

أساس القيمة نوع الملكية تاريخ الصـرقم الصـ

االستخدام الحاليمطلقةهد 13 / 03 / 9101840013731441

تاريخ المعاينةتاريخ التعميد أسلوب التقييم معايير التقييم 

ترجمة هيمة ( IVS) معايير التقييم الدولية 
2022-( تقييم ) المقيمين 

م26 / 06 / 2022م2022/ 06/ 15اسلوب الد ل

القيمة الن ائية كتابةا القيمة الن ائية رقماا تاريخ القيمة 

 مسة وسبعون مليون ووحدى عشر ألف ريال فقط الغير ريال75,011,000م 30 / 06 / 2022

المالحظات 
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

صـ العقار ور صة البناء

بيانات الملكية

شركة مجاالت التطوير للعقاراتأسم المالـ

1010385322رقم هوية المالـ

910184001373رقم الصـ

هد13 / 03 / 1441تاريخ الصـ

1435/11989رقم ر صة البناء

هد02 / 07 /1435تاريخ ر صة البناء

-رقم محضر التجزئة

-ةتاريخ محضر التجزئ

-رقم قرار ذرعة

-رقم القرار المساحي

مالحظات
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

الرياضالمنطقة 

الرياضالمدنية

دا ل النطاقالموقع العام

الصحافةالحي

2413رقم المخطط

89رقم البلـ

1134-1135-1143-1144رقم القطعة

شارع العليااقرب شارع تجاري

46.638482 ,24.787084وحداتيات الموقع

موقع العقار

مالحظات

موقع العقار على مستوى المدينة 

مطار الملـ  الد

مركز الملـ عبدهللا المالي
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

موقع العقار على مستوى الحي

(حس  النظام)استخدام األرض 

تجاري

(  حس  الصـ ) مساحة األرض 

²م 3,300

شكل األرض 

غير منتظممنتظم √

منسوب األرض

منتظممختلفمستوي√

بناء القطعة المجاورة 

غير مبنيمبني√

بيانات األرض

مالحظات
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

حدود وأطوال العقار 

شماالا 
1136و 1145قطعة رقم الحدم60طول الضلع

-أسم الشارع-عرض الشارع

جنوباا 
1133و 1142قطعة رقم الحدم60طول الضلع

-أسم الشارع-عرض الشارع

شرقاا 
شارعالحدم55طول الضلع

-أسم الشارعم15عرض الشارع

غرباا 
شارعالحدم55طول الضلع

-أسم الشارعم40عرض الشارع

الحدود وألطوال 

مالحظات
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

صورة للعقار 

اتبيانات المبنى والتشطيب

 رسانةنوع البناء

ممتازحالة البناء 

غير شاغرشاغريه المبنى

تجارياستخدام المبنى

²م14,911.6مساحة البناء 

حس  ر صة البناء–سنة8عمر المبنى 

دور10وجمالي عدد األدوار

دور2القبو

دور1الدور األرضي

-الميزانين 

دور7األدوار المتكررة

-مستوى التشطي 

-تشطيبات األسقف

-تشطيبات األرضيات

-نوع التكييف

24



السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

ذ

صورة للعقار 

 دمات المبنى 

غير متوفرمتوفر√مصاعد

غير متوفر√متوفرساللم ك ربائية

غير متوفرمتوفر√نظام وطفاء حرائق

غير متوفرمتوفر√نظام ون ار حرائق

غير متوفر√متوفرنظام تحلية مياه

غير متوفرمتوفر√مولدات ك ربائية

بقيةوعمال البناء والتشطيبات المت

%100ونجاز ال يكل اإلنشائي

-ونجاز الواج ات الخارجية

-ليةونجاز التشطيبات الدا 

ريال--منريال--منجازالقيمة المتوقعة لان

  تم تقدير القيمة حس

25



السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

 دمات عامة 

مراكز طبية بنوكدوائر حكومية

غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر √

 دمات عامة 

محطات وقودمطاعم أسواق تجارية 

غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر √

 دمات البنية التحتية

شبكة تصريف السيولشبكة هاتفشبكة المياهشبكة صرف صحيشبكة الك رباء

ر غير متوفمتوفر√غير متوفرمتوفر√ر غير متوفمتوفر√غير متوفر متوفر√ر غير متوفمتوفر√

المرافق العامة

محطات وقودمطاعم أسواق تجارية 

غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر √

عالخدمات المتواجدة بالموق

الخدمات المتوفرة بالعقار

الصرف الصحي ك رباءهاتفماء

غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر√
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

صور العقار 

واج ة المبنى

 لف المبنى

ارتبات المبنى بالشارع

جن  و لف المبنى  

جان  المبنى  

المبنى المجاور         

27



السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

ة ريطة توضر مواقع المقارنات العقاري

باعة أو تم عمل مسر ميداني لتحليل أسعار السوق للعقارات الواقعة في منطقة العقار سواءا عقارات م

. مؤجرة أو معروضة وتجدون أدناه عينات المسر 

المقارنات لأراضي

مسر السوق للعقارات المجاورة

نوع العرض الموقعسعر المتر المساحةنوع العقار م

معروض²24.7871846.63819م/ريال²12,000م3990أرض تجارية1

تنفي 46.63415ـ ²24.79593م/ريال²9500م2495أرض تجارية2

معروض46.65598ـ ²24.75199م/ريال²1,000م240مكت  لاليجار3

معروض46.65598ـ ²24.75199م/ريال²714م93مكت  لاليجار4

مسر اإليجارات

معدل العائد

مالحظاتالمعدلالد لصفيالقيمةنوع العقار م

%8.5ريال7,225,000ريال85,000,000برج سكني1
ة تم االستحواذ بواسط

مشاركة ريت

عرض للبيع حد%9.5ريال6,205,327ريال65,000,000يمبنى تجاري مكتب2

3

1

242
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

بمجرد ذكرها وه ه االفتراضات قبلتعد االفتراضات أمور منطقية يمكن قبول ا كحقيقة في سياق أعمال التقييم دون التحقق أو التدقيق في ا على نحو محدد ـ كما أن ا أمور ت"وفقا لتعريف المعايير الدولية للتقييم  

.ضرورية لف م التقييم أو المشورة المقدمة 

"السوق في معاملة ما في تاريخ التقييم في واالفتراضات الخاصة عبارة عن افتراضات تختلف عن الحقائق الفعلية الموجودة في تاريخ التقييم ـ أو تلـ التي ال يفترض ا مشارك معتاد 

:وفي م مة التقييم ه ه تم افتراض التالي 

(وجمالي الد ل والشواغر والمصاريف ) صحة المعلومات المالية التي زودنا ب ا العميل من 1.

.  صحة المعلومات الخاصة بالمستاجر.    2

.تحمل المستاجر لجميع مصاريف التش يل .    3

.سنوات5العقار مؤجر بعقد واحد وبسعر تابت ولفترة تزيد عن 4.

االفتراضات الخاصة والعامة

معامل الرسملةصافي الد لالمصاريف التش يليةالد ل الفعالاالش الاجمالي الد ل

%8ريال5,820,000%3ريال6,000,000%100ريال6,000,000
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

:الجدول التالي ر تاتيرا لكل مقارنة مع العقار المراد تقييمه حس كثمن  الل المسر الميداني لمنطقة العقار تم ا تيار أكثر المقارنات المناسبة التي تتشابه مع العقار موضع التقييم ـ وتحليل العوامل األ

رنة القيمة بطريقة المقا

2المقارنة رقم 1المقارنة رقم العقار المست دف العوامل 

حد-عرض للبيع تنفي -نوع العرض

ريال47,880,000ريال23,709,245-وجمالي قيمة العقار

²م/ريال ²12,000م/ريال 9,500-قيمة المتر المربع

2021/10/282022/06/26-تاريخ المقارنة

²م²3,990م²2,495م 3,300مساحة األرض

ارض تجاريةارض تجاريةمبنى تجارينوع العقار

مشابهممتاز-أفضلية موقع

شارعينتالتة شوارعشارعالشوارع

قابل للتفاوضغير قابل للتفاوض-وضع السوق والمفاوضات

واج ة تجاريةواج تين تجاريةواج ة تجاريةالواج ات
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

:ومن  الل الجدول التالي تم عمل الضبط النسبي لبقية العوامل للوصول لقيمة ن ائية لكل مقارنة

رنة القيمة بطريقة المقا

القيمة كتابتاا القيمة رقماا 

تالتة وتالتون مليون ريال فقط الغير ريال  33,000,000

.²م/ريال10,000ليصبر سعر المتر لأرض بعد التقري  2و مقارنة 1ومن  الل الجدول التالي تم أ   متوسط سعر المتر بين المقارنة 

الضبط2المقارنة رقم الضبط1المقارنة رقم العقار المست دف العوامل 

-ريال47,880,000-ريال23,709,245-السعر اإلجمالي

-للبيع-عرض حد -تنفي -نوع العرض

-²م/ريال 12,000-²م/ريال 9,500-قيمة المتر المربع

-2022/06/26-2021/10/28-تاريخ المقارنة

-ارض تجارية-ارض تجاريةمبنى تجارينوع العقار

%0مشابه%-3ممتاز-أفضلية موقع 

%0شارعين%-3تالتة شوارعشارعالشوارع

5-%قابل للتفاوض%0قابل للتفاوض-وضع السوق والمفاوضات

%0واج ة%-3واج تين تجاريةواج ةالواج ات

5-%%9-صافي الضبط النسبي

²م/ريال²11,400م/ريال 8,645قيمة المتر بعد التسويات

%50%50نسبة مساهمة األرض من قيمة العقار

²م/ريال10,022قيمة المتر للعقار
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

:القيمة باسلوب التكلفة 

يبات ووجمالي مسطر البناء ر وحدة البناء حس  نوعية البناء والتشطسعتم تقدير قيمة العقار على أساس قيمة األرض مضافة ولى التكلفة الكلية إلنشاء المبنى باألسعار السائدة في تاريخ التقييم بطريقة حساب

. و صم قيمة ال الـ ال ي حدث من  تاريخ ونشاءه 

(  االهالك –هامش الربر + تكلفة اإلنشاء + ) قيمة األرض = وب لـ تكون قيمة العقار 

لمقارنة بخصم قيمة يم وتم عمل التعديالت المناسبة على أسعار األراضي اتقيقيمة األرض تم التوصل ولي ا بعد وجراء مسر ميداني األسعار السوق الحالية األراضي مباعة وأراضي معروضة مماتلة األرض العقار موقع ال

.البنود التي تمثل ميزة ألرض المقارنة ووضافة قيمة البنود التي تمثل ميزة األرض العقار موضع التقييم 

:وبناءا على ذلـ تم التوصل ولى أن قيمة العقار هي 

القيمة للمباني

جدول المساحات والتكاليف

اإلجماليسعر المترالنسبة / ²المساحة ممكونات البناء

ريال29,823,200ريال²2000م14,912وجمالي مسطحات البناء

ريال5,964,640%20هامش ربر البناء

-%15-است الك المبنى ريال5,368,176

ريال30,419,664قيمة المباني

ريال33,000,000قيمة األرض

ريال63,419,664وجمالي قيمة العقار

.من ال يمة السعودية للمقيمين المعتمدين 2021التكاليف للبناء  حس  دليل األسعار االسترشادية لتكلفة اإلنشاءات الصادر أسعار* 
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

:المباشرةتقدير القيمة بطريقة الرسملة

ل البيانات المالية معدل الرسملة ونسبة الشواغر في المنطقة وتحليسبةبعد وجراء مسر ميداني ألسعار السوق الحالية لتوجه أسعار اإليجارات للعقارات الواقعة في منطقة العقار المراد تثمينه ومعرفة متوسط ن

.والمصاريف يتحمل ا المستاجر بالكامل% . 100ـ باش ال ( العميل)ي قيمة الد ل هي قيمة ويجار المبنى بالكامل للمالـ وجمال. *للعقار المراد تثمينه

:وبناءا على ذلـ تم التوصل ولى أن قيمة العقار هي 

 ل القيمة باسلوب الد

القيمة النسبة البيان 

ريال6,000,000(  حس  المعلومات المزوده من العميل )وجمالي قيمة الد ل  

-%100(  حس  المعلومات المزوده من العميل )نسبة اإلش ال 

ريال6,000,000قيمة الد ل الفعلي 

ريال180,000%3(  حس  المعلومات المزوده من العميل )الصيانة والتش يل 

ريال5,820,000(  حس  المعلومات المزوده من العميل )القيمة الصافية للد ل  

28حس  المسر المرفق بصدفحة %8.00معدل العائد 

ريال72,750,000وجمالي قيمة العقار

.العقار مؤجر بعقد واحد لدد مستاجر ويتحمل كامل المصاريف * 
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

: العقار وستثماري ولدينا معلومات مالية كافيه فقد رجحنا قيمة العقار بطريقة الد ل  لددد يصبر قيمة العقار السوقية وألن

القيمة المرجحة

(ريال السعودي) القيمة طريقة التقييم

ريال72,750,000طريقة رسملة الد ل المباشرة

ريال63,419,664التكلفلة و المقارنات

القيمة الن ائية للعقار بعد التقري 

القيمة كتابتاا القيمة رقماا 

اتنان وسبعون مليون وسبعمائة و مسون ألف ريال فقط الغير ريال72,750,000
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بوليفارد الرياض

128821620221رقم التقرير

م2022/ 08/ 29تاريخ التقرير

.القيمة السوقيةأساس القيمة

أسلوب الد ليمأسلوب التقي

ريال358,633,027القيمة رقماا 

.تالتمائة وتمانية و مسون مليوناا وستمائة وتالتة وتالتون ألفاا وسبعة وعشرون ريال فقط ال غيرتاا القيمة كتاب

.ـ مدينة الرياضحي حطينالموقع 

https://goo.gl/maps/swr77QS7yjjk7P198


السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

الملخا التنفي ي

فرضية القيمةال رض من التقييم ( مستخدم التقرير ) المستفيد (العميل ) صاح  الطل  

القيمة السوقيةالتقييم الدوري للصندوقالسعوديةريت–صندوق جدوى السعوديةريت–صندوق جدوى 

اسم المالـمساحة األرضنوع العقارعنوان العقار 

شركة مجاالت النمو العقارية²م18854.35مطاعم وفندقمجمعالرياضـ حطين

أساس القيمة نوع الملكية تاريخ الصـرقم الصـ

قيمة سوقيةمطلقةهد22 /03 /8935230029081443

تاريخ المعاينةتاريخ التعميد أسلوب التقييم معايير التقييم 

ترجمة هيمة ( IVS) معايير التقييم الدولية 
2022-( تقييم ) المقيمين 

م24 /06 /2022م2022/ 06/ 15أسلوب الد ل

القيمة الن ائية كتابةا القيمة الن ائية رقماا تاريخ القيمة 

.يال فقط ال غيرتالتمائة وتمانية و مسون مليوناا وستمائة وتالتة وتالتون ألفاا وسبعة وعشرون رريال358,633,027م30 /06 /2022

المالحظات 
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

صـ العقار ور صة البناء

بيانات الملكية

شركة مجاالت النمو العقاريةأسم المالـ

1010748800رقم هوية المالـ

893523002908رقم الصـ

.هد22 /03 /1443تاريخ الصـ

1434/20333رقم ر صة البناء

هد11 /11 /1435تاريخ ر صة البناء

-رقم محضر التجزئة

-ةتاريخ محضر التجزئ

-رقم قرار ذرعة

-رقم القرار المساحي

مالحظات
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

مطار الملـ  الد

مركز الملـ عبدهللا المالي

الرياضالمدينة

الرياضالمنطقة 

حطينالحي

------أسم المخطط

أ/2929رقم المخطط

------رقم البلوك 

1/1/28 + 2/1/28 + 1/29رقم القطعة 

موقع العقار

مالحظات

موقع العقار على مستوى المدينة 
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

موقع العقار على مستوى الحي 

(حس  النظام)استخدام األرض 

سكني تجاري مكتبي

(  حس  الصـ ) مساحة األرض 

²م18854.35

شكل األرض 

غير منتظممنتظم √

منسوب األرض

منتظممختلفمستوي√

بناء القطعة المجاورة 

غير مبنيمبني√

بيانات األرض

مالحظات
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

حدود وأطوال العقار 

شماالا 
شارعالحدم90طول الضلع

-أسم الشارعم15عرض الشارع

جنوباا 
شارعالحدم98.5طول الضلع

-أسم الشارعم20عرض الشارع

شرقاا 
شارعالحدم229طول الضلع

تركي األولأسم الشارعم60عرض الشارع

غرباا 
شارعالحدم190طول الضلع

-أسم الشارعم20عرض الشارع

الحدود وألطوال 

مالحظات
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

صورة للعقار 

اتبيانات المبنى والتشطيب

مسلرنوع البناء

ممتازحالة البناء 

غير شاغرشاغريه المبنى

تجاري فندقي مكتبياستخدام المبنى

2م36,340.5مساحة البناء 

حس  ر صة البناء–سنة 8عمر المبنى 

ادوار5وجمالي عدد األدوار

دور1القبو

دورالدور األرضي

دور واحد وملحق علوياألدوار المتكررة

ممتازمستوى التشطي 

جباتشطيبات األسقف

ارضيات ر ام وسيراميـ وبالتتشطيبات األرضيات

مركزينوع التكييف
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

صورة للعقار 

 دمات المبنى 

غير متوفرمتوفر√مصاعد

غير متوفرمتوفر√ساللم ك ربائية

غير متوفرمتوفر√نظام وطفاء حرائق

غير متوفرمتوفر√نظام ون ار حرائق

غير متوفرمتوفر√نظام تحلية مياه

غير متوفرمتوفر√مولدات ك ربائية

%100ونجاز ال يكل اإلنشائي

-ونجاز الواج ات الخارجية

-ليةونجاز التشطيبات الدا 

ريال--منريال--منجازالقيمة المتوقعة لان

  تم تقدير القيمة حس

بقيةوعمال البناء والتشطيبات المت
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

 دمات عامة 

مراكز طبية بنوكدوائر حكومية

غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر √

 دمات عامة 

محطات وقودمطاعم أسواق تجارية 

غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر √

 دمات البنية التحتية

شبكة تصريف السيولشبكة هاتفشبكة المياهشبكة صرف صحيشبكة الك رباء

ر غير متوفمتوفر√غير متوفرمتوفر√ر غير متوفمتوفر√غير متوفر متوفر√ر غير متوفمتوفر√

المرافق العامة

محطات وقودمطاعم أسواق تجارية 

غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر √

عالخدمات المتواجدة بالموق

الخدمات المتوفرة بالعقار

الصرف الصحي ك رباءهاتفماء

غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر√
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

صور  ارجية ودا لية

للمشاهممرات مناطق المفتوحةاحدى المعارض التجارية

منطقة مصاعدةممر للمباني المكتبيمكات  ادارية
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

صور الفندق والنادي

المسبرمرافق الناديواج ة الفندق

األج زة الرياضية االستقبال مرافق النادي
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

ة ريطة توضر مواقع المقارنات العقاري

نوع العرض الموقعسعر المتر المساحةنوع العقارم

تنفي ²24.7254146.64489م/ريال210,875م1200أرض1

تنفي ²24.7850346.59088م/ريال²13,176م3035أرض2

باعة أو تم عمل مسر ميداني لتحليل أسعار السوق للعقارات الواقعة في منطقة العقار سواءا عقارات م

. مؤجرة أو معروضة وتجدون أدناه عينات المسر 

1

2

مسر السوق

المقارنات لأراضي

مسر اإليجارات

معدل العائد

الحالةرمتوسط السعنوع االستخدامالموقعالعقار

 تنفي²م/ريال2000(مطعم)معرض يجنوب الدائري الشمال–امتداد األمير تركي مطاعم مجمع

 تنفي²م/ريال2000(مطعم)معرض طريق المطارمجمع مطاعم

 تنفي²م/ريال2000(مطعم)معرض المحمدية-طريق التخصصيمطعم مطاعم

المستحوذنسبة العائدنوع االستخدامالموقعالعقار

ريتالمع ر %8.24معارض/مكات الرياضالمحمدية

ريتوابل %8.57معارضالرياضالمكان مول
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

ات ضرورية لف م التقييم أو بمجرد ذكرها وه ه االفتراضقبلتعد االفتراضات أمور منطقية يمكن قبول ا كحقيقة في سياق أعمال التقييم دون التحقق أو التدقيق في ا على نحو محدد ـ كما أن ا أمور ت"وفقا لتعريف المعايير الدولية للتقييم  

.المشورة المقدمة 

"السوق في معاملة ما في تاريخ التقييم في واالفتراضات الخاصة عبارة عن افتراضات تختلف عن الحقائق الفعلية الموجودة في تاريخ التقييم ـ أو تلـ التي ال يفترض ا مشارك معتاد 

:وفي م مة التقييم ه ه تم افتراض التالي 

(وجمالي الد ل والشواغر والمصاريف ) صحة المعلومات المالية التي زودنا ب ا العميل من 1.

.  صحة المعلومات الخاصة بالمستاجر.    2

.تحمل المستاجر لجميع مصاريف الصيانة والتش يل .    3

.سنوات5العقار مؤجر بعقد واحد وبسعر تابت ولفترة تزيد عن .    4

االفتراضات الخاصة والعامة

معامل الرسملةصافي الد لالمصاريف التش يليةالد ل الفعالاالش الاجمالي الد ل

%8ريال030,159763ريال30,159763%100ريال30,159763

47



السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

:الجدول التالي ر تاتيرا لكل مقارنة مع العقار المراد تقييمه حس كثمن  الل المسر الميداني لمنطقة العقار تم ا تيار أكثر المقارنات المناسبة التي تتشابه مع العقار موضع التقييم ـ وتحليل العوامل األ

رنة القيمة بطريقة المقا

2المقارنة رقم 1المقارنة رقم العقار المست دف العوامل 

منف منف -نوع العرض

ريال40,000,000ريال13,050,000-وجمالي قيمة العقار

²م/ريال²13,176م/ريال 10,875-قيمة المتر المربع

2022/04/042022/03/20-تاريخ المقارنة

²م²3,050م²1,200م18854.35مساحة األرض

ارض تجاريةارض تجارية-نوع العقار

واج ة وحدةواج تين-الواج ات
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

:ومن  الل الجدول التالي تم عمل الضبط النسبي لبقية العوامل للوصول لقيمة ن ائية لكل مقارنة

رنة القيمة بطريقة المقا

الضبط2المقارنة رقم الضبط1المقارنة رقم العقار المست دف العوامل 

-ريال40,000,000-ريال13,050,000-السعر اإلجمالي

-للبيع-عرض حد -للبيع-عرض حد -نوع العرض

-²م/ريال13,176-²م/ريال10,875-قيمة المتر المربع

-م20 /03 /2022-م04 /04 /2022-تاريخ المقارنة

+4واج ة واحدة+2واج تين-الواج ات

-²20م3,035-²20م²1,200م18,854.35مساحة األرض

0تجاري0تجاري-نوع العقار

%-16%-18صافي الضبط النسبي

²م/ريال²11,067م/ريال 8,918قيمة المتر بعد التسويات

القيمة كتابتاا القيمة رقماا 

.ريال فقط ال غيروتمانية وتمانون مليون و مسمائة وتالتة واربعون الف و مسمائة مائةريال188,543,500

.²م/ريال10,000ليصبر سعر المتر لأرض بعد التقري  2و مقارنة 1ومن  الل الجدول التالي تم أ   متوسط سعر المتر بين المقارنة 
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

:القيمة باسلوب التكلفة 

يبات ووجمالي مسطر البناء ر وحدة البناء حس  نوعية البناء والتشطسعتم تقدير قيمة العقار على أساس قيمة األرض مضافة ولى التكلفة الكلية إلنشاء المبنى باألسعار السائدة في تاريخ التقييم بطريقة حساب

. و صم قيمة ال الـ ال ي حدث من  تاريخ ونشاءه 

(  االهالك –هامش الربر + تكلفة اإلنشاء + ) قيمة األرض = وب لـ تكون قيمة العقار 

لمقارنة بخصم قيمة يم وتم عمل التعديالت المناسبة على أسعار األراضي اتقيقيمة األرض تم التوصل ولي ا بعد وجراء مسر ميداني األسعار السوق الحالية األراضي مباعة وأراضي معروضة مماتلة األرض العقار موقع ال

.البنود التي تمثل ميزة ألرض المقارنة ووضافة قيمة البنود التي تمثل ميزة األرض العقار موضع التقييم 

:وبناءا على ذلـ تم التوصل ولى أن قيمة العقار هي 

بانيالتقدير القيمة للم

جدول المساحات والتكاليف

(شامل هامش ربر المطور ) اإلجمالي (هامش ربر المطورشامل)سعر المتر النسبة / ²المساحة ممكونات البناء

ريال65,412,900ريال²1800م36340.5وجمالي مسطحات البناء

%21-(سنه30العمر االفتراضي )است الك المبنى

ريال51,676,191قيمة المباني

ريال188,543,500قيمة األرض

ريال240,219,691وجمالي قيمة العقار

.من ال يمة السعودية للمقيمين المعتمدين 2021التكاليف للبناء  حس  دليل األسعار االسترشادية لتكلفة اإلنشاءات الصادر أسعار* 
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

:DCFتقدير القيمة بطريقة التدفقات النقدية المخصومة 

التقدير القيمة 

معدل الخصممعدل العائد

7.5%8%

20222023202420252026تاريخ الدفعات 

القيمة الحالية12345الفترة

---ريال30,159,763ريال30,159,763ريال30,159,763ريال30,159,763ريال30,159,763وجمالي الد ل 

--------الشواغر

---ريال30,159,763ريال30,159,763ريال30,159,763ريال30,159,763ريال30,159,763الد ل الفعال

---ريال2,714,378.67ريال2,714,378.67ريال2,714,378.67ريال2,714,378.67ريال2,714,378.67المصروفات

---ريال27,445,384.33ريال27,445,384.33ريال27,445,384.33ريال27,445,384.33ريال27,445,384.33ةصافي التدفقات النقدي

ريال27,445,384.33ريال27,445,384.33ريال27,445,384.33ريال27,445,384.33ريال27,445,384.33القيمة األ يرة

%8%68.1%73.5%79.4%85.7%92.6معامل الخصم

ريال249,051,565ريال18,678,867ريال20,173,177ريال21,787,031ريال23,529,993ريال25,412,393القيمة الحالية 

ريال358,633,027القيمة الن ائية 

القيمة كتابتاا القيمة رقماا 

.تالتمائة وتمانية و مسون مليوناا وستمائة وتالتة وتالتون ألفاا وسبعة وعشرون ريال فقط ال غيرريال358,633,027
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

: لددد يصبر قيمة العقار السوقية : DCFطريقة التدفقات النقدية المخصومة العقار وستثماري ولدينا معلومات مالية كافيه فقد رجحنا قيمة العقار بوألن

القيمة المرجحة

(ريال السعودي) القيمة طريقة التقييم

ريالDCF :358,633,027طريقة التدفقات النقدية المخصومة 

ريال240,219,691التكلفلة و المقارنات

القيمة الن ائية للعقار

القيمة كتابتاا القيمة رقماا 

.تالتمائة وتمانية و مسون مليوناا وستمائة وتالتة وتالتون ألفاا وسبعة وعشرون ريال فقط ال غيرريال358,633,027
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جامعة المعرفة

128810620221رقم التقرير

م2022/ 08/ 29تاريخ التقرير

.القيمة السوقيةأساس القيمة

اسلوب الد ليمأسلوب التقي

ريال235,429,000القيمة رقماا 

ط الغير ممتان و مسة وتالتون مليون وأربعمائة وتسعة وعشرون ألف ريال فقاا القيمة كتابت

.حي العاصمة ـ مدينة الرياضالموقع 

https://goo.gl/maps/JMmZY7YhqLPyu5F5A


السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

الملخا التنفي ي

فرضية القيمةال رض من التقييم ( مستخدم التقرير ) المستفيد (العميل ) صاح  الطل  

القيمة السوقيةالتقييم الدوري للصندوقديةريت السعو-صندوق جدوى لالستثمارديةريت السعو-صندوق جدوى لالستثمار

اسم المالـمساحة األرضنوع العقارعنوان العقار 

شركة جدوى المشاعر العقارية²م18,177.22مبنى تعليميحي العاصمة–الدرعية–الرياض 

أساس القيمة نوع الملكية تاريخ الصـرقم الصـ

االستخدام الحاليمطلقةهد 13 / 04 / 7116060017581439

تاريخ المعاينةتاريخ التعميد أسلوب التقييم معايير التقييم 

ترجمة هيمة ( IVS) معايير التقييم الدولية 
2022-( تقييم ) المقيمين 

م24 / 06 / 2022م2022/ 06/ 15اسلوب الد ل

القيمة الن ائية كتابةا القيمة الن ائية رقماا تاريخ القيمة 

ر ممتان و مسة وتالتون مليون وأربعمائة وتسعة وعشرون ألف ريال فقط الغيريال235,429,000م 30 / 06 / 2022

المالحظات 
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

صـ العقار ور صة البناء

بيانات الملكية

شركة جدوى المشاعر العقاريةأسم المالـ

1010495554رقم هوية المالـ

711606001758رقم الصـ

هد13 / 04 / 1439تاريخ الصـ

1436/194رقم ر صة البناء

هد23 / 07 / 1436تاريخ ر صة البناء

-رقم محضر التجزئة

-ةتاريخ محضر التجزئ

-رقم قرار ذرعة

-رقم القرار المساحي

مالحظات
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

مطار الملـ  الد

مركز الملـ عبدهللا المالي

الرياضالمنطقة 

الدرعيةالمدينة

النطاقدا لالموقع العام

العاصمةالحي

4رقم المخطط

(40–39-38-37-36-35-34-33-32) قطع متعددة رقم القطعة 

طريق الملـ  الدشارع تجارياقرب

46.579301 ,24.757911الموقعوحداتيات

موقع العقار

مالحظات

موقع العقار على مستوى المدينة 

56



السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

موقع العقار على مستوى الحي

(حس  النظام)استخدام األرض 

(مرفق تعليمي)تجاريـ ومستخدمة كددد 

(  حس  الصـ ) مساحة األرض 

²م18,177.22

شكل األرض 

غير منتظممنتظم √

منسوب األرض

منتظممختلفمستوي√

بناء القطعة المجاورة 

غير مبنيمبني√

. جاريوتم االعتماد على أن ا استخدام تـ يحدد في الخريطة الرقمية وأنظمة البناء نوع االستخدام لم*

بيانات األرض

مالحظات
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

حدود وأطوال العقار 

شماالا 
شارعالحدم97.44طول الضلع

-أسم الشارعم20عرض الشارع

جنوباا 
شارعالحدم101.1طول الضلع

-أسم الشارعم20عرض الشارع

شرقاا 
شارعالحدم179.7طول الضلع

طريق الملـ  الدأسم الشارعم100عرض الشارع

غرباا 
شارعالحدم180طول الضلع

-أسم الشارعم20عرض الشارع

الحدود وألطوال 

مالحظات
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

صورة للعقار 

اتبيانات المبنى والتشطيب

 رسانةنوع البناء

ممتازحالة البناء 

شاغرشاغريه المبنى

مبنى تعليمياستخدام المبنى

²م38328.79مساحة البناء 

حس  ر صة البناء–سنة7عمر المبنى 

دور5وجمالي عدد األدوار

دور2القبو

دور1الدور األرض

دور1الملحق

دور1األدوار المتكررة

ممتازمستوى التشطي 

جبا مستوياتتشطيبات األسقف

سرميـتشطيبات األرضيات

وحداتنوع التكييف
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

صورة للعقار 

 دمات المبنى 

غير متوفرمتوفر√مصاعد

غير متوفر√متوفرساللم ك ربائية

غير متوفرمتوفر√نظام وطفاء حرائق

غير متوفرمتوفر√نظام ون ار حرائق

غير متوفر√متوفرنظام تحلية مياه

غير متوفر√متوفرمولدات ك ربائية

بقيةوعمال البناء والتشطيبات المت

%100ونجاز ال يكل اإلنشائي

-ونجاز الواج ات الخارجية

-ليةونجاز التشطيبات الدا 

ريال--منريال--منجازالقيمة المتوقعة لان

  تم تقدير القيمة حس
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

 دمات عامة 

مراكز طبية بنوكدوائر حكومية

غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر √

 دمات عامة 

محطات وقودمطاعم أسواق تجارية 

غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر √

 دمات البنية التحتية

شبكة تصريف السيولشبكة هاتفشبكة المياهشبكة صرف صحيشبكة الك رباء

ر غير متوفمتوفر√غير متوفرمتوفر√ر غير متوفمتوفر√غير متوفر متوفر√ر غير متوفمتوفر√

المرافق العامة

محطات وقودمطاعم أسواق تجارية 

غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر √

عالخدمات المتواجدة بالموق

الخدمات المتوفرة بالعقار

الصرف الصحي ك رباءهاتفماء

غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر√
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

صور العقار 

مبنى الجامعة

قاعة جامعية

ب و المبنى 

معمل دراسي

مرفق جامعي

مرفق جامعي
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

ة ريطة توضر مواقع المقارنات العقاري

باعة أو تم عمل مسر ميداني لتحليل أسعار السوق للعقارات الواقعة في منطقة العقار سواءا عقارات م

. مؤجرة أو معروضة وتجدون أدناه عينات المسر 

المقارنات لأراضي

مسر السوق للعقارات المجاورة

معروض46.6520ـ ²24.8233م/ريال2900م333مكات 3

معروض46.65145ـ ²24.8230م/ريال²1000م332مكات 4

مسر اإليجارات

معدل العائد

مالحظاتالمعدلالد لصفيالقيمةنوع العقار م

%7.76ريال 3,200,000ريال41,260,000برج فندقي1
تم االستحواذ 
تبواسطة سيدكو ري

2
برج فندقي 

تجاري
%9ريال306,000,000ريال3,400,000,000

تم االستحواذ من 
قبل بنيان ريت

نوع العرض سعر المتر المساحةنوع العقار م

تنفي ²م/ريال²6500م6080تجاريةأرض1

عرض²م/ريال²8500م3600ارض تجارية2

عرض²م/ريال²6500م5442ارض تجارية3

1

2

3
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

االفتراضات الخاصة والعامة

ات ضرورية لف م التقييم أو بمجرد ذكرها وه ه االفتراضقبلتعد االفتراضات أمور منطقية يمكن قبول ا كحقيقة في سياق أعمال التقييم دون التحقق أو التدقيق في ا على نحو محدد ـ كما أن ا أمور ت"وفقا لتعريف المعايير الدولية للتقييم  

.المشورة المقدمة 

"السوق في معاملة ما في تاريخ التقييم في واالفتراضات الخاصة عبارة عن افتراضات تختلف عن الحقائق الفعلية الموجودة في تاريخ التقييم ـ أو تلـ التي ال يفترض ا مشارك معتاد 

:وفي م مة التقييم ه ه تم افتراض التالي 

(وجمالي الد ل والشواغر والمصاريف ) صحة المعلومات المالية التي زودنا ب ا العميل من 1.

.  صحة المعلومات الخاصة بالمستاجر.    2

.تحمل المستاجر لجميع مصاريف الصيانة والتش يل .    3

.سنوات5العقار مؤجر بعقد واحد وبسعر تابت ولفترة تزيد عن .    4

معامل الرسملةصافي الد لالمصاريف التش يليةالد ل الفعالاالش الاجمالي الد ل

%7ريال016,480,000ريال16,480,000%100ريال16,480,000
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

:ومن  الل الجدول التالي تم عمل الضبط النسبي لبقية العوامل للوصول لقيمة ن ائية لكل مقارنة

ض القيمة بطريقة المقارنة لأر

2المقارنة رقم 1المقارنة رقم العقار المست دف العوامل 

حد-عرض للبيع تنفي -نوع العرض

ريال30,600,000ريال39,520,000-وجمالي قيمة العقار

²م/ريال ²8,500م/ريال 6,500-قيمة المتر المربع

2022/02/072022/06/25-تاريخ المقارنة

²م²3,600م²6,080م 18,177.22مساحة األرض

ارض تجاريةارض تجارية-نوع العقار

واج ةواج تينواج ات4الواج ات
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

:ومن  الل الجدول التالي تم عمل الضبط النسبي لبقية العوامل للوصول لقيمة ن ائية لكل مقارنة

رنة القيمة بطريقة المقا

الضبط2المقارنة رقم الضبط1المقارنة رقم العقار المست دف العوامل 

-ريال30,600,000-ريال39,520,000-السعر اإلجمالي

-12للبيع-عرض حد 0منف -نوع العرض

-2م/ريال8500-2م/ريال6500-قيمة المتر المربع

-م25 /06 /2022-م07 /02 /2022-تاريخ المقارنة

+4واج ة واحدة+2واج تين واج ات 4الواج ات

-²20م 3,600-²20م²6,080م 18,177.22مساحة األرض

0ارض تجارية0ارض تجارية-نوع العقار

%28-%18-صافي الضبط النسبي

2م/ريال26,120م/ريال 5,330قيمة المتر بعد التسويات

القيمة كتابتاا القيمة رقماا 

مليون وتمانمائة وأربعة وتمانون الف و مسمائة واتنان وتمانون ريال ستة وتسعونريال 96,884,582

.2م/ريال5330ليصبر سعر المتر لأرض 1ومن  الل الجدول التالي تم أ    سعر المتر المقارنة  
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

:القيمة باسلوب التكلفة 

يبات ووجمالي مسطر البناء ر وحدة البناء حس  نوعية البناء والتشطسعتم تقدير قيمة العقار على أساس قيمة األرض مضافة ولى التكلفة الكلية إلنشاء المبنى باألسعار السائدة في تاريخ التقييم بطريقة حساب

. و صم قيمة ال الـ ال ي حدث من  تاريخ ونشاءه 

(  االهالك –هامش الربر + تكلفة اإلنشاء + ) قيمة األرض = وب لـ تكون قيمة العقار 

لمقارنة بخصم قيمة يم وتم عمل التعديالت المناسبة على أسعار األراضي اتقيقيمة األرض تم التوصل ولي ا بعد وجراء مسر ميداني األسعار السوق الحالية األراضي مباعة وأراضي معروضة مماتلة األرض العقار موقع ال

.البنود التي تمثل ميزة ألرض المقارنة ووضافة قيمة البنود التي تمثل ميزة األرض العقار موضع التقييم 

:وبناءا على ذلـ تم التوصل ولى أن قيمة العقار هي 

بانيالتقدير القيمة للم

.من ال يمة السعودية للمقيمين المعتمدين 2021التكاليف للبناء  حس  دليل األسعار االسترشادية لتكلفة اإلنشاءات الصادر أسعار* 

جدول المساحات والتكاليف

(شامل هامش ربر المطور)اإلجمالي سعر المترالنسبة / ²المساحة ممكونات البناء

ريال134,150,800ريال23,500م38,329وجمالي مسطحات البناء

ريال26,830,160%20هامش ربر البناء

-%16-است الك المبنى ريال26,159,406

ريال134,821,554قيمة المباني

ريال96,564,783قيمة األرض

ريال231,386,337وجمالي قيمة العقار
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

:المباشرةتقدير القيمة بطريقة الرسملة

ل البيانات المالية معدل الرسملة ونسبة الشواغر في المنطقة وتحليسبةبعد وجراء مسر ميداني ألسعار السوق الحالية لتوجه أسعار اإليجارات للعقارات الواقعة في منطقة العقار المراد تثمينه ومعرفة متوسط ن

.ـ والمصاريف يتحمل ا المستاجر بالكامل% 100ـ باش ال ( العميل)ي قيمة الد ل هي قيمة ويجار المبنى بالكامل للمالـ وجمال. *للعقار المراد تثمينه

:وبناءا على ذلـ تم التوصل ولى أن قيمة العقار هي 

 ل القيمة باسلوب الد

القيمة النسبة البيان 

ريال16,480,000(  حس  المعلومات المزوده من العميل )وجمالي قيمة الد ل  

-%100(  حس  المعلومات المزوده من العميل )نسبة اإلش ال 

ريال16,480,000قيمة الد ل الفعلي 

-%0(  حس  المعلومات المزوده من العميل )الصيانة والتش يل 

ريال16,480,000(  حس  المعلومات المزوده من العميل )القيمة الصافية للد ل  

63حس  المسر المرفق بصدفحة %7.00معدل العائد 

ريال235,428,571وجمالي قيمة العقار

.العقار مؤجر بعقد واحد لدد مستاجر ويتحمل كامل المصاريف * 
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

: العقار وستثماري ولدينا معلومات مالية كافيه فقد رجحنا قيمة العقار بطريقة الد ل  لددد يصبر قيمة العقار السوقية وألن

القيمة المرجحة

(ريال السعودي) القيمة طريقة التقييم

ريال231,386,337طريقة رسملة الد ل المباشرة

ريال235,428,571التكلفلة و المقارنات

القيمة الن ائية للعقار بعد التقري 

القيمة كتابتاا القيمة رقماا 

.ممتان وتمانية وستون مليون وأربعمائة وتالتة عشر ألف ريال فقطريال235,429,000
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فندق عابر الياسمين

128823620221رقم التقرير

م2022/ 08/ 29تاريخ التقرير

.القيمة السوقيةأساس القيمة

اسلوب الد ليمأسلوب التقي

ريال43,560,000القيمة رقماا 

تالتة وأربعون مليون و مسمائة وستون ألف ريال فقط الغير اا القيمة كتابت

.حي الياسمينـ مدينة الرياضالموقع 

https://goo.gl/maps/gDppm5XjaDuRjtAn7


السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

الملخا التنفي ي

فرضية القيمةال رض من التقييم ( مستخدم التقرير ) المستفيد (العميل ) صاح  الطل  

القيمة السوقيةالتقييم الدوري للصندوقديةريت السعو-صندوق جدوى لالستثمارديةريت السعو-صندوق جدوى لالستثمار

اسم المالـمساحة األرضنوع العقارعنوان العقار 

شركة مجاالت التطوير للعقارات²م3,640معارض تجارية+ فندقالياسمينالرياضـ

أساس القيمة نوع الملكية تاريخ الصـرقم الصـ

االستخدام الحاليمطلقةهد 13 / 03 / 3101840013721441

تاريخ المعاينةتاريخ التعميد أسلوب التقييم معايير التقييم 

ترجمة هيمة ( IVS) معايير التقييم الدولية 
2022-( تقييم ) المقيمين 

م25 / 06 / 2022م2022/ 06/ 15اسلوب الد ل

القيمة الن ائية كتابةا القيمة الن ائية رقماا تاريخ القيمة 

.الغيرتالتة وأربعون مليون و مسمائة وستون ألف ريال فقط ريال43,560,000م 30 / 06 / 2022

المالحظات 
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

صـ العقار ور صة البناء

بيانات الملكية

شركة مجاالت التطوير للعقاراتأسم المالـ

1010385322رقم هوية المالـ

310184001372رقم الصـ

.هد13 / 03 / 1441تاريخ الصـ

1435/10925رقم ر صة البناء

.هد17 / 06 / 1435تاريخ ر صة البناء

-رقم محضر التجزئة

-ةتاريخ محضر التجزئ

-رقم قرار ذرعة

-رقم القرار المساحي

مالحظات
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

مركز الملـ عبدهللا المالي

الرياضالمنطقة 

الرياضالمدنية

الياسمينالحي

دا ل النطاقالموقع العام

ك/1637رقم المخطط

1285رقم البلـ

(.1157–1156-1155-1154) قطع متعددة رقم القطعة

انا ابن مالـطريقاقرب شارع تجاري

46.648556 ,24.820544وحداتيات الموقع

موقع العقار

مالحظات

موقع العقار على مستوى المدينة 

مطار الملـ  الد
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

موقع العقار على مستوى الحي

(حس  النظام)استخدام األرض 

تجاري

(  حس  الصـ ) مساحة األرض 

²م3,640

شكل األرض 

غير منتظممنتظم √

منسوب األرض

منتظممختلفمستوي√

بناء القطعة المجاورة 

غير مبنيمبني√

بيانات األرض

مالحظات
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

حدود وأطوال العقار 

شماالا 
شارعالحدم52طول الضلع

طريق انا بن مالـأسم الشارعم60عرض الشارع

جنوباا 
شارعالحدم52طول الضلع

-أسم الشارعم14عرض الشارع

شرقاا 
1153و 1152قطعة رقم الحدم70طول الضلع

-أسم الشارع-عرض الشارع

غرباا 
شارعالحدم70طول الضلع

-أسم الشارعم20عرض الشارع

الحدود وألطوال 

مالحظات
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

صورة للعقار 

اتبيانات المبنى والتشطيب

 رسانةنوع البناء

ممتازحالة البناء 

غير شاغرشاغريه المبنى

تجارياستخدام المبنى

²م8,597.45مساحة البناء 

حس  ر صة البناء–سنة 7عمر المبنى 

دور5وجمالي عدد األدوار

دور1القبو

دور1الدور األرض

دور1الميزانين 

دوريناألدوار المتكررة

ممتازمستوى التشطي 

جباتشطيبات األسقف

-تشطيبات األرضيات

وحداتنوع التكييف
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

صورة للعقار 

 دمات المبنى 

غير متوفرمتوفر√مصاعد

غير متوفر√متوفرساللم ك ربائية

غير متوفرمتوفر√نظام وطفاء حرائق

غير متوفرمتوفر√نظام ون ار حرائق

غير متوفر√متوفرنظام تحلية مياه

غير متوفر√متوفرمولدات ك ربائية

بقيةوعمال البناء والتشطيبات المت

%100ونجاز ال يكل اإلنشائي

-ونجاز الواج ات الخارجية

-ليةونجاز التشطيبات الدا 

ريال--منريال--منجازالقيمة المتوقعة لان

  تم تقدير القيمة حس
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

 دمات عامة 

مراكز طبية بنوكدوائر حكومية

غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر √

 دمات عامة 

محطات وقودمطاعم أسواق تجارية 

غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر √

 دمات البنية التحتية

شبكة تصريف السيولشبكة هاتفشبكة المياهشبكة صرف صحيشبكة الك رباء

ر غير متوفمتوفر√غير متوفرمتوفر√ر غير متوفمتوفر√غير متوفر متوفر√ر غير متوفمتوفر√

المرافق العامة

محطات وقودمطاعم أسواق تجارية 

غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر √

عالخدمات المتواجدة بالموق

الخدمات المتوفرة بالعقار

الصرف الصحي ك رباءهاتفماء

غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر√
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

صور العقار 

واج ة الفندق

المحل التجاري من الدا ل

المواقف

الفندق من الدا ل

المواقف السفلية

صورة لل رف 
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

3

1

2

4

ة ريطة توضر مواقع المقارنات العقاري

باعة أو تم عمل مسر ميداني لتحليل أسعار السوق للعقارات الواقعة في منطقة العقار سواءا عقارات م

. مؤجرة أو معروضة وتجدون أدناه عينات المسر 

المقارنات لأراضي

مسر السوق للعقارات المجاورة

الموقعسعر المتر المساحةنوع العقار م
نوع 
العرض 

تنفي 46.6367ـ ²24.8156م/ريال28,242م1,820أرض تجارية1

معروض46.6487ـ ²24.8218م/ريال²7,500م3,500أرض تجارية2

معروض46.6520ـ ²24.8233م/ريال2900م333معرض3

معروض46.65145ـ ²24.8230م/ريال²1000م332معرض4

مسر اإليجارات

معدل العائد

مالحظاتالمعدلالد لصافيالقيمةنوع العقار م

%7.76ريال 3,200,000ريال41,260,000برج فندقي1
تم االستحواذ 
تبواسطة سيدكو ري

%9ريال306,000,000ريال3,400,000,000برج فندقي تجاري2
تم االستحواذ من 
قبل بنيان ريت
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

بمجرد ذكرها وه ه االفتراضات قبلتعد االفتراضات أمور منطقية يمكن قبول ا كحقيقة في سياق أعمال التقييم دون التحقق أو التدقيق في ا على نحو محدد ـ كما أن ا أمور ت"وفقا لتعريف المعايير الدولية للتقييم  

السوق في معاملة ما في فيواالفتراضات الخاصة عبارة عن افتراضات تختلف عن الحقائق الفعلية الموجودة في تاريخ التقييم ـ أو تلـ التي ال يفترض ا مشارك معتاد . ضرورية لف م التقييم أو المشورة المقدمة 

"تاريخ التقييم 

:وفي م مة التقييم ه ه تم افتراض التالي 

.(وجمالي الد ل والشواغر والمصاريف ) صحة المعلومات المالية التي زودنا ب ا العميل من 1.

.  صحة المعلومات الخاصة بالمستاجر2.

.تحمل المستاجر لجميع مصاريف الصيانة والتش يل 3.

.سنوات5العقار مؤجر بعقد واحد وبسعر تابت ولفترة تزيد عن 4.

معامل الرسملةصافي الد لالمصاريف التش يليةالد ل الفعالاالش الاجمالي الد ل

%7ريال03,049,148ريال3,049,148%100ريال3,049,148

االفتراضات الخاصة والعامة
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

:الجدول التالي ر تاتيرا لكل مقارنة مع العقار المراد تقييمه حس كثمن  الل المسر الميداني لمنطقة العقار تم ا تيار أكثر المقارنات المناسبة التي تتشابه مع العقار موضع التقييم ـ وتحليل العوامل األ

رنة القيمة بطريقة المقا

2المقارنة رقم 1المقارنة رقم العقار المست دف العوامل 

حد-عرض للبيع تنفي -نوع العرض

ريال26,250,000ريال15,000,440-وجمالي قيمة العقار

²م/ريال ²7,500م/ريال 8,242-قيمة المتر المربع

2021/10/202022/06/26-تاريخ المقارنة

²م²3,500م²1,820م3,631مساحة األرض

تالتة شوارعشارعين-الموقع

قابل للتفاوضغير قابل للتفاوض-وضع السوق والمفاوضات
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

:ومن  الل الجدول التالي تم عمل الضبط النسبي لبقية العوامل للوصول لقيمة ن ائية لكل مقارنة

رنة القيمة بطريقة المقا

الضبط2المقارنة رقم الضبط1المقارنة رقم العقار المست دف العوامل 

-ريال 26,250,000-ريال15,000,440-السعر اإلجمالي

-للبيع-عرض حد -تنفي -نوع العرض

-²م/ريال7500-²م/ريال8242-قيمة المتر المربع

-2022/06/26-2021/10/20-تاريخ المقارنة

%²0م3,500%-²3م²1,820م3,640مساحة األرض

%0تالتة شوارع%-3شارعين-الموقع

%-3قابل للتفاوض%0غير قابل للتفاوض-وضع السوق والمفاوضات

%-3%-6صافي الضبط النسبي

²م/ريال²7275م/ريال 7747.48قيمة المتر بعد التسويات

%50%50نسبة مساهمة األرض من قيمة العقار 

²م/ريال7,511قيمة المتر للعقار

القيمة كتابتاا القيمة رقماا 

سبعة وعشرون مليوناا وتالتمائة ألف ريال سعودي ريال فقط الغير ريال 27,300,000

.²م/ريال7,500ليصبر سعر المتر لأرض بعد التقري  2و مقارنة 1ومن  الل الجدول التالي تم أ   متوسط سعر المتر بين المقارنة 
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

:القيمة باسلوب التكلفة 

يبات ووجمالي مسطر البناء ر وحدة البناء حس  نوعية البناء والتشطسعتم تقدير قيمة العقار على أساس قيمة األرض مضافة ولى التكلفة الكلية إلنشاء المبنى باألسعار السائدة في تاريخ التقييم بطريقة حساب

. و صم قيمة ال الـ ال ي حدث من  تاريخ ونشاءه 

(  االهالك –هامش الربر + تكلفة اإلنشاء + ) قيمة األرض = وب لـ تكون قيمة العقار 

لمقارنة بخصم قيمة يم وتم عمل التعديالت المناسبة على أسعار األراضي اتقيقيمة األرض تم التوصل ولي ا بعد وجراء مسر ميداني األسعار السوق الحالية األراضي مباعة وأراضي معروضة مماتلة األرض العقار موقع ال

.البنود التي تمثل ميزة ألرض المقارنة ووضافة قيمة البنود التي تمثل ميزة األرض العقار موضع التقييم 

:وبناءا على ذلـ تم التوصل ولى أن قيمة العقار هي 

القيمة للمباني

جدول المساحات والتكاليف

اإلجمالي سعر المترالنسبة / ²المساحة ممكونات البناء

ريال17,194,900ريال22000م8,597وجمالي مسطحات البناء

ريال3,438,980%20هامش ربر البناء

ريال3,095,082-% 15-است الك المبنى

ريال17,538,798قيمة المباني

ريال27,300,000قيمة األرض

ريال44,771,298وجمالي قيمة العقار

.من ال يمة السعودية للمقيمين المعتمدين 2021التكاليف للبناء  حس  دليل األسعار االسترشادية لتكلفة اإلنشاءات الصادر أسعار* 
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

:المباشرةتقدير القيمة بطريقة الرسملة

ل البيانات المالية معدل الرسملة ونسبة الشواغر في المنطقة وتحليسبةبعد وجراء مسر ميداني ألسعار السوق الحالية لتوجه أسعار اإليجارات للعقارات الواقعة في منطقة العقار المراد تثمينه ومعرفة متوسط ن

.ـ والمصاريف يتحمل ا المستاجر بالكامل% 100ـ باش ال ( العميل)ي قيمة الد ل هي قيمة ويجار المبنى بالكامل للمالـ وجمال. *للعقار المراد تثمينه

:وبناءا على ذلـ تم التوصل ولى أن قيمة العقار هي 

 ل القيمة باسلوب الد

القيمة النسبة البيان 

ريال3,049,148(  حس  المعلومات المزوده من العميل )وجمالي قيمة الد ل  

-%100(  المعلومات المزوده من العميل حس  )نسبة اإلش ال 

ريال3,049,148قيمة الد ل الفعلي 

-%0(  حس  المعلومات المزوده من العميل )الصيانة والتش يل 

ريال3,049,148(  حس  المعلومات المزوده من العميل )القيمة الصافية للد ل  

80حس  المسر المرفق بصدفحة %7.00معدل العائد 

ريال43,559,257وجمالي قيمة العقار

.العقار مؤجر بعقد واحد لدد مستاجر ويتحمل كامل المصاريف * 
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

: العقار وستثماري ولدينا معلومات مالية كافيه فقد رجحنا قيمة العقار بطريقة الد ل  لددد يصبر قيمة العقار السوقية وألن

القيمة المرجحة

(ريال السعودي) القيمة طريقة التقييم

ريال43,559,257طريقة رسملة الد ل المباشرة

ريال44,771,298التكلفلة و المقارنات

القيمة الن ائية للعقار بعد التقري 

القيمة كتابتاا القيمة رقماا 

تالتة وأربعون مليون و مسمائة وستون ألف ريال فقط الغير ريال43,560,000
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مجمع مارفيال السكني

128806620221رقم التقرير

م2022/ 08/ 29تاريخ التقرير

.القيمة السوقيةأساس القيمة

اسلوب الد ليمأسلوب التقي

ريال625,000,000القيمة رقماا 

ستمائة و مسة وعشرون مليون ريال فقط الغير اا القيمة كتابت

.حي الملـ فيصلـ مدينة الرياضالموقع 

https://goo.gl/maps/bsw5zQpMLNYp35pX8


السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

الملخا التنفي ي

فرضية القيمةال رض من التقييم ( مستخدم التقرير ) المستفيد (العميل ) صاح  الطل  

القيمة السوقيةالتقييم الدوري للصندوقديةريت السعو-صندوق جدوى لالستثمارديةريت السعو-صندوق جدوى لالستثمار

اسم المالـمساحة األرضنوع العقارعنوان العقار 

شركة مجاالت التطوير للعقارات²م73,198.17مجمع سكنيالملـ الفيصلحي-الرياض 

أساس القيمة نوع الملكية تاريخ الصـرقم الصـ

االستخدام الحاليمطلقة.هد14 / 04 / 3101230328481439

تاريخ المعاينةتاريخ التعميد أسلوب التقييم معايير التقييم 

ترجمة هيمة ( IVS) معايير التقييم الدولية 
2022-( تقييم ) المقيمين 

م28 / 06 / 2022م2022/ 06/ 15اسلوب الد ل

القيمة الن ائية كتابةا القيمة الن ائية رقماا تاريخ القيمة 

ستمائة و مسة وعشرون مليون ريال فقط الغير ريال625,000,000م 30 / 06 / 2022

المالحظات 
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

صـ العقار ور صة البناء

بيانات الملكية

شركة مجاالت التطوير للعقاراتأسم المالـ

1010385322رقم هوية المالـ

310123032848رقم الصـ

هد14 / 04 / 1439تاريخ الصـ

1435/ 1848رقم ر صة البناء

هد06 / 02 / 1435تاريخ ر صة البناء

-رقم محضر التجزئة

-ةتاريخ محضر التجزئ

-رقم قرار ذرعة

-رقم القرار المساحي

مالحظات
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

مطار الملـ  الد

مركز الملـ عبدهللا المالي

الرياضالمنطقة 

الرياضالمدنية

فيصلالملـالحي

النطاقدا لنطاق العقار

بدونرقم المخطط

-رقم البلـ

1رقم القطعة

الملـ عبدهللاطريقاقرب شارع تجاري

46.774534 ,24.772740وحداتيات الموقع

موقع العقار

مالحظات

موقع العقار على مستوى المدينة 
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

موقع العقار على مستوى الحي

(حس  النظام)استخدام األرض 

سكني تجاري

(  حس  الصـ ) مساحة األرض 

²م73,198.17

شكل األرض 

غير منتظممنتظم √

منسوب األرض

منتظممختلفمستوي√

بناء القطعة المجاورة 

غير مبنيمبني√

بيانات األرض

مالحظات
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

حدود وأطوال العقار 

شماالا 
طريقالحدم228.81طول الضلع

عبدهللاطريق الملـأسم الشارعم60عرض الشارع

جنوباا 
شارعالحدم227.04طول الضلع

-أسم الشارعم20عرض الشارع

شرقاا 
شارعالحدم320طول الضلع

-أسم الشارعم20عرض الشارع

غرباا 
شارعالحدم320طول الضلع

-أسم الشارعم20عرض الشارع

الحدود وألطوال 

مالحظات
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

صورة للعقار 

اتبيانات المبنى والتشطيب

 رسانةنوع البناء

جيدةحالة البناء 

غير شاغرشاغية المبنى

سكنيمجمعاستخدام المبنى

²م158,738.99مساحة البناء 

حس  ر صة البناء–سنوات 8عمر المبنى 

ادوار7وجمالي عدد األدوار

دور1القبو

دور1الدور األرض

-الميزانين 

ادوار5األدوار المتكررة

-مستوى التشطي 

-تشطيبات األسقف

-تشطيبات األرضيات

-نوع التكييف
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

صورة للعقار 

 دمات المبنى 

غير متوفرمتوفر√مصاعد

غير متوفر√متوفرساللم ك ربائية

غير متوفرمتوفر√نظام وطفاء حرائق

غير متوفرمتوفر√نظام ون ار حرائق

غير متوفر√متوفرنظام تحلية مياه

غير متوفر√متوفرمولدات ك ربائية

بقيةوعمال البناء والتشطيبات المت

%100ونجاز ال يكل اإلنشائي

-ونجاز الواج ات الخارجية

-ليةونجاز التشطيبات الدا 

ريال--منريال--منجازالقيمة المتوقعة لان

  تم تقدير القيمة حس
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

 دمات عامة 

مراكز طبية بنوكدوائر حكومية

غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر √

 دمات عامة 

محطات وقودمطاعم أسواق تجارية 

غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر √

 دمات البنية التحتية

شبكة تصريف السيولشبكة هاتفشبكة المياهشبكة صرف صحيشبكة الك رباء

ر غير متوفمتوفر√غير متوفرمتوفر√ر غير متوفمتوفر√غير متوفر متوفر√ر غير متوفمتوفر√

المرافق العامة

محطات وقودمطاعم أسواق تجارية 

غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر √

عالخدمات المتواجدة بالموق

الخدمات المتوفرة بالعقار

الصرف الصحي ك رباءهاتفماء

غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر√
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

صور العقار 

واج ات المباني

نادي رياضي

مق ى

صالة سينما

المساحات المفتوحة

مواقف السيارات
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

ة ريطة توضر مواقع المقارنات العقاري

باعة أو تم عمل مسر ميداني لتحليل أسعار السوق للعقارات الواقعة في منطقة العقار سواءا عقارات م

. مؤجرة أو معروضة وتجدون أدناه عينات المسر 

المقارنات لأراضي

مسر السوق للعقارات المجاورة

الموقعسعر المتر المساحةنوع العقار م
نوع 
العرض 

تنفي ²24.7745646.77272م/ريال26,000م1038أرض تجارية1

تنفي ²24.7751046.77307م/ريال23,000م750أرض سكنية2

تنفي ²24.7777246.77863م/ريال24,720م7600أرض تجارية3

معدل العائد

مالحظاتالمعدلالد لصفيالقيمةنوع العقار م

-%8.0ريال62379000ريال490,409,413مجمع الريم 1

-%8.5ريال47094002ريال395,146,376مجمع النخيل2

1

3

2

أنده مددن بعدد وجدراء مسددر ميدداني ألسدعار السددوق الحاليدة لعقدارات مباعددة وعقدارات معروضدة مماتلددة للعقدار موضدع التقيدديم وحيد 

ندود التدي تمثدل ميدزة المستحيل ويجاد عقاريين متماتلين تم عمل التعديالت المناسبة على أسعار العقارات المقارنة بخصم قيمة الب

.  للعقار المقارن ووضافة قيمة البنود التي تمثل ميزة للعقار موضع التقييم

.للمتر المربع / ريال 6000ريال ولى 3000حي  تتراو  أسعار قطع األراضي التجارية من 
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

االفتراضات الخاصة والعامة

بمجرد ذكرها وه ه االفتراضات قبلتعد االفتراضات أمور منطقية يمكن قبول ا كحقيقة في سياق أعمال التقييم دون التحقق أو التدقيق في ا على نحو محدد ـ كما أن ا أمور ت"وفقا لتعريف المعايير الدولية للتقييم  

.ضرورية لف م التقييم أو المشورة المقدمة 

"السوق في معاملة ما في تاريخ التقييم في واالفتراضات الخاصة عبارة عن افتراضات تختلف عن الحقائق الفعلية الموجودة في تاريخ التقييم ـ أو تلـ التي ال يفترض ا مشارك معتاد 

:وفي م مة التقييم ه ه تم افتراض التالي 

(وجمالي الد ل والشواغر والمصاريف ) صحة المعلومات المالية التي زودنا ب ا العميل من 1.

.  صحة المعلومات الخاصة بالمستاجر.    2

.تحمل المستاجر لجميع مصاريف الصيانة والتش يل .    3

.سنوات5العقار مؤجر بعقد واحد وبسعر تابت ولفترة تزيد عن .    4

معامل الرسملةصافي الد لالمصاريف التش يليةالد ل الفعالاالش الاجمالي الد ل

%8ريال050,000,000ريال50,000,000%100ريال50,000,000
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

:ومن  الل الجدول التالي تم عمل الضبط النسبي لبقية العوامل للوصول لقيمة ن ائية لكل مقارنة

ض القيمة بطريقة المقارنة لأر

2المقارنة رقم 1المقارنة رقم العقار المست دف العوامل 

تنفي تنفي -نوع العرض

ريال 2,250,000لريا6,228,000-وجمالي قيمة العقار

²م/ريال²3,000م/ريال6,000-قيمة المتر المربع

2022/06/012022/05/23-تاريخ المقارنة

²م2750م²1,038م73,198.17مساحة األرض

طريق دا ليطريق رئيسيطريق رئيسيالشوارع

سكنيتجاريسكني تجارينوع العقار
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

:ومن  الل الجدول التالي تم عمل الضبط النسبي لبقية العوامل للوصول لقيمة ن ائية لكل مقارنة

رنة القيمة بطريقة المقا

الضبط2المقارنة رقم الضبط1المقارنة رقم العقار المست دف العوامل 

-لريا2,250,000-لريا6,228,000-السعر اإلجمالي

-منف -منف -نوع العرض

-²م/ريال3,000-²م/ريال6,000-قيمة المتر المربع

-2022/05/23-2022/06/01-تاريخ المقارنة

-20واج ة واحدة-220م²1,038م73,198.17مساحة األرض

-3طريق فرعي0طريق رئيسيطريق رئيسيالشوارع

-15ارض سكنية0ارض تجاريةسكني تجارينوع العقار

%-38%-20صافي الضبط النسبي

²م/ريال²1,860م/ريال 4,800قيمة المتر بعد التسويات

%50%50نسبة مساهمة األرض من قيمة العقار

²م/ريال3,330قيمة المتر للعقار

القيمة كتابتاا القيمة رقماا 

ممتان وواحد وأربعون مليون و مسمائة وتالتة و مسون ألف وتسعمائة وواحد وستون ريال فقط الغير ريال   241,553,961

.2م/ريال3300ليصبر سعر المتر لأرض بعد التقري  2و مقارنة 1ومن  الل الجدول التالي تم أ   متوسط سعر المتر بين المقارنة 
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

:القيمة باسلوب التكلفة 

يبات ووجمالي مسطر البناء ر وحدة البناء حس  نوعية البناء والتشطسعتم تقدير قيمة العقار على أساس قيمة األرض مضافة ولى التكلفة الكلية إلنشاء المبنى باألسعار السائدة في تاريخ التقييم بطريقة حساب

. و صم قيمة ال الـ ال ي حدث من  تاريخ ونشاءه 

(  االهالك –هامش الربر + تكلفة اإلنشاء + ) قيمة األرض = وب لـ تكون قيمة العقار 

لمقارنة بخصم قيمة يم وتم عمل التعديالت المناسبة على أسعار األراضي اتقيقيمة األرض تم التوصل ولي ا بعد وجراء مسر ميداني األسعار السوق الحالية األراضي مباعة وأراضي معروضة مماتلة األرض العقار موقع ال

.البنود التي تمثل ميزة ألرض المقارنة ووضافة قيمة البنود التي تمثل ميزة األرض العقار موضع التقييم 

:وبناءا على ذلـ تم التوصل ولى أن قيمة العقار هي 

القيمة للمباني

جدول المساحات والتكاليف

شامل هامش ربر المطور+ اإلجمالي سعر المترالنسبة / ²المساحة ممكونات البناء

ريال317,477,780ريال22000م158,739وجمالي مسطحات البناء

ريال63,495,556%20هامش ربر البناء

يالر-19,048,667%-5است الك المبنى

ريال361,924,669قيمة المباني

ريال241,553,961قيمة األرض

ريال603,478,630وجمالي قيمة العقار

.من ال يمة السعودية للمقيمين المعتمدين 2021التكاليف للبناء  حس  دليل األسعار االسترشادية لتكلفة اإلنشاءات الصادر أسعار* 
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

:المباشرةتقدير القيمة بطريقة الرسملة

ل البيانات المالية معدل الرسملة ونسبة الشواغر في المنطقة وتحليسبةبعد وجراء مسر ميداني ألسعار السوق الحالية لتوجه أسعار اإليجارات للعقارات الواقعة في منطقة العقار المراد تثمينه ومعرفة متوسط ن

.ـ والمصاريف يتحمل ا المستاجر بالكامل% 100ـ باش ال ( العميل)ي قيمة الد ل هي قيمة ويجار المبنى بالكامل للمالـ وجمال. *للعقار المراد تثمينه

:وبناءا على ذلـ تم التوصل ولى أن قيمة العقار هي 

 ل القيمة باسلوب الد

القيمة النسبة البيان 

ريال50,000,000(  حس  المعلومات المزوده من العميل )وجمالي قيمة الد ل  

-%100(  حس  المعلومات المزوده من العميل )نسبة اإلش ال 

ريال50,000,000قيمة الد ل الفعلي 

-%0(  حس  المعلومات المزوده من العميل )الصيانة والتش يل 

ريال50,000,000(  حس  المعلومات المزوده من العميل )القيمة الصافية للد ل  

97حس  المسر المرفق بصدفحة %8.00معدل العائد 

ريال625,000,000وجمالي قيمة العقار

.العقار مؤجر بعقد واحد لدد مستاجر ويتحمل كامل المصاريف * 
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

: العقار وستثماري ولدينا معلومات مالية كافيه فقد رجحنا قيمة العقار بطريقة الد ل  لددد يصبر قيمة العقار السوقية وألن

القيمة المرجحة

(ريال السعودي) القيمة طريقة التقييم

ريال625,000,000طريقة رسملة الد ل المباشرة

ريال603,478,630التكلفلة و المقارنات

القيمة الن ائية للعقار بعد التقري 

القيمة كتابتاا القيمة رقماا 

الغيرستمائة و مسة وعشرون مليون ريال فقط ريال625,000,000
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مدارس روض الجنان

128820620221رقم التقرير

م2022/ 08/ 29تاريخ التقرير

.القيمة السوقيةأساس القيمة

اسلوب الد ليمأسلوب التقي

ريال31,991,000القيمة رقماا 

واحد وتالتون مليون وتسعمائة وواحد وتسعون ألف ريال فقط الغير اا القيمة كتابت

.حي النخيل ـ مدينة الرياضالموقع 

https://goo.gl/maps/RXLE5b6KR1raAuxh9


السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

الملخا التنفي ي

فرضية القيمةال رض من التقييم ( مستخدم التقرير ) المستفيد (العميل ) صاح  الطل  

القيمة السوقيةالتقييم الدوري للصندوقديةريت السعو-صندوق جدوى لالستثمارديةريت السعو-صندوق جدوى لالستثمار

اسم المالـمساحة األرضنوع العقارعنوان العقار 

شركة مجاالت التطوير للعقارات²م3,000مبنى تعليميحي النخيل–الرياض 

أساس القيمة نوع الملكية تاريخ الصـرقم الصـ

االستخدام الحاليمطلقةهد18 /05 /8101040443551440

تاريخ المعاينةتاريخ التعميد أسلوب التقييم معايير التقييم 

ترجمة هيمة ( IVS) معايير التقييم الدولية 
2022-( تقييم ) المقيمين 

م24 / 06 / 2022م2022/ 06/ 15اسلوب الد ل

القيمة الن ائية كتابةا القيمة الن ائية رقماا تاريخ القيمة 

واحد وتالتون مليون وتسعمائة وواحد وتسعون ألف ريال فقط الغير ريال31,991,000م 30 / 06 / 2022

المالحظات 
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

صـ العقار ور صة البناء

بيانات الملكية

شركة مجاالت التطوير للعقاراتأسم المالـ

1010385322رقم هوية المالـ

810104044355رقم الصـ

.هد18 /05 /1440تاريخ الصـ

6168 /1427رقم ر صة البناء

.هد25 /07 /1427تاريخ ر صة البناء

-رقم محضر التجزئة

-ةتاريخ محضر التجزئ

-رقم قرار ذرعة

-رقم القرار المساحي

مالحظات
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

مركز الملـ عبدهللا المالي

الرياضالمنطقة 

الرياضالمدنية

النخيلالحي

النطاقدا لنطاق العقار

ب/ 2113رقم المخطط

15رقم البلـ

142رقم القطعة – 141 -140 -139

االمير عبدالعزيز بن تنيانشارعاقرب شارع تجاري

46.61031 ,24.73253وحداتيات الموقع

موقع العقار

مالحظات

موقع العقار على مستوى المدينة 

مطار الملـ  الد
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

موقع العقار على مستوى المدينة 

(حس  النظام)استخدام األرض 

تجاري سكني

(  حس  الصـ ) مساحة األرض 

²م3,000

شكل األرض 

غير منتظممنتظم √

منسوب األرض

منتظممختلف√مستوي

بناء القطعة المجاورة 

غير مبنيمبني√

بيانات األرض

مالحظات
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

حدود وأطوال العقار 

شماالا 
شارعالحدم50طول الضلع

-أسم الشارعم20عرض الشارع

جنوباا 

شارعالحدم50طول الضلع

أسم الشارعم30عرض الشارع
شارع االمير عبدالعزيز بن

تنيان

شرقاا 
144و 143قطعة رقم الحدم60طول الضلع

-أسم الشارع-عرض الشارع

غرباا 
138و 137قطعة رقم الحدم60طول الضلع

-أسم الشارع-عرض الشارع

الحدود وألطوال 

مالحظات
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

اتبيانات المبنى والتشطيب

 رسانةنوع البناء

جيدةحالة البناء 

غير شاغرشاغرية المبنى

تعليمياستخدام المبنى

²م9,912.3مساحة البناء 

حس  ر صة البناء–سنة 16عمر المبنى 

دور5وجمالي عدد األدوار

دور1القبو

دور1الدور األرضي

دور1الملحق

دور2األدوار المتكررة

جيدةمستوى التشطي 

جباتشطيبات األسقف

ر ام و سراميـتشطيبات األرضيات

مركزينوع التكييف
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

صورة للعقار 

 دمات المبنى 

غير متوفرمتوفر√مصاعد

غير متوفر√متوفرساللم ك ربائية

غير متوفرمتوفر√نظام وطفاء حرائق

غير متوفرمتوفر√نظام ون ار حرائق

غير متوفر√متوفرنظام تحلية مياه

غير متوفر√متوفرمولدات ك ربائية

بقيةوعمال البناء والتشطيبات المت

%100ونجاز ال يكل اإلنشائي

-ونجاز الواج ات الخارجية

-ليةونجاز التشطيبات الدا 

ريال--منريال--منجازالقيمة المتوقعة لان

  تم تقدير القيمة حس
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

 دمات عامة 

مراكز طبية بنوكدوائر حكومية

غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر √

 دمات عامة 

محطات وقودمطاعم أسواق تجارية 

غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر √

 دمات البنية التحتية

شبكة تصريف السيولشبكة هاتفشبكة المياهشبكة صرف صحيشبكة الك رباء

ر غير متوفمتوفر√غير متوفرمتوفر√ر غير متوفمتوفر√غير متوفر متوفر√ر غير متوفمتوفر√

المرافق العامة

محطات وقودمطاعم أسواق تجارية 

غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر √

عالخدمات المتواجدة بالموق

الخدمات المتوفرة بالعقار

الصرف الصحي ك رباءهاتفماء

غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر√
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

صور العقار 

واج ة المدرسة

صورة للفصول الدراسية

المدرسة من الخلف

المواقف

المواقف السفلية

صورة للممرات
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

3

1

2

4

ة ريطة توضر مواقع المقارنات العقاري

باعة أو تم عمل مسر ميداني لتحليل أسعار السوق للعقارات الواقعة في منطقة العقار سواءا عقارات م

. مؤجرة أو معروضة وتجدون أدناه عينات المسر 

المقارنات لأراضي

مسر السوق للعقارات المجاورة

الموقعسعر المتر المساحةنوع العقار م
نوع 
العرض 

تنفي ²24.7423546.61610م/ريال²7200م3300أرض تجارية1

تنفي ²24.7335946.64502م/ريال²7500م900أرض تجارية2

غير مؤت 46.642942ـ ²24.7463م/ريال²500م180رمكت  لاليجا3

مؤت 46.63948ـ ²24.75160م/ريال²1000م20رمكت  لاليجا4

مسر اإليجارات

معدل العائد

مالحظاتالمعدلالد لصفيالقيمةنوع العقار م

%7.5ريال21,375,000ريال285,000,000يةمدارس التربية اإلسالم1
تم االستحواذ 

بواسطة تعليم ريت

%8.5ريال7,820,000ريال92,000,000مدرسة ال د االهلية2
تم االستحواذ 

بواسطة تعليم ريت
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

بمجرد ذكرها وه ه االفتراضات قبلتعد االفتراضات أمور منطقية يمكن قبول ا كحقيقة في سياق أعمال التقييم دون التحقق أو التدقيق في ا على نحو محدد ـ كما أن ا أمور ت"وفقا لتعريف المعايير الدولية للتقييم  

السوق في معاملة ما في فيواالفتراضات الخاصة عبارة عن افتراضات تختلف عن الحقائق الفعلية الموجودة في تاريخ التقييم ـ أو تلـ التي ال يفترض ا مشارك معتاد . ضرورية لف م التقييم أو المشورة المقدمة 

"تاريخ التقييم 

:وفي م مة التقييم ه ه تم افتراض التالي 

.(وجمالي الد ل والشواغر والمصاريف ) صحة المعلومات المالية التي زودنا ب ا العميل من 1.

.  صحة المعلومات الخاصة بالمستاجر2.

.تحمل المستاجر لجميع مصاريف الصيانة والتش يل 3.

.سنوات5العقار مؤجر بعقد واحد وبسعر تابت ولفترة تزيد عن 4.

معامل الرسملةصافي الد لالمصاريف التش يليةالد ل الفعالاالش الاجمالي الد ل

%8ريال02,559,218ريال2,559,218%100ريال2,559,218

االفتراضات الخاصة والعامة
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

:الجدول التالي ر تاتيرا لكل مقارنة مع العقار المراد تقييمه حس كثمن  الل المسر الميداني لمنطقة العقار تم ا تيار أكثر المقارنات المناسبة التي تتشابه مع العقار موضع التقييم ـ وتحليل العوامل األ

رنة القيمة بطريقة المقا

2المقارنة رقم 1المقارنة رقم العقار المست دف العوامل 

تنفي تنفي -نوع العرض

ريال   6,750,000ريال23,760,000-وجمالي قيمة العقار

²م/ريال²7,500م/ريال7,200-قيمة المتر المربع

م 2022/03/15م2022/03/09-تاريخ المقارنة

²م²900م²3,300م3,000مساحة األرض

غربيةغربيةجنوبيةالواج ات

غير قابل للتفاوضغير قابل للتفاوض-وضع السوق والمفاوضات
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

:ومن  الل الجدول التالي تم عمل الضبط النسبي لبقية العوامل للوصول لقيمة ن ائية لكل مقارنة

رنة القيمة بطريقة المقا

الضبط2المقارنة رقم الضبط1المقارنة رقم العقار المست دف العوامل 

-ريال   6,750,000-ريال23,760,000-السعر اإلجمالي

-تنفي -تنفي -نوع العرض

-²م/ريال7,500-²م/ريال7,200-قيمة المتر المربع

-م 2022/03/15-م2022/03/09-تاريخ المقارنة

%1غربية%1غربيةجنوبيةالواج ات

%-²20م900%²0م²3,300م3,000المساحة

%-5غير قابل للتفاوض%0غير قابل للتفاوض-وضع السوق والمفاوضات

%-24%1صافي الضبط النسبي

²م/ريال²5,700م/ريال 7,272قيمة المتر بعد التسويات

%50%50نسبة مساهمة األرض من قيمة العقار

²م/ريال6,486قيمة المتر للعقار

القيمة كتابتاا القيمة رقماا 

تسعة عشر مليون و مسمائة ألف ريال فقط الغير ريال 19,500,000

.²م/ريال 6,500ليصبر سعر المتر لأرض بعد التقري  2و مقارنة 1ومن  الل الجدول التالي تم أ   متوسط سعر المتر بين المقارنة 
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

:القيمة باسلوب التكلفة 

يبات ووجمالي مسطر البناء ر وحدة البناء حس  نوعية البناء والتشطسعتم تقدير قيمة العقار على أساس قيمة األرض مضافة ولى التكلفة الكلية إلنشاء المبنى باألسعار السائدة في تاريخ التقييم بطريقة حساب

. و صم قيمة ال الـ ال ي حدث من  تاريخ ونشاءه 

(  االهالك –هامش الربر + تكلفة اإلنشاء + ) قيمة األرض = وب لـ تكون قيمة العقار 

لمقارنة بخصم قيمة يم وتم عمل التعديالت المناسبة على أسعار األراضي اتقيقيمة األرض تم التوصل ولي ا بعد وجراء مسر ميداني األسعار السوق الحالية األراضي مباعة وأراضي معروضة مماتلة األرض العقار موقع ال

.البنود التي تمثل ميزة ألرض المقارنة ووضافة قيمة البنود التي تمثل ميزة األرض العقار موضع التقييم 

:وبناءا على ذلـ تم التوصل ولى أن قيمة العقار هي 

القيمة للمباني

.من ال يمة السعودية للمقيمين المعتمدين 2021التكاليف للبناء حس  دليل األسعار االسترشادية لتكلفة اإلنشاءات الصادر أسعار* 

جدول المساحات والتكاليف

شامل هامش ربر المطور+ اإلجمالي سعر المترالنسبة / ²المساحة ممكونات البناء

ريال17,841,600ريال²1800م9,912وجمالي مسطحات البناء

ريال2,676,240%15هامش ربر البناء

ريال-4,103,568%20-است الك المبنى

ريال16,414,272قيمة المباني

ريال19,500,000قيمة األرض

ريال35,914,272وجمالي قيمة العقار
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

:المباشرةتقدير القيمة بطريقة الرسملة

ل البيانات المالية معدل الرسملة ونسبة الشواغر في المنطقة وتحليسبةبعد وجراء مسر ميداني ألسعار السوق الحالية لتوجه أسعار اإليجارات للعقارات الواقعة في منطقة العقار المراد تثمينه ومعرفة متوسط ن

.والمصاريف يتحمل ا المستاجر بالكامل% . 100ـ باش ال ( العميل)ي قيمة الد ل هي قيمة ويجار المبنى بالكامل للمالـ وجمال. *للعقار المراد تثمينه

:وبناءا على ذلـ تم التوصل ولى أن قيمة العقار هي 

 ل القيمة باسلوب الد

القيمة النسبة البيان 

ريال2,559,218(  حس  المعلومات المزوده من العميل )وجمالي قيمة الد ل  

-%100(  حس  المعلومات المزوده من العميل )نسبة اإلش ال 

ريال2,559,218قيمة الد ل الفعلي 

-%0(  حس  المعلومات المزوده من العميل )الصيانة والتش يل 

ريال2,559,218(  حس  المعلومات المزوده من العميل )القيمة الصافية للد ل  

114حس  المسر المرفق بصدفحة %8.00معدل العائد 

ريال31,990,225وجمالي قيمة العقار

.العقار مؤجر بعقد واحد لدد مستاجر ويتحمل كامل المصاريف * 

119



السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

: العقار وستثماري ولدينا معلومات مالية كافيه فقد رجحنا قيمة العقار بطريقة الد ل  لددد يصبر قيمة العقار السوقية وألن

القيمة المرجحة

(ريال السعودي) القيمة طريقة التقييم

ريال31,990,225طريقة رسملة الد ل المباشرة

ريال35,914,272التكلفلة و المقارنات

القيمة الن ائية للعقار بعد التقري 

القيمة كتابتاا القيمة رقماا 

واحد وتالتون مليون وتسعمائة وواحد وتسعون ألف ريال فقط الغير ريال31,991,000
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مستودعات السلي

128811620221رقم التقرير

م2022/ 08/ 29تاريخ التقرير

.القيمة السوقيةأساس القيمة

اسلوب الد ليمأسلوب التقي

ريال266,667,000القيمة رقماا 

ممتان وستة وستون مليون وستمائة وسبعة وستون ألف ريال فقط الغير اا القيمة كتابت

.حي المشاعلـ مدينة الرياضالموقع 

https://goo.gl/maps/kPPEx1nqHWut4ADA7


السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

الملخا التنفي ي

فرضية القيمةال رض من التقييم ( مستخدم التقرير ) المستفيد (العميل ) صاح  الطل  

القيمة السوقيةالتقييم الدوري للصندوقديةريت السعو-صندوق جدوى لالستثمارديةريت السعو-صندوق جدوى لالستثمار

اسم المالـمساحة األرضنوع العقارعنوان العقار 

شركة مجاالت التطوير للعقارات²م218,925مبنى مكات  و مستودعات و تجاريحي المشاعل–الرياض 

أساس القيمة نوع الملكية تاريخ الصـرقم الصـ

االستخدام الحاليمطلقةهد 13 / 04 / 2101060540501439

تاريخ المعاينةتاريخ التعميد أسلوب التقييم معايير التقييم 

ترجمة هيمة ( IVS) معايير التقييم الدولية 
2022-( تقييم ) المقيمين 

م25 / 06 / 2022م2022/ 06/ 15اسلوب الد ل

القيمة الن ائية كتابةا القيمة الن ائية رقماا تاريخ القيمة 

ممتان وستة وستون مليون وستمائة وسبعة وستون ألف ريال فقط الغير ريال266,667,000م 30 / 06 / 2022

المالحظات 

122



السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

صـ العقار ور صة البناء

بيانات الملكية

شركة مجاالت التطوير للعقاراتأسم المالـ

1010385322رقم هوية المالـ

210106054050رقم الصـ

.هد13 / 04 / 1439تاريخ الصـ

6534 / 1426رقم ر صة البناء

.هد04 / 06 / 1436تاريخ ر صة البناء

-رقم محضر التجزئة

-ةتاريخ محضر التجزئ

-رقم قرار ذرعة

-رقم القرار المساحي

مالحظات
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

الرياضالمنطقة 

الرياضالمدنية

المشاعلالحي

دا ل النطاقنطاق العقار

1391رقم المخطط

14رقم البلـ

بدونرقم القطعة

شارع الصفااقرب شارع تجاري

46.839179 ,24.616009وحداتيات الموقع

موقع العقار

مالحظات

موقع العقار على مستوى المدينة 

مطار الملـ  الد

مركز الملـ عبدهللا المالي
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

موقع العقار على مستوى الحي

(حس  النظام)استخدام األرض 

مستودعات

(  حس  الصـ ) مساحة األرض 

²م218,925

شكل األرض 

غير منتظممنتظم √

منسوب األرض

منتظممختلفمستوي√

بناء القطعة المجاورة 

غير مبنيمبني√

بيانات األرض

مالحظات
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

حدود وأطوال العقار 

شماالا 
شارعالحدم525طول الضلع

-أسم الشارعم60عرض الشارع

جنوباا 
شارعالحدم525طول الضلع

-أسم الشارعم30عرض الشارع

شرقاا 
شارعالحدم417طول الضلع

-أسم الشارعم30عرض الشارع

غرباا 
شارعالحدم417طول الضلع

-أسم الشارعم60عرض الشارع

الحدود وألطوال 

مالحظات
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

صورة للعقار 

اتبيانات المبنى والتشطيب

حديد+  رسانة نوع البناء

جيدةحالة البناء 

شاغرغيرشاغريه المبنى

تخزين ومستودعاتاستخدام المبنى

²م143,400مساحة البناء 

حس  المعاينة الميدانية–سنة 14عمر المبنى 

دورينوجمالي عدد األدوار

-القبو

دور1الدور األرض

-الميزانين 

دور1األدوار المتكررة

-مستوى التشطي 

-تشطيبات األسقف

-تشطيبات األرضيات

-نوع التكييف
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

صورة للعقار 

 دمات المبنى 

غير متوفر√متوفرمصاعد

غير متوفر√متوفرساللم ك ربائية

غير متوفرمتوفر√نظام وطفاء حرائق

غير متوفرمتوفر√نظام ون ار حرائق

غير متوفر√متوفرنظام تحلية مياه

غير متوفر√متوفرمولدات ك ربائية

بقيةوعمال البناء والتشطيبات المت

%100ونجاز ال يكل اإلنشائي

-ونجاز الواج ات الخارجية

-ليةونجاز التشطيبات الدا 

ريال--منريال--منجازالقيمة المتوقعة لان

  تم تقدير القيمة حس
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

 دمات عامة 

مراكز طبية بنوكدوائر حكومية

غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر √

 دمات عامة 

محطات وقودمطاعم أسواق تجارية 

غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر √

 دمات البنية التحتية

شبكة تصريف السيولشبكة هاتفشبكة المياهشبكة صرف صحيشبكة الك رباء

ر غير متوفمتوفر√غير متوفرمتوفر√ر غير متوفمتوفر√غير متوفر متوفر√ر غير متوفمتوفر√

المرافق العامة

محطات وقودمطاعم أسواق تجارية 

غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر √

عالخدمات المتواجدة بالموق

الخدمات المتوفرة بالعقار

الصرف الصحي ك رباءهاتفماء

غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر√
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

صور العقار 

مدا ل المستودعات

الشوارع الدا لية للمستودعات

المواقف

الشوارع الدا لية للمستودعات

المستودعات من الخلف

المستودعات من الجان 
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

3

1

2

4

ة ريطة توضر مواقع المقارنات العقاري

باعة أو تم عمل مسر ميداني لتحليل أسعار السوق للعقارات الواقعة في منطقة العقار سواءا عقارات م

. مؤجرة أو معروضة وتجدون أدناه عينات المسر 

المقارنات لأراضي

مسر السوق للعقارات المجاورة

نوع العرض الموقعسعر المتر المساحةنوع العقار م

معروض²24.6215646.84057م/ريال21,100م15,000مستودعات تجاري1

معروض46.8587ـ ²24.6130م/ريال21,800م5,044مستودعات2

معروض46.87329ـ ²24.62879م/ريال2140م2,354عتاجير مستود3

معروض46.8353ـ ²24.649140م/ريال²140م1312عتاجير مستود4

مسر اإليجارات

معدل العائد

مالحظاتالمعدلالد لصافيالقيمةنوع العقار م

-%7.5ريال13,616,639ريال181,600,000مستودعات لؤلؤ1

-%7.0ريال3,795,000ريال54,000,000مستودعات لوجستـ لؤلؤ2
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بمجرد ذكرها وه ه االفتراضات قبلتعد االفتراضات أمور منطقية يمكن قبول ا كحقيقة في سياق أعمال التقييم دون التحقق أو التدقيق في ا على نحو محدد ـ كما أن ا أمور ت"وفقا لتعريف المعايير الدولية للتقييم  

السوق في معاملة ما في فيواالفتراضات الخاصة عبارة عن افتراضات تختلف عن الحقائق الفعلية الموجودة في تاريخ التقييم ـ أو تلـ التي ال يفترض ا مشارك معتاد . ضرورية لف م التقييم أو المشورة المقدمة 

"تاريخ التقييم 

:وفي م مة التقييم ه ه تم افتراض التالي 

.(وجمالي الد ل والشواغر والمصاريف ) صحة المعلومات المالية التي زودنا ب ا العميل من 1.

.  صحة المعلومات الخاصة بالمستاجر2.

.تحمل المستاجر لجميع مصاريف الصيانة والتش يل 3.

.سنوات5العقار مؤجر بعقد واحد وبسعر تابت ولفترة تزيد عن 4.

معامل الرسملةصافي الد لالمصاريف التش يليةالد ل الفعالاالش الاجمالي الد ل

%7.5ريال020,000,000ريال20,000,000%100ريال20,000,000

االفتراضات الخاصة والعامة
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:الجدول التالي ر تاتيرا لكل مقارنة مع العقار المراد تقييمه حس كثمن  الل المسر الميداني لمنطقة العقار تم ا تيار أكثر المقارنات المناسبة التي تتشابه مع العقار موضع التقييم ـ وتحليل العوامل األ

رنة القيمة بطريقة المقا

2المقارنة رقم 1المقارنة رقم العقار المست دف العوامل 

حد-عرض للبيع حد-عرض للبيع -نوع العرض

ريال16,500,000ريال 3,375,000-وجمالي قيمة العقار

²م/ريال²1,100م/ريال1,500-قيمة المتر المربع

م27 /06 /2022م27 /06 /2022-تاريخ المقارنة

²م²15,000م²2,250م218,925مساحة األرض

مستودعات دا ليةتجاري+ مستودعات دا لية تجاري-مستودعات نوع العقار

شارعينشارعشوارع4الشوارع

قابل للتفاوضقابل للتفاوض-وضع السوق والمفاوضات

جيدجيد جداا ممتازس ولة الوصول
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:ومن  الل الجدول التالي تم عمل الضبط النسبي لبقية العوامل للوصول لقيمة ن ائية لكل مقارنة

رنة القيمة بطريقة المقا

الضبط2المقارنة رقم الضبط1المقارنة رقم العقار المست دف العوامل 

-ريال16,500,000-ريال 3,375,000-السعر اإلجمالي

-للبيع-عرض حد -للبيع-عرض حد -نوع العرض

-²م/ريال1,100-²م/ريال1,500-قيمة المتر المربع

-م27 /06 /2022-م27 /06 /2022-تاريخ المقارنة

25-%²م4015,000-%²م²2,250م218,925المساحة

10-%مستودعات دا لية 5-%تجاري+ مستودعات دا لية تجاري-مستودعات اسسخدام األرض

10%شارعين15%شارعشوارع4الشوارع

10-%قابل للتفاوض0%قابل للتفاوض-وضع السوق والمفاوضات

10-%جيد5-%جيد جداا ممتازس ولة الوصول

45- %35- %صافي الضبط النسبي

²م/ريال ²605م/ريال   975قيمة المتر بعد التسويات

%55%45نسبة مساهمة األرض من قيمة العقار

²م/ريال771.5قيمة المتر للعقار

القيمة كتابتاا القيمة رقماا 

مائة وتمانية وستون مليون و مسمائة واتنان وسبعون ألف وممتان و مسون ريال فقط الغير ريال   168,572,250

.²م/ريال 770ليصبر سعر المتر لأرض بعد التقري  2و مقارنة 1ومن  الل الجدول التالي تم أ   متوسط سعر المتر بين المقارنة 
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:القيمة باسلوب التكلفة 

يبات ووجمالي مسطر البناء ر وحدة البناء حس  نوعية البناء والتشطسعتم تقدير قيمة العقار على أساس قيمة األرض مضافة ولى التكلفة الكلية إلنشاء المبنى باألسعار السائدة في تاريخ التقييم بطريقة حساب

. و صم قيمة ال الـ ال ي حدث من  تاريخ ونشاءه 

(  االهالك –هامش الربر + تكلفة اإلنشاء + ) قيمة األرض = وب لـ تكون قيمة العقار 

لمقارنة بخصم قيمة يم وتم عمل التعديالت المناسبة على أسعار األراضي اتقيقيمة األرض تم التوصل ولي ا بعد وجراء مسر ميداني األسعار السوق الحالية األراضي مباعة وأراضي معروضة مماتلة األرض العقار موقع ال

.البنود التي تمثل ميزة ألرض المقارنة ووضافة قيمة البنود التي تمثل ميزة األرض العقار موضع التقييم 

:وبناءا على ذلـ تم التوصل ولى أن قيمة العقار هي 

القيمة للمباني

.من ال يمة السعودية للمقيمين المعتمدين 2021التكاليف للبناء  حس  دليل األسعار االسترشادية لتكلفة اإلنشاءات الصادر أسعار* 

جدول المساحات والتكاليف

شامل هامش ربر المطور+ اإلجمالي سعر المترالنسبة / ²المساحة ممكونات البناء

ريال100,380,000ريال21100م143,400وجمالي مسطحات البناء

ريال1515,517,125 %هامش ربر البناء

ريال-5666,620,190-%است الك المبنى

ريال52,344,435قيمة المباني

ريال168,572,250قيمة األرض

ريال220,916,685وجمالي قيمة العقار
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:المباشرةتقدير القيمة بطريقة الرسملة

ل البيانات المالية معدل الرسملة ونسبة الشواغر في المنطقة وتحليسبةبعد وجراء مسر ميداني ألسعار السوق الحالية لتوجه أسعار اإليجارات للعقارات الواقعة في منطقة العقار المراد تثمينه ومعرفة متوسط ن

.والمصاريف يتحمل ا المستاجر بالكامل% . 100ـ باش ال ( العميل)ي قيمة الد ل هي قيمة ويجار المبنى بالكامل للمالـ وجمال. *للعقار المراد تثمينه

:وبناءا على ذلـ تم التوصل ولى أن قيمة العقار هي 

 ل القيمة باسلوب الد

القيمة النسبة البيان 

ريال20,000,000(  حس  المعلومات المزوده من العميل )وجمالي قيمة الد ل  

-%100(  حس  المعلومات المزوده من العميل )نسبة اإلش ال 

ريال20,000,000قيمة الد ل الفعلي 

-%0(  حس  المعلومات المزوده من العميل )الصيانة والتش يل 

ريال20,000,000(  حس  المعلومات المزوده من العميل )القيمة الصافية للد ل  

131حس  المسر المرفق بصدفحة %7.5معدل العائد 

ريال266,666,667وجمالي قيمة العقار

.العقار مؤجر بعقد واحد لدد مستاجر ويتحمل كامل المصاريف * 
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: العقار وستثماري ولدينا معلومات مالية كافيه فقد رجحنا قيمة العقار بطريقة الد ل  لددد يصبر قيمة العقار السوقية وألن

القيمة المرجحة

(ريال السعودي) القيمة طريقة التقييم

ريال266,666,667طريقة رسملة الد ل المباشرة

ريال220,916,685التكلفلة و المقارنات

القيمة الن ائية للعقار بعد التقري 

القيمة كتابتاا القيمة رقماا 

ممتان وستة وستون مليون وستمائة وسبعة وستون ألف ريال فقط الغير ريال266,667,000
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منطقة
ةالشرقي
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  وحجم االش ال بالقطاع المكتبدي بالمنطقدة مدنخف202وحتى عام 2017من  عام 

اسدتمر حجدم العدرض بالثبدات بينمدا ان 2021مقارنة بالمدن الرئيسية األ رىـ وفدي عدام 

   مدا حجم الطل  صعد بشكل مفاجئ حتى اقل نسبة وش ال للقطداع المكتبدي مند

.سنوات سابقة 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

20212020201920182017

القطاع المكتبي

مكتبي  حجم العرض  مكتبي  حجم الطل  

0.335

0.34

0.345

0.35

0.355

0.36

0.365

0.37

0.375

20212020201920182017

القطاع السكني

سكني حجم الطل  

العقاريدة استمر حجم الطل  على القطاع السدكني بالصدعود نتيجدة تسد يالت القدروض

م وحجددم المعددروض مددن المطددورين العقدداريين مندد  بدايتدده مددع تبدداطئ طفيددف عنددد عددا

.بعد ذلـ عاد معدالت الطل  بالنمو السريع بالمنطقة الشرقية2018

القطاع العقاري بالمنطقة الشرقية
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القطاع التجاري

تجاري حجم العرض  تجاري حجم الطل  

0
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20212020201920182017

القطاع الفندقي

فندقي حجم العرض  فندقي حجم الطل  

وبعد ذلـ صعدا بشكل طردي ملحو  2018انخفضا حجم العرض والطل  حتى عام 

ر بسددب  مددع ارتقدداع حجددم الطلدد  العددالي ـ بينمددا تدداتر حجددم الطلدد  بددال بوت بشددكل كبيدد

.جائحة كورونا مما أتر على نس  اإلش ال للقطاع بالمنطقة الشرقية

يددة مع مرور السنوات يزداد حجم المعروض لقطاع الضديافة بسدب  والدة مشداريع جد

لدـ بالقطاعـ مما أدى ولى منافسة قوية مقرونة بجودة الخدمات و اسدم المشد ل وذ

.بسب  الطل  المت ب ب على قطاع الضيافة بالمنطقة

القطاع العقاري بالمنطقة الشرقية
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برج اليوم المكتبي

128812620221رقم التقرير

م2022/ 08/ 29تاريخ التقرير

.القيمة السوقيةأساس القيمة

الد ليمأسلوب التقي

ريال201,838,000القيمة رقماا 

ممتان وواحد مليون وتمانيمائة وتمانية وتالتون ألف ريال فقط الغير اا القيمة كتابت

.حي الحسام ـ مدينة الدمام الموقع 

https://goo.gl/maps/38MmFFDzNVxJr6b77
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الملخا التنفي ي

فرضية القيمةال رض من التقييم ( مستخدم التقرير ) المستفيد (العميل ) صاح  الطل  

القيمة السوقيةالتقييم الدوري للصندوقديةريت السعو-صندوق جدوى لالستثمارديةريت السعو-جدوى لالستثمارصندوق

اسم المالـمساحة األرضنوع العقارعنوان العقار 

شركة مجاالت التطوير للعقارات²م4,800مكتبيبرجحي الحسام–الدمام 

أساس القيمة نوع الملكية تاريخ الصـرقم الصـ

الحالياالستخداممطلقةهد18 / 05 / 4301050200141439

تاريخ المعاينةتاريخ التعميد أسلوب التقييم معايير التقييم 

ترجمة هيمة ( IVS) معايير التقييم الدولية 
2022-( تقييم ) المقيمين 

م27 / 06 / 2022م2022/ 06/ 15اسلوب الد ل

القيمة الن ائية كتابةا القيمة الن ائية رقماا تاريخ القيمة 

الغيروتمانية وتالتون ألف ريال فقط وتمانيمائةممتان وواحد مليون ريال201,838,000م30 / 06 / 2022

المالحظات 
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صـ العقار ور صة البناء

بيانات الملكية

شركة مجاالت التطوير للعقاراتأسم المالـ

1010385322رقم هوية المالـ

430105020014رقم الصـ

هد18 / 05 / 1439تاريخ الصـ

432/10582رقم ر صة البناء

هد19 / 06 / 1432تاريخ ر صة البناء

-رقم محضر التجزئة

-ةتاريخ محضر التجزئ

-رقم قرار ذرعة

-رقم القرار المساحي

مالحظات
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جسر الملـ ف د 

مطار الملـ 

ف د

الخبر

زميناء الملـ عبدالعزي

الدمام

الظ ران

المنطقة الشرقيةالمنطقة

الدمامالمدينة

الحسامالحي

دا ل النطاقالموقع العام

325 / 1رقم المخطط

40خ رقم القطعة 

الملـ ف دطريق شارع تجارياقرب 

 N 50°10'15.2"E"44.7'22°26وحداتيات الموقع

موقع العقار

مالحظات

موقع العقار على مستوى المدينة 
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موقع العقار على مستوى الحي

(حس  النظام)استخدام األرض 

تجاري

(  حس  الصـ ) مساحة األرض 

²م4,800

شكل األرض 

غير منتظممنتظم √

منسوب األرض

منتظممختلفمستوي√

بناء القطعة المجاورة 

غير مبنيمبني√

بيانات األرض

مالحظات
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حدود وأطوال العقار 

شماالا 
مواقف سيارات يليه شارعالحدم60طول الضلع

-أسم الشارعم30عرض الشارع

جنوباا 
الحدم60طول الضلع

م يليه طريق 8ناف  عرض 
الدمام الخبر السريع عرض

-أسم الشارعم8عرض الشارع

شرقاا 
ناف الحدم80طول الضلع

-أسم الشارعم 8عرض الشارع

غرباا 
39 دمات خ الحدم80طول الضلع

طريق الملـ ف دأسم الشارع-عرض الشارع

الحدود وألطوال 

مالحظات
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صورة للعقار 

اتبيانات المبنى والتشطيب

 رسانةنوع البناء

ممتازحالة البناء 

غير شاغرشاغريه المبنى

تجارياستخدام المبنى

²م39,242.04مساحة البناء 

حس  الر صة–سنة 11عمر المبنى 

دور20وجمالي عدد األدوار

دور3القبو

دور1الدور األرضي

دور1الميزانين 

دور15األدوار المتكررة

ممتازمستوى التشطي 

جباتشطيبات األسقف

ارضيات ر ام وسيراميـ وبالتتشطيبات األرضيات

مركزينوع التكييف
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صورة للعقار 

 دمات المبنى 

غير متوفرمتوفر√مصاعد

غير متوفر√متوفرساللم ك ربائية

غير متوفرمتوفر√نظام وطفاء حرائق

غير متوفرمتوفر√نظام ون ار حرائق

غير متوفر√متوفرنظام تحلية مياه

غير متوفرمتوفر√مولدات ك ربائية

بقيةوعمال البناء والتشطيبات المت

%100ونجاز ال يكل اإلنشائي

-ونجاز الواج ات الخارجية

-ليةونجاز التشطيبات الدا 

ريال--منريال--منجازالقيمة المتوقعة لان

  تم تقدير القيمة حس
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 دمات عامة 

مراكز طبية بنوكدوائر حكومية

غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر √

 دمات عامة 

محطات وقودمطاعم أسواق تجارية 

غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر √

 دمات البنية التحتية

شبكة تصريف السيولشبكة هاتفشبكة المياهشبكة صرف صحيشبكة الك رباء

ر غير متوفمتوفر√غير متوفرمتوفر√ر غير متوفمتوفر√غير متوفر متوفر√ر غير متوفمتوفر√

المرافق العامة

محطات وقودمطاعم أسواق تجارية 

غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر √

عالخدمات المتواجدة بالموق

الخدمات المتوفرة بالعقار

الصرف الصحي ك رباءهاتفماء

غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر√
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صور العقار 

واج ة البرج

المصاعد

مد ل البرج

البرج من الدا ل

المواقف

دور الخدمات فالبرج
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ة ريطة توضر مواقع المقارنات العقاري

اعة أو تم عمل مسر ميداني لتحليل أسعار السوق للعقارات الواقعة في منطقة العقار سواءا عقارات مب

. مؤجرة أو معروضة وتجدون أدناه عينات المسر 

المقارنات لأراضي

مسر السوق للعقارات المجاورة

الموقعسعر المتر المساحةنوع العقار م
نوع 
العرض 

تنفي 50.16346ـ ²26.38418م/ريال²3100م3000أرض تجارية1

معروض50.17534ـ ²26.37245م/ريال²3000م7250أرض تجارية2

معروض50.18269ـ ²26.36731م/ريال²4500م5000أرض تجارية3

معروض50.19499ـ ²26.3445م/ريال²6000م16000أرض تجارية4

معروض50.17837ـ ²26.38025م/ريال  2700م983رمكت  لاليجا5

معروض50.177138ـ ²26.3700م/ريال²950م1000رمكت  لاليجا6

مسر اإليجارات

معدل العائد

مالحظاتالمعدلالد لصفيالقيمةنوع العقار م

%7,76ريال 3,200,000ريال41,260,000برج فندقي1
تم االستحواذ 
تبواسطة سيدكو ري

عرض للبيع حد% 9,5ريال6,205,327ريال65,000,000مبنى تجاري مكتبي2

3

1

2

6

5

4
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

بمجرد ذكرها وه ه االفتراضات قبلتعد االفتراضات أمور منطقية يمكن قبول ا كحقيقة في سياق أعمال التقييم دون التحقق أو التدقيق في ا على نحو محدد ـ كما أن ا أمور ت"وفقا لتعريف المعايير الدولية للتقييم  

السوق في معاملة ما في فيواالفتراضات الخاصة عبارة عن افتراضات تختلف عن الحقائق الفعلية الموجودة في تاريخ التقييم ـ أو تلـ التي ال يفترض ا مشارك معتاد . ضرورية لف م التقييم أو المشورة المقدمة 

"تاريخ التقييم 

:وفي م مة التقييم ه ه تم افتراض التالي 

.(وجمالي الد ل والشواغر والمصاريف ) صحة المعلومات المالية التي زودنا ب ا العميل من 1.

.  صحة المعلومات الخاصة بالمستاجر2.

.تحمل المستاجر لجميع مصاريف الصيانة والتش يل 3.

.سنوات5العقار مؤجر بعقد واحد وبسعر تابت ولفترة تزيد عن 4.

معامل الرسملةصافي الد لالمصاريف التش يليةالد ل الفعالاالش الاجمالي الد ل

%8ريال016,146,994ريال16,146,994%100ريال16,146,994

االفتراضات الخاصة والعامة
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

:الجدول التالي ر تاتيرا لكل مقارنة مع العقار المراد تقييمه حس كثمن  الل المسر الميداني لمنطقة العقار تم ا تيار أكثر المقارنات المناسبة التي تتشابه مع العقار موضع التقييم ـ وتحليل العوامل األ

رنة القيمة بطريقة المقا

2المقارنة رقم 1المقارنة رقم العقار المست دف العوامل 

حد-عرض للبيع تنفي -نوع العرض

ريال22,500,000ريال9,300,000-وجمالي قيمة العقار

²م/ريال²4,500م/ريال3,100-قيمة المتر المربع

م2022/06/22م2022/03/15-تاريخ المقارنة

²م²5000م²3000م 4,800مساحة األرض

ارض تجاريةارض تجارية-نوع العقار

ممكنال يمكن-امكانية عمل مشروع مميز

س لصع -س ولة الوصول

قابل للتفاوضغير قابل للتفاوض-وضع السوق والمفاوضات

ممتازمشابه-افضلية الموقع
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

:ومن  الل الجدول التالي تم عمل الضبط النسبي لبقية العوامل للوصول لقيمة ن ائية لكل مقارنة

رنة القيمة بطريقة المقا

الضبط2المقارنة رقم الضبط1المقارنة رقم العقار المست دف العوامل 

-ريال22,500,000-ريال9,300,000-السعر اإلجمالي

-للبيع-عرض حد -تنفي -نوع العرض

-²م/ريال4,500-²م/ريال3,100-قيمة المتر المربع

-2022/06/22-2022/03/15-تاريخ المقارنة

-ارض تجارية-ارض تجاريةبرج مكتبينوع العقار

%0ممكن%-3غير ممكن-ومكانية عمل مشروع مميز

%0س ل%5صع -س ولة الوصول

%-5قابل للتفاوض%0غير قابل للتفاوض-وضع السوق والمفاوضات

%-5ممتاز%0مشابهجيد جداا افضلية الموقع

10-%2%صافي الضبط النسبي

²م/ريال²3,517م/ريال 3,606قيمة المتر بعد التسويات

%40%60نسبة مساهمة األرض من قيمة العقار 

²م/ريال3,517قيمة المتر للعقار

القيمة كتابتاا القيمة رقماا 

.ستة عشر مليون وتمانيمائة ألف ريال فقط الغيرريال 16,800,000

.²م/ريال3,500ليصبر سعر المتر لأرض بعد التقري  2و مقارنة 1ومن  الل الجدول التالي تم أ   متوسط سعر المتر بين المقارنة 
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

:القيمة باسلوب التكلفة 

يبات ووجمالي مسطر البناء ر وحدة البناء حس  نوعية البناء والتشطسعتم تقدير قيمة العقار على أساس قيمة األرض مضافة ولى التكلفة الكلية إلنشاء المبنى باألسعار السائدة في تاريخ التقييم بطريقة حساب

. و صم قيمة ال الـ ال ي حدث من  تاريخ ونشاءه 

(  االهالك –هامش الربر + تكلفة اإلنشاء + ) قيمة األرض = وب لـ تكون قيمة العقار 

لمقارنة بخصم قيمة يم وتم عمل التعديالت المناسبة على أسعار األراضي اتقيقيمة األرض تم التوصل ولي ا بعد وجراء مسر ميداني األسعار السوق الحالية األراضي مباعة وأراضي معروضة مماتلة األرض العقار موقع ال

.البنود التي تمثل ميزة ألرض المقارنة ووضافة قيمة البنود التي تمثل ميزة األرض العقار موضع التقييم 

:وبناءا على ذلـ تم التوصل ولى أن قيمة العقار هي 

القيمة للمباني

.من ال يمة السعودية للمقيمين المعتمدين 2021التكاليف للبناء  حس  دليل األسعار االسترشادية لتكلفة اإلنشاءات الصادر أسعار* 

جدول المساحات والتكاليف

شامل هامش ربر المطور+ اإلجمالي سعر المترالنسبة / ²المساحة ممكونات البناء

ريال176,589,000ريال 24,500م39,242وجمالي مسطحات البناء

ريال35,317,800%20هامش ربر البناء

ريال-1531,786,020-%است الك المبنى

ريال180,120,780قيمة المباني

ريال16,800,000قيمة األرض

ريال196,920,780وجمالي قيمة العقار
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

:المباشرةتقدير القيمة بطريقة الرسملة

ل البيانات المالية معدل الرسملة ونسبة الشواغر في المنطقة وتحليسبةبعد وجراء مسر ميداني ألسعار السوق الحالية لتوجه أسعار اإليجارات للعقارات الواقعة في منطقة العقار المراد تثمينه ومعرفة متوسط ن

.ـ والمصاريف يتحمل ا المستاجر بالكامل% 100ـ باش ال ( العميل)ي قيمة الد ل هي قيمة ويجار المبنى بالكامل للمالـ وجمال. *للعقار المراد تثمينه

:وبناءا على ذلـ تم التوصل ولى أن قيمة العقار هي 

 ل القيمة باسلوب الد

القيمة النسبة البيان 

ريال16,146,994(  حس  المعلومات المزوده من العميل )وجمالي قيمة الد ل  

-%100(  حس  المعلومات المزوده من العميل )نسبة اإلش ال 

ريال16,146,994قيمة الد ل الفعلي 

-%0(  حس  المعلومات المزوده من العميل )الصيانة والتش يل 

ريال16,146,994(  حس  المعلومات المزوده من العميل )القيمة الصافية للد ل  

151حس  المسر المرفق بصدفحة %8.00معدل العائد 

ريال201,837,425وجمالي قيمة العقار

.العقار مؤجر بعقد واحد لدد مستاجر ويتحمل كامل المصاريف * 
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

: العقار وستثماري ولدينا معلومات مالية كافيه فقد رجحنا قيمة العقار بطريقة الد ل  لددد يصبر قيمة العقار السوقية وألن

القيمة المرجحة

(ريال السعودي) القيمة طريقة التقييم

ريال201,837,425طريقة رسملة الد ل المباشرة

ريال196,920,780التكلفلة و المقارنات

القيمة الن ائية للعقار

القيمة كتابتاا القيمة رقماا 

ممتان وواحد مليون وتمانيمائة وتمانية وتالتون ألف ريال فقط الغير ريال201,838,000
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مجمع الفنار السكني التجاري

128813620221رقم التقرير

م2022/ 08/ 29تاريخ التقرير

.القيمة السوقيةأساس القيمة

اسلوب الد ليمأسلوب التقي

ريال 268,334,000القيمة رقماا 

ممتان وتمانية وستون مليون وتالتمائة وأربعة وتالتون ألف ريال فقط الغير اا القيمة كتابت

ـ مدينة الخبرحي الروابيالموقع 

https://goo.gl/maps/XyVmaJEsBCNSUwkq5


السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

الملخا التنفي ي

فرضية القيمةال رض من التقييم ( مستخدم التقرير ) المستفيد (العميل ) صاح  الطل  

القيمة السوقيةالتقييم الدوري للصندوقديةريت السعو-صندوق جدوى لالستثمارديةريت السعو-صندوق جدوى لالستثمار

اسم المالـمساحة األرضنوع العقارعنوان العقار 

شركة مجاالت التطوير للعقارات²م62,462مجمع سكني تجار يالروابيحي –الخبر 

أساس القيمة نوع الملكية تاريخ الصـرقم الصـ

االستخدام الحاليمطلقةهد 13 /04 / 6302050149771439

تاريخ المعاينةتاريخ التعميد أسلوب التقييم معايير التقييم 

ترجمة هيمة ( IVS) معايير التقييم الدولية 
2022-( تقييم ) المقيمين 

م 26 / 06 / 2022م2022/ 06/ 15اسلوب الد ل

القيمة الن ائية كتابةا القيمة الن ائية رقماا تاريخ القيمة 

ير ممتان وتمانية وستون مليون وتالتمائة وأربعة وتالتون ألف ريال فقط الغريال 268,334,000م 30 / 06 / 2022

المالحظات 
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

صـ العقار ور صة البناء

بيانات الملكية

شركة مجاالت التطوير للعقاراتأسم المالـ

1010385322رقم هوية المالـ

630205014977رقم الصـ

.هد13 /04 / 1439تاريخ الصـ

5/ 10550/416رقم ر صة البناء

.هد1435/ 01/ 19تاريخ ر صة البناء

-رقم محضر التجزئة

-ةتاريخ محضر التجزئ

-رقم قرار ذرعة

-رقم القرار المساحي

مالحظات
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

المنطقة الشرقيةالمنطقة 

الخبرالمدنية

الروابيالحي

النطاقدا لنطاق العقار

2/318رقم المخطط

-رقم البلـ

1/1رقم القطعة

الملـ فيصلطريقاقرب شارع تجاري

N 50°12'40.9"E"42.9'19°26وحداتيات الموقع

موقع العقار

مالحظات

موقع العقار على مستوى المدينة 

جسر الملـ ف د 

مطار الملـ 

ف د

الخبر

زميناء الملـ عبدالعزي

الدمام

الظ ران
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

موقع العقار على مستوى الحي

(حس  النظام)استخدام األرض 

تجاري سكني

مساحة األرض 

²م62,462

شكل األرض 

غير منتظممنتظم √

منسوب األرض

منتظممختلفمستوي√

بناء القطعة المجاورة 

غير مبنيمبني√

موقع امانة الشرقية هو سكنيحس  الاالستخدام نوع

بيانات األرض

مالحظات
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

حدود وأطوال العقار 

شماالا 
شارعالحدم382.65طول الضلع

-أسم الشارعم20عرض الشارع

جنوباا 
330/2مخطط معتمد رقم الحدم315.4طول الضلع

-أسم الشارع-عرض الشارع

شرقاا 
طريق الحدم200طول الضلع

الملـ فيصلطريقأسم الشارعم60عرض الشارع

غرباا 
شارعو 2/1قطعة الحدم 127طول الضلع

-أسم الشارعم20عرض الشارع

الحدود وألطوال 

مالحظات

2
0
0

م

1
7
2

م
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

صورة للعقار 

اتبيانات المبنى والتشطيب

 رسانةنوع البناء

جيدحالة البناء 

غير شاغرشاغريه المبنى

جيداستخدام المبنى

²م31,915مساحة البناء 

حس  ر صة البناء-سنوات 8عمر المبنى 

دور7وجمالي عدد األدوار

دور1القبو

دور1يالدور األرض

-الميزانين 

دور5األدوار المتكررة

ممتازمستوى التشطي 

جباتشطيبات األسقف

ارضيات ر ام و سيراميـ وبالتتشطيبات األرضيات

مركزينوع التكييف
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

صورة للعقار 

 دمات المبنى 

غير متوفرمتوفر√مصاعد

غير متوفرمتوفر√ساللم ك ربائية

غير متوفرمتوفر√نظام وطفاء حرائق

غير متوفرمتوفر√نظام ون ار حرائق

غير متوفر√متوفرنظام تحلية مياه

غير متوفر√متوفرمولدات ك ربائية

بقيةوعمال البناء والتشطيبات المت

%100ونجاز ال يكل اإلنشائي

-ونجاز الواج ات الخارجية

-ليةونجاز التشطيبات الدا 

ريال--منريال--منجازالقيمة المتوقعة لان

  تم تقدير القيمة حس
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

 دمات عامة 

مراكز طبية بنوكدوائر حكومية

غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر √

 دمات عامة 

محطات وقودمطاعم أسواق تجارية 

غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر √

 دمات البنية التحتية

شبكة تصريف السيولشبكة هاتفشبكة المياهشبكة صرف صحيشبكة الك رباء

ر غير متوفمتوفر√غير متوفرمتوفر√ر غير متوفمتوفر√غير متوفر متوفر√ر غير متوفمتوفر√

المرافق العامة

محطات وقودمطاعم أسواق تجارية 

غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر √

عالخدمات المتواجدة بالموق

الخدمات المتوفرة بالعقار

الصرف الصحي ك رباءهاتفماء

غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر√
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

صور العقار 

واج ة المجمع

المجمع التجاري من الدا ل

المواقف

المجمع التجاري من الدا ل

عالمطاعم التي تحيط بالمجم

صورة لقبو المجمع
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

ة ريطة توضر مواقع المقارنات العقاري

باعة أو تم عمل مسر ميداني لتحليل أسعار السوق للعقارات الواقعة في منطقة العقار سواءا عقارات م

. مؤجرة أو معروضة وتجدون أدناه عينات المسر 

المقارنات لأراضي

مسر السوق للعقارات المجاورة

نوع العرض الموقعسعر المتر المساحةنوع العقار م

تنفي ²26.3555450.20780م/ريال24,220م2,476أرض تجارية1

معروض50.21654ـ ²26.32065م/ريال25,500م5,500أرض تجارية2

معروض50.21259ـ 26.3254سنة/ريال258,000م160شقة3

معروض50.21711ـ ²26.30515م/ريال²1,053م266معرض4

معروض50.20184ـ ²26.33729م/ريال²900م220معرض5

مسر اإليجارات

معدل العائد

مالحظاتالمعدلالد لصفيالقيمةنوع العقار م

-%7.24ريال11,446,000ريال158,093,923مجمع الربوة1

-%8.54ريال35,000,000ريال40,983,607صيرمجمع فيفيندا موسى بن ن2

3

1

2

4

5
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

بمجرد ذكرها وه ه االفتراضات قبلتعد االفتراضات أمور منطقية يمكن قبول ا كحقيقة في سياق أعمال التقييم دون التحقق أو التدقيق في ا على نحو محدد ـ كما أن ا أمور ت"وفقا لتعريف المعايير الدولية للتقييم  

السوق في معاملة ما في فيواالفتراضات الخاصة عبارة عن افتراضات تختلف عن الحقائق الفعلية الموجودة في تاريخ التقييم ـ أو تلـ التي ال يفترض ا مشارك معتاد . ضرورية لف م التقييم أو المشورة المقدمة 

"تاريخ التقييم 

:وفي م مة التقييم ه ه تم افتراض التالي 

.(وجمالي الد ل والشواغر والمصاريف ) صحة المعلومات المالية التي زودنا ب ا العميل من 1.

.  صحة المعلومات الخاصة بالمستاجر2.

.تحمل المستاجر لجميع مصاريف الصيانة والتش يل 3.

.سنوات5العقار مؤجر بعقد واحد وبسعر تابت ولفترة تزيد عن 4.

معامل الرسملةصافي الد لالمصاريف التش يليةالد ل الفعالاالش الاجمالي الد ل

%7.5ريال020,125,000ريال20,125,000%100ريال20,125,000

االفتراضات الخاصة والعامة
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

:الجدول التالي ر تاتيرا لكل مقارنة مع العقار المراد تقييمه حس كثمن  الل المسر الميداني لمنطقة العقار تم ا تيار أكثر المقارنات المناسبة التي تتشابه مع العقار موضع التقييم ـ وتحليل العوامل األ

رنة القيمة بطريقة المقا

2المقارنة رقم 1المقارنة رقم العقار المست دف العوامل 

حد-عرض للبيع منف -نوع العرض

ريال30,250,000ريال10,450,197-وجمالي قيمة العقار

²م/ريال ²5,500م/ريال 4,220-قيمة المتر المربع

م26 /06 /2022م25 /06 /2022-تاريخ المقارنة

²م²5,500م²2,476م54,951مساحة األرض

ممتازمتشاب ةجيد جداا س ولة الوصول

منف غير قابل للتفاوض-وضع السوق والمفاوضات

اس لمتشاب ةجيد جداا افضلية موقع
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

:ومن  الل الجدول التالي تم عمل الضبط النسبي لبقية العوامل للوصول لقيمة ن ائية لكل مقارنة

رنة القيمة بطريقة المقا

الضبط2المقارنة رقم الضبط1المقارنة رقم العقار المست دف العوامل 

-ريال  30,250,000-ريال10,850,000-السعر اإلجمالي

-للبيع-عرض حد -منف -نوع العرض

-²م/ريال 5,500-²م/ريال 5,000-قيمة المتر المربع

-م26 /06 /2022-م25 /06 /2022-تاريخ المقارنة

%-²25م5,500%-²30م²2,170م62,462مساحة األرض

%-10اس ل%-10متشاب ةجيد جداا س ولة الوصول

%-5ممتاز%0متشاب ةجيد جداا افضلية الموقع

%-50قابل للتفاوض%-50قابل للتفاوض-وضع السوق والمفاوضات

%-45%-45صافي الضبط النسبي

²م/ريال²3,025م/ريال 2,321قيمة المتر بعد التسويات

%40%60نسبة مساهمة األرض من قيمة العقار 

²م/ريال 2,743قيمة المتر للعقار

القيمة كتابتاا القيمة رقماا 

مائة وتسعة و مسون مليون وتسعمائة وعشرة ألف و مسمائة ريال فقط الغير ريال   159,910,500

.²م/ريال2750ليصبر سعر المتر لأرض بعد التقري  2و مقارنة 1ومن  الل الجدول التالي تم أ   متوسط سعر المتر بين المقارنة 
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

:القيمة باسلوب التكلفة 

يبات ووجمالي مسطر البناء ر وحدة البناء حس  نوعية البناء والتشطسعتم تقدير قيمة العقار على أساس قيمة األرض مضافة ولى التكلفة الكلية إلنشاء المبنى باألسعار السائدة في تاريخ التقييم بطريقة حساب

. و صم قيمة ال الـ ال ي حدث من  تاريخ ونشاءه 

(  االهالك –هامش الربر + تكلفة اإلنشاء + ) قيمة األرض = وب لـ تكون قيمة العقار 

لمقارنة بخصم قيمة يم وتم عمل التعديالت المناسبة على أسعار األراضي اتقيقيمة األرض تم التوصل ولي ا بعد وجراء مسر ميداني األسعار السوق الحالية األراضي مباعة وأراضي معروضة مماتلة األرض العقار موقع ال

.البنود التي تمثل ميزة ألرض المقارنة ووضافة قيمة البنود التي تمثل ميزة األرض العقار موضع التقييم 

:وبناءا على ذلـ تم التوصل ولى أن قيمة العقار هي 

القيمة للمباني

جدول المساحات والتكاليف

شامل هامش ربر المطور+ اإلجمالي سعر المترالنسبة / ²المساحة ممكونات البناء

ريال53,808,000ريال²2,000م26,904وجمالي مسطحات البناء

ريال10,761,600%20هامش ربر البناء

%0است الك المبنى

ريال64,569,600قيمة المباني

ريال159,910,500قيمة األرض

ريال224,480,100وجمالي قيمة العقار

.من ال يمة السعودية للمقيمين المعتمدين 2021التكاليف للبناء  حس  دليل األسعار االسترشادية لتكلفة اإلنشاءات الصادر أسعار* 
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

:المباشرةتقدير القيمة بطريقة الرسملة

ل البيانات المالية معدل الرسملة ونسبة الشواغر في المنطقة وتحليسبةبعد وجراء مسر ميداني ألسعار السوق الحالية لتوجه أسعار اإليجارات للعقارات الواقعة في منطقة العقار المراد تثمينه ومعرفة متوسط ن

.ـ والمصاريف يتحمل ا المستاجر بالكامل% 100ـ باش ال ( العميل)ي قيمة الد ل هي قيمة ويجار المبنى بالكامل للمالـ وجمال. *للعقار المراد تثمينه

:وبناءا على ذلـ تم التوصل ولى أن قيمة العقار هي 

 ل القيمة باسلوب الد

القيمة النسبة البيان 

ريال20,125,000(  حس  المعلومات المزوده من العميل )وجمالي قيمة الد ل  

-%100(  حس  المعلومات المزوده من العميل )نسبة اإلش ال 

ريال20,125,000قيمة الد ل الفعلي 

-%0(  حس  المعلومات المزوده من العميل )الصيانة والتش يل 

ريال20,125,000(  حس  المعلومات المزوده من العميل )القيمة الصافية للد ل  

168حس  المسر المرفق بصدفحة %7.50معدل العائد 

ريال268,333,333وجمالي قيمة العقار

.العقار مؤجر بعقد واحد لدد مستاجر ويتحمل كامل المصاريف * 
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

: العقار وستثماري ولدينا معلومات مالية كافيه فقد رجحنا قيمة العقار بطريقة الد ل  لددد يصبر قيمة العقار السوقية وألن

القيمة المرجحة

(ريال السعودي) القيمة طريقة التقييم

ريال224,480,100طريقة رسملة الد ل المباشرة

ريال268,333,333التكلفلة و المقارنات

القيمة الن ائية للعقار بعد التقري 

القيمة كتابتاا القيمة رقماا 

ممتان وتمانية وستون مليون وتالتمائة وأربعة وتالتون ألف ريال فقط الغير ريال268,334,000
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السعودية  ريتتقرير صندوق جدوى 

:في ن اية التقرير نود أن نؤكد لكم أن 

 التحليالت واالستنتاجات تقتصر فقط على االفتراضات والظروف المفصر عن ا.

 ليا لمقيمي باركود أي مصلحة في التقييم.

 لدى المقيمين جميع المؤهالت الالزمة إلعداد ه ا التقرير.

 توجد الخبرة الالزمة لدى فريق العمل في ه ا النوع من التقييم.

 تمت معاينة المواقع من قبل فريق باركود.

.اوين أدناه لعننحن على تقة باننا قد أجرينا التقييم وفقاا لمعايير التقييم الدولية ـ وفي حال وجود أي استفسارات نامل منكم التواصل من  الل أحد ا

 اتمة

.

Info@barcode-sa.com

www.barcode-sa.com

:الرقم الموحد 

920005564

الرياض 

.تقاطع طريق الجامعة مع طريق عثمان بن عفان

( 966 ) 11 4000 111

جدة  

شارع األمير سلطان شمال دوار التاريخ

( 966 ) 12 6544 363

الخبر 

(شارع البيبسي) شارع األمير فيصل بن ف د 

920005564
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