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المقدمة
الموقرين

السادة  /صندوق الرياض ريت (شركة الرياض للدخل العقاري)

بناء على تعميدكم لشركة ممتلكاتي للتقييم ،لتقييم عقارات داخل اململكة العربية السعودية في مدينة الرياض  -جدة  -الدمام -
الخبر  ،فإن فريقنا قد أتم تنفيذ املهمة بعد معاينة األصول ومراعاة جميع العناصر املؤثرة في القيمة  ،وباالستناد إلى املعايير
الدولية املعتمدة واألصول املهنية لعملية التقييم  ،سعيا منا للوصول إلى قيمة العقارات املناسبة للغرض الذي أعد من أجله
تقرير التقييم ويعد هذا التقرير شهادة يمكن االعتماد عليها في الغرض الذي نفذت مهمة التقييم هذه ألجله مع مالحظة أن هذا
التقرير وحدة واحدة ال يصح أن يتجزأ.
البيانات املرجعية:
صاحب الطلب ( العميل)

املستفيد (مستخدم التقرير)

شركة الرياض للدخل العقاري
شركة الرياض للدخل العقاري
كلف العميل (شركة الرياض للدخل العقاري) ( شركة ممتلكاتي للتقييم بتقييم األصول
موضوع التقرير لتقدير قيمة العقارات حسب معايير التقييم الدولية لعام  2022م
لغرض تقييم دوري لصندوق شركة الرياض للدخل العقاري) الرياض ريت  ،وبناء عليه تم
إعداد هذا التقرير.

غرض التقييم :
تاريخ املعاينة

تاريخ نفاذ القيمة

تاريخ إصدار التقارير

2022/06/5م

 2022/06/30م

 2022/06/30م
رئيس مجلس اإلدارة
م /أحمد بن محمد أبابطين
رقم العضوية 1210000305 /

الرئيس التنفيذي
م /عبد هللا بن علي الشويعر
رقم اـلعضوية 1210000540 /ـ
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المحددات والشروط العامة
• التقددديرالائددا للقــيم املــذكورة فــي هــذه التقــارير لــي مبايــة علــى اعتبــارات لملســتادام فــي الوقــت املحــدد الـذي عمــل فيــه التقيــيم
وإن أي تغيير في اإلستادام الحالي للعقار أو في تاريخ التقييم قد يؤثر على اإلستاتاج النهائي للقيم املذكورة في هذا التقرير.
• لــم يــتم التحقــق عــن أي مســتند قــانوني للعقــار قيــد التقيــيم والوــي تتضــمن التاطــي أو امللكيــة أو الــرهن واألمــور القانونيــة والوــي
أسس عليها كل هذه التقارير أو جـزء منهـا وقـد أعتبـر أمهـا موثـوق مهـا وتـم افتـراض أن الصـكوا يـحيحة وسـارية املفعـول ،وأيضـا تـم
افت ـراض أن العقــارات خالي ــة ومتحــرر ة مــن أي التزام ــات قانونيــة أو حقــوق ال ــرهن أو أي معوقــات أخــر  .وف ــي حــال اكتشــا ع ـدم
يحة أي معلومة مستقبال والوي لم يتم ذكرها في التقارير بشكل غير متعمد وخارج عن اإلاردة فإن القيم الواردة في هـذه التقـارير
يمكن أن تتغير.
• اإلستخدامات القانونية املتاحة للعقارات استنادا للتنظيمات البلدية :حسب معاينة املقيـيم باملقارنـة بالعقـارات املتواجـدة فـي
نفس شوارع العقارات املقيمة فإنه ال يوجد أي شروط أو تنظيمات خاصة سلبية محددة لملستادام.
• أثنــاء اســتكمال هــذه التقــاييم  ،تددم اصوصددول عملددو املعلومددات امليدانيددة مددن مصددادر وليددة مثــل (مكاتــب العقــار ومــالا العقــارات
واألفـراد فــي محــي العقــارات محــل التقيــيم هــذه املعلومــات يفتــرض أمهــا يــحيحة وموثوقــة والتتحمــل شــركة ممتلك ـاتي للتقيــيم أي
مسؤولية عن أي أخطاء في هذه البيانات).
وفقددا لتعريددف املعددايولالدوليددة للتقيدديم "تعددد األفالاتددات مددورمنطقيددة يمهددن قبولفددا احقيقددة فددي سدديا عمددال التقيدديم دو
التحق د و الت دددقي فنئ ددا عمل ددو نح ددو مح دددد ،ام ددا ذئ ددا م ددورتقب ددل لمج ددرد ذار ددا و ددذ األفالات ددات ت ددرورية لفف ددم التقي دديم و
املشورة املقدمة واألفالاتات اصخاصة عبارة عن افالاتات تختلف عن اصوقائ الفعلية املوجودة في تاريخ التقييم.
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• تس ــتند أوص ــا وتحل ــيالت التحس ــينات للعق ــارات ف ــي ه ــذا التقري ــر إل ددو الفح د البص ددري للممتل د ددات ،ول ــم ي ــتم فح ــص العق ــار
إنشــائيا او فحــص أي عيــور غيــر يــاهرة وعليــه يجــب أن يفهــم أن هــذا تقريــر تقيــيم ولــيس فحــص إنشــائيا ،وال يتحمــل املقــيم أي
مسؤولية عن أي عيور خفية قد تكون موجودة في أي هيكل أو أي جزء من املبنى.

• لــم يالحــق املقــيم وجــود أي مــواد خطــرة فــي العقــار ات أو محيطهــا و الوــي قــد تكــون مــؤثرة ســلبيا علــى العقــارات  ،وال عــر املقــيم
بوجود مثل هذه املواد وهـو غيـر مؤهـل للكشـف عـن هـذه املـواد و عتمـد تقـدير القـيم علـى افتـراض أنـه ال توجـد مثـل هـذه املـواد فـي
العقارات وال نتحمل أية مسؤولية عن أي أخطار من هذا القبيل وال يوجد لدينا أي خبرة أو معرفة هندسية مطلوبة الكتشافها.
• يؤكد املقيم أنه قد قام بالتأكد من بيانات العقار وقام بدراسة السوق للوصول إلى راية في قيمة العقار محل الدراسة.

• تم إعـداد دذ التقداريرلتسدتخدام اصوصدري والوحيـد للعميـل املـذكور فـي هـذا التقريـر وال يحـق ألطـرا ثالثـة االعتمـاد علـى هـذا
التقرير دون موافقة كتابية صريحة من شركة ممتلكاتي للتقييم.
• عن ــدما ي ــتم ع ــرض ق ــيم العق ــارات غي ــر مح ــل الدراس ــة أو التحس ــينات بش ــكل منفص ــل ،ف ــي تس ــتادم فق ـ كوس ــيلة مس ــاعدة
لتقدير أفضل لقيمة العقار ات محل الدراسة وال عني ذلك انه تقييم للعقارات املستادمة للمقارنة في حد ذاته.
• تس د ند توقع ددات ال دددال واملص ددروفات ال ددواردة ف ددي ددذ التق دداريرإل ددو املعلوم ددات املقدم ددة م ددن مال د العق دداروا ددذل البيان ددات
املس ددتخرجة م ددن س ددو العق ددارات ا ومل ددي وتس د ند عمل ددو اصوات ددر .عتق ــد املق ــيم ان ه ــذه املعلوم ــات دقيق ــة وتس ــتند إل ــى أفض ــل
البيانات املتاحة في وقت كتابة هذا التقرير ومع ذلك فإن هـذه البيانـات والتوقعـات تسـتند إلـى افتراضـات حـول الظـرو واألحـدا
الوي تحي بالعقار فإمها تاضع للتغيرات الوي قد تاشأ في املستقبل مع حدو تغيرات محيطة بالعقـار وفقـا لـذلك ال يمكـن للمقـيم
تقديم تأكيد بأن النتائج املتوقعة ستكون يحيحة في املستقبل.
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• لــن يكــون هنــاا أي التـزام بــاإلدالء بالشــهادة أو الحضــور فــي املحكمــة للمقــيم أو شــركة التقيــيم بسـ ب هــذا التقــاييم  ،وياضــع اإلفصــا عــن
محتويات هذه التقاييم للوائح واشتراطات هيئة املقيمين السعوديين املعتمدين.
• املق ــيم ل ــم يق ــم ب ــأي تحلي ــل ودراس ــة للترب ــة أو الخص ــائص الجيولوجي ــة والزلزالي ــة للعق ــار ول ــذلك فه ــو ال يتحم ــل أي مس ــؤولية ع ــن االم ــور
الجيولوجية أو الزلزالية ألرض العقارات وال يابغي االعتماد على هذا التقييم فيما إذا كان توجد مشكلة زلزالية ،إن كانت موجودة فعليا.
• تعتبر القيم املقدرة في هذه التقارير للعقار قيد الدراسة فق وحسب سرد التقرير ويجب أن ال ستادم هذا التقرير إلي أغراض أخر .
•إن تغييــر غــرض التقيــيم أو اســتادام العقــار والــذي اعــد التقريــر مــن أجلــه قــد يــؤثر علــى القــيم الــواردة فــي هــذا التقريــر ويمكــن أن تكــون غيــر
يحيحة.
• ال يجوز تضمين كل أو بعض من هذا التقرير أو اإلشارة إليه في أي وثيقة أو تعميم أو بيان ياشـر أو إعـادة إصـداره الكترونيـا أو مـا شـابه دون
الرجوع لشركة ممتلكاتي للتقييم العقاري وأخذ املوافقة املسبقة على ذلك.
• عتبر تقرير التقييم هذا يحيح فق في حال اعتماده باتم الشركة إضافة إلى توقيع املقيمين املعتمدين.

• القـدرة علـى تقيـيم العقـارات بحيـ تملـك شـركة ممتلكـاتي للتقيـيم القــدرة علـى تقيـيم هـذا النـوع مــن األصـول العقاريـة ولـدهها الكفـاءة الالزمــة
للقيام بالتقييم وبناء على ذلك قبلت مهمة التقييم.
• تـم تقيـيم العقـار اسـتنادا علـى معـايير التقيـيم الدوليـة  IVSالصـادرة عـن مجلـس معـايير التقيـيم الدوليـة  IVSCلعـام 2022م وفقـا لملجـراءات
والقواعــد املهنيــة الصــادرة مــن الهيئــة الســعودية للمقيمــين املعتمــدين باململكــة العربيــة الســعودية (تقيــيم) والوــي تقــوم علــى التحليــل واملقارنــة
واملعاينة املباشرة لكل عقار  ،والبح قدر اإلمكان عن املؤثرات والخصائص اإليجابية والسلبية للعقار محل التقييم .
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فرضيات التقرير
-

-
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تلتزم شركة ممتلكاتي للتقييم بسرية املعلومات الواردة في التقرير.
إن هذا التقييم مرتب بتقدير القيمة السوقية في يل الظرو الحالية.
التقريــر معــد لغــرض العميــل ومســتادمين التقريــر واليجــوز اســتادامه إال فــي الغــرض الــذي أعــد مــن أجلــه وال يجــب توزيعــه او
نشره او جزء منه في أي مستند أو بيان او تعميم او اي وسيلة من وسائل االتصاالت إال بعد الحصول على موافقـة خطيـة مـن
شركة ممتلكاتي للتقييم ونصر ملدير الصندوق نشر هذا التقرير على موقعه اإللكترونـي وكـذلك علـى موقـع تـدوال اإللكترونـي
وعلى موقع هيئة السوق املالية وال نقبل إي مسئولية أيا كانت أمام أي طر أخر.
تم معاينة العقار ياهريا ولم يتم الكشف عليه إنشائيا ولم يتم مالحظة أي عيور ياهرة مالم تذكر في التقرير.
إن جميـع املسـتندات املقدمــة مـن العميــل لـي علــى مسـئوليته وشـركة ممتلكــاتي للتقيـيم لــيس لهـا أي مســئولية تجـاه املســتندات
الخاصة مهذا العقار ،وتم افتراض املستندات يحيحة وخالية من أي التزامات قانونيـة أو أي معوقـات مـالم تـذكر باملسـتندات
او يصــر مهــا طالــب التقيــيم كمــا ال تقــر الشــركة بدقــة او اكتمــال البيانــات املتاحــة واحيانــا يــتم افتـراض فرضــيات وذلــك حســب
وضــع الســوق فــي حــال نقــص املعلومــات وعليــه التعبــر عــن رأههــا ولــم تقــم بــأي نــوع مــن الضــمانات لدقــة البيانــات او اكتمالهــا إال
فيما أشارت اليه بوضو في هذا التقرير.
تم التقييم حسب املعايير الدولية الصادرة من هيئة السعوديين للمقيمين املعتمدين في عام  2022م.
مدة هذا التقييم سارية ملدة ثالثة أشهر من تاريخ إعداد هذا التقرير.
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المبادئوالفنية:
المبادئ القانونية
القانونية والفنية

• السرية وحفظ املعلومات

لق ـ ــد أع ـ ــد ه ـ ــذا التقري ـ ــر بن ـ ــاء عل ـ ــى
طل ـ ــب خـ ـ ــا ولغـ ـ ــرض استشـ ـ ــاري
وندرا ألجـل هـذا األهميـة القصـو
عنـ ــد صـ ــاحب الطلـ ــب فـ ــي الحفـ ــا
عل ـ ـ ــى معطيـ ـ ـ ــات ومارجـ ـ ـ ــات هـ ـ ـ ــذا
التقري ـ ــر وكتمامه ـ ــا ونح ـ ــن ملتزم ـ ــون
ب ـ ـ ـ ـ ــذلك  ،ول ـ ـ ـ ـ ــن ي ـ ـ ـ ـ ــتم اس ـ ـ ـ ـ ــتادام
املعلومـ ـ ـ ـ ـ ــات الخاصـ ـ ـ ـ ـ ــة بالعميـ ـ ـ ـ ـ ــل
"صراحة" في غير هذا التقرير وتعـد
معلوماتـ ـ ــه ملك ـ ـ ــا خاصـ ـ ــا لص ـ ـ ــاح ها
وللمسـ ـ ـ ـ ـ ــتادمين املحـ ـ ـ ـ ـ ــددين فـ ـ ـ ـ ـ ــي
التقري ـ ــر وال يح ـ ــق ألي ط ـ ــر خ ـ ــر
االطالع عليها.
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تقرير تقييم عقاري من ممتلكاتي للتقييم العقاري

• حدود املسئولية و االستقتلية
تعتبــر مهمــة التقيــيم هــذه والتقريــر
املص ـ ـ ــاحب له ـ ـ ــا مهم ـ ـ ــة استش ـ ـ ــارية
نحف ـ ـ ـ ـ ــق فيهـ ـ ـ ـ ـ ــا أص ـ ـ ـ ـ ــول الحيـ ـ ـ ـ ـ ــاد
والش ــفافية واملهني ــة م ــن غي ــر تـ ـأثير
خارجي أي طر كان.

• وثائ التمل

• امللهية الفهرية وإعادة االستخدام

ت ـ ــم االط ـ ــالع عل ـ ــى ص ـ ــورة الص ـ ــك ،
وعليــه فإنن ــا نفتــرض ســالمة الص ــك
وعدم وجود ما ينافيها أو عارضـها ،
وق ــد صـ ــدر التقريـ ــر بن ــاء علـ ــى هـ ــذا
ونالي مسئوليتنا من كل ما ينافيه.

• مصادراملعلومات وطبيعتئا

ع ــد ه ــذا التقري ــر ش ــكال ومض ــمونا
ملكيـ ـ ــة فكريـ ـ ــة لشـ ـ ــركة ممتلكـ ـ ــاتي
للتقيـ ـ ــيم  ،وال يجـ ـ ــوز إلـ ـ ــى طـ ـ ــر –
شـ ـ ـ ـ ــمل هـ ـ ـ ـ ــذا صـ ـ ـ ـ ــاحب الطلـ ـ ـ ـ ــب
واملس ــتفيد م ــن التقري ــر – أن عي ــد
نشـ ــر كـ ــل أو بعـ ــض أج ـ ـزاء التقريـ ــر
دون الحصــول علــى موافقــة خطيــة
من الشركة.

اعتم ــدنا ف ــي إع ــداد تقري ــر التق ــاييم
عل ـ ـ ـ ـ ــى مجموع ـ ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ـ ــن املص ـ ـ ـ ـ ــادر
واملعلومــات والبيانــات املكت يــة الوــي
نعتقـ ـ ــد أمهـ ـ ــا تكـ ـ ــاف غـ ـ ــرض ووقـ ـ ــت
التقييم.

Riyadh- Al Malqa

info@mumtalkati.com

011 410 5060 - 055 440 0893

أعضاء فريق التقييم
أعضــاء فريــق العمــل أيــحار خبـرات ســابقة ملثــل هــذا العمــل وحاصــلين علــى اعتمــادات فــي التقيــيم مــن الجهــات ذات
الصــالحية  ،ولــدههم الخبــرة الكافيــة باملنــاطق وبفئــات العقــار للعقــارات الوــي تــم تقييمهــا كمــا ويقــرون بــأن لــدههم القــدرة
على إعداد التقرير دون أي صعوبات وفقا ملتطلبات معايير التقييم الدولية  ،والدارجة أسمائهم كالتالي
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األسم

فئة العضوية

رقم العضوية – فرع العقار

م /حمد لن محمد لالطو

أساسي زميل

1210000305

م  /عبد هللا لن عملي الشويعر

أساسي زميل

1210000540

عبد الرحمن محمد اصوماد

أساسي موقت

1210000840

الرا يم عبد هللا لالطو

مؤقت

1210001061

نادر عبد العال الزنط

مؤقت

1220000967

تقرير تقييم عقاري من ممتلكاتي للتقييم العقاري

Riyadh- Al Malqa

info@mumtalkati.com

011 410 5060 - 055 440 0893

تنفيذي والفنية:
ملخص القانونية
المبادئ
لكامل العقارات:
م

املدينة

الحي

سم العقار

نوع العقار

مساحة االرض م2

سلوب التقييم

القيمة السوقية ر.س

1

الرياض

حطو

ذي ريز دنس

سهني تجاري مهتبي

15,000

أسلوب الدخل ( طريقة األستثمار)

193,850,000

2

الرياض

املعذر

فيفيندا موس ى بن نصير

مجمع فلل

2,800

أسلوب الدخل (طريقة األستثمار)

45,882,000

3

الرياض

الربيع

الجامعة السعودية اإللكترونية

مبنى تجاري مهتبي

14,210

أسلوب الدخل (طريقة األستثمار)

150,000,000

4

الرياض

العليا

أبراج الفرسان

لرج

1,740

أسلوب الدخل (طريقة التدفقات النقدية المخصومة)

91,550,000

5

الرياض

الصوافة

برج العليا 1

مبنى مهتبي

2,555

أسلوب الدخل (طريقة األستثمار)

74,176,000

6

الرياض

الصوافة

فندق جي دبليو ماريوت

لرج

21,106

أسلوب الدخل (طريقة التدفقات النقدية المخصومة)

763,512,000

7

الرياض

الصوافة

اكاديمية اس تي س ي

معارض وم اتب

21,106

أسلوب الدخل (طريقة التدفقات النقدية المخصومة)

64,447,000

8

الرياض

االزد ار

مركز االزدهار التجاري

مبنى تجاري مهتبي

2,515

أسلوب الدخل (طريقة األستثمار)

40,400,000

9

الرياض

غرناطة

مركز التميز

مبنى تجاري مهتبي

4,630

أسلوب الدخل (طريقة التدفقات النقدية المخصومة)

58,750,000

10

الرياض

الرائد

مبنى الرائد

مبنى تجاري مهتبي

5,000

أسلوب الدخل (طريقة االستثمار)

184,440,000
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تقرير تقييم عقاري من ممتلكاتي للتقييم العقاري
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والفنية:
المبادئ القانونية
تنفيذي لكامل العقارات:
ملخص

م

املدينة

الحي

سم العقار

نوع العقار

مساحة االرض م2

سلوب التقييم

القيمة السوقية ر.س

11

الدمام

الولموك

فندق أسكوت كورنيش الخبر

لرج (فند )

2,784

سلوب الدال(طريقة التدفقات النقدية ا خصومة)

235,750,000

12

الدمام

الشاطئ

أبراج أنسام الشاطئ

سهني تجاري مهتبي

6,300

سلوب الدال (طريقة األس ثمار)

95,200,000

13

جدة

الروتة

مركز أمنية التجاري

تجاري مهتبي

10,000

سلوب الدال (طريقة التدفقات النقدية ا خصومة)

157,650,000

14

جدة

األندلس

فندق أسكوت التحلية

فند

2,025

سلوب الدال (طريقة التدفقات النقدية ا خصومة)

140,875,000
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تقرير تقييم عقاري من ممتلكاتي للتقييم العقاري
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مؤشرات الصندوق

قيمة العقارات حسب املنطقة
المنطقة الغربية

المنطقة الشرقية

المنطقة الوسطى

املنطقة الغربية
%13
املنطقة الشرقية
%15

املنطقة الوسطى %72
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مؤشر دخل وقيمة العقار

قيمة العقار

دخل العقار

900,000,000.00

763,512,000.00

800,000,000.00
700,000,000.00
600,000,000.00
500,000,000.00
400,000,000.00

10800000

140,875,000.00

13,014,490

157,650,000.00

8,907,635

95,200,000.00

16,763,485

235,750,000.00

14,755,000

184,440,000.00

5,352,666

58,750,000.00

3,491,500

40,400,000.00

3,321,756

64,447,000.00

58,045,680

6,500,000

74,171,000

5,902,050

91,550,000.00

12,000,000

150,000,000.00

3,900,000

45,882,000.00

18,135,084

193,850,000.00

300,000,000.00
200,000,000.00
100,000,000.00
فندق أسكوت مركز أمنية أبراج أنسام فندق أسكوت مبنى الرائد مركز التميز
كورنيش
الشاطئ
التجاري
التحلية
الخبر
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تقرير تقييم عقاري من ممتلكاتي للتقييم العقاري

مركز
االزدهار
التجاري

أكاديمية اس فندق جي برج العليا  1أبراج الفرسان الجامعة
( تحت الترميم السعودية
تي سي دبليو ماريوت
غير مؤجر) اإللكترونية

Riyadh- Al Malqa

info@mumtalkati.com

فيفيندا موسى ذي ريز دنس
بن نصير

011 410 5060 - 055 440 0893

مؤشر معدل نسبة العائد على االستثمار

معدل نسبة العائد عملو االس ثمار
8.6%
8.50%

8.5%

8.50%

8.4%
8.3%
8.2%
8.1%
8%

8%

8.0%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8.0%

8%

8.0%

8.0%
7.9%
7.8%

7.7%
فند سهوت مرازامنية
التجاري
التحلية
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لراج نسام فند سهوت مبنى الرائد
الشاطئ اورنيش اصخبل

تقرير تقييم عقاري من ممتلكاتي للتقييم العقاري

مرازالتموز مرازاالزد ار كاديمية اس فند جي دلليو لرج العليا  1لراج الفرسا
التجاري
ماريوت
ت سي

Riyadh- Al Malqa

info@mumtalkati.com

اصجامعة فيفيندا موس ى ذي ريزدنس
لن نصول
السعودية
اإللهالونية

011 410 5060 - 055 440 0893

العقارات الو اقعة في مدينة الرياض

011 410 5060 - 055 440 0893

info@mumtalkati.com

Riyadh- Al Malqa

المقدمة
الموقرين

السادة  /صندوق الرياض ريت (شركة الرياض للدخل العقاري)

لناء عملو تعميدام لشراة ممتل ات للتقييم ،لتقييم عقارات داال اململهة العربية السعودية في مدينة الرياض  -جدة  -الدمام -اصخبل ،
فإ فريقنا قد تم تنفيذ املفمة بعد معاينة األصول ومراعاة جميع العناصر املؤثرة في القيمة  ،وباالس ناد إلو املعايول الدولية املعتمدة
واألصول املفنية لعملية التقييم  ،سعيا منا للوصول إلو قيمة العقارات املناسبة للغرض الذي عد من جله تقرير التقييم ويعد ذا
ذا التقرير وحدة واحدة ال يصح
التقرير شفادة يمهن االعتماد علنئا في الغرض الذي نفذت مفمة التقييم ذ ألجله مع متحظة
يتجز .

البيانات املرجعية:

صاحب الطلب ( العميل)
املستفيد (مستخدم التقرير)
غرض التقييم :

شركة الرياض للدخل العقاري
شركة الرياض للدخل العقاري
كلف العميل (شركة الرياض للدخل العقاري) ( شركة ممتلكاتي للتقييم بتقييم األصول
موضوع التقرير لتقدير قيمة العقارات حسب معايير التقييم الدولية لعام  2022م لغرض
تقييم دوري لصندوق شركة الرياض للدخل العقاري) الرياض ريت  ،وبناء عليه تم إعداد
هذا التقرير.

تاريخ املعاينة

تاريخ نفاذ القيمة

تاريخ إصدار التقارير

2022/06/5م

 2022/06/30م

 2022/06/30م

الرئيس التنفيذي
م /عبد هللا بن علي الشويعر
رقم اـلعضوية 1210000540 /ـ
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تقرير تقييم عقاري من ممتلكاتي للتقييم العقاري

رئيس مجلس اإلدارة
م /أحمد بن محمد أبابطين
رقم العضوية 1210000305 /
Riyadh- Al Malqa

info@mumtalkati.com

011 410 5060 - 055 440 0893

العقارات الواقعة في مدينة الرياض
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م

املدينة

الحي

سم العقار

نوع العقار

مساحة االرض م2

1

الرياض

الصحافة

برج العليا 1

مبنى تجاري مكتبي

2555

2

الرياض

العليا

أبراج الفرسان

برج

1740

3

الرياض

الربيع

الجامعة السعودية اإللكترونية

مبنى تجاري مكتبي

14210

4

الرياض

الصحافة

فندق جي دبليو ماريوت

5

الرياض

الصحافة

اكاديمية اس تي س ي

مبنى تجاري مكتبي

21106

6

الرياض

حطين

ذي ريز دنس

سكني تجاري مكتبي

15000

7

الرياض

املعذر

فيفيندا موس ى بن نصير

مجمع فلل

2800

8

الرياض

غرناطة

مركز التميز

مبنى تجاري مكتبي

4630

10

الرياض

االزدهار

مركز االزدهار التجاري

مبنى تجاري مكتبي

2515

11

الرياض

الرائد

مبنى الرائد

مبنى تجاري مكتبي

5000

تقرير تقييم عقاري من ممتلكاتي للتقييم العقاري

Riyadh- Al Malqa

info@mumtalkati.com

011 410 5060 - 055 440 0893

تقريرتقييم مبنى تجاري مهتبي
الرياض -حي الصوافة

(لرج العليا )1

Riyadh- Al Malqa

info@mumtalkati.com

011 410 5060 - 055 440 0893

المقدمة
السادة  /صندو الرياض ريت (شراة الرياض للدال العقاري)

املوقرين

شـكرا الختيــاركم شــركة ممتلكــاتي للتقيـيم وبنــاء علــى طلــبكم لتقيـيم مبنــى تجــاري مكتبــي (بـرج العليــا  )1الواقــع بالريــاض  -حـي الصــحافة فقــد قمنــا بالكشــف
الفعلـي علــى واقــع العقــار و معاينــة و دراســة املســتندات و الخـرائ الالزمــة وبعــد اجـراء دراســة للمنطقــة املحيطــة واملجــاورة للعقــار نرفــق طيــة التقريــر التــالي
الذي يوفر البيانات الالزمة و يبين االسبار للوصول الى القيمة السوقية للعقار.
حي عملنا على دراسة املستندات املستلمة من العميل (الصك ورخصة البناء) وتم افتراض يحتها وعدم وجود أي اعبـاء تلحـق مهـا او قـد تـؤثر علـى عمليـة
التقييم.
كما حاولنا جاهدين في هذا امللخص بتقديم رأينا حول القيمة السوقية للعقار بحسب ما توفر لدينا من معلومات مقدمة من العميل.
العقار املقدر هو عبارة عن مبنى تجاري مكتبي بمساحة اجمالية لألرض  2,555.00متر مربع حسب الصك وبمساحة اجمالية للمباني (حسب الرخصة).

بناء على الدراسة املنجزة فإننا نقدر القيمة السوقية للعقار محل التقييم وعلى وضعه الراهن بتاريخ التقدير وكما هو موثق مهذا التقرير
في  2022/06/30م بمبلغ وقدره ( )74,176,000ريال سعودي ،
فق أربعة وسبعون مليون ومئة وستة وسبعون ألف ريال سعودي ال غير.
الرئيس التنفيذي
م /عبد هللا بن علي الشويعر
رقم اـلعضوية 1210000540 /ـ
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رئيس مجلس اإلدارة
م /أحمد بن محمد أبابطين
رقم العضوية 1210000305 /
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المحتوى

ا وتوى
امللخص التنفيذي
نطاق العمل
شروط التقييم
بيانات العقار

التقييم
حسار القيمة السوقية

مسح فوتوغرافي يوضح موقع العقار وموقعه من املدينة
صورة توضح عروض املسح امليداني
فريق العمل

 | 21تقرير تقييم برج العليا 1

Riyadh- Al Malqa

info@mumtalkati.com

011 410 5060 - 055 440 0893

الملخص التنفيذي
معد التقرير  :شركة ممتلكاتي للتقييم بترخيص رقم  808/18/323بتاريخ  1439/07/11ه ـ
املقيم
العميل (صاحب التقرير) شركة الرياض للدخل العقاري
املستفيد(مستخدم التقرير) شركة الرياض للدخل العقاري
تقرير دوري لصندوق شركة الرياض للدخل العقاري
الغرض من التقييم
عبارة عن أرض مقام عليها مبنى تجاري مكتبي (برج العليا .)1
العقار موتوع التقييم
الرياض – حي الصحافة – ماط رقم (/1863أر)،قطعة رقم ()1925
عنوا العقار
 2,555.00متر مربع حسب الصك
مساحة قطعة األرض
متعدد املساحات ( حسب رخصة املباني)
مسطحات املبان
شركة الرياض للدخل العقاري
سم املال
810806002149
رقم الص
 1440/07/12هـ
تاريخ الص
نوع امللهية
ساس القيمة
معايولالتقييم
سلوب التقييم
تاريخ املعاينة
تاريخ نفاذ القيمة
تاريخ إصدارالتقييم
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ملكية مطلقة
القيمة السوقية
معايير التقييم الدولية املقيم ( )IVSالصادرة في العام  2022م
أسلور الدخل (طريقة األستثمار)
2022/06/05م
2022/06/30م
2022/06/30م
Riyadh- Al Malqa
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 3-1الشروط املرجعية:
تــم إعــداد تقريــر التقيــيم بنــاء علــى التعليمــات الوــي تــم تلقيهــا مــن العميــل (شــركة الريــاض للــدخل العقــاري) لتقــدير القيمــة الســوقية للعقــار موضــوع التقيــيم لغــرض التقيــيم
الــدوري لصــندوق شــركة الريــاض للــدخل العقــاري  ،وبالتــالي فــان هــذا التقريــر ال يجــوز اســتادامه ألي أغ ـراض أخــر إن تقريــر التقيــيم قــد اعــد بواس ـطة ش ـركة ممتلكــاتي
للتقيــيم املعتمــدة مــن الهيئــة الســعودية للمقيمــين املعتمــدين وذلــك بعــد فحــص العقـ ــار محــل التقريــر ،وجمــع البيانــات واملعلومــات وتحليلهــا لتكــوين وتطــوير رأي محايــد عــن
القيمــة الســوقية للعقــار املــذكور ليتناســب مــع الغــرض الــذي تــم تحديــده مســبقا وتماشــيا مــع معــايير التقيــيم الدوليــة املقــيم ( )IVSالصــادرة فــي العــام  2022م  ،ويقــر املقــيم
باستقالليته وبعدم وجود تعارض مصالح مع أي أطرا مهمة في التقييم او األصول موضع التقييم.

 4-1تحديد العقار محل التقييم:
العقار عبارة عن ارض مقام عليها مبنى تجاري مكتبي في منطقة الرياض  ،طريق العليا ،مساحة األرض حسب الصك لي  2,555.00متر مربع.

 5-1الغرض من التقييم :
تقدير قيمة امللكية املطلقة للمبنى (برج العليا  )1لغرض التقييم الدوري لصندوق شركة الرياض للدخل العقاري.

 6-1ساس القيمة املستخدمة:
عتمد أساس التقييم علـى تقـدير القيمـة السـوقية للعقـار فـي تـاريخ التقيـيم  ،علـى أسـاس ان العقـار خـالي مـن جميـع االعتبـارات والشـروط التقييديـة وااللتزامـات القانونيـة ،
وعليـه ان املفهـوم املتبــع فـي هـذا التقريــر عـن القيمـة الســوقية هـو املفهـوم الــذي تـم تقديمـه فــي املعيـار  104الفقـرة ( )103مــن معـايير التقيـيم الدوليــة " :القيمـة السـوقية لــي
املبلــغ املقــدر الــذي يابغــي علــى أساســه مبادلــة األصــول أو االلتزامــات فــي تــاريخ التقيــيم ـبــين مشــتر راغــب وبــائع راغــب فــي إطــار معاملــة علــى أســاس محايـد بعــد تســويق مناســب
حي يتصر كل طر من األطرا بمعرفة وحكمة دون قسر أو إجبار".
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 7-1تاريخ التقييم :
تــم اســتاال ال ـرأي فــي القيمــة فــي  30يونيــو  2202م فــي حــين أن تــاريخ البح ـ واالستقصــاء (املعاينــة ) هــو  5يونيــو  2022م وتــاريخ إصــدار التقريــر هــو  30يونيــو  2022م
ويعكس التقييم رأينا في القيمة في تاريخ التقييم ولكن قيم العقارات لي عرضة للتقلبات بمرور الوقت حي قد تتغير يرو السوق.

 8-1نطا التقييم :
اشــتمل نطــاق التقيــيم علــى البحـ والتحليــل إلعــداد التقريــر وفقــا للغــرض املقصــود بــالتوافق مــع معــايير التقيــيم الدوليــة  ،حيـ تــم فحــص العقــار ومعاياتــه مــن الــداخل
والخارج في تاريخ معاينة العقار وتم الحصول على كافة البيانات الالزمة إلعداد التقرير.

 9-1طبيعة ومصدراملعلومات :
تم االعتماد على املعلومات املوجودة في صكوا امللكية املرفقة للعقار  ،كما أن البيانات البلدية والسوقية واالقتصادية املقدمة ضمن هـذا التقريـر لـي اسـتنادا إلـى مصـادر
معتمدة ماتلفة ولم نطلع على عقود التأجير الخاصة بالعقار وتم االعتماد فق على معلومات العقار ومقارنتها مع اسعار السوق وبافتراض يحتها.

 10-1االفالاتات و الظروف االستثنائية:
لــم يتــوفر للمقــيم إمكاني ــة فحــص املوقــع بيفيــا وعل ــى هــذا تــم افت ـراض أن العق ــار موضــع التقيــيم ال يحتــوي عل ــى أي مــواد خطــرة أو ملوثــة بيفي ـا ،وت ـم افت ـراض ان الص ــيانة
والتشغيل لجزئية املكاتب نسبة  %40وذلك حسب السائد في منطقة العقار.
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فرضيات التقرير
-

تلتزم شركة ممتلكاتي للتقييم بسرية املعلومات الواردة في التقرير.

-

إن هذا التقييم مرتب بتقدير القيمة السوقية في يل الظرو الحالية.

-

التقرير معد لغرض العميل ومستادمين التقرير واليجوز استادامه إال في الغرض الذي أعد مـن أجلـه واليجـب توزيعـه او نشـره او جـزء
منه في أي مستند او بيان او تعميم او اي وسيلة من وسائل االتصاالت إال بعد الحصول على موافقة خطية من شركة ممتلكـاتي للتقيـيم
ونصر ملدير الصندوق نشر هذا التقرير على موقعه اإللكتروني وكذلك على موقع تداول اإللكترونـي وعلـى موقـع هيئـة السـوق املاليـة وال
نقبل إي مسئولية أيا كانت أمام أي طر أخر.

-

تم معاينة العقار ياهريا ولم يتم الكشف عليه إنشائيا ولم يتم مالحظة أي عيور ياهرة مالم تذكر في التقرير.

-

إن جميــع املســتندات املقدمــة مــن العميــل لــي علــى مســئوليته وشــركة ممتلكــاتي للتقيــيم لــيس لهــا أي مســئولية تجــاه املســتندات الخاصــة
مهذا العقار ،وتم افتراض املستندات يحيحة وخالية من أي التزامات قانونية أو أي معوقات مالم تذكر باملستندات او يصـر مهـا طالـب

التقيــيم كمــا ال تقــر الشــركة بدقــة او اكتمــال البيانــات املتاحــة واحيانــا يــتم افتـراض فرضــيات وذلــك حســب وضــع الســوق فــي حــال نقــص
املعلومات وعليه التعبر عن رأهها ولم تقم بأي نوع من الضمانات لدقة البيانات او اكتمالها إال فيما أشارت اليه بوضو في هذا التقرير.
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-

تم التقييم حسب املعايير الدولية الصادرة من هيئة السعوديين للمقيمين املعتمدين في عام  2022م.

-

مدة هذا التقييم سارية ملدة ثالثة أشهر من تاريخ إعداد هذا التقرير.
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نطاق العمل
لنود نطا العمل
نطاق البح

االيضاح
املسح امليداني ملنطقة العقارات محل التقييم و العقارات املشامهة لها وعملنا قدر املستطاع على جمع البيانات وتحليلها
للخروج باتائج تادم هذا التقرير و الغرض املاشود من اجله

اعتمدنا في اعداد هذا التقرير على املعلومات املقدمة لنا من العميل وتم افتراض يحتها و اعتمدنا عليها للوصول بمارجات هذا التقرير كما
طبيعة و مصادر املعلومات اعتمدنا على حزمة من املعلومات و البيانات الخاصة بشركة ممتلكاتي للتقييم ومن اعمال التقييم السابقة و املسح امليداني املستمر ومن
ادارة الدراسات و االبحا بالشركة والوي نر حسب حدود علمنا امها يحيحة

نوع التقرير

التقرير متكامل يحتوي على ايضا متكامل لكافة اعمال التقييم بما تتضمنه من خطوات و بيانات و معلومات و حسابات و خالفه

قيود استادام التقرير

التقرير اعد لغرض العميل وال يجوز استادامه اال في الغرض الذي اعد من اجله وال يجب توزيعه او نشرة او جزء منه اال بعد الحصول على
موافقة خطية من شركة ممتلكاتي للتقييم

املعايير املتبعة
االفتراضات املهمة و
االفتراضات الخاصة
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معايير التقييم الدولية ) (IVSCالصادرة من الهيئة السعودية للمقيمين املعتمدين لعام  2022م
ال تتحمل شركتنا أي مسؤولية ازاء اية معلومات يتم استالمها من العميل و الوي من املفترض سالمتها و امكانية االعتماد عليها
كما ال تقر شركتنا بدقة او اكتمال البيانات املتاحة و ال تعبر عن رأهها و لم تقم بعرض أي نوع من الضمانات لدقة البيانات او اكتمالها اال
فيما اشارت اليه بوضو في هذا التقرير
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مراحل العمل

1

نطا العمل :

4

االجتم ـ ـ ــاع بالعمي ـ ـ ــل و تحدي ـ ـ ــد نط ـ ـ ــاق العم ـ ـ ــل بم ـ ـ ــا
يتض ـ ــمنه م ـ ــن غ ـ ــرض التقي ـ ــيم و اس ـ ــاس القيم ـ ــة و
االط ـ ـرا املعنيـ ــة و تـ ــاريخ التقيـ ــيم و أي افتراضـ ــات
خاص ـ ــة او هام ـ ــة بم ـ ــا يتض ـ ــمن وض ـ ــو التكلي ـ ــف و
املخرجات املتوقعة منه.

تطبي طر التقييم:

بنــاء علــى نطــاق العمــل و تحليــل الســوق يــتم تحديــد
طـ ــرق التقيـ ــيم املناسـ ــبة و وضـ ــع كافـ ــة االفتراضـ ــات
وامل ــدخالت للقي ــام بالحس ــابات املالي ــة للوص ـول ال ــى
القيمة السوقية وفقا للطرق املختارة.
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2

املعاينة وتحليل املوقع

معاين ـ ـ ـ ــة العق ـ ـ ـ ــار و التع ـ ـ ـ ــر عل ـ ـ ـ ــى خصائص ـ ـ ـ ــه و
مواصـ ـ ــفاته و مطابقـ ـ ــة املسـ ـ ــتندات مـ ـ ــع الواقـ ـ ــع .و
تحليـ ـ ــل موق ـ ـ ــع العقـ ـ ــار و االس ـ ـ ــتادامات املحيطـ ـ ــة
بالعق ـ ـ ــار م ـ ـ ــع تحدي ـ ـ ــد نط ـ ـ ــاق البح ـ ـ ـ الجغراف ـ ـ ــي و
االنشطة و املشاريع املناسبة

5

تقدير القيمة:

ي ـ ـ ــتم التوفي ـ ـ ــق ب ـ ـ ــين ط ـ ـ ــرق التقي ـ ـ ــيم املس ـ ـ ــتادمة
للوصــول الــى القيمــة الســوقية النهائيــة للعق ـار وفقــا
لتقديرنا النهائي.

Riyadh- Al Malqa

info@mumtalkati.com

3

6

جمع وتحليل البيانات :
القي ـ ـ ــام بجمـ ـ ــع البيان ـ ـ ــات السـ ـ ــوقية ( االيج ـ ـ ــارات و
العوائ ـ ــد ونس ـ ــب االش ـ ــغال و مص ـ ــاريف الص ـ ــيانة و
التشــغيل ) للعقــارات املــدرة للــدخل  .و البحـ ايضــا
عــن اســعار االراش ـ ي املشــامهة و تكــاليف املقــاولين و
تحليــل تلــك البيانــات للوصــول الــى معرفــة باتجاهــات
الســوق الســابقة و الحاليــة و املؤش ـرات املســتقبلية
الوي سيتم االعتماد عليها عند تطبيق الية التقييم

إعداد التقرير:
نع ـ ــد تقري ـ ــر التقي ـ ــيم وفق ـ ــا لنط ـ ــاق العم ـ ــل بحيـ ـ ـ
يتضـ ــمن البيانـ ــات و النت ـ ــائج و املخرجـ ــات الو ـ ـي ت ـ ــم
التوصل اليها من خالل مراحل العمل السابقة

011 410 5060 - 055 440 0893

العوامل االقتصادية المؤثرة في ظروف السوق وفي عملية اتخاذ القرارات
• العرض والطلب
كلمــا ازدادت نســبة الطلـب
وقل ــت نس ــبة الع ــرض علـ ـى
العق ـ ـ ــارات كلم ـ ـ ــا ارتفع ـ ـ ــت
أســعار العقــارات والعكــس
يحيح بالطبع فكلما قلـت
نسـبة الطلــب وزادت نسـبة
الع ــرض كلم ــا قل ــت أس ــعار
العقــارات كمــا تتــأثر نس ـبة
الطل ــب والع ــرض بالعديـ ـد
م ــن العوام ــل االقتص ــادية
والسياسية.
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• تو افر اصخدمات
تـوافر الخـدمات كاملــدارس
 ،الجامعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ،املـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوالت
التجاري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،الوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائل
الترفيهي ـ ـ ـ ـ ــة وغيره ـ ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ـ ــن
الخــدمات فــي منطقــة يــؤثر
عل ـ ـ ـ ــى أس ـ ـ ـ ــعار العق ـ ـ ـ ــارات
بشكل كبير فيـزداد الطلـب
عليه ـ ـ ــا م ـ ـ ــا ي ـ ـ ــؤثر بطبيع ـ ـ ـة
الح ــال عل ــى ازدي ــاد أس ــعار
العقارات في املنطقة.

• الوتع االقتصادي

• حالة العقار

األوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع االقتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادية
املتدنية بال شك تؤثر علـى
الس ـ ــوق العق ـ ــاري وأس ـ ــعار
العقـ ـ ــارات فتس ـ ـ ـ ب حالـ ـ ــة
م ـ ـ ـ ــن الرك ـ ـ ـ ــود واناف ـ ـ ـ ــاض
األسـ ـ ــعار  ،ام ـ ـ ــا ف ـ ـ ــي حال ـ ـ ــة
انتع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الحال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
االقتص ــادية لل ــبالد وثب ــات
دخ ـ ـ ــل الف ـ ـ ــرد فف ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذه
الحالـ ـ ـ ـ ــة تـ ـ ـ ـ ــزداد األسـ ـ ـ ـ ــعار
حي يكون هناا استقرار
في الحالة املادية لألفراد مـا
يجعلهــم قــادرين علــى ش ـراء
أو تأجير العقارات.

Riyadh- Al Malqa

• اصوالة السياسية

كلم ــا كان ــت حال ــة العق ــار
جيــدة كلمــا أثــر ذلــك عل ـى
ازدي ــاد س ــعر العق ــار عل ــى
سـ ـ ـ يل املث ـ ــال إن قارنـ ـ ـت
عقــار حالتــه جيــدة بعقـار
خ ـ ـ ـ ـ ــر مش ـ ـ ـ ـ ــابه ل ـ ـ ـ ـ ــه ف ـ ـ ـ ـ ــي
الصـ ـ ـ ــفات ولربمـ ـ ـ ــا تمي ـ ـ ـ ــز
ذلـ ـ ـ ــك األخيـ ـ ـ ــر بمس ـ ـ ـ ــاحة
أكب ــر ولكـ ــن حالت ــه كان ـ ـت
ســيئة فســتجد األفض ـلية
ب ـ ــالطبع للعق ـ ــار األول ذو
الحالة األفضل.
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الحال ـ ـ ـ ــة السياس ـ ـ ـ ــية ت ـ ـ ـ ــؤثر
بشـكل مباشـر علـى األوضـاع
االقتص ــادية لل ــبالد م ــا ي ـؤثر
بطبيع ــة الح ــال عل ــى أس ــعار
العقـ ــارات لـ ــذا فـ ــإن تـ ــدهور
األح ـ ــوال السياس ـ ــية لل ـ ــبالد
يح ـ ــد مه ـ ــا ع ـ ــدم اس ـ ــتقرار
للس ـ ـ ـ ــوق العق ـ ـ ـ ــاري فتج ـ ـ ـ ــد
بعـ ـ ــض املنـ ـ ــاطق يـ ـ ــزداد مه ـ ـ ـا
أسـ ـ ـ ــعار العقـ ـ ـ ــارات بشـ ـ ـ ــكل
مب ـ ـ ـ ـ ــالغ في ـ ـ ـ ـ ــه  ،ف ـ ـ ـ ـ ــي ح ـ ـ ـ ـ ــين
تنافض األسعار فـي منـاطق
أخر .

011 410 5060 - 055 440 0893

بيانات العقار
ليانات االرض
املدينة
الرياض

الحي

منسوب االرض

نوع العقار

مساحة

نوع امللهية

الصحافة

مستو

تجاري مكتبي

 2,555.00متر مربع

ملكية مطلقة

رقم الص

تاريخ الص

اتالة العدل

املوقع العام

رقم القطعة

رقم ا خطط التنظيمي

الرياض

داخل النطاق

1925

/1863أب

810806002149

1440/07/12هــ

الحدود و االطوال
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االتجاه
شماال

الطول (م)
70

جنوبا

70

الحد
القطعة 1926
القطعة 1924

شرقا

36.5

شارع عرض  15م

غربا

36.5

شارع عرض  40م

Riyadh- Al Malqa
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مواصفات وخدمات المبنى
بيانات العقار
نوع البناء
خرساني
عمر العقار
سنتين
القبو
2

شاغرية المبنى
حالة البناء والتشطيبات
غير شاغر
ممتاز
نوع التكيف
إكتمال البناء
سبيلت وحدات  +مركزي
مكتمل
الميزانيين
الدور االرضي
0
1

استخدام المبنى
تجاري مكتبي
عدد االداور
 8ادوار
األدوار المتكررة
7

الخدمات في المبنى
مصاعد
متوفر

أنظمة األنذار والحرائق
متوفر

األمن والسالمة
متوفر

مولدات كهربائية
متوفر

الخدمات والمرافق المتوفرة في منطقة العقار
الكهرباء
متوفر
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الهاتف
متوفر

المياه
متوفر
Riyadh- Al Malqa
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الصرف الصحي
متوفر
011 410 5060 - 055 440 0893

أسلوب وطريقة التقييم
لتقددديرالقيمددة السددوقية لند تداء عملددو غددرض التقيدديم وطبيعددة العقددار ،سدديتم االعتمدداد عملددو سددلوب الدددال (طريقددة التدددفقات
الغ ددرض الرئي د د ي م ددن إنشد داء املبن ددى
النقدي ددة ا خص ددومة) اطريق ددة رئيس ددية لتق ددديرقيم ددة العق ددارموت ددوع التقي دديم حيد د
التجاري و تحقي الدال من التأجولللم اتب واملعارض والغرف الفندقية.

 4 -1سلوب الدال
يقـ ـ ــدم أسـ ـ ــلور الـ ـ ــدخل مؤش ـ ـ ـرا علـ ـ ــى
القيم ــة ع ــن طري ــق تحوي ــل الت ــدفقات
النقدي ــة املس ــتقبلية ال ــى قيم ــة حالي ــة
واح ـ ـ ــدة ووفق ـ ـ ــا له ـ ـ ــذا االس ـ ـ ــلور ي ـ ـ ــتم
تحديد قيمة االصل بـالرجوع إلـى قيمـة
االيـ ـ ـ ـرادات او الت ـ ـ ــدفقات النقدي ـ ـ ــة أو
توفير التكاليف من االصل.

طريقة االس ثمار
لــي طريقــة لتقيــيم العقــار تعتم ـد علــى
معرفـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ــدخل املسـ ـ ـ ـ ــتقبلي الـ ـ ـ ـ ــذي
ستحق لعقار ما.
| 31
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 4 -2املسح امليدان وتحليل الدال
ت ــؤثر أس ــعار االراش ـ ـ ي واملكات ــب واملع ـ ـارض
بشــكل كبيــر فــي تطــوير العقــار واســتعماالت
االراشـ ـ ـ ـ ي املختلف ـ ـ ــة  ،حيـ ـ ـ ـ تعتب ـ ـ ــر أح ـ ـ ــد
العوامــل الرئيســية فــي تحديــد نســبة املــردود
امل ـ ـ ــالي الس ـ ـ ــنوي لالس ـ ـ ــتعماالت املتنوع ـ ـ ــة ،
ك ــذلك أيض ــا ت ــؤثر ف ــي العدي ــد م ــن الن ــواحي
التاطيطيــة األخــر العمرانيــة مثــل أنظمــة
البن ـ ــاء وم ـ ــا تش ـ ــمله م ـ ــن ارتفاع ـ ــات املب ـ ـاني
واالرتــدادات  ،ايضــا نجــد ان جمــع البيانـات
مــن واقــع الســوق صــعب جــدا كــون الســوق
السـ ــعودي يصـ ــعب فيـ ــه جمـ ــع املعلومـ ــات
بدقة

Riyadh- Al Malqa
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وتـ ـ ـ ــم أخـ ـ ـ ــذ بعـ ـ ـ ــض املقارنـ ـ ـ ــات وتحليلهـ ـ ـ ــا
كتجسيد للسوق واملقارنات لي:

011 410 5060 - 055 440 0893

عروض المسح البياني
سعر املال االيجاري ر.س

إجمالي السعر ر.س

نوع العرض /سوم /حد

االحداثيات

119.00

800.00

95,200.00

عرض ايجاري  /حد

24.8087
46.62744

840.00

784,140.00

عرض ايجاري  /حد

24.819068
46.622432

755,874.00

عرض ايجاري  /حد

24.819068
46.622432

عرض ايجاري  /حد

24.798383
46.632648

صافي الدخل
 12,921,966.00بعائد
%9

24.767090
46.659630

م

الحي

املدينة

1

الصحافة

الرياض

مكتب

2

الصحافة

الرياض

مكتب

933.50

3

الصحافة

الرياض

مكتب

899.85

840.00

4

الصحافة

الرياض

مكتب

110.00

550.00

60,500.00

5

الغدير

6,750.00

-

143,577,400.00
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نوع العقار املساحة مال مربع

الرياض ستريب مول

Riyadh- Al Malqa
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االفتراضات واالفتراضات الخاصة:
إيرادات العقار
ت ـ ــم تقـ ـ ــدير إيـ ـ ـرادات العقـ ـ ــار
حسـ ـ ـ ـ ــب الـ ـ ـ ـ ــدخل اإلجمـ ـ ـ ـ ــالي
املرفـ ـ ـ ــق مـ ـ ـ ــن العميـ ـ ـ ــل ,وتـ ـ ـ ــم
افتـ ـ ـ ـ ـراض ي ـ ـ ـ ــحته وباس ـ ـ ـ ــبة
اش ــغار  %0حس ــب البيان ــات
املرفق ــة م ــن العمي ــل وتحلي ــل
البيان ـ ـ ـ ــات م ـ ـ ـ ــع الس ـ ـ ـ ــوق وان
تقــدير إجمــالي الــدخل حســب
العق ـ ـ ـ ــد ه ـ ـ ـ ــو 6,500,000.00
ريال سعودي.
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نسبة الشواغر
م ـ ـ ــن خ ـ ـ ــالل أعم ـ ـ ــال املس ـ ـ ــح
واملعاينـ ـ ــة تبـ ـ ــين إن متوسـ ـ ـ
اإلشـ ـ ــغال فـ ـ ــي هـ ـ ــذه املنطقـ ـ ــة
ح ـ ـ ــوالي  ( %95عنـ ـ ـ ــي معـ ـ ـ ــدل
اإلشــغار  ، )%5وب ــافتراض ان
العق ــد مس ــتأجر بعق ــد واح ــد
لكام ـ ــل العقـ ـ ــار تـ ـ ــم افتـ ـ ـراض
الشواغر .%0

النفقات ال شغيلية والر سمالية
النفقــات التشــغيلية لــي النفقــات
الخاصة بتأجير وصيانة العقار و
النفقات الرأسمالية لي النفقـات
الوـ ـ ـ ــي يتحملهـ ـ ـ ــا املالـ ـ ـ ــك لت ـ ـ ـ ــرميم
وتطـ ــوير العقـ ــار مهـ ــد الحفـ ــا
علي ــه ف ــي حال ــة مناس ــبة لتحقي ــق
الدخل السنوي املالئم
وتمثل نسبة النفقات التشغيلية
 %20 - %10بالاس ـ ـ ـ ــبة ملش ـ ـ ـ ــاريع
مش ـ ـ ــامهة ف ـ ـ ــي املنطق ـ ـ ــة املحيط ـ ـ ـة
وتشمل

Riyadh- Al Malqa

معدل الرسملة
تك ـ ــاليف نفق ـ ــات الخ ـ ــدمات
املشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتركة والنظافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
والص ـ ــيانة للمبن ـ ــى ونفقـ ـ ـات
إدارة ومراقبـ ـ ــة األمـ ـ ــن فيمـ ـ ــا
يتعل ــق بتقي ــيم العق ــار نج ــد
ان النفقـ ـ ـ ـ ـ ــات التش ـ ـ ـ ـ ـ ــغيلية
والرأسـ ـ ــمالية تقـ ـ ــدر بقيم ـ ـ ـة
 %3م ـ ـ ـ ـ ــن دخ ـ ـ ـ ـ ــل االيج ـ ـ ـ ـ ــار
الفعلــي كــون جميــع النفقــات
تــم تحميلهــا للمســتأجر كـون
العقار بعقد واحد.
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معـ ــدل الرس ـ ــملة هـ ــو مع ـ ــدل
ســتعمل لتحويــل الــدخل الــى
قيم ـ ــة ويس ـ ــتعمل ف ـ ــي تق ـ ــدير
القيم ـ ــة الس ـ ــترداديه للعقـ ـ ـار
وهنـ ـ ـ ــاا اك ـ ـ ـ ــر مـ ـ ـ ــن طريقـ ـ ـ ــة
الشتقاق معدل الرسملة فان
كـ ــل طريق ــة م ــن ه ــذه الط ــرق
تعتمد على اسـتادام املاشـ ي
القري ـ ـ ـ ـ ــب كوس ـ ـ ـ ـ ــيلة لتوق ـ ـ ـ ـ ــع
املستقبل.
ف ـ ــي ه ـ ــذا التقري ـ ــر ت ـ ــم تق ـ ــدير
مع ـ ـ ـ ــدل الرس ـ ـ ـ ــملة بطريق ـ ـ ـ ــة
االسـ ـ ـ ــتاال مـ ـ ـ ــن السـ ـ ـ ــوق
وذل ــك حس ــب ص ــناديق ريـ ــت
املش ـ ـ ـ ـ ـ ــامهة للعق ـ ـ ـ ـ ـ ــار مح ـ ـ ـ ـ ـ ــل
التقي ـ ــيم ف ـ ــي منطق ـ ــة العقـ ـ ـار
وقت التقييم هو .%8.50

011 410 5060 - 055 440 0893

حساب القيمة بطريقة االستثمار (رسملة الدخل)
سلوب الدال (طريقة االس ثمار)
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البند

القيمة لالريال السعودي

الوحدة

إجمالي مجمل الدال

6,500,000.00

ريال  /سنويا

نسبة الشواغر
مجمل الدال بعد اصم نسبة الشواغر

%0
0

نسبة
ريال  /سنويا

مجمل الدال الفعال

6,500,000.00

ريال  /سنويا

نسبة مصروفات ال شغيل و الصيانة

%3

نسبة

قيمة مصروفات ال شغيل والصيانة

195,000.00

ريال  /سنويا

صافي الدال بعد اصم مصروفات ال شغيل

6,305,000.00

ريال  /سنويا

معدل الرسملة

%8.5

نسبة

القيمة السوقية الائائية للعقار

74,176,470.59

ريال  /سنويا

القيمة السوقية النهائية للعقار بعد التقريب

74,176,000

ريال  /سنويا

Riyadh- Al Malqa
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القيمة النهائية للعقار
بن ــاء عل ــى تطبي ــق أس ــلور ال ــدخل – طريق ــة االس ــتثمار (رس ــملة ال ــدخل) للوص ــول للقيم ــة ف ــان القيم ــة النهائي ــة للعق ــار يمك ــن
تحديدها كالتالي:

القيمة النهائية رقما

 74,176,000لاير سعودي

القيمة النهائية كتابة

فقط أربعة وسبعون مليون ومئة وستة وسبعون ألف لاير سعودي فقط ال غير

اعتماد التقرير
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الرئيس التنفيذي

رئيس جملس اإلدارة

م /عبد اهلل بن علي الشويعر

م /أمحد بن حممد أبابطني

رقم العضوية 1210000540 /

رقم العضوية 1210000305 /

Riyadh- Al Malqa
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فريق العمل
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الوصف

األسم

فئة العضوية

رقم العضوية

رئيس مجلس اإلدارة

م  /أحمد محمد أبابطين

أساس ي زميل

1210000305

الرئيس التنفيذي

م /عبد هللا على الشويعر

أساس ي زميل

1210000540

Riyadh- Al Malqa
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مسح فوتوغرافي يوضح العقار
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مسح فوتوغرافي يوضح العقار
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مسح فوتوغرافي يوضح العقار
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مسح فوتوغرافي يوضح العقار
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مسح فوتوغرافي يوضح العقار
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صورة توضح موقع المقارنات المشابهة
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صورة توضح موقع العقار في مدينة الرياض
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تقريرتقييم مبنى سهني تجاري مهتبي
الرياض -حي العليا

( لراج الفرسا )
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المقدمة
الموقرين

السادة  /صندوق الرياض ريت (شركة الرياض للدخل العقاري)

شكرا الختيـاركم شـركة ممتلكـاتي للتقيـيم وبنـاء علـى طلـبكم لتقيـيم مبنـى سـكني تجـاري مكتبـي (أبـراج الفرسـان) الواقـع بالريـاض  -حـي العليـا فقـد
قمنــا بالكشــف الفعلــي علــى واقــع العقــار و معاينــة و دراســة املســتندات و الخـرائ االزمــة وبعــد اجـراء دراســة للمنطقــة املحيطــة واملجــاورة للعقــار
نرفق طية التقرير التالي الذي يوفر البيانات الالزمة و يبين االسبار للوصول الى القيمة السوقية للعقار.
حي عملنا على دراسة املستندات املستلمة من العميل (الصك ورخصـة البنـاء) وتـم افتـراض يـحتها وعـدم وجـود أي اعبـاء تلحـق مهـا او قـد تـؤثر
على عملية التقييم
كما حاولنا جاهدين في هذا امللخص بتقديم راينا حول القيمة السوقية للعقار بحسب ما توفر لدينا من معلومات مقدمة من العميل.
العقـار املقــدر هـو عبــارة عــن مبنـى ســكني تجــاري مكتبـي بمســاحة اجماليـة لــألرض  1,740.00متــر مربـع حســب الصــك وبمسـاحة اجماليــة للمبــاني
(حسب الرخصة).

بناء على الدراسة املنجزة فإننا نقدر القيمة السوقية للعقار محل التقييم وعلى وضعه الراهن بتاريخ التقدير وكما هو موثق
مهذا التقرير في  2022/06/30م
بمبلغ وقدره ( )91,550,000ريال سعودي  ،فق واحد وتسعون مليون وخمس مئة وخمسون ألف ريال سعودي ال غير
الرئيس التنفيذي
م /عبد هللا بن علي الشويعر
رقم اـلعضوية 1210000540 /ـ
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رئيس مجلس اإلدارة
م /أحمد بن محمد أبابطين
رقم العضوية 1210000305 /
Riyadh- Al Malqa

info@mumtalkati.com

011 410 5060 - 055 440 0893

المحتوى

ا وتوى
امللخص التنفيذي
نطاق العمل
شروط التقييم
بيانات العقار

التقييم
حسار القيمة السوقية

مسح فوتوغرافي يوضح موقع العقار وموقعه من املدينة
صورة توضح عروض املسح امليداني
فريق العمل
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الملخص التنفيذي
معد التقرير  :شركة ممتلكاتي للتقييم بترخيص رقم  808/18/323بتاريخ  1439/07/11ه ـ.
املقيم
العميل (صاحب التقرير) شركة الرياض للدخل العقاري.
املستفيد(مستخدم التقرير) شركة الرياض للدخل العقاري.
تقرير دوري لصندوق شركة الرياض للدخل العقاري.
الغرض من التقييم
عبارة عن أرض مقام عليها مبنى سكني تجاري مكتبي (أبراج الفرسان).
العقار موتوع التقييم
الرياض – حي العليا – ماط رقم (،)1184قطعة رقم (.)50 -51
عنوا العقار
 1,740.00متر مربع حسب الصك.
مساحة قطعة األرض
متعدد املساحات ( حسب رخصة املباني).
مسطحات املبان
شركة الرياض للدخل العقاري.
سم املال
310121040033
رقم الص
 1437/06/04هـ
تاريخ الص

نوع امللهية
ساس القيمة
معايولالتقييم
سلوب التقييم
تاريخ املعاينة
تاريخ نفاذ القيمة
تاريخ إصدارالتقييم
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ملكية مطلقة.
القيمة السوقية.
معايير التقييم الدولية املقيم ( )IVSالصادرة في العام  2022م .
أسلور الدخل (طريقة التدفقات النقدية املخصومة).
2022/06/05م
2022/06/30م
2022/06/30م

Riyadh- Al Malqa
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 3-1الشروط املرجعية:
تــم إعــداد تقريــر التقيــيم بنــاء علــى التعليمــات الوــي تــم تلقيهــا مــن العميــل (شــركة الريــاض للــدخل العقــاري) لتقــدير القيمــة الســوقية للعقــار موضــوع التقيــيم لغــرض التقيــيم
الــدوري لصــندوق شــركة الريــاض للــدخل العقــاري  ،وبالتــالي فــان هــذا التقريــر ال يجــوز اســتادامه ألي أغ ـراض أخــر إن تقريــر التقيــيم قــد اعــد بواس ـطة ش ـركة ممتلكــاتي
للتقيــيم املعتمــدة مــن الهيئــة الســعودية للمقيمــين املعتمــدين وذلــك بعــد فحــص العقـ ــار محــل التقريــر ،وجمــع البيانــات واملعلومــات وتحليلهــا لتكــوين وتطــوير رأي محايــد عــن
القيمــة الســوقية للعقــار املــذكور ليتناســب مــع الغــرض الــذي تــم تحديــده مســبقا وتماشــيا مــع معــايير التقيــيم الدوليــة املقــيم ( )IVSالصــادرة فــي العــام  2022م  ،ويقــر املقــيم
باستقالليته وبعدم وجود تعارض مصالح مع أي أطرا مهمة في التقييم او األصول موضع التقييم.

 4-1تحديد العقار محل التقييم:
العقار عبارة عن ارض مقام عليها مبنى سكني تجاري مكتبي في منطقة الرياض ،طريق امللك فهد  ،مساحة األرض حسب الصك لي  1,740.00متر مربع.

 5-1الغرض من التقييم :
تقدير قيمة امللكية املطلقة للمبنى (أبراج الفرسان) لغرض التقييم الدوري لصندوق شركة الرياض للدخل العقاري.

 6-1ساس القيمة املستخدمة:
عتمد أساس التقييم علـى تقـدير القيمـة السـوقية للعقـار فـي تـاريخ التقيـيم  ،علـى أسـاس ان العقـار خـالي مـن جميـع االعتبـارات والشـروط التقييديـة وااللتزامـات القانونيـة ،
وعليـه ان املفهـوم املتبــع فـي هـذا التقريــر عـن القيمـة الســوقية هـو املفهـوم الــذي تـم تقديمـه فــي املعيـار  104الفقـرة ( )103مــن معـايير التقيـيم الدوليــة " :القيمـة السـوقية لــي
املبلــغ املقــدر الــذي يابغــي علــى أساســه مبادلــة األصــول أو االلتزامــات فــي تــاريخ التقيــيم ـبــين مشــتر راغــب وبــائع راغــب فــي إطــار معاملــة علــى أســاس محايـد بعــد تســويق مناســب
حي يتصر كل طر من األطرا بمعرفة وحكمة دون قسر أو إجبار".
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 7-1تاريخ التقييم :
تــم اســتاال ال ـرأي فــي القيمــة فــي  30يونيــو  2202م فــي حــين أن تــاريخ البح ـ واالستقصــاء (املعاينــة ) هــو  5يونيــو  2022م وتــاريخ إصــدار التقريــر هــو  30يونيــو  2022م
ويعكس التقييم رأينا في القيمة في تاريخ التقييم ولكن قيم العقارات لي عرضة للتقلبات بمرور الوقت حي قد تتغير يرو السوق.

 8-1نطا التقييم :
اشــتمل نطــاق التقيــيم علــى البحـ والتحليــل إلعــداد التقريــر وفقــا للغــرض املقصــود بــالتوافق مــع معــايير التقيــيم الدوليــة  ،حيـ تــم فحــص العقــار ومعاياتــه مــن الــداخل
والخارج في تاريخ معاينة العقار وتم الحصول على كافة البيانات الالزمة إلعداد التقرير.

 9-1طبيعة ومصدراملعلومات :
تم االعتماد على املعلومات املوجودة في صكوا امللكية املرفقة للعقار  ،كما أن البيانات البلدية والسوقية واالقتصادية املقدمة ضمن هـذا التقريـر لـي اسـتنادا إلـى مصـادر
معتمدة ماتلفة ولم نطلع على عقود التأجير الخاصة بالعقار وتم االعتماد فق على معلومات العقار ومقارنتها مع اسعار السوق وبافتراض يحتها.

 10-1االفالاتات و الظروف االستثنائية:
لــم يتــوفر للمقــيم إمكاني ــة فحــص املوقــع بيفيــا وعل ــى هــذا تــم افت ـراض أن العق ــار موضــع التقيــيم ال يحتــوي عل ــى أي مــواد خطــرة أو ملوثــة بيفي ـا ،وت ـم افت ـراض ان الص ــيانة
والتشغيل لجزئية املكاتب واملعارض نسبة  %2من املصروفات و %38بالاسبة للفنادق وذلك حسب السائد في منطقة العقار.
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فرضيات التقرير
-

-
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تلتزم شركة ممتلكاتي للتقييم بسرية املعلومات الواردة في التقرير.
إن هذا التقييم مرتب بتقدير القيمة السوقية في يل الظرو الحالية.
التقريــر معــد لغــرض العميــل ومســتادمين التقريــر واليجــوز اســتادامه إال فــي الغــرض الــذي أعــد مــن أجلــه وال يجــب توزيعــه او
نشره او جزء منه في أي مستند أو بيان او تعميم او اي وسيلة من وسائل االتصاالت إال بعد الحصول على موافقـة خطيـة مـن
شركة ممتلكاتي للتقييم ونصر ملدير الصندوق نشر هذا التقرير على موقعه اإللكترونـي وكـذلك علـى موقـع تـدوال اإللكترونـي
وعلى موقع هيئة السوق املالية وال نقبل إي مسئولية أيا كانت أمام أي طر أخر.
تم معاينة العقار ياهريا ولم يتم الكشف عليه إنشائيا ولم يتم مالحظة أي عيور ياهرة مالم تذكر في التقرير.
إن جميـع املسـتندات املقدمــة مـن العميــل لـي علــى مسـئوليته وشـركة ممتلكــاتي للتقيـيم لــيس لهـا أي مســئولية تجـاه املســتندات
الخاصة مهذا العقار ،وتم افتراض املستندات يحيحة وخالية من أي التزامات قانونيـة أو أي معوقـات مـالم تـذكر باملسـتندات
او يصــر مهــا طالــب التقيــيم كمــا ال تقــر الشــركة بدقــة او اكتمــال البيانــات املتاحــة واحيانــا يــتم افتـراض فرضـيات وذلــك حســب
وضــع الســوق فــي حــال نقــص املعلومــات وعليــه التعبــر عــن رأههــا ولــم تقــم بــأي نــوع مــن الضــمانات لدقــة البيانــات او اكتمالهــا إال
فيما أشارت اليه بوضو في هذا التقرير.
تم التقييم حسب املعايير الدولية الصادرة من هيئة السعوديين للمقيمين املعتمدين في عام  2022م.
مدة هذا التقييم سارية ملدة ثالثة أشهر من تاريخ إعداد هذا التقرير.
Riyadh- Al Malqa
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نطاق العمل
لنود نطا العمل
نطاق البح

االيضاح
املسح امليداني ملنطقة العقارات محل التقييم و العقارات املشامهة لها وعملنا قدر املستطاع على جمع البيانات وتحليلها
للخروج باتائج تادم هذا التقرير و الغرض املاشود من اجله

اعتمدنا في اعداد هذا التقرير على املعلومات املقدمة لنا من العميل وافترضنا امها يحيحه و اعتمدنا عليها للوصول بمارجات هذا التقرير
طبيعة و مصادر املعلومات كما اعتمدنا على حزمة من املعلومات و البيانات الخاصة بشركة ممتلكاتي للتقييم ومن اعمال التقييم السابقة و املسح امليداني املستمر
ومن ادارة الدراسات و االبحا بالشركة والوي نر حسب حدود علمنا امها يحيحة

نوع التقرير

التقرير متكامل يحتوي على ايضا متكامل لكافة اعمال التقييم بما تتضمنه من خطوات و بيانات و معلومات و حسابات و خالفه

قيود استادام التقرير

التقرير اعد لغرض العميل وال يجوز استادامه اال في الغرض الذي اعد من اجله وال يجب توزيعه او نشرة او جزء منه اال بعد الحصول على
موافقة خطية من شركة ممتلكاتي للتقييم

املعايير املتبعة
االفتراضات املهمة و
االفتراضات الخاصة
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معايير التقييم الدولية ) (IVSCالصادرة من الهيئة السعودية للمقيمين املعتمدين لعام  2022م
ال تتحمل شركتنا أي مسؤولية ازاء اية معلومات يتم استالمها من العميل و الوي من املفترض سالمتها و امكانية االعتماد عليها
كما ال تقر شركتنا بدقة او اكتمال البيانات املتاحة و ال تعبر عن رأهها و لم تقم بعرض أي نوع من الضمانات لدقة البيانات او اكتمالها اال
فيما اشارت اليه بوضو في هذا التقرير
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مراحل العمل

1

نطا العمل :

4

االجتم ـ ـ ــاع بالعمي ـ ـ ــل و تحدي ـ ـ ــد نط ـ ـ ــاق العم ـ ـ ــل بم ـ ـ ــا
يتض ـ ــمنه م ـ ــن غ ـ ــرض التقي ـ ــيم و اس ـ ــاس القيم ـ ــة و
االط ـ ـرا املعنيـ ــة و تـ ــاريخ التقيـ ــيم و أي افتراضـ ــات
خاص ـ ــة او هام ـ ــة بم ـ ــا يتض ـ ــمن وض ـ ــو التكلي ـ ــف و
املخرجات املتوقعة منه.

تطبي طر التقييم:

بنــاء علــى نطــاق العمــل و تحليــل الســوق يــتم تحديــد
طـ ــرق التقيـ ــيم املناسـ ــبة و وضـ ــع كافـ ــة االفتراضـ ــات
وامل ــدخالت للقي ــام بالحس ــابات املالي ــة للوص ـول ال ــى
القيمة السوقية وفقا للطرق املختارة.
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2

املعاينة وتحليل املوقع

معاين ـ ـ ـ ــة العق ـ ـ ـ ــار و التع ـ ـ ـ ــر عل ـ ـ ـ ــى خصائص ـ ـ ـ ــه و
مواصـ ـ ــفاته و مطابقـ ـ ــة املسـ ـ ــتندات مـ ـ ــع الواقـ ـ ــع .و
تحليـ ـ ــل موق ـ ـ ــع العقـ ـ ــار و االس ـ ـ ــتادامات املحيطـ ـ ــة
بالعق ـ ـ ــار م ـ ـ ــع تحدي ـ ـ ــد نط ـ ـ ــاق البح ـ ـ ـ الجغراف ـ ـ ــي و
االنشطة و املشاريع املناسبة

5

تقدير القيمة:

ي ـ ـ ــتم التوفي ـ ـ ــق ب ـ ـ ــين ط ـ ـ ــرق التقي ـ ـ ــيم املس ـ ـ ــتادمة
للوصــول الــى القيمــة الســوقية النهائيــة للعق ـار وفقــا
لتقديرنا النهائي.

Riyadh- Al Malqa
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3

6

جمع وتحليل البيانات :
القي ـ ـ ــام بجمـ ـ ــع البيان ـ ـ ــات السـ ـ ــوقية ( االيج ـ ـ ــارات و
العوائ ـ ــد ونس ـ ــب االش ـ ــغال و مص ـ ــاريف الص ـ ــيانة و
التشــغيل ) للعقــارات املــدرة للــدخل  .و البحـ ايضــا
عــن اســعار االراش ـ ي املشــامهة و تكــاليف املقــاولين و
تحليــل تلــك البيانــات للوصــول الــى معرفــة باتجاهــات
الســوق الســابقة و الحاليــة و املؤش ـرات املســتقبلية
الوي سيتم االعتماد عليها عند تطبيق الية التقييم

إعداد التقرير:
نع ـ ــد تقري ـ ــر التقي ـ ــيم وفق ـ ــا لنط ـ ــاق العم ـ ــل بحيـ ـ ـ
يتضـ ــمن البيانـ ــات و النت ـ ــائج و املخرجـ ــات الو ـ ـي ت ـ ــم
التوصل اليها من خالل مراحل العمل السابقة

011 410 5060 - 055 440 0893

العوامل االقتصادية المؤثرة في ظروف السوق وفي عملية اتخاذ القرارات
• العرض والطلب
كلمــا ازدادت نســبة الطلـب
وقل ــت نس ــبة الع ــرض علـ ـى
العق ـ ـ ــارات كلم ـ ـ ــا ارتفع ـ ـ ــت
أســعار العقــارات والعكــس
يحيح بالطبع فكلما قلـت
نسـبة الطلــب وزادت نسـبة
الع ــرض كلم ــا قل ــت أس ــعار
العقــارات كمــا تتــأثر نس ـبة
الطل ــب والع ــرض بالعديـ ـد
م ــن العوام ــل االقتص ــادية
والسياسية.
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• تو افر اصخدمات
تـوافر الخـدمات كاملــدارس
 ،الجامعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ،املـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوالت
التجاري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،الوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائل
الترفيهي ـ ـ ـ ـ ــة وغيره ـ ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ـ ــن
الخــدمات فــي منطقــة يــؤثر
عل ـ ـ ـ ــى أس ـ ـ ـ ــعار العق ـ ـ ـ ــارات
بشكل كبير فيـزداد الطلـب
عليه ـ ـ ــا م ـ ـ ــا ي ـ ـ ــؤثر بطبيع ـ ـ ـة
الح ــال عل ــى ازدي ــاد أس ــعار
العقارات في املنطقة.

• الوتع االقتصادي

• حالة العقار

األوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع االقتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادية
املتدنية بال شك تؤثر علـى
الس ـ ــوق العق ـ ــاري وأس ـ ــعار
العقـ ـ ــارات فتس ـ ـ ـ ب حالـ ـ ــة
م ـ ـ ـ ــن الرك ـ ـ ـ ــود واناف ـ ـ ـ ــاض
األسـ ـ ــعار  ،ام ـ ـ ــا ف ـ ـ ــي حال ـ ـ ــة
انتع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الحال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
االقتص ــادية لل ــبالد وثب ــات
دخ ـ ـ ــل الف ـ ـ ــرد فف ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذه
الحالـ ـ ـ ـ ــة تـ ـ ـ ـ ــزداد األسـ ـ ـ ـ ــعار
حي يكون هناا استقرار
في الحالة املادية لألفراد مـا
يجعلهــم قــادرين علــى ش ـراء
أو تأجير العقارات.

Riyadh- Al Malqa

• اصوالة السياسية

كلم ــا كان ــت حال ــة العق ــار
جيــدة كلمــا أثــر ذلــك عل ـى
ازدي ــاد س ــعر العق ــار عل ــى
سـ ـ ـ يل املث ـ ــال إن قارنـ ـ ـت
عقــار حالتــه جيــدة بعقـار
خ ـ ـ ـ ـ ــر مش ـ ـ ـ ـ ــابه ل ـ ـ ـ ـ ــه ف ـ ـ ـ ـ ــي
الصـ ـ ـ ــفات ولربمـ ـ ـ ــا تمي ـ ـ ـ ــز
ذلـ ـ ـ ــك األخيـ ـ ـ ــر بمس ـ ـ ـ ــاحة
أكب ــر ولكـ ــن حالت ــه كان ـ ـت
ســيئة فســتجد األفض ـلية
ب ـ ــالطبع للعق ـ ــار األول ذو
الحالة األفضل.

info@mumtalkati.com

الحال ـ ـ ـ ــة السياس ـ ـ ـ ــية ت ـ ـ ـ ــؤثر
بشـكل مباشـر علـى األوضـاع
االقتص ــادية لل ــبالد م ــا ي ـؤثر
بطبيع ــة الح ــال عل ــى أس ــعار
العقـ ــارات لـ ــذا فـ ــإن تـ ــدهور
األح ـ ــوال السياس ـ ــية لل ـ ــبالد
يح ـ ــد مه ـ ــا ع ـ ــدم اس ـ ــتقرار
للس ـ ـ ـ ــوق العق ـ ـ ـ ــاري فتج ـ ـ ـ ــد
بعـ ـ ــض املنـ ـ ــاطق يـ ـ ــزداد مه ـ ـ ـا
أسـ ـ ـ ــعار العقـ ـ ـ ــارات بشـ ـ ـ ــكل
مب ـ ـ ـ ـ ــالغ في ـ ـ ـ ـ ــه  ،ف ـ ـ ـ ـ ــي ح ـ ـ ـ ـ ــين
تنافض األسعار فـي منـاطق
أخر .

011 410 5060 - 055 440 0893

بيانات العقار
بيانات االرض
المدينة

الحي

منسوب االرض

نوع العقار

مساحة

نوع الملكية

الرياض

العليا

مستوي

سكني تجاري مكتبي

 1,740.00متر مربع

ملكية مطلقة

رقم الصك

تاريخ الصك

كتابة العدل

الموقع العام

رقم القطعة

رقم المخطط التنظيمي

310121040033

 1437/06/04هــ

الرياض

داخل النطاق

50-51

1184

الحدود و االطوال
االتجاه
شماال
جنوبا
شرقا

غربا
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الطول (م)

الحد

60
60
29
29

شارع عرض  20م
القطع  53ــ 52
شارع عرض  20م
شارع عرض  80م
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مواصفات وخدمات المبنى
بيانات العقار
نوع البناء

حالة البناء والتشطيبات

شاغرية المبنى

استخدام المبنى

خرساني

جيد

شاغر (تحت الترميم)

تجاري سكني مكتبي

عمر العقار

إكتمال البناء

نوع التكيف

عدد االداور

 24سنوات

تحت الترميم

مركزي

 10دور

القبو

الدور االرضي

الميزانيين

األدوار المتكررة

2

1

1

8

مصاعد
متوفر

أنظمة األنذار والحرائق
متوفر

الخدمات في المبنى
األمن والسالمة
متوفر

مولدات كهربائية
متوفر

الخدمات والمرافق المتوفرة في منطقة العقار
الكهرباء
متوفر
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الهاتف
متوفر

المياه
متوفر
Riyadh- Al Malqa
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الصرف الصحي
متوفر
011 410 5060 - 055 440 0893

أسلوب وطريقة التقييم
لتقددديرالقيمددة السددوقية لند تداء عملددو غددرض التقيدديم وطبيعددة العقددار ،سدديتم االعتمدداد عملددو سددلوب الدددال (طريقددة التدددفقات
الغ ددرض الرئي د د ي م ددن إنشد داء املبن ددى
النقدي ددة ا خص ددومة) اطريق ددة رئيس ددية لتق ددديرقيم ددة العق ددارموت ددوع التقي دديم حيد د
التجاري و تحقي الدال من التأجولللم اتب واملعارض والغرف الفندقية.

 4 -1سلوب الدال
يقـ ـ ــدم أسـ ـ ــلور الـ ـ ــدخل مؤش ـ ـ ـرا علـ ـ ــى
القيم ــة ع ــن طري ــق تحوي ــل الت ــدفقات
النقدي ــة املس ــتقبلية ال ــى قيم ــة حالي ــة
واح ـ ـ ــدة ووفق ـ ـ ــا له ـ ـ ــذا االس ـ ـ ــلور ي ـ ـ ــتم
تحديد قيمة االصل بـالرجوع إلـى قيمـة
االيـ ـ ـ ـرادات او الت ـ ـ ــدفقات النقدي ـ ـ ــة أو
توفير التكاليف من االصل.

طريق ـ ـ ـ ــة الت ـ ـ ـ ــدفقات النقدي ـ ـ ـ ــة
املخصومة

لــي طريقــة لتقيــيم العقــار تعتم ـد علــى
معرفـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ــدخل املسـ ـ ـ ـ ــتقبلي الـ ـ ـ ـ ــذي
ستحق لعقار ما.
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 4 -2املسح امليدان وتحليل الدال
ت ــؤثر أس ــعار االراش ـ ـ ي واملكات ــب واملع ـ ـارض
بشــكل كبيــر فــي تطــوير العقــار واســتعماالت
االراشـ ـ ـ ـ ي املختلف ـ ـ ــة  ،حيـ ـ ـ ـ تعتب ـ ـ ــر أح ـ ـ ــد
العوامــل الرئيســية فــي تحديــد نســبة املــردود
امل ـ ـ ــالي الس ـ ـ ــنوي لالس ـ ـ ــتعماالت املتنوع ـ ـ ــة ،
ك ــذلك أيض ــا ت ــؤثر ف ــي العدي ــد م ــن الن ــواحي
التاطيطيــة األخــر العمرانيــة مثــل أنظمــة
البن ـ ــاء وم ـ ــا تش ـ ــمله م ـ ــن ارتفاع ـ ــات املب ـ ـاني
واالرتــدادات  ،ايضــا نجــد ان جمــع البيانـات
مــن واقــع الســوق صــعب جــدا كــون الســوق
السـ ــعودي يصـ ــعب فيـ ــه جمـ ــع املعلومـ ــات
بدقة
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وتـ ـ ـ ــم أخـ ـ ـ ــذ بعـ ـ ـ ــض املقارنـ ـ ـ ــات وتحليلهـ ـ ـ ــا
كتجسيد للسوق واملقارنات لي:
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عروض المسح البياني
المساحة
متر مربع

سعر الليلة

عدد النجوم

نوع العرض

االحداثيات

مالحظات

 1العليا الرياض

فندق

150

3,290

5

ايجار

 2العليا الرياض

فندق

25

476

4

ايجار

 3العليا الرياض

فندق

35

782

5

ايجار

 4العليا الرياض

فندق

150

900

4

ايجار

24.711304
46.711304
24.707874
46.676696
24.707006
46.675507
24.702568
46.678632

غرفة سوبيربور

 5العليا الرياض

فندق

25

391

4

ايجار

24.706076
46.676958

غرفة ديلوكس

فندق

30

795

4

ايجار

24.697969
46.682448

غرفة ديلوكس

م الحي المدينة نوع العقار

6
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جناح جنوير
غرفة ديلوكس
جناح جنوير

االفتراضات واالفتراضات الخاصة:
إيرادات العقار
ت ـ ــم تقـ ـ ــدير إيـ ـ ـرادات العقـ ـ ــار
حسـ ـ ـ ـ ــب الـ ـ ـ ـ ــدخل اإلجمـ ـ ـ ـ ــالي
املرفــق مــن العميــل وبــافتراض
ان العق ـ ـ ــار عمـ ـ ـ ــل وباسـ ـ ـ ــبة
اشـغال تقديريــه حســب وضـع
الس ـ ـ ــوق وحس ـ ـ ــب البيانـ ـ ـ ــات
املرفق ــة م ــن العمي ــل وتحلي ــل
البيانــات مــع الســوق نجــد أن
إجمالي قيمة الدخل االجمـالي
وه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو  21,168,000ري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
سعودي.
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نسبة الشواغر
م ـ ـ ــن خ ـ ـ ــالل أعم ـ ـ ــال املس ـ ـ ــح
واملعاينـ ـ ــة تبـ ـ ــين إن متوسـ ـ ـ
اإلشـ ـ ــغال فـ ـ ــي هـ ـ ــذه املنطقـ ـ ــة
ح ـ ـ ــوالي  %60وذل ـ ـ ــك حس ـ ـ ــب
وضع السوق وكـذلك نجـد ان
عدد الغر  147غرفة.

النفقات ال شغيلية والر سمالية
النفقــات التشــغيلية لــي النفقــات
الخاصة بتأجير وصيانة العقار و
النفقات الرأسمالية لي النفقـات
الو ـ ـ ـ ــي يتحملهـ ـ ـ ــا املالـ ـ ـ ــك لت ـ ـ ـ ــرميم
وتطـ ــوير العقـ ــار مهـ ــد الحفـ ــا
علي ــه ف ــي حال ــة مناس ــبة لتحقي ــق
الدخل السنوي املالئم
تمثــل نســبة النفقــات التش ـغيلية
 %40بالاسبة ملشـاريع مشـامهة فـي
املنطقة املحيطة وتشمل تكاليف
نفق ـ ـ ـ ـ ــات الخ ـ ـ ـ ـ ــدمات املش ـ ـ ـ ـ ــتركة
والنظافـ ـ ـ ـ ــة والص ـ ـ ـ ـ ــيانة للمبن ـ ـ ـ ـ ــى
ونفقات إدارة ومراقبة األمن فيما
يتعل ـ ــق بتقي ـ ــيم العق ـ ــار نج ـ ــد ان
النفقــات التشــغيلية والرأسـمالية
تقـ ـ ــدر بقيمـ ـ ــة  % 40مـ ـ ــن دخـ ـ ــل
االيجار الفعلي وذلك
Riyadh- Al Malqa

معدل الرسملة
تقــديريا ب ــافتراض ان العقــار
عم ـ ــل دون النظ ـ ــر لوض ـ ــعه
الحالي.
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معـ ــدل الرس ـ ــملة هـ ــو مع ـ ــدل
ســتعمل لتحويــل الــدخل ال ــى
قيم ـ ــة ويس ـ ــتعمل ف ـ ــي تق ـ ــدير
القيمـ ــة االسـ ــتردادية للعق ـ ـار
وهنـ ـ ـ ــاا اك ـ ـ ـ ــر مـ ـ ـ ــن طريقـ ـ ـ ــة
الشتقاق معدل الرسملة فان
كـ ــل طريق ــة م ــن ه ــذه الط ــرق
تعتمد على اسـتادام املاشـ ي
القري ـ ـ ـ ـ ــب كوس ـ ـ ـ ـ ــيلة لتوق ـ ـ ـ ـ ــع
املستقبل.
ف ـ ــي ه ـ ــذا التقري ـ ــر ت ـ ــم تق ـ ــدير
مع ـ ـ ـ ــدل الرس ـ ـ ـ ــملة بطريق ـ ـ ـ ــة
االسـ ـ ـ ــتاال مـ ـ ـ ــن السـ ـ ـ ــوق
وذل ــك حس ــب ص ــناديق ريـ ــت
املش ـ ـ ـ ـ ـ ــامهة للعق ـ ـ ـ ـ ـ ــار مح ـ ـ ـ ـ ـ ــل
التقي ـ ــيم ف ـ ــي منطق ـ ــة العقـ ـ ـار
وقت التقييم هو .% 8

011 410 5060 - 055 440 0893

جدول يوضح طريقة التدفقات النقدية المخصومة:
افتراضات طريقة خصم التدفقات النقدية
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40%

معدل المصاريف (التشغيلية والرأسمالية) للفندق

40%

معدل الشواغر للفندق

5

فترة التدفقات النقدية

9%

معدل الخصم

0%

معدل النمو ثابت

8%

معدل الرسملة
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جدول يوضح طريقة التدفقات النقدية المخصومة:
السنوات
التدفقات النقدية الداالة
Estimated Rental Growth

عدد الغرف
ناق

147

2022

2023

2024

2025

2026

2027

0

1

2

3

4

5

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0

معدل الشواغر

ُمجمل دال االيجار

اجمالي الدال الفعملي
ناقص معدل المصاريف (التشغيلية والرأسمالية)
صافي الدخل التشغيلي للمبني )(NOI

40.0%

21,168,000 21,168,000 21,168,000 21,168,000 21,168,000
40%

40%

40%

40%

40%

8,467,200

8,467,200

8,467,200

8,467,200

8,467,200

0

21,168,000 21,168,000 21,168,000 21,168,000 21,168,000

0

8,467,200

8,467,200

0

12,700,800 12,700,800 12,700,800 12,700,800 12,700,800

0

5,080,320

5,080,320

5,080,320

5,080,320

5,080,320

0

7,620,480

7,620,480

7,620,480

7,620,480

7,620,480

8,467,200

8,467,200

8,467,200

القيمة االستردادية للمبني

95,256,000

صافي التدفقات النقدية

0

7,620,480

7,620,480

7,620,480

7,620,480

7,620,480

95,256,000

معامل الخصم

1

0.9174

0.8417

0.7722

0.7084

0.6499

0.6499

القيمة الحالية للتدفقات النقدية
صافي القيمة الحالية للمبني

0

6,991,266

6,414,006

5,884,409

5,398,540

4,952,789

61,909,864
91,550,874

القيمة النهائية بعد التقريب
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القيمة
االسالدادية
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91,550,000

القيمة النهائية للعقار
بنــاء علــى تطبيــق أســلور الــدخل – طريقــة التــدفقات النقديــة املخصــومة للوصــول للقيمــة فــان القيمــة النهائيــة للعقــار يمكــن
تحديدها كالتالي:
ت
القيمة الائائية رقما

 91,550,000لاير سعودي

ت
القيمة الائائية اتالة

فق واحد وتسعون مليون وخمس مئة وخمسون ألف ريال سعودي فق ال غير

اعتماد التقرير

رئيس جملس اإلدارة

الرئيس التنفيذي

م /أمحد بن حممد أبابطني

م /عبد اهلل بن علي الشويعر

رقم العضوية 1210000305 /

رقم العضوية 1210000540 /
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فريق العمل
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الوصف

األسم

فئة العضوية

رقم العضوية

رئيس مجلس اإلدارة

م  /أحمد محمد أبابطين

أساس ي زميل

1210000305

الرئيس التنفيذي

م /عبد هللا على الشويعر

أساس ي زميل

1210000540

Riyadh- Al Malqa
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مسح فوتوغرافي يوضح العقار

| 63

تقرير تقييم أبراج الفرسان

Riyadh- Al Malqa

info@mumtalkati.com

011 410 5060 - 055 440 0893

مسح فوتوغرافي يوضح العقار
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مسح فوتوغرافي يوضح العقار
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مسح فوتوغرافي يوضح العقار
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صورة توضح موقع المقارنات المشابهة
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صورة توضح موقع العقار في مدينة الرياض
االحداثيات اصجغر افية
E 46.67586
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تقريرتقييم مبنى تجاري مهتبي
الرياض -حي الربيع

(اصجامعة السعودية االلهالونية)
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المقدمة
السادة  /صندو الرياض ريت (شراة الرياض للدال العقاري)

املوقرين

شـكرا الختيـاركم شـركة ممتلكـاتي للتقيـيم وبنـاء علـى طلـبكم لتقيـيم مبنـى تجـاري مكتبـي (الجامعـة السـعودية اإللكترونيـة) الواقـع بالريـاض – حـي
الربي ــع فق ــد قمن ــا بالكش ــف الفعل ــي عل ــى واق ــع العق ــار و معاين ــة و دراس ــة املس ــتندات و الخ ـرائ االزم ــة وبع ــد اجـ ـراء دراس ــة للمنطق ــة املحيط ــة
واملجاورة للعقار نرفق طية التقرير التالي الذي يوفر البيانات الالزمة و يبين االسبار للوصول الى القيمة السوقية للعقار.
حي عملنا على دراسة املستندات املستلمة من العميل (الصك ورخصـة البنـاء) وتـم افتـراض يـحتها وعـدم وجـود أي اعبـاء تلحـق مهـا او قـد تـؤثر
على عملية التقييم.
كما حاولنا جاهدين في هذا امللخص بتقديم راينا حول القيمة السوقية للعقار بحسب ما توفر لدينا من معلومات مقدمة من العميل.
العقــار املقــدر هــو عبــارة عــن مبنــى تجــاري بمســاحة اجماليــة لــألرض  14,210.00متــر مربــع حســب الصــك وبمســاحة اجماليــة للمبــاني (متعــددة
املساحات).

بناء على الدراسة املنجزة فإننا نقدر القيمة السوقية للعقار محل التقييم وعلى وضعها الراهن بتاريخ التقدير وكما هو موثق
مهذا التقرير في  2022/06/30م
بمبلغ وقدره فق ( )150,000,000ريال سعودي  ،فق مئة وخمسون مليون ريال سعودي ال غير.
الرئيس التنفيذي
م /عبد هللا بن علي الشويعر
رقم اـلعضوية 1210000540 /ـ
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رئيس مجلس اإلدارة
م /أحمد بن محمد أبابطين
رقم العضوية 1210000305 /
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المحتوى

ا وتوى
امللخص التنفيذي
نطاق العمل
شروط التقييم
بيانات العقار

التقييم
حسار القيمة السوقية

مسح فوتوغرافي يوضح موقع العقار وموقعه من املدينة
صورة توضح عروض املسح امليداني
فريق العمل
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الملخص التنفيذي
معد التقرير  :شركة ممتلكاتي للتقييم بترخيص رقم  808/18/323بتاريخ  1439/07/11ه ـ
املقيم
العميل (صاحب التقرير) شركة الرياض للدخل العقاري
املستفيد(مستخدم التقرير) شركة الرياض للدخل العقاري
تقرير دوري لصندوق شركة الرياض للدخل العقاري
الغرض من التقييم
عبارة عن أرض مقام عليها مبنى تجاري مكتبي (الجامعة السعودية اإللكترونية).
العقار موتوع التقييم
الرياض – حي الربيع – ماط رقم (/1637ا)،قطعة رقم (  1859الي .)1874
عنوا العقار
 14,210.00متر مربع حسب الصك.
مساحة قطعة األرض
متعدد املساحات ( حسب رخصة املباني).
مسطحات املبان
شركة الرياض للدخل العقاري.
سم املال
810116043304
رقم الص
 1439/10/26هـ
تاريخ الص
نوع امللهية
ساس القيمة
معايولالتقييم
سلوب التقييم
تاريخ املعاينة
تاريخ نفاذ القيمة
تاريخ إصدارالتقييم
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ملكية مطلقة.
القيمة السوقية.
معايير التقييم الدولية املقيم ( )IVSالصادرة في العام  2022م
أسلور الدخل (طريقة االستثمار)
2022/06/05م
2022/06/30م
2022/06/30م
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 3-1الشروط املرجعية:
تــم إعــداد تقريــر التقيــيم بنــاء علــى التعليمــات الوــي تــم تلقيهــا مــن العميــل (شــركة الريــاض للــدخل العقــاري) لتقــدير القيمــة الســوقية للعقــار موضــوع التقيــيم لغــرض التقيــيم
الــدوري لصــندوق شــركة الريــاض للــدخل العقــاري  ،وبالتــالي فــان هــذا التقريــر ال يجــوز اســتادامه ألي أغ ـراض أخــر إن تقريــر التقيــيم قــد اعــد بواس ـطة ش ـركة ممتلكــاتي
للتقيــيم املعتمــدة مــن الهيئــة الســعودية للمقيمــين املعتمــدين وذلــك بعــد فحــص العقـ ــار محــل التقريــر ،وجمــع البيانــات واملعلومــات وتحليلهــا لتكــوين وتطــوير رأي محايــد عــن
القيمــة الســوقية للعقــار املــذكور ليتناســب مــع الغــرض الــذي تــم تحديــده مســبقا وتماشــيا مــع معــايير التقيــيم الدوليــة املقــيم ( )IVSالصــادرة فــي العــام  2022م  ،ويقــر املقــيم
باستقالليته وبعدم وجود تعارض مصالح مع أي أطرا مهمة في التقييم او األصول موضع التقييم.

 4-1تحديد العقار محل التقييم:
العقار عبارة عن ارض مقام عليها مبنى تجاري مكتبي في منطقة الرياض  ،طريق االمير محمد بن سلمان ،مساحة األرض حسب الصك لي  14,210.00متر مربع.

 5-1الغرض من التقييم :
تقدير قيمة امللكية املطلقة للمبنى (الجامعة السعودية االلكترونية) لغرض التقييم الدوري لصندوق شركة الرياض للدخل العقاري.

 6-1ساس القيمة املستخدمة:
عتمد أساس التقييم علـى تقـدير القيمـة السـوقية للعقـار فـي تـاريخ التقيـيم  ،علـى أسـاس ان العقـار خـالي مـن جميـع االعتبـارات والشـروط التقييديـة وااللتزامـات القانونيـة ،
وعليـه ان املفهـوم املتبــع فـي هـذا التقريــر عـن القيمـة الســوقية هـو املفهـوم الــذي تـم تقديمـه فــي املعيـار  104الفقـرة ( )103مــن معـايير التقيـيم الدوليــة " :القيمـة السـوقية لــي
املبلــغ املقــدر الــذي يابغــي علــى أساســه مبادلــة األصــول أو االلتزامــات فــي تــاريخ التقيــيم ـبــين مشــتر راغــب وبــائع راغــب فــي إطــار معاملــة علــى أســاس محايـد بعــد تســويق مناســب
حي يتصر كل طر من األطرا بمعرفة وحكمة دون قسر أو إجبار".
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 7-1تاريخ التقييم :
تــم اســتاال ال ـرأي فــي القيمــة فــي  30يونيــو  2022م فــي حــين أن تــاريخ البح ـ واالستقصــاء (املعاينــة ) هــو  5يونيــو  2022م وتــاريخ إصــدار التقريــر هــو  30يونيــو  2022م
ويعكس التقييم رأينا في القيمة في تاريخ التقييم ولكن قيم العقارات لي عرضة للتقلبات بمرور الوقت حي قد تتغير يرو السوق.

 8-1نطا التقييم :
اشــتمل نطــاق التقيــيم علــى البحـ والتحليــل إلعــداد التقريــر وفقــا للغــرض املقصــود بــالتوافق مــع معــايير التقيــيم الدوليــة  ،حيـ تــم فحــص العقــار ومعاياتــه مــن الــداخل
والخارج في تاريخ معاينة العقار وتم الحصول على كافة البيانات الالزمة إلعداد التقرير.

 9-1طبيعة ومصدراملعلومات :
تم االعتماد على املعلومات املوجودة في صكوا امللكية املرفقة للعقار  ،كما أن البيانات البلدية والسوقية واالقتصادية املقدمة ضمن هـذا التقريـر لـي اسـتنادا إلـى مصـادر
معتمدة ماتلفة ولم نطلع على عقود التأجير الخاصة بالعقار وتم االعتماد فق على معلومات العقار ومقارنتها مع اسعار السوق وبافتراض يحتها.

 10-1االفالاتات و الظروف االستثنائية:
لــم يتــوفر للمقــيم إمكاني ــة فحــص املوقــع بيفيــا وعل ــى هــذا تــم افت ـراض أن العق ــار موضــع التقيــيم ال يحتــوي عل ــى أي مــواد خطــرة أو ملوثــة بيفي ـا ،وت ـم افت ـراض ان الص ــيانة
والتشغيل لجزئية املكاتب واملعارض نسبة  %2من املصروفات و %38بالاسبة للفنادق وذلك حسب السائد في منطقة العقار.
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فرضيات التقرير
-

تلتزم شركة ممتلكاتي للتقييم بسرية املعلومات الواردة في التقرير.

-

إن هذا التقييم مرتب بتقدير القيمة السوقية في يل الظرو الحالية.

-

التقرير معد لغرض العميل ومستادمين التقرير واليجوز استادامه إال في الغرض الذي أعد مـن أجلـه واليجـب توزيعـه او نشـره او جـزء
منه في أي مستند او بيان او تعميم او اي وسيلة من وسائل االتصاالت إال بعد الحصول على موافقة خطية من شركة ممتلكـاتي للتقيـيم
ونصر ملدير الصندوق نشر هذا التقرير على موقعه اإللكتروني وكذلك على موقع تداول اإللكترونـي وعلـى موقـع هيئـة السـوق املاليـة وال
نقبل إي مسئولية أيا كانت أمام أي طر أخر.

-

تم معاينة العقار ياهريا ولم يتم الكشف عليه إنشائيا ولم يتم مالحظة أي عيور ياهرة مالم تذكر في التقرير.

-

إن جميــع املســتندات املقدمــة مــن العميــل لــي علــى مســئوليته وشــركة ممتلكــاتي للتقيــيم لــيس لهــا أي مســئولية تجــاه املســتندات الخاصــة
مهذا العقار ،وتم افتراض املستندات يحيحة وخالية من أي التزامات قانونية أو أي معوقات مالم تذكر باملستندات او يصـر مهـا طالـب

التقيــيم كمــا ال تقــر الشــركة بدقــة او اكتمــال البيانــات املتاحــة واحيانــا يــتم افتـراض فرضــيات وذلــك حســب وضــع الســوق فــي حــال نقــص
املعلومات وعليه التعبر عن رأهها ولم تقم بأي نوع من الضمانات لدقة البيانات او اكتمالها إال فيما أشارت اليه بوضو في هذا التقرير.
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-

تم التقييم حسب املعايير الدولية الصادرة من هيئة السعوديين للمقيمين املعتمدين في عام  2022م.

-

مدة هذا التقييم سارية ملدة ثالثة أشهر من تاريخ إعداد هذا التقرير.
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نطاق العمل
لنود نطا العمل
نطاق البح

االيضاح
املسح امليداني ملنطقة العقارات محل التقييم و العقارات املشامهة لها وعملنا قدر املستطاع على جمع البيانات وتحليلها
للخروج باتائج تادم هذا التقرير و الغرض املاشود من اجله.

اعتمدنا في اعداد هذا التقرير على املعلومات املقدمة لنا من العميل وافترضنا امها يحيحه و اعتمدنا عليها للوصول بمارجات هذا التقرير
طبيعة و مصادر املعلومات كما اعتمدنا على حزمة من املعلومات و البيانات الخاصة بشركة ممتلكاتي للتقييم ومن اعمال التقييم السابقة و املسح امليداني املستمر
ومن ادارة الدراسات و االبحا بالشركة والوي نر حسب حدود علمنا امها يحيحة .

نوع التقرير

التقرير متكامل يحتوي على ايضا متكامل لكافة اعمال التقييم بما تتضمنه من خطوات و بيانات و معلومات و حسابات و خالفه

قيود استادام التقرير

التقرير اعد لغرض العميل وال يجوز استادامه اال في الغرض الذي اعد من اجله وال يجب توزيعه او نشرة او جزء منه اال بعد الحصول على
موافقة خطية من شركة ممتلكاتي للتقييم.

املعايير املتبعة
االفتراضات املهمة و
االفتراضات الخاصة
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معايير التقييم الدولية ) (IVSCالصادرة من الهيئة السعودية للمقيمين املعتمدين لعام  2022م.
ال تتحمل شركتنا أي مسؤولية ازاء اية معلومات يتم استالمها من العميل و الوي من املفترض سالمتها و امكانية االعتماد عليها
كما ال تقر شركتنا بدقة او اكتمال البيانات املتاحة و ال تعبر عن رأهها و لم تقم بعرض أي نوع من الضمانات لدقة البيانات او اكتمالها اال
فيما اشارت اليه بوضو في هذا التقرير.
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مراحل العمل

1

نطا العمل :

4

االجتم ـ ـ ــاع بالعمي ـ ـ ــل و تحدي ـ ـ ــد نط ـ ـ ــاق العم ـ ـ ــل بم ـ ـ ــا
يتض ـ ــمنه م ـ ــن غ ـ ــرض التقي ـ ــيم و اس ـ ــاس القيم ـ ــة و
االط ـ ـرا املعنيـ ــة و تـ ــاريخ التقيـ ــيم و أي افتراضـ ــات
خاص ـ ــة او هام ـ ــة بم ـ ــا يتض ـ ــمن وض ـ ــو التكلي ـ ــف و
املخرجات املتوقعة منه.

تطبي طر التقييم:

بنــاء علــى نطــاق العمــل و تحليــل الســوق يــتم تحديــد
طـ ــرق التقيـ ــيم املناسـ ــبة و وضـ ــع كافـ ــة االفتراضـ ــات
وامل ــدخالت للقي ــام بالحس ــابات املالي ــة للوص ـول ال ــى
القيمة السوقية وفقا للطرق املختارة.
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2

املعاينة وتحليل املوقع

معاين ـ ـ ـ ــة العق ـ ـ ـ ــار و التع ـ ـ ـ ــر عل ـ ـ ـ ــى خصائص ـ ـ ـ ــه و
مواصـ ـ ــفاته و مطابقـ ـ ــة املسـ ـ ــتندات مـ ـ ــع الواقـ ـ ــع .و
تحليـ ـ ــل موق ـ ـ ــع العقـ ـ ــار و االس ـ ـ ــتادامات املحيطـ ـ ــة
بالعق ـ ـ ــار م ـ ـ ــع تحدي ـ ـ ــد نط ـ ـ ــاق البح ـ ـ ـ الجغراف ـ ـ ــي و
االنشطة و املشاريع املناسبة

5

تقدير القيمة:

ي ـ ـ ــتم التوفي ـ ـ ــق ب ـ ـ ــين ط ـ ـ ــرق التقي ـ ـ ــيم املس ـ ـ ــتادمة
للوصــول الــى القيمــة الســوقية النهائيــة للعق ـار وفقــا
لتقديرنا النهائي.
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3

6

جمع وتحليل البيانات :
القي ـ ـ ــام بجمـ ـ ــع البيان ـ ـ ــات السـ ـ ــوقية ( االيج ـ ـ ــارات و
العوائ ـ ــد ونس ـ ــب االش ـ ــغال و مص ـ ــاريف الص ـ ــيانة و
التشــغيل ) للعقــارات املــدرة للــدخل  .و البحـ ايضــا
عــن اســعار االراش ـ ي املشــامهة و تكــاليف املقــاولين و
تحليــل تلــك البيانــات للوصــول الــى معرفــة باتجاهــات
الســوق الســابقة و الحاليــة و املؤش ـرات املســتقبلية
الوي سيتم االعتماد عليها عند تطبيق الية التقييم

إعداد التقرير:
نع ـ ــد تقري ـ ــر التقي ـ ــيم وفق ـ ــا لنط ـ ــاق العم ـ ــل بحيـ ـ ـ
يتضـ ــمن البيانـ ــات و النت ـ ــائج و املخرجـ ــات الو ـ ـي ت ـ ــم
التوصل اليها من خالل مراحل العمل السابقة

011 410 5060 - 055 440 0893

العوامل االقتصادية المؤثرة في ظروف السوق وفي عملية اتخاذ القرارات
• العرض والطلب
كلمــا ازدادت نســبة الطلـب
وقل ــت نس ــبة الع ــرض علـ ـى
العق ـ ـ ــارات كلم ـ ـ ــا ارتفع ـ ـ ــت
أســعار العقــارات والعكــس
يحيح بالطبع فكلما قلـت
نسـبة الطلــب وزادت نسـبة
الع ــرض كلم ــا قل ــت أس ــعار
العقــارات كمــا تتــأثر نس ـبة
الطل ــب والع ــرض بالعديـ ـد
م ــن العوام ــل االقتص ــادية
والسياسية.
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• تو افر اصخدمات
تـوافر الخـدمات كاملــدارس
 ،الجامعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ،املـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوالت
التجاري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،الوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائل
الترفيهي ـ ـ ـ ـ ــة وغيره ـ ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ـ ــن
الخــدمات فــي منطقــة يــؤثر
عل ـ ـ ـ ــى أس ـ ـ ـ ــعار العق ـ ـ ـ ــارات
بشكل كبير فيـزداد الطلـب
عليه ـ ـ ــا م ـ ـ ــا ي ـ ـ ــؤثر بطبيع ـ ـ ـة
الح ــال عل ــى ازدي ــاد أس ــعار
العقارات في املنطقة.

• الوتع االقتصادي

• حالة العقار

األوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع االقتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادية
املتدنية بال شك تؤثر علـى
الس ـ ــوق العق ـ ــاري وأس ـ ــعار
العقـ ـ ــارات فتس ـ ـ ـ ب حالـ ـ ــة
م ـ ـ ـ ــن الرك ـ ـ ـ ــود واناف ـ ـ ـ ــاض
األسـ ـ ــعار  ،ام ـ ـ ــا ف ـ ـ ــي حال ـ ـ ــة
انتع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الحال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
االقتص ــادية لل ــبالد وثب ــات
دخ ـ ـ ــل الف ـ ـ ــرد فف ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذه
الحالـ ـ ـ ـ ــة تـ ـ ـ ـ ــزداد األسـ ـ ـ ـ ــعار
حي يكون هناا استقرار
في الحالة املادية لألفراد مـا
يجعلهــم قــادرين علــى ش ـراء
أو تأجير العقارات.

Riyadh- Al Malqa

• اصوالة السياسية

كلم ــا كان ــت حال ــة العق ــار
جيــدة كلمــا أثــر ذلــك عل ـى
ازدي ــاد س ــعر العق ــار عل ــى
سـ ـ ـ يل املث ـ ــال إن قارنـ ـ ـت
عقــار حالتــه جيــدة بعقـار
خ ـ ـ ـ ـ ــر مش ـ ـ ـ ـ ــابه ل ـ ـ ـ ـ ــه ف ـ ـ ـ ـ ــي
الصـ ـ ـ ــفات ولربمـ ـ ـ ــا تمي ـ ـ ـ ــز
ذلـ ـ ـ ــك األخيـ ـ ـ ــر بمس ـ ـ ـ ــاحة
أكب ــر ولكـ ــن حالت ــه كان ـ ـت
ســيئة فســتجد األفض ـلية
ب ـ ــالطبع للعق ـ ــار األول ذو
الحالة األفضل.

info@mumtalkati.com

الحال ـ ـ ـ ــة السياس ـ ـ ـ ــية ت ـ ـ ـ ــؤثر
بشـكل مباشـر علـى األوضـاع
االقتص ــادية لل ــبالد م ــا ي ـؤثر
بطبيع ــة الح ــال عل ــى أس ــعار
العقـ ــارات لـ ــذا فـ ــإن تـ ــدهور
األح ـ ــوال السياس ـ ــية لل ـ ــبالد
يح ـ ــد مه ـ ــا ع ـ ــدم اس ـ ــتقرار
للس ـ ـ ـ ــوق العق ـ ـ ـ ــاري فتج ـ ـ ـ ــد
بعـ ـ ــض املنـ ـ ــاطق يـ ـ ــزداد مه ـ ـ ـا
أسـ ـ ـ ــعار العقـ ـ ـ ــارات بشـ ـ ـ ــكل
مب ـ ـ ـ ـ ــالغ في ـ ـ ـ ـ ــه  ،ف ـ ـ ـ ـ ــي ح ـ ـ ـ ـ ــين
تنافض األسعار فـي منـاطق
أخر .

011 410 5060 - 055 440 0893

بيانات العقار
بيانات االرض
المدينة

الحي

منسوب االرض

نوع العقار

مساحة

نوع الملكية

الرياض

الربيع

مستوى

تجاري مكتبي

 14,210.00متر مربع

ملكية مطلقة

رقم الصك

تاريخ الصك

كتابة العدل

الموقع العام

رقم القطعة

رقم المخطط التنظيمي

810116043304

 1439/10/26هــ

الرياض

داخل النطاق

82

/1637ك

الحدود و االطوال
االتجاه
شماال
جنوبا
شرقا

غربا
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الطول (م)

الحد

203
203
70
70

شارع عرض  15م
شارع عرض  80م
شارع عرض  60م
شارع عرض  8م

Riyadh- Al Malqa

info@mumtalkati.com

011 410 5060 - 055 440 0893

مواصفات وخدمات المبنى
بيانات العقار
نوع البناء
خرساني
عمر العقار
 6سنوات
القبو
1

حالة البناء والتشطيبات
جيد جدا
إكتمال البناء
مكتمل
الدور االرضي
1

شاغرية المبنى
غير شاغر
نوع التكيف
مركزي
الميزانيين
0

استخدام المبنى
تجاري مكتبي
عدد االداور
 2دور
األدوار المتكررة
1

الخدمات في المبنى
مصاعد
متوفر

أنظمة األنذار والحرائق
متوفر

األمن والسالمة
متوفر

مولدات كهربائية
متوفر

الخدمات والمرافق المتوفرة في منطقة العقار
الكهرباء
متوفر
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الهاتف
متوفر

المياه
متوفر
Riyadh- Al Malqa

info@mumtalkati.com

الصرف الصحي
متوفر
011 410 5060 - 055 440 0893

أسلوب وطريقة التقييم
لتقدير القيمة السوقية بناء علـى غـرض التقيـيم وطبيعـة العقـار  ،سـيتم االعتمـاد علـى أسـلور الـدخل (طريقـة التـدفقات النقديـة
املخصومة) كطريقة رئيسية لتقدير قيمة العقار موضـوع التقيـيم حيـ أن الغـرض الرئيمـ ي مـن إنشـاء املبنـى التجـاري هـو تحقيـق
الدخل من التأجير للمكاتب واملعارض والغر الفندقية.

 4 -1سلوب الدال
يقـ ـ ــدم أسـ ـ ــلور الـ ـ ــدخل مؤش ـ ـ ـرا علـ ـ ــى
القيم ــة ع ــن طري ــق تحوي ــل الت ــدفقات
النقدي ــة املس ــتقبلية ال ــى قيم ــة حالي ــة
واح ـ ـ ــدة ووفق ـ ـ ــا له ـ ـ ــذا االس ـ ـ ــلور ي ـ ـ ــتم
تحديد قيمة االصل بـالرجوع إلـى قيمـة
االيـ ـ ـ ـرادات او الت ـ ـ ــدفقات النقدي ـ ـ ــة أو
توفير التكاليف من االصل.

طريقة االس ثمار
لــي طريقــة لتقيــيم العقــار تعتم ـد علــى
معرفـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ــدخل املسـ ـ ـ ـ ــتقبلي الـ ـ ـ ـ ــذي
ستحق لعقار ما.
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 4 -2املسح امليدان وتحليل الدال
ت ــؤثر أس ــعار االراش ـ ـ ي واملكات ــب واملع ـ ـارض
بشــكل كبيــر فــي تطــوير العقــار واســتعماالت
االراشـ ـ ـ ـ ي املختلف ـ ـ ــة  ،حيـ ـ ـ ـ تعتب ـ ـ ــر أح ـ ـ ــد
العوامــل الرئيســية فــي تحديــد نســبة املــردود
امل ـ ـ ــالي الس ـ ـ ــنوي لالس ـ ـ ــتعماالت املتنوع ـ ـ ــة ،
ك ــذلك أيض ــا ت ــؤثر ف ــي العدي ــد م ــن الن ــواحي
التاطيطيــة األخــر العمرانيــة مثــل أنظمــة
البن ـ ــاء وم ـ ــا تش ـ ــمله م ـ ــن ارتفاع ـ ــات املب ـ ـاني
واالرتــدادات  ،ايضــا نجــد ان جمــع البيانـات
مــن واقــع الســوق صــعب جــدا كــون الســوق
السـ ــعودي يصـ ــعب فيـ ــه جمـ ــع املعلومـ ــات
بدقة

Riyadh- Al Malqa

info@mumtalkati.com

وتـ ـ ـ ــم أخـ ـ ـ ــذ بعـ ـ ـ ــض املقارنـ ـ ـ ــات وتحليلهـ ـ ـ ــا
كتجسيد للسوق واملقارنات لي:

011 410 5060 - 055 440 0893

عروض المسح البياني
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سعر المتر
االيجاري باللاير

إجمالي السعر
باللاير

نوع العرض /سوم /حد

االحداثيات

مالحظات

المساحة
المدينة نوع العقار
متر مربع
معارض

211.00

1,300.00

274,300.00

عرض ايجاري  /حد

24.787418 - 46.659034

---

288.00

1,400.00

403,200.00

عرض ايجاري  /حد

24.785374 - 46.661357

---

1,200.00

360,000.00

عرض ايجاري  /حد

24.788360 -46.647976

---

429,600.00

عرض ايجاري  /حد

24.784130 -46.660758

---

عرض ايجاري لكامل العقار  /حد 24.795026 - 46.650919

---

م

الحي

1

الربيع

الرياض

2

النفل

الرياض

معارض

3

الربيع

الرياض

معارض

300.00

4

النفل

الرياض

معارض

358.00

1,200.00

5

الربيع

الرياض

معارض
ومكاتب

3,500.00

2,000.00

7,000,000.00

6

الربيع

مبنى تجاري
الرياض
مكتبي

3,655.80

-

63,920,750.00

عرض للبيع /
سوم معدل العائد ()8%

24.797831 -46.653553

الدخل /
5,113,660

7

الربيع

الرياض

مكاتب

700

300

210,000

عرض ايجاري  /حد

46.65937 - 24.78659

---

8

الربيع

الرياض

مكاتب

95

550

52,250

عرض ايجاري  /حد

46.679870 -24.791327

---

9

الربيع

الرياض

مكاتب

120

550

66,000

عرض ايجاري  /حد

24.791088 - 46.679990

---
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االفتراضات واالفتراضات الخاصة.
إيرادات العقار
ت ـ ــم تقـ ـ ــدير إيـ ـ ـرادات العقـ ـ ــار
حسـ ـ ـ ـ ــب الـ ـ ـ ـ ــدخل اإلجمـ ـ ـ ـ ــالي
املرفــق مــن العميــل وبــافتراض
يـ ــحته وباسـ ــبة أشـ ــغار %0
حس ــب البيان ــات املرفق ــة مـ ـن
العمي ــل وتحلي ــل البيان ــات مــع
السـ ـ ــوق وان تقـ ـ ــدير إجمـ ـ ــالي
الـ ـ ــدخل حسـ ـ ــب العقـ ـ ــد هـ ـ ــو
 12,000,000ريال سعودي.
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نسبة الشواغر
م ـ ـ ــن خ ـ ـ ــالل أعم ـ ـ ــال املس ـ ـ ــح
واملعاينـ ـ ــة تبـ ـ ــين إن متوسـ ـ ـ
اإلشـ ـ ــغال فـ ـ ــي هـ ـ ــذه املنطقـ ـ ــة
ح ـ ـ ــوالي  ( %95عنـ ـ ـ ــي معـ ـ ـ ــدل
اإلشــغار  ، )%5وب ــافتراض ان
العق ــد مس ــتأجر بعق ــد واح ــد
لكام ـ ــل العقـ ـ ــار تـ ـ ــم افتـ ـ ـراض
الشواغر .%0

النفقات ال شغيلية والر سمالية
النفقــات التشــغيلية لــي النفقــات
الخاصة بتأجير وصيانة العقار و
النفقات الرأسمالية لي النفقـات
الو ـ ـ ـ ــي يتحملهـ ـ ـ ــا املالـ ـ ـ ــك لت ـ ـ ـ ــرميم
وتطـ ــوير العقـ ــار مهـ ــد الحفـ ــا
علي ــه ف ــي حال ــة مناس ــبة لتحقي ــق
الدخل السنوي املالئم
وتمثل نسبة النفقات التشغيلية
 %20 - %10بالاس ـ ـ ـ ــبة ملش ـ ـ ـ ــاريع
مش ـ ـ ــامهة ف ـ ـ ــي املنطق ـ ـ ــة املحيط ـ ـ ـة
وتش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمل تك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاليف نفق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
الخ ـ ـ ــدمات املش ـ ـ ــتركة والنظافـ ـ ـ ـة
والصـ ــيانة للمبن ـ ــى ونفق ـ ــات إدارة
ومراقب ـ ـ ـ ــة األم ـ ـ ـ ــن فيم ـ ـ ـ ــا يتعل ـ ـ ـ ــق
بتقيــيم العق ــار نج ــد ان النفق ــات
التش ـ ـ ــغيلية والرأس ـ ـ ــمالية تق ـ ـ ـدر
بقيمة %0
Riyadh- Al Malqa

معدل الرسملة
م ـ ــن دخ ـ ــل االيج ـ ــار الفعل ـ ــي
كـ ـ ــون جميـ ـ ــع النفقـ ـ ــات تـ ـ ــم
تحميلهـ ـ ــا للمسـ ـ ــتأجر ك ـ ـ ــون
العقار بعقد واحد.

info@mumtalkati.com

معـ ــدل الرس ـ ــملة هـ ــو مع ـ ــدل
ســتعمل لتحويــل الــدخل ال ــى
قيم ـ ــة ويس ـ ــتعمل ف ـ ــي تق ـ ــدير
القيمـ ــة االسـ ــتردادية للعق ـ ـار
وهنـ ـ ـ ــاا اك ـ ـ ـ ــر مـ ـ ـ ــن طريقـ ـ ـ ــة
الشتقاق معدل الرسملة فان
كـ ــل طريق ــة م ــن ه ــذه الط ــرق
تعتمد على اسـتادام املاشـ ي
القري ـ ـ ـ ـ ــب كوس ـ ـ ـ ـ ــيلة لتوق ـ ـ ـ ـ ــع
املستقبل.
ف ـ ــي ه ـ ــذا التقري ـ ــر ت ـ ــم تق ـ ــدير
مع ـ ـ ـ ــدل الرس ـ ـ ـ ــملة بطريق ـ ـ ـ ــة
االسـ ـ ـ ــتاال مـ ـ ـ ــن السـ ـ ـ ــوق
وذل ــك حس ــب ص ــناديق ريـ ــت
املش ـ ـ ـ ـ ـ ــامهة للعق ـ ـ ـ ـ ـ ــار مح ـ ـ ـ ـ ـ ــل
التقي ـ ــيم ف ـ ــي منطق ـ ــة العقـ ـ ـار
وقت التقييم هو .%8

011 410 5060 - 055 440 0893

حساب القيمة بطريقة االستثمار (رسملة الدخل)
أسلوب الدخل (طريقة االستثمار)

البند

القيمة لالريال السعودي

الوحدة

إجمالي مجمل الدال

12,000,000

ريال  /سنويا

نسبة الشواغر
مجمل الدال بعد اصم نسبة الشواغر

0%
0

نسبة
ريال  /سنويا

مجمل الدال الفعال

12,000,000

ريال  /سنويا

نسبة مصروفات ال شغيل و الصيانة

0%

نسبة

قيمة مصروفات ال شغيل والصيانة

0

ريال  /سنويا

صافي الدال بعد اصم مصروفات ال شغيل

12,000,000

ريال  /سنويا

معدل الرسملة

8%

نسبة

القيمة السوقية الائائية للعقار

150,000,000

ريال  /سنويا

150,000,000

ريال  /سنويا

القيمة السوقية الائائية للعقار بعد التقريب
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القيمة النهائية للعقار
لندداء عملددو تطبيد سددلوب الدددال – طريقددة االسد ثمار(رسددملة الدددال) للوصددول للقيمددة فددا القيمددة الائائيدة للعقدداريمهددن
تحديد ا كالتالي:
ت
القيمة الائائية رقما

 150,000,000لاير سعودي

ت
القيمة الائائية اتالة

فق مئة وخمسون مليون ريال سعودي فق ال غير

اعتماد التقرير

رئيس جملس اإلدارة

الرئيس التنفيذي

م /أمحد بن حممد أبابطني

م /عبد اهلل بن علي الشويعر

رقم العضوية 1210000305 /

رقم العضوية 1210000540 /
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فريق العمل
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الوصف

األسم

فئة العضوية

رقم العضوية

رئيس مجلس اإلدارة

م  /أحمد محمد أبابطين

أساس ي زميل

1210000305

الرئيس التنفيذي

م /عبد هللا على الشويعر

أساس ي زميل

1210000540

Riyadh- Al Malqa

info@mumtalkati.com

011 410 5060 - 055 440 0893

مسح فوتوغرافي يوضح العقار
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مسح فوتوغرافي يوضح العقار
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مسح فوتوغرافي يوضح العقار
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مسح فوتوغرافي يوضح العقار
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مسح فوتوغرافي يوضح العقار
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صورة توضح موقع المقارنات المشابهة
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صورة توضح موقع العقار في مدينة الرياض
االحداثيات اصجغر افية
E 46.67625
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تقريرتقييم مبنى سهني تجاري مهتبي
الرياض -حي الصوافة

(فند جي دلليو ماريوت و كاديمية اس ت س ي)
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المقدمة
السادة  /صندو الرياض ريت (شراة الرياض للدال العقاري)

املوقرين

شـكرا الختيـاركم شـركة ممتلكـاتي للتقيـيم وبنــاء علـى طلـبكم لتقيـيم مبنـى سـكني تجـاري مكتبـي (فنـدق جــي دبليـو مـاريوت ) الواقـع بالريـاض – حــي
الصــحافة فقــد قمنــا بالكشــف الفعلــي علــى واقــع العقــار و معاينــة و دراســة املســتندات و الخـرائ الالزمــة وبعــد اجـراء دراســة للمنطقــة املحيطــة
واملجاورة للعقار نرفق طية التقرير التالي الذي يوفر البيانات الالزمة و يبين االسبار للوصول الى القيمة السوقية للعقار.
حي عملنا على دراسة املستندات املستلمة من العميل (الصك ورخصـة البنـاء) وتـم افتـراض يـحتها وعـدم وجـود أي اعبـاء تلحـق مهـا او قـد تـؤثر
على عملية التقييم.
كما حاولنا جاهدين في هذا امللخص بتقديم راينا حول القيمة السوقية للعقار بحسب ما توفر لدينا من معلومات مقدمة من العميل.
العقار املقدر هو عبارة عن مبنى سكني تجاري بمساحة اجمالية لألرض  21,106.00متر مربع حسب الصك وبمساحة اجماليـة للمبـاني (حسـب
الرخصة).
بناء على الدراسة املنجزة فإننا نقدر القيمة السوقية للعقار محل التقييم وعلى وضعها الراهن بتاريخ التقدير وكما هو موثق مهذا التقرير في
 2022/06/30م
بمبلغ وقدره ( )763,512,000ريال سعودي  ،فق سبع مئة وثالثة وستون مليون وخمس مئة وإثناعشر ألف ريال سعودي ال غير
رئيس مجلس اإلدارة
م /أحمد بن محمد أبابطين
رقم العضوية 1210000305 /

الرئيس التنفيذي
م /عبد هللا بن علي الشويعر
رقم اـلعضوية 1210000540 /ـ
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المقدمة
السادة  /صندو الرياض ريت (شراة الرياض للدال العقاري)

املوقرين

شــكرا الختيــاركم شــركة ممتلكــاتي للتقيــيم وبنــاء علــى طلــبكم لتقيــيم مبنــى ســكني تجــاري مكتبــي (أكاديميــة اس تــي اس ـ ي) الواقــع بالريــاض – حــي
الصــحافة فقــد قمنــا بالكشــف الفعلــي علــى واقــع العقــار و معاينــة و دراســة املســتندات و الخـرائ الالزمــة وبعــد اجـراء دراســة للمنطقــة املحيطــة
واملجاورة للعقار نرفق طية التقرير التالي الذي يوفر البيانات الالزمة و يبين االسبار للوصول الى القيمة السوقية للعقار.
حي عملنا على دراسة املستندات املستلمة من العميل (الصك ورخصـة البنـاء) وتـم افتـراض يـحتها وعـدم وجـود أي اعبـاء تلحـق مهـا او قـد تـؤثر
على عملية التقييم.
كما حاولنا جاهدين في هذا امللخص بتقديم راينا حول القيمة السوقية للعقار بحسب ما توفر لدينا من معلومات مقدمة من العميل.
العقار املقدر هو عبارة عن مبنى سكني تجاري بمساحة اجمالية لألرض  21,106.00متر مربع حسب الصك وبمساحة اجماليـة للمبـاني (حسـب
الرخصة).
بناء على الدراسة املنجزة فإننا نقدر القيمة السوقية للعقار محل التقييم وعلى وضعها الراهن بتاريخ التقدير وكما هو موثق مهذا التقرير في
 2022/06/30م
بمبلغ وقدره ( )64,447,000ريال سعودي  ،فق أربعة وستون مليون وأربع مئة وسبعة وأربعون ألف ريال سعودي ال غير
رئيس مجلس اإلدارة
م /أحمد بن محمد أبابطين
رقم العضوية 1210000305 /

الرئيس التنفيذي
م /عبد هللا بن علي الشويعر
رقم اـلعضوية 1210000540 /ـ
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المحتوى

ا وتوى
امللخص التنفيذي
نطاق العمل
شروط التقييم
بيانات العقار

التقييم
حسار القيمة السوقية

مسح فوتوغرافي يوضح موقع العقار وموقعه من املدينة
صورة توضح عروض املسح امليداني
فريق العمل
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الملخص التنفيذي
معد التقرير  :شركة ممتلكاتي للتقييم بترخيص رقم  808/18/323بتاريخ  1439/07/11ه ـ
املقيم
العميل (صاحب التقرير) شركة الرياض للدخل العقاري
املستفيد(مستخدم التقرير) شركة الرياض للدخل العقاري
تقرير دوري لصندوق شركة الرياض للدخل العقاري
الغرض من التقييم
عبارة عن أرض مقام عليها مبنى سكني تجاري مكتبي (فندق جي دبليو ماريوت وأكاديمية اس تي س ي)
العقار موتوع التقييم
الرياض – حي الصحافة – ماط رقم (/1863أر)،قطعة رقم (/2121أ)
عنوا العقار
 21,106.00متر مربع حسب الصك
مساحة قطعة األرض
متعدد املساحات ( حسب رخصة املباني)
مسطحات املبان
شركة الرياض للدخل العقاري
سم املال
متعدد
رقم الص
 1439/10/27هـ  1437/10/14 +هـ
تاريخ الص
نوع امللهية
ساس القيمة
معايولالتقييم
سلوب التقييم
تاريخ املعاينة
تاريخ نفاذ القيمة
تاريخ إصدارالتقييم
 | 98تقرير تقييم فندق جي دبليو ماريوت وأكاديمية اس تي سي

ملكية مطلقة
القيمة السوقية
معايير التقييم الدولية املقيم ( )IVSالصادرة في العام  2022م
أسلور الدخل (طريقة التدفقات النقدية املخصومة
2022/06/05م
2022/06/30م
2022/06/30م
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 3-1الشروط املرجعية:
تــم إعــداد تقريــر التقيــيم بنــاء علــى التعليمــات الوــي تــم تلقيهــا مــن العميــل (شــركة الريــاض للــدخل العقــاري) لتقــدير القيمــة الســوقية للعقــار موضــوع التقيــيم لغــرض التقيــيم
الــدوري لصــندوق شــركة الريــاض للــدخل العقــاري  ،وبالتــالي فــان هــذا التقريــر ال يجــوز اســتادامه ألي أغ ـراض أخــر إن تقريــر التقيــيم قــد اعــد بواس ـطة ش ـركة ممتلكــاتي
للتقيــيم املعتمــدة مــن الهيئــة الســعودية للمقيمــين املعتمــدين وذلــك بعــد فحــص العقـ ــار محــل التقريــر ،وجمــع البيانــات واملعلومــات وتحليلهــا لتكــوين وتطــوير رأي محايــد عــن
القيمــة الســوقية للعقــار املــذكور ليتناســب مــع الغــرض الــذي تــم تحديــده مســبقا وتماشــيا مــع معــايير التقيــيم الدوليــة املقــيم ( )IVSالصــادرة فــي العــام  2022م  ،ويقــر املقــيم
باستقالليته وبعدم وجود تعارض مصالح مع أي أطرا مهمة في التقييم او األصول موضع التقييم.

 4-1تحديد العقار محل التقييم:
العقار عبارة عن ارض مقام عليها مبنى سكني تجاري مكتبي في منطقة الرياض  ،طريق امللك فهد ،مساحة األرض حسب الصك لي  21,106.00متر مربع.

 5-1الغرض من التقييم :
تقدير قيمة امللكية املطلقة للمبنى (فندق جي دبليو ماريوت وأكاديمية اس تي س ي) لغرض التقييم الدوري لصندوق شركة الرياض للدخل العقاري.

 6-1ساس القيمة املستخدمة:
عتمد أساس التقييم علـى تقـدير القيمـة السـوقية للعقـار فـي تـاريخ التقيـيم  ،علـى أسـاس ان العقـار خـالي مـن جميـع االعتبـارات والشـروط التقييديـة وااللتزامـات القانونيـة ،
وعليـه ان املفهـوم املتبــع فـي هـذا التقريــر عـن القيمـة الســوقية هـو املفهـوم الــذي تـم تقديمـه فــي املعيـار  104الفقـرة ( )103مــن معـايير التقيـيم الدوليــة " :القيمـة السـوقية لــي
املبلــغ املقــدر الــذي يابغــي علــى أساســه مبادلــة األصــول أو االلتزامــات فــي تــاريخ التقيــيم ـبــين مشــتر راغــب وبــائع راغــب فــي إطــار معاملــة علــى أســاس محايـد بعــد تســويق مناســب
حي يتصر كل طر من األطرا بمعرفة وحكمة دون قسر أو إجبار".
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 7-1تاريخ التقييم :
تــم اســتاال ال ـرأي فــي القيمــة فــي  30يونيــو  2202م فــي حــين أن تــاريخ البح ـ واالستقصــاء (املعاينــة ) هــو  5يونيــو  2022م وتــاريخ إصــدار التقريــر هــو  30يونيــو  2022م
ويعكس التقييم رأينا في القيمة في تاريخ التقييم ولكن قيم العقارات لي عرضة للتقلبات بمرور الوقت حي قد تتغير يرو السوق.

 8-1نطا التقييم :
اشــتمل نطــاق التقيــيم علــى البحـ والتحليــل إلعــداد التقريــر وفقــا للغــرض املقصــود بــالتوافق مــع معــايير التقيــيم الدوليــة  ،حيـ تــم فحــص العقــار ومعاياتــه مــن الــداخل
والخارج في تاريخ معاينة العقار وتم الحصول على كافة البيانات الالزمة إلعداد التقرير.

 9-1طبيعة ومصدراملعلومات :
تم االعتماد على املعلومات املوجودة في صكوا امللكية املرفقة للعقار  ،كما أن البيانات البلدية والسوقية واالقتصادية املقدمة ضمن هـذا التقريـر لـي اسـتنادا إلـى مصـادر
معتمدة ماتلفة ولم نطلع على عقود التأجير الخاصة بالعقار وتم االعتماد فق على معلومات العقار ومقارنتها مع اسعار السوق وبافتراض يحتها.

 10-1االفالاتات و الظروف االستثنائية:
لــم يتــوفر للمقــيم إمكاني ــة فحــص املوقــع بيفيــا وعل ــى هــذا تــم افت ـراض أن العق ــار موضــع التقيــيم ال يحتــوي عل ــى أي مــواد خطــرة أو ملوثــة بيفي ـا ،وت ـم افت ـراض ان الص ــيانة
والتشغيل لجزئية املكاتب واملعارض نسبة  %2من املصروفات و %38بالاسبة للفنادق وذلك حسب السائد في منطقة العقار.
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فرضيات التقرير
-

تلتزم شركة ممتلكاتي للتقييم بسرية املعلومات الواردة في التقرير.

-

إن هذا التقييم مرتب بتقدير القيمة السوقية في يل الظرو الحالية.

-

التقرير معد لغرض العميل ومستادمين التقرير واليجوز استادامه إال في الغرض الذي أعد مـن أجلـه واليجـب توزيعـه او نشـره او جـزء
منه في أي مستند او بيان او تعميم او اي وسيلة من وسائل االتصاالت إال بعد الحصول على موافقة خطية من شركة ممتلكـاتي للتقيـيم
ونصر ملدير الصندوق نشر هذا التقرير على موقعه اإللكتروني وكذلك على موقع تداول اإللكترونـي وعلـى موقـع هيئـة السـوق املاليـة وال
نقبل إي مسئولية أيا كانت أمام أي طر أخر.

-

تم معاينة العقار ياهريا ولم يتم الكشف عليه إنشائيا ولم يتم مالحظة أي عيور ياهرة مالم تذكر في التقرير.

-

إن جميــع املســتندات املقدمــة مــن العميــل لــي علــى مســئوليته وشــركة ممتلكــاتي للتقيــيم لــيس لهــا أي مســئولية تجــاه املســتندات الخاصــة
مهذا العقار ،وتم افتراض املستندات يحيحة وخالية من أي التزامات قانونية أو أي معوقات مالم تذكر باملستندات او يصـر مهـا طالـب

التقيــيم كمــا ال تقــر الشــركة بدقــة او اكتمــال البيانــات املتاحــة واحيانــا يــتم افتـراض فرضــيات وذلــك حســب وضــع الســوق فــي حــال نقــص
املعلومات وعليه التعبر عن رأهها ولم تقم بأي نوع من الضمانات لدقة البيانات او اكتمالها إال فيما أشارت اليه بوضو في هذا التقرير.
-

تم التقييم حسب املعايير الدولية الصادرة من هيئة السعوديين للمقيمين املعتمدين في عام  2022م.

-

مدة هذا التقييم سارية ملدة ثالثة أشهر من تاريخ إعداد هذا التقرير.

 | 101تقرير تقييم فندق جي دبليو ماريوت وأكاديمية اس تي سي

Riyadh- Al Malqa

info@mumtalkati.com

011 410 5060 - 055 440 0893

نطاق العمل
لنود نطا العمل
نطاق البح

االيضاح
املسح امليداني ملنطقة العقارات محل التقييم و العقارات املشامهة لها وعملنا قدر املستطاع على جمع البيانات وتحليلها
للخروج باتائج تادم هذا التقرير و الغرض املاشود من اجله

اعتمدنا في اعداد هذا التقرير على املعلومات املقدمة لنا من العميل وافترضنا امها يحيحه و اعتمدنا عليها للوصول بمارجات هذا التقرير
طبيعة و مصادر املعلومات كما اعتمدنا على حزمة من املعلومات و البيانات الخاصة بشركة ممتلكاتي للتقييم ومن اعمال التقييم السابقة و املسح امليداني املستمر
ومن ادارة الدراسات و االبحا بالشركة والوي نر حسب حدود علمنا امها يحيحة

نوع التقرير

التقرير متكامل يحتوي على ايضا متكامل لكافة اعمال التقييم بما تتضمنه من خطوات و بيانات و معلومات و حسابات و خالفه

قيود استادام التقرير

التقرير اعد لغرض العميل وال يجوز استادامه اال في الغرض الذي اعد من اجله وال يجب توزيعه او نشرة او جزء منه اال بعد الحصول على
موافقة خطية من شركة ممتلكاتي للتقييم

املعايير املتبعة
االفتراضات املهمة و
االفتراضات الخاصة
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معايير التقييم الدولية ) (IVSCالصادرة من الهيئة السعودية للمقيمين املعتمدين لعام  2022م
ال تتحمل شركتنا أي مسؤولية ازاء اية معلومات يتم استالمها من العميل و الوي من املفترض سالمتها و امكانية االعتماد عليها
كما ال تقر شركتنا بدقة او اكتمال البيانات املتاحة و ال تعبر عن رأهها و لم تقم بعرض أي نوع من الضمانات لدقة البيانات او اكتمالها اال
فيما اشارت اليه بوضو في هذا التقرير
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مراحل العمل

1

نطا العمل :

4

االجتم ـ ـ ــاع بالعمي ـ ـ ــل و تحدي ـ ـ ــد نط ـ ـ ــاق العم ـ ـ ــل بم ـ ـ ــا
يتض ـ ــمنه م ـ ــن غ ـ ــرض التقي ـ ــيم و اس ـ ــاس القيم ـ ــة و
االط ـ ـرا املعنيـ ــة و تـ ــاريخ التقيـ ــيم و أي افتراضـ ــات
خاص ـ ــة او هام ـ ــة بم ـ ــا يتض ـ ــمن وض ـ ــو التكلي ـ ــف و
املخرجات املتوقعة منه.

تطبي طر التقييم:

بنــاء علــى نطــاق العمــل و تحليــل الســوق يــتم تحديــد
طـ ــرق التقيـ ــيم املناسـ ــبة و وضـ ــع كافـ ــة االفتراضـ ــات
وامل ــدخالت للقي ــام بالحس ــابات املالي ــة للوص ـول ال ــى
القيمة السوقية وفقا للطرق املختارة.
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2

املعاينة وتحليل املوقع

معاين ـ ـ ـ ــة العق ـ ـ ـ ــار و التع ـ ـ ـ ــر عل ـ ـ ـ ــى خصائص ـ ـ ـ ــه و
مواصـ ـ ــفاته و مطابقـ ـ ــة املسـ ـ ــتندات مـ ـ ــع الواقـ ـ ــع .و
تحليـ ـ ــل موق ـ ـ ــع العقـ ـ ــار و االس ـ ـ ــتادامات املحيطـ ـ ــة
بالعق ـ ـ ــار م ـ ـ ــع تحدي ـ ـ ــد نط ـ ـ ــاق البح ـ ـ ـ الجغراف ـ ـ ــي و
االنشطة و املشاريع املناسبة

5

تقدير القيمة:

ي ـ ـ ــتم التوفي ـ ـ ــق ب ـ ـ ــين ط ـ ـ ــرق التقي ـ ـ ــيم املس ـ ـ ــتادمة
للوصــول الــى القيمــة الســوقية النهائيــة للعق ـار وفقــا
لتقديرنا النهائي.
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3

6

جمع وتحليل البيانات :
القي ـ ـ ــام بجمـ ـ ــع البيان ـ ـ ــات السـ ـ ــوقية ( االيج ـ ـ ــارات و
العوائ ـ ــد ونس ـ ــب االش ـ ــغال و مص ـ ــاريف الص ـ ــيانة و
التشــغيل ) للعقــارات املــدرة للــدخل  .و البحـ ايضــا
عــن اســعار االراش ـ ي املشــامهة و تكــاليف املقــاولين و
تحليــل تلــك البيانــات للوصــول الــى معرفــة باتجاهــات
الســوق الســابقة و الحاليــة و املؤش ـرات املســتقبلية
الوي سيتم االعتماد عليها عند تطبيق الية التقييم

إعداد التقرير:
نع ـ ــد تقري ـ ــر التقي ـ ــيم وفق ـ ــا لنط ـ ــاق العم ـ ــل بحيـ ـ ـ
يتضـ ــمن البيانـ ــات و النت ـ ــائج و املخرجـ ــات الو ـ ـي ت ـ ــم
التوصل اليها من خالل مراحل العمل السابقة

011 410 5060 - 055 440 0893

العوامل االقتصادية المؤثرة في ظروف السوق وفي عملية اتخاذ القرارات
• العرض والطلب
كلمــا ازدادت نســبة الطلـب
وقل ــت نس ــبة الع ــرض علـ ـى
العق ـ ـ ــارات كلم ـ ـ ــا ارتفع ـ ـ ــت
أســعار العقــارات والعكــس
يحيح بالطبع فكلما قلـت
نسـبة الطلــب وزادت نسـبة
الع ــرض كلم ــا قل ــت أس ــعار
العقــارات كمــا تتــأثر نس ـبة
الطل ــب والع ــرض بالعديـ ـد
م ــن العوام ــل االقتص ــادية
والسياسية.
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• تو افر اصخدمات
تـوافر الخـدمات كاملــدارس
 ،الجامعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ،املـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوالت
التجاري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،الوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائل
الترفيهي ـ ـ ـ ـ ــة وغيره ـ ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ـ ــن
الخــدمات فــي منطقــة يــؤثر
عل ـ ـ ـ ــى أس ـ ـ ـ ــعار العق ـ ـ ـ ــارات
بشكل كبير فيـزداد الطلـب
عليه ـ ـ ــا م ـ ـ ــا ي ـ ـ ــؤثر بطبيع ـ ـ ـة
الح ــال عل ــى ازدي ــاد أس ــعار
العقارات في املنطقة.

• الوتع االقتصادي

• حالة العقار

األوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع االقتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادية
املتدنية بال شك تؤثر علـى
الس ـ ــوق العق ـ ــاري وأس ـ ــعار
العقـ ـ ــارات فتس ـ ـ ـ ب حالـ ـ ــة
م ـ ـ ـ ــن الرك ـ ـ ـ ــود واناف ـ ـ ـ ــاض
األسـ ـ ــعار  ،ام ـ ـ ــا ف ـ ـ ــي حال ـ ـ ــة
انتع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الحال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
االقتص ــادية لل ــبالد وثب ــات
دخ ـ ـ ــل الف ـ ـ ــرد فف ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذه
الحالـ ـ ـ ـ ــة تـ ـ ـ ـ ــزداد األسـ ـ ـ ـ ــعار
حي يكون هناا استقرار
في الحالة املادية لألفراد مـا
يجعلهــم قــادرين علــى ش ـراء
أو تأجير العقارات.

Riyadh- Al Malqa

• اصوالة السياسية

كلم ــا كان ــت حال ــة العق ــار
جيــدة كلمــا أثــر ذلــك عل ـى
ازدي ــاد س ــعر العق ــار عل ــى
سـ ـ ـ يل املث ـ ــال إن قارنـ ـ ـت
عقــار حالتــه جيــدة بعقـار
خ ـ ـ ـ ـ ــر مش ـ ـ ـ ـ ــابه ل ـ ـ ـ ـ ــه ف ـ ـ ـ ـ ــي
الصـ ـ ـ ــفات ولربمـ ـ ـ ــا تمي ـ ـ ـ ــز
ذلـ ـ ـ ــك األخيـ ـ ـ ــر بمس ـ ـ ـ ــاحة
أكب ــر ولكـ ــن حالت ــه كان ـ ـت
ســيئة فســتجد األفض ـلية
ب ـ ــالطبع للعق ـ ــار األول ذو
الحالة األفضل.
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الحال ـ ـ ـ ــة السياس ـ ـ ـ ــية ت ـ ـ ـ ــؤثر
بشـكل مباشـر علـى األوضـاع
االقتص ــادية لل ــبالد م ــا ي ـؤثر
بطبيع ــة الح ــال عل ــى أس ــعار
العقـ ــارات لـ ــذا فـ ــإن تـ ــدهور
األح ـ ــوال السياس ـ ــية لل ـ ــبالد
يح ـ ــد مه ـ ــا ع ـ ــدم اس ـ ــتقرار
للس ـ ـ ـ ــوق العق ـ ـ ـ ــاري فتج ـ ـ ـ ــد
بعـ ـ ــض املنـ ـ ــاطق يـ ـ ــزداد مه ـ ـ ـا
أسـ ـ ـ ــعار العقـ ـ ـ ــارات بشـ ـ ـ ــكل
مب ـ ـ ـ ـ ــالغ في ـ ـ ـ ـ ــه  ،ف ـ ـ ـ ـ ــي ح ـ ـ ـ ـ ــين
تنافض األسعار فـي منـاطق
أخر .
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بيانات العقار
بيانات االرض

المدينة

الحي

منسوب االرض

نوع العقار

مساحة

نوع الملكية

الرياض

الصحافة

مستوي

سكني تجاري مكتبي

 21,106.00متر مربع

ملكية مطلقة

رقم الصك

تاريخ الصك

كتابة العدل

الموقع العام

رقم القطعة

رقم المخطط التنظيمي

متعدد

1439/10/27هــ
1437/10/14 +هــ

الرياض

داخل النطاق

/2121أ

/1863أب

الحدود و االطوال
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االتجاه
شماال

الطول (م)

الحد

164

شارع عرض  20م

جنوبا

164.5

شارع عرض  20م

شرقا

129

شارع عرض  15م

غربا

128

طريق الملك فهد
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مواصفات وخدمات المبنى
بيانات العقار
نوع البناء
خرساني
عمر العقار
 8سنوات
القبو
3

حالة البناء والتشطيبات
ممتاز
إكتمال البناء
مكتمل
الدور االرضي
1

شاغرية المبنى
غير شواغر
نوع التكيف
مركزي
الميزانيين
0

استخدام المبنى
تجاري سكني مكتبي
عدد االداور
 64دور
األدوار المتكررة
63

الخدمات في المبنى
مصاعد
متوفر

أنظمة األنذار والحرائق
متوفر

األمن والسالمة
متوفر

مولدات كهربائية
متوفر

الخدمات والمرافق المتوفرة في منطقة العقار
الكهرباء
متوفر
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الهاتف
متوفر

المياه
متوفر
Riyadh- Al Malqa
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الصرف الصحي
متوفر
011 410 5060 - 055 440 0893

أسلوب وطريقة التقييم
لتقددديرالقيمددة السددوقية لند تداء عملددو غددرض التقيدديم وطبيعددة العقددار ،سدديتم االعتمدداد عملددو سددلوب الدددال (طريقددة التدددفقات
الغ ددرض الرئي د د ي م ددن إنشد داء املبن ددى
النقدي ددة ا خص ددومة) اطريق ددة رئيس ددية لتق ددديرقيم ددة العق ددارموت ددوع التقي دديم حيد د
التجاري و تحقي الدال من التأجولللم اتب واملعارض والغرف الفندقية.

 4 -1سلوب الدال
يقـ ـ ــدم أسـ ـ ــلور الـ ـ ــدخل مؤش ـ ـ ـرا علـ ـ ــى
القيم ــة ع ــن طري ــق تحوي ــل الت ــدفقات
النقدي ــة املس ــتقبلية ال ــى قيم ــة حالي ــة
واح ـ ـ ــدة ووفق ـ ـ ــا له ـ ـ ــذا االس ـ ـ ــلور ي ـ ـ ــتم
تحديد قيمة االصل بـالرجوع إلـى قيمـة
االيـ ـ ـ ـرادات او الت ـ ـ ــدفقات النقدي ـ ـ ــة أو
توفير التكاليف من االصل.

طريق ـ ـ ـ ــة الت ـ ـ ـ ــدفقات النقدي ـ ـ ـ ــة
املخصومة

لــي طريقــة لتقيــيم العقــار تعتم ـد علــى
معرفـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ــدخل املسـ ـ ـ ـ ــتقبلي الـ ـ ـ ـ ــذي
ستحق لعقار ما.
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 4 -2املسح امليدان وتحليل الدال
ت ــؤثر أس ــعار االراش ـ ـ ي واملكات ــب واملع ـ ـارض
بشــكل كبيــر فــي تطــوير العقــار واســتعماالت
االراشـ ـ ـ ـ ي املختلف ـ ـ ــة  ،حيـ ـ ـ ـ تعتب ـ ـ ــر أح ـ ـ ــد
العوامــل الرئيســية فــي تحديــد نســبة املــردود
امل ـ ـ ــالي الس ـ ـ ــنوي لالس ـ ـ ــتعماالت املتنوع ـ ـ ــة ،
ك ــذلك أيض ــا ت ــؤثر ف ــي العدي ــد م ــن الن ــواحي
التاطيطيــة األخــر العمرانيــة مثــل أنظمــة
البن ـ ــاء وم ـ ــا تش ـ ــمله م ـ ــن ارتفاع ـ ــات املب ـ ـاني
واالرتــدادات  ،ايضــا نجــد ان جمــع البيانـات
مــن واقــع الســوق صــعب جــدا كــون الســوق
السـ ــعودي يصـ ــعب فيـ ــه جمـ ــع املعلومـ ــات
بدقة

Riyadh- Al Malqa
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وتـ ـ ـ ــم أخـ ـ ـ ــذ بعـ ـ ـ ــض املقارنـ ـ ـ ــات وتحليلهـ ـ ـ ــا
كتجسيد للسوق واملقارنات لي:

011 410 5060 - 055 440 0893

عروض المسح البياني
م

الحي

المدينة

االسم

1

الصحافة

الرياض

اسكوت رافال العليا

فندق

2

الصحافة

الرياض

روز كونتيننتال

فندق

40.00

3

الصحافة

الرياض

سويس سبيرت ميتروبوليتان

فندق

35.00

470.00

4

المروج

الرياض

سنترو الواي باي روتانا

فندق

24.00

350.00

4

5

العقيق

الرياض

فندق التنفيذين

فندق

45.00

465.00

4

ايجار

6

العقيق

الرياض

قراند بالزا

فندق

35.00

400.00

4

ايجار

24.697969
46.682448

7

العقيق

الرياض

برج مكتبي

برج

3200.00

منفذ 2019م

24.811867
46.620458
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االحداثيات

مالحظات

نوع العقار المساحة متر مربع سعر الليلة
45.00

638.00

4

ايجار

24.711304
46.711304

غرفة سوبيربور

450.00

4

ايجار

24.707874
46.676696

جناح جنوير

3

ايجار

24.707006
46.675507

غرفة ديلوكس

ايجار

24.702568
46.678632

جناح جنوير

24.706076
46.676958

غرفة ديلوكس

غرفة ديلوكس

120,000,000

Riyadh- Al Malqa

عدد النجوم نوع العرض
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جدول يوضح طريقة التدفقات النقدية المخصومة:

افتراضات طريقة خصم التدفقات النقدية
أكاديمية اس تي سي (للمعارض والمكاتب)

افتراضات طريقة خصم التدفقات النقدية (الفندق)
40%

معدل المصاريف (التشغيلية والرأسمالية) للفندق

5%

معدل المصاريف (التشغيلية والرأسمالية)
للمعارض والمكاتب

30%

معدل الشواغر للفندق

10%

معدل الشواغر للمعارض والمكاتب

5

فترة التدفقات النقدية

5

فترة التدفقات النقدية

8.5%

معدل الخصم

8.5%

معدل الخصم

3%

معدل النمو (  %3من السنة الثالثة )

0%

معدل النمو

8%

معدل الرسملة

8%

معدل الرسملة
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االفتراضات واالفتراضات الخاصة:
إيرادات العقار
ت ـ ــتم تق ـ ــدير إي ـ ـرادات العق ـ ــار
حسـ ـ ـ ـ ــب الـ ـ ـ ـ ــدخل اإلجمـ ـ ـ ـ ــالي
املرفــق مــن العميــل وبــافتراض
يــحته وباســبة أشــغال %70
للفنــادق فــي الســنة االول ـى وفــي
الس ـ ـ ــنة الثاني ـ ـ ــة  %70وب ـ ـ ــا ي
الس ـ ـ ـ ــنوات  %70وللمكات ـ ـ ـ ــب
واملعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارض %90حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب
البيانــات املرفقــة مــن العميــل
وتحلي ــل البيان ــات مــع الس ـوق
وان تقـ ـ ــدير إجمـ ـ ــالي ال ـ ـ ــدخل
للمعـ ـ ـ ـ ــارض واملكاتـ ـ ـ ـ ــب هـ ـ ـ ـ ــو
 6,151,400ريال سعودي.
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النفقات ال شغيلية والر سمالية معدل الرسملة

نسبة الشواغر
م ـ ـ ــن خ ـ ـ ــالل أعم ـ ـ ــال املس ـ ـ ــح
واملعاينـ ـ ــة تبـ ـ ــين إن متوسـ ـ ـ
اإلش ـ ــغال للفن ـ ــادق ف ـ ــي ه ـ ــذه
املنطق ـ ــة حـ ــوالي  ( %30عن ـ ــي
معدل اإلشغار  ، )%70حيـ
تج ـ ـ ــد ان ع ـ ـ ــدد الغ ـ ـ ــر 349
غرفة.
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النفق ــات التش ــغيلية ل ــي النفق ــات
الخاص ــة بت ــأجير وص ــيانة العق ــار و
النفق ــات الرأس ــمالية ل ــي النفق ــات
الوي يتحملهـا املالـك لتـرميم وتطـوير
العق ـ ــار مه ـ ــد الحف ـ ــا علي ـ ــه ف ـ ــي
حالـ ـ ــة مناسـ ـ ــبة لتحقيـ ـ ــق الـ ـ ــدخل
السنوي املالئم.
تمثـ ــل نسـ ــبة النفقـ ــات التشـ ــغيلية
للعقـ ــارات املشـ ــامهة  %40بالاسـ ــبة
ملش ـ ـ ـ ــاريع مش ـ ـ ـ ــامهة ف ـ ـ ـ ــي املنطق ـ ـ ـ ــة
املحيط ــة وتشـ ــمل تك ــاليف نفقـ ــات
الخ ـ ـ ـ ــدمات املش ـ ـ ـ ــتركة والنظاف ـ ـ ـ ــة
والص ـ ـ ــيانة للمبن ـ ـ ــى ونفق ـ ـ ــات إدارة
ومراقبــة األمــن فيمــا يتعلــق بتقيــيم
العقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار نجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ان النفقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
التش ـ ــغيلية والرأس ـ ــمالية للفن ـ ــدق
تق ـ ـ ـ ــدر بقيم ـ ـ ـ ــة  %40واملعـ ـ ـ ـ ــارض
واملكاتـ ـ ــب تقـ ـ ــدر بقيمـ ـ ــة  %5م ـ ـ ــن
دخل االيجار الفعلي.
info@mumtalkati.com

معـ ـ ــدل الرسـ ـ ــملة هـ ـ ــو معـ ـ ــدل
سـ ــتعمل لتحويـ ــل الـ ــدخل ال ـ ـى
قيم ـ ـ ــة ويس ـ ـ ــتعمل ف ـ ـ ــي تق ـ ـ ــدير
القيمـ ـ ــة االسـ ـ ــتردادية للعقـ ـ ــار
وهن ـ ـ ـ ــاا اك ـ ـ ـ ــر م ـ ـ ـ ــن طريق ـ ـ ـ ــة
الشــتقاق معــدل الرســملة ف ــان
ك ـ ــل طريق ـ ــة م ـ ــن ه ـ ــذه الط ـ ــرق
تعتم ــد عل ــى اس ــتادام املاش ـ ي
القري ـ ـ ـ ـ ـ ــب كوس ـ ـ ـ ـ ـ ــيلة لتوق ـ ـ ـ ـ ـ ــع
املستقبل.
فـ ـ ــي هـ ـ ــذا التقريـ ـ ــر تـ ـ ــم تق ـ ـ ــدير
مع ـ ـ ـ ـ ــدل الرس ـ ـ ـ ـ ــملة بطريق ـ ـ ـ ـ ــة
االسـتاال مـن السـوق وذلـك
حس ــب ص ــناديق ري ــت املش ــامهة
للعقار محل التقييم في منطقة
العقار وقت التقييم هو.%8
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جدول يوضح طريقة التدفقات النقدية المخصومة ( للفندق):
السنوات
التدفقات النقدية الداخلة

المساحة الصافية لاليجار

اجمالي االيجار (للم)2

2021

2022

2023

2024

2025

2026

0

1

2

3

4

5

0%

0%

0%

3%

3%

3%

0.00

138,204,000

138,204,000

142,350,120

146,620,624

151,019,242

30%

30%

30%

30%

30%

41,461,200

41,461,200

42,705,036

43,986,187

45,305,773

0.00

138,204,000

138,204,000

142,350,120

146,620,624

151,019,242

0

41,461,200

41,461,200

42,705,036

43,986,187

45,305,773

اجمالي الدخل الفعلي

0

96,742,800

96,742,800

99,645,084

102,634,437

105,713,470

40.0%

0

38,697,120

38,697,120

39,858,034

41,053,775

42,285,388

0

58,045,680

58,045,680

59,787,050

61,580,662

63,428,082

Estimated Rental Growth
عدد الغرف

349

0.00

ناقص معدل الشواغر

ُمجمل دخل االيجار

ناقص معدل المصاريف (التشغيلية
والرأسمالية)

صافي الدخل التشغيلي للمبني ()NOI
القيمة االستردادية للمبني

القيمة االستردادية

792,851,022

صافي التدفقات النقدية

0

58,045,680

58,045,680

59,787,050

61,580,662

63,428,082

792,851,022

معامل الخصم

1

0.9217

0.8495

0.7829

0.7216

0.6650

0.6650

القيمة الحالية للتدفقات النقدية

0

53,498,323

49,307,210

46,807,766

44,435,022

42,182,555

527,281,944
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صافي القيمة الحالية للمبني

763,512,819

القيمة النهائية بعد التقريب

763,512,000
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القيمة النهائية للعقار ( الفندق)
بنــاء علــى تطبيــق أســلور الــدخل – طريقــة التــدفقات النقديــة املخصــومة للوصــول للقيمــة فــان القيمــة النهائيــة للعقــار يمكــن
تحديدها كالتالي:
ت
القيمة الائائية رقما

 763,512,000لاير سعودي

ت
القيمة الائائية اتالة

فق سبع مئة وثالثة وستون مليون وخمس مئة وإثناعشر ألف ريال سعودي ال غير

اعتماد التقرير

رئيس جملس اإلدارة

الرئيس التنفيذي

م /أمحد بن حممد أبابطني

م /عبد اهلل بن علي الشويعر

رقم العضوية 1210000305 /

رقم العضوية 1210000540 /
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جدول يوضح طريقة التدفقات النقدية المخصومة ( أكاديمية اس تي سي):
السنوات
المساحة الصافية لاليجار

التدفقات النقدية الداخلة

اجمالي االيجار
(للم)2

Estimated Rental Growth
المعارض والمكاتب

4032

1,525.64

2021

2022

2023

2024

2025

2026

0

1

2

3

4

5

0%

0%

0%

3%

3%

3%

0.00

6,151,400

6,151,400

6,335,942

6,526,020

6,721,801

10%

10%

10%

10%

10%

615,140

615,140

633,594

652,602

672,180

0.00

6,151,400

6,151,400

6,335,942

6,526,020

6,721,801

0

615,140

615,140

633,594

652,602

672,180

0

5,536,260

5,536,260

5,702,348

5,873,418

6,049,621

0

276,813

276,813

276,813

276,813

276,813

0

5,259,447

5,259,447

5,259,447

5,259,447

5,259,447

ناقص معدل الشواغر

ُمجمل دخل االيجار

اجمالي الدخل الفعلي

5%

ناقص معدل المصاريف (التشغيلية والرأسمالية)

صافي الدخل التشغيلي للمبني ()NOI
القيمة االستردادية للمبني

القيمة االستردادية

65,743,088

صافي التدفقات النقدية

0

5,259,447

5,259,447

5,259,447

5,259,447

5,259,447

65,743,088

معامل الخصم

1

0.9217

0.8495

0.7829

0.7216

0.6650

0.6650

القيمة الحالية للتدفقات النقدية

0

4,847,417

4,467,665

4,117,664

3,795,082

3,497,771

43,722,139
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صافي القيمة الحالية للمبني

64,447,738

القيمة النهائية بعد التقريب

64,447,000
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القيمة النهائية للعقار ( أكاديمية اس تي سي)
بنــاء علــى تطبيــق أســلور الــدخل – طريقــة التــدفقات النقديــة املخصــومة للوصــول للقيمــة فــان القيمــة النهائيــة للعقــار يمكــن
تحديدها كالتالي:
ت
القيمة الائائية رقما

 64,447,000لاير سعودي

ت
القيمة الائائية اتالة

فق أربعة وستون مليون وأربع مئة وسبعة وأربعون ألف ريال سعودي ال غير

اعتماد التقرير

رئيس جملس اإلدارة

الرئيس التنفيذي

م /أمحد بن حممد أبابطني

م /عبد اهلل بن علي الشويعر

رقم العضوية 1210000305 /

رقم العضوية 1210000540 /
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فريق العمل

الوصف

األسم

فئة العضوية

رقم العضوية

رئيس مجلس اإلدارة

م  /أحمد محمد أبابطين

أساس ي زميل

1210000305

الرئيس التنفيذي

م /عبد هللا على الشويعر

أساس ي زميل

1210000540
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مسح فوتوغرافي يوضح العقار
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مسح فوتوغرافي يوضح العقار
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مسح فوتوغرافي يوضح العقار
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مسح فوتوغرافي يوضح العقار
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مسح فوتوغرافي يوضح العقار
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صورة توضح موقع المقارنات المشابهة
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صورة توضح موقع العقار في مدينة الرياض
االحداثيات اصجغر افية
N 24.79264
E 46.63293
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تقريرتقييم مبنى سهني تجاري مهتبي
الرياض -حي حطو

(ذي ريزدنس)
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المقدمة
السادة  /صندو الرياض ريت (شراة الرياض للدال العقاري)

املوقرين

شــكرا الختيــاركم شــركة ممتلكــاتي للتقيــيم وبنــاء علــى طلــبكم لتقيــيم مبنــى تجــاري مكتبــي (ذي ريــز دنــس) الواقــع بالريـاض – حــي حطــين فقــد قمنــا
بالكشـف الفعلــي علـى واقــع العقــار و معاينـة و دراســة املسـتندات و الخـرائ االزمــة وبعـد اجـراء دراسـة للمنطقــة املحيطــة واملجـاورة للعقــار نرفــق
طية التقرير التالي الذي يوفر البيانات الالزمة و يبين االسبار للوصول الى القيمة السوقية للعقار.
حي عملنا على دراسة املستندات املستلمة من العميل (الصك ورخصة البنـاء) وتـم افتـراض يـحتها وعـدم وجـود أي اعبـاء تلحـق مهـا او قـد تـؤثر
على عملية التقييم.
كما حاولنا جاهدين في هذا امللخص بتقـديم رأينـا حـول القيمـة السـوقية للعقـار بحسـب مـا تـوفر لـدينا مـن معلومـات مقدمـة مـن العميـل .العقـار
املقــدر ه ــو عب ــارة عــن مبن ــى تج ــاري مكتب ــي بمســاحة اجمالي ــة ل ــألرض  15,000.00متــر مرب ــع حس ــب الص ــك وبمســاحة اجمالي ــة للمب ــاني (حس ــب
الرخصة).
بناء على الدراسة املنجزة فإننا نقدر القيمة السوقية للعقار محل التقييم وعلى وضعه الراهن بتاريخ التقدير وكما هو موثق مهذا التقرير في
 2022/06/30م بمبلغ وقدره ( )193,850,000ريال سعودي  ،فق مئة وثالثة وتسعون مليون وثمان مئة وخمسون ألف ريال سعودي ال غير
رئيس مجلس اإلدارة
م /أحمد بن محمد أبابطين
رقم العضوية 1210000305 /

الرئيس التنفيذي
م /عبد هللا بن علي الشويعر
رقم اـلعضوية 1210000540 /ـ
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المحتوى

ا وتوى
امللخص التنفيذي
نطاق العمل
شروط التقييم
بيانات العقار

التقييم
حسار القيمة السوقية

مسح فوتوغرافي يوضح موقع العقار وموقعه من املدينة
صورة توضح عروض املسح امليداني
فريق العمل
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الملخص التنفيذي
معد التقرير  :شركة ممتلكاتي للتقييم بترخيص رقم  808/18/323بتاريخ  1439/07/11ه ـ
املقيم
العميل (صاحب التقرير) شركة الرياض للدخل العقاري.
املستفيد(مستخدم التقرير) شركة الرياض للدخل العقاري.
تقرير دوري لصندوق شركة الرياض للدخل العقاري.
الغرض من التقييم
عبارة عن أرض مقام عليها جزء مكتبي وتجاري وجزء سكني ويحتوي الجزء السكني على  32فلة ( ذي ريز دنس).
العقار موتوع التقييم
الرياض – حي حطين – ماط رقم (بدون)،قطعة رقم (بدون).
عنوا العقار
 15,000.00متر مربع حسب الصك.
مساحة قطعة األرض
متعدد املساحات ( حسب رخصة املباني)
مسطحات املبان
شركة الرياض للدخل العقاري
سم املال
310106050806 - 310107044372
رقم الص
 1438/08/25هـ  1438/08/25 +هـ
تاريخ الص
نوع امللهية
ساس القيمة
معايولالتقييم
سلوب التقييم
تاريخ املعاينة
تاريخ نفاذ القيمة
تاريخ إصدارالتقييم
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ملكية مطلقة
القيمة السوقية
معايير التقييم الدولية املقيم ( )IVSالصادرة في العام  2022م
أسلور الدخل (طريقة األستثمار)
2022/06/05م
2022/06/30م
2022/06/30م
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 3-1الشروط املرجعية:
تــم إعــداد تقريــر التقيــيم بنــاء علــى التعليمــات الوــي تــم تلقيهــا مــن العميــل (شــركة الريــاض للــدخل العقــاري) لتقــدير القيمــة الســوقية للعقــار موضــوع التقيــيم لغــرض التقيــيم
الــدوري لصــندوق شــركة الريــاض للــدخل العقــاري  ،وبالتــالي فــان هــذا التقريــر ال يجــوز اســتادامه ألي أغ ـراض أخــر إن تقريــر التقيــيم قــد اعــد بواس ـطة ش ـركة ممتلكــاتي
للتقيــيم املعتمــدة مــن الهيئــة الســعودية للمقيمــين املعتمــدين وذلــك بعــد فحــص العقـ ــار محــل التقريــر ،وجمــع البيانــات واملعلومــات وتحليلهــا لتكــوين وتطــوير رأي محايــد عــن
القيمــة الســوقية للعقــار املــذكور ليتناســب مــع الغــرض الــذي تــم تحديــده مســبقا وتماشــيا مــع معــايير التقيــيم الدوليــة املقــيم ( )IVSالصــادرة فــي العــام  2022م  ،ويقــر املقــيم
باستقالليته وبعدم وجود تعارض مصالح مع أي أطرا مهمة في التقييم او األصول موضع التقييم.

 4-1تحديد العقار محل التقييم:
العقار عبارة عن ارض مقام عليها جزء مكتبي وتجاري وجزء سكني ويحتوي الجزء السكني على  32فلة ( ذي ريز دنس).في منطقة الرياض  ،طريق االمير محمد بن سلمان ،
مساحة األرض حسب الصك لي  15,000.00متر مربع..

 5-1الغرض من التقييم :
تقدير قيمة امللكية املطلقة للمبنى (ذي ريزدنس) لغرض التقييم الدوري لصندوق شركة الرياض للدخل العقاري.

 6-1ساس القيمة املستخدمة:
عتمد أساس التقييم علـى تقـدير القيمـة السـوقية للعقـار فـي تـاريخ التقيـيم  ،علـى أسـاس ان العقـار خـالي مـن جميـع االعتبـارات والشـروط التقييديـة وااللتزامـات القانونيـة ،
وعليـه ان املفهـوم املتبــع فـي هـذا التقريــر عـن القيمـة الســوقية هـو املفهـوم الــذي تـم تقديمـه فــي املعيـار  104الفقـرة ( )103مــن معـايير التقيـيم الدوليــة " :القيمـة السـوقية لــي
املبلــغ املقــدر الــذي يابغــي علــى أساســه مبادلــة األصــول أو االلتزامــات فــي تــاريخ التقيــيم ـبــين مشــتر راغــب وبــائع راغــب فــي إطــار معاملــة علــى أســاس محايـد بعــد تســويق مناســب
حي يتصر كل طر من األطرا بمعرفة وحكمة دون قسر أو إجبار".
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 7-1تاريخ التقييم :
تــم اســتاال ال ـرأي فــي القيمــة فــي  30يونيــو  2022م فــي حــين أن تــاريخ البح ـ واالستقصــاء (املعاينــة ) هــو  5يونيــو  2022م وتــاريخ إصــدار التقريــر هــو  30يونيــو  2022م
ويعكس التقييم رأينا في القيمة في تاريخ التقييم ولكن قيم العقارات لي عرضة للتقلبات بمرور الوقت حي قد تتغير يرو السوق.

 8-1نطا التقييم :
اشــتمل نطــاق التقيــيم علــى البحـ والتحليــل إلعــداد التقريــر وفقــا للغــرض املقصــود بــالتوافق مــع معــايير التقيــيم الدوليــة  ،حيـ تــم فحــص العقــار ومعاياتــه مــن الــداخل
والخارج في تاريخ معاينة العقار وتم الحصول على كافة البيانات الالزمة إلعداد التقرير.

 9-1طبيعة ومصدراملعلومات :
تم االعتماد على املعلومات املوجودة في صكوا امللكية املرفقة للعقار  ،كما أن البيانات البلدية والسوقية واالقتصادية املقدمة ضمن هـذا التقريـر لـي اسـتنادا إلـى مصـادر
معتمدة ماتلفة ولم نطلع على عقود التأجير الخاصة بالعقار وتم االعتماد فق على معلومات العقار ومقارنتها مع اسعار السوق وبافتراض يحتها.

 10-1االفالاتات و الظروف االستثنائية:
لم يتوفر للمقيم إمكانية فحص املوقع بيفيا وعلى هذا تم افتراض أن العقار موضع التقييم ال يحتوي على أي مواد خطرة أو ملوثة بيفيا ،وتم افتراض ان الصيانة
والتشغيل لجزئية املكاتب واملعارض نسبة  %2من املصروفات و %38بالاسبة للفنادق وذلك حسب السائد في منطقة العقار.
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فرضيات التقرير
-

تلتزم شركة ممتلكاتي للتقييم بسرية املعلومات الواردة في التقرير.

-

إن هذا التقييم مرتب بتقدير القيمة السوقية في يل الظرو الحالية.

-

التقرير معد لغرض العميل ومستادمين التقرير واليجوز استادامه إال في الغرض الذي أعد مـن أجلـه واليجـب توزيعـه او نشـره او جـزء
منه في أي مستند او بيان او تعميم او اي وسيلة من وسائل االتصاالت إال بعد الحصول على موافقة خطية من شركة ممتلكـاتي للتقيـيم
ونصر ملدير الصندوق نشر هذا التقرير على موقعه اإللكتروني وكذلك على موقع تداول اإللكترونـي وعلـى موقـع هيئـة السـوق املاليـة وال
نقبل إي مسئولية أيا كانت أمام أي طر أخر.

-

تم معاينة العقار ياهريا ولم يتم الكشف عليه إنشائيا ولم يتم مالحظة أي عيور ياهرة مالم تذكر في التقرير.

-

إن جميــع املســتندات املقدمــة مــن العميــل لــي علــى مســئوليته وشــركة ممتلكــاتي للتقيــيم لــيس لهــا أي مســئولية تجــاه املســتندات الخاصــة
مهذا العقار ،وتم افتراض املستندات يحيحة وخالية من أي التزامات قانونية أو أي معوقات مالم تذكر باملستندات او يصـر مهـا طالـب

التقيــيم كمــا ال تقــر الشــركة بدقــة او اكتمــال البيانــات املتاحــة واحيانــا يــتم افتـراض فرضــيات وذلــك حســب وضــع الســوق فــي حــال نقــص
املعلومات وعليه التعبر عن رأهها ولم تقم بأي نوع من الضمانات لدقة البيانات او اكتمالها إال فيما أشارت اليه بوضو في هذا التقرير.
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تم التقييم حسب املعايير الدولية الصادرة من هيئة السعوديين للمقيمين املعتمدين في عام  2022م.

-

مدة هذا التقييم سارية ملدة ثالثة أشهر من تاريخ إعداد هذا التقرير.
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نطاق العمل
لنود نطا العمل
نطاق البح

االيضاح
املسح امليداني ملنطقة العقارات محل التقييم و العقارات املشامهة لها وعملنا قدر املستطاع على جمع البيانات وتحليلها
للخروج باتائج تادم هذا التقرير و الغرض املاشود من اجله

اعتمدنا في اعداد هذا التقرير على املعلومات املقدمة لنا من العميل وافترضنا امها يحيحه و اعتمدنا عليها للوصول بمارجات هذا التقرير
طبيعة و مصادر املعلومات كما اعتمدنا على حزمة من املعلومات و البيانات الخاصة بشركة ممتلكاتي للتقييم ومن اعمال التقييم السابقة و املسح امليداني املستمر
ومن ادارة الدراسات و االبحا بالشركة والوي نر حسب حدود علمنا امها يحيحة

نوع التقرير

التقرير متكامل يحتوي على ايضا متكامل لكافة اعمال التقييم بما تتضمنه من خطوات و بيانات و معلومات و حسابات و خالفه

قيود استادام التقرير

التقرير اعد لغرض العميل وال يجوز استادامه اال في الغرض الذي اعد من اجله وال يجب توزيعه او نشرة او جزء منه اال بعد الحصول على
موافقة خطية من شركة ممتلكاتي للتقييم

املعايير املتبعة
االفتراضات املهمة و
االفتراضات الخاصة
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معايير التقييم الدولية ) (IVSCالصادرة من الهيئة السعودية للمقيمين املعتمدين لعام  2022م
ال تتحمل شركتنا أي مسؤولية ازاء اية معلومات يتم استالمها من العميل و الوي من املفترض سالمتها و امكانية االعتماد عليها
كما ال تقر شركتنا بدقة او اكتمال البيانات املتاحة و ال تعبر عن رأهها و لم تقم بعرض أي نوع من الضمانات لدقة البيانات او اكتمالها اال
فيما اشارت اليه بوضو في هذا التقرير
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مراحل العمل

1

نطا العمل :

4

االجتم ـ ـ ــاع بالعمي ـ ـ ــل و تحدي ـ ـ ــد نط ـ ـ ــاق العم ـ ـ ــل بم ـ ـ ــا
يتض ـ ــمنه م ـ ــن غ ـ ــرض التقي ـ ــيم و اس ـ ــاس القيم ـ ــة و
االط ـ ـرا املعنيـ ــة و تـ ــاريخ التقيـ ــيم و أي افتراضـ ــات
خاص ـ ــة او هام ـ ــة بم ـ ــا يتض ـ ــمن وض ـ ــو التكلي ـ ــف و
املخرجات املتوقعة منه.

تطبي طر التقييم:

بنــاء علــى نطــاق العمــل و تحليــل الســوق يــتم تحديــد
طـ ــرق التقيـ ــيم املناسـ ــبة و وضـ ــع كافـ ــة االفتراضـ ــات
وامل ــدخالت للقي ــام بالحس ــابات املالي ــة للوص ـول ال ــى
القيمة السوقية وفقا للطرق املختارة.
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2

املعاينة وتحليل املوقع

معاين ـ ـ ـ ــة العق ـ ـ ـ ــار و التع ـ ـ ـ ــر عل ـ ـ ـ ــى خصائص ـ ـ ـ ــه و
مواصـ ـ ــفاته و مطابقـ ـ ــة املسـ ـ ــتندات مـ ـ ــع الواقـ ـ ــع .و
تحليـ ـ ــل موق ـ ـ ــع العقـ ـ ــار و االس ـ ـ ــتادامات املحيطـ ـ ــة
بالعق ـ ـ ــار م ـ ـ ــع تحدي ـ ـ ــد نط ـ ـ ــاق البح ـ ـ ـ الجغراف ـ ـ ــي و
االنشطة و املشاريع املناسبة

5

تقدير القيمة:

ي ـ ـ ــتم التوفي ـ ـ ــق ب ـ ـ ــين ط ـ ـ ــرق التقي ـ ـ ــيم املس ـ ـ ــتادمة
للوصــول الــى القيمــة الســوقية النهائيــة للعق ـار وفقــا
لتقديرنا النهائي.
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3

6

جمع وتحليل البيانات :
القي ـ ـ ــام بجمـ ـ ــع البيان ـ ـ ــات السـ ـ ــوقية ( االيج ـ ـ ــارات و
العوائ ـ ــد ونس ـ ــب االش ـ ــغال و مص ـ ــاريف الص ـ ــيانة و
التشــغيل ) للعقــارات املــدرة للــدخل  .و البحـ ايضــا
عــن اســعار االراش ـ ي املشــامهة و تكــاليف املقــاولين و
تحليــل تلــك البيانــات للوصــول الــى معرفــة باتجاهــات
الســوق الســابقة و الحاليــة و املؤش ـرات املســتقبلية
الوي سيتم االعتماد عليها عند تطبيق الية التقييم

إعداد التقرير:
نع ـ ــد تقري ـ ــر التقي ـ ــيم وفق ـ ــا لنط ـ ــاق العم ـ ــل بحيـ ـ ـ
يتضـ ــمن البيانـ ــات و النت ـ ــائج و املخرجـ ــات الو ـ ـي ت ـ ــم
التوصل اليها من خالل مراحل العمل السابقة

011 410 5060 - 055 440 0893

العوامل االقتصادية المؤثرة في ظروف السوق وفي عملية اتخاذ القرارات
• العرض والطلب
كلمــا ازدادت نســبة الطلـب
وقل ــت نس ــبة الع ــرض علـ ـى
العق ـ ـ ــارات كلم ـ ـ ــا ارتفع ـ ـ ــت
أســعار العقــارات والعكــس
يحيح بالطبع فكلما قلـت
نسـبة الطلــب وزادت نسـبة
الع ــرض كلم ــا قل ــت أس ــعار
العقــارات كمــا تتــأثر نس ـبة
الطل ــب والع ــرض بالعديـ ـد
م ــن العوام ــل االقتص ــادية
والسياسية.
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• تو افر اصخدمات
تـوافر الخـدمات كاملــدارس
 ،الجامعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ،املـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوالت
التجاري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،الوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائل
الترفيهي ـ ـ ـ ـ ــة وغيره ـ ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ـ ــن
الخــدمات فــي منطقــة يــؤثر
عل ـ ـ ـ ــى أس ـ ـ ـ ــعار العق ـ ـ ـ ــارات
بشكل كبير فيـزداد الطلـب
عليه ـ ـ ــا م ـ ـ ــا ي ـ ـ ــؤثر بطبيع ـ ـ ـة
الح ــال عل ــى ازدي ــاد أس ــعار
العقارات في املنطقة.

• الوتع االقتصادي

• حالة العقار

األوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع االقتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادية
املتدنية بال شك تؤثر علـى
الس ـ ــوق العق ـ ــاري وأس ـ ــعار
العقـ ـ ــارات فتس ـ ـ ـ ب حالـ ـ ــة
م ـ ـ ـ ــن الرك ـ ـ ـ ــود واناف ـ ـ ـ ــاض
األسـ ـ ــعار  ،ام ـ ـ ــا ف ـ ـ ــي حال ـ ـ ــة
انتع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الحال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
االقتص ــادية لل ــبالد وثب ــات
دخ ـ ـ ــل الف ـ ـ ــرد فف ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذه
الحالـ ـ ـ ـ ــة تـ ـ ـ ـ ــزداد األسـ ـ ـ ـ ــعار
حي يكون هناا استقرار
في الحالة املادية لألفراد مـا
يجعلهــم قــادرين علــى ش ـراء
أو تأجير العقارات.

Riyadh- Al Malqa

• اصوالة السياسية

كلم ــا كان ــت حال ــة العق ــار
جيــدة كلمــا أثــر ذلــك عل ـى
ازدي ــاد س ــعر العق ــار عل ــى
سـ ـ ـ يل املث ـ ــال إن قارنـ ـ ـت
عقــار حالتــه جيــدة بعقـار
خ ـ ـ ـ ـ ــر مش ـ ـ ـ ـ ــابه ل ـ ـ ـ ـ ــه ف ـ ـ ـ ـ ــي
الصـ ـ ـ ــفات ولربمـ ـ ـ ــا تمي ـ ـ ـ ــز
ذلـ ـ ـ ــك األخيـ ـ ـ ــر بمس ـ ـ ـ ــاحة
أكب ــر ولكـ ــن حالت ــه كان ـ ـت
ســيئة فســتجد األفض ـلية
ب ـ ــالطبع للعق ـ ــار األول ذو
الحالة األفضل.

info@mumtalkati.com

الحال ـ ـ ـ ــة السياس ـ ـ ـ ــية ت ـ ـ ـ ــؤثر
بشـكل مباشـر علـى األوضـاع
االقتص ــادية لل ــبالد م ــا ي ـؤثر
بطبيع ــة الح ــال عل ــى أس ــعار
العقـ ــارات لـ ــذا فـ ــإن تـ ــدهور
األح ـ ــوال السياس ـ ــية لل ـ ــبالد
يح ـ ــد مه ـ ــا ع ـ ــدم اس ـ ــتقرار
للس ـ ـ ـ ــوق العق ـ ـ ـ ــاري فتج ـ ـ ـ ــد
بعـ ـ ــض املنـ ـ ــاطق يـ ـ ــزداد مه ـ ـ ـا
أسـ ـ ـ ــعار العقـ ـ ـ ــارات بشـ ـ ـ ــكل
مب ـ ـ ـ ـ ــالغ في ـ ـ ـ ـ ــه  ،ف ـ ـ ـ ـ ــي ح ـ ـ ـ ـ ــين
تنافض األسعار فـي منـاطق
أخر .

011 410 5060 - 055 440 0893

بيانات العقار
بيانات االرض
المدينة

الحي

منسوب االرض

نوع العقار

مساحة

نوع الملكية

الرياض

حطين

مستوى

تجاري مكتبي

 15,000.00متر مربع

ملكية مطلقة

رقم الصك

تاريخ الصك

كتابة العدل

الموقع العام

رقم القطعة

رقم المخطط التنظيمي

 310106050806310107044372

 1438/08/25هــ +
 1438/08/25هــ

الرياض

داخل النطاق

بدون

بدون

الحدود و االطوال

 | 133تقرير تقييم ذي ريزدنس

االتجاه
شماال

الطول (م)

الحد

حسب الصكوك

شارع عرض  80م

جنوبا

حسب الصكوك

شارع عرض  15م

شرقا

حسب الصكوك

شارع عرض  15م

غربا

حسب الصكوك

شارع عرض  20م

Riyadh- Al Malqa
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مواصفات وخدمات المبنى
بيانات العقار
نوع البناء

حالة البناء والتشطيبات

شاغرية المبنى

استخدام المبنى

خرساني

ممتاز

غير شاغر

تجاري سكني مكتبي

عمر العقار

إكتمال البناء

نوع التكيف

عدد االداور

 6سنوات

مكتمل

مركزي

 3أدوار

القبو

الدور االرضي

الميزانيين

األدوار المتكررة

1

1

1

2

الخدمات في المبنى

مصاعد

أنظمة األنذار والحرائق

األمن والسالمة

مولدات كهربائية

متوفر

متوفر

متوفر

متوفر

الخدمات والمرافق المتوفرة في منطقة العقار
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الكهرباء

المياه

الهاتف

الصرف الصحي

متوفر

متوفر

متوفر

متوفر
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أسلوب وطريقة التقييم
لتقددديرالقيمددة السددوقية لند تداء عملددو غددرض التقيدديم وطبيعددة العقددار ،سدديتم االعتمدداد عملددو سددلوب الدددال (طريقددة التدددفقات
الغ ددرض الرئي د د ي م ددن إنشد داء املبن ددى
النقدي ددة ا خص ددومة) اطريق ددة رئيس ددية لتق ددديرقيم ددة العق ددارموت ددوع التقي دديم حيد د
التجاري و تحقي الدال من التأجولللم اتب واملعارض والغرف الفندقية والفلل السهنية.

 4 -1سلوب الدال
يقـ ـ ــدم أسـ ـ ــلور الـ ـ ــدخل مؤش ـ ـ ـرا علـ ـ ــى
القيم ــة ع ــن طري ــق تحوي ــل الت ــدفقات
النقدي ــة املس ــتقبلية ال ــى قيم ــة حالي ــة
واح ـ ـ ــدة ووفق ـ ـ ــا له ـ ـ ــذا االس ـ ـ ــلور ي ـ ـ ــتم
تحديد قيمة االصل بـالرجوع إلـى قيمـة
االيـ ـ ـ ـرادات او الت ـ ـ ــدفقات النقدي ـ ـ ــة أو
توفير التكاليف من االصل.

طريقة االس ثمار
لــي طريقــة لتقيــيم العقــار تعتم ـد علــى
معرفـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ــدخل املسـ ـ ـ ـ ــتقبلي الـ ـ ـ ـ ــذي
ستحق لعقار ما.
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 4 -2املسح امليدان وتحليل الدال
ت ــؤثر أس ــعار االراش ـ ـ ي واملكات ــب واملع ـ ـارض
بشــكل كبيــر فــي تطــوير العقــار واســتعماالت
االراشـ ـ ـ ـ ي املختلف ـ ـ ــة  ،حيـ ـ ـ ـ تعتب ـ ـ ــر أح ـ ـ ــد
العوامــل الرئيســية فــي تحديــد نســبة املــردود
امل ـ ـ ــالي الس ـ ـ ــنوي لالس ـ ـ ــتعماالت املتنوع ـ ـ ــة ،
ك ــذلك أيض ــا ت ــؤثر ف ــي العدي ــد م ــن الن ــواحي
التاطيطيــة األخــر العمرانيــة مثــل أنظمــة
البن ـ ــاء وم ـ ــا تش ـ ــمله م ـ ــن ارتفاع ـ ــات املب ـ ـاني
واالرتــدادات  ،ايضــا نجــد ان جمــع البيانـات
مــن واقــع الســوق صــعب جــدا كــون الســوق
السـ ــعودي يصـ ــعب فيـ ــه جمـ ــع املعلومـ ــات
بدقة
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وتـ ـ ـ ــم أخـ ـ ـ ــذ بعـ ـ ـ ــض املقارنـ ـ ـ ــات وتحليلهـ ـ ـ ــا
كتجسيد للسوق واملقارنات لي:

011 410 5060 - 055 440 0893

عروض المسح البياني
م

الحي

المدينة

نوع العقار

المساحة متر مربع

سعر المتر االيجاري ر.س

إجمالي السعر ر.س

نوع العرض /سوم /حد

االحداثيات

1

حطين

الرياض

معرض

80

625

50,000

عرض ايجاري  /حد

24.750967
46.572493

2

حطين

الرياض

معرض

150

567

85,000

عرض ايجاري  /حد

24.752954
46.581501

3

حطين

الرياض

مكتب

115

330

38,000

عرض ايجاري  /حد

24.776208
46.577458

4

حطين

الرياض

مكتب

175

500

87,500

عرض ايجاري  /حد

24.760013
46.62650

5

حطين

الرياض

فيال سكنية

557

826

460,000

عرض ايجاري  /حد

24.74702
46.597601

6

حطين

الرياض

فيال سكنية

558

806

450,000

عرض ايجاري  /حد

24.744114
46.59390
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االفتراضات واالفتراضات الخاصة-:
إيرادات العقار
ت ـ ــم تقـ ـ ــدير إيـ ـ ـرادات العقـ ـ ــار
حسـ ـ ـ ـ ــب الـ ـ ـ ـ ــدخل اإلجمـ ـ ـ ـ ــالي
املرفــق مــن العميــل وبــافتراض
يـ ــحته وباسـ ــبة أشـ ــغار %5
حس ــب البيان ــات املرفق ــة مـ ـن
العمي ــل وتحلي ــل البيان ــات مــع
السـ ـ ــوق وان تقـ ـ ــدير إجمـ ـ ــالي
الـ ـ ــدخل حسـ ـ ــب العقـ ـ ــد هـ ـ ــو
18,135,084ريال سعودي.
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نسبة الشواغر
م ـ ـ ــن خ ـ ـ ــالل أعم ـ ـ ــال املس ـ ـ ــح
واملعاينـ ـ ــة تبـ ـ ــين إن متوسـ ـ ـ
اإلشـ ـ ــغال فـ ـ ــي هـ ـ ــذه املنطقـ ـ ــة
ح ـ ـ ــوالي  ( %95عنـ ـ ـ ــي معـ ـ ـ ــدل
اإلشــغار  ، )%5وب ــافتراض ان
العق ــد مس ــتأجر بعق ــد واح ــد
لكام ـ ــل العقـ ـ ــار تـ ـ ــم افتـ ـ ـراض
الشواغر .%5

النفقات ال شغيلية والر سمالية
النفقــات التشــغيلية لــي النفقــات
الخاصة بتأجير وصيانة العقار و
النفقات الرأسمالية لي النفقـات
الو ـ ـ ـ ــي يتحملهـ ـ ـ ــا املالـ ـ ـ ــك لت ـ ـ ـ ــرميم
وتطـ ــوير العقـ ــار مهـ ــد الحفـ ــا
علي ــه ف ــي حال ــة مناس ــبة لتحقي ــق
الدخل السنوي املالئم
وتمثل نسبة النفقات التشغيلية
 %20 - %10بالاس ـ ـ ـ ــبة ملش ـ ـ ـ ــاريع
مش ـ ـ ــامهة ف ـ ـ ــي املنطق ـ ـ ــة املحيط ـ ـ ـة
وتش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمل تك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاليف نفق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
الخ ـ ـ ــدمات املش ـ ـ ــتركة والنظافـ ـ ـ ـة
والصـ ــيانة للمبن ـ ــى ونفق ـ ــات إدارة
ومراقب ـ ـ ـ ــة األم ـ ـ ـ ــن فيم ـ ـ ـ ــا يتعل ـ ـ ـ ــق
بتقيــيم العق ــار نج ــد ان النفق ــات
التش ـ ـ ــغيلية والرأس ـ ـ ــمالية تق ـ ـ ـدر
بقيمة %10
Riyadh- Al Malqa

معدل الرسملة
م ـ ــن دخ ـ ــل االيج ـ ــار الفعل ـ ــي
كـ ـ ــون جميـ ـ ــع النفقـ ـ ــات تـ ـ ــم
تحميلهـ ـ ــا للمسـ ـ ــتأجر ك ـ ـ ــون
العقار بعقد واحد.
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معـ ــدل الرس ـ ــملة هـ ــو مع ـ ــدل
ســتعمل لتحويــل الــدخل ال ــى
قيم ـ ــة ويس ـ ــتعمل ف ـ ــي تق ـ ــدير
القيمـ ــة االسـ ــتردادية للعق ـ ـار
وهنـ ـ ـ ــاا اك ـ ـ ـ ــر مـ ـ ـ ــن طريقـ ـ ـ ــة
الشتقاق معدل الرسملة فان
كـ ــل طريق ــة م ــن ه ــذه الط ــرق
تعتمد على اسـتادام املاشـ ي
القري ـ ـ ـ ـ ــب كوس ـ ـ ـ ـ ــيلة لتوق ـ ـ ـ ـ ــع
املستقبل.
ف ـ ــي ه ـ ــذا التقري ـ ــر ت ـ ــم تق ـ ــدير
مع ـ ـ ـ ــدل الرس ـ ـ ـ ــملة بطريق ـ ـ ـ ــة
االسـ ـ ـ ــتاال مـ ـ ـ ــن السـ ـ ـ ــوق
وذل ــك حس ــب ص ــناديق ريـ ــت
املش ـ ـ ـ ـ ـ ــامهة للعق ـ ـ ـ ـ ـ ــار مح ـ ـ ـ ـ ـ ــل
التقي ـ ــيم ف ـ ــي منطق ـ ــة العقـ ـ ـار
وقت التقييم هو .% 8

011 410 5060 - 055 440 0893

حساب القيمة بطريقة االستثمار (رسملة الدخل)
أسلوب الدخل (طريقة االستثمار)

البند

القيمة لالريال السعودي

الوحدة

إجمالي مجمل الدال

18,135,084.00

ريال  /سنويا

نسبة الشواغر
مجمل الدال بعد اصم نسبة الشواغر

5%
906,754.20

نسبة
ريال  /سنويا

مجمل الدال الفعال

17,228,329.80

ريال  /سنويا

نسبة مصروفات ال شغيل و الصيانة

10%

نسبة

قيمة مصروفات ال شغيل والصيانة

1,722,832.98

ريال  /سنويا

صافي الدال بعد اصم مصروفات ال شغيل

15,505,496.82

ريال  /سنويا

معدل الرسملة

8.00%

نسبة

القيمة السوقية الائائية للعقار

193,818,710.25

ريال  /سنويا

193,850,000

ريال  /سنويا

القيمة السوقية الائائية للعقار بعد التقريب
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القيمة النهائية للعقار
بن ــاء عل ــى تطبي ــق أس ــلور ال ــدخل – طريق ــة االس ــتثمار (رس ــملة ال ــدخل) للوص ــول للقيم ــة ف ــان القيم ــة النهائي ــة للعق ــار يمك ــن
تحديدها كالتالي:
ت
القيمة الائائية رقما

 193,850,000لاير سعودي

ت
القيمة الائائية اتالة

فق مئة وثالثة وتسعون مليون وثمان مئة وخمسون ألف ريال سعودي ال غير

اعتماد التقرير

رئيس جملس اإلدارة

الرئيس التنفيذي

م /أمحد بن حممد أبابطني

م /عبد اهلل بن علي الشويعر

رقم العضوية 1210000305 /

رقم العضوية 1210000540 /
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فريق العمل
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الوصف

األسم

فئة العضوية

رقم العضوية

رئيس مجلس اإلدارة

م  /أحمد محمد أبابطين

أساس ي زميل

1210000305

الرئيس التنفيذي

م /عبد هللا على الشويعر

أساس ي زميل

1210000540
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مسح فوتوغرافي يوضح العقار
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مسح فوتوغرافي يوضح العقار
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مسح فوتوغرافي يوضح العقار
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صورة توضح موقع المقارنات المشابهة
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صورة توضح موقع العقار في مدينة الرياض
االحداثيات اصجغر افية
E 46.58665

 | 145تقرير تقييم ذي ريزدنس

N 24.75441

Riyadh- Al Malqa

info@mumtalkati.com

011 410 5060 - 055 440 0893

تقريرتقييم مجمع سهني
الرياض -حي املعذر

(فيفيندا موس ى لن نصول)
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المقدمة
السادة  /صندو الرياض ريت (شراة الرياض للدال العقاري)

املوقرين

شـكرا الختيـاركم شـركة ممتلكــاتي للتقيـيم وبنـاء علـى طلــبكم لتقيـيم مجمـع فلـل (فيفينـدا موسـ ى بـن نصـير) الواقـع بالريــاض – حـي املعـذر فقـد
قمنا بالكشف الفعلي على واقع العقار و معاينة و دراسة املستندات و الخرائ الالزمة وبعد اجراء دراسة للمنطقة املحيطـة واملجـاورة للعقـار
نرفق التقرير التالي الذي يوفر البيانات الالزمة و يبين االسبار للوصول الى القيمة السوقية للعقار.
حيـ عملنــا علــى دراســة املســتندات املســتلمة مــن العميــل (الصــك ورخصــة البنــاء) وتــم افتـراض يــحتها وعــدم وجــود أي اعبــاء تلحــق مهــا او قــد
تؤثر على عملية التقييم
كما حاولنا جاهدين في هذا امللخص بتقديم رأينا حول القيمة السوقية للعقار بحسب ما توفر لدينا من معلومات مقدمة من العميل.
العقــار املق ــدر هــو عب ــارة ع ــن مجمــع فل ــل بمســاحة اجمالي ــة ل ــألرض  2,800.00مت ــر مرب ــع حس ــب الص ــك وبمس ــاحة اجماليــة للمب ــاني (حس ــب
الرخصة).

بناء على الدراسة املنجزة فإننا نقدر القيمة السوقية للعقار محل التقييم وعلى ضعه الراهن بتاريخ التقدير وكما هو موثق مهذا التقرير
في  2022/06/30م
بمبلغ وقدره ( )45,882,000ريال سعودي  ،فق خمسة وأربعون مليون وثمان مئة وإثنان وثمانون ألف ريال سعودي ال غير
رئيس مجلس اإلدارة
م /أحمد بن محمد أبابطين
رقم العضوية 1210000305 /

الرئيس التنفيذي
م /عبد هللا بن علي الشويعر
رقم اـلعضوية 1210000540 /ـ
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المحتوى

ا وتوى
امللخص التنفيذي
نطاق العمل
شروط التقييم
بيانات العقار

التقييم
حسار القيمة السوقية

مسح فوتوغرافي يوضح موقع العقار وموقعه من املدينة
صورة توضح عروض املسح امليداني
فريق العمل
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الملخص التنفيذي
معد التقرير  :شركة ممتلكاتي للتقييم بترخيص رقم  808/18/323بتاريخ  1439/07/11ه ـ
املقيم
العميل (صاحب التقرير) شركة الرياض للدخل العقاري
املستفيد(مستخدم التقرير) شركة الرياض للدخل العقاري
تقرير دوري لصندوق شركة الرياض للدخل العقاري
الغرض من التقييم
عبارة عن أرض مقام عليها مجمع فلل (فيفيندا موس ى بن نصير)
العقار موتوع التقييم
الرياض – حي املعذر – ماط رقم ( )2219قطعة رقم ()167
عنوا العقار
 2,800.00متر مربع حسب الصك
مساحة قطعة األرض
متعدد املساحات ( حسب رخصة املباني)
مسطحات املبان
شركة الرياض للدخل العقاري
سم املال
310123030485
رقم الص
 1438/08/21هـ
تاريخ الص

نوع امللهية
ساس القيمة
معايولالتقييم
سلوب التقييم
تاريخ املعاينة
تاريخ نفاذ القيمة
تاريخ إصدارالتقييم
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 3-1الشروط املرجعية:
تــم إعــداد تقريــر التقيــيم بنــاء علــى التعليمــات الوــي تــم تلقيهــا مــن العميــل (شــركة الريــاض للــدخل العقــاري) لتقــدير القيمــة الســوقية للعقــار موضــوع التقيــيم لغــرض التقيــيم
الــدوري لصــندوق شــركة الريــاض للــدخل العقــاري  ،وبالتــالي فــان هــذا التقريــر ال يجــوز اســتادامه ألي أغ ـراض أخــر إن تقريــر التقيــيم قــد اعــد بواس ـطة ش ـركة ممتلكــاتي
للتقيــيم املعتمــدة مــن الهيئــة الســعودية للمقيمــين املعتمــدين وذلــك بعــد فحــص العقـ ــار محــل التقريــر ،وجمــع البيانــات واملعلومــات وتحليلهــا لتكــوين وتطــوير رأي محايــد عــن
القيمــة الســوقية للعقــار املــذكور ليتناســب مــع الغــرض الــذي تــم تحديــده مســبقا وتماشــيا مــع معــايير التقيــيم الدوليــة املقــيم ( )IVSالصــادرة فــي العــام  2022م  ،ويقــر املقــيم
باستقالليته وبعدم وجود تعارض مصالح مع أي أطرا مهمة في التقييم او األصول موضع التقييم.

 4-1تحديد العقار محل التقييم:
العقار عبارة عن ارض مقام عليها مبنى تجاري مكتبي في منطقة الرياض  ،طريق موس ى بن نصير ،مساحة األرض حسب الصك لي  2,800.00متر مربع.

 5-1الغرض من التقييم :
تقدير قيمة امللكية املطلقة للمبنى (فيفيندا موس ى بن نصير) لغرض التقييم الدوري لصندوق شركة الرياض للدخل العقاري.

 6-1ساس القيمة املستخدمة:
عتمد أساس التقييم علـى تقـدير القيمـة السـوقية للعقـار فـي تـاريخ التقيـيم  ،علـى أسـاس ان العقـار خـالي مـن جميـع االعتبـارات والشـروط التقييديـة وااللتزامـات القانونيـة ،
وعليـه ان املفهـوم املتبــع فـي هـذا التقريــر عـن القيمـة الســوقية هـو املفهـوم الــذي تـم تقديمـه فــي املعيـار  104الفقـرة ( )103مــن معـايير التقيـيم الدوليــة " :القيمـة السـوقية لــي
املبلــغ املقــدر الــذي يابغــي علــى أساســه مبادلــة األصــول أو االلتزامــات فــي تــاريخ التقيــيم ـبــين مشــتر راغــب وبــائع راغــب فــي إطــار معاملــة علــى أســاس محايـد بعــد تســويق مناســب
حي يتصر كل طر من األطرا بمعرفة وحكمة دون قسر أو إجبار".
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 7-1تاريخ التقييم :
تــم اســتاال ال ـرأي فــي القيمــة فــي  30يونيــو  2022م فــي حــين أن تــاريخ البح ـ واالستقصــاء (املعاينــة ) هــو  5يونيــو  2022م وتــاريخ إصــدار التقريــر هــو  30يونيــو  2022م
ويعكس التقييم رأينا في القيمة في تاريخ التقييم ولكن قيم العقارات لي عرضة للتقلبات بمرور الوقت حي قد تتغير يرو السوق.

 8-1نطا التقييم :
اشــتمل نطــاق التقيــيم علــى البحـ والتحليــل إلعــداد التقريــر وفقــا للغــرض املقصــود بــالتوافق مــع معــايير التقيــيم الدوليــة  ،حيـ تــم فحــص العقــار ومعاياتــه مــن الــداخل
والخارج في تاريخ معاينة العقار وتم الحصول على كافة البيانات الالزمة إلعداد التقرير.

 9-1طبيعة ومصدراملعلومات :
تم االعتماد على املعلومات املوجودة في صكوا امللكية املرفقة للعقار  ،كما أن البيانات البلدية والسوقية واالقتصادية املقدمة ضمن هـذا التقريـر لـي اسـتنادا إلـى مصـادر
معتمدة ماتلفة ولم نطلع على عقود التأجير الخاصة بالعقار وتم االعتماد فق على معلومات العقار ومقارنتها مع اسعار السوق وبافتراض يحتها.

 10-1االفالاتات و الظروف االستثنائية:
لم يتوفر للمقيم إمكانية فحص املوقع بيفيا وعلى هذا تم افتراض أن العقار موضع التقييم ال يحتوي على أي مواد خطرة أو ملوثة بيفيا ،وتم افتراض ان الصيانة
والتشغيل لجزئية املكاتب واملعارض نسبة  %2من املصروفات و %38بالاسبة للفنادق وذلك حسب السائد في منطقة العقار.
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فرضيات التقرير
-

تلتزم شركة ممتلكاتي للتقييم بسرية املعلومات الواردة في التقرير.

-

إن هذا التقييم مرتب بتقدير القيمة السوقية في يل الظرو الحالية.

-

التقرير معد لغرض العميل ومستادمين التقرير واليجوز استادامه إال في الغرض الذي أعد مـن أجلـه واليجـب توزيعـه او نشـره او جـزء
منه في أي مستند او بيان او تعميم او اي وسيلة من وسائل االتصاالت إال بعد الحصول على موافقة خطية من شركة ممتلكـاتي للتقيـيم
ونصر ملدير الصندوق نشر هذا التقرير على موقعه اإللكتروني وكذلك على موقع تداول اإللكترونـي وعلـى موقـع هيئـة السـوق املاليـة وال
نقبل إي مسئولية أيا كانت أمام أي طر أخر.

-

تم معاينة العقار ياهريا ولم يتم الكشف عليه إنشائيا ولم يتم مالحظة أي عيور ياهرة مالم تذكر في التقرير.

-

إن جميــع املســتندات املقدمــة مــن العميــل لــي علــى مســئوليته وشــركة ممتلكــاتي للتقيــيم لــيس لهــا أي مســئولية تجــاه املســتندات الخاصــة
مهذا العقار ،وتم افتراض املستندات يحيحة وخالية من أي التزامات قانونية أو أي معوقات مالم تذكر باملستندات او يصـر مهـا طالـب

التقيــيم كمــا ال تقــر الشــركة بدقــة او اكتمــال البيانــات املتاحــة واحيانــا يــتم افتـراض فرضــيات وذلــك حســب وضــع الســوق فــي حــال نقــص
املعلومات وعليه التعبر عن رأهها ولم تقم بأي نوع من الضمانات لدقة البيانات او اكتمالها إال فيما أشارت اليه بوضو في هذا التقرير.
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-

تم التقييم حسب املعايير الدولية الصادرة من هيئة السعوديين للمقيمين املعتمدين في عام  2022م.

-

مدة هذا التقييم سارية ملدة ثالثة أشهر من تاريخ إعداد هذا التقرير.

تقرير تقييم فيفيندا موسى بن نصير
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نطاق العمل
لنود نطا العمل
نطاق البح

االيضاح
املسح امليداني ملنطقة العقارات محل التقييم و العقارات املشامهة لها وعملنا قدر املستطاع على جمع البيانات وتحليلها
للخروج باتائج تادم هذا التقرير و الغرض املاشود من اجله

اعتمدنا في اعداد هذا التقرير على املعلومات املقدمة لنا من العميل وافترضنا امها يحيحه و اعتمدنا عليها للوصول بمارجات هذا التقرير
طبيعة و مصادر املعلومات كما اعتمدنا على حزمة من املعلومات و البيانات الخاصة بشركة ممتلكاتي للتقييم ومن اعمال التقييم السابقة و املسح امليداني املستمر
ومن ادارة الدراسات و االبحا بالشركة والوي نر حسب حدود علمنا امها يحيحة

نوع التقرير

التقرير متكامل يحتوي على ايضا متكامل لكافة اعمال التقييم بما تتضمنه من خطوات و بيانات و معلومات و حسابات و خالفه

قيود استادام التقرير

التقرير اعد لغرض العميل وال يجوز استادامه اال في الغرض الذي اعد من اجله وال يجب توزيعه او نشرة او جزء منه اال بعد الحصول على
موافقة خطية من شركة ممتلكاتي للتقييم

املعايير املتبعة
االفتراضات املهمة و
االفتراضات الخاصة
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معايير التقييم الدولية ) (IVSCالصادرة من الهيئة السعودية للمقيمين املعتمدين لعام  2022م
ال تتحمل شركتنا أي مسؤولية ازاء اية معلومات يتم استالمها من العميل و الوي من املفترض سالمتها و امكانية االعتماد عليها
كما ال تقر شركتنا بدقة او اكتمال البيانات املتاحة و ال تعبر عن رأهها و لم تقم بعرض أي نوع من الضمانات لدقة البيانات او اكتمالها اال
فيما اشارت اليه بوضو في هذا التقرير

Riyadh- Al Malqa

info@mumtalkati.com

011 410 5060 - 055 440 0893

مراحل العمل

1

نطا العمل :

4

االجتم ـ ـ ــاع بالعمي ـ ـ ــل و تحدي ـ ـ ــد نط ـ ـ ــاق العم ـ ـ ــل بم ـ ـ ــا
يتض ـ ــمنه م ـ ــن غ ـ ــرض التقي ـ ــيم و اس ـ ــاس القيم ـ ــة و
االط ـ ـرا املعنيـ ــة و تـ ــاريخ التقيـ ــيم و أي افتراضـ ــات
خاص ـ ــة او هام ـ ــة بم ـ ــا يتض ـ ــمن وض ـ ــو التكلي ـ ــف و
املخرجات املتوقعة منه.

تطبي طر التقييم:

بنــاء علــى نطــاق العمــل و تحليــل الســوق يــتم تحديــد
طـ ــرق التقيـ ــيم املناسـ ــبة و وضـ ــع كافـ ــة االفتراضـ ــات
وامل ــدخالت للقي ــام بالحس ــابات املالي ــة للوص ـول ال ــى
القيمة السوقية وفقا للطرق املختارة.

 | 154تقرير تقييم برج العليا 1

2

املعاينة وتحليل املوقع

معاين ـ ـ ـ ــة العق ـ ـ ـ ــار و التع ـ ـ ـ ــر عل ـ ـ ـ ــى خصائص ـ ـ ـ ــه و
مواصـ ـ ــفاته و مطابقـ ـ ــة املسـ ـ ــتندات مـ ـ ــع الواقـ ـ ــع .و
تحليـ ـ ــل موق ـ ـ ــع العقـ ـ ــار و االس ـ ـ ــتادامات املحيطـ ـ ــة
بالعق ـ ـ ــار م ـ ـ ــع تحدي ـ ـ ــد نط ـ ـ ــاق البح ـ ـ ـ الجغراف ـ ـ ــي و
االنشطة و املشاريع املناسبة

5

تقدير القيمة:

ي ـ ـ ــتم التوفي ـ ـ ــق ب ـ ـ ــين ط ـ ـ ــرق التقي ـ ـ ــيم املس ـ ـ ــتادمة
للوصــول الــى القيمــة الســوقية النهائيــة للعق ـار وفقــا
لتقديرنا النهائي.

Riyadh- Al Malqa
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3

6

جمع وتحليل البيانات :
القي ـ ـ ــام بجمـ ـ ــع البيان ـ ـ ــات السـ ـ ــوقية ( االيج ـ ـ ــارات و
العوائ ـ ــد ونس ـ ــب االش ـ ــغال و مص ـ ــاريف الص ـ ــيانة و
التشــغيل ) للعقــارات املــدرة للــدخل  .و البحـ ايضــا
عــن اســعار االراش ـ ي املشــامهة و تكــاليف املقــاولين و
تحليــل تلــك البيانــات للوصــول الــى معرفــة باتجاهــات
الســوق الســابقة و الحاليــة و املؤش ـرات املســتقبلية
الوي سيتم االعتماد عليها عند تطبيق الية التقييم

إعداد التقرير:
نع ـ ــد تقري ـ ــر التقي ـ ــيم وفق ـ ــا لنط ـ ــاق العم ـ ــل بحيـ ـ ـ
يتضـ ــمن البيانـ ــات و النت ـ ــائج و املخرجـ ــات الو ـ ـي ت ـ ــم
التوصل اليها من خالل مراحل العمل السابقة

011 410 5060 - 055 440 0893

العوامل االقتصادية المؤثرة في ظروف السوق وفي عملية اتخاذ القرارات
• العرض والطلب
كلمــا ازدادت نســبة الطلـب
وقل ــت نس ــبة الع ــرض علـ ـى
العق ـ ـ ــارات كلم ـ ـ ــا ارتفع ـ ـ ــت
أســعار العقــارات والعكــس
يحيح بالطبع فكلما قلـت
نسـبة الطلــب وزادت نسـبة
الع ــرض كلم ــا قل ــت أس ــعار
العقــارات كمــا تتــأثر نس ـبة
الطل ــب والع ــرض بالعديـ ـد
م ــن العوام ــل االقتص ــادية
والسياسية.
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• تو افر اصخدمات
تـوافر الخـدمات كاملــدارس
 ،الجامعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ،املـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوالت
التجاري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،الوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائل
الترفيهي ـ ـ ـ ـ ــة وغيره ـ ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ـ ــن
الخــدمات فــي منطقــة يــؤثر
عل ـ ـ ـ ــى أس ـ ـ ـ ــعار العق ـ ـ ـ ــارات
بشكل كبير فيـزداد الطلـب
عليه ـ ـ ــا م ـ ـ ــا ي ـ ـ ــؤثر بطبيع ـ ـ ـة
الح ــال عل ــى ازدي ــاد أس ــعار
العقارات في املنطقة.

• الوتع االقتصادي

• حالة العقار

األوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع االقتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادية
املتدنية بال شك تؤثر علـى
الس ـ ــوق العق ـ ــاري وأس ـ ــعار
العقـ ـ ــارات فتس ـ ـ ـ ب حالـ ـ ــة
م ـ ـ ـ ــن الرك ـ ـ ـ ــود واناف ـ ـ ـ ــاض
األسـ ـ ــعار  ،ام ـ ـ ــا ف ـ ـ ــي حال ـ ـ ــة
انتع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الحال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
االقتص ــادية لل ــبالد وثب ــات
دخ ـ ـ ــل الف ـ ـ ــرد فف ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذه
الحالـ ـ ـ ـ ــة تـ ـ ـ ـ ــزداد األسـ ـ ـ ـ ــعار
حي يكون هناا استقرار
في الحالة املادية لألفراد مـا
يجعلهــم قــادرين علــى ش ـراء
أو تأجير العقارات.

Riyadh- Al Malqa

• اصوالة السياسية

كلم ــا كان ــت حال ــة العق ــار
جيــدة كلمــا أثــر ذلــك عل ـى
ازدي ــاد س ــعر العق ــار عل ــى
سـ ـ ـ يل املث ـ ــال إن قارنـ ـ ـت
عقــار حالتــه جيــدة بعقـار
خ ـ ـ ـ ـ ــر مش ـ ـ ـ ـ ــابه ل ـ ـ ـ ـ ــه ف ـ ـ ـ ـ ــي
الصـ ـ ـ ــفات ولربمـ ـ ـ ــا تمي ـ ـ ـ ــز
ذلـ ـ ـ ــك األخيـ ـ ـ ــر بمس ـ ـ ـ ــاحة
أكب ــر ولكـ ــن حالت ــه كان ـ ـت
ســيئة فســتجد األفض ـلية
ب ـ ــالطبع للعق ـ ــار األول ذو
الحالة األفضل.

info@mumtalkati.com

الحال ـ ـ ـ ــة السياس ـ ـ ـ ــية ت ـ ـ ـ ــؤثر
بشـكل مباشـر علـى األوضـاع
االقتص ــادية لل ــبالد م ــا ي ـؤثر
بطبيع ــة الح ــال عل ــى أس ــعار
العقـ ــارات لـ ــذا فـ ــإن تـ ــدهور
األح ـ ــوال السياس ـ ــية لل ـ ــبالد
يح ـ ــد مه ـ ــا ع ـ ــدم اس ـ ــتقرار
للس ـ ـ ـ ــوق العق ـ ـ ـ ــاري فتج ـ ـ ـ ــد
بعـ ـ ــض املنـ ـ ــاطق يـ ـ ــزداد مه ـ ـ ـا
أسـ ـ ـ ــعار العقـ ـ ـ ــارات بشـ ـ ـ ــكل
مب ـ ـ ـ ـ ــالغ في ـ ـ ـ ـ ــه  ،ف ـ ـ ـ ـ ــي ح ـ ـ ـ ـ ــين
تنافض األسعار فـي منـاطق
أخر .

011 410 5060 - 055 440 0893

بيانات العقار
بيانات االرض
المدينة

الحي

منسوب االرض

نوع العقار

مساحة

نوع الملكية

الرياض

المعذر

مستوى

مجمع فلل

 2,800,00متر مربع

ملكية مطلقة

رقم الصك

تاريخ الصك

كتابة العدل

الموقع العام

رقم القطعة

رقم المخطط التنظيمي

310123030485

 1438/08/21هــ

الرياض

داخل النطاق

167

2219

الحدود و االطوال
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االتجاه

الطول (م)

الحد

شماال

40

شارع عرض  15م

جنوبا

40

شارع عرض  30م

شرقا

70

قطعة رقم 166

غربا

70

قطعة رقم 168

Riyadh- Al Malqa
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مواصفات وخدمات المبنى
بيانات العقار
نوع البناء

حالة البناء والتشطيبات

شاغرية المبنى

استخدام المبنى

خرساني

ممتاز

غير شاغر

تجاري سكني مكتبي

عمر العقار

إكتمال البناء

نوع التكيف

عدد االداور

 5سنوات

مكتمل

سبيلت وحدات  +مركزي

 2دور

القبو

الدور االرضي

الميزانيين

األدوار المتكررة

0

1

0

1

الخدمات في المبنى

مصاعد

أنظمة األنذار والحرائق

األمن والسالمة

مولدات كهربائية

متوفر

متوفر

متوفر

متوفر

الخدمات والمرافق المتوفرة في منطقة العقار
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الكهرباء

المياه

الهاتف

الصرف الصحي

متوفر

متوفر

متوفر

متوفر

Riyadh- Al Malqa

info@mumtalkati.com

011 410 5060 - 055 440 0893

أسلوب وطريقة التقييم
لتقددديرالقيمددة السددوقية لند تداء عملددو غددرض التقيدديم وطبيعددة العقددار ،سدديتم االعتمدداد عملددو سددلوب الدددال (طريقددة التدددفقات
الغ ددرض الرئي د د ي م ددن إنشد داء املبن ددى
النقدي ددة ا خص ددومة) اطريق ددة رئيس ددية لتق ددديرقيم ددة العق ددارموت ددوع التقي دديم حيد د
التجاري و تحقي الدال من التأجولللم اتب واملعارض والغرف الفندقية.

 4 -1سلوب الدال
يقـ ـ ــدم أسـ ـ ــلور الـ ـ ــدخل مؤش ـ ـ ـرا علـ ـ ــى
القيم ــة ع ــن طري ــق تحوي ــل الت ــدفقات
النقدي ــة املس ــتقبلية ال ــى قيم ــة حالي ــة
واح ـ ـ ــدة ووفق ـ ـ ــا له ـ ـ ــذا االس ـ ـ ــلور ي ـ ـ ــتم
تحديد قيمة االصل بـالرجوع إلـى قيمـة
االيـ ـ ـ ـرادات او الت ـ ـ ــدفقات النقدي ـ ـ ــة أو
توفير التكاليف من االصل.

طريقة االس ثمار
لــي طريقــة لتقيــيم العقــار تعتم ـد علــى
معرفـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ــدخل املسـ ـ ـ ـ ــتقبلي الـ ـ ـ ـ ــذي
ستحق لعقار ما.
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 4 -2املسح امليدان وتحليل الدال
ت ــؤثر أس ــعار االراش ـ ـ ي واملكات ــب واملع ـ ـارض
بشــكل كبيــر فــي تطــوير العقــار واســتعماالت
االراشـ ـ ـ ـ ي املختلف ـ ـ ــة  ،حيـ ـ ـ ـ تعتب ـ ـ ــر أح ـ ـ ــد
العوامــل الرئيســية فــي تحديــد نســبة املــردود
امل ـ ـ ــالي الس ـ ـ ــنوي لالس ـ ـ ــتعماالت املتنوع ـ ـ ــة ،
ك ــذلك أيض ــا ت ــؤثر ف ــي العدي ــد م ــن الن ــواحي
التاطيطيــة األخــر العمرانيــة مثــل أنظمــة
البن ـ ــاء وم ـ ــا تش ـ ــمله م ـ ــن ارتفاع ـ ــات املب ـ ـاني
واالرتــدادات  ،ايضــا نجــد ان جمــع البيانـات
مــن واقــع الســوق صــعب جــدا كــون الســوق
السـ ــعودي يصـ ــعب فيـ ــه جمـ ــع املعلومـ ــات
بدقة
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وتـ ـ ـ ــم أخـ ـ ـ ــذ بعـ ـ ـ ــض املقارنـ ـ ـ ــات وتحليلهـ ـ ـ ــا
كتجسيد للسوق واملقارنات لي:

011 410 5060 - 055 440 0893

عروض المسح البياني

م

الحي

المدينة

نوع العقار

1

المعذر

الرياض

معرض

250

2

المعذر

الرياض

معرض

300

3,000

3

المعذر

الرياض

مكتب

350

4,000

38,000

4

الرفيعة

الرياض

الكاسا الفندقية

250

2500

87,500

عرض ايجاري  /حد

5

المهدية

الرياض

الكشري فيال

750

3000

460,000

عرض ايجاري  /حد

24,697835
46.666122

6

العليا

الرياض

فيال الفيروز

250

250

450,000

عرض ايجاري  /حد

24.706685
46.685235
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إجمالي السعر ر.س

نوع العرض /سوم /حد

االحداثيات

المساحة متر مربع سعر المتر االيجاري ر.س
2,300

50,000

عرض ايجاري  /حد

24.706775
46.685150

85,000

عرض ايجاري  /حد

24.69825
46.66711

عرض ايجاري  /حد

24.69698
46.66364

24,640777
46.656924
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االفتراضات واالفتراضات الخاصة-:
إيرادات العقار
ت ـ ــم تقـ ـ ــدير إيـ ـ ـرادات العقـ ـ ــار
حسـ ـ ـ ـ ــب الـ ـ ـ ـ ــدخل اإلجمـ ـ ـ ـ ــالي
املرفــق مــن العميــل وبــافتراض
يـ ــحته وباسـ ــبة أشـ ــغار %0
حس ــب البيان ــات املرفق ــة مـ ـن
العمي ــل وتحلي ــل البيان ــات مــع
السـ ـ ــوق وان تقـ ـ ــدير إجمـ ـ ــالي
الـ ـ ــدخل حسـ ـ ــب العقـ ـ ــد هـ ـ ــو
 3,900,000ريــال ســعودي ف ــي
الخمس سنوات االولى.
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نسبة الشواغر
م ـ ـ ــن خ ـ ـ ــالل أعم ـ ـ ــال املس ـ ـ ــح
واملعاينـ ـ ــة تبـ ـ ــين إن متوسـ ـ ـ
اإلشـ ـ ــغال فـ ـ ــي هـ ـ ــذه املنطقـ ـ ــة
ح ـ ـ ــوالي  ( %95عنـ ـ ـ ــي معـ ـ ـ ــدل
اإلشــغار  ، )%5وب ــافتراض ان
العق ــد مس ــتأجر بعق ــد واح ــد
لكام ـ ــل العقـ ـ ــار تـ ـ ــم افتـ ـ ـراض
الشواغر .%0

النفقات ال شغيلية والر سمالية
النفقــات التشــغيلية لــي النفقــات
الخاصة بتأجير وصيانة العقار و
النفقات الرأسمالية لي النفقـات
الو ـ ـ ـ ــي يتحملهـ ـ ـ ــا املالـ ـ ـ ــك لت ـ ـ ـ ــرميم
وتطـ ــوير العقـ ــار مهـ ــد الحفـ ــا
علي ــه ف ــي حال ــة مناس ــبة لتحقي ــق
الدخل السنوي املالئم
وتمثل نسبة النفقات التشغيلية
 %20 - %10بالاس ـ ـ ـ ــبة ملش ـ ـ ـ ــاريع
مش ـ ـ ــامهة ف ـ ـ ــي املنطق ـ ـ ــة املحيط ـ ـ ـة
وتش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمل تك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاليف نفق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
الخ ـ ـ ــدمات املش ـ ـ ــتركة والنظافـ ـ ـ ـة
والصـ ــيانة للمبن ـ ــى ونفق ـ ــات إدارة
ومراقب ـ ـ ـ ــة األم ـ ـ ـ ــن فيم ـ ـ ـ ــا يتعل ـ ـ ـ ــق
بتقيــيم العق ــار نج ــد ان النفق ــات
التش ـ ـ ــغيلية والرأس ـ ـ ــمالية تق ـ ـ ـدر
بقيمة %0
Riyadh- Al Malqa

معدل الرسملة
م ـ ــن دخ ـ ــل االيج ـ ــار الفعل ـ ــي
كـ ـ ــون جميـ ـ ــع النفقـ ـ ــات تـ ـ ــم
تحميلهـ ـ ــا للمسـ ـ ــتأجر ك ـ ـ ــون
العقار بعقد واحد.
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معدل الرسملة هو معدل
ستعمل لتحويل الدخل الى
قيمة ويستعمل في تقدير
القيمة االستردادية للعقار
وهناا اك ر من طريقة
الشتقاق معدل الرسملة فان
كل طريقة من هذه الطرق
تعتمد على استادام املاش ي
القريب كوسيلة لتوقع
املستقبل.
ف ـ ــي ه ـ ــذا التقري ـ ــر ت ـ ــم تق ـ ــدير
مع ـ ـ ـ ــدل الرس ـ ـ ـ ــملة بطريق ـ ـ ـ ــة
االسـ ـ ـ ــتاال مـ ـ ـ ــن السـ ـ ـ ــوق
وذل ــك حس ــب ص ــناديق ريـ ــت
املش ـ ـ ـ ـ ـ ــامهة للعق ـ ـ ـ ـ ـ ــار مح ـ ـ ـ ـ ـ ــل
التقي ـ ــيم ف ـ ــي منطق ـ ــة العقـ ـ ـار
وقت التقييم هو .%8.50
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حساب القيمة بطريقة االستثمار (رسملة الدخل)
أسلوب الدخل (طريقة االستثمار)

البند

القيمة لالريال السعودي

الوحدة

إجمالي مجمل الدال

3,900,000

ريال  /سنويا

نسبة الشواغر
مجمل الدال بعد اصم نسبة الشواغر

0%
0

نسبة
ريال  /سنويا

مجمل الدال الفعال

3,900,000

ريال  /سنويا

نسبة مصروفات ال شغيل و الصيانة

0%

نسبة

قيمة مصروفات ال شغيل والصيانة

0

ريال  /سنويا

صافي الدال بعد اصم مصروفات ال شغيل

3,900,000

ريال  /سنويا

معدل الرسملة

8.50%

نسبة

القيمة السوقية الائائية للعقار

45,882,353

ريال  /سنويا

45,882,000

ريال  /سنويا

القيمة السوقية الائائية للعقار بعد التقريب
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القيمة النهائية للعقار
بن ــاء عل ــى تطبي ــق أس ــلور ال ــدخل – طريق ــة االس ــتثمار (رس ــملة ال ــدخل) للوص ــول للقيم ــة ف ــان القيم ــة النهائي ــة للعق ــار يمك ــن
تحديدها كالتالي:
ت
القيمة الائائية رقما

 45,882,000لاير سعودي

ت
القيمة الائائية اتالة

فق خمسة وأربعون مليون وثمان مئة وإثنان وثمانون ألف ريال سعودي ال غير

اعتماد التقرير

رئيس جملس اإلدارة

الرئيس التنفيذي

م /أمحد بن حممد أبابطني

م /عبد اهلل بن علي الشويعر

رقم العضوية 1210000305 /

رقم العضوية 1210000540 /
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فريق العمل
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الوصف

األسم

فئة العضوية

رقم العضوية

رئيس مجلس اإلدارة

م  /أحمد محمد أبابطين

أساس ي زميل

1210000305

الرئيس التنفيذي

م /عبد هللا على الشويعر

أساس ي زميل

1210000540
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مسح فوتوغرافي يوضح العقار
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مسح فوتوغرافي يوضح العقار
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مسح فوتوغرافي يوضح العقار
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صورة توضح موقع المقارنات المشابهة
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صورة توضح موقع العقار في مدينة الرياض
االحداثيات اصجغر افية
E 46.58664
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تقريرتقييم مبنى تجاري مهتبي
الرياض -حي غرناطة

(مراز التموز)
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المقدمة
السادة  /صندو الرياض ريت (شراة الرياض للدال العقاري)

املوقرين

شكرا الختياركم شركة ممتلكاتي للتقييم وبناء على طلبكم لتقييم مبنى تجاري مكتبي (مركز التميز) الواقع بالرياض – حي غرناطة فقـد قمنـا بالكشـف
الفعلي على واقع العقار و معاينة و دراسة املستندات و الخرائ االزمة وبعد اجراء دراسة للمنطقة املحيطة واملجاورة للعقار نرفق طية التقريـر التـالي
الذي يوفر البيانات الالزمة و يبين االسبار للوصول الى القيمة السوقية للعقار.
حيـ عملنـا علـى دراسـة املسـتندات املسـتلمة مـن العميــل (الصـك ورخصـة البنـاء) وتـم افتـراض يـحتها وعــدم وجـود أي اعبـاء تلحـق مهـا او قـد تـؤثر علــى
عملية التقييم.
كما حاولنا جاهدين في هذا امللخص بتقديم راينا حول القيمة السوقية للعقار بحسب ما توفر لدينا من معلومات مقدمة من العميل.
العقــار املقــدر هــو عبــارة عــن مبنــى تجــاري مكتبــي بمســاحة اجماليــة لــألرض  4,630.00متــر مربــع حســب الصــك وبمســاحة اجماليــة للمبــاني (متعــددة
املساحات).

بناء على الدراسة املنجزة فإننا نقدر القيمة السوقية للعقار محل التقييم وعلى وضعها الراهن بتاريخ التقدير وكما هو موثق مهذا
التقرير في  2022/06/30م
بمبلغ وقدره ( )58,750,000ريال سعودي  ،فق ثمانية وخمسون مليون وسبع مئة وخمسون ألف ريال سعودي ال غير
رئيس مجلس اإلدارة
م /أحمد بن محمد أبابطين
رقم العضوية 1210000305 /

الرئيس التنفيذي
م /عبد هللا بن علي الشويعر
رقم اـلعضوية 1210000540 /ـ
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المحتوى

ا وتوى
امللخص التنفيذي
نطاق العمل
شروط التقييم
بيانات العقار

التقييم
حسار القيمة السوقية

مسح فوتوغرافي يوضح موقع العقار وموقعه من املدينة
صورة توضح عروض املسح امليداني
فريق العمل
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الملخص التنفيذي
معد التقرير  :شركة ممتلكاتي للتقييم بترخيص رقم  808/18/323بتاريخ  1439/07/11ه ـ
املقيم
العميل (صاحب التقرير) شركة الرياض للدخل العقاري
املستفيد(مستخدم التقرير) شركة الرياض للدخل العقاري
تقرير دوري لصندوق شركة الرياض للدخل العقاري
الغرض من التقييم
عبارة عن أرض مقام عليها مبنى تجاري مكتبي (مركز التميز)
العقار موتوع التقييم
الرياض – حي غرناطة – ماط رقم (،)2956قطعة رقم ()140 -139 -138 -137
عنوا العقار
 4,630.00متر مربع حسب الصك
مساحة قطعة األرض
متعدد املساحات ( حسب رخصة املباني)
مسطحات املبان
شركة الرياض للدخل العقاري
سم املال
610410033415
رقم الص
 1437/04/29هـ
تاريخ الص
نوع امللهية
ساس القيمة
معايولالتقييم
سلوب التقييم
تاريخ املعاينة
تاريخ نفاذ القيمة
تاريخ إصدارالتقييم
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ملكية مطلقة
القيمة السوقية
معايير التقييم الدولية املقيم ( )IVSالصادرة في العام  2022م
أسلور الدخل (طريقة التدفقات النقدية املخصومة)
2022/06/05م
2022/06/30م
2022/06/30م
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 3-1الشروط املرجعية:
تــم إعــداد تقريــر التقيــيم بنــاء علــى التعليمــات الوــي تــم تلقيهــا مــن العميــل (شــركة الريــاض للــدخل العقــاري) لتقــدير القيمــة الســوقية للعقــار موضــوع التقيــيم لغــرض التقيــيم
الــدوري لصــندوق شــركة الريــاض للــدخل العقــاري  ،وبالتــالي فــان هــذا التقريــر ال يجــوز اســتادامه ألي أغ ـراض أخــر إن تقريــر التقيــيم قــد اعــد بواس ـطة ش ـركة ممتلكــاتي
للتقيــيم املعتمــدة مــن الهيئــة الســعودية للمقيمــين املعتمــدين وذلــك بعــد فحــص العقـ ــار محــل التقريــر ،وجمــع البيانــات واملعلومــات وتحليلهــا لتكــوين وتطــوير رأي محايــد عــن
القيمــة الســوقية للعقــار املــذكور ليتناســب مــع الغــرض الــذي تــم تحديــده مســبقا وتماشــيا مــع معــايير التقيــيم الدوليــة املقــيم ( )IVSالصــادرة فــي العــام  2022م  ،ويقــر املقــيم
باستقالليته وبعدم وجود تعارض مصالح مع أي أطرا مهمة في التقييم او األصول موضع التقييم.

 4-1تحديد العقار محل التقييم:
العقار عبارة عن ارض مقام عليها مبنى تجاري مكتبي في منطقة الرياض  ،طريق خالد بن الوليد مع طريق االمام سعود  ،مساحة األرض حسب الصك لي  4,630.00متر
مربع.

 5-1الغرض من التقييم :

تقدير قيمة امللكية املطلقة للمبنى (مركز التميز) لغرض التقييم الدوري لصندوق شركة الرياض للدخل العقاري.

 6-1ساس القيمة املستخدمة:
عتمد أساس التقييم علـى تقـدير القيمـة السـوقية للعقـار فـي تـاريخ التقيـيم  ،علـى أسـاس ان العقـار خـالي مـن جميـع االعتبـارات والشـروط التقييديـة وااللتزامـات القانونيـة ،
وعليـه ان املفهـوم املتبــع فـي هـذا التقريــر عـن القيمـة الســوقية هـو املفهـوم الــذي تـم تقديمـه فــي املعيـار  104الفقـرة ( )103مــن معـايير التقيـيم الدوليــة " :القيمـة السـوقية لــي
املبلــغ املقــدر الــذي يابغــي علــى أساســه مبادلــة األصــول أو االلتزامــات فــي تــاريخ التقيــيم ـبــين مشــتر راغــب وبــائع راغــب فــي إطــار معاملــة علــى أســاس محايـد بعــد تســويق مناســب
حي يتصر كل طر من األطرا بمعرفة وحكمة دون قسر أو إجبار".
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 7-1تاريخ التقييم :
تــم اســتاال ال ـرأي فــي القيمــة فــي  30يونيــو  2022م فــي حــين أن تــاريخ البح ـ واالستقصــاء (املعاينــة ) هــو  5يونيــو  2022م وتــاريخ إصــدار التقريــر هــو  30يونيــو  2022م
ويعكس التقييم رأينا في القيمة في تاريخ التقييم ولكن قيم العقارات لي عرضة للتقلبات بمرور الوقت حي قد تتغير يرو السوق.

 8-1نطا التقييم :
اشــتمل نطــاق التقيــيم علــى البحـ والتحليــل إلعــداد التقريــر وفقــا للغــرض املقصــود بــالتوافق مــع معــايير التقيــيم الدوليــة  ،حيـ تــم فحــص العقــار ومعاياتــه مــن الــداخل
والخارج في تاريخ معاينة العقار وتم الحصول على كافة البيانات الالزمة إلعداد التقرير.

 9-1طبيعة ومصدراملعلومات :
تم االعتماد على املعلومات املوجودة في صكوا امللكية املرفقة للعقار  ،كما أن البيانات البلدية والسوقية واالقتصادية املقدمة ضمن هـذا التقريـر لـي اسـتنادا إلـى مصـادر
معتمدة ماتلفة ولم نطلع على عقود التأجير الخاصة بالعقار وتم االعتماد فق على معلومات العقار ومقارنتها مع اسعار السوق وبافتراض يحتها.

 10-1االفالاتات و الظروف االستثنائية:
لــم يتــوفر للمقــيم إمكاني ــة فحــص املوقــع بيفيــا وعل ــى هــذا تــم افت ـراض أن العق ــار موضــع التقيــيم ال يحتــوي عل ــى أي مــواد خطــرة أو ملوثــة بيفي ـا ،وت ـم افت ـراض ان الص ــيانة
والتشغيل لجزئية املكاتب واملعارض نسبة  %2من املصروفات و %38بالاسبة للفنادق وذلك حسب السائد في منطقة العقار.
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فرضيات التقرير
-

تلتزم شركة ممتلكاتي للتقييم بسرية املعلومات الواردة في التقرير.

-

إن هذا التقييم مرتب بتقدير القيمة السوقية في يل الظرو الحالية.

-

التقرير معد لغرض العميل ومستادمين التقرير واليجوز استادامه إال في الغرض الذي أعد مـن أجلـه واليجـب توزيعـه او نشـره او جـزء
منه في أي مستند او بيان او تعميم او اي وسيلة من وسائل االتصاالت إال بعد الحصول على موافقة خطية من شركة ممتلكـاتي للتقيـيم
ونصر ملدير الصندوق نشر هذا التقرير على موقعه اإللكتروني وكذلك على موقع تداول اإللكترونـي وعلـى موقـع هيئـة السـوق املاليـة وال
نقبل إي مسئولية أيا كانت أمام أي طر أخر.

-

تم معاينة العقار ياهريا ولم يتم الكشف عليه إنشائيا ولم يتم مالحظة أي عيور ياهرة مالم تذكر في التقرير.

-

إن جميــع املســتندات املقدمــة مــن العميــل لــي علــى مســئوليته وشــركة ممتلكــاتي للتقيــيم لــيس لهــا أي مســئولية تجــاه املســتندات الخاصــة
مهذا العقار ،وتم افتراض املستندات يحيحة وخالية من أي التزامات قانونية أو أي معوقات مالم تذكر باملستندات او يصـر مهـا طالـب

التقيــيم كمــا ال تقــر الشــركة بدقــة او اكتمــال البيانــات املتاحــة واحيانــا يــتم افتـراض فرضــيات وذلــك حســب وضــع الســوق فــي حــال نقــص
املعلومات وعليه التعبر عن رأهها ولم تقم بأي نوع من الضمانات لدقة البيانات او اكتمالها إال فيما أشارت اليه بوضو في هذا التقرير.
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-

تم التقييم حسب املعايير الدولية الصادرة من هيئة السعوديين للمقيمين املعتمدين في عام  2022م.

-

مدة هذا التقييم سارية ملدة ثالثة أشهر من تاريخ إعداد هذا التقرير.
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نطاق العمل
لنود نطا العمل
نطاق البح

االيضاح
املسح امليداني ملنطقة العقارات محل التقييم و العقارات املشامهة لها وعملنا قدر املستطاع على جمع البيانات وتحليلها
للخروج باتائج تادم هذا التقرير و الغرض املاشود من اجله

اعتمدنا في اعداد هذا التقرير على املعلومات املقدمة لنا من العميل وافترضنا امها يحيحه و اعتمدنا عليها للوصول بمارجات هذا التقرير
طبيعة و مصادر املعلومات كما اعتمدنا على حزمة من املعلومات و البيانات الخاصة بشركة ممتلكاتي للتقييم ومن اعمال التقييم السابقة و املسح امليداني املستمر
ومن ادارة الدراسات و االبحا بالشركة والوي نر حسب حدود علمنا امها يحيحة

نوع التقرير

التقرير متكامل يحتوي على ايضا متكامل لكافة اعمال التقييم بما تتضمنه من خطوات و بيانات و معلومات و حسابات و خالفه

قيود استادام التقرير

التقرير اعد لغرض العميل وال يجوز استادامه اال في الغرض الذي اعد من اجله وال يجب توزيعه او نشرة او جزء منه اال بعد الحصول على
موافقة خطية من شركة ممتلكاتي للتقييم

املعايير املتبعة
االفتراضات املهمة و
االفتراضات الخاصة
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معايير التقييم الدولية ) (IVSCالصادرة من الهيئة السعودية للمقيمين املعتمدين لعام  2022م
ال تتحمل شركتنا أي مسؤولية ازاء اية معلومات يتم استالمها من العميل و الوي من املفترض سالمتها و امكانية االعتماد عليها
كما ال تقر شركتنا بدقة او اكتمال البيانات املتاحة و ال تعبر عن رأهها و لم تقم بعرض أي نوع من الضمانات لدقة البيانات او اكتمالها اال
فيما اشارت اليه بوضو في هذا التقرير
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مراحل العمل

1

نطا العمل :

4

االجتم ـ ـ ــاع بالعمي ـ ـ ــل و تحدي ـ ـ ــد نط ـ ـ ــاق العم ـ ـ ــل بم ـ ـ ــا
يتض ـ ــمنه م ـ ــن غ ـ ــرض التقي ـ ــيم و اس ـ ــاس القيم ـ ــة و
االط ـ ـرا املعنيـ ــة و تـ ــاريخ التقيـ ــيم و أي افتراضـ ــات
خاص ـ ــة او هام ـ ــة بم ـ ــا يتض ـ ــمن وض ـ ــو التكلي ـ ــف و
املخرجات املتوقعة منه.

تطبي طر التقييم:

بنــاء علــى نطــاق العمــل و تحليــل الســوق يــتم تحديــد
طـ ــرق التقيـ ــيم املناسـ ــبة و وضـ ــع كافـ ــة االفتراضـ ــات
وامل ــدخالت للقي ــام بالحس ــابات املالي ــة للوص ـول ال ــى
القيمة السوقية وفقا للطرق املختارة.
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2

املعاينة وتحليل املوقع

معاين ـ ـ ـ ــة العق ـ ـ ـ ــار و التع ـ ـ ـ ــر عل ـ ـ ـ ــى خصائص ـ ـ ـ ــه و
مواصـ ـ ــفاته و مطابقـ ـ ــة املسـ ـ ــتندات مـ ـ ــع الواقـ ـ ــع .و
تحليـ ـ ــل موق ـ ـ ــع العقـ ـ ــار و االس ـ ـ ــتادامات املحيطـ ـ ــة
بالعق ـ ـ ــار م ـ ـ ــع تحدي ـ ـ ــد نط ـ ـ ــاق البح ـ ـ ـ الجغراف ـ ـ ــي و
االنشطة و املشاريع املناسبة

5

تقدير القيمة:

ي ـ ـ ــتم التوفي ـ ـ ــق ب ـ ـ ــين ط ـ ـ ــرق التقي ـ ـ ــيم املس ـ ـ ــتادمة
للوصــول الــى القيمــة الســوقية النهائيــة للعق ـار وفقــا
لتقديرنا النهائي.
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3

6

جمع وتحليل البيانات :
القي ـ ـ ــام بجمـ ـ ــع البيان ـ ـ ــات السـ ـ ــوقية ( االيج ـ ـ ــارات و
العوائ ـ ــد ونس ـ ــب االش ـ ــغال و مص ـ ــاريف الص ـ ــيانة و
التشــغيل ) للعقــارات املــدرة للــدخل  .و البحـ ايضــا
عــن اســعار االراش ـ ي املشــامهة و تكــاليف املقــاولين و
تحليــل تلــك البيانــات للوصــول الــى معرفــة باتجاهــات
الســوق الســابقة و الحاليــة و املؤش ـرات املســتقبلية
الوي سيتم االعتماد عليها عند تطبيق الية التقييم

إعداد التقرير:
نع ـ ــد تقري ـ ــر التقي ـ ــيم وفق ـ ــا لنط ـ ــاق العم ـ ــل بحيـ ـ ـ
يتضـ ــمن البيانـ ــات و النت ـ ــائج و املخرجـ ــات الو ـ ـي ت ـ ــم
التوصل اليها من خالل مراحل العمل السابقة
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العوامل االقتصادية المؤثرة في ظروف السوق وفي عملية اتخاذ القرارات
• العرض والطلب
كلمــا ازدادت نســبة الطلـب
وقل ــت نس ــبة الع ــرض علـ ـى
العق ـ ـ ــارات كلم ـ ـ ــا ارتفع ـ ـ ــت
أســعار العقــارات والعكــس
يحيح بالطبع فكلما قلـت
نسـبة الطلــب وزادت نسـبة
الع ــرض كلم ــا قل ــت أس ــعار
العقــارات كمــا تتــأثر نس ـبة
الطل ــب والع ــرض بالعديـ ـد
م ــن العوام ــل االقتص ــادية
والسياسية.
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• تو افر اصخدمات
تـوافر الخـدمات كاملــدارس
 ،الجامعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ،املـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوالت
التجاري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،الوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائل
الترفيهي ـ ـ ـ ـ ــة وغيره ـ ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ـ ــن
الخــدمات فــي منطقــة يــؤثر
عل ـ ـ ـ ــى أس ـ ـ ـ ــعار العق ـ ـ ـ ــارات
بشكل كبير فيـزداد الطلـب
عليه ـ ـ ــا م ـ ـ ــا ي ـ ـ ــؤثر بطبيع ـ ـ ـة
الح ــال عل ــى ازدي ــاد أس ــعار
العقارات في املنطقة.

• الوتع االقتصادي

• حالة العقار

األوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع االقتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادية
املتدنية بال شك تؤثر علـى
الس ـ ــوق العق ـ ــاري وأس ـ ــعار
العقـ ـ ــارات فتس ـ ـ ـ ب حالـ ـ ــة
م ـ ـ ـ ــن الرك ـ ـ ـ ــود واناف ـ ـ ـ ــاض
األسـ ـ ــعار  ،ام ـ ـ ــا ف ـ ـ ــي حال ـ ـ ــة
انتع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الحال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
االقتص ــادية لل ــبالد وثب ــات
دخ ـ ـ ــل الف ـ ـ ــرد فف ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذه
الحالـ ـ ـ ـ ــة تـ ـ ـ ـ ــزداد األسـ ـ ـ ـ ــعار
حي يكون هناا استقرار
في الحالة املادية لألفراد مـا
يجعلهــم قــادرين علــى ش ـراء
أو تأجير العقارات.

Riyadh- Al Malqa

• اصوالة السياسية

كلم ــا كان ــت حال ــة العق ــار
جيــدة كلمــا أثــر ذلــك عل ـى
ازدي ــاد س ــعر العق ــار عل ــى
سـ ـ ـ يل املث ـ ــال إن قارنـ ـ ـت
عقــار حالتــه جيــدة بعقـار
خ ـ ـ ـ ـ ــر مش ـ ـ ـ ـ ــابه ل ـ ـ ـ ـ ــه ف ـ ـ ـ ـ ــي
الصـ ـ ـ ــفات ولربمـ ـ ـ ــا تمي ـ ـ ـ ــز
ذلـ ـ ـ ــك األخيـ ـ ـ ــر بمس ـ ـ ـ ــاحة
أكب ــر ولكـ ــن حالت ــه كان ـ ـت
ســيئة فســتجد األفض ـلية
ب ـ ــالطبع للعق ـ ــار األول ذو
الحالة األفضل.

info@mumtalkati.com

الحال ـ ـ ـ ــة السياس ـ ـ ـ ــية ت ـ ـ ـ ــؤثر
بشـكل مباشـر علـى األوضـاع
االقتص ــادية لل ــبالد م ــا ي ـؤثر
بطبيع ــة الح ــال عل ــى أس ــعار
العقـ ــارات لـ ــذا فـ ــإن تـ ــدهور
األح ـ ــوال السياس ـ ــية لل ـ ــبالد
يح ـ ــد مه ـ ــا ع ـ ــدم اس ـ ــتقرار
للس ـ ـ ـ ــوق العق ـ ـ ـ ــاري فتج ـ ـ ـ ــد
بعـ ـ ــض املنـ ـ ــاطق يـ ـ ــزداد مه ـ ـ ـا
أسـ ـ ـ ــعار العقـ ـ ـ ــارات بشـ ـ ـ ــكل
مب ـ ـ ـ ـ ــالغ في ـ ـ ـ ـ ــه  ،ف ـ ـ ـ ـ ــي ح ـ ـ ـ ـ ــين
تنافض األسعار فـي منـاطق
أخر .

011 410 5060 - 055 440 0893

بيانات العقار

بيانات االرض
المدينة

الحي

منسوب االرض

نوع العقار

مساحة

نوع الملكية

الرياض

غرناطة

مستوى

تجاري مكتبي

 4,630.00متر مربع

ملكية مطلقة

رقم الصك

تاريخ الصك

كتابة العدل

الموقع العام

رقم القطعة

رقم المخطط التنظيمي

610410033415

 1437/04/29هــ

الرياض

داخل النطاق

140-139-138-137

بدون

الحدود و االطوال
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االتجاه
شماال

الطول (م)

الحد

 70.07منكسر

شارع عرض  15م

جنوبا

53

شارع عرض  53م

شرقا

70

القطع 136 – 135

غربا

 71.21منكسر

شارع عرض  60م

Riyadh- Al Malqa

info@mumtalkati.com
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مواصفات وخدمات المبنى
بيانات العقار
نوع البناء

حالة البناء والتشطيبات

شاغرية المبنى

استخدام المبنى

خرساني

ممتاز

يوجد شواغر

تجاري تجاري مكتبي

عمر العقار

إكتمال البناء

نوع التكيف

عدد االداور

 6سنوات

مكتمل

سبيلت وحدات  +مركزي

 3ادوار

القبو

الدور االرضي

الميزانيين

األدوار المتكررة

0

1

1

1

الخدمات في المبنى
مصاعد

أنظمة األنذار والحرائق

األمن والسالمة

مولدات كهربائية

متوفر

متوفر

متوفر

متوفر

الخدمات والمرافق المتوفرة في منطقة العقار
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الكهرباء

المياه

الهاتف

الصرف الصحي

متوفر

متوفر

متوفر

متوفر

Riyadh- Al Malqa
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أسلوب وطريقة التقييم
لتقددديرالقيمددة السددوقية لند تداء عملددو غددرض التقيدديم وطبيعددة العقددار ،سدديتم االعتمدداد عملددو سددلوب الدددال (طريقددة التدددفقات
الغ ددرض الرئي د د ي م ددن إنشد داء املبن ددى
النقدي ددة ا خص ددومة) اطريق ددة رئيس ددية لتق ددديرقيم ددة العق ددارموت ددوع التقي دديم حيد د
التجاري و تحقي الدال من التأجولللم اتب واملعارض والغرف الفندقية.

 4 -1سلوب الدال
يقـ ـ ــدم أسـ ـ ــلور الـ ـ ــدخل مؤش ـ ـ ـرا علـ ـ ــى
القيم ــة ع ــن طري ــق تحوي ــل الت ــدفقات
النقدي ــة املس ــتقبلية ال ــى قيم ــة حالي ــة
واح ـ ـ ــدة ووفق ـ ـ ــا له ـ ـ ــذا االس ـ ـ ــلور ي ـ ـ ــتم
تحديد قيمة االصل بـالرجوع إلـى قيمـة
االيـ ـ ـ ـرادات او الت ـ ـ ــدفقات النقدي ـ ـ ــة أو
توفير التكاليف من االصل.

طريق ـ ـ ـ ــة الت ـ ـ ـ ــدفقات النقدي ـ ـ ـ ــة
املخصومة

لــي طريقــة لتقيــيم العقــار تعتم ـد علــى
معرفـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ــدخل املسـ ـ ـ ـ ــتقبلي الـ ـ ـ ـ ــذي
ستحق لعقار ما.
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 4 -2املسح امليدان وتحليل الدال
ت ــؤثر أس ــعار االراش ـ ـ ي واملكات ــب واملع ـ ـارض
بشــكل كبيــر فــي تطــوير العقــار واســتعماالت
االراشـ ـ ـ ـ ي املختلف ـ ـ ــة  ،حيـ ـ ـ ـ تعتب ـ ـ ــر أح ـ ـ ــد
العوامــل الرئيســية فــي تحديــد نســبة املــردود
امل ـ ـ ــالي الس ـ ـ ــنوي لالس ـ ـ ــتعماالت املتنوع ـ ـ ــة ،
ك ــذلك أيض ــا ت ــؤثر ف ــي العدي ــد م ــن الن ــواحي
التاطيطيــة األخــر العمرانيــة مثــل أنظمــة
البن ـ ــاء وم ـ ــا تش ـ ــمله م ـ ــن ارتفاع ـ ــات املب ـ ـاني
واالرتــدادات  ،ايضــا نجــد ان جمــع البيانـات
مــن واقــع الســوق صــعب جــدا كــون الســوق
السـ ــعودي يصـ ــعب فيـ ــه جمـ ــع املعلومـ ــات
بدقة

Riyadh- Al Malqa
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وتـ ـ ـ ــم أخـ ـ ـ ــذ بعـ ـ ـ ــض املقارنـ ـ ـ ــات وتحليلهـ ـ ـ ــا
كتجسيد للسوق واملقارنات لي:

011 410 5060 - 055 440 0893

عروض المسح البياني
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م

الحي

1

غرناطة

الرياض

2

غرناطة

الرياض

معرض

3

الحمراء

الرياض

معرض

35.00

4

غرناطة

الرياض

مكتب

24.00

350.00

5

الحمراء

الرياض

مكتب

45.00

465.00

4

6

الحمراء

الرياض

مكتب

35.00

400.00

4

7

غرناطة

الرياض شقة مكتبية

تقرير تقييم مركز التميز

االحداثيات

مالحظات

المدينة نوع العقار المساحة متر مربع سعر الليلة
معرض

45.00

638.00

4

ايجار

40.00

450.00

4

ايجار

470.00

3

ايجار

4

ايجار

24.711304
46.711304
24.707874
46.676696
24.707006
46.675507
24.702568
46.678632

غرفة سوبيربور

ايجار

24.706076
46.676958

غرفة ديلوكس

ايجار

24.697969
46.682448

غرفة ديلوكس

منفذ
2019م

24.811867
46.620458

120,000,000

3200.00

Riyadh- Al

عدد النجوم نوع العرض

info@mumtalkati.com

جناح جنوير
غرفة ديلوكس
جناح جنوير

011 410 5060 - 055 440 0893

جدول يوضح طريقة التدفقات النقدية المخصومة:
افالاتات طريقة اصم التدفقات النقدية
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10%

معدل املصاريف (التشغيلية والرأسمالية)

10%

معدل الشواغر للمعارض

15%

معدل الشواغر للمكاتب

5 years

فترة التدفقات النقدية

8.5%

معدل الخصم

5%

معدل النمو (من السنة الثالثة وبا ي السنوات)

8

معدل الرسملة

Riyadh- Al Malqa
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االفتراضات واالفتراضات الخاصة-:
إيرادات العقار
ت ـ ــم تقـ ـ ــدير إيـ ـ ـرادات العقـ ـ ــار
حسـ ـ ـ ـ ــب الـ ـ ـ ـ ــدخل اإلجمـ ـ ـ ـ ــالي
املرفــق مــن العميــل وبــافتراض
يــحته وباســبة أشــغار %10
للمعـارض فــي جميــع الســنوات
حس ــب البيان ــات املرفق ــة مـ ـن
العمي ــل وتحلي ــل البيان ــات مــع
السـ ـ ــوق وان تقـ ـ ــدير إجمـ ـ ــالي
الـ ـ ــدخل حسـ ـ ــب العقـ ـ ــد هـ ـ ــو
5,352,666ريال سعودي.
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نسبة الشواغر
م ـ ـ ــن خ ـ ـ ــالل أعم ـ ـ ــال املس ـ ـ ــح
واملعاينـ ـ ــة تبـ ـ ــين إن متوسـ ـ ـ
اإلشـ ـ ــغال فـ ـ ــي هـ ـ ــذه املنطقـ ـ ــة
ح ـ ـ ــوالي  ( %95عنـ ـ ـ ــي معـ ـ ـ ــدل
اإلشــغار  ، )%5وب ــافتراض ان
العق ــد مس ــتأجر بعق ــد واح ــد
لكام ـ ــل العقـ ـ ــار تـ ـ ــم افتـ ـ ـراض
الش ــواغر  %10للمع ــارض ف ــي
جمي ـ ــع السـ ـ ــنوات وللمكاتـ ـ ــب
 %15في جميع السنوات.

النفقات ال شغيلية والر سمالية
لنفق ــات التش ــغيلية ل ــي النفق ــات
الخاصة بتأجير وصيانة العقار و
النفقات الرأسمالية لي النفقـات
الو ـ ـ ـ ــي يتحملهـ ـ ـ ــا املالـ ـ ـ ــك لت ـ ـ ـ ــرميم
وتطـ ــوير العقـ ــار مهـ ــد الحفـ ــا
علي ــه ف ــي حال ــة مناس ــبة لتحقي ــق
الدخل السنوي املالئم
وتمثل نسبة النفقات التشغيلية
 %20 - %10بالاس ـ ـ ـ ــبة ملش ـ ـ ـ ــاريع
مش ـ ـ ــامهة ف ـ ـ ــي املنطق ـ ـ ــة املحيط ـ ـ ـة
وتش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمل تك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاليف نفق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
الخ ـ ـ ــدمات املش ـ ـ ــتركة والنظافـ ـ ـ ـة
والصـ ــيانة للمبن ـ ــى ونفق ـ ــات إدارة
ومراقب ـ ـ ـ ــة األم ـ ـ ـ ــن فيم ـ ـ ـ ــا يتعل ـ ـ ـ ــق
بتقيــيم العق ــار نج ــد ان النفق ــات
التش ـ ـ ــغيلية والرأس ـ ـ ــمالية تق ـ ـ ـدر
بقيمة %10
Riyadh- Al Malqa

معدل الرسملة
م ـ ــن دخ ـ ــل االيج ـ ــار الفعل ـ ــي
كومها عقود متفرقة.
.
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معـ ــدل الرس ـ ــملة هـ ــو مع ـ ــدل
ســتعمل لتحويــل الــدخل ال ــى
قيم ـ ــة ويس ـ ــتعمل ف ـ ــي تق ـ ــدير
القيمـ ــة االسـ ــتردادية للعق ـ ـار
وهنـ ـ ـ ــاا اك ـ ـ ـ ــر مـ ـ ـ ــن طريقـ ـ ـ ــة
الشتقاق معدل الرسملة فان
كـ ــل طريق ــة م ــن ه ــذه الط ــرق
تعتمد على اسـتادام املاشـ ي
القري ـ ـ ـ ـ ــب كوس ـ ـ ـ ـ ــيلة لتوق ـ ـ ـ ـ ــع
املستقبل.
ف ـ ــي ه ـ ــذا التقري ـ ــر ت ـ ــم تق ـ ــدير
مع ـ ـ ـ ــدل الرس ـ ـ ـ ــملة بطريق ـ ـ ـ ــة
االسـ ـ ـ ــتاال مـ ـ ـ ــن السـ ـ ـ ــوق
وذل ــك حس ــب ص ــناديق ريـ ــت
املش ـ ـ ـ ـ ـ ــامهة للعق ـ ـ ـ ـ ـ ــار مح ـ ـ ـ ـ ـ ــل
التقي ـ ــيم ف ـ ــي منطق ـ ــة العقـ ـ ـار
وقت التقييم هو .%8
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جدول يوضح طريقة التدفقات النقدية المخصومة:
املساحة الصافية اجمالي االيجار
(م)2
لتيجار

التدفقات النقدية الداالة

Estimated Rental Growth
Expected Rental Income
املعارض
816.38
ناق معدل الشواغر
امل اتب

ناق

2549.73
معدل الشواغر

2021
0

2022
1

2023
2

0%

0%

0%

5%

3,680,387

0.00

656

0.00

3,681,203
10%
368,120
1,671,463
15%
250,719
5,352,666
618,840
4,733,826

3,681,203
10%
368,120
1,671,463
15%
250,719
5,352,666
618,840
4,733,826

3,865,263
10%
386,526
1,755,036
15%
263,255
5,620,299
649,782
4,970,518

4,058,526
10%
405,853
1,842,788
15%
276,418
5,901,314
682,271
5,219,043

0

473,383

473,383

497,052

521,904

0

4,260,444

ُمجمل دال االيجار
اجمالي الدال الفعملي
ناق معدل املصاريف
(ال شغيلية والر سمالية)

السنوات
2024
3

0.00
0
0
10.0%

صافي الدال ال شغيملي للمبني ))NOI

2025
4

2026
5

5%

5%

4,261,453
10%
426,145
1,934,927
15%
290,239
6,196,380
716,384
5,479,996
548,000

4,697,139 4,473,466 4,260,444

4,931,996

القيمة االسالدادية للمبني
صافي التدفقات النقدية
معامل اصخصم
القيمة اصوالية للتدفقات النقدية

61,649,951
0
1
0

4,260,444
0.9217
3,926,676

4,697,139 4,473,466 4,260,444
0.7216
0.7829
0.8495
3,389,335 3,502,313 3,619,056

4,931,996
0.6650
3,280,001

صافي القيمة اصوالية للمبني
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58,750,000

القيمة النهائية للعقار
بنــاء علــى تطبيــق أســلور الــدخل – طريقــة التــدفقات النقديــة املخصــومة للوصــول للقيمــة فــان القيمــة النهائيــة للعقــار يمكــن
تحديدها كالتالي:
ت
القيمة الائائية رقما

 58,750,000لاير سعودي

ت
القيمة الائائية اتالة

فق ثمانية وخمسون مليون وسبع مئة وخمسون ألف ريال سعودي ال غير

اعتماد التقرير

رئيس جملس اإلدارة

الرئيس التنفيذي

م /أمحد بن حممد أبابطني

م /عبد اهلل بن علي الشويعر

رقم العضوية 1210000305 /

رقم العضوية 1210000540 /
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فريق العمل
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الوصف

األسم

فئة العضوية

رقم العضوية

رئيس مجلس اإلدارة

م  /أحمد محمد أبابطين

أساس ي زميل

1210000305

الرئيس التنفيذي

م /عبد هللا على الشويعر

أساس ي زميل

1210000540
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مسح فوتوغرافي يوضح العقار
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مسح فوتوغرافي يوضح العقار
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مسح فوتوغرافي يوضح العقار

| 190

تقرير تقييم مركز التميز

Riyadh- Al Malqa

info@mumtalkati.com

011 410 5060 - 055 440 0893

صورة توضح موقع المقارنات المشابهة
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صورة توضح موقع العقار في مدينة الرياض
االحداثيات اصجغر افية
N 24.78444
E 46.74878
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تقريرتقييم مبنى تجاري مهتبي
الرياض -حي اإلزد ار

(مراز االزد ارالتجاري)
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المقدمة
السادة  /صندو الرياض ريت (شراة الرياض للدال العقاري)

املوقرين

شـكرا الختيــاركم شــركة ممتلكـاتي للتقيــيم وبنــاء علــى طلـبكم لتقيــيم مبنــى تجـاري مكتبــي (مركــز االزدهــار التجـاري) الواقــع بالريــاض – حــي
االزده ــار فق ــد قمن ــا بالكش ــف الفعل ــي عل ــى واق ــع العق ــار و معاين ــة و دراس ــة املس ــتندات و الخ ـرائ االزم ــة وبع ــد اج ـراء دراس ــة للمنطق ــة
املحيطة واملجاورة للعقار نرفق طية التقرير التالي الذي يوفر البيانات الالزمة و يبين االسبار للوصول الى القيمة السوقية للعقار.
حي عملنا على دراسة املستندات املستلمة مـن العميـل (الصـك ورخصـة البنـاء) وتـم افتـراض يـحتها وعـدم وجـود أي اعبـاء تلحـق مهـا او
قد تؤثر على عملية التقييم.
كما حاولنا جاهدين في هذا امللخص بتقديم راينا حول القيمة السوقية للعقار بحسب ما توفر لدينا من معلومات مقدمة من العميل.
العقار املقدر هو عبارة عن مبنى تجاري مكتبي بمسـاحة اجماليـة لـألرض  2,515.00متـر مربـع حسـب الصـك وبمسـاحة اجماليـة للمبـاني
(متعددة املساحات).

بناء على الدراسة املنجزة فإننا نقدر القيمة السوقية للعقار محل التقييم وعلى وضعه الراهن بتاريخ التقدير وكما هو موثق مهذا
التقرير في  2022/06/30م
بمبلغ وقدره ( )40,400,000ريال سعودي  ،فق أربعون مليونا وأربعمئة ألف ريال سعودي ال غير
رئيس مجلس اإلدارة
م /أحمد بن محمد أبابطين
رقم العضوية 1210000305 /

الرئيس التنفيذي
م /عبد هللا بن علي الشويعر
رقم اـلعضوية 1210000540 /ـ
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المحتوى

ا وتوى
امللخص التنفيذي
نطاق العمل
شروط التقييم
بيانات العقار

التقييم
حسار القيمة السوقية

مسح فوتوغرافي يوضح موقع العقار وموقعه من املدينة
صورة توضح عروض املسح امليداني
فريق العمل
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الملخص التنفيذي
معد التقرير  :شركة ممتلكاتي للتقييم بترخيص رقم  808/18/323بتاريخ  1439/07/11ه ـ
املقيم
العميل (صاحب التقرير) شركة الرياض للدخل العقاري
املستفيد(مستخدم التقرير) شركة الرياض للدخل العقاري
تقرير دوري لصندوق شركة الرياض للدخل العقاري
الغرض من التقييم
عبارة عن أرض مقام عليها مبنى تجاري مكتبي (مركز االزدهار التجاري)
العقار موتوع التقييم
الرياض – حي االزدهار – ماط رقم (،)1822قطعة رقم ()566-569-568
عنوا العقار
 2,515.00متر مربع حسب الصك
مساحة قطعة األرض
متعدد املساحات ( حسب رخصة املباني)
مسطحات املبان
شركة الرياض للدخل العقاري
سم املال
610121039033 – 210121039034
رقم الص
 1437/03/16هـ  1437/03/16 +هـ
تاريخ الص
نوع امللهية
ساس القيمة
معايولالتقييم
سلوب التقييم
تاريخ املعاينة
تاريخ نفاذ القيمة
تاريخ إصدارالتقييم
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ملكية مطلقة
القيمة السوقية
معايير التقييم الدولية املقيم ( )IVSالصادرة في العام  2022م
أسلور الدخل (طريقة االستثمار)
2022/06/05م
2022/06/30م
2022/06/30م
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 3-1الشروط املرجعية:
تــم إعــداد تقريــر التقيــيم بنــاء علــى التعليمــات الوــي تــم تلقيهــا مــن العميــل (شــركة الريــاض للــدخل العقــاري) لتقــدير القيمــة الســوقية للعقــار موضــوع التقيــيم لغــرض التقيــيم
الــدوري لصــندوق شــركة الريــاض للــدخل العقــاري  ،وبالتــالي فــان هــذا التقريــر ال يجــوز اســتادامه ألي أغ ـراض أخــر إن تقريــر التقيــيم قــد اعــد بواس ـطة ش ـركة ممتلكــاتي
للتقيــيم املعتمــدة مــن الهيئــة الســعودية للمقيمــين املعتمــدين وذلــك بعــد فحــص العقـ ــار محــل التقريــر ،وجمــع البيانــات واملعلومــات وتحليلهــا لتكــوين وتطــوير رأي محايــد عــن
القيمــة الســوقية للعقــار املــذكور ليتناســب مــع الغــرض الــذي تــم تحديــده مســبقا وتماشــيا مــع معــايير التقيــيم الدوليــة املقــيم ( )IVSالصــادرة فــي العــام  2022م  ،ويقــر املقــيم
باستقالليته وبعدم وجود تعارض مصالح مع أي أطرا مهمة في التقييم او األصول موضع التقييم.

 4-1تحديد العقار محل التقييم:
العقار عبارة عن ارض مقام عليها مبنى تجاري مكتبي في منطقة الرياض  ،طريق عثمان بن عفان ،مساحة األرض حسب الصك لي  2,515.00متر مربع.

 5-1الغرض من التقييم :
تقدير قيمة امللكية املطلقة للمبنى (مركز االزدهار التجاري) لغرض التقييم الدوري لصندوق شركة الرياض للدخل العقاري.

 6-1ساس القيمة املستخدمة:
عتمد أساس التقييم علـى تقـدير القيمـة السـوقية للعقـار فـي تـاريخ التقيـيم  ،علـى أسـاس ان العقـار خـالي مـن جميـع االعتبـارات والشـروط التقييديـة وااللتزامـات القانونيـة ،
وعليـه ان املفهـوم املتبــع فـي هـذا التقريــر عـن القيمـة الســوقية هـو املفهـوم الــذي تـم تقديمـه فــي املعيـار  104الفقـرة ( )103مــن معـايير التقيـيم الدوليــة " :القيمـة السـوقية لــي
املبلــغ املقــدر الــذي يابغــي علــى أساســه مبادلــة األصــول أو االلتزامــات فــي تــاريخ التقيــيم ـبــين مشــتر راغــب وبــائع راغــب فــي إطــار معاملــة علــى أســاس محايـد بعــد تســويق مناســب
حي يتصر كل طر من األطرا بمعرفة وحكمة دون قسر أو إجبار".
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 7-1تاريخ التقييم :
تــم اســتاال ال ـرأي فــي القيمــة فــي  30يونيــو  2022م فــي حــين أن تــاريخ البح ـ واالستقصــاء (املعاينــة ) هــو  5يونيــو  2022م وتــاريخ إصــدار التقريــر هــو  30يونيــو  2022م
ويعكس التقييم رأينا في القيمة في تاريخ التقييم ولكن قيم العقارات لي عرضة للتقلبات بمرور الوقت حي قد تتغير يرو السوق.

 8-1نطا التقييم :
اشــتمل نطــاق التقيــيم علــى البحـ والتحليــل إلعــداد التقريــر وفقــا للغــرض املقصــود بــالتوافق مــع معــايير التقيــيم الدوليــة  ،حيـ تــم فحــص العقــار ومعاياتــه مــن الــداخل
والخارج في تاريخ معاينة العقار وتم الحصول على كافة البيانات الالزمة إلعداد التقرير.

 9-1طبيعة ومصدراملعلومات :
تم االعتماد على املعلومات املوجودة في صكوا امللكية املرفقة للعقار  ،كما أن البيانات البلدية والسوقية واالقتصادية املقدمة ضمن هـذا التقريـر لـي اسـتنادا إلـى مصـادر
معتمدة ماتلفة ولم نطلع على عقود التأجير الخاصة بالعقار وتم االعتماد فق على معلومات العقار ومقارنتها مع اسعار السوق وبافتراض يحتها.

 10-1االفالاتات و الظروف االستثنائية:
لم يتوفر للمقيم إمكانية فحص املوقع بيفيا وعلى هذا تم افتراض أن العقار موضع التقييم ال يحتوي على أي مواد خطرة أو ملوثة بيفيا ،وتم افتراض ان الصيانة
والتشغيل لجزئية املكاتب واملعارض نسبة  %2من املصروفات و %38بالاسبة للفنادق وذلك حسب السائد في منطقة العقار.
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فرضيات التقرير
-

تلتزم شركة ممتلكاتي للتقييم بسرية املعلومات الواردة في التقرير.

-

إن هذا التقييم مرتب بتقدير القيمة السوقية في يل الظرو الحالية.

-

التقرير معد لغرض العميل ومستادمين التقرير واليجوز استادامه إال في الغرض الذي أعد مـن أجلـه واليجـب توزيعـه او نشـره او جـزء
منه في أي مستند او بيان او تعميم او اي وسيلة من وسائل االتصاالت إال بعد الحصول على موافقة خطية من شركة ممتلكـاتي للتقيـيم
ونصر ملدير الصندوق نشر هذا التقرير على موقعه اإللكتروني وكذلك على موقع تداول اإللكترونـي وعلـى موقـع هيئـة السـوق املاليـة وال
نقبل إي مسئولية أيا كانت أمام أي طر أخر.

-

تم معاينة العقار ياهريا ولم يتم الكشف عليه إنشائيا ولم يتم مالحظة أي عيور ياهرة مالم تذكر في التقرير.

-

إن جميــع املســتندات املقدمــة مــن العميــل لــي علــى مســئوليته وشــركة ممتلكــاتي للتقيــيم لــيس لهــا أي مســئولية تجــاه املســتندات الخاصــة
مهذا العقار ،وتم افتراض املستندات يحيحة وخالية من أي التزامات قانونية أو أي معوقات مالم تذكر باملستندات او يصـر مهـا طالـب

التقيــيم كمــا ال تقــر الشــركة بدقــة او اكتمــال البيانــات املتاحــة واحيانــا يــتم افتـراض فرضــيات وذلــك حســب وضــع الســوق فــي حــال نقــص
املعلومات وعليه التعبر عن رأهها ولم تقم بأي نوع من الضمانات لدقة البيانات او اكتمالها إال فيما أشارت اليه بوضو في هذا التقرير.
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-

تم التقييم حسب املعايير الدولية الصادرة من هيئة السعوديين للمقيمين املعتمدين في عام  2022م.

-

مدة هذا التقييم سارية ملدة ثالثة أشهر من تاريخ إعداد هذا التقرير.
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نطاق العمل
لنود نطا العمل
نطاق البح

االيضاح
املسح امليداني ملنطقة العقارات محل التقييم و العقارات املشامهة لها وعملنا قدر املستطاع على جمع البيانات وتحليلها
للخروج باتائج تادم هذا التقرير و الغرض املاشود من اجله

اعتمدنا في اعداد هذا التقرير على املعلومات املقدمة لنا من العميل وافترضنا امها يحيحه و اعتمدنا عليها للوصول بمارجات هذا التقرير
طبيعة و مصادر املعلومات كما اعتمدنا على حزمة من املعلومات و البيانات الخاصة بشركة ممتلكاتي للتقييم ومن اعمال التقييم السابقة و املسح امليداني املستمر
ومن ادارة الدراسات و االبحا بالشركة والوي نر حسب حدود علمنا امها يحيحة

نوع التقرير

التقرير متكامل يحتوي على ايضا متكامل لكافة اعمال التقييم بما تتضمنه من خطوات و بيانات و معلومات و حسابات و خالفه

قيود استادام التقرير

التقرير اعد لغرض العميل وال يجوز استادامه اال في الغرض الذي اعد من اجله وال يجب توزيعه او نشرة او جزء منه اال بعد الحصول على
موافقة خطية من شركة ممتلكاتي للتقييم

املعايير املتبعة
االفتراضات املهمة و
االفتراضات الخاصة
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معايير التقييم الدولية ) (IVSCالصادرة من الهيئة السعودية للمقيمين املعتمدين لعام  2022م
ال تتحمل شركتنا أي مسؤولية ازاء اية معلومات يتم استالمها من العميل و الوي من املفترض سالمتها و امكانية االعتماد عليها
كما ال تقر شركتنا بدقة او اكتمال البيانات املتاحة و ال تعبر عن رأهها و لم تقم بعرض أي نوع من الضمانات لدقة البيانات او اكتمالها اال
فيما اشارت اليه بوضو في هذا التقرير

Riyadh- Al Malqa

info@mumtalkati.com

011 410 5060 - 055 440 0893

مراحل العمل

1

نطا العمل :

4

االجتم ـ ـ ــاع بالعمي ـ ـ ــل و تحدي ـ ـ ــد نط ـ ـ ــاق العم ـ ـ ــل بم ـ ـ ــا
يتض ـ ــمنه م ـ ــن غ ـ ــرض التقي ـ ــيم و اس ـ ــاس القيم ـ ــة و
االط ـ ـرا املعنيـ ــة و تـ ــاريخ التقيـ ــيم و أي افتراضـ ــات
خاص ـ ــة او هام ـ ــة بم ـ ــا يتض ـ ــمن وض ـ ــو التكلي ـ ــف و
املخرجات املتوقعة منه.

تطبي طر التقييم:

بنــاء علــى نطــاق العمــل و تحليــل الســوق يــتم تحديــد
طـ ــرق التقيـ ــيم املناسـ ــبة و وضـ ــع كافـ ــة االفتراضـ ــات
وامل ــدخالت للقي ــام بالحس ــابات املالي ــة للوص ـول ال ــى
القيمة السوقية وفقا للطرق املختارة.
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2

املعاينة وتحليل املوقع

معاين ـ ـ ـ ــة العق ـ ـ ـ ــار و التع ـ ـ ـ ــر عل ـ ـ ـ ــى خصائص ـ ـ ـ ــه و
مواصـ ـ ــفاته و مطابقـ ـ ــة املسـ ـ ــتندات مـ ـ ــع الواقـ ـ ــع .و
تحليـ ـ ــل موق ـ ـ ــع العقـ ـ ــار و االس ـ ـ ــتادامات املحيطـ ـ ــة
بالعق ـ ـ ــار م ـ ـ ــع تحدي ـ ـ ــد نط ـ ـ ــاق البح ـ ـ ـ الجغراف ـ ـ ــي و
االنشطة و املشاريع املناسبة

5

تقدير القيمة:

ي ـ ـ ــتم التوفي ـ ـ ــق ب ـ ـ ــين ط ـ ـ ــرق التقي ـ ـ ــيم املس ـ ـ ــتادمة
للوصــول الــى القيمــة الســوقية النهائيــة للعق ـار وفقــا
لتقديرنا النهائي.

Riyadh- Al Malqa
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3

6

جمع وتحليل البيانات :
القي ـ ـ ــام بجمـ ـ ــع البيان ـ ـ ــات السـ ـ ــوقية ( االيج ـ ـ ــارات و
العوائ ـ ــد ونس ـ ــب االش ـ ــغال و مص ـ ــاريف الص ـ ــيانة و
التشــغيل ) للعقــارات املــدرة للــدخل  .و البحـ ايضــا
عــن اســعار االراش ـ ي املشــامهة و تكــاليف املقــاولين و
تحليــل تلــك البيانــات للوصــول الــى معرفــة باتجاهــات
الســوق الســابقة و الحاليــة و املؤش ـرات املســتقبلية
الوي سيتم االعتماد عليها عند تطبيق الية التقييم

إعداد التقرير:
نع ـ ــد تقري ـ ــر التقي ـ ــيم وفق ـ ــا لنط ـ ــاق العم ـ ــل بحيـ ـ ـ
يتضـ ــمن البيانـ ــات و النت ـ ــائج و املخرجـ ــات الو ـ ـي ت ـ ــم
التوصل اليها من خالل مراحل العمل السابقة

011 410 5060 - 055 440 0893

العوامل االقتصادية المؤثرة في ظروف السوق وفي عملية اتخاذ القرارات
• العرض والطلب
كلمــا ازدادت نســبة الطلـب
وقل ــت نس ــبة الع ــرض علـ ـى
العق ـ ـ ــارات كلم ـ ـ ــا ارتفع ـ ـ ــت
أســعار العقــارات والعكــس
يحيح بالطبع فكلما قلـت
نسـبة الطلــب وزادت نسـبة
الع ــرض كلم ــا قل ــت أس ــعار
العقــارات كمــا تتــأثر نس ـبة
الطل ــب والع ــرض بالعديـ ـد
م ــن العوام ــل االقتص ــادية
والسياسية.
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• تو افر اصخدمات
تـوافر الخـدمات كاملــدارس
 ،الجامعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ،املـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوالت
التجاري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،الوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائل
الترفيهي ـ ـ ـ ـ ــة وغيره ـ ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ـ ــن
الخــدمات فــي منطقــة يــؤثر
عل ـ ـ ـ ــى أس ـ ـ ـ ــعار العق ـ ـ ـ ــارات
بشكل كبير فيـزداد الطلـب
عليه ـ ـ ــا م ـ ـ ــا ي ـ ـ ــؤثر بطبيع ـ ـ ـة
الح ــال عل ــى ازدي ــاد أس ــعار
العقارات في املنطقة.

• الوتع االقتصادي

• حالة العقار

األوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع االقتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادية
املتدنية بال شك تؤثر علـى
الس ـ ــوق العق ـ ــاري وأس ـ ــعار
العقـ ـ ــارات فتس ـ ـ ـ ب حالـ ـ ــة
م ـ ـ ـ ــن الرك ـ ـ ـ ــود واناف ـ ـ ـ ــاض
األسـ ـ ــعار  ،ام ـ ـ ــا ف ـ ـ ــي حال ـ ـ ــة
انتع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الحال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
االقتص ــادية لل ــبالد وثب ــات
دخ ـ ـ ــل الف ـ ـ ــرد فف ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذه
الحالـ ـ ـ ـ ــة تـ ـ ـ ـ ــزداد األسـ ـ ـ ـ ــعار
حي يكون هناا استقرار
في الحالة املادية لألفراد مـا
يجعلهــم قــادرين علــى ش ـراء
أو تأجير العقارات.

Riyadh- Al Malqa

• اصوالة السياسية

كلم ــا كان ــت حال ــة العق ــار
جيــدة كلمــا أثــر ذلــك عل ـى
ازدي ــاد س ــعر العق ــار عل ــى
سـ ـ ـ يل املث ـ ــال إن قارنـ ـ ـت
عقــار حالتــه جيــدة بعقـار
خ ـ ـ ـ ـ ــر مش ـ ـ ـ ـ ــابه ل ـ ـ ـ ـ ــه ف ـ ـ ـ ـ ــي
الصـ ـ ـ ــفات ولربمـ ـ ـ ــا تمي ـ ـ ـ ــز
ذلـ ـ ـ ــك األخيـ ـ ـ ــر بمس ـ ـ ـ ــاحة
أكب ــر ولكـ ــن حالت ــه كان ـ ـت
ســيئة فســتجد األفض ـلية
ب ـ ــالطبع للعق ـ ــار األول ذو
الحالة األفضل.

info@mumtalkati.com

الحال ـ ـ ـ ــة السياس ـ ـ ـ ــية ت ـ ـ ـ ــؤثر
بشـكل مباشـر علـى األوضـاع
االقتص ــادية لل ــبالد م ــا ي ـؤثر
بطبيع ــة الح ــال عل ــى أس ــعار
العقـ ــارات لـ ــذا فـ ــإن تـ ــدهور
األح ـ ــوال السياس ـ ــية لل ـ ــبالد
يح ـ ــد مه ـ ــا ع ـ ــدم اس ـ ــتقرار
للس ـ ـ ـ ــوق العق ـ ـ ـ ــاري فتج ـ ـ ـ ــد
بعـ ـ ــض املنـ ـ ــاطق يـ ـ ــزداد مه ـ ـ ـا
أسـ ـ ـ ــعار العقـ ـ ـ ــارات بشـ ـ ـ ــكل
مب ـ ـ ـ ـ ــالغ في ـ ـ ـ ـ ــه  ،ف ـ ـ ـ ـ ــي ح ـ ـ ـ ـ ــين
تنافض األسعار فـي منـاطق
أخر .

011 410 5060 - 055 440 0893

بيانات العقار
بيانات االرض

المدينة

الحي

منسوب االرض

نوع العقار

مساحة

نوع الملكية

الرياض

االزدهار

مستوى

تجاري مكتبي

 2,515.00متر مربع

ملكية مطلقة

رقم الصك

تاريخ الصك

كتابة العدل

الموقع العام

رقم القطعة

رقم المخطط التنظيمي

الرياض

داخل النطاق

566-569-568

1822

 1437/03/16 210121039034هــ +
 1437/03/16 610121039033هــ

الحدود و االطوال
االتجاه
شماال

الطول (م)

الحد

33

شارع عرض  30م

االتجاه
شماال

25

جنوبا

33

شارع عرض  15م

جنوبا

25

القطع 567

شرقا

55

القطع 567 - 564

شرقا

28

القطع 564

غربا

55

شارع عرض  80م

غربا

28

القطع 568

رقم الصك
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رقم الصك

610121039023
Riyadh- Al Malqa
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الطول (م)

الحد
شارع عرض  30م

210121039034
011 410 5060 - 055 440 0893

مواصفات وخدمات المبنى
بيانات العقار
نوع البناء

حالة البناء والتشطيبات

شاغرية المبنى

استخدام المبنى

خرساني

ممتاز

غير شاغر

تجاري مكتبي

عمر العقار

إكتمال البناء

نوع التكيف

عدد االداور

 8سنوات

مكتمل

سبيلت وحدات  +مركزي

 3ادوار

القبو

الدور االرضي

الميزانيين

األدوار المتكررة

1

1

1

1

مصاعد
متوفر

أنظمة األنذار والحرائق
متوفر

الخدمات في المبنى
األمن والسالمة
متوفر

مولدات كهربائية
متوفر

الخدمات والمرافق المتوفرة في منطقة العقار
الكهرباء
متوفر
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الهاتف
متوفر

المياه
متوفر
Riyadh- Al Malqa

info@mumtalkati.com

الصرف الصحي
متوفر
011 410 5060 - 055 440 0893

أسلوب وطريقة التقييم
لتقددديرالقيمددة السددوقية لند تداء عملددو غددرض التقيدديم وطبيعددة العقددار ،سدديتم االعتمدداد عملددو سددلوب الدددال (طريقددة التدددفقات
الغ ددرض الرئي د د ي م ددن إنشد داء املبن ددى
النقدي ددة ا خص ددومة) اطريق ددة رئيس ددية لتق ددديرقيم ددة العق ددارموت ددوع التقي دديم حيد د
التجاري و تحقي الدال من التأجولللم اتب واملعارض والغرف الفندقية.

 4 -1سلوب الدال
يقـ ـ ــدم أسـ ـ ــلور الـ ـ ــدخل مؤش ـ ـ ـرا علـ ـ ــى
القيم ــة ع ــن طري ــق تحوي ــل الت ــدفقات
النقدي ــة املس ــتقبلية ال ــى قيم ــة حالي ــة
واح ـ ـ ــدة ووفق ـ ـ ــا له ـ ـ ــذا االس ـ ـ ــلور ي ـ ـ ــتم
تحديد قيمة االصل بـالرجوع إلـى قيمـة
االيـ ـ ـ ـرادات او الت ـ ـ ــدفقات النقدي ـ ـ ــة أو
توفير التكاليف من االصل.

طريقة االس ثمار
لــي طريقــة لتقيــيم العقــار تعتم ـد علــى
معرفـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ــدخل املسـ ـ ـ ـ ــتقبلي الـ ـ ـ ـ ــذي
ستحق لعقار ما.
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 4 -2املسح امليدان وتحليل الدال
ت ــؤثر أس ــعار االراش ـ ـ ي واملكات ــب واملع ـ ـارض
بشــكل كبيــر فــي تطــوير العقــار واســتعماالت
االراشـ ـ ـ ـ ي املختلف ـ ـ ــة  ،حيـ ـ ـ ـ تعتب ـ ـ ــر أح ـ ـ ــد
العوامــل الرئيســية فــي تحديــد نســبة املــردود
امل ـ ـ ــالي الس ـ ـ ــنوي لالس ـ ـ ــتعماالت املتنوع ـ ـ ــة ،
ك ــذلك أيض ــا ت ــؤثر ف ــي العدي ــد م ــن الن ــواحي
التاطيطيــة األخــر العمرانيــة مثــل أنظمــة
البن ـ ــاء وم ـ ــا تش ـ ــمله م ـ ــن ارتفاع ـ ــات املب ـ ـاني
واالرتــدادات  ،ايضــا نجــد ان جمــع البيانـات
مــن واقــع الســوق صــعب جــدا كــون الســوق
السـ ــعودي يصـ ــعب فيـ ــه جمـ ــع املعلومـ ــات
بدقة

Riyadh- Al Malqa
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وتـ ـ ـ ــم أخـ ـ ـ ــذ بعـ ـ ـ ــض املقارنـ ـ ـ ــات وتحليلهـ ـ ـ ــا
كتجسيد للسوق واملقارنات لي:

011 410 5060 - 055 440 0893

عروض المسح البياني
م

الحي

المدينة

نوع العقار

1

االزدهار

الرياض

معرض

305

2

التعاون

الرياض

معرض

260

692.31

3

االزدهار

الرياض

معرض

188

1,094.15

205,700

4

االزدهار

الرياض

مكتب

600

700.00

420,000

عرض ايجاري  /حد

5

االزدهار

الرياض

مكتب

200

550

110,000

عرض ايجاري  /حد

24.7708185
46.712274

6

التعاون

الرياض

مكتب

125.00

650.00

81,250.00

عرض ايجاري  /حد

24.768656
46.710996
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إجمالي السعر ر.س

نوع العرض /سوم /حد

االحداثيات

المساحة متر مربع سعر المتر االيجاري ر.س
1,098.36

335,000

عرض ايجاري  /حد

24.760889
46.715946

180,000

عرض ايجاري  /حد

24.778447
46.707076

عرض ايجاري  /حد

24.781122
46.706984
24.775886
46.7097598

Riyadh- Al

info@mumtalkati.com

011 410 5060 - 055 440 0893

االفتراضات واالفتراضات الخاصة-:
إيرادات العقار
ت ـ ــم تقـ ـ ــدير إيـ ـ ـرادات العقـ ـ ــار
حسـ ـ ـ ـ ــب الـ ـ ـ ـ ــدخل اإلجمـ ـ ـ ـ ــالي
املرفــق مــن العميــل وبــافتراض
يـ ــحته وباسـ ــبة أشـ ــغار %0
حس ــب البيان ــات املرفق ــة مـ ـن
العمي ــل وتحلي ــل البيان ــات مــع
السـ ـ ــوق وان تقـ ـ ــدير إجمـ ـ ــالي
الـ ـ ــدخل حسـ ـ ــب العقـ ـ ــد هـ ـ ــو
3,491,500.00ريال سعودي.

| 207

تقرير تقييم مركز االزدهار التجاري

نسبة الشواغر
م ـ ـ ــن خ ـ ـ ــالل أعم ـ ـ ــال املس ـ ـ ــح
واملعاينـ ـ ــة تبـ ـ ــين إن متوسـ ـ ـ
اإلشـ ـ ــغال فـ ـ ــي هـ ـ ــذه املنطقـ ـ ــة
ح ـ ـ ــوالي  ( %95عنـ ـ ـ ــي معـ ـ ـ ــدل
اإلشــغار  ، )%5وب ــافتراض ان
العق ــد مس ــتأجر بعق ــد واح ــد
لكام ـ ــل العقـ ـ ــار تـ ـ ــم افتـ ـ ـراض
الشواغر .%0

النفقات ال شغيلية والر سمالية
النفقــات التشــغيلية لــي النفقــات
الخاصة بتأجير وصيانة العقار و
النفقات الرأسمالية لي النفقـات
الو ـ ـ ـ ــي يتحملهـ ـ ـ ــا املالـ ـ ـ ــك لت ـ ـ ـ ــرميم
وتطـ ــوير العقـ ــار مهـ ــد الحفـ ــا
علي ــه ف ــي حال ــة مناس ــبة لتحقي ــق
الدخل السنوي املالئم
وتمثل نسبة النفقات التشغيلية
 %20 - %10بالاس ـ ـ ـ ــبة ملش ـ ـ ـ ــاريع
مش ـ ـ ــامهة ف ـ ـ ــي املنطق ـ ـ ــة املحيط ـ ـ ـة
وتش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمل تك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاليف نفق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
الخ ـ ـ ــدمات املش ـ ـ ــتركة والنظافـ ـ ـ ـة
والصـ ــيانة للمبن ـ ــى ونفق ـ ــات إدارة
ومراقب ـ ـ ـ ــة األم ـ ـ ـ ــن فيم ـ ـ ـ ــا يتعل ـ ـ ـ ــق
بتقيــيم العق ــار نج ــد ان النفق ــات
التش ـ ـ ــغيلية والرأس ـ ـ ــمالية تق ـ ـ ـدر
بقيمة %7.50
Riyadh- Al Malqa

معدل الرسملة
م ـ ــن دخ ـ ــل االيج ـ ــار الفعل ـ ــي
كـ ـ ــون جميـ ـ ــع النفقـ ـ ــات تـ ـ ــم
تحميلهـ ـ ــا للمسـ ـ ــتأجر ك ـ ـ ــون
العقار بعقد واحد.

info@mumtalkati.com

معـ ــدل الرس ـ ــملة هـ ــو مع ـ ــدل
ســتعمل لتحويــل الــدخل ال ــى
قيم ـ ــة ويس ـ ــتعمل ف ـ ــي تق ـ ــدير
القيمـ ــة االسـ ــتردادية للعق ـ ـار
وهنـ ـ ـ ــاا اك ـ ـ ـ ــر مـ ـ ـ ــن طريقـ ـ ـ ــة
الشتقاق معدل الرسملة فان
كـ ــل طريق ــة م ــن ه ــذه الط ــرق
تعتمد على اسـتادام املاشـ ي
القري ـ ـ ـ ـ ــب كوس ـ ـ ـ ـ ــيلة لتوق ـ ـ ـ ـ ــع
املستقبل.
ف ـ ــي ه ـ ــذا التقري ـ ــر ت ـ ــم تق ـ ــدير
مع ـ ـ ـ ــدل الرس ـ ـ ـ ــملة بطريق ـ ـ ـ ــة
االسـ ـ ـ ــتاال مـ ـ ـ ــن السـ ـ ـ ــوق
وذل ــك حس ــب ص ــناديق ريـ ــت
املش ـ ـ ـ ـ ـ ــامهة للعق ـ ـ ـ ـ ـ ــار مح ـ ـ ـ ـ ـ ــل
التقي ـ ــيم ف ـ ــي منطق ـ ــة العقـ ـ ـار
وقت التقييم هو .%8

011 410 5060 - 055 440 0893

حساب القيمة بطريقة االستثمار (رسملة الدخل)
أسلوب الدخل (طريقة االستثمار)

البند

القيمة لالريال السعودي

الوحدة

إجمالي مجمل الدال

3,491,500.00

ريال  /سنويا

نسبة الشواغر
مجمل الدال بعد اصم نسبة الشواغر

0%
0

نسبة
ريال  /سنويا

مجمل الدال الفعال

3,491,500.00

ريال  /سنويا

نسبة مصروفات ال شغيل و الصيانة

7.50%

نسبة

قيمة مصروفات ال شغيل والصيانة

261,862.50

ريال  /سنويا

صافي الدال بعد اصم مصروفات ال شغيل

3,229,637.50

ريال  /سنويا

معدل الرسملة

8.00%

نسبة

القيمة السوقية الائائية للعقار

40,370,468.75

ريال  /سنويا

40,400,000

ريال  /سنويا

القيمة السوقية الائائية للعقار بعد التقريب
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القيمة النهائية للعقار
لندداء عملددو تطبيد سددلوب الدددال – طريقددة االسد ثمار(رسددملة الدددال) للوصددول للقيمددة فددا القيمددة الائائيدة للعقدداريمهددن
تحديد ا كالتالي:
ت
القيمة الائائية رقما

 40,400,000لاير سعودي

ت
القيمة الائائية اتالة

فق أربعون مليون وأربع مئة ألف ريال سعودي ال غير

اعتماد التقرير

رئيس جملس اإلدارة

الرئيس التنفيذي

م /أمحد بن حممد أبابطني

م /عبد اهلل بن علي الشويعر

رقم العضوية 1210000305 /

رقم العضوية 1210000540 /
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فريق العمل

| 210

تقرير تقييم مركز االزدهار التجاري

الوصف

األسم

فئة العضوية

رقم العضوية

رئيس مجلس اإلدارة

م  /أحمد محمد أبابطين

أساس ي زميل

1210000305

الرئيس التنفيذي

م /عبد هللا على الشويعر

أساس ي زميل

1210000540

Riyadh- Al Malqa
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مسح فوتوغرافي يوضح العقار
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مسح فوتوغرافي يوضح العقار
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صورة توضح موقع المقارنات المشابهة
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صورة توضح موقع العقار في مدينة الرياض
االحداثيات اصجغر افية
E 46.71167
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تقريرتقييم مبنى تجاري مهتبي
الرياض -حي الرائد

(مبنى الرائد)
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المقدمة
السادة  /صندو الرياض ريت (شراة الرياض للدال العقاري)

املوقرين

شــكرا الختيــاركم شــركة ممتلكــاتي للتقيــيم وبنــاء علــى طلــبكم لتقيــيم مبنــى تجــاري مكتبــي (مبنــى الرائــد) الواقــع بالريــاض – حــي الرائــد فقــد قمن ـا
بالكشـف الفعلــي علــى واقــع العقــار و معاينــة و دراسـة املســتندات و الخـرائ االزمــة وبعــد اجـراء دراسـة للمنطقــة املحيطــة واملجــاورة للعقــار نرفــق
طية التقرير التالي الذي يوفر البيانات الالزمة و يبين االسبار للوصول الى القيمة السوقية للعقار.
حي عملنا على دراسة املستندات املستلمة من العميل (الصك ورخصـة البنـاء) وتـم افتـراض يـحتها وعـدم وجـود أي اعبـاء تلحـق مهـا او قـد تـؤثر
على عملية التقييم.
كما حاولنا جاهدين في هذا امللخص بتقديم راينا حول القيمة السوقية للعقار بحسب ما توفر لدينا من معلومات مقدمة من العميل.
العق ــار املق ــدر ه ــو عب ــارة ع ــن مبن ــى تج ــاري بمس ــاحة اجمالي ــة ل ــألرض  5,000مت ــر مرب ــع حس ــب الص ــك وبمس ــاحة اجمالي ــة للمب ــاني (متع ــددة
املساحات).

بناء على الدراسة املنجزة فإننا نقدر القيمة السوقية للعقار محل التقييم وعلى وضعها الراهن بتاريخ التقدير وكما هو موثق
مهذا التقرير في 2022/06/30م
بمبلغ وقدره ( )184,440,000ريال سعودي  ،فق مئة وأربعة وثمانون مليون وأربع مئة وأربعون ألف ريال سعودي ال غير
رئيس مجلس اإلدارة
م /أحمد بن محمد أبابطين
رقم العضوية 1210000305 /

الرئيس التنفيذي
م /عبد هللا بن علي الشويعر
رقم اـلعضوية 1210000540 /ـ
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المحتوى

ا وتوى
امللخص التنفيذي
نطاق العمل
شروط التقييم
بيانات العقار

التقييم
حسار القيمة السوقية

مسح فوتوغرافي يوضح موقع العقار وموقعه من املدينة
صورة توضح عروض املسح امليداني
فريق العمل
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الملخص التنفيذي
معد التقرير  :شركة ممتلكاتي للتقييم بترخيص رقم  808/18/323بتاريخ  1439/07/11ه ـ
املقيم
العميل (صاحب التقرير) شركة الرياض للدخل العقاري
املستفيد(مستخدم التقرير) شركة الرياض للدخل العقاري
تقرير دوري لصندوق شركة الرياض للدخل العقاري
الغرض من التقييم
عبارة عن أرض مقام عليها مبنى تجاري مكتبي (مبنى الرائد )
العقار موتوع التقييم
الرياض – حي الرائد – ماط رقم (/207ا)،قطعة رقم ()246
عنوا العقار
 5,000متر مربع حسب الصك
مساحة قطعة األرض
متعدد املساحات ( حسب رخصة املباني)
مسطحات املبان
شركة الرياض للدخل العقاري
سم املال
رقم الص
317807003669
تاريخ الص
1443/03/11ه
نوع امللهية
ساس القيمة
معايولالتقييم
سلوب التقييم
تاريخ املعاينة
تاريخ نفاذ القيمة
تاريخ إصدارالتقييم
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ملكية مطلقة
القيمة السوقية
معايير التقييم الدولية املقيم ( )IVSالصادرة في العام  2022م
أسلور الدخل (طريقة األستثمار)
2022/06/05م
2022/06/30م
2022/06/30م
Riyadh- Al Malqa
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 3-1الشروط املرجعية:
تــم إعــداد تقريــر التقيــيم بنــاء علــى التعليمــات الوــي تــم تلقيهــا مــن العميــل (شــركة الريــاض للــدخل العقــاري) لتقــدير القيمــة الســوقية للعقــار موضــوع التقيــيم لغــرض التقيــيم
الــدوري لصــندوق شــركة الريــاض للــدخل العقــاري  ،وبالتــالي فــان هــذا التقريــر ال يجــوز اســتادامه ألي أغ ـراض أخــر إن تقريــر التقيــيم قــد اعــد بواس ـطة ش ـركة ممتلكــاتي
للتقيــيم املعتمــدة مــن الهيئــة الســعودية للمقيمــين املعتمــدين وذلــك بعــد فحــص العقـ ــار محــل التقريــر ،وجمــع البيانــات واملعلومــات وتحليلهــا لتكــوين وتطــوير رأي محايــد عــن
القيمــة الســوقية للعقــار املــذكور ليتناســب مــع الغــرض الــذي تــم تحديــده مســبقا وتماشــيا مــع معــايير التقيــيم الدوليــة املقــيم ( )IVSالصــادرة فــي العــام  2022م  ،ويقــر املقــيم
باستقالليته وبعدم وجود تعارض مصالح مع أي أطرا مهمة في التقييم او األصول موضع التقييم.

 4-1تحديد العقار محل التقييم:
العقار عبارة عن ارض مقام عليها مبنى تجاري مكتبي في حي الرائد  -منطقة الرياض  ،طريق امللك عبدهللا  ،مساحة األرض حسب الصك لي  5,000متر مربع .

 5-1الغرض من التقييم :
تقدير قيمة امللكية املطلقة ( ملبنى الرائد) لغرض التقييم الدوري لصندوق شركة الرياض للدخل العقاري.

 6-1ساس القيمة املستخدمة:
عتمد أساس التقييم علـى تقـدير القيمـة السـوقية للعقـار فـي تـاريخ التقيـيم  ،علـى أسـاس ان العقـار خـالي مـن جميـع االعتبـارات والشـروط التقييديـة وااللتزامـات القانونيـة ،
وعليـه ان املفهـوم املتبــع فـي هـذا التقريــر عـن القيمـة الســوقية هـو املفهـوم الــذي تـم تقديمـه فــي املعيـار  104الفقـرة ( )103مــن معـايير التقيـيم الدوليــة " :القيمـة السـوقية لــي
املبلــغ املقــدر الــذي يابغــي علــى أساســه مبادلــة األصــول أو االلتزامــات فــي تــاريخ التقيــيم ـبــين مشــتر راغــب وبــائع راغــب فــي إطــار معاملــة علــى أســاس محايـد بعــد تســويق مناســب
حي يتصر كل طر من األطرا بمعرفة وحكمة دون قسر أو إجبار".
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 7-1تاريخ التقييم :
تــم اســتاال ال ـرأي فــي القيمــة فــي  30يونيــو  2022م فــي حــين أن تــاريخ البح ـ واالستقصــاء (املعاينــة ) هــو  5يونيــو  2022م وتــاريخ إصــدار التقريــر هــو  30يونيــو  2022م
ويعكس التقييم رأينا في القيمة في تاريخ التقييم ولكن قيم العقارات لي عرضة للتقلبات بمرور الوقت حي قد تتغير يرو السوق.

 8-1نطا التقييم :
اشــتمل نطــاق التقيــيم علــى البحـ والتحليــل إلعــداد التقريــر وفقــا للغــرض املقصــود بــالتوافق مــع معــايير التقيــيم الدوليــة  ،حيـ تــم فحــص العقــار ومعاياتــه مــن الــداخل
والخارج في تاريخ معاينة العقار وتم الحصول على كافة البيانات الالزمة إلعداد التقرير.

 9-1طبيعة ومصدراملعلومات :
تم االعتماد على املعلومات املوجودة في صكوا امللكية املرفقة للعقار  ،كما أن البيانات البلدية والسوقية واالقتصادية املقدمة ضمن هـذا التقريـر لـي اسـتنادا إلـى مصـادر
معتمدة ماتلفة ولم نطلع على عقود التأجير الخاصة بالعقار وتم االعتماد فق على معلومات العقار ومقارنتها مع اسعار السوق وبافتراض يحتها.

 10-1االفالاتات و الظروف االستثنائية:
لم يتوفر للمقيم إمكانية فحص املوقع بيفيا وعلى هذا تم افتراض أن العقار موضع التقييم ال يحتوي على أي مواد خطرة أو ملوثة بيفيا ،وتم افتراض ان الصيانة
والتشغيل لجزئية املكاتب واملعارض نسبة  %2من املصروفات و %38بالاسبة للفنادق وذلك حسب السائد في منطقة العقار.

| 220

تقرير تقييم مبنى الرائد

Riyadh- Al Malqa

info@mumtalkati.com

011 410 5060 - 055 440 0893

فرضيات التقرير
-

تلتزم شركة ممتلكاتي للتقييم بسرية املعلومات الواردة في التقرير.

-

إن هذا التقييم مرتب بتقدير القيمة السوقية في يل الظرو الحالية.

-

التقرير معد لغرض العميل ومستادمين التقرير واليجوز استادامه إال في الغرض الذي أعد مـن أجلـه واليجـب توزيعـه او نشـره او جـزء
منه في أي مستند او بيان او تعميم او اي وسيلة من وسائل االتصاالت إال بعد الحصول على موافقة خطية من شركة ممتلكـاتي للتقيـيم
ونصر ملدير الصندوق نشر هذا التقرير على موقعه اإللكتروني وكذلك على موقع تداول اإللكترونـي وعلـى موقـع هيئـة السـوق املاليـة وال
نقبل إي مسئولية أيا كانت أمام أي طر أخر.

-

تم معاينة العقار ياهريا ولم يتم الكشف عليه إنشائيا ولم يتم مالحظة أي عيور ياهرة مالم تذكر في التقرير.

-

إن جميــع املســتندات املقدمــة مــن العميــل لــي علــى مســئوليته وشــركة ممتلكــاتي للتقيــيم لــيس لهــا أي مســئولية تجــاه املســتندات الخاصــة
مهذا العقار ،وتم افتراض املستندات يحيحة وخالية من أي التزامات قانونية أو أي معوقات مالم تذكر باملستندات او يصـر مهـا طالـب

التقيــيم كمــا ال تقــر الشــركة بدقــة او اكتمــال البيانــات املتاحــة واحيانــا يــتم افتـراض فرضــيات وذلــك حســب وضــع الســوق فــي حــال نقــص
املعلومات وعليه التعبر عن رأهها ولم تقم بأي نوع من الضمانات لدقة البيانات او اكتمالها إال فيما أشارت اليه بوضو في هذا التقرير.
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-

تم التقييم حسب املعايير الدولية الصادرة من هيئة السعوديين للمقيمين املعتمدين في عام  2022م.

-

مدة هذا التقييم سارية ملدة ثالثة أشهر من تاريخ إعداد هذا التقرير.
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نطاق العمل
لنود نطا العمل
نطاق البح

االيضاح
املسح امليداني ملنطقة العقارات محل التقييم و العقارات املشامهة لها وعملنا قدر املستطاع على جمع البيانات وتحليلها
للخروج باتائج تادم هذا التقرير و الغرض املاشود من اجله

اعتمدنا في اعداد هذا التقرير على املعلومات املقدمة لنا من العميل وافترضنا امها يحيحه و اعتمدنا عليها للوصول بمارجات هذا التقرير
طبيعة و مصادر املعلومات كما اعتمدنا على حزمة من املعلومات و البيانات الخاصة بشركة ممتلكاتي للتقييم ومن اعمال التقييم السابقة و املسح امليداني املستمر
ومن ادارة الدراسات و االبحا بالشركة والوي نر حسب حدود علمنا امها يحيحة

نوع التقرير

التقرير متكامل يحتوي على ايضا متكامل لكافة اعمال التقييم بما تتضمنه من خطوات و بيانات و معلومات و حسابات و خالفه

قيود استادام التقرير

التقرير اعد لغرض العميل وال يجوز استادامه اال في الغرض الذي اعد من اجله وال يجب توزيعه او نشرة او جزء منه اال بعد الحصول على
موافقة خطية من شركة ممتلكاتي للتقييم

املعايير املتبعة
االفتراضات املهمة و
االفتراضات الخاصة
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معايير التقييم الدولية ) (IVSCالصادرة من الهيئة السعودية للمقيمين املعتمدين لعام  2022م
ال تتحمل شركتنا أي مسؤولية ازاء اية معلومات يتم استالمها من العميل و الوي من املفترض سالمتها و امكانية االعتماد عليها
كما ال تقر شركتنا بدقة او اكتمال البيانات املتاحة و ال تعبر عن رأهها و لم تقم بعرض أي نوع من الضمانات لدقة البيانات او اكتمالها اال
فيما اشارت اليه بوضو في هذا التقرير
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مراحل العمل

1

نطا العمل :

4

االجتم ـ ـ ــاع بالعمي ـ ـ ــل و تحدي ـ ـ ــد نط ـ ـ ــاق العم ـ ـ ــل بم ـ ـ ــا
يتض ـ ــمنه م ـ ــن غ ـ ــرض التقي ـ ــيم و اس ـ ــاس القيم ـ ــة و
االط ـ ـرا املعنيـ ــة و تـ ــاريخ التقيـ ــيم و أي افتراضـ ــات
خاص ـ ــة او هام ـ ــة بم ـ ــا يتض ـ ــمن وض ـ ــو التكلي ـ ــف و
املخرجات املتوقعة منه.

تطبي طر التقييم:

بنــاء علــى نطــاق العمــل و تحليــل الســوق يــتم تحديــد
طـ ــرق التقيـ ــيم املناسـ ــبة و وضـ ــع كافـ ــة االفتراضـ ــات
وامل ــدخالت للقي ــام بالحس ــابات املالي ــة للوص ـول ال ــى
القيمة السوقية وفقا للطرق املختارة.
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2

املعاينة وتحليل املوقع

معاين ـ ـ ـ ــة العق ـ ـ ـ ــار و التع ـ ـ ـ ــر عل ـ ـ ـ ــى خصائص ـ ـ ـ ــه و
مواصـ ـ ــفاته و مطابقـ ـ ــة املسـ ـ ــتندات مـ ـ ــع الواقـ ـ ــع .و
تحليـ ـ ــل موق ـ ـ ــع العقـ ـ ــار و االس ـ ـ ــتادامات املحيطـ ـ ــة
بالعق ـ ـ ــار م ـ ـ ــع تحدي ـ ـ ــد نط ـ ـ ــاق البح ـ ـ ـ الجغراف ـ ـ ــي و
االنشطة و املشاريع املناسبة

5

تقدير القيمة:

ي ـ ـ ــتم التوفي ـ ـ ــق ب ـ ـ ــين ط ـ ـ ــرق التقي ـ ـ ــيم املس ـ ـ ــتادمة
للوصــول الــى القيمــة الســوقية النهائيــة للعق ـار وفقــا
لتقديرنا النهائي.
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3

6

جمع وتحليل البيانات :
القي ـ ـ ــام بجمـ ـ ــع البيان ـ ـ ــات السـ ـ ــوقية ( االيج ـ ـ ــارات و
العوائ ـ ــد ونس ـ ــب االش ـ ــغال و مص ـ ــاريف الص ـ ــيانة و
التشــغيل ) للعقــارات املــدرة للــدخل  .و البحـ ايضــا
عــن اســعار االراش ـ ي املشــامهة و تكــاليف املقــاولين و
تحليــل تلــك البيانــات للوصــول الــى معرفــة باتجاهــات
الســوق الســابقة و الحاليــة و املؤش ـرات املســتقبلية
الوي سيتم االعتماد عليها عند تطبيق الية التقييم

إعداد التقرير:
نع ـ ــد تقري ـ ــر التقي ـ ــيم وفق ـ ــا لنط ـ ــاق العم ـ ــل بحيـ ـ ـ
يتضـ ــمن البيانـ ــات و النت ـ ــائج و املخرجـ ــات الو ـ ـي ت ـ ــم
التوصل اليها من خالل مراحل العمل السابقة
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العوامل االقتصادية المؤثرة في ظروف السوق وفي عملية اتخاذ القرارات
• العرض والطلب
كلمــا ازدادت نســبة الطلـب
وقل ــت نس ــبة الع ــرض علـ ـى
العق ـ ـ ــارات كلم ـ ـ ــا ارتفع ـ ـ ــت
أســعار العقــارات والعكــس
يحيح بالطبع فكلما قلـت
نسـبة الطلــب وزادت نسـبة
الع ــرض كلم ــا قل ــت أس ــعار
العقــارات كمــا تتــأثر نس ـبة
الطل ــب والع ــرض بالعديـ ـد
م ــن العوام ــل االقتص ــادية
والسياسية.
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• تو افر اصخدمات
تـوافر الخـدمات كاملــدارس
 ،الجامعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ،املـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوالت
التجاري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،الوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائل
الترفيهي ـ ـ ـ ـ ــة وغيره ـ ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ـ ــن
الخــدمات فــي منطقــة يــؤثر
عل ـ ـ ـ ــى أس ـ ـ ـ ــعار العق ـ ـ ـ ــارات
بشكل كبير فيـزداد الطلـب
عليه ـ ـ ــا م ـ ـ ــا ي ـ ـ ــؤثر بطبيع ـ ـ ـة
الح ــال عل ــى ازدي ــاد أس ــعار
العقارات في املنطقة.

• الوتع االقتصادي

• حالة العقار

األوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع االقتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادية
املتدنية بال شك تؤثر علـى
الس ـ ــوق العق ـ ــاري وأس ـ ــعار
العقـ ـ ــارات فتس ـ ـ ـ ب حالـ ـ ــة
م ـ ـ ـ ــن الرك ـ ـ ـ ــود واناف ـ ـ ـ ــاض
األسـ ـ ــعار  ،ام ـ ـ ــا ف ـ ـ ــي حال ـ ـ ــة
انتع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الحال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
االقتص ــادية لل ــبالد وثب ــات
دخ ـ ـ ــل الف ـ ـ ــرد فف ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذه
الحالـ ـ ـ ـ ــة تـ ـ ـ ـ ــزداد األسـ ـ ـ ـ ــعار
حي يكون هناا استقرار
في الحالة املادية لألفراد مـا
يجعلهــم قــادرين علــى ش ـراء
أو تأجير العقارات.
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• اصوالة السياسية

كلم ــا كان ــت حال ــة العق ــار
جيــدة كلمــا أثــر ذلــك عل ـى
ازدي ــاد س ــعر العق ــار عل ــى
سـ ـ ـ يل املث ـ ــال إن قارنـ ـ ـت
عقــار حالتــه جيــدة بعقـار
خ ـ ـ ـ ـ ــر مش ـ ـ ـ ـ ــابه ل ـ ـ ـ ـ ــه ف ـ ـ ـ ـ ــي
الصـ ـ ـ ــفات ولربمـ ـ ـ ــا تمي ـ ـ ـ ــز
ذلـ ـ ـ ــك األخيـ ـ ـ ــر بمس ـ ـ ـ ــاحة
أكب ــر ولكـ ــن حالت ــه كان ـ ـت
ســيئة فســتجد األفض ـلية
ب ـ ــالطبع للعق ـ ــار األول ذو
الحالة األفضل.
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الحال ـ ـ ـ ــة السياس ـ ـ ـ ــية ت ـ ـ ـ ــؤثر
بشـكل مباشـر علـى األوضـاع
االقتص ــادية لل ــبالد م ــا ي ـؤثر
بطبيع ــة الح ــال عل ــى أس ــعار
العقـ ــارات لـ ــذا فـ ــإن تـ ــدهور
األح ـ ــوال السياس ـ ــية لل ـ ــبالد
يح ـ ــد مه ـ ــا ع ـ ــدم اس ـ ــتقرار
للس ـ ـ ـ ــوق العق ـ ـ ـ ــاري فتج ـ ـ ـ ــد
بعـ ـ ــض املنـ ـ ــاطق يـ ـ ــزداد مه ـ ـ ـا
أسـ ـ ـ ــعار العقـ ـ ـ ــارات بشـ ـ ـ ــكل
مب ـ ـ ـ ـ ــالغ في ـ ـ ـ ـ ــه  ،ف ـ ـ ـ ـ ــي ح ـ ـ ـ ـ ــين
تنافض األسعار فـي منـاطق
أخر .
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بيانات العقار
بيانات االرض
المدينة

الحي

منسوب االرض

نوع العقار

مساحة

نوع الملكية

الرياض

الرائد

مستوى

تجاري مكتبي

 5000متر مربع

ملكية مطلقة

رقم الصك

تاريخ الصك

كتابة العدل

الموقع العام

رقم القطعة

رقم المخطط التنظيمي

الرياض

داخل النطاق

246

/207ك

 1441/03/11 317807003669هــ

الحدود و االطوال
االتجاه
شماال
جنوبا

شرقا
غربا
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الطول (م)

الحد

50
50
100
100

شارع عرض  80م
شارع عرض  20م
قطعة رقم 247
قطعة رقم 245

Riyadh- Al Malqa
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011 410 5060 - 055 440 0893

مواصفات وخدمات المبنى
بيانات العقار
نوع البناء
خرساني
عمر العقار
جديد
القبو
3

حالة البناء والتشطيبات
ممتاز
إكتمال البناء
مكتمل
الدور االرضي
1

شاغرية المبنى
غير شاغر
نوع التكيف
مركزي
الميزانيين
0

استخدام المبنى
تجاري مكتبي
عدد االداور
 6أدوار
األدوار المتكررة
5

الخدمات في المبنى
مصاعد
متوفر

أنظمة األنذار والحرائق
متوفر

األمن والسالمة
متوفر

مولدات كهربائية
متوفر

الخدمات والمرافق المتوفرة في منطقة العقار
الكهرباء
متوفر
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الهاتف
متوفر

المياه
متوفر
Riyadh- Al Malqa
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الصرف الصحي
متوفر
011 410 5060 - 055 440 0893

أسلوب وطريقة التقييم
لتقددديرالقيمددة السددوقية لند تداء عملددو غددرض التقيدديم وطبيعددة العقددار ،سدديتم االعتمدداد عملددو سددلوب الدددال (طريقددة التدددفقات
الغ ددرض الرئي د د ي م ددن إنشد داء املبن ددى
النقدي ددة ا خص ددومة) اطريق ددة رئيس ددية لتق ددديرقيم ددة العق ددارموت ددوع التقي دديم حيد د
التجاري و تحقي الدال من التأجولللم اتب واملعارض والغرف الفندقية.

 4 -1سلوب الدال
يقـ ـ ــدم أسـ ـ ــلور الـ ـ ــدخل مؤش ـ ـ ـرا علـ ـ ــى
القيم ــة ع ــن طري ــق تحوي ــل الت ــدفقات
النقدي ــة املس ــتقبلية ال ــى قيم ــة حالي ــة
واح ـ ـ ــدة ووفق ـ ـ ــا له ـ ـ ــذا االس ـ ـ ــلور ي ـ ـ ــتم
تحديد قيمة االصل بـالرجوع إلـى قيمـة
االيـ ـ ـ ـرادات او الت ـ ـ ــدفقات النقدي ـ ـ ــة أو
توفير التكاليف من االصل.

طريقة االس ثمار
لــي طريقــة لتقيــيم العقــار تعتم ـد علــى
معرفـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ــدخل املسـ ـ ـ ـ ــتقبلي الـ ـ ـ ـ ــذي
ستحق لعقار ما.
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 4 -2املسح امليدان وتحليل الدال
ت ــؤثر أس ــعار االراش ـ ـ ي واملكات ــب واملع ـ ـارض
بشــكل كبيــر فــي تطــوير العقــار واســتعماالت
االراشـ ـ ـ ـ ي املختلف ـ ـ ــة  ،حيـ ـ ـ ـ تعتب ـ ـ ــر أح ـ ـ ــد
العوامــل الرئيســية فــي تحديــد نســبة املــردود
امل ـ ـ ــالي الس ـ ـ ــنوي لالس ـ ـ ــتعماالت املتنوع ـ ـ ــة ،
ك ــذلك أيض ــا ت ــؤثر ف ــي العدي ــد م ــن الن ــواحي
التاطيطيــة األخــر العمرانيــة مثــل أنظمــة
البن ـ ــاء وم ـ ــا تش ـ ــمله م ـ ــن ارتفاع ـ ــات املب ـ ـاني
واالرتــدادات  ،ايضــا نجــد ان جمــع البيانـات
مــن واقــع الســوق صــعب جــدا كــون الســوق
السـ ــعودي يصـ ــعب فيـ ــه جمـ ــع املعلومـ ــات
بدقة

Riyadh- Al Malqa

info@mumtalkati.com

وتـ ـ ـ ــم أخـ ـ ـ ــذ بعـ ـ ـ ــض املقارنـ ـ ـ ــات وتحليلهـ ـ ـ ــا
كتجسيد للسوق واملقارنات لي:
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عروض المسح البياني
إجمالي السعر
باللاير

نوع العرض /سوم /حد

االحداثيات

مالحظات

 1املحمدية الرياض

مكتب

120

500

60,000

عرض ايجاري  /حد

24.725925,
46.652578

---

 2املحمدية الرياض

مكاتب

800

500

400,000

عرض ايجاري  /حد

24.7234579,
46.652429

---

الرياض

معرض

1,000

500

500,000

عرض ايجاري  /حد

24.714137,
46.633950

---

 4املحمدية الرياض

مكتب

85

600

51,000

عرض ايجاري  /حد

24.7242092,
46.6454914

---

 5املحمدية الرياض

مكتب

95

700

66,500

عرض ايجاري  /حد

24.7004769,
46.7553127

---

م

3
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المدينة

المساحة متر سعر المتر االيجاري
نوع العقار
باللاير
مربع
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االفتراضات واالفتراضات الخاصة:
إيرادات العقار
ت ـ ــم تقـ ـ ــدير إيـ ـ ـرادات العقـ ـ ــار
حسـ ـ ـ ـ ــب الـ ـ ـ ـ ــدخل اإلجمـ ـ ـ ـ ــالي
املرفــق مــن العميــل وبــافتراض
يـ ــحته وباسـ ــبة أشـ ــغار %0
حس ــب البيان ــات املرفق ــة مـ ـن
العمي ــل وتحلي ــل البيان ــات مــع
السـ ـ ــوق وان تقـ ـ ــدير إجمـ ـ ــالي
الـ ـ ــدخل حسـ ـ ــب العقـ ـ ــد هـ ـ ــو
 14,755,000.00ريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
سعودي.
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نسبة الشواغر
م ـ ـ ــن خ ـ ـ ــالل أعم ـ ـ ــال املس ـ ـ ــح
واملعاينـ ـ ــة تبـ ـ ــين إن متوسـ ـ ـ
اإلشـ ـ ــغال فـ ـ ــي هـ ـ ــذه املنطقـ ـ ــة
ح ـ ـ ــوالي  ( %95عنـ ـ ـ ــي معـ ـ ـ ــدل
اإلشــغار  ، )%5وب ــافتراض ان
العق ــد مس ــتأجر بعق ــد واح ــد
لكام ـ ــل العقـ ـ ــار تـ ـ ــم افتـ ـ ـراض
الشواغر .%0

النفقات ال شغيلية والر سمالية
النفقــات التشــغيلية لــي النفقــات
الخاصة بتأجير وصيانة العقار و
النفقات الرأسمالية لي النفقـات
الو ـ ـ ـ ــي يتحملهـ ـ ـ ــا املالـ ـ ـ ــك لت ـ ـ ـ ــرميم
وتطـ ــوير العقـ ــار مهـ ــد الحفـ ــا
علي ــه ف ــي حال ــة مناس ــبة لتحقي ــق
الدخل السنوي املالئم
وتمثل نسبة النفقات التشغيلية
 %20 - %10بالاس ـ ـ ـ ــبة ملش ـ ـ ـ ــاريع
مش ـ ـ ــامهة ف ـ ـ ــي املنطق ـ ـ ــة املحيط ـ ـ ـة
وتش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمل تك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاليف نفق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
الخ ـ ـ ــدمات املش ـ ـ ــتركة والنظافـ ـ ـ ـة
والصـ ــيانة للمبن ـ ــى ونفق ـ ــات إدارة
ومراقب ـ ـ ـ ــة األم ـ ـ ـ ــن فيم ـ ـ ـ ــا يتعل ـ ـ ـ ــق
بتقيــيم العق ــار نج ــد ان النفق ــات
التش ـ ـ ــغيلية والرأس ـ ـ ــمالية تق ـ ـ ـدر
بقيمة %0
Riyadh- Al Malqa

معدل الرسملة
م ـ ــن دخ ـ ــل االيج ـ ــار الفعل ـ ــي
كـ ـ ــون جميـ ـ ــع النفقـ ـ ــات تـ ـ ــم
تحميله ــا للمس ــتأجر ك ــون
العقار بعقد واحد.
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معـ ــدل الرس ـ ــملة هـ ــو مع ـ ــدل
ســتعمل لتحويــل الــدخل ال ــى
قيم ـ ــة ويس ـ ــتعمل ف ـ ــي تق ـ ــدير
القيمـ ــة االسـ ــتردادية للعق ـ ـار
وهنـ ـ ـ ــاا اك ـ ـ ـ ــر مـ ـ ـ ــن طريقـ ـ ـ ــة
الشتقاق معدل الرسملة فان
كـ ــل طريق ــة م ــن ه ــذه الط ــرق
تعتمد على اسـتادام املاشـ ي
القري ـ ـ ـ ـ ــب كوس ـ ـ ـ ـ ــيلة لتوق ـ ـ ـ ـ ــع
املستقبل.
ف ـ ــي ه ـ ــذا التقري ـ ــر ت ـ ــم تق ـ ــدير
مع ـ ـ ـ ــدل الرس ـ ـ ـ ــملة بطريق ـ ـ ـ ــة
االسـ ـ ـ ــتاال مـ ـ ـ ــن السـ ـ ـ ــوق
وذل ــك حس ــب ص ــناديق ريـ ــت
املش ـ ـ ـ ـ ـ ــامهة للعق ـ ـ ـ ـ ـ ــار مح ـ ـ ـ ـ ـ ــل
التقي ـ ــيم ف ـ ــي منطق ـ ــة العقـ ـ ـار
وقت التقييم هو .%8
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حساب القيمة بطريقة االستثمار (رسملة الدخل)
أسلوب الدخل (طريقة االستثمار)

البند

القيمة لالريال السعودي

الوحدة

إجمالي مجمل الدال

14,755,000

ريال  /سنويا

نسبة الشواغر
مجمل الدال بعد اصم نسبة الشواغر

0%
0

نسبة
ريال  /سنويا

مجمل الدال الفعال

14,755,000

ريال  /سنويا

نسبة مصروفات ال شغيل و الصيانة

0.00%

نسبة

قيمة مصروفات ال شغيل والصيانة

0.00

ريال  /سنويا

صافي الدال بعد اصم مصروفات ال شغيل

14,755,000

ريال  /سنويا

معدل الرسملة

8.00%

نسبة

القيمة السوقية الائائية للعقار

184,437,500

ريال  /سنويا

184,440,000

ريال  /سنويا

القيمة السوقية الائائية للعقار بعد التقريب
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القيمة النهائية للعقار
لندداء عملددو تطبيد سددلوب الدددال – طريقددة االسد ثمار(رسددملة الدددال) للوصددول للقيمددة فددا القيمددة الائائيدة للعقدداريمهددن
تحديد ا كالتالي:
ت
القيمة الائائية رقما

 184,440,000لاير سعودي

ت
القيمة الائائية اتالة

فق مئة وأربعة وثمانون مليون وأربع مئة وأربعون ألف ريال سعودي ال غير

اعتماد التقرير

رئيس جملس اإلدارة

الرئيس التنفيذي

م /أمحد بن حممد أبابطني

م /عبد اهلل بن علي الشويعر

رقم العضوية 1210000305 /

رقم العضوية 1210000540 /
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فريق العمل
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الوصف

األسم

فئة العضوية

رقم العضوية

رئيس مجلس اإلدارة

م  /أحمد محمد أبابطين

أساس ي زميل

1210000305

الرئيس التنفيذي

م /عبد هللا على الشويعر

أساس ي زميل

1210000540

Riyadh- Al Malqa
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مسح فوتوغرافي يوضح العقار
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مسح فوتوغرافي يوضح العقار
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مسح فوتوغرافي يوضح العقار
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مسح فوتوغرافي يوضح العقار
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مسح فوتوغرافي يوضح العقار
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صورة توضح موقع المقارنات المشابهة
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صورة توضح موقع العقار في مدينة الرياض
االحداثيات اصجغر افية
E 46.67625
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N 24.79384
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العقارات الو اقعة في مدينة الدمام
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المقدمة
الموقرين

السادة  /صندوق الرياض ريت (شركة الرياض للدخل العقاري)

بناء على تعميدكم لشركة ممتلكاتي للتقييم ،لتقييم عقارات داخل اململكة العربية السعودية في مدينة الرياض  -جدة  -الدمام -
الخبر  ،فإن فريقنا قد أتم تنفيذ املهمة بعد معاينة األصول ومراعاة جميع العناصر املؤثرة في القيمة  ،وباالستناد إلى املعايير
الدولية املعتمدة واألصول املهنية لعملية التقييم  ،سعيا منا للوصول إلى قيمة العقارات املناسبة للغرض الذي أعد من أجله
تقرير التقييم ويعد هذا التقرير شهادة يمكن االعتماد عليها في الغرض الذي نفذت مهمة التقييم هذه ألجله مع مالحظة أن هذا
التقرير وحدة واحدة ال يصح أن يتجزأ.
البيانات املرجعية:
صاحب الطلب ( العميل)

املستفيد (مستخدم التقرير)

شركة الرياض للدخل العقاري
شركة الرياض للدخل العقاري
كلف العميل (شركة الرياض للدخل العقاري) ( شركة ممتلكاتي للتقييم بتقييم األصول
موضوع التقرير لتقدير قيمة العقارات حسب معايير التقييم الدولية لعام  2022م
لغرض تقييم دوري لصندوق شركة الرياض للدخل العقاري) الرياض ريت  ،وبناء عليه تم
إعداد هذا التقرير.

غرض التقييم :
تاريخ املعاينة

تاريخ نفاذ القيمة

تاريخ إصدار التقارير

2022/06/5م

 2022/06/30م

 2022/06/30م
رئيس مجلس اإلدارة
م /أحمد بن محمد أبابطين
رقم العضوية 1210000305 /

الرئيس التنفيذي
م /عبد هللا بن علي الشويعر
رقم اـلعضوية 1210000540 /ـ
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العقارات الواقعة في مدينة الدمام
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م

املدينة

الحي

سم العقار

نوع العقار

مساحة االرض م2

1

الدمام

الشاطئ

أبراج أنسام الشاطئ

سكني تجاري مكتبي

6300

2

الخبر

اليرموا

فندق أسكوت كورنيش الخبر

برج (فندق)

2784
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تقريرتقييم مبنى سهني مهتبي
الدمام -حي الشاطئ

( لراج نسام الشاطئ)

Saudi Arabia - Riyadh
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المقدمة
السادة  /صندو الرياض ريت (شراة ادلرياض للدال العقاري)

املوقرين

شكرا الختياركم شركة ممتلكاتي للتقييم وبناء على طلبكم لتقييم مبنى سكني تجاري مكتبي (أبراج أنسام الشاطئ) الواقع بالدمام – حي الشاطئ
فقد قمنا بالكشف الفعلي على واقع العقار و معاينة و دراسة املستندات و الخرائ االزمة وبعد اجراء دراسة للمنطقة املحيطة واملجاورة للعقار
نرفق طية التقرير التالي الذي يوفر البيانات الالزمة و يبين االسبار للوصول الى القيمة السوقية للعقار.
حي عملنا على دراسة املستندات املستلمة من العميل (الصك ورخصة البناء) وتم افتراض يحتها وعدم وجود أي اعباء تلحق مها او قد تؤثر
على عملية التقييم.
كما حاولنا جاهدين في هذا امللخص بتقديم راينا حول القيمة السوقية للعقار بحسب ما توفر لدينا من معلومات مقدمة من العميل.
العقار املقدر هو عبارة عن مبنى سكني تجاري بمساحة اجمالية لألرض  6,300.00متر مربع حسب الصك.
بناء على الدراسة املنجزة فإننا نقدر القيمة السوقية للعقار محل التقييم وعلى وضعه الراهن بتاريخ التقدير وكما هو موثق مهذا التقرير في
 2022/06/30م
بمبلغ وقدره ( )95,200,000ريال سعودي  ،فق خمسة وتسعون مليونا ومئتا ألف ريال سعودي ال غير
رئيس مجلس اإلدارة
م /أحمد بن محمد أبابطين
رقم العضوية 1210000305 /

الرئيس التنفيذي
م /عبد هللا بن علي الشويعر
رقم اـلعضوية 1210000540 /ـ
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المحتوى

ا وتوى
امللخص التنفيذي
نطاق العمل
شروط التقييم
بيانات العقار

التقييم
حسار القيمة السوقية

مسح فوتوغرافي يوضح موقع العقار وموقعه من املدينة
صورة توضح عروض املسح امليداني
فريق العمل
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الملخص التنفيذي
معد التقرير  :شركة ممتلكاتي للتقييم بترخيص رقم  808/18/323بتاريخ  1439/07/11ه ـ
املقيم
العميل (صاحب التقرير) شركة الرياض للدخل العقاري
املستفيد(مستخدم التقرير) شركة الرياض للدخل العقاري
تقرير دوري لصندوق شركة الرياض للدخل العقاري
الغرض من التقييم
عبارة عن أرض مقام عليها مبنى سكني تجاري مكتبي (أبراج أنسام الشاطئ)
العقار موتوع التقييم
الدمام– حي الشاطئ – ماط رقم ( – )337/1قطعة رقم ()580-579-578-577
عنوا العقار
 6,300.00متر مربع حسب الصك
مساحة قطعة األرض
متعدد املساحات ( حسب رخصة املباني)
مسطحات املبان
شركة الرياض للدخل العقاري
سم املال
230114004659
رقم الص
 1437/05/12هـ
تاريخ الص
نوع امللهية
ساس القيمة
معايولالتقييم
سلوب التقييم
تاريخ املعاينة
تاريخ نفاذ القيمة
تاريخ إصدارالتقييم
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ملكية مطلقة
القيمة السوقية
معايير التقييم الدولية املقيم ( )IVSالصادرة في العام  2022م
أسلور الدخل (طريقة األستثمار)
2022/06/05م
2022/06/30م
2022/06/30م
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 3-1الشروط املرجعية:
تــم إعــداد تقريــر التقيــيم بنــاء علــى التعليمــات الوــي تــم تلقيهــا مــن العميــل (شــركة الريــاض للــدخل العقــاري) لتقــدير القيمــة الســوقية للعقــار موضــوع التقيــيم لغــرض التقيــيم
الــدوري لصــندوق شــركة الريــاض للــدخل العقــاري  ،وبالتــالي فــان هــذا التقريــر ال يجــوز اســتادامه ألي أغ ـراض أخــر إن تقريــر التقيــيم قــد اعــد بواس ـطة ش ـركة ممتلكــاتي
للتقيــيم املعتمــدة مــن الهيئــة الســعودية للمقيمــين املعتمــدين وذلــك بعــد فحــص العقـ ــار محــل التقريــر ،وجمــع البيانــات واملعلومــات وتحليلهــا لتكــوين وتطــوير رأي محايــد عــن
القيمــة الســوقية للعقــار املــذكور ليتناســب مــع الغــرض الــذي تــم تحديــده مســبقا وتماشــيا مــع معــايير التقيــيم الدوليــة املقــيم ( )IVSالصــادرة فــي العــام  2022م  ،ويقــر املقــيم
باستقالليته وبعدم وجود تعارض مصالح مع أي أطرا مهمة في التقييم او األصول موضع التقييم.

 4-1تحديد العقار محل التقييم:
العقار عبارة عن ارض مقام عليها مبنى سكني تجاري مكتبي في منطقة الدمام  ،طريق االمير محمد بن فهد ،مساحة األرض حسب الصك لي  6,300.00متر مربع.

 5-1الغرض من التقييم :
تقدير قيمة امللكية املطلقة للمبنى (أبراج أنسام الشاطئ) لغرض التقييم الدوري لصندوق شركة الرياض للدخل العقاري.

 6-1ساس القيمة املستخدمة:
عتمد أساس التقييم علـى تقـدير القيمـة السـوقية للعقـار فـي تـاريخ التقيـيم  ،علـى أسـاس ان العقـار خـالي مـن جميـع االعتبـارات والشـروط التقييديـة وااللتزامـات القانونيـة ،
وعليـه ان املفهـوم املتبــع فـي هـذا التقريــر عـن القيمـة الســوقية هـو املفهـوم الــذي تـم تقديمـه فــي املعيـار  104الفقـرة ( )103مــن معـايير التقيـيم الدوليــة " :القيمـة السـوقية لــي
املبلــغ املقــدر الــذي يابغــي علــى أساســه مبادلــة األصــول أو االلتزامــات فــي تــاريخ التقيــيم ـبــين مشــتر راغــب وبــائع راغــب فــي إطــار معاملــة علــى أســاس محايـد بعــد تســويق مناســب
حي يتصر كل طر من األطرا بمعرفة وحكمة دون قسر أو إجبار".
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 7-1تاريخ التقييم :
تــم اســتاال ال ـرأي فــي القيمــة فــي  30يونيــو  2202م فــي حــين أن تــاريخ البح ـ واالستقصــاء (املعاينــة ) هــو  5يونيــو  2022م وتــاريخ إصــدار التقريــر هــو  30يونيــو  2022م
ويعكس التقييم رأينا في القيمة في تاريخ التقييم ولكن قيم العقارات لي عرضة للتقلبات بمرور الوقت حي قد تتغير يرو السوق.

 8-1نطا التقييم :
اشــتمل نطــاق التقيــيم علــى البحـ والتحليــل إلعــداد التقريــر وفقــا للغــرض املقصــود بــالتوافق مــع معــايير التقيــيم الدوليــة  ،حيـ تــم فحــص العقــار ومعاياتــه مــن الــداخل
والخارج في تاريخ معاينة العقار وتم الحصول على كافة البيانات الالزمة إلعداد التقرير.

 9-1طبيعة ومصدراملعلومات :
تم االعتماد على املعلومات املوجودة في صكوا امللكية املرفقة للعقار  ،كما أن البيانات البلدية والسوقية واالقتصادية املقدمة ضمن هـذا التقريـر لـي اسـتنادا إلـى مصـادر
معتمدة ماتلفة ولم نطلع على عقود التأجير الخاصة بالعقار وتم االعتماد فق على معلومات العقار ومقارنتها مع اسعار السوق وبافتراض يحتها.

 10-1االفالاتات و الظروف االستثنائية:
لــم يتــوفر للمقــيم إمكاني ــة فحــص املوقــع بيفيــا وعل ــى هــذا تــم افت ـراض أن العق ــار موضــع التقيــيم ال يحتــوي عل ــى أي مــواد خطــرة أو ملوثــة بيفي ـا ،وت ـم افت ـراض ان الص ــيانة
والتشغيل لجزئية املكاتب نسبة  %40وذلك حسب السائد في منطقة العقار.
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فرضيات التقرير
-

تلتزم شركة ممتلكاتي للتقييم بسرية املعلومات الواردة في التقرير.

-

إن هذا التقييم مرتب بتقدير القيمة السوقية في يل الظرو الحالية.

-

التقرير معد لغرض العميل ومستادمين التقرير واليجوز استادامه إال في الغرض الذي أعد مـن أجلـه واليجـب توزيعـه او نشـره او جـزء
منه في أي مستند او بيان او تعميم او اي وسيلة من وسائل االتصاالت إال بعد الحصول على موافقة خطية من شركة ممتلكـاتي للتقيـيم
ونصر ملدير الصندوق نشر هذا التقرير على موقعه اإللكتروني وكذلك على موقع تداول اإللكترونـي وعلـى موقـع هيئـة السـوق املاليـة وال
نقبل إي مسئولية أيا كانت أمام أي طر أخر.

-

تم معاينة العقار ياهريا ولم يتم الكشف عليه إنشائيا ولم يتم مالحظة أي عيور ياهرة مالم تذكر في التقرير.

-

إن جميــع املســتندات املقدمــة مــن العميــل لــي علــى مســئوليته وشــركة ممتلكــاتي للتقيــيم لــيس لهــا أي مســئولية تجــاه املســتندات الخاصــة
مهذا العقار ،وتم افتراض املستندات يحيحة وخالية من أي التزامات قانونية أو أي معوقات مالم تذكر باملستندات او يصـر مهـا طالـب

التقيــيم كمــا ال تقــر الشــركة بدقــة او اكتمــال البيانــات املتاحــة واحيانــا يــتم افتـراض فرضــيات وذلــك حســب وضــع الســوق فــي حــال نقــص
املعلومات وعليه التعبر عن رأهها ولم تقم بأي نوع من الضمانات لدقة البيانات او اكتمالها إال فيما أشارت اليه بوضو في هذا التقرير.
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-

تم التقييم حسب املعايير الدولية الصادرة من هيئة السعوديين للمقيمين املعتمدين في عام  2022م.

-

مدة هذا التقييم سارية ملدة ثالثة أشهر من تاريخ إعداد هذا التقرير.
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نطاق العمل
لنود نطا العمل
نطاق البح

االيضاح
املسح امليداني ملنطقة العقارات محل التقييم و العقارات املشامهة لها وعملنا قدر املستطاع على جمع البيانات وتحليلها
للخروج باتائج تادم هذا التقرير و الغرض املاشود من اجله

اعتمدنا في اعداد هذا التقرير على املعلومات املقدمة لنا من العميل وافترضنا امها يحيحه و اعتمدنا عليها للوصول بمارجات هذا التقرير
طبيعة و مصادر املعلومات كما اعتمدنا على حزمة من املعلومات و البيانات الخاصة بشركة ممتلكاتي للتقييم ومن اعمال التقييم السابقة و املسح امليداني املستمر
ومن ادارة الدراسات و االبحا بالشركة والوي نر حسب حدود علمنا امها يحيحة

نوع التقرير

التقرير متكامل يحتوي على ايضا متكامل لكافة اعمال التقييم بما تتضمنه من خطوات و بيانات و معلومات و حسابات و خالفه

قيود استادام التقرير

التقرير اعد لغرض العميل وال يجوز استادامه اال في الغرض الذي اعد من اجله وال يجب توزيعه او نشرة او جزء منه اال بعد الحصول على
موافقة خطية من شركة ممتلكاتي للتقييم

املعايير املتبعة
االفتراضات املهمة و
االفتراضات الخاصة
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معايير التقييم الدولية ) (IVSCالصادرة من الهيئة السعودية للمقيمين املعتمدين لعام  2022م
ال تتحمل شركتنا أي مسؤولية ازاء اية معلومات يتم استالمها من العميل و الوي من املفترض سالمتها و امكانية االعتماد عليها
كما ال تقر شركتنا بدقة او اكتمال البيانات املتاحة و ال تعبر عن رأهها و لم تقم بعرض أي نوع من الضمانات لدقة البيانات او اكتمالها اال
فيما اشارت اليه بوضو في هذا التقرير
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مراحل العمل

1

نطا العمل :

4

االجتم ـ ـ ــاع بالعمي ـ ـ ــل و تحدي ـ ـ ــد نط ـ ـ ــاق العم ـ ـ ــل بم ـ ـ ــا
يتض ـ ــمنه م ـ ــن غ ـ ــرض التقي ـ ــيم و اس ـ ــاس القيم ـ ــة و
االط ـ ـرا املعنيـ ــة و تـ ــاريخ التقيـ ــيم و أي افتراضـ ــات
خاص ـ ــة او هام ـ ــة بم ـ ــا يتض ـ ــمن وض ـ ــو التكلي ـ ــف و
املخرجات املتوقعة منه.

تطبي طر التقييم:

بنــاء علــى نطــاق العمــل و تحليــل الســوق يــتم تحديــد
طـ ــرق التقيـ ــيم املناسـ ــبة و وضـ ــع كافـ ــة االفتراضـ ــات
وامل ــدخالت للقي ــام بالحس ــابات املالي ــة للوص ـول ال ــى
القيمة السوقية وفقا للطرق املختارة.

 | 251تقرير تقييم أبراج أنسام الشاطئ

2

املعاينة وتحليل املوقع

معاين ـ ـ ـ ــة العق ـ ـ ـ ــار و التع ـ ـ ـ ــر عل ـ ـ ـ ــى خصائص ـ ـ ـ ــه و
مواصـ ـ ــفاته و مطابقـ ـ ــة املسـ ـ ــتندات مـ ـ ــع الواقـ ـ ــع .و
تحليـ ـ ــل موق ـ ـ ــع العقـ ـ ــار و االس ـ ـ ــتادامات املحيطـ ـ ــة
بالعق ـ ـ ــار م ـ ـ ــع تحدي ـ ـ ــد نط ـ ـ ــاق البح ـ ـ ـ الجغراف ـ ـ ــي و
االنشطة و املشاريع املناسبة

5

تقدير القيمة:

ي ـ ـ ــتم التوفي ـ ـ ــق ب ـ ـ ــين ط ـ ـ ــرق التقي ـ ـ ــيم املس ـ ـ ــتادمة
للوصــول الــى القيمــة الســوقية النهائيــة للعق ـار وفقــا
لتقديرنا النهائي.

Riyadh- Al Malqa
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3

6

جمع وتحليل البيانات :
القي ـ ـ ــام بجمـ ـ ــع البيان ـ ـ ــات السـ ـ ــوقية ( االيج ـ ـ ــارات و
العوائ ـ ــد ونس ـ ــب االش ـ ــغال و مص ـ ــاريف الص ـ ــيانة و
التشــغيل ) للعقــارات املــدرة للــدخل  .و البحـ ايضــا
عــن اســعار االراش ـ ي املشــامهة و تكــاليف املقــاولين و
تحليــل تلــك البيانــات للوصــول الــى معرفــة باتجاهــات
الســوق الســابقة و الحاليــة و املؤش ـرات املســتقبلية
الوي سيتم االعتماد عليها عند تطبيق الية التقييم

إعداد التقرير:
نع ـ ــد تقري ـ ــر التقي ـ ــيم وفق ـ ــا لنط ـ ــاق العم ـ ــل بحيـ ـ ـ
يتضـ ــمن البيانـ ــات و النت ـ ــائج و املخرجـ ــات الو ـ ـي ت ـ ــم
التوصل اليها من خالل مراحل العمل السابقة

011 410 5060 - 055 440 0893

العوامل االقتصادية المؤثرة في ظروف السوق وفي عملية اتخاذ القرارات
• العرض والطلب
كلمــا ازدادت نســبة الطلـب
وقل ــت نس ــبة الع ــرض علـ ـى
العق ـ ـ ــارات كلم ـ ـ ــا ارتفع ـ ـ ــت
أســعار العقــارات والعكــس
يحيح بالطبع فكلما قلـت
نسـبة الطلــب وزادت نسـبة
الع ــرض كلم ــا قل ــت أس ــعار
العقــارات كمــا تتــأثر نس ـبة
الطل ــب والع ــرض بالعديـ ـد
م ــن العوام ــل االقتص ــادية
والسياسية.
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• تو افر اصخدمات
تـوافر الخـدمات كاملــدارس
 ،الجامعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ،املـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوالت
التجاري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،الوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائل
الترفيهي ـ ـ ـ ـ ــة وغيره ـ ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ـ ــن
الخــدمات فــي منطقــة يــؤثر
عل ـ ـ ـ ــى أس ـ ـ ـ ــعار العق ـ ـ ـ ــارات
بشكل كبير فيـزداد الطلـب
عليه ـ ـ ــا م ـ ـ ــا ي ـ ـ ــؤثر بطبيع ـ ـ ـة
الح ــال عل ــى ازدي ــاد أس ــعار
العقارات في املنطقة.

• الوتع االقتصادي

• حالة العقار

األوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع االقتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادية
املتدنية بال شك تؤثر علـى
الس ـ ــوق العق ـ ــاري وأس ـ ــعار
العقـ ـ ــارات فتس ـ ـ ـ ب حالـ ـ ــة
م ـ ـ ـ ــن الرك ـ ـ ـ ــود واناف ـ ـ ـ ــاض
األسـ ـ ــعار  ،ام ـ ـ ــا ف ـ ـ ــي حال ـ ـ ــة
انتع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الحال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
االقتص ــادية لل ــبالد وثب ــات
دخ ـ ـ ــل الف ـ ـ ــرد فف ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذه
الحالـ ـ ـ ـ ــة تـ ـ ـ ـ ــزداد األسـ ـ ـ ـ ــعار
حي يكون هناا استقرار
في الحالة املادية لألفراد مـا
يجعلهــم قــادرين علــى ش ـراء
أو تأجير العقارات.

Riyadh- Al Malqa

• اصوالة السياسية

كلم ــا كان ــت حال ــة العق ــار
جيــدة كلمــا أثــر ذلــك عل ـى
ازدي ــاد س ــعر العق ــار عل ــى
سـ ـ ـ يل املث ـ ــال إن قارنـ ـ ـت
عقــار حالتــه جيــدة بعقـار
خ ـ ـ ـ ـ ــر مش ـ ـ ـ ـ ــابه ل ـ ـ ـ ـ ــه ف ـ ـ ـ ـ ــي
الصـ ـ ـ ــفات ولربمـ ـ ـ ــا تمي ـ ـ ـ ــز
ذلـ ـ ـ ــك األخيـ ـ ـ ــر بمس ـ ـ ـ ــاحة
أكب ــر ولكـ ــن حالت ــه كان ـ ـت
ســيئة فســتجد األفض ـلية
ب ـ ــالطبع للعق ـ ــار األول ذو
الحالة األفضل.

info@mumtalkati.com

الحال ـ ـ ـ ــة السياس ـ ـ ـ ــية ت ـ ـ ـ ــؤثر
بشـكل مباشـر علـى األوضـاع
االقتص ــادية لل ــبالد م ــا ي ـؤثر
بطبيع ــة الح ــال عل ــى أس ــعار
العقـ ــارات لـ ــذا فـ ــإن تـ ــدهور
األح ـ ــوال السياس ـ ــية لل ـ ــبالد
يح ـ ــد مه ـ ــا ع ـ ــدم اس ـ ــتقرار
للس ـ ـ ـ ــوق العق ـ ـ ـ ــاري فتج ـ ـ ـ ــد
بعـ ـ ــض املنـ ـ ــاطق يـ ـ ــزداد مه ـ ـ ـا
أسـ ـ ـ ــعار العقـ ـ ـ ــارات بشـ ـ ـ ــكل
مب ـ ـ ـ ـ ــالغ في ـ ـ ـ ـ ــه  ،ف ـ ـ ـ ـ ــي ح ـ ـ ـ ـ ــين
تنافض األسعار فـي منـاطق
أخر .

011 410 5060 - 055 440 0893

بيانات العقار
بيانات االرض
المدينة

الحي

منسوب االرض

نوع العقار

مساحة

نوع الملكية

الدمام

الشاطئ

مستوى

سكني تجاري مكتبي

 6,300.00متر مربع

ملكية مطلقة

رقم الصك

تاريخ الصك

كتابة العدل

الموقع العام

رقم القطعة

رقم المخطط التنظيمي

الدمام

داخل النطاق

()580-579-578-577

337/1

 1437/05/12 230114004659هــ

الحدود و االطوال
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االتجاه
شماال

الطول (م)

الحد

90

القطع 588-582

جنوبا

90

شارع عرض  8م

شرقا

70

شارع عرض  18م

غربا

70

شارع عرض  40م

Riyadh- Al Malqa
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مواصفات وخدمات المبنى
بيانات العقار
نوع البناء

حالة البناء والتشطيبات

شاغرية المبنى

استخدام المبنى

خرساني

ممتاز

يوجد شواغر

سكني تجاري

عمر العقار

إكتمال البناء

نوع التكيف

عدد االداور

 6سنوات

مكتمل

مركزي

 7أدوار

القبو

الدور االرضي

الميزانيين

األدوار المتكررة

0

1

1

5

الخدمات في المبنى
مصاعد

أنظمة األنذار والحرائق

األمن والسالمة

مولدات كهربائية

متوفر

متوفر

متوفر

متوفر

الخدمات والمرافق المتوفرة في منطقة العقار
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الكهرباء

المياه

الهاتف

الصرف الصحي

متوفر

متوفر

متوفر

متوفر

Riyadh- Al Malqa

info@mumtalkati.com

011 410 5060 - 055 440 0893

أسلوب وطريقة التقييم
لتقددديرالقيمددة السددوقية لند تداء عملددو غددرض التقيدديم وطبيعددة العقددار ،سدديتم االعتمدداد عملددو سددلوب الدددال (طريقددة التدددفقات
الغ ددرض الرئي د د ي م ددن إنشد داء املبن ددى
النقدي ددة ا خص ددومة) اطريق ددة رئيس ددية لتق ددديرقيم ددة العق ددارموت ددوع التقي دديم حيد د
التجاري و تحقي الدال من التأجولللم اتب واملعارض والغرف الفندقية.

 4 -1سلوب الدال
يقـ ـ ــدم أسـ ـ ــلور الـ ـ ــدخل مؤش ـ ـ ـرا علـ ـ ــى
القيم ــة ع ــن طري ــق تحوي ــل الت ــدفقات
النقدي ــة املس ــتقبلية ال ــى قيم ــة حالي ــة
واح ـ ـ ــدة ووفق ـ ـ ــا له ـ ـ ــذا االس ـ ـ ــلور ي ـ ـ ــتم
تحديد قيمة االصل بـالرجوع إلـى قيمـة
االيـ ـ ـ ـرادات او الت ـ ـ ــدفقات النقدي ـ ـ ــة أو
توفير التكاليف من االصل.

طريقة االس ثمار
لــي طريقــة لتقيــيم العقــار تعتم ـد علــى
معرفـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ــدخل املسـ ـ ـ ـ ــتقبلي الـ ـ ـ ـ ــذي
ستحق لعقار ما.
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 4 -2املسح امليدان وتحليل الدال
ت ــؤثر أس ــعار االراش ـ ـ ي واملكات ــب واملع ـ ـارض
بشــكل كبيــر فــي تطــوير العقــار واســتعماالت
االراشـ ـ ـ ـ ي املختلف ـ ـ ــة  ،حيـ ـ ـ ـ تعتب ـ ـ ــر أح ـ ـ ــد
العوامــل الرئيســية فــي تحديــد نســبة املــردود
امل ـ ـ ــالي الس ـ ـ ــنوي لالس ـ ـ ــتعماالت املتنوع ـ ـ ــة ،
ك ــذلك أيض ــا ت ــؤثر ف ــي العدي ــد م ــن الن ــواحي
التاطيطيــة األخــر العمرانيــة مثــل أنظمــة
البن ـ ــاء وم ـ ــا تش ـ ــمله م ـ ــن ارتفاع ـ ــات املب ـ ـاني
واالرتــدادات  ،ايضــا نجــد ان جمــع البيانـات
مــن واقــع الســوق صــعب جــدا كــون الســوق
السـ ــعودي يصـ ــعب فيـ ــه جمـ ــع املعلومـ ــات
بدقة

Riyadh- Al Malqa
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وتـ ـ ـ ــم أخـ ـ ـ ــذ بعـ ـ ـ ــض املقارنـ ـ ـ ــات وتحليلهـ ـ ـ ــا
كتجسيد للسوق واملقارنات لي:

011 410 5060 - 055 440 0893

عروض المسح البياني
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م

الحي

المدينة

نوع العقار

المساحة متر
مربع

سعر المتر
االيجاري
باللاير

إجمالي السعر
باللاير

نوع العرض /سوم /حد

االحداثيات

مالحظات

1

الشاطئ
الشرقي

الدمام

معرض

232.00

560.34

130000.00

عرض ايجاري  /حد

26.47932
50.126222

--

2

الشاطئ
الغربي

الدمام

معرض

550.00

1000.00

550000.00

عرض ايجاري  /حد

26.461169
50.120846

--

3

الشاطئ
الشرقي

الدمام

معرض

813.00

799.51

650000.00

عرض ايجاري  /حد

26.456568
50.128620

--

4

الشاطئ
الشرقي

الدمام

توليب الدمام
لالجنحة الفندقية

60.00

260.00

عرض ايجاري  /حد

26.485038
50.127884

سعر االليلة ( جناح
جنوير)

6

الشاطئ
الشرقي

الدمام

بودل الشاطئ

55.00

525.00

عرض ايجاري  /حد

26.454764
50.120963

سعر الليلة (ستديو
كامل)

7

الشاطئ
الشرقي

الدمام مسك أجنحة الفندقية

65.00

700.00

عرض ايجاري  /حد

26.454913
50.125241

جناح مسك

تقرير تقييم أبراج أنسام الشاطئ
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االفتراضات واالفتراضات الخاصة-:
إيرادات العقار
ت ـ ــم تقـ ـ ــدير إيـ ـ ـرادات العقـ ـ ــار
حسـ ـ ـ ـ ــب الـ ـ ـ ـ ــدخل اإلجمـ ـ ـ ـ ــالي
املرفــق مــن العميــل وبــافتراض
يـ ــحته وباسـ ــبة أشـ ــغار %5
حس ــب البيان ــات املرفق ــة مـ ـن
العمي ــل وتحلي ــل البيان ــات مــع
السـ ـ ــوق وان تقـ ـ ــدير إجمـ ـ ــالي
الـ ـ ــدخل حسـ ـ ــب العقـ ـ ــد هـ ـ ــو
 8,907,635.00ري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
سعودي.
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النفقات ال شغيلية والر سمالية معدل الرسملة

نسبة الشواغر
م ـ ـ ــن خ ـ ـ ــالل أعم ـ ـ ــال املس ـ ـ ــح
واملعاينـ ـ ــة تبـ ـ ــين إن متوسـ ـ ـ
اإلشـ ـ ــغال فـ ـ ــي هـ ـ ــذه املنطقـ ـ ــة
ح ـ ـ ــوالي  ( %95عنـ ـ ـ ــي معـ ـ ـ ــدل
اإلشغار  ، )%5وبعـد مراجعـة
الســوق ومنطقــة العقــار تب ـين
ان الشواغر  %5تقديريا.

Riyadh- Al Malqa

النفق ــات التش ــغيلية ل ــي النفق ــات
الخاصــة بتــأجير وصــيانة العق ـار و
النفقــات الرأســمالية لــي النفقــات
الو ـ ـ ـ ــي يتحمله ـ ـ ـ ــا املال ـ ـ ـ ــك لت ـ ـ ـ ــرميم
وتط ـ ــوير العق ـ ــار مه ـ ــد الحف ـ ــا
عليـ ــه فـ ــي حالـ ــة مناسـ ــبة لتحقي ـ ـق
الدخل السنوي املالئم
وتمثــل نســبة النفقــات التش ـغيلية
 %20 - %10بالاس ـ ـ ـ ـ ــبة ملش ـ ـ ـ ـ ــاريع
مشـ ـ ـ ــامهة فـ ـ ـ ــي املنطقـ ـ ـ ــة املحيط ـ ـ ـ ـة
وتشــمل تكــاليف نفقــات الخــدمات
املش ـ ـ ـ ــتركة والنظاف ـ ـ ـ ــة والص ـ ـ ـ ــيانة
للمبنـ ـ ـ ــى ونفقـ ـ ـ ــات إدارة ومراقب ـ ـ ـ ـة
األم ــن فيم ــا يتعل ــق بتقي ــيم العق ــار
نج ـ ـ ـ ــد ان النفقـ ـ ـ ـ ــات التشـ ـ ـ ـ ــغيلية
والرأس ــمالية تق ــدر بقيم ــة ،%10
من دخل االيجار الفعلي.
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معـ ــدل الرس ـ ــملة هـ ــو مع ـ ــدل
ســتعمل لتحويــل الــدخل الــى
قيم ـ ــة ويس ـ ــتعمل ف ـ ــي تق ـ ــدير
القيمـ ــة االسـ ــتردادية للعق ـ ـار
وهنـ ـ ـ ــاا اك ـ ـ ـ ــر مـ ـ ـ ــن طريقـ ـ ـ ــة
الشتقاق معدل الرسملة فان
كـ ــل طريق ــة م ــن ه ــذه الط ــرق
تعتمد على اسـتادام املاشـ ي
القري ـ ـ ـ ـ ــب كوس ـ ـ ـ ـ ــيلة لتوق ـ ـ ـ ـ ــع
املستقبل.
ف ـ ــي ه ـ ــذا التقري ـ ــر ت ـ ــم تق ـ ــدير
مع ـ ـ ـ ــدل الرس ـ ـ ـ ــملة بطريق ـ ـ ـ ــة
االسـ ـ ـ ــتاال مـ ـ ـ ــن السـ ـ ـ ــوق
وذل ــك حس ــب ص ــناديق ريـ ــت
املش ـ ـ ـ ـ ـ ــامهة للعق ـ ـ ـ ـ ـ ــار مح ـ ـ ـ ـ ـ ــل
التقي ـ ــيم ف ـ ــي منطق ـ ــة العقـ ـ ـار
وقت التقييم هو .% 8

011 410 5060 - 055 440 0893

حساب القيمة بطريقة االستثمار (رسملة الدخل)
أسلوب الدخل (طريقة االستثمار)

البند

القيمة لالريال السعودي

الوحدة

إجمالي مجمل الدال

8,907,635

ريال  /سنويا

نسبة الشواغر
مجمل الدال بعد اصم نسبة الشواغر

5%
445,381.75

نسبة
ريال  /سنويا

مجمل الدال الفعال

8,462,253.25

ريال  /سنويا

نسبة مصروفات ال شغيل و الصيانة

10%

نسبة

قيمة مصروفات ال شغيل والصيانة

846,225.33

ريال  /سنويا

صافي الدال بعد اصم مصروفات ال شغيل

7,616,027.93

ريال  /سنويا

معدل الرسملة

8.00%

نسبة

القيمة السوقية الائائية للعقار

95,200,349.06

ريال  /سنويا

95,200,000

ريال  /سنويا

القيمة السوقية الائائية للعقار بعد التقريب
| 258

تقرير تقييم أبراج أنسام الشاطئ

Riyadh- Al Malqa

info@mumtalkati.com

011 410 5060 - 055 440 0893

القيمة النهائية للعقار
لندداء عملددو تطبيد سددلوب الدددال – طريقددة االسد ثمار(رسددملة الدددال) للوصددول للقيمددة فددا القيمددة الائائيدة للعقدداريمهددن
تحديد ا كالتالي:
ت
القيمة الائائية رقما

 95,200,000لاير سعودي

ت
القيمة الائائية اتالة

فق خمسة وتسعون مليون ومئتا ألف ريال سعودي ال غير

اعتماد التقرير

رئيس جملس اإلدارة

الرئيس التنفيذي

م /أمحد بن حممد أبابطني

م /عبد اهلل بن علي الشويعر

رقم العضوية 1210000305 /

رقم العضوية 1210000540 /
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فريق العمل
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الوصف

األسم

فئة العضوية

رقم العضوية

رئيس مجلس اإلدارة

م  /أحمد محمد أبابطين

أساس ي زميل

1210000305

الرئيس التنفيذي

م /عبد هللا على الشويعر

أساس ي زميل

1210000540

Riyadh- Al Malqa

info@mumtalkati.com

011 410 5060 - 055 440 0893

مسح فوتوغرافي يوضح العقار
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مسح فوتوغرافي يوضح العقار
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مسح فوتوغرافي يوضح العقار
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مسح فوتوغرافي يوضح العقار
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صورة توضح موقع المقارنات المشابهة
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صورة توضح موقع العقار في مدينة الدمام
االحداثيات اصجغر افية
E 46.71167
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تقريرتقييم مبنى سهني تجاري مهتبي
اصخبل -حي الولموك

(فند سهوت اورنيش اصخبل)
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المقدمة
السادة  /صندو الرياض ريت (شراة الرياض للدال العقاري)

املوقرين

شـكرا الختيـاركم شـركة ممتلكـاتي للتقيـيم العقـاري وبنـاء علـى طلـبكم لتقيـيم مبنـى سـكني تجـاري مكتبـي (فنـدق أسـكوت كـورنيش الخبـر) الواقـع بـالخبر – حـي
اليرموا فقد قمنا بالكشف الفعلي على واقع العقار و معاينة و دراسة املسـتندات و الخـرائ االزمـة وبعـد اجـراء دراسـة للمنطقـة املحيطـة واملجـاورة للعقـار
نرفق طية التقرير التالي الذي يوفر البيانات الالزمة و يبين االسبار للوصول الى القيمة السوقية للعقار.
حي عملنا على دراسة املستندات املستلمة من العميل (الصك ورخصة البناء) وتـم افتـراض يـحتها وعـدم وجـود أي اعبـاء تلحـق مهـا او قـد تـؤثر علـى عمليـة
التقييم.
كما حاولنا جاهدين في هذا امللخص بتقديم راينا حول القيمة السوقية للعقار بحسب ما توفر لدينا من معلومات مقدمة من العميل.
العقار املقدر هو عبارة عن مبنى سكني تجاري بمساحة اجمالية لألرض  2,784.00متر مربع حسب الصك.

بناء على الدراسة املنجزة فإننا نقدر القيمة السوقية للعقار محل التقييم على وضعه الراهن بتاريخ التقدير وكما هو موثق مهذا التقرير في
 2022/06/30م
بمبلغ وقدره فق ( )235,750,000ريال سعودي  ،فق مئتان وخمسة وثالثون مليون وسبع مئة وخمسون ألف ريال سعودي ال غير
رئيس مجلس اإلدارة
م /أحمد بن محمد أبابطين
رقم العضوية 1210000305 /

الرئيس التنفيذي
م /عبد هللا بن علي الشويعر
رقم اـلعضوية 1210000540 /ـ
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المحتوى

ا وتوى
امللخص التنفيذي
نطاق العمل
شروط التقييم
بيانات العقار

التقييم
حسار القيمة السوقية

مسح فوتوغرافي يوضح موقع العقار وموقعه من املدينة
صورة توضح عروض املسح امليداني
فريق العمل
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الملخص التنفيذي
معد التقرير  :شركة ممتلكاتي للتقييم بترخيص رقم  808/18/323بتاريخ  1439/07/11ه ـ
املقيم
العميل (صاحب التقرير) شركة الرياض للدخل العقاري
املستفيد(مستخدم التقرير) شركة الرياض للدخل العقاري
تقرير دوري لصندوق شركة الرياض للدخل العقاري
الغرض من التقييم
عبارة عن أرض مقام عليها مبنى سكني تجاري مكتبي ( فندق أسكوت كورنيش الخبر)
العقار موتوع التقييم
الخبر– حي اليرموا – ماط رقم ( – )2/78قطعة رقم ()282-281
عنوا العقار
 2,784.00متر مربع حسب الصك
مساحة قطعة األرض
متعدد املساحات ( حسب رخصة املباني)
مسطحات املبان
شركة الرياض للدخل العقاري
سم املال
330810009411
رقم الص
 1437/05/08هـ
تاريخ الص
نوع امللهية
ساس القيمة
معايولالتقييم
سلوب التقييم
تاريخ املعاينة
تاريخ نفاذ القيمة
تاريخ إصدارالتقييم
تقرير| تقييم فندق أسكوت كورنيش الخبر
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ملكية مطلقة
القيمة السوقية
معايير التقييم الدولية املقيم ( )IVSالصادرة في العام  2022م
أسلور الدخل (طريقة التدفقات النقدية املخصومة)
2022/06/05م
2022/06/30م
2022/06/30م
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 3-1الشروط املرجعية:
تــم إعــداد تقريــر التقيــيم بنــاء علــى التعليمــات الوــي تــم تلقيهــا مــن العميــل (شــركة الريــاض للــدخل العقــاري) لتقــدير القيمــة الســوقية للعقــار موضــوع التقيــيم لغــرض التقيــيم
الــدوري لصــندوق شــركة الريــاض للــدخل العقــاري  ،وبالتــالي فــان هــذا التقريــر ال يجــوز اســتادامه ألي أغ ـراض أخــر إن تقريــر التقيــيم قــد اعــد بواس ـطة ش ـركة ممتلكــاتي
للتقيــيم املعتمــدة مــن الهيئــة الســعودية للمقيمــين املعتمــدين وذلــك بعــد فحــص العقـ ــار محــل التقريــر ،وجمــع البيانــات واملعلومــات وتحليلهــا لتكــوين وتطــوير رأي محايــد عــن
القيمــة الســوقية للعقــار املــذكور ليتناســب مــع الغــرض الــذي تــم تحديــده مســبقا وتماشــيا مــع معــايير التقيــيم الدوليــة املقــيم ( )IVSالصــادرة فــي العــام  2022م  ،ويقــر املقــيم
باستقالليته وبعدم وجود تعارض مصالح مع أي أطرا مهمة في التقييم او األصول موضع التقييم.

 4-1تحديد العقار محل التقييم:
العقار عبارة عن ارض مقام عليها مبنى سكني تجاري مكتبي في منطقة الخبر  ،طريق االمير تركي ،مساحة األرض حسب الصك لي  2,784.00متر مربع.

 5-1الغرض من التقييم :
تقدير قيمة امللكية املطلقة للمبنى (فندق أسكوت كورنيش الخبر) لغرض التقييم الدوري لصندوق شركة الرياض للدخل العقاري.

 6-1ساس القيمة املستخدمة:
عتمد أساس التقييم علـى تقـدير القيمـة السـوقية للعقـار فـي تـاريخ التقيـيم  ،علـى أسـاس ان العقـار خـالي مـن جميـع االعتبـارات والشـروط التقييديـة وااللتزامـات القانونيـة ،
وعليـه ان املفهـوم املتبــع فـي هـذا التقريــر عـن القيمـة الســوقية هـو املفهـوم الــذي تـم تقديمـه فــي املعيـار  104الفقـرة ( )103مــن معـايير التقيـيم الدوليــة " :القيمـة السـوقية لــي
املبلــغ املقــدر الــذي يابغــي علــى أساســه مبادلــة األصــول أو االلتزامــات فــي تــاريخ التقيــيم ـبــين مشــتر راغــب وبــائع راغــب فــي إطــار معاملــة علــى أســاس محايـد بعــد تســويق مناســب
حي يتصر كل طر من األطرا بمعرفة وحكمة دون قسر أو إجبار".
تقرير| تقييم فندق أسكوت كورنيش الخبر
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 7-1تاريخ التقييم :
تــم اســتاال ال ـرأي فــي القيمــة فــي  30يونيــو  2022م فــي حــين أن تــاريخ البح ـ واالستقصــاء (املعاينــة ) هــو  5يونيــو  2022م وتــاريخ إصــدار التقريــر هــو  30يونيــو  2022م
ويعكس التقييم رأينا في القيمة في تاريخ التقييم ولكن قيم العقارات لي عرضة للتقلبات بمرور الوقت حي قد تتغير يرو السوق.

 8-1نطا التقييم :
اشــتمل نطــاق التقيــيم علــى البحـ والتحليــل إلعــداد التقريــر وفقــا للغــرض املقصــود بــالتوافق مــع معــايير التقيــيم الدوليــة  ،حيـ تــم فحــص العقــار ومعاياتــه مــن الــداخل
والخارج في تاريخ معاينة العقار وتم الحصول على كافة البيانات الالزمة إلعداد التقرير.

 9-1طبيعة ومصدراملعلومات :
تم االعتماد على املعلومات املوجودة في صكوا امللكية املرفقة للعقار  ،كما أن البيانات البلدية والسوقية واالقتصادية املقدمة ضمن هـذا التقريـر لـي اسـتنادا إلـى مصـادر
معتمدة ماتلفة ولم نطلع على عقود التأجير الخاصة بالعقار وتم االعتماد فق على معلومات العقار ومقارنتها مع اسعار السوق وبافتراض يحتها.

 10-1االفالاتات و الظروف االستثنائية:
لــم يتــوفر للمقــيم إمكاني ــة فحــص املوقــع بيفيــا وعل ــى هــذا تــم افت ـراض أن العق ــار موضــع التقيــيم ال يحتــوي عل ــى أي مــواد خطــرة أو ملوثــة بيفي ـا ،وت ـم افت ـراض ان الص ــيانة
والتشغيل لجزئية املكاتب واملعارض نسبة  %2من املصروفات و %38بالاسبة للفنادق وذلك حسب السائد في منطقة العقار.
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فرضيات التقرير
-

تلتزم شركة ممتلكاتي للتقييم بسرية املعلومات الواردة في التقرير.

-

إن هذا التقييم مرتب بتقدير القيمة السوقية في يل الظرو الحالية.

-

التقرير معد لغرض العميل ومستادمين التقرير واليجوز استادامه إال في الغرض الذي أعد مـن أجلـه واليجـب توزيعـه او نشـره او جـزء
منه في أي مستند او بيان او تعميم او اي وسيلة من وسائل االتصاالت إال بعد الحصول على موافقة خطية من شركة ممتلكـاتي للتقيـيم
ونصر ملدير الصندوق نشر هذا التقرير على موقعه اإللكتروني وكذلك على موقع تداول اإللكترونـي وعلـى موقـع هيئـة السـوق املاليـة وال
نقبل إي مسئولية أيا كانت أمام أي طر أخر.

-

تم معاينة العقار ياهريا ولم يتم الكشف عليه إنشائيا ولم يتم مالحظة أي عيور ياهرة مالم تذكر في التقرير.

-

إن جميــع املســتندات املقدمــة مــن العميــل لــي علــى مســئوليته وشــركة ممتلكــاتي للتقيــيم لــيس لهــا أي مســئولية تجــاه املســتندات الخاصــة
مهذا العقار ،وتم افتراض املستندات يحيحة وخالية من أي التزامات قانونية أو أي معوقات مالم تذكر باملستندات او يصـر مهـا طالـب

التقيــيم كمــا ال تقــر الشــركة بدقــة او اكتمــال البيانــات املتاحــة واحيانــا يــتم افتـراض فرضــيات وذلــك حســب وضــع الســوق فــي حــال نقــص
املعلومات وعليه التعبر عن رأهها ولم تقم بأي نوع من الضمانات لدقة البيانات او اكتمالها إال فيما أشارت اليه بوضو في هذا التقرير.
-

تم التقييم حسب املعايير الدولية الصادرة من هيئة السعوديين للمقيمين املعتمدين في عام  2022م.

-

مدة هذا التقييم سارية ملدة ثالثة أشهر من تاريخ إعداد هذا التقرير.
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نطاق العمل
لنود نطا العمل
نطاق البح

االيضاح
املسح امليداني ملنطقة العقارات محل التقييم و العقارات املشامهة لها وعملنا قدر املستطاع على جمع البيانات وتحليلها
للخروج باتائج تادم هذا التقرير و الغرض املاشود من اجله

اعتمدنا في اعداد هذا التقرير على املعلومات املقدمة لنا من العميل وافترضنا امها يحيحه و اعتمدنا عليها للوصول بمارجات هذا التقرير
طبيعة و مصادر املعلومات كما اعتمدنا على حزمة من املعلومات و البيانات الخاصة بشركة ممتلكاتي للتقييم ومن اعمال التقييم السابقة و املسح امليداني املستمر
ومن ادارة الدراسات و االبحا بالشركة والوي نر حسب حدود علمنا امها يحيحة

نوع التقرير

التقرير متكامل يحتوي على ايضا متكامل لكافة اعمال التقييم بما تتضمنه من خطوات و بيانات و معلومات و حسابات و خالفه

قيود استادام التقرير

التقرير اعد لغرض العميل وال يجوز استادامه اال في الغرض الذي اعد من اجله وال يجب توزيعه او نشرة او جزء منه اال بعد الحصول على
موافقة خطية من شركة ممتلكاتي للتقييم

املعايير املتبعة
االفتراضات املهمة و
االفتراضات الخاصة
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معايير التقييم الدولية ) (IVSCالصادرة من الهيئة السعودية للمقيمين املعتمدين لعام  2022م
ال تتحمل شركتنا أي مسؤولية ازاء اية معلومات يتم استالمها من العميل و الوي من املفترض سالمتها و امكانية االعتماد عليها
كما ال تقر شركتنا بدقة او اكتمال البيانات املتاحة و ال تعبر عن رأهها و لم تقم بعرض أي نوع من الضمانات لدقة البيانات او اكتمالها اال
فيما اشارت اليه بوضو في هذا التقرير
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مراحل العمل

1

نطا العمل :

4

االجتم ـ ـ ــاع بالعمي ـ ـ ــل و تحدي ـ ـ ــد نط ـ ـ ــاق العم ـ ـ ــل بم ـ ـ ــا
يتض ـ ــمنه م ـ ــن غ ـ ــرض التقي ـ ــيم و اس ـ ــاس القيم ـ ــة و
االط ـ ـرا املعنيـ ــة و تـ ــاريخ التقيـ ــيم و أي افتراضـ ــات
خاص ـ ــة او هام ـ ــة بم ـ ــا يتض ـ ــمن وض ـ ــو التكلي ـ ــف و
املخرجات املتوقعة منه.

تطبي طر التقييم:

بنــاء علــى نطــاق العمــل و تحليــل الســوق يــتم تحديــد
طـ ــرق التقيـ ــيم املناسـ ــبة و وضـ ــع كافـ ــة االفتراضـ ــات
وامل ــدخالت للقي ــام بالحس ــابات املالي ــة للوص ـول ال ــى
القيمة السوقية وفقا للطرق املختارة.
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2

املعاينة وتحليل املوقع

معاين ـ ـ ـ ــة العق ـ ـ ـ ــار و التع ـ ـ ـ ــر عل ـ ـ ـ ــى خصائص ـ ـ ـ ــه و
مواصـ ـ ــفاته و مطابقـ ـ ــة املسـ ـ ــتندات مـ ـ ــع الواقـ ـ ــع .و
تحليـ ـ ــل موق ـ ـ ــع العقـ ـ ــار و االس ـ ـ ــتادامات املحيطـ ـ ــة
بالعق ـ ـ ــار م ـ ـ ــع تحدي ـ ـ ــد نط ـ ـ ــاق البح ـ ـ ـ الجغراف ـ ـ ــي و
االنشطة و املشاريع املناسبة

5

تقدير القيمة:

ي ـ ـ ــتم التوفي ـ ـ ــق ب ـ ـ ــين ط ـ ـ ــرق التقي ـ ـ ــيم املس ـ ـ ــتادمة
للوصــول الــى القيمــة الســوقية النهائيــة للعق ـار وفقــا
لتقديرنا النهائي.
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3

6

جمع وتحليل البيانات :
القي ـ ـ ــام بجمـ ـ ــع البيان ـ ـ ــات السـ ـ ــوقية ( االيج ـ ـ ــارات و
العوائ ـ ــد ونس ـ ــب االش ـ ــغال و مص ـ ــاريف الص ـ ــيانة و
التشــغيل ) للعقــارات املــدرة للــدخل  .و البحـ ايضــا
عــن اســعار االراش ـ ي املشــامهة و تكــاليف املقــاولين و
تحليــل تلــك البيانــات للوصــول الــى معرفــة باتجاهــات
الســوق الســابقة و الحاليــة و املؤش ـرات املســتقبلية
الوي سيتم االعتماد عليها عند تطبيق الية التقييم

إعداد التقرير:
نع ـ ــد تقري ـ ــر التقي ـ ــيم وفق ـ ــا لنط ـ ــاق العم ـ ــل بحيـ ـ ـ
يتضـ ــمن البيانـ ــات و النت ـ ــائج و املخرجـ ــات الو ـ ـي ت ـ ــم
التوصل اليها من خالل مراحل العمل السابقة

011 410 5060 - 055 440 0893

العوامل االقتصادية المؤثرة في ظروف السوق وفي عملية اتخاذ القرارات
• العرض والطلب
كلمــا ازدادت نســبة الطلـب
وقل ــت نس ــبة الع ــرض علـ ـى
العق ـ ـ ــارات كلم ـ ـ ــا ارتفع ـ ـ ــت
أســعار العقــارات والعكــس
يحيح بالطبع فكلما قلـت
نسـبة الطلــب وزادت نسـبة
الع ــرض كلم ــا قل ــت أس ــعار
العقــارات كمــا تتــأثر نس ـبة
الطل ــب والع ــرض بالعديـ ـد
م ــن العوام ــل االقتص ــادية
والسياسية.
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• تو افر اصخدمات
تـوافر الخـدمات كاملــدارس
 ،الجامعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ،املـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوالت
التجاري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،الوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائل
الترفيهي ـ ـ ـ ـ ــة وغيره ـ ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ـ ــن
الخــدمات فــي منطقــة يــؤثر
عل ـ ـ ـ ــى أس ـ ـ ـ ــعار العق ـ ـ ـ ــارات
بشكل كبير فيـزداد الطلـب
عليه ـ ـ ــا م ـ ـ ــا ي ـ ـ ــؤثر بطبيع ـ ـ ـة
الح ــال عل ــى ازدي ــاد أس ــعار
العقارات في املنطقة.

• الوتع االقتصادي

• حالة العقار

األوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع االقتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادية
املتدنية بال شك تؤثر علـى
الس ـ ــوق العق ـ ــاري وأس ـ ــعار
العقـ ـ ــارات فتس ـ ـ ـ ب حالـ ـ ــة
م ـ ـ ـ ــن الرك ـ ـ ـ ــود واناف ـ ـ ـ ــاض
األسـ ـ ــعار  ،ام ـ ـ ــا ف ـ ـ ــي حال ـ ـ ــة
انتع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الحال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
االقتص ــادية لل ــبالد وثب ــات
دخ ـ ـ ــل الف ـ ـ ــرد فف ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذه
الحالـ ـ ـ ـ ــة تـ ـ ـ ـ ــزداد األسـ ـ ـ ـ ــعار
حي يكون هناا استقرار
في الحالة املادية لألفراد مـا
يجعلهــم قــادرين علــى ش ـراء
أو تأجير العقارات.
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• اصوالة السياسية

كلم ــا كان ــت حال ــة العق ــار
جيــدة كلمــا أثــر ذلــك عل ـى
ازدي ــاد س ــعر العق ــار عل ــى
سـ ـ ـ يل املث ـ ــال إن قارنـ ـ ـت
عقــار حالتــه جيــدة بعقـار
خ ـ ـ ـ ـ ــر مش ـ ـ ـ ـ ــابه ل ـ ـ ـ ـ ــه ف ـ ـ ـ ـ ــي
الصـ ـ ـ ــفات ولربمـ ـ ـ ــا تمي ـ ـ ـ ــز
ذلـ ـ ـ ــك األخيـ ـ ـ ــر بمس ـ ـ ـ ــاحة
أكب ــر ولكـ ــن حالت ــه كان ـ ـت
ســيئة فســتجد األفض ـلية
ب ـ ــالطبع للعق ـ ــار األول ذو
الحالة األفضل.

info@mumtalkati.com

الحال ـ ـ ـ ــة السياس ـ ـ ـ ــية ت ـ ـ ـ ــؤثر
بشـكل مباشـر علـى األوضـاع
االقتص ــادية لل ــبالد م ــا ي ـؤثر
بطبيع ــة الح ــال عل ــى أس ــعار
العقـ ــارات لـ ــذا فـ ــإن تـ ــدهور
األح ـ ــوال السياس ـ ــية لل ـ ــبالد
يح ـ ــد مه ـ ــا ع ـ ــدم اس ـ ــتقرار
للس ـ ـ ـ ــوق العق ـ ـ ـ ــاري فتج ـ ـ ـ ــد
بعـ ـ ــض املنـ ـ ــاطق يـ ـ ــزداد مه ـ ـ ـا
أسـ ـ ـ ــعار العقـ ـ ـ ــارات بشـ ـ ـ ــكل
مب ـ ـ ـ ـ ــالغ في ـ ـ ـ ـ ــه  ،ف ـ ـ ـ ـ ــي ح ـ ـ ـ ـ ــين
تنافض األسعار فـي منـاطق
أخر .
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بيانات العقار

بيانات االرض
المدينة

الحي

منسوب االرض

نوع العقار

مساحة

نوع الملكية

الخبر

اليرموك

مستوي

سكني تجاري مكتبي

 2,784.00متر مربع

ملكية مطلقة

رقم الصك

تاريخ الصك

كتابة العدل

الموقع العام

رقم القطعة

رقم المخطط التنظيمي

330810009411

 1437/05/08هــ

الدمام

داخل النطاق

282-281

2/78

الحدود و االطوال
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االتجاه
شماال

الطول (م)

الحد

40

شارع عرض  20م

جنوبا

40

القطعة 283

شرقا

70

شارع عرض  45م

غربا

70

شارع عرض 10م
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مواصفات وخدمات المبنى
بيانات العقار
نوع البناء

حالة البناء والتشطيبات

شاغرية المبنى

استخدام المبنى

خرساني

ممتاز

شاغر

تجاري سكني مكتبي

عمر العقار

إكتمال البناء

نوع التكيف

عدد االداور

 3سنوات

مكتمل

مركزي

 16أدوار

القبو

الدور االرضي

الميزانيين

األدوار المتكررة

2

1

1

14

مصاعد
متوفر

أنظمة األنذار والحرائق
متوفر

الخدمات في المبنى
األمن والسالمة
متوفر

مولدات كهربائية
متوفر

الخدمات والمرافق المتوفرة في منطقة العقار
الكهرباء
متوفر
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الهاتف
متوفر

المياه
متوفر
Riyadh- Al Malqa
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الصرف الصحي
متوفر
011 410 5060 - 055 440 0893

أسلوب وطريقة التقييم
لتقددديرالقيمددة السددوقية لند تداء عملددو غددرض التقيدديم وطبيعددة العقددار ،سدديتم االعتمدداد عملددو سددلوب الدددال (طريقددة التدددفقات
الغ ددرض الرئي د د ي م ددن إنشد داء املبن ددى
النقدي ددة ا خص ددومة) اطريق ددة رئيس ددية لتق ددديرقيم ددة العق ددارموت ددوع التقي دديم حيد د
التجاري و تحقي الدال من التأجولللم اتب واملعارض والغرف الفندقية.

 4 -1سلوب الدال
يقـ ـ ــدم أسـ ـ ــلور الـ ـ ــدخل مؤش ـ ـ ـرا علـ ـ ــى
القيم ــة ع ــن طري ــق تحوي ــل الت ــدفقات
النقدي ــة املس ــتقبلية ال ــى قيم ــة حالي ــة
واح ـ ـ ــدة ووفق ـ ـ ــا له ـ ـ ــذا االس ـ ـ ــلور ي ـ ـ ــتم
تحديد قيمة االصل بـالرجوع إلـى قيمـة
االيـ ـ ـ ـرادات او الت ـ ـ ــدفقات النقدي ـ ـ ــة أو
توفير التكاليف من االصل.

طريق ـ ـ ـ ــة الت ـ ـ ـ ــدفقات النقدي ـ ـ ـ ــة
املخصومة

لــي طريقــة لتقيــيم العقــار تعتم ـد علــى
معرفـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ــدخل املسـ ـ ـ ـ ــتقبلي الـ ـ ـ ـ ــذي
ستحق لعقار ما.
تقرير| تقييم فندق أسكوت كورنيش الخبر
279

 4 -2املسح امليدان وتحليل الدال
ت ــؤثر أس ــعار االراش ـ ـ ي واملكات ــب واملع ـ ـارض
بشــكل كبيــر فــي تطــوير العقــار واســتعماالت
االراشـ ـ ـ ـ ي املختلف ـ ـ ــة  ،حيـ ـ ـ ـ تعتب ـ ـ ــر أح ـ ـ ــد
العوامــل الرئيســية فــي تحديــد نســبة املــردود
امل ـ ـ ــالي الس ـ ـ ــنوي لالس ـ ـ ــتعماالت املتنوع ـ ـ ــة ،
ك ــذلك أيض ــا ت ــؤثر ف ــي العدي ــد م ــن الن ــواحي
التاطيطيــة األخــر العمرانيــة مثــل أنظمــة
البن ـ ــاء وم ـ ــا تش ـ ــمله م ـ ــن ارتفاع ـ ــات املب ـ ـاني
واالرتــدادات  ،ايضــا نجــد ان جمــع البيانـات
مــن واقــع الســوق صــعب جــدا كــون الســوق
السـ ــعودي يصـ ــعب فيـ ــه جمـ ــع املعلومـ ــات
بدقة
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وتـ ـ ـ ــم أخـ ـ ـ ــذ بعـ ـ ـ ــض املقارنـ ـ ـ ــات وتحليلهـ ـ ـ ــا
كتجسيد للسوق واملقارنات لي:

011 410 5060 - 055 440 0893

عروض المسح البياني
م

الحي

المدينة

نوع العقار

المساحة متر مربع

1

الكورنيش

الخبر

فندق

32

2

اليرموك

الخبر

فندق

40

3

البندرية

الخبر

فندق

40

الخبر

فندق

28

الخبر

فندق

34

 4الخبر الشمالية

5

الكورنيش
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سعر الليلة
26.315936
50.223494

26.322045
50.216549
26.303720
50.210995
26.300187
50.2209991

26.301697
50.223777

Riyadh- Al Malqa

عدد النجوم

نوع العرض

االحداثيات

560

4

عرض ايجاري  /حد

650

5

عرض ايجاري  /حد

504

5

عرض ايجاري  /حد

510

4

عرض ايجاري  /حد

777

5

عرض ايجاري  /حد

info@mumtalkati.com
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مالحظات
26.315936
50.223494

26.322045
50.216549
26.303720
50.210995
26.300187
50.2209991

26.301697
50.223777

جدول يوضح طريقة التدفقات النقدية المخصومة:
افالاتات طريقة اصم التدفقات النقدية
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30%

معدل املصاريف (التشغيلية والرأسمالية) للفندق واملعارض

-

معدل الشواغر للفندق

-

معدل الشواغر للمعارض واملكاتب

5 years

فترة التدفقات النقدية

8.0%

معدل الخصم

5%

معدل النمو ثابت

8.0%

معدل الرسملة
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االفتراضات واالفتراضات الخاصة:
إيرادات العقار
ت ـ ــتم تق ـ ــدير إي ـ ـرادات العق ـ ــار
حسـ ـ ـ ـ ــب الـ ـ ـ ـ ــدخل اإلجمـ ـ ـ ـ ــالي
املرفــق مــن العميــل وبــافتراض
يــحته وباســبة أشــغال %70
للفنــادق فــي الســنة االول ـى وفــي
الس ــنة الثاني ــة  %50والس ــنة
الثاني ــة  %50وب ــا ي الس ــنوات
 ، %40وللمكاتـ ــب واملعـ ــارض
%0حس ــب البيانـ ــات املرفق ـ ـة
مــن العميــل وتحليــل البيانــات
مع السوق وان تقدير إجمـالي
ال ـ ــدخل للمع ـ ــارض واملكات ـ ــب
ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو  330,000.00ري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
سعودي.
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النفقات ال شغيلية والر سمالية

نسبة الشواغر
م ـ ـ ــن خ ـ ـ ــالل أعم ـ ـ ــال املس ـ ـ ــح
واملعاينـ ـ ــة تبـ ـ ــين إن متوسـ ـ ـ
اإلش ـ ــغال للفن ـ ــادق ف ـ ــي ه ـ ــذه
املنطق ـ ــة ح ـ ــوالي  ( %60عن ـ ــي
معدل اإلشغار  ، )%40حيـ
نج ـ ـ ــد ان ع ـ ـ ــدد الغ ـ ـ ــر 172
غرفة.

النفق ــات التش ــغيلية ل ــي النفق ــات
الخاصــة بتــأجير وصــيانة العق ـار و
النفقــات الرأســمالية لــي النفقــات
الو ـ ـ ـ ــي يتحمله ـ ـ ـ ــا املال ـ ـ ـ ــك لت ـ ـ ـ ــرميم
وتط ـ ــوير العق ـ ــار مه ـ ــد الحف ـ ــا
عليـ ــه فـ ــي حالـ ــة مناسـ ــبة لتحقي ـ ـق
الدخل السنوي املالئم.
تمث ــل نس ــبة النفق ــات التشـ ـغيلية
للعق ــارات املش ــامهة  %40بالاس ــبة
ملش ـ ـ ـ ــاريع مش ـ ـ ـ ــامهة ف ـ ـ ـ ــي املنطق ـ ـ ـ ـة
املحيط ــة وتش ــمل تك ــاليف نفق ــات
الخـ ـ ـ ــدمات املشـ ـ ـ ــتركة والنظافـ ـ ـ ــة
والصـ ـ ــيانة للمبنـ ـ ــى ونفقـ ـ ــات إدارة
ومراقبــة األمــن فيمــا يتعلــق بتقيــيم
العق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار نج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ان النفق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
التشـ ـ ـ ــغيلية والرأسـ ـ ـ ــمالية تقـ ـ ـ ــدر
بقيم ـ ــة  %30مـ ـ ــن دخـ ـ ــل االيجـ ـ ــار
الفعلي.
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معدل الرسملة
مع ـ ــدل الرس ـ ــملة هـ ــو مع ـ ــدل
ســتعمل لتحويــل الــدخل الــى
قيم ـ ــة ويس ـ ــتعمل ف ـ ــي تق ـ ــدير
القيمـ ــة االسـ ــتردادية للعق ـ ـار
وهنـ ـ ـ ــاا اك ـ ـ ـ ــر مـ ـ ـ ــن طريقـ ـ ـ ــة
الشتقاق معدل الرسملة فان
كـ ــل طريق ــة م ــن ه ــذه الط ــرق
تعتمد على اسـتادام املاشـ ي
القري ـ ـ ـ ـ ــب كوس ـ ـ ـ ـ ــيلة لتوق ـ ـ ـ ـ ــع
املستقبل.
ف ـ ــي ه ـ ــذا التقري ـ ــر ت ـ ــم تق ـ ــدير
مع ـ ـ ـ ــدل الرس ـ ـ ـ ــملة بطريق ـ ـ ـ ــة
االسـ ـ ـ ــتاال مـ ـ ـ ــن السـ ـ ـ ــوق
وذل ــك حس ــب ص ــناديق ريـ ــت
املش ـ ـ ـ ـ ـ ــامهة للعق ـ ـ ـ ـ ـ ــار مح ـ ـ ـ ـ ـ ــل
التقي ـ ــيم ف ـ ــي منطق ـ ــة العقـ ـ ـار
وقت التقييم هو .%8

011 410 5060 - 055 440 0893

جدول يوضح طريقة التدفقات النقدية المخصومة:
املساحة الصافية اجمالي االيجار
(م)2
لإليجار

التدفقات النقدية الداالة

Estimated Rental Growth

السنوات

2021
0

2022
1

2023
2

2024
3

2025
4

2026
5

0%

0%

0%

5%

5%

5%

القيمة االستردادية

Expected Rental Income

عدد الغرف

-

ناق

املعارض  +امل اتب

0.00

39,363,060

39,363,060

41,331,213

43,397,774

45,567,662

0.00

40%

40%

40%

40%

40%

15,745,224

15,745,224

16,532,485

17,359,109

18,227,065

330,000

330,000

346,500

363,825

382,016

0%

0%

0%

0%

0%

0.00

39,693,060

39,693,060

41,677,713

43,761,599

45,949,679

0

15,745,224

15,745,224

16,532,485

17,359,109

18,227,065

0

23,947,836

23,947,836

25,145,228

26,402,489

27,722,614

0

7,184,351

7,184,351

7,543,568

7,920,747

8,316,784

0

16,763,485

16,763,485

17,601,659

18,481,742

19,405,830

معدل الشواغر
200
معدل الشواغر

ناق
ُمجمل دال االيجار

اجمالي الدال الفعملي
ناقص معدل المصاريف (التشغيلية والرأسمالية)

صافي الدال ال شغيملي للمبني ))NOI

30.0%

0.00 1,650.00

القيمة االسالدادية للمبني

242,572,869

صافي التدفقات النقدية

0

16,763,485

16,763,485

17,601,659

18,481,742

19,405,830

242,572,869

معامل اصخصم

1

0.9259

0.8573

0.7938

0.7350

0.6806

0.6806

القيمة اصوالية للتدفقات النقدية

0

15,521,746

14,371,987

13,972,765

13,584,632

13,207,282

165,091,019

صافي القيمة اصوالية للمبني

235,749,430

القيمة النهائية للعقار بعد التقريب

235,750,000
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القيمة النهائية للعقار
بنــاء علــى تطبيــق أســلور الــدخل – طريقــة التــدفقات النقديــة املخصــومة للوصــول للقيمــة فــان القيمــة النهائيــة للعقــار يمكــن
تحديدها كالتالي:
ت
القيمة الائائية رقما

 235,750,000لاير سعودي

ت
القيمة الائائية اتالة

فق مئتان وخمسة وثالثون مليون وسبع مئة وخمسون ألف ريال سعودي ال غير

اعتماد التقرير

رئيس جملس اإلدارة

الرئيس التنفيذي

م /أمحد بن حممد أبابطني

م /عبد اهلل بن علي الشويعر

رقم العضوية 1210000305 /

رقم العضوية 1210000540 /
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فريق العمل
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الوصف

األسم

فئة العضوية

رقم العضوية

رئيس مجلس اإلدارة

م  /أحمد محمد أبابطين

أساس ي زميل

1210000305

الرئيس التنفيذي

م /عبد هللا على الشويعر

أساس ي زميل

1210000540

Riyadh- Al Malqa

info@mumtalkati.com

011 410 5060 - 055 440 0893

مسح فوتوغرافي يوضح العقار
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مسح فوتوغرافي يوضح العقار
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صورة توضح موقع المقارنات المشابهة
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صورة توضح موقع العقار في مدينة الخبر
االحداثيات اصجغر افية
N 26.31163
E 50.22315
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العقارات الواقعة في مدينة جدة

011 410 5060 - 055 440 0893
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المقدمة
الموقرين

السادة  /صندوق الرياض ريت (شركة الرياض للدخل العقاري)

بناء على تعميدكم لشركة ممتلكاتي للتقييم ،لتقييم عقارات داخل اململكة العربية السعودية في مدينة الرياض  -جدة  -الدمام -
الخبر  ،فإن فريقنا قد أتم تنفيذ املهمة بعد معاينة األصول ومراعاة جميع العناصر املؤثرة في القيمة  ،وباالستناد إلى املعايير
الدولية املعتمدة واألصول املهنية لعملية التقييم  ،سعيا منا للوصول إلى قيمة العقارات املناسبة للغرض الذي أعد من أجله
تقرير التقييم ويعد هذا التقرير شهادة يمكن االعتماد عليها في الغرض الذي نفذت مهمة التقييم هذه ألجله مع مالحظة أن هذا
التقرير وحدة واحدة ال يصح أن يتجزأ.
البيانات املرجعية:
صاحب الطلب ( العميل)

املستفيد (مستخدم التقرير)

شركة الرياض للدخل العقاري
شركة الرياض للدخل العقاري
كلف العميل (شركة الرياض للدخل العقاري) ( شركة ممتلكاتي للتقييم بتقييم األصول
موضوع التقرير لتقدير قيمة العقارات حسب معايير التقييم الدولية لعام  2022م
لغرض تقييم دوري لصندوق شركة الرياض للدخل العقاري) الرياض ريت  ،وبناء عليه تم
إعداد هذا التقرير.

غرض التقييم :
تاريخ املعاينة

تاريخ نفاذ القيمة

تاريخ إصدار التقارير

2022/06/5م

 2022/06/30م

 2022/06/30م
رئيس مجلس اإلدارة
م /أحمد بن محمد أبابطين
رقم العضوية 1210000305 /

الرئيس التنفيذي
م /عبد هللا بن علي الشويعر
رقم اـلعضوية 1210000540 /ـ
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العقارات الواقعة في مدينة جدة
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م

املدينة

الحي

سم العقار

نوع العقار

مساحة االرض 2م

1

جدة

الروضة

مركز أمنية التجاري

سكني تجاري مكتبي

10,000

2

جدة

األندلس

فندق أسكوت التحلية

فندق

2,025
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تقريرتقييم مبنى سهني تجاري مهتبي
جدة -حي الروتة

(مراز منية التجاري)
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المقدمة
السادة  /صندو الرياض ريت (شراة الرياض للدال العقاري)

املوقرين

شكرا الختياركم شركة ممتلكاتي للتقييم وبناء على طلبكم لتقييم مبنى سكني تجاري مكتبي (مركز أمنية التجاري) الواقع بجدة – حي الروضة
فقد قمنا بالكشف الفعلي على واقع العقار و معاينة و دراسة املستندات و الخرائ الالزمة وبعد اجراء دراسة للمنطقة املحيطة واملجاورة
للعقار نرفق طية التقرير التالي الذي يوفر البيانات الالزمة و يبين االسبار للوصول الى القيمة السوقية للعقار.
حي عملنا على دراسة املستندات املستلمة من العميل (الصك ورخصة البناء) وتم افتراض يحتها وعدم وجود أي اعباء تلحق مها او قد تؤثر
على عملية التقييم
كما حاولنا جاهدين في هذا امللخص بتقديم رأينا حول القيمة السوقية للعقار بحسب ما توفر لدينا من معلومات مقدمة من العميل.
العقار املقدر هو عبارة عن مبنى سكني تجاري بمساحة اجمالية لألرض  10,000.00متر مربع حسب الصك وبمساحة اجمالية للمباني (حسب
الرخصة).
بناء على الدراسة املنجزة فإننا نقدر القيمة السوقية للعقار محل التقييم على وضعه الراهن بتاريخ التقدير وكما هو موثق مهذا التقرير
في  2022/06/30م
بمبلغ وقدره ( )157,650,000ريال سعودي  ،فق مئة وسبعة وخمسون مليون وست مئة وخمسون ألف ريال سعودي ال غير
رئيس مجلس اإلدارة
م /أحمد بن محمد أبابطين
رقم العضوية 1210000305 /

الرئيس التنفيذي
م /عبد هللا بن علي الشويعر
رقم اـلعضوية 1210000540 /ـ
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المحتوى

ا وتوى
امللخص التنفيذي
نطاق العمل
شروط التقييم
بيانات العقار

التقييم
حسار القيمة السوقية

مسح فوتوغرافي يوضح موقع العقار وموقعه من املدينة
صورة توضح عروض املسح امليداني
فريق العمل
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الملخص التنفيذي
معد التقرير  :شركة ممتلكاتي للتقييم بترخيص رقم  808/18/323بتاريخ  1439/07/11ه ـ
املقيم
العميل (صاحب التقرير) شركة الرياض للدخل العقاري
املستفيد(مستخدم التقرير) شركة الرياض للدخل العقاري
تقرير دوري لصندوق شركة الرياض للدخل العقاري
الغرض من التقييم
عبارة عن أرض مقام عليها مبنى سكني تجاري مكتبي (مركز أمنية التجاري)
العقار موتوع التقييم
جدة– حي الروضة – ماط رقم (بدون) – قطعة رقم ()2/1
عنوا العقار
 10,000.00متر مربع حسب الصك
مساحة قطعة األرض
متعدد املساحات ( حسب رخصة املباني)
مسطحات املبان
شركة الرياض للدخل العقاري
سم املال
720208026201
رقم الص
 1439/10/12هـ
تاريخ الص
نوع امللهية
ساس القيمة
معايولالتقييم
سلوب التقييم
تاريخ املعاينة
تاريخ نفاذ القيمة
تاريخ إصدارالتقييم
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ملكية مطلقة
القيمة السوقية
معايير التقييم الدولية املقيم ( )IVSالصادرة في العام  2022م
أسلور الدخل (طريقة التدفقات النقدية املخصومة)
2022/06/05م
2022/06/30م
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 3-1الشروط املرجعية:
تــم إعــداد تقريــر التقيــيم بنــاء علــى التعليمــات الوــي تــم تلقيهــا مــن العميــل (شــركة الريــاض للــدخل العقــاري) لتقــدير القيمــة الســوقية للعقــار موضــوع التقيــيم لغــرض التقيــيم
الــدوري لصــندوق شــركة الريــاض للــدخل العقــاري  ،وبالتــالي فــان هــذا التقريــر ال يجــوز اســتادامه ألي أغ ـراض أخــر إن تقريــر التقيــيم قــد اعــد بواس ـطة ش ـركة ممتلكــاتي
للتقيــيم املعتمــدة مــن الهيئــة الســعودية للمقيمــين املعتمــدين وذلــك بعــد فحــص العقـ ــار محــل التقريــر ،وجمــع البيانــات واملعلومــات وتحليلهــا لتكــوين وتطــوير رأي محايــد عــن
القيمــة الســوقية للعقــار املــذكور ليتناســب مــع الغــرض الــذي تــم تحديــده مســبقا وتماشــيا مــع معــايير التقيــيم الدوليــة املقــيم ( )IVSالصــادرة فــي العــام  2022م  ،ويقــر املقــيم
باستقالليته وبعدم وجود تعارض مصالح مع أي أطرا مهمة في التقييم او األصول موضع التقييم.

 4-1تحديد العقار محل التقييم:
العقار عبارة عن ارض مقام عليها مبنى سكني تجاري مكتبي في منطقة جدة ،طريق االمير سعود الفيصل  ،مساحة األرض حسب الصك لي  10,000.00متر مربع.

 5-1الغرض من التقييم :
تقدير قيمة امللكية املطلقة للمبنى (مركز أمنية التجاري) لغرض التقييم الدوري لصندوق شركة الرياض للدخل العقاري.

 6-1ساس القيمة املستخدمة:
عتمد أساس التقييم علـى تقـدير القيمـة السـوقية للعقـار فـي تـاريخ التقيـيم  ،علـى أسـاس ان العقـار خـالي مـن جميـع االعتبـارات والشـروط التقييديـة وااللتزامـات القانونيـة ،
وعليـه ان املفهـوم املتبــع فـي هـذا التقريــر عـن القيمـة الســوقية هـو املفهـوم الــذي تـم تقديمـه فــي املعيـار  104الفقـرة ( )103مــن معـايير التقيـيم الدوليــة " :القيمـة السـوقية لــي
املبلــغ املقــدر الــذي يابغــي علــى أساســه مبادلــة األصــول أو االلتزامــات فــي تــاريخ التقيــيم ـبــين مشــتر راغــب وبــائع راغــب فــي إطــار معاملــة علــى أســاس محايـد بعــد تســويق مناســب
حي يتصر كل طر من األطرا بمعرفة وحكمة دون قسر أو إجبار".
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 7-1تاريخ التقييم :
تــم اســتاال ال ـرأي فــي القيمــة فــي  30يونيــو  2022م فــي حــين أن تــاريخ البح ـ واالستقصــاء (املعاينــة ) هــو  5يونيــو  2022م وتــاريخ إصــدار التقريــر هــو  30يونيــو  2022م
ويعكس التقييم رأينا في القيمة في تاريخ التقييم ولكن قيم العقارات لي عرضة للتقلبات بمرور الوقت حي قد تتغير يرو السوق.

 8-1نطا التقييم :
اشــتمل نطــاق التقيــيم علــى البحـ والتحليــل إلعــداد التقريــر وفقــا للغــرض املقصــود بــالتوافق مــع معــايير التقيــيم الدوليــة  ،حيـ تــم فحــص العقــار ومعاياتــه مــن الــداخل
والخارج في تاريخ معاينة العقار وتم الحصول على كافة البيانات الالزمة إلعداد التقرير.

 9-1طبيعة ومصدراملعلومات :
تم االعتماد على املعلومات املوجودة في صكوا امللكية املرفقة للعقار  ،كما أن البيانات البلدية والسوقية واالقتصادية املقدمة ضمن هـذا التقريـر لـي اسـتنادا إلـى مصـادر
معتمدة ماتلفة ولم نطلع على عقود التأجير الخاصة بالعقار وتم االعتماد فق على معلومات العقار ومقارنتها مع اسعار السوق وبافتراض يحتها.

 10-1االفالاتات و الظروف االستثنائية:
لــم يتــوفر للمقــيم إمكاني ــة فحــص املوقــع بيفيــا وعل ــى هــذا تــم افت ـراض أن العق ــار موضــع التقيــيم ال يحتــوي عل ــى أي مــواد خطــرة أو ملوثــة بيفي ـا ،وت ـم افت ـراض ان الص ــيانة
والتشغيل لجزئية املكاتب واملعارض نسبة  %2من املصروفات و %38بالاسبة للفنادق وذلك حسب السائد في منطقة العقار.
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فرضيات التقرير
-

تلتزم شركة ممتلكاتي للتقييم بسرية املعلومات الواردة في التقرير.

-

إن هذا التقييم مرتب بتقدير القيمة السوقية في يل الظرو الحالية.

-

التقرير معد لغرض العميل ومستادمين التقرير واليجوز استادامه إال في الغرض الذي أعد مـن أجلـه واليجـب توزيعـه او نشـره او جـزء
منه في أي مستند او بيان او تعميم او اي وسيلة من وسائل االتصاالت إال بعد الحصول على موافقة خطية من شركة ممتلكـاتي للتقيـيم
ونصر ملدير الصندوق نشر هذا التقرير على موقعه اإللكتروني وكذلك على موقع تداول اإللكترونـي وعلـى موقـع هيئـة السـوق املاليـة وال
نقبل إي مسئولية أيا كانت أمام أي طر أخر.

-

تم معاينة العقار ياهريا ولم يتم الكشف عليه إنشائيا ولم يتم مالحظة أي عيور ياهرة مالم تذكر في التقرير.

-

إن جميــع املســتندات املقدمــة مــن العميــل لــي علــى مســئوليته وشــركة ممتلكــاتي للتقيــيم لــيس لهــا أي مســئولية تجــاه املســتندات الخاصــة
مهذا العقار ،وتم افتراض املستندات يحيحة وخالية من أي التزامات قانونية أو أي معوقات مالم تذكر باملستندات او يصـر مهـا طالـب

التقيــيم كمــا ال تقــر الشــركة بدقــة او اكتمــال البيانــات املتاحــة واحيانــا يــتم افتـراض فرضــيات وذلــك حســب وضــع الســوق فــي حــال نقــص
املعلومات وعليه التعبر عن رأهها ولم تقم بأي نوع من الضمانات لدقة البيانات او اكتمالها إال فيما أشارت اليه بوضو في هذا التقرير.
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-

تم التقييم حسب املعايير الدولية الصادرة من هيئة السعوديين للمقيمين املعتمدين في عام  2022م.

-

مدة هذا التقييم سارية ملدة ثالثة أشهر من تاريخ إعداد هذا التقرير.
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نطاق العمل
لنود نطا العمل
نطاق البح

االيضاح
املسح امليداني ملنطقة العقارات محل التقييم و العقارات املشامهة لها وعملنا قدر املستطاع على جمع البيانات وتحليلها
للخروج باتائج تادم هذا التقرير و الغرض املاشود من اجله

اعتمدنا في اعداد هذا التقرير على املعلومات املقدمة لنا من العميل وافترضنا امها يحيحه و اعتمدنا عليها للوصول بمارجات هذا التقرير
طبيعة و مصادر املعلومات كما اعتمدنا على حزمة من املعلومات و البيانات الخاصة بشركة ممتلكاتي للتقييم ومن اعمال التقييم السابقة و املسح امليداني املستمر
ومن ادارة الدراسات و االبحا بالشركة والوي نر حسب حدود علمنا امها يحيحة

نوع التقرير

التقرير متكامل يحتوي على ايضا متكامل لكافة اعمال التقييم بما تتضمنه من خطوات و بيانات و معلومات و حسابات و خالفه

قيود استادام التقرير

التقرير اعد لغرض العميل وال يجوز استادامه اال في الغرض الذي اعد من اجله وال يجب توزيعه او نشرة او جزء منه اال بعد الحصول على
موافقة خطية من شركة ممتلكاتي للتقييم

املعايير املتبعة
االفتراضات املهمة و
االفتراضات الخاصة
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معايير التقييم الدولية ) (IVSCالصادرة من الهيئة السعودية للمقيمين املعتمدين لعام  2022م
ال تتحمل شركتنا أي مسؤولية ازاء اية معلومات يتم استالمها من العميل و الوي من املفترض سالمتها و امكانية االعتماد عليها
كما ال تقر شركتنا بدقة او اكتمال البيانات املتاحة و ال تعبر عن رأهها و لم تقم بعرض أي نوع من الضمانات لدقة البيانات او اكتمالها اال
فيما اشارت اليه بوضو في هذا التقرير
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مراحل العمل

1

نطا العمل :

4

االجتم ـ ـ ــاع بالعمي ـ ـ ــل و تحدي ـ ـ ــد نط ـ ـ ــاق العم ـ ـ ــل بم ـ ـ ــا
يتض ـ ــمنه م ـ ــن غ ـ ــرض التقي ـ ــيم و اس ـ ــاس القيم ـ ــة و
االط ـ ـرا املعنيـ ــة و تـ ــاريخ التقيـ ــيم و أي افتراضـ ــات
خاص ـ ــة او هام ـ ــة بم ـ ــا يتض ـ ــمن وض ـ ــو التكلي ـ ــف و
املخرجات املتوقعة منه.

تطبي طر التقييم:

بنــاء علــى نطــاق العمــل و تحليــل الســوق يــتم تحديــد
طـ ــرق التقيـ ــيم املناسـ ــبة و وضـ ــع كافـ ــة االفتراضـ ــات
وامل ــدخالت للقي ــام بالحس ــابات املالي ــة للوص ـول ال ــى
القيمة السوقية وفقا للطرق املختارة.
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2

املعاينة وتحليل املوقع

معاين ـ ـ ـ ــة العق ـ ـ ـ ــار و التع ـ ـ ـ ــر عل ـ ـ ـ ــى خصائص ـ ـ ـ ــه و
مواصـ ـ ــفاته و مطابقـ ـ ــة املسـ ـ ــتندات مـ ـ ــع الواقـ ـ ــع .و
تحليـ ـ ــل موق ـ ـ ــع العقـ ـ ــار و االس ـ ـ ــتادامات املحيطـ ـ ــة
بالعق ـ ـ ــار م ـ ـ ــع تحدي ـ ـ ــد نط ـ ـ ــاق البح ـ ـ ـ الجغراف ـ ـ ــي و
االنشطة و املشاريع املناسبة

5

تقدير القيمة:

ي ـ ـ ــتم التوفي ـ ـ ــق ب ـ ـ ــين ط ـ ـ ــرق التقي ـ ـ ــيم املس ـ ـ ــتادمة
للوصــول الــى القيمــة الســوقية النهائيــة للعق ـار وفقــا
لتقديرنا النهائي.

Riyadh- Al

info@mumtalkati.com

3

6

جمع وتحليل البيانات :
القي ـ ـ ــام بجمـ ـ ــع البيان ـ ـ ــات السـ ـ ــوقية ( االيج ـ ـ ــارات و
العوائ ـ ــد ونس ـ ــب االش ـ ــغال و مص ـ ــاريف الص ـ ــيانة و
التشــغيل ) للعقــارات املــدرة للــدخل  .و البحـ ايضــا
عــن اســعار االراش ـ ي املشــامهة و تكــاليف املقــاولين و
تحليــل تلــك البيانــات للوصــول الــى معرفــة باتجاهــات
الســوق الســابقة و الحاليــة و املؤش ـرات املســتقبلية
الوي سيتم االعتماد عليها عند تطبيق الية التقييم

إعداد التقرير:
نع ـ ــد تقري ـ ــر التقي ـ ــيم وفق ـ ــا لنط ـ ــاق العم ـ ــل بحيـ ـ ـ
يتضـ ــمن البيانـ ــات و النت ـ ــائج و املخرجـ ــات الو ـ ـي ت ـ ــم
التوصل اليها من خالل مراحل العمل السابقة

011 410 5060 - 055 440 0893

العوامل االقتصادية المؤثرة في ظروف السوق وفي عملية اتخاذ القرارات
• العرض والطلب
كلمــا ازدادت نســبة الطلـب
وقل ــت نس ــبة الع ــرض علـ ـى
العق ـ ـ ــارات كلم ـ ـ ــا ارتفع ـ ـ ــت
أســعار العقــارات والعكــس
يحيح بالطبع فكلما قلـت
نسـبة الطلــب وزادت نسـبة
الع ــرض كلم ــا قل ــت أس ــعار
العقــارات كمــا تتــأثر نس ـبة
الطل ــب والع ــرض بالعديـ ـد
م ــن العوام ــل االقتص ــادية
والسياسية.
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• تو افر اصخدمات
تـوافر الخـدمات كاملــدارس
 ،الجامعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ،املـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوالت
التجاري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،الوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائل
الترفيهي ـ ـ ـ ـ ــة وغيره ـ ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ـ ــن
الخــدمات فــي منطقــة يــؤثر
عل ـ ـ ـ ــى أس ـ ـ ـ ــعار العق ـ ـ ـ ــارات
بشكل كبير فيـزداد الطلـب
عليه ـ ـ ــا م ـ ـ ــا ي ـ ـ ــؤثر بطبيع ـ ـ ـة
الح ــال عل ــى ازدي ــاد أس ــعار
العقارات في املنطقة.

• الوتع االقتصادي

• حالة العقار

األوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع االقتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادية
املتدنية بال شك تؤثر علـى
الس ـ ــوق العق ـ ــاري وأس ـ ــعار
العقـ ـ ــارات فتس ـ ـ ـ ب حالـ ـ ــة
م ـ ـ ـ ــن الرك ـ ـ ـ ــود واناف ـ ـ ـ ــاض
األسـ ـ ــعار  ،ام ـ ـ ــا ف ـ ـ ــي حال ـ ـ ــة
انتع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الحال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
االقتص ــادية لل ــبالد وثب ــات
دخ ـ ـ ــل الف ـ ـ ــرد فف ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذه
الحالـ ـ ـ ـ ــة تـ ـ ـ ـ ــزداد األسـ ـ ـ ـ ــعار
حي يكون هناا استقرار
في الحالة املادية لألفراد مـا
يجعلهــم قــادرين علــى ش ـراء
أو تأجير العقارات.

Riyadh- Al Malqa

• اصوالة السياسية

كلم ــا كان ــت حال ــة العق ــار
جيــدة كلمــا أثــر ذلــك عل ـى
ازدي ــاد س ــعر العق ــار عل ــى
سـ ـ ـ يل املث ـ ــال إن قارنـ ـ ـت
عقــار حالتــه جيــدة بعقـار
خ ـ ـ ـ ـ ــر مش ـ ـ ـ ـ ــابه ل ـ ـ ـ ـ ــه ف ـ ـ ـ ـ ــي
الصـ ـ ـ ــفات ولربمـ ـ ـ ــا تمي ـ ـ ـ ــز
ذلـ ـ ـ ــك األخيـ ـ ـ ــر بمس ـ ـ ـ ــاحة
أكب ــر ولكـ ــن حالت ــه كان ـ ـت
ســيئة فســتجد األفض ـلية
ب ـ ــالطبع للعق ـ ــار األول ذو
الحالة األفضل.

info@mumtalkati.com

الحال ـ ـ ـ ــة السياس ـ ـ ـ ــية ت ـ ـ ـ ــؤثر
بشـكل مباشـر علـى األوضـاع
االقتص ــادية لل ــبالد م ــا ي ـؤثر
بطبيع ــة الح ــال عل ــى أس ــعار
العقـ ــارات لـ ــذا فـ ــإن تـ ــدهور
األح ـ ــوال السياس ـ ــية لل ـ ــبالد
يح ـ ــد مه ـ ــا ع ـ ــدم اس ـ ــتقرار
للس ـ ـ ـ ــوق العق ـ ـ ـ ــاري فتج ـ ـ ـ ــد
بعـ ـ ــض املنـ ـ ــاطق يـ ـ ــزداد مه ـ ـ ـا
أسـ ـ ـ ــعار العقـ ـ ـ ــارات بشـ ـ ـ ــكل
مب ـ ـ ـ ـ ــالغ في ـ ـ ـ ـ ــه  ،ف ـ ـ ـ ـ ــي ح ـ ـ ـ ـ ــين
تنافض األسعار فـي منـاطق
أخر .

011 410 5060 - 055 440 0893

بيانات العقار

بيانات االرض
المدينة

الحي

منسوب االرض

نوع العقار

مساحة

نوع الملكية

جدة

الروضة

مستوى

سكني تجاري مكتبي

 10,000متر مربع

ملكية مطلقة

رقم الصك

تاريخ الصك

كتابة العدل

الموقع العام

رقم القطعة

رقم المخطط التنظيمي

720208026201

 1439/10/12هــ

جدة

داخل النطاق

()2/1

بدون

الحدود و االطوال
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االتجاه
شماال

الطول (م)

الحد

100

شارع عرض  12م

جنوبا

100

شارع عرض  32م

شرقا

100

شارع عرض  12م

غربا

100

شارع عرض  12م

Riyadh- Al Malqa

info@mumtalkati.com

011 410 5060 - 055 440 0893

مواصفات وخدمات المبنى
بيانات العقار
نوع البناء

حالة البناء والتشطيبات

شاغرية المبنى

استخدام المبنى

خرساني

ممتاز

غير شاغر

تجاري سكني مكتبي

عمر العقار

إكتمال البناء

نوع التكيف

عدد االداور

 13سنة

مكتمل

مركزي

 5أدوار

القبو

الدور االرضي

الميزانيين

األدوار المتكررة

1

1

1

3

الخدمات في المبنى
مصاعد

أنظمة األنذار والحرائق

األمن والسالمة

مولدات كهربائية

متوفر

متوفر

متوفر

متوفر

الخدمات والمرافق المتوفرة في منطقة العقار
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الكهرباء

المياه

الهاتف

الصرف الصحي

متوفر

متوفر

متوفر

متوفر

Riyadh- Al Malqa

info@mumtalkati.com
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أسلوب وطريقة التقييم
لتقددديرالقيمددة السددوقية لند تداء عملددو غددرض التقيدديم وطبيعددة العقددار ،سدديتم االعتمدداد عملددو سددلوب الدددال (طريقددة التدددفقات
الغ ددرض الرئي د د ي م ددن إنشد داء املبن ددى
النقدي ددة ا خص ددومة) اطريق ددة رئيس ددية لتق ددديرقيم ددة العق ددارموت ددوع التقي دديم حيد د
التجاري و تحقي الدال من التأجولللم اتب واملعارض والغرف الفندقية.

 4 -1سلوب الدال
يقـ ـ ــدم أسـ ـ ــلور الـ ـ ــدخل مؤش ـ ـ ـرا علـ ـ ــى
القيم ــة ع ــن طري ــق تحوي ــل الت ــدفقات
النقدي ــة املس ــتقبلية ال ــى قيم ــة حالي ــة
واح ـ ـ ــدة ووفق ـ ـ ــا له ـ ـ ــذا االس ـ ـ ــلور ي ـ ـ ــتم
تحديد قيمة االصل بـالرجوع إلـى قيمـة
االيـ ـ ـ ـرادات او الت ـ ـ ــدفقات النقدي ـ ـ ــة أو
توفير التكاليف من االصل.

طريق ـ ـ ـ ــة الت ـ ـ ـ ــدفقات النقدي ـ ـ ـ ــة
املخصومة

لــي طريقــة لتقيــيم العقــار تعتم ـد علــى
معرفـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ــدخل املسـ ـ ـ ـ ــتقبلي الـ ـ ـ ـ ــذي
ستحق لعقار ما.
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 4 -2املسح امليدان وتحليل الدال
ت ــؤثر أس ــعار االراش ـ ـ ي واملكات ــب واملع ـ ـارض
بشــكل كبيــر فــي تطــوير العقــار واســتعماالت
االراشـ ـ ـ ـ ي املختلف ـ ـ ــة  ،حيـ ـ ـ ـ تعتب ـ ـ ــر أح ـ ـ ــد
العوامــل الرئيســية فــي تحديــد نســبة املــردود
امل ـ ـ ــالي الس ـ ـ ــنوي لالس ـ ـ ــتعماالت املتنوع ـ ـ ــة ،
ك ــذلك أيض ــا ت ــؤثر ف ــي العدي ــد م ــن الن ــواحي
التاطيطيــة األخــر العمرانيــة مثــل أنظمــة
البن ـ ــاء وم ـ ــا تش ـ ــمله م ـ ــن ارتفاع ـ ــات املب ـ ـاني
واالرتــدادات  ،ايضــا نجــد ان جمــع البيانـات
مــن واقــع الســوق صــعب جــدا كــون الســوق
السـ ــعودي يصـ ــعب فيـ ــه جمـ ــع املعلومـ ــات
بدقة

Riyadh- Al Malqa
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وتـ ـ ـ ــم أخـ ـ ـ ــذ بعـ ـ ـ ــض املقارنـ ـ ـ ــات وتحليلهـ ـ ـ ــا
كتجسيد للسوق واملقارنات لي:

011 410 5060 - 055 440 0893

عروض المسح البياني
م

المدينة

الحي

نوع العقار

المساحة متر
مربع

سعر الليلة ر .س القيمة إجمالي ر.س نوع العرض

1

جدة

الروضة

معارض

100

1,300

130,000

ايجار  /حد

2

جدة

الروضة

معارض

360

972

350,000

ايجار  /حد

3

جدة

الروضة

معارض

150

1,000

150,000

ايجار  /حد

4

جدة

الروضة

مكاتب

2,700

500

1,350,000

ايجار  /حد

5

جدة

الروضة

مكاتب

95

500

47,500

ايجار  /حد

6

جدة

الروضة

مكاتب

400

650

260,000

ايجار  /حد

االحداثيات
21.561835
39.163230
21.562060
39.163028
21.560836
39.159103
21.561835
39.163230
21.559966
39.155998
21.561742
39.160061

مالحظات
-------

7

جدة

الروضة

مكتب اداري

450

666

300,000

ايجار  /حد

21.561854
39.163345

--

8

جدة

الروضة

مكتب اداري

600

600

360,000

ايجار  /حد

21.562168
39.1633326

--
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جدول يوضح طريقة التدفقات النقدية المخصومة:
افالاتات طريقة اصم التدفقات النقدية
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7.50%

معدل املصاريف (التشغيلية والرأسمالية) للفندق واملعارض

5%

معدل الشواغر للشقق

5%

معدل الشواغر للمعارض واملكاتب

5 years

فترة التدفقات النقدية

8.5%

معدل الخصم

5%

معدل النمو (كل ثال سنوات)

8.0%

معدل الرسملة

Riyadh- Al Malqa
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االفتراضات واالفتراضات الخاصة:
إيرادات العقار
ت ـ ــم تقـ ـ ــدير إيـ ـ ـرادات العقـ ـ ــار
حسـ ـ ـ ـ ــب الـ ـ ـ ـ ــدخل اإلجمـ ـ ـ ـ ــالي
املرفــق مــن العميــل وبــافتراض
يـ ــحته وباسـ ــبة أشـ ــغار %5
لجميـ ـ ـ ـ ــع السـ ـ ـ ـ ــنوات وذل ـ ـ ـ ـ ــك
تق ـ ـ ـ ــديريا حس ـ ـ ـ ــب البيان ـ ـ ـ ــات
املرفق ــة م ــن العمي ــل وتحلي ــل
البيان ـ ـ ـ ــات م ـ ـ ـ ــع الس ـ ـ ـ ــوق وان
تقــدير إجمــالي الــدخل حســب
العقــد هــو  13,014,490ريــال
سعودي.
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النفقات ال شغيلية والر سمالية

نسبة الشواغر
م ـ ـ ــن خ ـ ـ ــالل أعم ـ ـ ــال املس ـ ـ ــح
واملعاينـ ـ ــة تبـ ـ ــين إن متوسـ ـ ـ
اإلشـ ـ ــغال فـ ـ ــي هـ ـ ــذه املنطقـ ـ ــة
ح ـ ـ ــوالي  ( %95عنـ ـ ـ ــي معـ ـ ـ ــدل
اإلشــعار  ، )%5وب ــافتراض ان
العق ـ ــد متف ـ ــرق ت ـ ــم افتـ ـ ـراض
الشواغر .%10

النفق ــات التش ــغيلية ل ــي النفق ــات
الخاصــة بتــأجير وصــيانة العق ـار و
النفقــات الرأســمالية لــي النفقــات
الو ـ ـ ـ ــي يتحمله ـ ـ ـ ــا املال ـ ـ ـ ــك لت ـ ـ ـ ــرميم
وتط ـ ــوير العق ـ ــار مه ـ ــد الحف ـ ــا
عليـ ــه فـ ــي حالـ ــة مناسـ ــبة لتحقي ـ ـق
الدخل السنوي املالئم
وتمثــل نســبة النفقــات التش ـغيلية
 %15 - %5بالاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبة ملشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريع
مشـ ـ ـ ــامهة فـ ـ ـ ــي املنطقـ ـ ـ ــة املحيط ـ ـ ـ ـة
وتشــمل تكــاليف نفقــات الخــدمات
املشـ ـ ـ ــتركة والنظافـ ـ ـ ــة والص ـ ـ ـ ــيانة
للمبنـ ـ ـ ــى ونفقـ ـ ـ ــات إدارة ومراقب ـ ـ ـ ـة
األم ــن فيم ــا يتعل ــق بتقي ــيم العق ــار
نج ـ ـ ـ ــد ان النفقـ ـ ـ ـ ــات التشـ ـ ـ ـ ــغيلية
والرأســمالية تقــدر بقيمــة %7.50
من دخل االيجار الفعلي.
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معدل الرسملة
مع ـ ــدل الرس ـ ــملة هـ ــو مع ـ ــدل
ســتعمل لتحويــل الــدخل الــى
قيم ـ ــة ويس ـ ــتعمل ف ـ ــي تق ـ ــدير
القيمـ ــة االسـ ــتردادية للعق ـ ـار
وهنـ ـ ـ ــاا اك ـ ـ ـ ــر مـ ـ ـ ــن طريقـ ـ ـ ــة
الشتقاق معدل الرسملة فان
كـ ــل طريق ــة م ــن ه ــذه الط ــرق
تعتمد على اسـتادام املاشـ ي
القري ـ ـ ـ ـ ــب كوس ـ ـ ـ ـ ــيلة لتوق ـ ـ ـ ـ ــع
املستقبل.
ف ـ ــي ه ـ ــذا التقري ـ ــر ت ـ ــم تق ـ ــدير
مع ـ ـ ـ ــدل الرس ـ ـ ـ ــملة بطريق ـ ـ ـ ــة
االسـ ـ ـ ــتاال مـ ـ ـ ــن السـ ـ ـ ــوق
وذل ــك حس ــب ص ــناديق ريـ ــت
املش ـ ـ ـ ـ ـ ــامهة للعق ـ ـ ـ ـ ـ ــار مح ـ ـ ـ ـ ـ ــل
التقي ـ ــيم ف ـ ــي منطق ـ ــة العقـ ـ ـار
وقت التقييم هو .%8
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جدول يوضح طريقة التدفقات النقدية المخصومة:
املساحة الصافية اجمالي االيجار
(م)2
لتيجار

التدفقات النقدية الداالة

Estimated Rental Growth
Expected Rental Income
املعارض وامل اتب
4596
ناق معدل الشواغر
الشق السهنية
ناق

7987

2021
0

2022
1

2023
2

0%

0%

0%

1950

0.00

585.31

0.00

معدل الشواغر

ُمجمل دال االيجار
اجمالي الدال الفعملي
ناق معدل املصاريف
(ال شغيلية والر سمالية)

0.00
0
0
10.0%

صافي الدال ال شغيملي للمبني ))NOI

السنوات
2024
3
5%

2025
4

2026
5

5%

5%

12,358,463 11,769,965 11,209,490 11,209,490
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
617,923
588,498
560,475
560,475
1,990,013 1,895,250 1,805,000
1,805,000
5%
5%
5%
5%
99,501
94,763
90,250
90,250
14,348,475 13,665,215 13,014,490 5,352,666
717,424
683,261
650,725
650,725
13,631,051 12,981,954 12,363,766 12,363,766

12,976,386
5.0%
648,819
2,089,513
5%
104,476
15,065,899
753,295
14,312,604

1,022,329

1,073,445

12,608,723 12,008,307 11,436,483

13,239,159

0

927,282

0

11,436,483

927,282

973,647

القيمة االسالدادية للمبني
صافي التدفقات النقدية
معامل اصخصم
القيمة اصوالية للتدفقات النقدية
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القيمة االسالدادية

165,489,484
0
1
0

12,608,723 12,008,307 11,436,483 11,436,483
0.7216
0.7829
0.8495
0.9217
9,098,130 9,401,401 9,714,781 10,540,537

13,239,159
0.6650
8,804,642

165,489,484
0.6650
110,058,024

صافي القيمة اصوالية للمبني

157,617,515

القيمة الائائية للعقار بعد التقريب

157,650,000

تقرير تقييم مركز أمنية التجاري
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القيمة النهائية للعقار
بنــاء علــى تطبيــق أســلور الــدخل – طريقــة التــدفقات النقديــة املخصــومة للوصــول للقيمــة فــان القيمــة النهائيــة للعقــار يمكــن
تحديدها كالتالي:
ت
القيمة الائائية رقما

 157,650,000لاير سعودي

ت
القيمة الائائية اتالة

فق مئة وسبعة وخمسون مليون وست مئة وخمسون ألف ريال سعودي ال غير

اعتماد التقرير

رئيس جملس اإلدارة

الرئيس التنفيذي

م /أمحد بن حممد أبابطني

م /عبد اهلل بن علي الشويعر

رقم العضوية 1210000305 /

رقم العضوية 1210000540 /
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فريق العمل
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الوصف

األسم

فئة العضوية

رقم العضوية

رئيس مجلس اإلدارة

م  /أحمد محمد أبابطين

أساس ي زميل

1210000305

الرئيس التنفيذي

م /عبد هللا على الشويعر

أساس ي زميل

1210000540
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info@mumtalkati.com

011 410 5060 - 055 440 0893

مسح فوتوغرافي يوضح العقار
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مسح فوتوغرافي يوضح العقار
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مسح فوتوغرافي يوضح العقار
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مسح فوتوغرافي يوضح العقار
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صورة توضح موقع المقارنات المشابهة
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صورة توضح موقع العقار في مدينة جدة
االحداثيات اصجغر افية
N 26.31163
E 50.22315
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تقريرتقييم مبنى سهني تجاري مهتبي
جدة -حي األندلس

(فند سهوت التحلية)
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المقدمة
السادة  /صندو الرياض ريت (شراة الرياض للدال العقاري)

املوقرين

شكرا الختياركم شـركة ممتلكـاتي للتقيـيم العقـاري وبنـاء علـى طلـبكم لتقيـيم مبنـى سـكني تجـاري مكتبـي (فنـدق أسـكوت التحليـة) الواقـع بجـدة –
حي األندلس فقد قمنا بالكشف الفعلي على واقع العقار و معاينـة و دراسـة املسـتندات و الخـرائ الالزمـة وبعـد اجـراء دراسـة للمنطقـة املحيطـة
واملجاورة للعقار نرفق طية التقرير التالي الذي يوفر البيانات الالزمة و يبين االسبار للوصول الى القيمة السوقية للعقار.
حي عملنا على دراسة املستندات املستلمة من العميل (الصك ورخصة البناء) وتم افتـراض يـحتها وعـدم وجـود أي اعبـاء تلحـق مهـا او قـد تـؤثر
على عملية التقييم
كما حاولنا جاهدين في هذا امللخص بتقديم رأينا حول القيمة السوقية للعقار بحسب ما توفر لدينا من معلومات مقدمة من العميل.
العقار املقدر هو عبارة عن مبنى سكني تجاري بمساحة اجماليـة لـألرض  2,025.00متـر مربـع حسـب الصـك وبمسـاحة اجماليـة للمبـاني (حسـب
الرخصة).
بناء على الدراسة املنجزة فإننا نقدر القيمة السوقية للعقار محل التقييم على وضعه الراهن بتاريخ التقدير وكما هو موثق مهذا التقرير

في  2022/06/30م
بمبلغ وقدره ( )140,875,000ريال سعودي  ،فق مئة وأربعون مليون وثمان مئة وخمسة وسبعون ألف ريال سعودي ال غير
الرئيس التنفيذي
م /عبد هللا بن علي الشويعر
رقم اـلعضوية 1210000540 /ـ
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رئيس مجلس اإلدارة
م /أحمد بن محمد أبابطين
رقم العضوية 1210000305 /
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المحتوى

ا وتوى
امللخص التنفيذي
نطاق العمل
شروط التقييم
بيانات العقار

التقييم
حسار القيمة السوقية

مسح فوتوغرافي يوضح موقع العقار وموقعه من املدينة
صورة توضح عروض املسح امليداني
فريق العمل
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الملخص التنفيذي
معد التقرير  :شركة ممتلكاتي للتقييم بترخيص رقم  808/18/323بتاريخ  1439/07/11ه ـ
املقيم
العميل (صاحب التقرير) شركة الرياض للدخل العقاري
املستفيد(مستخدم التقرير) شركة الرياض للدخل العقاري
تقرير دوري لصندوق شركة الرياض للدخل العقاري
الغرض من التقييم
عبارة عن أرض مقام عليها مبنى سكني تجاري مكتبي (فندق أسكوت التحلية)
العقار موتوع التقييم
جدة– حي األندلس – ماط رقم (/196ر) – قطعة رقم ()18 -16 -15
عنوا العقار
 2,025.00متر مربع حسب الصك
مساحة قطعة األرض
متعدد املساحات ( حسب رخصة املباني)
مسطحات املبان
شركة الرياض للدخل العقاري
سم املال
320226008758
رقم الص
 1437/12/03هـ
تاريخ الص
نوع امللهية
ساس القيمة
معايولالتقييم
سلوب التقييم
تاريخ املعاينة
تاريخ نفاذ القيمة
تاريخ إصدارالتقييم
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ملكية مطلقة
القيمة السوقية
معايير التقييم الدولية املقيم ( )IVSالصادرة في العام  2022م
أسلور الدخل (طريقة التدفقات النقدية املخصومة)
2022/06/05م
2022/06/30م
2022/06/30م
Riyadh- Al Malqa
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 3-1الشروط املرجعية:
تــم إعــداد تقريــر التقيــيم بنــاء علــى التعليمــات الوــي تــم تلقيهــا مــن العميــل (شــركة الريــاض للــدخل العقــاري) لتقــدير القيمــة الســوقية للعقــار موضــوع التقيــيم لغــرض التقيــيم
الــدوري لصــندوق شــركة الريــاض للــدخل العقــاري  ،وبالتــالي فــان هــذا التقريــر ال يجــوز اســتادامه ألي أغ ـراض أخــر إن تقريــر التقيــيم قــد اعــد بواس ـطة ش ـركة ممتلكــاتي
للتقيــيم املعتمــدة مــن الهيئــة الســعودية للمقيمــين املعتمــدين وذلــك بعــد فحــص العقـ ــار محــل التقريــر ،وجمــع البيانــات واملعلومــات وتحليلهــا لتكــوين وتطــوير رأي محايــد عــن
القيمــة الســوقية للعقــار املــذكور ليتناســب مــع الغــرض الــذي تــم تحديــده مســبقا وتماشــيا مــع معــايير التقيــيم الدوليــة املقــيم ( )IVSالصــادرة فــي العــام  2022م  ،ويقــر املقــيم
باستقالليته وبعدم وجود تعارض مصالح مع أي أطرا مهمة في التقييم او األصول موضع التقييم.

 4-1تحديد العقار محل التقييم:
العقار عبارة عن ارض مقام عليها مبنى سكني تجاري مكتبي في منطقة جدة ،طريق االمير محمد بن عبد العزيز ،مساحة األرض حسب الصك لي  2,025.00متر مربع.

 5-1الغرض من التقييم :
تقدير قيمة امللكية املطلقة للمبنى (فندق أسكوت التحلية) لغرض التقييم الدوري لصندوق شركة الرياض للدخل العقاري.

 6-1ساس القيمة املستخدمة:
عتمد أساس التقييم علـى تقـدير القيمـة السـوقية للعقـار فـي تـاريخ التقيـيم  ،علـى أسـاس ان العقـار خـالي مـن جميـع االعتبـارات والشـروط التقييديـة وااللتزامـات القانونيـة ،
وعليـه ان املفهـوم املتبــع فـي هـذا التقريــر عـن القيمـة الســوقية هـو املفهـوم الــذي تـم تقديمـه فــي املعيـار  104الفقـرة ( )103مــن معـايير التقيـيم الدوليــة " :القيمـة السـوقية لــي
املبلــغ املقــدر الــذي يابغــي علــى أساســه مبادلــة األصــول أو االلتزامــات فــي تــاريخ التقيــيم ـبــين مشــتر راغــب وبــائع راغــب فــي إطــار معاملــة علــى أســاس محايـد بعــد تســويق مناســب
حي يتصر كل طر من األطرا بمعرفة وحكمة دون قسر أو إجبار".
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 7-1تاريخ التقييم :
تــم اســتاال ال ـرأي فــي القيمــة فــي  30يونيــو  2022م فــي حــين أن تــاريخ البح ـ واالستقصــاء (املعاينــة ) هــو  5يونيــو  2022م وتــاريخ إصــدار التقريــر هــو  30يونيــو  2022م
ويعكس التقييم رأينا في القيمة في تاريخ التقييم ولكن قيم العقارات لي عرضة للتقلبات بمرور الوقت حي قد تتغير يرو السوق

 8-1نطا التقييم :
اشــتمل نطــاق التقيــيم علــى البحـ والتحليــل إلعــداد التقريــر وفقــا للغــرض املقصــود بــالتوافق مــع معــايير التقيــيم الدوليــة  ،حيـ تــم فحــص العقــار ومعاياتــه مــن الــداخل
والخارج في تاريخ معاينة العقار وتم الحصول على كافة البيانات الالزمة إلعداد التقرير.

 9-1طبيعة ومصدراملعلومات :
تم االعتماد على املعلومات املوجودة في صكوا امللكية املرفقة للعقار  ،كما أن البيانات البلدية والسوقية واالقتصادية املقدمة ضمن هـذا التقريـر لـي اسـتنادا إلـى مصـادر
معتمدة ماتلفة ولم نطلع على عقود التأجير الخاصة بالعقار وتم االعتماد فق على معلومات العقار ومقارنتها مع اسعار السوق وبافتراض يحتها.

 10-1االفالاتات و الظروف االستثنائية:
لــم يتــوفر للمقــيم إمكاني ــة فحــص املوقــع بيفيــا وعل ــى هــذا تــم افت ـراض أن العق ــار موضــع التقيــيم ال يحتــوي عل ــى أي مــواد خطــرة أو ملوثــة بيفي ـا ،وت ـم افت ـراض ان الص ــيانة
والتشغيل لجزئية املكاتب واملعارض نسبة  %2من املصروفات و %38بالاسبة للفنادق وذلك حسب السائد في منطقة العقار.
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فرضيات التقرير
-

تلتزم شركة ممتلكاتي للتقييم بسرية املعلومات الواردة في التقرير.

-

إن هذا التقييم مرتب بتقدير القيمة السوقية في يل الظرو الحالية.

-

التقرير معد لغرض العميل ومستادمين التقرير واليجوز استادامه إال في الغرض الذي أعد مـن أجلـه واليجـب توزيعـه او نشـره او جـزء
منه في أي مستند او بيان او تعميم او اي وسيلة من وسائل االتصاالت إال بعد الحصول على موافقة خطية من شركة ممتلكـاتي للتقيـيم
ونصر ملدير الصندوق نشر هذا التقرير على موقعه اإللكتروني وكذلك على موقع تداول اإللكترونـي وعلـى موقـع هيئـة السـوق املاليـة وال
نقبل إي مسئولية أيا كانت أمام أي طر أخر.

-

تم معاينة العقار ياهريا ولم يتم الكشف عليه إنشائيا ولم يتم مالحظة أي عيور ياهرة مالم تذكر في التقرير.

-

إن جميــع املســتندات املقدمــة مــن العميــل لــي علــى مســئوليته وشــركة ممتلكــاتي للتقيــيم لــيس لهــا أي مســئولية تجــاه املســتندات الخاصــة
مهذا العقار ،وتم افتراض املستندات يحيحة وخالية من أي التزامات قانونية أو أي معوقات مالم تذكر باملستندات او يصـر مهـا طالـب

التقيــيم كمــا ال تقــر الشــركة بدقــة او اكتمــال البيانــات املتاحــة واحيانــا يــتم افتـراض فرضــيات وذلــك حســب وضــع الســوق فــي حــال نقــص
املعلومات وعليه التعبر عن رأهها ولم تقم بأي نوع من الضمانات لدقة البيانات او اكتمالها إال فيما أشارت اليه بوضو في هذا التقرير.
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-

تم التقييم حسب املعايير الدولية الصادرة من هيئة السعوديين للمقيمين املعتمدين في عام  2022م.

-

مدة هذا التقييم سارية ملدة ثالثة أشهر من تاريخ إعداد هذا التقرير.
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نطاق العمل
لنود نطا العمل
نطاق البح

االيضاح
املسح امليداني ملنطقة العقارات محل التقييم و العقارات املشامهة لها وعملنا قدر املستطاع على جمع البيانات وتحليلها
للخروج باتائج تادم هذا التقرير و الغرض املاشود من اجله

اعتمدنا في اعداد هذا التقرير على املعلومات املقدمة لنا من العميل وافترضنا امها يحيحه و اعتمدنا عليها للوصول بمارجات هذا التقرير
طبيعة و مصادر املعلومات كما اعتمدنا على حزمة من املعلومات و البيانات الخاصة بشركة ممتلكاتي للتقييم ومن اعمال التقييم السابقة و املسح امليداني املستمر
ومن ادارة الدراسات و االبحا بالشركة والوي نر حسب حدود علمنا امها يحيحة

نوع التقرير

التقرير متكامل يحتوي على ايضا متكامل لكافة اعمال التقييم بما تتضمنه من خطوات و بيانات و معلومات و حسابات و خالفه

قيود استادام التقرير

التقرير اعد لغرض العميل وال يجوز استادامه اال في الغرض الذي اعد من اجله وال يجب توزيعه او نشرة او جزء منه اال بعد الحصول على
موافقة خطية من شركة ممتلكاتي للتقييم

املعايير املتبعة
االفتراضات املهمة و
االفتراضات الخاصة
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معايير التقييم الدولية ) (IVSCالصادرة من الهيئة السعودية للمقيمين املعتمدين لعام  2022م
ال تتحمل شركتنا أي مسؤولية ازاء اية معلومات يتم استالمها من العميل و الوي من املفترض سالمتها و امكانية االعتماد عليها
كما ال تقر شركتنا بدقة او اكتمال البيانات املتاحة و ال تعبر عن رأهها و لم تقم بعرض أي نوع من الضمانات لدقة البيانات او اكتمالها اال
فيما اشارت اليه بوضو في هذا التقرير
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مراحل العمل

1

نطا العمل :

4

االجتم ـ ـ ــاع بالعمي ـ ـ ــل و تحدي ـ ـ ــد نط ـ ـ ــاق العم ـ ـ ــل بم ـ ـ ــا
يتض ـ ــمنه م ـ ــن غ ـ ــرض التقي ـ ــيم و اس ـ ــاس القيم ـ ــة و
االط ـ ـرا املعنيـ ــة و تـ ــاريخ التقيـ ــيم و أي افتراضـ ــات
خاص ـ ــة او هام ـ ــة بم ـ ــا يتض ـ ــمن وض ـ ــو التكلي ـ ــف و
املخرجات املتوقعة منه.

تطبي طر التقييم:

بنــاء علــى نطــاق العمــل و تحليــل الســوق يــتم تحديــد
طـ ــرق التقيـ ــيم املناسـ ــبة و وضـ ــع كافـ ــة االفتراضـ ــات
وامل ــدخالت للقي ــام بالحس ــابات املالي ــة للوص ـول ال ــى
القيمة السوقية وفقا للطرق املختارة.
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2

املعاينة وتحليل املوقع

معاين ـ ـ ـ ــة العق ـ ـ ـ ــار و التع ـ ـ ـ ــر عل ـ ـ ـ ــى خصائص ـ ـ ـ ــه و
مواصـ ـ ــفاته و مطابقـ ـ ــة املسـ ـ ــتندات مـ ـ ــع الواقـ ـ ــع .و
تحليـ ـ ــل موق ـ ـ ــع العقـ ـ ــار و االس ـ ـ ــتادامات املحيطـ ـ ــة
بالعق ـ ـ ــار م ـ ـ ــع تحدي ـ ـ ــد نط ـ ـ ــاق البح ـ ـ ـ الجغراف ـ ـ ــي و
االنشطة و املشاريع املناسبة

5

تقدير القيمة:

ي ـ ـ ــتم التوفي ـ ـ ــق ب ـ ـ ــين ط ـ ـ ــرق التقي ـ ـ ــيم املس ـ ـ ــتادمة
للوصــول الــى القيمــة الســوقية النهائيــة للعق ـار وفقــا
لتقديرنا النهائي.
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3

6

جمع وتحليل البيانات :
القي ـ ـ ــام بجمـ ـ ــع البيان ـ ـ ــات السـ ـ ــوقية ( االيج ـ ـ ــارات و
العوائ ـ ــد ونس ـ ــب االش ـ ــغال و مص ـ ــاريف الص ـ ــيانة و
التشــغيل ) للعقــارات املــدرة للــدخل  .و البحـ ايضــا
عــن اســعار االراش ـ ي املشــامهة و تكــاليف املقــاولين و
تحليــل تلــك البيانــات للوصــول الــى معرفــة باتجاهــات
الســوق الســابقة و الحاليــة و املؤش ـرات املســتقبلية
الوي سيتم االعتماد عليها عند تطبيق الية التقييم

إعداد التقرير:
نع ـ ــد تقري ـ ــر التقي ـ ــيم وفق ـ ــا لنط ـ ــاق العم ـ ــل بحيـ ـ ـ
يتضـ ــمن البيانـ ــات و النت ـ ــائج و املخرجـ ــات الو ـ ـي ت ـ ــم
التوصل اليها من خالل مراحل العمل السابقة

011 410 5060 - 055 440 0893

العوامل االقتصادية المؤثرة في ظروف السوق وفي عملية اتخاذ القرارات
• العرض والطلب
كلمــا ازدادت نســبة الطلـب
وقل ــت نس ــبة الع ــرض علـ ـى
العق ـ ـ ــارات كلم ـ ـ ــا ارتفع ـ ـ ــت
أســعار العقــارات والعكــس
يحيح بالطبع فكلما قلـت
نسـبة الطلــب وزادت نسـبة
الع ــرض كلم ــا قل ــت أس ــعار
العقــارات كمــا تتــأثر نس ـبة
الطل ــب والع ــرض بالعديـ ـد
م ــن العوام ــل االقتص ــادية
والسياسية.
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• تو افر اصخدمات
تـوافر الخـدمات كاملــدارس
 ،الجامعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ،املـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوالت
التجاري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،الوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائل
الترفيهي ـ ـ ـ ـ ــة وغيره ـ ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ـ ــن
الخــدمات فــي منطقــة يــؤثر
عل ـ ـ ـ ــى أس ـ ـ ـ ــعار العق ـ ـ ـ ــارات
بشكل كبير فيـزداد الطلـب
عليه ـ ـ ــا م ـ ـ ــا ي ـ ـ ــؤثر بطبيع ـ ـ ـة
الح ــال عل ــى ازدي ــاد أس ــعار
العقارات في املنطقة.

• الوتع االقتصادي

• حالة العقار

األوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع االقتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادية
املتدنية بال شك تؤثر علـى
الس ـ ــوق العق ـ ــاري وأس ـ ــعار
العقـ ـ ــارات فتس ـ ـ ـ ب حالـ ـ ــة
م ـ ـ ـ ــن الرك ـ ـ ـ ــود واناف ـ ـ ـ ــاض
األسـ ـ ــعار  ،ام ـ ـ ــا ف ـ ـ ــي حال ـ ـ ــة
انتع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الحال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
االقتص ــادية لل ــبالد وثب ــات
دخ ـ ـ ــل الف ـ ـ ــرد فف ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذه
الحالـ ـ ـ ـ ــة تـ ـ ـ ـ ــزداد األسـ ـ ـ ـ ــعار
حي يكون هناا استقرار
في الحالة املادية لألفراد مـا
يجعلهــم قــادرين علــى ش ـراء
أو تأجير العقارات.

Riyadh- Al Malqa

• اصوالة السياسية

كلم ــا كان ــت حال ــة العق ــار
جيــدة كلمــا أثــر ذلــك عل ـى
ازدي ــاد س ــعر العق ــار عل ــى
سـ ـ ـ يل املث ـ ــال إن قارنـ ـ ـت
عقــار حالتــه جيــدة بعقـار
خ ـ ـ ـ ـ ــر مش ـ ـ ـ ـ ــابه ل ـ ـ ـ ـ ــه ف ـ ـ ـ ـ ــي
الصـ ـ ـ ــفات ولربمـ ـ ـ ــا تمي ـ ـ ـ ــز
ذلـ ـ ـ ــك األخيـ ـ ـ ــر بمس ـ ـ ـ ــاحة
أكب ــر ولكـ ــن حالت ــه كان ـ ـت
ســيئة فســتجد األفض ـلية
ب ـ ــالطبع للعق ـ ــار األول ذو
الحالة األفضل.

info@mumtalkati.com

الحال ـ ـ ـ ــة السياس ـ ـ ـ ــية ت ـ ـ ـ ــؤثر
بشـكل مباشـر علـى األوضـاع
االقتص ــادية لل ــبالد م ــا ي ـؤثر
بطبيع ــة الح ــال عل ــى أس ــعار
العقـ ــارات لـ ــذا فـ ــإن تـ ــدهور
األح ـ ــوال السياس ـ ــية لل ـ ــبالد
يح ـ ــد مه ـ ــا ع ـ ــدم اس ـ ــتقرار
للس ـ ـ ـ ــوق العق ـ ـ ـ ــاري فتج ـ ـ ـ ــد
بعـ ـ ــض املنـ ـ ــاطق يـ ـ ــزداد مه ـ ـ ـا
أسـ ـ ـ ــعار العقـ ـ ـ ــارات بشـ ـ ـ ــكل
مب ـ ـ ـ ـ ــالغ في ـ ـ ـ ـ ــه  ،ف ـ ـ ـ ـ ــي ح ـ ـ ـ ـ ــين
تنافض األسعار فـي منـاطق
أخر .

011 410 5060 - 055 440 0893

بيانات العقار

بيانات االرض
المدينة

الحي

منسوب االرض

نوع العقار

مساحة

نوع الملكية

جدة

االندلس

مستوى

سكني تجاري مكتبي

 2,025متر مربع

ملكية مطلقة

رقم الصك

تاريخ الصك

كتابة العدل

الموقع العام

رقم القطعة

رقم المخطط التنظيمي

320226008758

 1437/12/03هــ

جدة

داخل النطاق

()18 -16 -15

/196ب

الحدود و االطوال
االتجاه
شماال
جنوبا
شرقا

غربا
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الطول (م)

الحد

25
25
81
81

شارع عرض  40م
قطعة رقم 20
قطعة رقم 14 -17
شارع عرض  20م

Riyadh- Al Malqa

info@mumtalkati.com

011 410 5060 - 055 440 0893

مواصفات وخدمات المبنى
بيانات العقار
نوع البناء

حالة البناء والتشطيبات

شاغرية المبنى

استخدام المبنى

خرساني

ممتاز

غير شاغر

تجاري سكني مكتبي

عمر العقار

إكتمال البناء

نوع التكيف

عدد االداور

 6سنوات

مكتمل

مركزي

 14دور

القبو

الدور االرضي

الميزانيين

األدوار المتكررة

1

1

1

12

مصاعد
متوفر

أنظمة األنذار والحرائق
متوفر

الخدمات في المبنى
األمن والسالمة
متوفر

مولدات كهربائية
متوفر

الخدمات والمرافق المتوفرة في منطقة العقار
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الكهرباء

المياه

الهاتف

الصرف الصحي

متوفر

متوفر

متوفر

متوفر
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أسلوب وطريقة التقييم
لتقددديرالقيمددة السددوقية لند تداء عملددو غددرض التقيدديم وطبيعددة العقددار ،سدديتم االعتمدداد عملددو سددلوب الدددال (طريقددة التدددفقات
الغ ددرض الرئي د د ي م ددن إنشد داء املبن ددى
النقدي ددة ا خص ددومة) اطريق ددة رئيس ددية لتق ددديرقيم ددة العق ددارموت ددوع التقي دديم حيد د
التجاري و تحقي الدال من التأجولللم اتب واملعارض والغرف الفندقية.

 4 -1سلوب الدال
يقـ ـ ــدم أسـ ـ ــلور الـ ـ ــدخل مؤش ـ ـ ـرا علـ ـ ــى
القيم ــة ع ــن طري ــق تحوي ــل الت ــدفقات
النقدي ــة املس ــتقبلية ال ــى قيم ــة حالي ــة
واح ـ ـ ــدة ووفق ـ ـ ــا له ـ ـ ــذا االس ـ ـ ــلور ي ـ ـ ــتم
تحديد قيمة االصل بـالرجوع إلـى قيمـة
االيـ ـ ـ ـرادات او الت ـ ـ ــدفقات النقدي ـ ـ ــة أو
توفير التكاليف من االصل.

طريق ـ ـ ـ ــة الت ـ ـ ـ ــدفقات النقدي ـ ـ ـ ــة
املخصومة

لــي طريقــة لتقيــيم العقــار تعتم ـد علــى
معرفـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ــدخل املسـ ـ ـ ـ ــتقبلي الـ ـ ـ ـ ــذي
ستحق لعقار ما.
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 4 -2املسح امليدان وتحليل الدال
ت ــؤثر أس ــعار االراش ـ ـ ي واملكات ــب واملع ـ ـارض
بشــكل كبيــر فــي تطــوير العقــار واســتعماالت
االراشـ ـ ـ ـ ي املختلف ـ ـ ــة  ،حيـ ـ ـ ـ تعتب ـ ـ ــر أح ـ ـ ــد
العوامــل الرئيســية فــي تحديــد نســبة املــردود
امل ـ ـ ــالي الس ـ ـ ــنوي لالس ـ ـ ــتعماالت املتنوع ـ ـ ــة ،
ك ــذلك أيض ــا ت ــؤثر ف ــي العدي ــد م ــن الن ــواحي
التاطيطيــة األخــر العمرانيــة مثــل أنظمــة
البن ـ ــاء وم ـ ــا تش ـ ــمله م ـ ــن ارتفاع ـ ــات املب ـ ـاني
واالرتــدادات  ،ايضــا نجــد ان جمــع البيانـات
مــن واقــع الســوق صــعب جــدا كــون الســوق
السـ ــعودي يصـ ــعب فيـ ــه جمـ ــع املعلومـ ــات
بدقة

Riyadh- Al Malqa
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وتـ ـ ـ ــم أخـ ـ ـ ــذ بعـ ـ ـ ــض املقارنـ ـ ـ ــات وتحليلهـ ـ ـ ــا
كتجسيد للسوق واملقارنات لي:

011 410 5060 - 055 440 0893

عروض المسح البياني

سعر الليلة
القيمة إجمالي ر.س نوع العرض
ر .س

الحي

نوع العقار

المساحة متر
مربع

1

جدة

االندلس

ايبس مركز
مدينة جدة

فندق

55

2

جدة

االندلس

نوفوتيل تاليا

فندق

36

440

3

جدة

االندلس

--

معارض

143

--

2,343

4

جدة

االندلس

--

معارض

180

--

1,639

295,000

5

جدة

االندلس

--

معارض

300

--

1,500

450,000

--

6

جدة

االندلس

--

معارض

180

--

1666

300,000

--

7

جدة

االندلس

--

معارض

280

--

1535

280,000

--

م المدينة
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االحداثيات

مالحظات

560

--

--

3

--

--

4

335,000

---
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جدول يوضح طريقة التدفقات النقدية المخصومة:
افالاتات طريقة اصم التدفقات النقدية
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0%

معدل املصاريف (التشغيلية والرأسمالية) للفندق
واملعارض

0%

معدل الشواغر للفندق

5%

معدل الشواغر للمعارض واملكاتب

5 years

فترة التدفقات النقدية

8.5%

معدل الخصم

3%

معدل النمو ( من السنة الثالثة)

8.0%

معدل الرسملة
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تقدير القيمة بطريقة التدفقات النقدية المخصومة:
إيرادات العقار
ت ـ ــم تقـ ـ ــدير إيـ ـ ـرادات العقـ ـ ــار
حسـ ـ ـ ـ ــب الـ ـ ـ ـ ــدخل اإلجمـ ـ ـ ـ ــالي
املرفــق مــن العميــل وبــافتراض
يـ ــحته وباسـ ــبة أشـ ــغار %0
حس ــب البيان ــات املرفق ــة مـ ـن
العمي ــل وتحلي ــل البيان ــات مــع
السـ ـ ــوق وان تقـ ـ ــدير إجمـ ـ ــالي
الـ ـ ــدخل حسـ ـ ــب العقـ ـ ــد هـ ـ ــو
 10,800,000.00ريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
سعودي.
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النفقات ال شغيلية والر سمالية

نسبة الشواغر
م ـ ـ ــن خ ـ ـ ــالل أعم ـ ـ ــال املس ـ ـ ــح
واملعاينـ ـ ــة تبـ ـ ــين إن متوسـ ـ ـ
اإلشـ ـ ــغال فـ ـ ــي هـ ـ ــذه املنطقـ ـ ــة
ح ـ ـ ــوالي  ( %95عنـ ـ ـ ــي معـ ـ ـ ــدل
اإلشــغار  ، )%5وب ــافتراض ان
العق ــد مس ــتأجر بعق ــد واح ــد
لكام ـ ــل العقـ ـ ــار تـ ـ ــم افتـ ـ ـراض
الشواغر .%5

النفق ــات التش ــغيلية ل ــي النفق ــات
الخاص ــة بت ــأجير وص ــيانة العق ــار و
النفق ــات الرأس ــمالية ل ــي النفق ــات
الوي يتحملهـا املالـك لتـرميم وتطـوير
العق ـ ــار مه ـ ــد الحف ـ ــا علي ـ ــه ف ـ ــي
حالـ ـ ــة مناسـ ـ ــبة لتحقيـ ـ ــق الـ ـ ــدخل
السـ ـ ـ ــنوي املالئـ ـ ـ ــم وتمثـ ـ ـ ــل نسـ ـ ـ ــبة
النفق ـ ــات التش ـ ــغيلية %20 - %10
بالاس ـ ـ ـ ــبة ملش ـ ـ ـ ــاريع مش ـ ـ ـ ــامهة فـ ـ ـ ـ ـي
املنطق ــة املحيط ــة وتش ــمل تك ـاليف
نفق ـ ـ ـ ـ ـ ــات الخ ـ ـ ـ ـ ـ ــدمات املش ـ ـ ـ ـ ـ ــتركة
والنظافة والصيانة للمبنى ونفقات
إدارة ومراقب ـ ــة األم ـ ــن فيم ـ ــا يتعل ـ ـق
بتقيـ ــيم العقـ ــار نجـ ــد ان النفق ـ ـات
التش ـ ـ ـ ــغيلية والرأس ـ ـ ـ ــمالية تق ـ ـ ـ ــدر
بقيم ـ ـ ــة  %0م ـ ـ ــن دخ ـ ـ ــل االيج ـ ـ ــار
الفعلـ ــي ك ـ ــون جمي ـ ــع النفق ـ ــات ت ـ ـم
تحميله ـ ــا للمس ـ ــتأجر ك ـ ــون العق ـ ـار
بعقد واحد.
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معدل الرسملة
مع ـ ــدل الرس ـ ــملة هـ ــو مع ـ ــدل
ســتعمل لتحويــل الــدخل الــى
قيم ـ ــة ويس ـ ــتعمل ف ـ ــي تق ـ ــدير
القيمـ ــة االسـ ــتردادية للعق ـ ـار
وهنـ ـ ـ ــاا اك ـ ـ ـ ــر مـ ـ ـ ــن طريقـ ـ ـ ــة
الشتقاق معدل الرسملة فان
كـ ــل طريق ــة م ــن ه ــذه الط ــرق
تعتمد على اسـتادام املاشـ ي
القري ـ ـ ـ ـ ــب كوس ـ ـ ـ ـ ــيلة لتوق ـ ـ ـ ـ ــع
املستقبل.
ف ـ ــي ه ـ ــذا التقري ـ ــر ت ـ ــم تق ـ ــدير
مع ـ ـ ـ ــدل الرس ـ ـ ـ ــملة بطريق ـ ـ ـ ــة
االسـ ـ ـ ــتاال مـ ـ ـ ــن السـ ـ ـ ــوق
وذل ــك حس ــب ص ــناديق ريـ ــت
املش ـ ـ ـ ـ ـ ــامهة للعق ـ ـ ـ ـ ـ ــار مح ـ ـ ـ ـ ـ ــل
التقي ـ ــيم ف ـ ــي منطق ـ ــة العقـ ـ ـار
وقت التقييم هو .%8
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جدول يوضح طريقة التدفقات النقدية المخصومة:
املساحة الصافية اجمالي االيجار
(م)2
لتيجار

التدفقات النقدية الداالة

Estimated Rental Growth
Expected Rental Income
املساحة التأجولية للفند
13,365
ناق معدل الشواغر
املعارض وامل اتب
ناق

13,365
معدل الشواغر

134.68

ُمجمل دال االيجار
اجمالي الدال الفعملي
ناق معدل املصاريف
(ال شغيلية والر سمالية)

2021
0

2022
1

2023
2

0%

0%

0%

صافي الدال ال شغيملي للمبني ))NOI

5%

2025
4

2026
5

5%

5%

0.00

9,548,100 9,270,000 9,000,000
9,000,000
0%
0%
0%
0%
0
0
0
0
1,909,620 1,854,000 1,800,000
1,800,000
5%
5%
5%
5%
95,481
92,700
90,000
90,000
11,457,720 11,124,000 10,800,000 10,800,000
717,424
683,261
650,725
650,725
95,481
92,700
90,000
90,000

9,834,543
0%
0
1,966,909
5%
98,345
11,801,452
753,295
98,345

0

11,362,239 11,031,300 10,710,000 10,710,000

11,703,106

0.00

0.00
0
0
0%

السنوات
2024
3

0

0

0

0

0

0

القيمة االسالدادية للمبني
صافي التدفقات النقدية
معامل اصخصم
القيمة اصوالية للتدفقات النقدية
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القيمة االسالدادية

146,288,827
0
1
0

11,362,239 11,031,300 10,710,000 10,710,000
0.7216
0.7829
0.8495
0.9217
8,198,699 8,636,494 9,097,666
9,870,968

11,703,106
0.6650
7,783,097

146,288,827
0.6650
97,288,715

صافي القيمة اصوالية للمبني

140,875,640

القيمة الائائية للعقار بعد التقريب

140,875,000

تقرير تقييم فندق أسكوت التحلية

Riyadh- Al Malqa

info@mumtalkati.com

011 410 5060 - 055 440 0893

القيمة النهائية للعقار
بنــاء علــى تطبيــق أســلور الــدخل – طريقــة التــدفقات النقديــة املخصــومة للوصــول للقيمــة فــان القيمــة النهائيــة للعقــار يمكــن
تحديدها كالتالي:
ت
القيمة الائائية رقما

 140,875,000لاير سعودي

ت
القيمة الائائية اتالة

فق مئة وأربعون مليون وثمان مئة وخمسة وسبعون ألف ريال سعودي ال غير

اعتماد التقرير

رئيس جملس اإلدارة

الرئيس التنفيذي

م /أمحد بن حممد أبابطني

م /عبد اهلل بن علي الشويعر

رقم العضوية 1210000305 /

رقم العضوية 1210000540 /
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فريق العمل
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الوصف

األسم

فئة العضوية

رقم العضوية

رئيس مجلس اإلدارة

م  /أحمد محمد أبابطين

أساس ي زميل

1210000305

الرئيس التنفيذي

م /عبد هللا على الشويعر

أساس ي زميل

1210000540
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مسح فوتوغرافي يوضح العقار
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مسح فوتوغرافي يوضح العقار
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مسح فوتوغرافي يوضح العقار
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صورة توضح موقع المقارنات المشابهة

| 340

تقرير تقييم فندق أسكوت التحلية

Riyadh- Al Malqa

info@mumtalkati.com

011 410 5060 - 055 440 0893

صورة توضح موقع العقار في مدينة جدة
االحداثيات اصجغر افية
N 21.55511
E 39.17240
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فريق العمل
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األسم

فئة العضوية

رقم العضوية – فرع العقار

م /أحمد بن محمد أبابطين

أساسي زميل

1210000305

م  /عبد هللا بن علي الشويعر

أساسي زميل

1210000540

عبد الرحمن محمد الحماد

أساسي موقت

1210000840

ابراهيم عبد هللا ابابطين

مؤقت

1210001061

نادر عبد العال الزنط

مؤقت

1220000967

تقرير تقييم عقاري من ممتلكاتي للتقييم العقاري
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التوقيع

011 410 5060 - 055 440 0893

الخاتمة
في ذئاية التقريرنود

نؤاد لهم :

 التحليالت واالستاتاجات تقتصر فق على اإلفتراضات والظرو املفصح عنها. -ليس ملقيمي شركة ممتلكاتي للتقييم أي مصلحة في التقييم.

 لد املقيمين جميع املؤهالت الالزمة إلعداد هذا التقرير. توجد الخبرة الالزمة لد فريق العمل في هذا النوع من التقييم. تمــت معاينــة املواقــع مــن قبــل فريــق شــركة ممتلكــاتي للتقيــيم  ،نحــن علــى ثقــة بأننــا قــد أجرينــا التقيــيم وفقــا ملعــاييرالتقييم الدولية  ،وفي حال وجود أي استفسارات نأمل منكم التواصل من خالل أحد العناوين أدناه.
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