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الملخص التنفيذي

شركة ميفك كابيتال(صاحب الطلب)العميل 

شركة ميفك كابيتال(ريرمستخدم التق)المستفيد

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

الإيجار السوقي–القيمة العادلة أساس القيمة 

الاستخدام الأعلى والأفضلفرضية القيمة

مجمع  تجاريالعقار موضوع التقييم

المملكة العربية السعودية -الرياض –حي الجزيرة عنوان العقار 

2م120,205.97مساحة قطعة الارض

2م77,299مساحة مسطحات المباني 

شركة امار للتطوير والاستثمار العقارياسم المالك

310118047280رقم الصك

هـ1441/11/04تاريخ الصك

(  صك تملك عقار مرهون ) ملكية مقيدة نوع الملكية 

سكني-تجاري استخدام الارض

2022معايير التقييم الدولية معايير التقييم

أسلوب التقييم
يم العقارطريقة التدفقات النقدية المخصومة  كطريقة أساسية لتقي–أسلوب الدخل 

طريقة الإحلال  كطريقة مساعدة–أسلوب التكلفة 

24/12/2022تاريخ المعاينة

27/12/2022تاريخ التقييم

31/12/2022تاريخ اصدار التقرير

ريال سعودي  فقط لا غير 578,400,000القيمة السوقية 

الملخص التنفيذي



القوائمإعدادابغرضللعقارالسوقيةالقيمةلمعرفةسكنيسكنيتجاريمجمعتقييمميفكشركة/السادةيرغب

الجاسرالكريمعبدخالد/المقيمبواسطةالتقييمتقريراعدادتموقدالمالية

التقريرإعدادتمم2022/12بتاريخميفكشركةطلبإلىوإشارةالمعتمدينللمقيمينالسعوديةالهيئةأعضاء

السوقيةالقيمةعنعادلرأىلتكوينوتحليلهاوالمعلوماتالبياناتوجمعالتقييممحلالعقارفحصبعدوذلك

2022لعامIVSالدوليةالتقييممعاييرمعوتماشيامسبقاتحديدهتمالذيالغرضمعليتناسبالمذكورللعقار

.التقييمعموضو الأصولاوالتقييممهمةأطرافمنأيمعمصالحتعارضوجودوبعدمباستقلاليتهالمقيمويقر

مقدمة1.0

المقيم1.1

1210000040العضويةرقم-الجاسرعبدالكريمبنخالد

العميل1.2

.كابيتالميفكشركة

المستهدفينالمستخدمين1.3

فقطالعميل

لنوإلا,استخدامهخارجيطرفأرادإذاالمقيممنخطيةموافقةعلىالحصوليجب"المسؤوليةإخلاءبيان

"هذاالتقييمتقريرباستخدامتفسيرأوإساءةأيعنمسؤولا  المقيميكون

التقييممنالغرض1,4

.2022لعامالثانيللنصفالماليةالقوائملإعدادالسوقيةالقيمةلمعرفةهوالعقارتقييممنالغرض

التقييممحلالعقار1,5

.الرياضبمدينةالربيعحيفيعبدالعزيزالملكطريقعلىيقعسكنيتجاريمجمع
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المقدمة



العادلةالقيمة–القيمةأساس1,6

المشاركينبـنـةمنظممعاملـةفيااللتزاملتحويـلدفعـهأوأصـللبيـعاستالمهيتـمالـذيالسـعرأنهـاعلىالعادلـةالقيمـةتعرف

.القيـاستاريـخفيالسـوقفي

التقييمتاريخ1,7

العملنطاق2,0

البحثنطاق2,1

:يليمماأجريناهاالتيالتقييممهمةشملت

للموقعبصريةمعاينة•

.للمخططمطابقتهمنوالتأكدالعقارقياس•

.والتسهيلاتالخدماتذلكفيبما,العقارفيهيقعالذيالقريبالحيعلىالاطلاع•

.للمدنالهيكليالمخططوالكروكياستعراض•

.الأراضيعنمعلوماتجمع•

.المقارنةالبيعمعلوماتكافةمنالتحقق•

العقارخلدلتحليلالمخصومةالنقديةالتدفقاتطريقةالدخلأسلوبوتطبيقالبياناتتحليل•

.الاستثماريةالقيمةواستخراج
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24/12/2022 (المعاينة ) تاريخ البحث والاستقصاء 

27/12/2022 ( التقييم ) تاريخ إصدار الرأي 

31/12/2022 تاريخ إصدار التقرير

نطاق العمل



المعلوماتومصادرطبيعة2,2

:تقريرنافيالتاليةالمعلوماتعلىاعتمدنا

.الصكمننسخة-

.التنظيميوالكروكيالمخطط-

.الرياضمنطقةتطويرلهيئةالرسميالموقعفيالمنشورةللمدنالهيكليةالمخططات-

.ومطوريهاالعقاراتومدراءللوكلاءاستفساراتنا-

توقعاتهوالسوقبحالةالمتعلقةالثانويةالبحوثوالسوقفيالمنشورةالاستقصاءات-

.المرافقومدراءالمقاولينواستفساراتالمنشورةالكتيبات

العدلوزارةمؤشر-

.مستمربشكلتتحدثوالتيأماكنبشركةالخاصةالبياناتقاعدة-

الخاصةوالافتراضاتالافتراضات2,3

.ذلكعلىتؤثرقدمعلوماتأيهناكنجدولمالعميلمنالمقدمةالمعلوماتعلىالعقارهذاملكيةتعتمد

.منهاالتحقققبلالتأجيروثائقأوالملكيةلصكوكتفسيرناعلىالاعتماديتملابأنونوصي

:يليمابافتراضقمنا

العقارعلىتؤثرخطيرةبيئيةأثارتوجدلا

.مطلقةملكيةليستملكيتهوبالتاليالرياضلبنكمرهونالعقار

.الصكواقعمنالأرضمساحةعلىالاستدلالتم

الخاصاريالعقالسوقلأسعارومواكبتهلهالتسويقيةالخطةهيكلةإعادةتمتإذاأفضلدخلا  سيدرالعقارأن

.التجاريةالتأجيربوحدات
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نطاق العمل



التقييممعايير2,4

IVS2022الدوليةالتقييملمعاييروفقا  التقريروإعدادالتقييممهمةإجراءتم

المستخدمةوالطرقالأساليب2,5

العقاريمةلقللوصولأساسيةكطريقةالمخصومةالنقديةالتدفقاتطريقةالدخلأسلوباستخدامتم

أسعارمعللعقارالحاليالدخلتناسبلعدموذلكللعقارالعادلالمتوقعالدخلواستخدامافتراضوتم

الإيجاريةالوحداتقيموتدنيالسوق

وزناوإعطائهالعقارلقيمةللوصولمساعدةكطريقةالإحلالطريقةالتكلفةأسلوباستخداموتم

.دخلا  يدرالعقارلكونوذلكأقلنسبي

النشرعلىالقيود2,6

فقطينالمستهدفوالعملاءللعميلويحق,المقيممنخطيإذندونللنشرقابلوغيرسريالتقريرهذا

.عليهالاطلاع
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نطاق العمل



الموقع3.0

السكانيةوالطبقةالموقع3,1

بالتقريرالواردةالخريطةفيالموقععلىالاطلاعويمكنالرياضبمدينةالجزيرةحيفيالتقييممحلالعقاريقع

أحياءاحديرةالجز حيويعتبرالمتوسطةوفوقالمتوسطةالسكانيةبالطبقةالمميزوموقعهاالمنطقةتتميزكما

.والمرافقالخدماتمكتملالرياض

الوصولوإمكانيةالنقل3,2

لرياضامدينةمستوىعلىالرئيسيةالمحاورأحديعتبرالذيالشرقيالدائريطريقعنللعقارالوصوليمكن

.عليهالعقاريطلوالذي

القانونيةالمعلومات4,0

التخطيطيةالجهة4.1

مدينةرتطويعنالمسؤولةوالتنفيذيةالتخطيطيةالسلطةضمنويدخلالرياضمدينةفيالجزيرةحييقع

.الخريطةعلىللاطلاعالتقريرإلىالرجوعيرجىالرياضمدينةلتطويرالعلياالهيئةوهيالرياض

المنطقةخطة4,2

رجىيالخدماتكافةوتشملالرياضبمدينةالهيكليةللمخططاتبهالمحيطةوالمناطقالجزيرةحييخضع

.التقريرفيالخريطةإلىالرجوع

المخصصالاستخدام4,3

.نيسكتجارياستخدامالأرضقطعةفإنالرياضمدينةتطويرلهيئةالحاليةالهيكليةالمخططاتبحسب
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الموقع
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معلومات الملكية

معلومات العقار

معلومات الملكية

اسم العميل
شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي 

(ميفك كابيتال)
شركة أمار للتطوير والاستثمار العقارياسم المالك

هـتاريخ الصك310118047280رقم الصك  1441/11/04

3203رقم المخطط4165رقم  القطعة

كتابة العدل الأولى بالرياضجهة الاصدار
القيود على 

الموقع
الصك مرهون لبنك الرياض

بيانات العقار

طريق الدائري الشرقياسم الشارعالرياضالمدينة

مجمع تجارينوع العقارالجزيرةالحي

إحداثيات 

الموقع

شمال 24.657060

شرق 46.791539
https://goo.gl/maps/tvW1DSiF7Ngg4yGK8رابط الموقع

المعلومات الملكية

https://goo.gl/maps/tvW1DSiF7Ngg4yGK8


مواصفات العقار 

الخدمات والمرافق المتوفرة بالعقار 

أطوال الأضلاع وعروض شوارع العقار
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مواصفات العقار
مساحة الأرض

(2م) 

حسب الصك

( 2م120,205,97)
الدائري الشرقيشارع العقار

حسب التنظيم

(2م-) 
مستويةطبيعة الأرض

شبه منتظمةشكل الأرضشمالية جنوبية شرقية غربيةالواجهة

صرف مياه الأمطارالصرف الصحيالمياهالهاتفالكهرباء

✓✓✓✓✓

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

(م)
ترتيب الواجهات

-م10-ممر م66,09شمالي

2م60تجاري رئيسيطريق المدينة المنورةم243.46جنوبي

3م40محليشارعم867,54شرقي

1م100محور رئيسيطريق الدائري الشرقيم854.07غربي



قارالخدمات والمرافق المتوفرة بمنطقة الع
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شبكة الصرف الصحي شبكة المياهشبكة الكهرباء 

✓✓✓

مدرسة بناتمدرسة بنينمسجد

✓✓✓

دفاع مدنيشرطةمركز صحي

✓✓✓

حديقةشبكة تصريف مياه الأمطارشبكة الهاتف

✓✓✓

تجهيزات بلديةبريدمركز تجاري

✓✓✓

الخدمات والمرافق



: نبذة عن المنطقة 
ةمنطقيحد.الرياضشرقالجزيرة،حيالرياضمدينةفيالعقاريقع

ابنطريقالجنوبومنالجراحعبيدةأبوطريقالشمالمنالعقار

يحدكماالرشيدهارونطريقالشرقمنالعقارمنطقةويحدالعميد

الشرقيالدائريطريقالغربمنالعقارمنطقة

صورة توضح حدود العقار  على مستوى الحي

صورة توضح حدود العقار قيد الدراسة

الموقع

الموقع

طريق أبو عبيدة بن الجراح
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حدود العقار



صورة الخريطة الرقمية
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الخريطة الرقمية



صورة الخريطة الرقمية
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الخريطة الرقمية



:صور توضح العقار :صور توضح العقار 
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صور العقار



مجمع سوق شرقاسم المبنى

منفصلنوع التكييف2م77,299مساحة المباني

ممتازالتشطيبميزانين + دور 1عدد الأدوار 

-الخدمات المتوفرة11سنة/عمر المبنى

غير متوفرمصاعد1عدد المباني

( مرفق. )أخذ مسطحات المباني ومكوناتها من رخصة البناء-ملاحظات

بيانات العقار

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

بي على قيمـة بناء  على موقع العقار قيد التقييم تم استخلاص أهم العوامل التي لها تأثير إيجابي أو سل

:العقار ونذكر هذه العوامل فيما يلي 

ملاحظاتمحددات التأثيرعنصر التأثير

العوامل 

التخطيطية 

(العمرانية)

سهولة الوصول

خصائص 

الأرض

الواجهات

الشوارع

شكل الأرض

التجهيزات 

البلدية

اللوحات الإرشادية

البلديةتعتبر المنطقة المحيطة بالعقار مغطاة وبشكل ممتاز  بالخدمات الإنارة و التشجير

السفلتة و الرصف

المرافق 

العامة

الخدمات الحكومية

ل جيد جميع المرافق العامة وبشكتتوفر  في المنطقة المحيطة بالعقار 

(قيد التقييم )وذلك نظرا  لأهمية منطقة العقار 

المراكز التجارية

الحدائق والملاعب

المدارس

المساجد

كما هو مصرح من امانة مدينة الرياضمتغيرعدد الأدوارأنظمة البناء

العوامل المؤثرة 
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ملاحظاتمحددات التأثيرعنصر التأثير

العوامل الطبيعية

(البيئية ) 

تضاريس 

الأرض

أرض جبلية

ايجابيا  ر وذلك يؤثمستوية ومنتظمة( قيد التقييم ) العقار تعتبر ارض 

على قيمة العقار

أرض غير مستوية

أرض منخفضة

أرض مستوية

التلوث

لا يلاحظ وجود مصادر للتلوث الصناعي في المنطقةصناعي

لا يلاحظ وجود مصادر للتلوث البشري في المنطقةبشري

لا يلاحظ وجود مصادر للتلوث ضوضائي في المنطقةضوضائي

لا يلاحظ وجود مصادر للتلوث البصري في المنطقةبصري

لا يلاحظ وجود مصادر للتلوث الهوائي في المنطقة هوائي

لا يلاحظ وجود مصادر للتلوث بالنفايات في المنطقةنفايات

العوامل 

الاقتصادية

العرض 

والطلب
يوجد طلب بشكل متوسط في المنطقةمتوسط

أسعار 

الأراضي
.يلاحظ أن أسعار الأراضي في المنطقة متوسطة متوسط

:أهم العوامل المؤثرة وبشكل مباشر على قيمة العقار 

بي على قيمـة بناء  على موقع العقار قيد التقييم تم استخلاص أهم العوامل التي لها تأثير إيجابي أو سل

:العقار ونذكر هذه العوامل فيما يلي 
العوامل المؤثرة 
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:الاقتصاديةوالمؤشراتالسوقتحليل.2

سوقيةالالقيمةعليالمؤثرةالعواملوتحليلفهمفيالاقتصاديةوالمؤشراتالسوقتحليليساعد

المؤشراتعليالاقتصارويتمللاقتصادالعامةبالظروفالتجاريالنشاطويتأثرالتقييممحلللعقار

اومباشرةبصفةوتؤثرالتقييممحلللعقارالسوقيةبالقيمةترتبطالتيالسوقيةوالعواملالاقتصادية

.السعوديةالعربيةالمملكةفيالتجاريالنشاطعلىمباشرةغير

:المملـــكةفيالاقتصاديةالمؤشرات1.2

سنواتللالمتوفرةالاقتصاديةالبياناتعليالاعتمادتمفقد2022ديسمبرشهرفيالتقييمتاريخانبما

السابقة
للإحصاءالعامةوالهيئةالماليةوزارة:المصدر

المؤشرات الاقتصادية 
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المؤشرات 

الاقتصادية



استخدام أسلوب السوق لتقدير قيمة الأرض
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جدول مقارنات عروض البيع  والصفقات المنفذة

نوع 

العقار 
الحي

المساحة 

2م

سعر المتر 

ريال/ 

/ الإجمالي 

ريال

معروض  

مباع
رقم المعلنالموقع

https://goo.gl/maps/9BxPwvVY1dktYTXL8966505825350معروض15,000500075,000,000الجزيرةارض

https://goo.gl/maps/DjLVqMTYT9CyTk4y6966540097687معروض5,949500029,745,000الجزيرةارض

جدول التسويات 

معروض 2المقارن معروض1المقارن عناصر المقارنة 

50005000قيمة المتر قبل التسوية

مستقرمستقرظروف السوق 

00شروط التمويل

05,00005,000مويلصافي القيمة بعد ضبط حالة السوق وشروط الت

223,900-4,250-15المساحة

54,095+04,250سهولة الوصول

54,300+54,462+الشوارع الرئيسية

04,46204,300الواجهة

124,300-104,462-صافي نسب الضبط 

803,57020860الوزن النسبي

ريال للمتر المربع4,430متوسط سعر المتر بعد التسوية 

ريال للمتر المربع4,400متوسط سعر قيمة المتر بعد التقريب

https://goo.gl/maps/9BxPwvVY1dktYTXL8
https://goo.gl/maps/DjLVqMTYT9CyTk4y6


:حساب قيمة أرض بطريقة المقارنات / اولاً 

الصـفقات تعتمد طريقة المقارنات على تحليل أسعار الأراضي التي تم التوصـل إليهـا مـن خلـال مرحلـة المسـح الميـداني و

عقـار وعمـل ضـبط نسـبي وتسـويات بال( مسـاحات وأسـعار الأراضـي ) المنفذة ، ومن ثم مقارنة هذه العـروض والمبيعـات 

.محل التقييم ليتم التوصل إلى السعر المنطقي للأرض 

:تحليل أسعار الأراضي 

عروضللووفقا  الأراضيأسعارطبيعةعلىللتعرفوذلكالعقارلمنطقةالمقيمبهاقامالتيالمسحعملياتبعد

للمساحاتوذلك2م/ريال5000إلى2م/ريال4000بينماتتراوحالمنطقةأسعارأنيلاحظفإنهالمنفذةوالصفقات

ومنليهوع،المتميزةالمناطقمنالعقارمنطقةوتعتبرومواصفاتها،الأرضشكلحسبعلىذلكويعتمدالمشابهة،

عقارالمساحةعلىبناءالمربعالمترسعرإلىالتوصلتمفقدالعقاريوالرأيللمنطقةالعامالوضعتحليلخلال

.وعيوبهومميزاته

حساب قيمة الأرض بطريقة المقارنات 

120,205,97(2م) إجمالي مساحة الأرض 

4,400(2م/ ريال ) قيمة المتر المربع 

سعوديريال(ريال ) إجمالي قيمة الأرض بطريقة المقارنات  528,906,268
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:حساب قيمة المباني بأسلوب التكلفة / ثانيا 
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تكلفة الاحلال والاهلاك للمبنى

2المساحة مم الاستخداعدد الوحداتالبيان
بعد الاهلاك تكلفة المتر المسطح

ريال/ 

إجمالي المسطح 

ريال/ 

62,849128780,886,663تجاري603الدور الأرضي

14,450128718,597,150تجاري-ميزانين

99,483,813إجمالي قيمة المسطحات77,299إجمالي مساحة مسطح البناء

التكاليف الاخرى

القيمةالنسبةالبيان

51,000%0الرسوم المهنية

100,000%0شبكة المرافق

100,000%0تكاليف الادارة

-%0تكاليف التمويل

4,974,190%5ربح المقاول

5,225,190إجمالي التكاليف الأخرى

633,625,190إجمالي قيمة العقار السوقية

اجمالي تكاليف الاهلاك

11سنوات/ عمر المبنى 

50سنوات/ العمر الافتراضي للمبنى 

%22معدل الاهلاك السنوي

28,059,537ريال/ تكاليف الاهلاك 

99,483,813ريال/ صافي تكلفة البناء 

528,906,268ريال/ قيمة الأرض  

628,390,000ريال/ قيمة العقار 

628,400,000ريال/ قيمة العقار بعد التقريب 

633,630,000قيمة العقار بعد التقريب
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الضبط النسبي 

لمعدلات الرسملة

الوسيط المعلنمعدل الرسملةقيمة العقارالدخلتسلسل

1عقار 

عمارة تجارية
3,000,00050,000,0006.00%966554606466

2عقار 

عمارة تجارية
5,300,00065,000,0008.15%966507880681

3عقار 

عمارة تجارية
7,300,000110,000,0006.63%966533222888

%6.92متوسط معدل الرسملة السوقي

%7معدل رسملة الدخل السوقي بعد التقريب

الاستخلاص من السوق: معدل الرسملة 

الريتموقع تداول لصناديق –عروض السوق العقاري : المصدر 
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تسوية إيجارات 

العقارات المشابهة 

لوحدات التأجير 

بالعقار محل 

التقييم

تسلسل
جير   المساحة القابلة للتأ

متر مربع/ 

/ قيمة إيجار المتر 

ريال
الوسيط المعلنالقيمة الاجمالية

1عقار 

عمارة تجارية
660606400,000966537205555

2عقار 

عمارة تجارية
26005001,300,000966555106213

3عقار 

صالة تجارية
6001000600,000966507229033

4عقار

محل تجاري
580465270,000966501113499

643متوسط قيمة متر الإيجار السوقي

650متوسط قيمة متر الإيجار السوقي بعد التقريب

شواهد من السوق العقارية والتي توضح القيم السوقية للوحدات الإيجارية بمنطقة العقار وعمل ضبط نسبي 

. لها للوصول لمتوسط سعر التأجير للمتر المربع 

:الملاحظات والتوصيات 



26

الملاحظات 

والتوصيات

أسعارمنىأعلالعقاريةبالسوقالتأجيرأسعارانكماالسابقةعنالحاليةالتأجيريةالعقودبقيمةنزوليوجد

القيمةكستعلادخلهواقعمنللعقارالحاليةالقيمةاننرىوعليهالتقييممحلللعقارالحاليةالوحداتتأجير

الدخلصافيأنكما%23الشواغرونسبة%77هيللعقارالحاليةالإشغالنسبةأنبسبب،لهالحالية

الفعليدخلهظلفيالعقارقيمةانبمعنىغيرلافقطريال26,668,252هوللعقارالفعليالتشغيلي

التأجيرقيمفيانخفاضيعكسمماريال209,886,640هيالمخصومةالنقديةالتدفقاتبطريقةوباستخدام

تمثلأنفترضالممنوالتيوالرأسماليةالتشغيليةالمصروفاتوكذلكالشواغرنسبةتقليلإدارةفيوإخفاق

إلىالشواغرةنسبوتقليصتقليلبافتراضالعقارتقييمتموعليهالشواغرخصمبعدالدخلصافيمن5%

.المربعللمترريال650سعربمتوسطالحاليةالسوقبأسعاروالتأجير5%

لتجاريةاالوحداتبتأجيرالخاصالعقاريللسوقومواكبتهاللوحداتالتسويقوضعبتصحيحنوصيكما

.المتقادمةالوحداتتجديدتشملجيدةتسويقيةخطةووضع
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دارسة بطريقة 

التدفقات النقدية

وتم افتراض ان نسبة الاشغال بالعقار . تم استخدام أسلوب الدخل طريقة التدفقات النقدية المخصومة

لما هو متوافق مع أسعار السوق كما بينا بجدول التأجيريةوتم افتراض معالجة الأسعار % 95يعادل 

وافتراض أيضا نسبة المصروفات والتي ينبغي أن تتقلص عن المصروفات 25التسويات صفحة 

سنوات بحسب المؤشرات الاقتصادية 3كل % 3التشغيلية الحالية  ووضع نسبة نمو للدخل المتوقع 

وحركة العرض والطلب للعقارات التجارية ووضع العقار الراهن كما تم وضع معدل الخصم بناء على 

.تصحيح معدل الرسملة والذي يضاف على معدل النمو لاستخراج معدل الخصم

%5.00التشغيلية والرأسمالية) معدل المصاريف 

%5.00معدل الشواغر المتوقع

10(سنوات ) فترة التدفقات النقدية 

%10معدل الخصم

%3.00(كل سنة) معدل النمو 

%7.00معدل عائد الاستثمار
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طريقة التدفقات النقدية

2022202320242025202620272028202920302031

قائمة الدخل والمصروفات 
المساحة 

التأجيرية 

قيمة متر 

اإليجار
لاير/ السنة األولى

/  السنة الثانية

اللاير
اللاير/ السنة الثالثة

/  السنة الرابعة

اللاير

/ السنة الخامسة 

لاير

/السنة السادسة 

لاير

/ السنة السابعة 

لاير

/السنة الثامنة 

لاير
لاير/ السنة التاسعة 

/السنة العاشرة 

لاير
اإلجمالي

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

ميزانين+ الطابق األرضي 
77,299.0

0
65050,244,35050,244,35050,244,35051,751,68151,751,68151,751,68153,304,23153,304,23153,304,23154,903,358

50,244,35050,244,35050,244,35051,751,68151,751,68151,751,68153,304,23153,304,23153,304,23154,903,358اإليرادات

%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5معدل نقص الشواغر

2,512,2182,512,2182,512,2182,587,5842,587,5842,587,5842,665,2122,665,2122,665,2122,745,168قيمة نقص الشواغر

47,732,13347,732,13347,732,13349,164,09649,164,09649,164,09650,639,01950,639,01950,639,01952,158,190إجمالي الدخل الفعلي

المصروفات التشغيلية 

والرأسمالية                   
5.00%2,386,6072,386,6072,386,6072,458,2052,458,2052,458,2052,531,9512,531,9512,531,9512,607,909

نى صافي الدخل التشغيلي للمب

(NOI)
45,345,52645,345,52645,345,52646,705,89246,705,89246,705,89248,107,06848,107,06848,107,06849,550,280707,861,149

707,861,149القيمة االستردادية للمبنى

10.90910.82640.75130.68300.62090.56450.51320.46650.42410.38550.3855%10معامل الخصم

41,223,20537,475,64134,068,76531,900,75229,000,68426,364,25824,686,53322,442,30220,402,09319,103,778272,911,116القيمة الحالية لصافي الدخل

559,579,128صافي القيمة الحالية للمبنى

لاير عودي560,000,000القيمة النهائية للعقار بعد التقريب



:الوزن النسبي بين أساليب التقييم المستخدمة 
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الوزن النسبي

لاير/ قيمة العقار باستخدام أسلوب التكلفة لاير/ قيمة العقار باستخدام أسلوب الدخل 

560,000,000633,630,000

75%25%

420,000,000158,407,500

578,407,500إجمالي القيمة بعد ضبط الوزن النسبي



30

:قريب النتيجة النهائية للتقييم بعد الت

التقييم

ريال سعودي فقط لا غير578,400,000 اجمالي قيمة العقار

خمسمائة وثمانية وسبعون مليوناً وأربعمائة ألف ريال سعودي فقط لا غير  (كتابة)اجمالي قيمة العقار

مصادقةتمتيميةالتقيبتقاريرناالمقيدةللشروطوطبقاً كابيتالميفيكشركة/السادةطلبعلىبناء

.العقاريسوقوالالعقارمعطياتتحليلمنناتـجالتقييموهذا،سوقيةكقيمةأعلاهالتقييمعلىمكتبنا

رئيس الشركة

خالد بن عبدالكريم الجاسر

-رقم ترخيص المنشأة-رقم العضوية

1210000040

النتيجة النهائية 

ة التقيــيم  تــم اعتمــاد القيمــة الســوقية للعقــار بأســلوب الــدخل طريقــة التــدفقات النقديــة كأســلوب أساســي لعمليــ

يمته الفعليـة بافتراض أن العقار سيدر دخلا  حسب أسعار التأجير السوقية وذلك لأن الدخل الحالي للعقار لا يمثل ق

أيضـا اسـتخدام كعقار يدر دخلا  بسبب انخفاض قيمته الإيجارية وعدم تأهيله وتسويقه بطريقة جيدة وفعالة ، وتـم

لوبينأسلوب التكلفة طريقة الإحلال كأسلوب مساعد لتقدير قيمة العقار بعد عمل ضبط نسبي بين الأس
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الشروط والاحكام

شروط تقارير التقييم

كمالشركة،لالرجوعدونينشربيانأوتعميمأووثيقةأيفيإليهالإشارةأوالتقريرهذابعضأوكلتضمينيجوزلا1.

.بهيظهرالذيوالنصالشكلعلىللشركةالمسبقةالخطيةالموافقةدونطريقةبأينشرهيجوزلا

ويحقفقطالتقييمطلبالذيالعميلعلىمقصوراوانهالتقييموقتالمقيمنظروجهةعنالتقييمهذايعبر2.

.عليهالاستنادالتقريرطالبللعميل

أوالملكيةتضمنتالتيالقانونيةللمسائلبالنسبةأوتقييمهتمالذيللعقارقانونيمستندأيعنالتحققيتملم3.

.الرهن

والتيا،وغيرهوالاستئجارالأرضوامتلاكبالتخطيطيتعلقفيماخصوصاأخرىجهاتبواسطةالمقدمةالمعلومات4.

تقديميتملمكما.الحالاتكلفيصحتهاتأكيديتملمولكنبهاموثوقاعتبرتمنهجزءأوالتقريرهذاعليهاأسس

التقريرهذافيالواردةالقيمةفإنالمعلوماتهذهصحةعدمظهرإذاوالمعلوماتهذهلصحةبالنسبةضمان

.تتغيرأنيمكن

يتملموميفكشركةمنبهافادتناتموالذيالفعليالدخلوليسللعقارالسوقيةالايجاريةالقيمةاعتمادتم5.

وربعسنوياونصفسنوياتجديدهايتممنتهيةعقودتوجدحيثقبلهممنالمقدمةالايجارعقودعلىالكليالاستناد

اتمصروفخصمتمكماوالصندوقالمشغلقبلمنالمرسلالاكسلبجدولالمذكورةبالقيموشهرياسنويا

القوائمبحسوإداريةتشغيليةمصروفاتبخانةإجمالاالمذكورةالتقييممحلللعقارالتشغيلوأتعابالتحصيل

.للصندوقالمالية

سردسبحفقطينطبقالعقارأجزاءعلىللقيمتوزيعوأيالتقييمقيدللعقارهيالتقريرهذافيالمقدرةالقيم6.

تاستعملإذاصحيحةغيرتكونأنيمكنإذأخرى،أغراضلأيالقيمهذهتستعمللاأنويجبوأغراضه،التقرير

.كذلك

هذاأنيفهمأنيجبوعليهظاهرهغيرعيوبأيملاحظةأوإنشائياً العقارفحصيتمولمظاهرياً العقارمعاينةتم7.

.إنشائياً فحصاً وليستقرير

.التقريروظيفةلأداء(IVS)الدوليةالمعاييرقواعدحسبفقطيتمالتقريرهذامحتوياتعنوالافصاحالتعامل8.

.بهاالمعتمدينالمقيمينوتوقيعالشركةختميحملكانإذافقطفاعلاالتقييمتقريريعتبر9.
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مستندات العقار
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مستندات العقار



34

التراخيص
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عضوية المقييم



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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