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الملخص التنفيذي

شركة ميفك كابيتال(صاحب الطلب)العميل 

شركة ميفك كابيتال(مستخدم التقرير)المستفيد

2022معرفة القيمة السوقية لإعداد القوائم المالية للنصف الثاني لعام  الغرض من التقييم

القيمة العادلةأساس القيمة 

الاستخدام الأعلى والأفضلفرضية القيمة

فندقالعقار موضوع التقييم

المملكة العربية السعودية -مكة –بحي ريع بخش بأجياد  عنوان العقار 

2م1780.96مساحة قطعة الارض

2م19,045.34مساحة مسطحات المباني 

شركة امار للتطوير والاستثمار العقارياسم المالك

320114009789-320118008051رقم الصك

هـ1440/01/15تاريخ الصك

(صك رهن وتملك عقار ) ملكية مقيدة نوع الملكية 

تجاري سكنياستخدام الارض

2022معايير التقييم الدولية معايير التقييم

طريقة التدفقات النقدية المخصومة–أسلوب الدخل أسلوب التقييم

24/12/2022تاريخ المعاينة

30/12/2022تاريخ التقييم

31/12/2022تاريخ اصدار التقرير

لاير سعودي فقط ال غير111,000,000القيمة السوقية 

الملخص التنفيذي



:المرجعيةالشروط

القوائمإعدادابغرضللعقارالسوقيةالقيمةلمعرفةسكنيفندقتقييمميفكشركة/السادةيرغب

الجاسرالكريمعبدخالد/المقيمبواسطةالتقييمتقريراعدادتموقدالمالية

إعدادتمم2022/12بتاريخميفكشركةطلبإلىوإشارةالمعتمدينللمقيمينالسعوديةالهيئةعضو

عنعادلىرألتكوينوتحليلهاوالمعلوماتالبياناتوجمعالتقييممحلالعقارفحصبعدوذلكالتقرير

التقييمييرمعامعوتماشيامسبقاتحديدهتمالذيالغرضمعليتناسبالمذكورللعقارالسوقيةالقيمة

مهمةأطرافمنأيمعمصالحتعارضوجودوبعدمباستقلاليتهالمقيمويقر2022لعامIVSالدولية

.التقييمموضوعالأصولاوالتقييم

مقدمة1.0

المقيم1.1

1210000040العضويةرقم-الجاسرعبدالكريمبنخالد

العميل1.2

.كابيتالميفكشركة

المستهدفينالمستخدمين1.3

فقطالعميل

,استخدامهخارجيطرفأرادإذاالمقيممنخطيةموافقةعلىالحصوليجب"المسؤوليةإخلاءبيان

"هذاالتقييمتقريرباستخدامتفسيرأوإساءةأيعنمسؤولا ًالمقيميكونلنوإلا

التقييممنالغرض1,4

.2022املعالثانيللنصفالماليةالقوائملأعدادالسوقيةالقيمةلمعرفةهوالعقارتقييممنالغرض

التقييممحلالعقار1,5

.المكرمةمكةمدينةفيبخشريعبحيأجياددرنففندق
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المقدمة



العادلةالقيمة–القيمةأساس1,6

المشاركينبـنةمنظمـمعاملـةفيااللتزاملتحويـلدفعـهأوأصـللبيـعاستالمهيتـمالـذيالسـعرأنهـاعلىالعادلـةالقيمـةتعرف

.القيـاستاريـخفيالسـوقفي

التقييمتاريخ1,7

العملنطاق2,0

البحثنطاق2,1

:يليمماأجريناهاالتيالتقييممهمةشملت

للموقعبصريةمعاينة•

.للمخططمطابقتهمنوالتأكدالعقارقياس•

.والتسهيلاتالخدماتذلكفيبما,العقارفيهيقعالذيالحيعلىالاطلاع•

.للمدنالهيكليالمخططوالكروكياستعراض•

.الأراضيعنمعلوماتجمع•

.المقارنةالبيعمعلوماتكافةمنالتحقق•

.المخصومةالنقديةالتدفقاتطريقةالدخلأسلوبتطبيقوالبياناتتحليل•
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24/12/2022 (المعاينة ) تاريخ البحث والاستقصاء 

30/12/2022 ( التقييم ) تاريخ إصدار الرأي 

31/12/2022 تاريخ إصدار التقرير

نطاق العمل



المعلوماتومصادرطبيعة2,2

:تقريرنافيالتاليةالمعلوماتعلىاعتمدنا

.الصكمننسخة-

.التنظيميوالكروكيالمخطط-

.ةالمكرممكةمنطقةتطويرلهيئةالرسميالموقعفيالمنشورةللمدنالهيكليةالمخططات-

.ومطوريهاالعقاراتومدراءللوكلاءاستفساراتنا-

توقعاتهوالسوقبحالةالمتعلقةالثانويةالبحوثوالسوقفيالمنشورةالاستقصاءات-

.المرافقومدراءالمقاولينواستفساراتالمنشورةالكتيبات

العدلوزارةمؤشر-

.مستمربشكلتتحدثوالتيأماكنبشركةالخاصةالبياناتقاعدة-

الخاصةوالافتراضاتالافتراضات2,3

لىعتؤثرقدمعلوماتأيهناكنجدولمالعميلمنالمقدمةالمعلوماتعلىالعقارهذاملكيةتعتمد

.منهاتحققالقبلالتأجيروثائقأوالملكيةلصكوكتفسيرناعلىالاعتماديتملابأنونوصي.ذلك

:يليمماافتراضبهقمنا

العقارعلىتؤثرخطيرةبيئيةأثارتوجدلا

.مطلقةملكيةملكيتهليستوبالتاليالرياضلبنكمرهونالعقار

.الصكحسبالأرضمساحةعلىالاستدلالتم
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نطاق العمل



التقييممعايير2,4

IVSالدوليةالتقييملمعاييروفقا ًالتقريروإعدادالتقييممهمةإجراءتم 2022

المستخدمةوالطرقالأساليب2,5

.النقديةالتدفقاتبطريقةالدخلأسلوباستخدامتم

المقيدةالشروط2,6

2022/12ريخبتاالعقدفيالواردةالمقيدةالشروطبحسبالتقييمتقريرإعدادوالتقييممهمةإجراءتم

النشرعلىالقيود2,7

ينالمستهدفوالعملاءللعميلويحق,المقيممنخطيإذندونللنشرقابلوغيرسريالتقريرهذا

.عليهالاطلاعفقط
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نطاق العمل



الموقع3.0

والسكانالموقع3,1

لواردةاالخريطةفيالموقععلىالإطلاعويمكنالمكرمةمكةبمدينةبخشريعحيفيالتقييممحلالعقاريقع

.اتالخدممكتملالمكرمةمكةأحياءاحدبخشريعحيويعتبرالمميزوموقعهاالمنطقةتتميز.كمابالتقرير

الوصولوإمكانيةالنقل3,2

كرمةالممكةمدينةمستوىعلىالرئيسيةالمحاورأحديعتبرالذياجيادشارعطريقعنللعقارالوصوليمكن

.عليهالعقارلإطلالة

القانونيةالمعلومات4,0

التخطيطيةالجهة4.1

مدينةطويرتعنالمسؤولةوالتنفيذيةالتخطيطيةالسلطةضمنويدخلالمكرمةمكةمدينةفيبخشريعحييقع

.الخريطةعلىللاطلاعالتقريرإلىالرجوعيرجىالمكرمةمكةمنطقةتطويرهيئةوهيالمكرمةمكة

المنطقةخطة4,2

يرجىماتالخدكافةوتشملالمكرمةمكةبمدينةالهيكليةللمخططاتبهالمحيطةوالمناطقبخشريعحييخضع

.التقريرفيالخريطةإلىالرجوع

المخصصالاستخدام4,3

.كنيستجاريالأرضقطعةاستخدامفإنالمكرمةمكةمدينةتطويرلهيئةالحاليةالهيكليةالمخططاتبحسب
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الموقع



مديرًالصندوق
ميفكً)شركةًالشرقًالاوسطًللاستثمارًالماليً

(كابيتال
شركةًالبلادًكابيتالامينًالحفظ

الشركةًذاتً

الغرضً

مالك)الخاص

(الصك

اسمًالعميلشركةًأمارًللتطويرًوالاستثمارًالعقاري
شركةًالشرقًالأوسطًللاستثمارًالماليً

(ميفكًكابيتال)

24/05/1440–15/01/1440تاريخًالصك320118008051–320114009789رقمًالصكً

32-31رقمًًالقطعة
رقمً

المخطط
18/8/1

المساحةً

الإجمالية
(رهنًعقاريًلبنكًالرياضً) ملكيةًالعقارًملاحظات1780.96

-اسمًالشارعمكةًالمكرمةالمدينة

فندقنوعًالعقارريعًبخشالحي

إحداثياتًالموقع
21.400724شرقًً

39.832853شمالًً-
https://goo.gl/maps/jSDfy89v3xzFcAFHAموقعًالعقار

معلومات الملكية

معلومات العقار
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معلومات الملكية

https://goo.gl/maps/jSDfy89v3xzFcAFHA
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معلومات الملكية

الجهة
طولًضلعًالأرضً

( م)
نوعًالشارعاسمًالشارع

عرضًالشارعً

(م)
ترتيبًالواجهات

-م15-شارعم49.61شمالي

---جبلًم53جنوبي

---جبلم37شرقي

---33القطعةًرقمًم35.96غربي

أطوال الأضلاع وعروض شوارع العقار

تم دمج معلومات الصكوك*



قارالخدمات والمرافق المتوفرة بمنطقة الع

11

شبكةًالصرفًالصحيًشبكةًالمياهشبكةًالكهرباءً

✓✓✓

مدرسةًبناتمدرسةًبنينمسجد

✓✓✓

دفاعًمدنيشرطةمركزًصحي

✓✓✓

حديقةشبكةًتصريفًمياهًالأمطارشبكةًالهاتف

✓✓✓

تجهيزاتًبلديةبريدمركزًتجاري

✓✓✓

الخدمات والمرافق



: نبذة عن المنطقة 
مكةوسطبخش،ريعحيالمكرمةمكةمدينةفيالعقاريقع

ويحدم15عرضشارعالشمالمنالعقارمنطقةيحد.المكرمة

ارعشالغربمنالعقارمنطقةيحدكماجبلالشرقمنالعقارمنطقة

اجياد

صورة توضح حدود العقار  على مستوى الحي

صورة توضح حدود العقار قيد الدراسةصورة توضح حدود العقار قيد الدراسة

الموقع

الموقع
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صورة المخطط الرقمي 
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المخطط الرقمي



:صور توضح العقار :صور توضح العقار 
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صور العقار



:صور توضح العقار :صور توضح العقار 
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صور العقار



أجياددرنففندقًاسم المبنى

شباك-سبلتً–مركزيًنوع التكييف2م19,045.34مساحة المباني

ممتازالتشطيبقبوً+ أدوار6ًعدد الأدوار 

-الخدمات المتوفرة9سنة/عمر المبنى

8مصاعد2عدد المباني

المكونات 

والتفصيل

رًرابعًدو+ دورًثالثً+ دورًثانيً+ دورًاولً+ دورًأرضيً+ العقارًموضوعًالتقييمًعبارةًعنًفندقًيتكونًمنًقبوً

دورًسادسً+ دورًخامسً+ 

:  مكوناتًالعقار

دورةًمياهً+ مستودعً+ القبوًيتكونًمنًمسجدً

مستودعً+ غرفةًوكلًغرفةًبدورةًمياه٢ً+ الدورًالارضيًيتكونًمنًصالةًاستقبالً

غرفًوكلًغرفةًبدورةًمياه٩ًوً( دوراتًمياه٢ً+ غرفتينً)أجنحةًوكلًجناحًيتكونًمن٤ًالدورًالأولًيتكونًمنً

غرفًكلًغرفهًبدورةًمياه٩دورهًمياهًو٢ً+اجنحهًكلًجناحًغرفتينًو٥الدورًالثانيًيتكونًمنً

غرفًكلًغرفهًبدورةًمياه٩دورهًمياهًو٢ًاجنحهًكلًجناحًغرفتينًو٥الدورًالثالثًيتكونًمنً

دورهًمياه٢اجنحهًكلًجناحًغرفتينًو٥الدورًالرابعًيتكونًمنً

غرفًكلًغرفةًبدورةًمياه٩دورةًمياهًو٢اجنحهًكلًجناحًيتكونًمنًغرفتينًو٥الدورًالخامسًيتكونًمنً

دورةًمياه٢جناحًيتكونًالجناحًمنًغرفتينًو١الدورًالسادسً

غرفًكلًغرفهًبدورةًمياه٥و

--------------------------------------

ورًرابعًد+ دورًثالثً+ دورًثانيً+ دورًاولً+ دورًأرضيًًً+ العقارًموضوعًالتقييمًعبارةًعنًفندقًيتكونًمنًقبوً

ملحقًعلويً+ دورًخامسً+ 

مطعمًودوراتًمياه: القبوًيتكونًمنً

دورةًمياهًودوراتًمياهًنسائيًورجاليًوغرفهًحقائب٢ًاجنحهًكلًجناحًيتكونًمنًغرفتينًو٢: الارضيًيتكونًمنً

غرفًكلًغرفهًبدورةًمياه١١دورةًمياهًو٢ًاجنحهًكلًجناحًمنًغرفتينًو٤: الدورًالاولًيتكونًمنً

غرفهًكلًغرفهًبدورةًمياه١١دورةًمياهًًو٢ًغرف٢ًاجنحهًكلًجناح٤ً: الدورًالثانيًيتكونًمنً

غرفهًكلًغرفهًبدورةًمياه١١دورةًمياهًو٢ًغرف٢ًاجنحهًكلًجناح٤ً: الدورًالثالثًيتكونًمنً

غرفهًكلًغرفهًبدورةًمياه١١دورةًمياهًو٢ًغرف٢ًاجنحهًكلًجناح٤ً: الدورًالرابعًيتكونًمنً

غرفهًكلًغرفهًبدورةًمياه١١دورةًمياهًو٢ًغرف٢ًاجنحهًكلًجناح٤ًالدورًالخامسًيتكونًمنً

غرفًكلًغرفهًبدورةًمياه٧دورةًمياهًو٢ًغرفًو٢جناحًيتكونًالجناحًمن١ً: الملحقًالعلويًيتكونًمنًً

بيانات العقار

بيانات ومكونات العقار 
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:أهم العوامل المؤثرة وبشكل مباشر على قيمة العقار 

ىًقيمةةًالعقةارًبناء ًعلىًموقعًالعقارًقيدًالتقييمًتمًاستخلاصًأهمًالعواملًالتيًلهاًتأثيرًإيجابيًأوًسلبيًعل

:ونذكرًهذهًالعواملًفيماًيليً

ملاحظاتمحددات التأثيرعنصر التأثير

العوامل 

التخطيطية 

(العمرانية)

سهولةًالوصول

خصائصً

الأرض

الواجهات

الشوارع

شكلًالأرض

التجهيزاتً

البلدية

اللوحاتًالإرشادية

لديةتعتبرًالمنطقةًالمحيطةًبالعقارًمغطاةًوبشكلًممتازًًبالخدماتًالب الإنارةًوًالتشجير

السفلتةًوًالرصف

المرافقًالعامة

الخدماتًالحكومية

يدًوذلكًجميعًالمرافقًالعامةًوبشكلًجتتوفرًًفيًالمنطقةًالمحيطةًبالعقارً

لأهميةًمنطقةًالعقارً (قيدًالتقييمً)نظراً 

المراكزًالتجارية

الحدائقًوالملاعب

المدارس

المساجد

كماًهوًمصرحًمنًامانةًمدينةًمكةًالمكرمةمتغيرعددًالأدوارأنظمة البناء

العوامل المؤثرة 
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ملاحظاتمحددات التأثيرعنصر التأثير

العوامل الطبيعية

(البيئية ) 

تضاريسً

الأرض

أرضًجبلية

علىًابيا ًايجوذلكًيؤثرًمستويةًومنتظمة( قيدًالتقييمً) العقارًتعتبرًارضً

قيمةًالعقار

أرضًغيرًمستوية

أرضًمنخفضة

أرضًمستوية

التلوث

لاًيلاحظًوجودًمصادرًللتلوثًالصناعيًفيًالمنطقةصناعي

لاًيلاحظًوجودًمصادرًللتلوثًالبشريًفيًالمنطقةبشري

لاًيلاحظًوجودًمصادرًللتلوثًضوضائيًفيًالمنطقةضوضائي

لاًيلاحظًوجودًمصادرًللتلوثًالبصريًفيًالمنطقةبصري

لاًيلاحظًوجودًمصادرًللتلوثًالهوائيًفيًالمنطقةًهوائي

لاًيلاحظًوجودًمصادرًللتلوثًبالنفاياتًفيًالمنطقةنفايات

العوامل 

الاقتصادية

العرضً

والطلب
يوجدًطلبًبشكلًمتوسطًفيًالمنطقةمتوسط

.يلاحظًأنًأسعارًالأراضيًفيًالمنطقةًمرتفعةًمتوسطأسعارًالأراضي

:أهم العوامل المؤثرة وبشكل مباشر على قيمة العقار 

لةىًقيمةةًبناء ًعلىًموقعًالعقةارًقيةدًالتقيةيمًتةمًاسةتخلاصًأهةمًالعوامةلًالتةيًلهةاًتةأثيرًإيجةابيًأوًسةلبيًع

:العقارًونذكرًهذهًالعواملًفيماًيليً
العوامل المؤثرة 

18
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:الاقتصاديةوالمؤشراتالسوقتحليل.2

لسوقيةاالقيمةعليالمؤثرةالعواملوتحليلفهمفيالاقتصاديةوالمؤشراتالسوقتحليليساعد

المؤشراتيعلالاقتصارويتمللاقتصادالعامةبالظروفالتجاريالنشاطويتأثرالتقييممحلللعقار

اومباشرةبصفةروتؤثالتقييممحلللعقارالسوقيةبالقيمةترتبطالتيالسوقيةوالعواملالاقتصادية

.السعوديةالعربيةالمملكةفيالتجاريالنشاطعليمباشرةغير

:المملـــكةفيالاقتصاديةالمؤشرات1.2

اتلسنوالمتوفرةالاقتصاديةالبياناتعليالاعتمادتمفقد2022ديسمبرهوالتقييمتاريخانبما

السابقة

للإحصاءالعامةوالهيئةالماليةوزارة:المصدر

المؤشرات 

الاقتصادية 
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قيمة الصفقات
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الضبط النسبي 

لمتوسط معدلات 

الرسملة

الوسيط المعلنمعدل الرسملةقيمة العقارالدخلتسلسل

966557711220%13,000,00055,000,0005.5عقار 

966590447656%210,000,000200,000,0005.00عقار 

966595999797%32,000,00040,000,0005.00عقار 

%5.3متوسط معدل الرسملة السوقي

%5.3معدل رسملة الدخل السوقي بعد التقريب

الاستخلاص من السوق: معدل الرسملة 

الريتموقع تداول لصناديق –عروض السوق العقاري : المصدر 



22

جناح/ غرفة تسلسل
قيمة الايجار

اليومي

ر قيمة الايجا

الشهري
فئة الفندقإدارة الحجز

1775,310966593172626غرفة بدورة مياه1مقارن 

2146,420966125782800غرفة بدورة مياه2مقارن 

2407,200966125509700غرفة لفردين3مقارن 

66620,000966583588567غرفتين-جناح 3مقارن 

324متوسط سعر إيجار النزل يومي

350متوسط سعر إيجار النزل يومي بعد التقريب

الاستخلاص من السوق: إيجارات الغرف 

مواقع حجز الفنادق اون لاين–عروض السوق العقاري : المصدر 

الضبط النسبي 

لمتوسط إيجار 

الوحدات الفندقية
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مكونات العقار

كل غرفة بها دورة مياه(  الغرف ) 31قطعة 1فندق 

عددًالغرفالدور

دورةًمياه+ مستودعً+ مسجدًالقبو

مستودع+ غرفةًخدمية2ً+ صالةًبهوًالأرضي

19

29

39

49

59

65

50الاجمالي

ن كل جناح يتكون من غرفتي(  الأجنحة ) 31قطعة 1فندق 

ودورتين مياه

عددًالأجنحةالدور

-القبو

-الأرضي

14

25

35

45

55

61

25الاجمالي

كل غرفة بها دورة مياه(  الغرف ) 32قطعة 1فندق 

عددًالغرفالدور

دورةًمياه+ مستودعً+ مسجدًالقبو

مستودع+ غرفةًخدمية2ً+ صالةًبهوًالأرضي

111

211

311

411

511

ملحقً

علوي

7

62الاجمالي

كل جناح يتكون من غرفتين (  الأجنحة ) 32قطعة 1فندق 

ودورتين مياه

عددًالأجنحةالدور

دورةًمياه+ مطعمًالقبو

غرفةً+ دوراتًمياهًرجاليًونسائيً+ جناح2ًالأرضي

حقائب

14

24

34

44

54

1ملحقًعلوي

21الاجمالي
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ملاحظات على 

افتراضات 

التدفقات النقدية

بجدول الإكسل

تمًافتراضًدخلًالعقارًمنًواقعًالسوقًالعقاريًلتأجيرًالوحداتًالفندقيةًوتقديرًدخلًالأطعمةًوالمشروباتًحسبً-

مستوىًالخدمةًالذيًمنًالمفترضًأنًيقدمهًالفندقًللنزلاءًوتمًافتراضًالمصروفاتًالتشغيليةًوالرأسماليةًحسب

ماًتقتضيهًالعقاراتًالمشابهةًللعقارًغيرًأنهًتقديرًمنًوجهةًنظرًالمقيمًوفقاًلارتفاعًالمصروفاتًالعامةًلتلكً

ساعةًللمواطنين72ًالفنادقًتحديداًمنطقةًمكةًالمكرمةًوًتغييرًالنزلاءًبشكلًمستمرًعلىًفتراتًقصيرةًلاًتتجاوزً

.يوماًللوافدينًالمعتمرينًوالحجيجًمنًخارجًالمملكة14ًًأيامًًإلى7ًوالوافدينًالمقيمينًبالمملكةًو

مًيجبًالأخذًبعينًالاعتبارًأنًسوقًالتسكينًللنزلًالمفروشةًوالفنادقًبمدينةًمكةًالمكرمةًمتغيرًبحسبًالمواس-

كشهرًرجبًوشعبانًورمضانًوموسمًالحجً،ً% 100الدينيةًماًبينًارتفاعًفيًنسبًالإشغالًفيًتلكًالفتراتًتصلًلً

وانخفاضًفيًغيرهاًمنًالأشهرًًوتمًموازنةًارتفاعًنسبةًالاشغالًوانخفاضهاًووضعًمتوسطًلتلكًالنسبةًطوالً

.لاستخدامهاًفيًالعمليةًالحسابيةًللتدفقاتًالنقديةًالمخصومةًحسبًرأيناً% 50السنةًوهيً

تمًتقديرًمعدلًرسملةًالدخلًمنًالسوقًالعقاريًللعقاراتًالمشابهةًللعقارًمحلًالتقييمًمنًحيثًالاستخدامً-

.والدخلًوالمساحةًوالقربًمنًالحرمًالمكيًالشريفً

تمًافتراضًمعدلًالنموًمستقبلاًمنًواقعًالإحصاءاتًالاقتصاديةًبموقعًهيئةًالإحصاء-

تمًتقديرًمعدلًالخصمًًبتصحيحًمعدلًالرسملةًوهوًجمعًمعدليًالنموًوالرسملةًالتيًهيًإحدىًالطرقً-

لمعاييرًالتقييمًالدوليةً .  المتعارفًعليهاًوفقاً 
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طريقة التدفقات 

النقدية المخصومة

%40التشغيلية والرأسمالية) معدل المصاريف 

%60معدل الشواغر المتوقع

10(سنوات ) فترة التدفقات النقدية 

%8.3معدل الخصم

%3(كل سنة) معدل النمو 

%5.3معدل عائد الاستثمار

2022202320242025202620272028202920302031البيان المالي

لاير/ السنة األولىمتوسط الدخلعدد الوحدات قائمة الدخل والمصروفات 
/  السنة الثانية

اللاير
اللاير/ السنة الثالثة

/  السنة الرابعة

اللاير

/ السنة الخامسة 

لاير

/  السنة السادسة

اللاير

/ السنة السابعة 

لاير
اللاير/ السنة الثامنة

/ السنة التاسعة 

لاير

/  السنة العاشرة

اللاير
اإلجمالي

%0%3%0%0%3%0%0%3%0%0معدل النمو المتوقع

158.00126,00019,908,00019,908,00020,505,24020,505,24020,505,24021,120,39721,120,39721,120,39721,754,00921,754,009امتوسط إجمالي دخل الغرف واألجنحة سنوي

158.0054936.78,679,9998,679,9998,940,3998,940,3998,940,3999,208,6119,208,6119,208,6119,484,8699,484,869دخل األطعمة والمشروبات

28,587,99928,587,99929,445,63929,445,63929,445,63930,329,00830,329,00830,329,00831,238,87831,238,878اإليرادات

%60%60%60%60%60%60%60%60%60%60%60معدل نقص الشواغر

17,152,79917,152,79917,667,38317,667,38317,667,38318,197,40518,197,40518,197,40518,743,32718,743,327قيمة نقص الشواغر

11,435,19911,435,19911,778,25511,778,25511,778,25512,131,60312,131,60312,131,60312,495,55112,495,551إجمالي الدخل الفعلي

4,574,0804,574,0804,711,3024,711,3024,711,3024,852,6414,852,6414,852,6414,998,2204,998,220%40.00المصروفات التشغيلية والرأسمالية                   

6,861,1206,861,1207,066,9537,066,9537,066,9537,278,9627,278,9627,278,9627,497,3317,497,331141,459,070(NOI)صافي الدخل التشغيلي للمبنى 

141,459,070القيمة االستردادية للمبنى

10.92340.85260.78730.72690.67120.61980.57230.52840.48790.45050.4505%8معامل الخصم

6,335,2915,849,7605,563,4845,137,1044,743,4024,511,2694,165,5303,846,2883,658,0583,377,70863,730,340القيمة الحالية لصافي الدخل

110,918,233صافي القيمة الحالية للمبنى

111,000,000القيمة النهائية للعقار بعد التقريب



مصادقةتمتيميةالتقيبتقاريرناالمقيدةللشروطوطبقا  كابيتالميفيكشركة/السادةطلبعلىبناء

.العقاريسوقوالالعقارمعطياتتحليلمنناتـجالتقييموهذا،سوقيةكقيمةأعلاهالتقييمعلىمكتبنا

:النتيجة النهائية للتقييم 

مقيمًزميل

خالدًبنًعبدالكريمًالجاسر

-رقمًترخيصًالمنشأة-رقمًالعضوية

1210000040

26

التقييم

ريالًسعودي111,000,000ً اجمالي قيمة العقار

مائةًوأحدًعشرًمليونًريالًسعوديًفقطًلاًغير (كتابة)اجمالي قيمة العقار النتيجة النهائية 



شروط تقارير التقييم

نشرهيجوزلااكمللشركة،الرجوعدونينشربيانأوتعميمأووثيقةأيفيإليهالإشارةأوالتقريرهذابعضأوكلتضمينيجوزلا1.

.بهيظهرالذيوالنصالشكلعلىللشركةالمسبقةالخطيةالموافقةدونطريقةبأي

طالبلللعميويحقفقطالتقييمطلبالذيالعميلعلىمقصوراوانهالتقييموقتالمقيمنظروجهةعنالتقييمهذايعبر2.

.عليهالاستنادالتقرير

.الرهنأوكيةالملتتضمنالتيالقانونيةللمسائلبالنسبةأوتقييمهتمالذيللعقارقانونيمستندأيعنالتحققيتملم3.

عليهاسأسوالتيوغيرها،والاستئجارالأرضوامتلاكبالتخطيطيتعلقفيماخصوصاأخرىجهاتبواسطةالمقدمةالمعلومات4.

لصحةالنسبةبضمانتقديميتملمكما.الحالاتكلفيصحتهاتأكيديتملمولكنبهاموثوقاعتبرتمنهجزءأوالتقريرهذاكل

.تتغيرأنيمكنالتقريرهذافيالواردةالقيمةفإنالمعلوماتهذهصحةعدمظهرإذاوالمعلوماتهذه

ولأغراضه،ريرالتقسردحسبفقطينطبقالعقارأجزاءعلىللقيمتوزيعوأيالبحثقيدللعقارهيالتقريرهذافيالمقدرةالقيم5.

.كذلكاستعملتإذاصحيحةغيرتكونأنيمكنإذأخرى،أغراضلأيالقيمهذهتستعمللاأنويجب

وليسرتقريهذاأنيفهمأنيجبوعليهظاهرهغيرعيوبأيملاحظةأوإنشائيا  العقارفحصيتمولمظاهريا  العقارمعاينةتم6.

.إنشائيا  فحصا  

.التقريروظيفةلأداء(IVS)الدوليةالتقييمومعاييرقواعدحسبفقطيتمالتقريرهذامحتوياتعنوالافصاحالتعامل7.

.بهاالمعتمدينالمقيمينوتوقيعالشركةختميحملكانإذافقطفاعلاالتقييمتقريريعتبر8.
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مستندات العقار
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مستندات العقار
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مستندات العقار
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مستندات العقار
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مستندات العقار
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مستندات العقار
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التراخيص
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عضوية المقييم



رئيس الشركة

خالد بن عبدالكريم الجاسر. أ

Khalid Abdulkarem Al JASER

Chief Executive Officer

Tel : +966  11 491 0345 Ext:111

Fax: +966  11 445 0703 

Mobile : +966 55 555 1514

Email k.aljasir@goamaken.com
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