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الملخص التنفيذي

شركة ميفك كابيتال(صاحب الطلب)العميل 

شركة ميفك كابيتال(يرمستخدم التقر )المستفيد

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

القيمة العادلةأساس القيمة 

الاستخدام الأعلى والافضلفرضية القيمة

مجمع  تجاري سكنيالعقار موضوع التقييم

المملكة العربية السعودية -الرياض –حي النخيل عنوان العقار 

2م9,100مساحة قطعة الارض

2م16,673.5مساحة مسطحات المباني 

السكيبيزائد بن فهد بن محمد اسم المالك

310115036471رقم الصك

هـ1435/05/19تاريخ الصك

ملكية مطلقةنوع الملكية 

سكني-تجاري استخدام الارض

2022معايير التقييم الدولية معايير التقييم

طريقة التدفقات النقدية–أسلوب الدخل أسلوب التقييم

24/12/2022تاريخ المعاينة

28/12/2022تاريخ التقييم

31/12/2022تاريخ اصدار التقرير

ريال سعودي  فقط لا غير129,600,000القيمة السوقية 

الملخص التنفيذي
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إعدادابغرضللعقارالسوقيةالقيمةلمعرفةسكنيتجاريمجمعتقييمميفكشركة/السادةيرغب

الجاسرالكريمعبدخالد/المقيمبواسطةالتقييمتقريراعدادتموقدالماليةالقوائم

إعدادتمم2022/12بتاريخميفكشركةطلبإلىوإشارةالمعتمدينللمقيمينالسعوديةالهيئةعضو

عنعادلرأىلتكوينوتحليلهاوالمعلوماتالبياناتوجمعالتقييممحلالعقارفحصبعدوذلكالتقرير

التقييمعاييرممعوتماشيامسبقاتحديدهتمالذيالغرضمعليتناسبالمذكورللعقارالسوقيةالقيمة

مةمهأطرافمنأيمعمصالحتعارضوجودوبعدمباستقلاليتهالمقيمويقر2022لعامIVSالدولية

.التقييمموضوعالأصولاوالتقييم

مقدمة1.0

المقيم1.1

1210000040العضويةرقم-الجاسرعبدالكريمبنخالد

العميل1.2

.كابيتالميفكشركة

المستهدفينالمستخدمين1.3

فقطالعميل

,هاستخدامخارجيطرفأرادإذاالمقيممنخطيةموافقةعلىالحصوليجب"المسؤوليةإخلاءبيان

"هذاالتقييمتقريرباستخدامتفسيرأوإساءةأيعنمسؤولا ًالمقيميكونلنوإلا

التقييممنالغرض1,4

.2022عاملالثانيللنصفالماليةالقوائملإعدادالسوقيةالقيمةلمعرفةهوالعقارتقييممنالغرض

التقييممحلالعقار1,5

.الرياضمدينةفيالنخيلبحيسكنيتجاريمجمع

المقدمة
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العادلةالقيمة–القيمةأساس1,6

فياركينالمشبـنمنظمـةمعاملـةفيااللتزاملتحويـلدفعـهأوأصـللبيـعاستالمهيتـمالـذيالسـعرأنهـاعلىالعادلـةالقيمـةتعرف

.القيـاستاريـخفيالسـوق

التقييمتاريخ1,7

العملنطاق2,0

البحثنطاق2,1

:يليمماأجريناهاالتيالتقييممهمةشملت

للموقعبصريةمعاينة•

.للمخططمطابقتهمنوالتأكدالعقارقياس•

.والتسهيلاتالخدماتذلكفيبما,العقارفيهيقعالذيالقريبالحيعلىالاطلاع•

.للمدنالهيكليالمخططوالكروكياستعراض•

.الأراضيعنمعلوماتجمع•

.المقارنةالبيعمعلوماتكافةمنالتحقق•

.النقديةالتدفقاتطريقةالدخلأسلوبتطبيقوالبياناتتحليل•

24/12/2022 (المعاينة ) تاريخ البحث والاستقصاء 

28/12/2022 ( التقييم ) تاريخ إصدار الرأي 

31/12/2022 تاريخ إصدار التقرير

نطاق العمل
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المعلوماتومصادرطبيعة2,2

:تقريرنافيالتاليةالمعلوماتعلىاعتمدنا

.الصكمننسخة-

.التنظيميوالكروكيالمخطط-

.الرياضمنطقةتطويرلهيئةالرسميالموقعفيالمنشورةللمدنالهيكليةالمخططات-

.ومطوريهاالعقاراتومدراءللوكلاءاستفساراتنا-

توقعاتهوالسوقبحالةالمتعلقةالثانويةالبحوثوالسوقفيالمنشورةالاستقصاءات-

.المرافقومدراءالمقاولينواستفساراتالمنشورةالكتيبات-

العدلوزارةمؤشر-

.مستمربشكلتتحدثوالتيأماكنبشركةالخاصةالبياناتقاعدة-

الخاصةوالافتراضاتالافتراضات2,3

.ذلكعلىتؤثرقدمعلوماتأيهناكنجدولمالعميلمنالمقدمةالمعلوماتعلىالعقارهذاملكيةتعتمد

.منهاالتحقققبلالتأجيروثائقأوالملكيةلصكوكتفسيرناعلىالاعتماديتملابأنونوصي

:يليمماافتراضبهقمنا

خطيرةبيئيةأثارتوجدلا

.التزاماتأيعليهوليستامةملكيةذوالعقارأنالافتراضتم

.الصكحسبالأرضمساحةعلىالاستدلالتم

.الانتفاعحقفترةنهايةأوالاحتفاظفترةنهايةإلىدخلاسيدرالعقارأنالافتراضتم

نطاق العمل
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التقييممعايير2,4

IVS2022الدوليةالتقييملمعاييروفقا ًالتقريروإعدادالتقييممهمةإجراءتم

المستخدمةوالطرقالأساليب2,5

.النقديةالتدفقاتطريقة–الدخلأسلوباستخدامتم

النشرعلىالقيود2,6

ينالمستهدفوالعملاءللعميلويحق,المقيممنخطيإذندونللنشرقابلوغيرسريالتقريرهذا

.عليهالاطلاعفقط

نطاق العمل
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الموقع3.0

السكانيةوالطبقةالموقع3,1

بالتقريرةالواردالخريطةفيالموقععلىالاطلاعويمكنالرياضبمدينةالنخيلحيفيالتقييممحلالعقاريقع

أحياءاحدخيلالنحيويعتبرالمتوسطةوفوقالمتوسطةالسكانيةبالطبقةالمميزوموقعهاالمنطقةتتميزكما

.والمرافقالخدماتمكتملالرياض

الوصولوإمكانيةالنقل3,2

الرياضمدينةمستوىعلىالرئيسيةالمحاورأحديعتبرالذيالشماليالدائريطريقعنللعقارالوصوليمكن

.عليهالعقاريطلوالذي

القانونيةالمعلومات4,0

التخطيطيةالجهة4.1

مدينةرتطويعنالمسؤولةوالتنفيذيةالتخطيطيةالسلطةضمنويدخلالرياضمدينةفيالنخيلحييقع

.الخريطةعلىللاطلاعالتقريرإلىالرجوعيرجىالرياضمنطقةلتطويرالعلياالهيئةوهيالرياض

المنطقةخطة4,2

رجىيالخدماتكافةوتشملالرياضبمدينةالهيكليةللمخططاتبهالمحيطةوالمناطقالنخيلحييخضع

.التقريرفيالخريطةإلىالرجوع

المخصصالاستخدام4,3

.كنيستجاريالأرضقطعةاستخدامفإنالرياضمدينةتطويرلهيئةالحاليةالهيكليةالمخططاتبحسب

الموقع
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معلومات الملكية

معلومات العقار

معلومات الملكية

اسم العميل
شركةًالشرقًالأوسطًللاستثمارًالمالي

(ميفكًكابيتال)
زائدًفهدًمحمدًالسكيبياسم المالك

رقم الصك 
310115036471 – 310115036473 –

310103004425 - 410104003546
هـتاريخ الصك 1435/05/19

رقم  القطعة
1624 – 1625 – 1627 – 1628 - 1617 

– 1618 – 1619 - 1620
2837رقم المخطط

كتابةًالعدلًالأولىًبالرياضجهة الاصدار
القيود على 

الموقع
لاًيوجد

بيانات العقار

طريقًالدائريًالشمالياسم الشارعالرياضالمدينة

مجمعًتجاريًسكنينوع العقارالنخيلالحي

إحداثيات 

الموقع

شمال 24.750135

شرق 46.623793
https://goo.gl/maps/dRuhcwEzfrfscFDr9رابط الموقع

معلومات الملكية

https://goo.gl/maps/dRuhcwEzfrfscFDr9
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مواصفات العقار 

الخدمات والمرافق المتوفرة بالعقار 

أطوال الأضلاع وعروض شوارع العقار

10

مواصفات العقار
مساحة الأرض

(2م) 

حسبًالصك

(2م9,100)
الدائريًالشماليشارع العقار

حسبًالتنظيم

(2م-) 
مستويةطبيعة الأرض

منتظمةشكل الأرضشرقيةشماليةًجنوبيةالواجهة

صرفًمياهًالأمطارالصرفًالصحيالمياهالهاتفالكهرباء

✓✓✓✓✓

نوع الشارعاسم الشارع( م)طول ضلع الأرض الجهة
عرض الشارع 

(م)
ترتيب الواجهات

1م100محورًرئيسيطريقًالدائريًالشماليم130شمالي

3م15محليشارعم130جنوبي

2م15محليشارعم70شرقي

م70غربي
ورقم1621ًقطعةًرقمً

1628
---
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قارالخدمات والمرافق المتوفرة بمنطقة الع

شبكةًالصرفًالصحيًشبكةًالمياهشبكةًالكهرباءً

✓✓✓

مدرسةًبناتمدرسةًبنينمسجد

✓✓✓

دفاعًمدنيشرطةمركزًصحي

✓✓✓

حديقةشبكةًتصريفًمياهًالأمطارشبكةًالهاتف

✓✓✓

تجهيزاتًبلديةبريدمركزًتجاري

✓✓✓

الخدمات والمرافق
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: نبذة عن المنطقة 
ةمنطقيحد.الرياضشمالالنخيل،حيالرياضمدينةفيالعقاريقع

الامامطريقالجنوبومنالشماليالدائريالطريقالشمالمنالعقار

دفهالملكطريقالشرقمنالعقارمنطقةويحدعبدالعزيزبنسعود

.الأولتركيالأميرطريقالغربمنالعقارمنطقةيحدكما

صورة توضح حدود العقار  على مستوى الحي

صورة توضح حدود العقار قيد التقييم

الموقع الموقع
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صورة الخريطة الرقمية

المخطط الرقمي
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:صور توضح العقار 

صور العقار
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:صور توضح العقار 

صور العقار
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مجمعًالضيافةًبالنخيلاسم المبنى

شباك-سبلتً–مركزيًنوع التكييف2م16,673.5مساحة المباني

ممتازالتشطيبقبو+ ميزانينً+ دور2.5ًعدد الأدوار 

جميعًالخدماتالخدمات المتوفرة7سنة/عمر المبنى

غيرًمتوفرمصاعد1عدد المباني

( مرفق. )أخذًمسطحاتًالمبانيًومكوناتهاًمنًرخصةًالبناء-ملاحظات

بيانات العقار

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

بيًعلىًقيمـةًبناء ًعلىًموقعًالعقارًقيدًالتقييمًتمًاستخلاصًأهمًالعواملًالتيًلهاًتأثيرًإيجابيًأوًسل

:العقارًونذكرًهذهًالعواملًفيماًيليً

ملاحظاتمحددات التأثيرعنصر التأثير

العوامل 

التخطيطية 

(العمرانية)

سهولةًالوصول

خصائصً

الأرض

الواجهات

الشوارع

شكلًالأرض

التجهيزاتً

البلدية

اللوحاتًالإرشادية

البلديةتعتبرًالمنطقةًالمحيطةًبالعقارًمغطاةًوبشكلًممتازًًبالخدمات الإنارةًوًالتشجير

السفلتةًوًالرصف

المرافقً

العامة

الخدماتًالحكومية

لًجيدًجميعًالمرافقًالعامةًوبشكتتوفرًًفيًالمنطقةًالمحيطةًبالعقارً

لأهميةًمنطقةًالعقارً (قيدًالتقييمً)وذلكًنظراً 

المراكزًالتجارية

الحدائقًوالملاعب

المدارس

المساجد

كماًهوًمصرحًمنًامانةًمدينةًالرياضمتغيرعددًالأدوارأنظمة البناء

العوامل المؤثرة 
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ملاحظاتمحددات التأثيرعنصر التأثير

العوامل الطبيعية

(البيئية ) 

تضاريسً

الأرض

أرضًجبلية

ايجابيا ًرًوذلكًيؤثمستويةًومنتظمة( قيدًالتقييمً) العقارًتعتبرًارضً

علىًقيمةًالعقار

أرضًغيرًمستوية

أرضًمنخفضة

أرضًمستوية

التلوث

لاًيلاحظًوجودًمصادرًللتلوثًالصناعيًفيًالمنطقةصناعي

لاًيلاحظًوجودًمصادرًللتلوثًالبشريًفيًالمنطقةبشري

لاًيلاحظًوجودًمصادرًللتلوثًضوضائيًفيًالمنطقةضوضائي

لاًيلاحظًوجودًمصادرًللتلوثًالبصريًفيًالمنطقةبصري

لاًيلاحظًوجودًمصادرًللتلوثًالهوائيًفيًالمنطقةًهوائي

لاًيلاحظًوجودًمصادرًللتلوثًبالنفاياتًفيًالمنطقةنفايات

العوامل 

الاقتصادية

العرضً

والطلب
يوجدًطلبًبشكلًمتوسطًفيًالمنطقةمتوسط

أسعارً

الأراضي
.يلاحظًأنًأسعارًالأراضيًفيًالمنطقةًمرتفعةًمتوسط

:أهم العوامل المؤثرة وبشكل مباشر على قيمة العقار 

بيًعلىًقيمـةًبناء ًعلىًموقعًالعقارًقيدًالتقييمًتمًاستخلاصًأهمًالعواملًالتيًلهاًتأثيرًإيجابيًأوًسل

:العقارًونذكرًهذهًالعواملًفيماًيليً
العوامل المؤثرة 
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:الاقتصاديةوالمؤشراتالسوقتحليل.2

محلللعقارالسوقيةالقيمةعليالمؤثرةالعواملوتحليلفهمفيالاقتصاديةوالمؤشراتالسوقتحليليساعد

والعواملاديةالاقتصالمؤشراتعليالاقتصارويتمللاقتصادالعامةبالظروفالتجاريالنشاطويتأثرالتقييم

التجاريالنشاطعليةمباشًرغيراومباشرةبصفةوتؤثرالتقييممحلللعقارالسوقيةبالقيمةترتبطالتيالسوقية

.السعوديةالعربيةالمملكةفي

:المملـــكةفيالاقتصاديةالمؤشرات1.2

لسابقةاللسنواتالمتوفرةالاقتصاديةالبياناتعليالاعتمادتمفقد2022ديسمبرشهرفيالتقييمتاريخانبما
للإحصاءالعامةوالهيئةالماليةوزارة:المصدر

المؤشرات الاقتصادية 
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قيمة الصفقات
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الضبط النسبي 

لمعدلات الرسملة

الوسيط المعلنمعدل الرسملةقيمة العقارالدخلتسلسل

1عقارً

عمارةًتجارية
3,000,00050,000,0006.00%966554606466

2عقارً

عمارةًتجارية
5,300,00065,000,0008.15%966507880681

3عقارً

عمارةًتجارية
800,00095,000,0008.00%966541715858

%7.38متوسطًمعدلًالرسملةًالسوقي

%7معدلًرسملةًالدخلًالسوقيًبعدًالتقريب

الاستخلاص من السوق: معدل الرسملة 

الريتموقع تداول لصناديق –عروض السوق العقاري : المصدر 
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اظللتوصل لقيمة حق المنفعة إلى نهاية فترة الاحتفالإسترداديةأسلوب الدخل طريقة التدفقات النقدية مخصوما منها القيمة 

معدل الخصم
معامل الخصممخاطر العقارمخاطر السوقمعدل الفائدةالتضخم

32.531.510

2022202320242025202620272028202920302031203220332034203520362037203820392040

لاير/ 19سلاير/ 18سلاير/17سلاير/16سلاير/ 15سلاير/ 14سلاير/ 13سلاير/ 12سرال/ 11سلاير/ 10سلاير/ 9سلاير/ 8سلاير/ 7سلاير/ 6سلاير/ 5سلاير/ 4سلاير/ 3سلاير/ 2سلاير/ 1سقائمة الدخل والمصروفات 

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

17,105,76117,105,76117,105,76117,105,76117,105,76117,618,93417,618,93417,618,93417,618,93417,618,93418,147,50218,147,50218,147,50218,147,50218,147,50218,691,92718,691,92718,691,92718,691,927دخل المجمع كامال

17,105,76117,105,76117,105,76117,105,76117,105,76117,618,93417,618,93417,618,93417,618,93417,618,93418,147,50218,147,50218,147,50218,147,50218,147,50218,691,92718,691,92718,691,92718,691,927اإليرادات

%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0معدل نقص الشواغر

0000000000000000000قيمة نقص الشواغر

17,105,76117,105,76117,105,76117,105,76117,105,76117,618,93417,618,93417,618,93417,618,93417,618,93418,147,50218,147,50218,147,50218,147,50218,147,50218,691,92718,691,92718,691,92718,691,927إجمالي الدخل الفعلي

المصروفات التشغيلية 

%          11.70والرأسمالية    
2,001,3742,001,3742,001,3742,001,3742,001,3742,061,4152,061,4152,061,4152,061,4152,061,4152,123,2582,123,2582,123,2582,123,2582,123,2582,186,9552,672,8092,672,8092,672,809

صافي الدخل التشغيلي 

(NOI)للمبنى 
15,104,38715,104,38715,104,38715,104,38715,104,38715,557,51915,557,51915,557,51915,557,51915,557,51916,024,24416,024,24416,024,24416,024,24416,024,24416,504,97216,019,11816,019,11816,019,118

0.90910.82640.75130.68300.62090.56450.51320.46650.42410.38550.35050.31860.28970.26330.23940.21760.19780.17990.1635%10معامل الخصم 

13,731,26112,482,96511,348,15010,316,5009,378,6368,781,8147,983,4677,257,6976,597,9075,998,0975,616,4005,105,8184,641,6534,219,6843,836,0773,591,9633,169,2972,881,1792,619,254دخلالقيمة الحالية لصافي ال

مبنى صافي القيمة الحالية لل

بحق المنفعة
129,557,816

عد القيمة النهائية للعقار ب

التقريب
129,600,000
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تمتفقدلدينامالتقييبتقاريرالمقيدةللشروطوطبقا  كابيتالميفيكشركة/السادةطلبعلىبناء

والسوقلعقارامعطياتتحليلمنناتـجالتقييموهذا،سوقيةكقيمةأعلاهالتقييمعلىمكتبنامصادقة

.العقاري

:النتيجة النهائية للتقييم 

مقيمًزميل

خالدًبنًعبدالكريمًالجاسر

-رقمًترخيصًالمنشأة-رقمًالعضوية

1210000040

التقييم

ريال سعودي129,600,000 اجمالي قيمة العقار

مائة وتسعة وعشرون مليونا  وستمائة ألف  ريال سعودي فقط لا غير  (كتابة)اجمالي قيمة العقار

النتيجة النهائية 
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شروط تقارير التقييم

بأينشرهجوزيلاكماللشركة،الرجوعدونينشربيانأوتعميمأووثيقةأيفيإليهالإشارةأوالتقريرهذابعضأوكلتضمينيجوزلا1.

.بهيظهرالذيوالنصالشكلعلىللشركةالمسبقةالخطيةالموافقةدونطريقة

التقريرلبطاللعميلويحقفقطالتقييمطلبالذيالعميلعلىمقصوراوانهالتقييموقتالمقيمنظروجهةعنالتقييمهذايعبر2.

.عليهالاستناد

افتراضوتم.الرهنأوالملكيةتتضمنالتيالقانونيةللمسائلبالنسبةأوتقييمهتمالذيللعقارقانونيمستندأيعنالتحققيتملم3.

.طياخذلكبغيرإعلامنايتملممامعوقاتأيأوالرهنحقوقأوقانونيةالتزاماتأيمنمتحرروأنهالمفعول،وساريصحيحالصكأن

هذايهاعلأسسوالتيوغيرها،والاستئجارالأرضوامتلاكبالتخطيطيتعلقفيماخصوصاأخرىجهاتبواسطةالمقدمةالمعلومات4.

هذهصحةلبالنسبةضمانتقديميتملمكما.الحالاتكلفيصحتهاتأكيديتملمولكنبهاموثوقاعتبرتمنهجزءأوالتقرير

.تتغيرأنيمكنالتقريرهذافيالواردةالقيمةفإنالمعلوماتهذهصحةعدمظهرإذاوالمعلومات

عقودتوجدحيثقبلهممنالمقدمةالايجارعقودعلىكليا ًاستنادا ًوليسميفكشركةإفادةحسبللعقارالفعليالدخلاعتمادتم5.

كماوالصندوقلالمشغقبلمنالمرسلالاكسلبجدولالمذكورةبالقيموشهرياسنوياوربعسنوياونصفسنوياتجديدهايتممنتهية

.وإداريةتشغيليةمصروفاتبخانةإجمالاالمذكورةالتشغيلوأتعابالتحصيلمصروفاتخصمتم

ولأغراضه،رالتقريسردحسبفقطينطبقالعقارأجزاءعلىللقيمتوزيعوأيالتقييمقيدللعقارهيالتقريرهذافيالمقدرةالقيم6.

.كذلكاستعملتإذاصحيحةغيرتكونأنيمكنإذأخرى،أغراضلأيالقيمهذهتستعمللاأنويجب

فحصا ًسوليتقريرهذاأنيفهمأنيجبوعليهظاهرهغيرعيوبأيملاحظةأوإنشائيا ًالعقارفحصيتمولمظاهريا ًالعقارمعاينةتم7.

.إنشائيا ً

.التقريروظيفةلأداء(IVS)الدوليةالمعاييرقواعدحسبفقطيتمالتقريرهذامحتوياتعنوالافصاحالتعامل8.

.بهاالمعتمدينالمقيمينوتوقيعالشركةختميحملكانإذافقطفاعلاالتقييمتقريريعتبر9.
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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
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الشركةرئيس 

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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