تاريخ التقرير
2022/07/17

لكل أصل قيمة

تقييم برج فندقي  ,مدينة مكة المكرمة
اسم العميل  :صندوق سيكو السعودية ريت

NUM

1

1

إفادة
السادة  :صندوق سيكو السعودية ريت

المحترمين

الموضوع  :تقرير تقييم برج فندقي بحي ( العزيزية ) بمدينة ( مكة المكرمة )
نحن شركة قيم وشريكه للتقييم العقاري نتقدم لكم بخالص الشكر والتقدير على اختياركم لنا ومنحكم ثقتكم الغالية لتقييم العقار الواقع في مدينة ( مكةة
المكرمةةة ) حييي (العزيزييية الةييلة الشييرقية ) بموجييا التكليييص ال

ييادر ميينكم بتيياريخ 2022/06/20م بنيياع علييى التييرخيص الممنييو لنييا ميين قسييل الليميية السييعودية للمقيميييين

المعتمدين متسعين في ذلك النسخة األخيرة من معايير التقييم الدولية 2022م والمتعارف عليلا وقواعد واخالقيات الملنة للوصول إلى التقييم النلائي الحيادي بنياع عليى
المعاينة اللعلية من فريق العمل ودراسة منطقة السوق المحيطة بالعقار وقد تم الوصول إلى القيمة السوقية باستخدام طرق التقيييم المختلقية بميا يحمليه كيل تقريير
وعليه يسعدنا ان نتقدم لكم بشلادة التقييم العقاري الواردة ادناه.
بناعً على الدراسة المنجزة فإننا نرفق لكم نتائج القيمة السوقية للعقار ( فندق ) وعلى وضعلا الراهن بتاريخ التقيدير 2022/06/30م الواقعية بمدينية ( مكية
المكرمة ) حي (العزيزية) ,بمبلغ وقدره فقط ( )164.065.000مائة وأربعة وستون مليون وخمسة وستون الف ريال سعودي.
مع خالص الشكر والتقدير ,,,...

اعتمد هذا التقرير
المدير التنليذي
إسماعيل محمد الدبيخي

بموجا رخ

NUM

2
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ة رقم  1210000052 /تاريخ 1443 / 10 / 10هييي

الملخص التنفيذي
تقدير القيمة السوقية :

 164.065.000ريال سعودي
المقيم

العميل (صاحب التقرير )

القائمين بأعمال التقييم هم
 -1اسماعيل محمد الدبيخي عةوية رقم 1210000052
 – 2شائق بن صالح الشائق عةوية رقم 1210001415
 -3سالم محمد ال فائع عةوية رقم 1210000013
 – 4حسام حسن عشي عةوية رقم 1210002501

صندوق سيكو السعودية ريت

مالك العقار
شركة مشاعر ريت العقارية

الغرض من التقييم
تقييم دوري ل

ندوق المشاعر ريت

معايير التقييم
ال

عسارة عن فندق بمساحة إجمالية لألرض
 1278.97متر مربع حسا ال ك

أسلوب التقييم

ادرة في العام 2022م ) ) IVSمعايير التقييم الدولية

اسلوب التكللة – أسلوب الدخل

نوع الملكية

أساس القيمة

ملكية مطلقة

القيمة السوقية

رقم الصك وتاريخه
( ) 320123008398في 1439/04/08

NUM

3

العقار موضوع التقييم
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فرضية القيمة
االستخدام الحالي

المستفيد (مستخدم التقرير)
صندوق سيكو السعودية ريت

عنوان العقار
مكة المكرمة – العزيزية الةلة الشرقية

تاريخ المعاينة
2022/06/21

تاريخ التقييم
2022/06/30

تاريخ اصدار التقرير
2022/07/17

قائمة المحتويات

اللرضيات والقيود المحددة للتقرير

01

نطاق العمل

02

نظرة عامة على اإلقت

اد والقطاع العقاري بالمملكة العربية السعودية

دراسات الموقع

04

التقييم

05

تقدير القيمة

06

مالحق

07

NUM

4

03
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اللرضيات والقيود
المحددة للتقرير

The specific assumptions
and limitations of the report

NUM
5

5

الفرضيات والقيود المحددة للتقرير :

2

1
وفق ياً لتعريييص معييايير التقييييم الدولييية تعييد االفتراضييات
أمييور منطقييية يمكيين قسوللييا كحقيقيية فييي سييياق أعمييال
التقييم دون التحقق او التدقيق فيلا على نوع محيدد كميا
أنلا أميور تقسيل بمجيرد ذكرهيا وهيذه االفتراضيات ضيرورية
لللم التقييم

بناعً على الغرض من التقييم وهو (تقييم دوري
ل ندوق المشاعر ريت ) فقد تم التقييم على
أساس القيمة ( القيمة السوقية ) .

6

7

8

القيم المقدرة في هذا التقرير هي للعقار قيد السحث
وأي توزيع للقيمة على أجزاع العقار لن يكون صحيح
ويجييا أال تسييتعمل هييذه القيميية ألي أغييراض أخيير
إذ يمكن أن تكون غير صحيحة إذا استعملت كذلك.

لم يتم التحقق عن أي مستند قيانوني للعقيار اليذي
تيييم تقييميييه أو بالنسيييسة للمسيييائل القانونيييية التيييي
تتةييييييمن الملكييييييية أو الييييييرهن وتييييييم افتييييييراض أن
المعلومييييات حسييييا افييييادة العميييييل (مسييييتندات
الملكية ) قائمة وسارية الملعول .

تم معاينة العقار راهريا وليم ييتم فحيص العقيار
إنشيائيا أو يعتسيير تقرييير التقييييم هييذا صييحيح فقييض
إذا كييان يحمييل خييتم الشييركة وتوقيييع المقيميييين
المعتمدين بلا.

10

11

ال يجيييوز تةيييمين كيييل أو بعيييق مييين هيييذا التقريييير أو
اإلشييارة إليييه فييي أي وثيقيية أو تعميييم أو بيييان ينشيير
دون الرجييوع لشييركة قيييم وشييريكه للتقييييم العق ياري
كما ال يجوز نشره بأي طريقة دون الموافقية الخطيية
المسييسقة للشييركة علييى الشييكل واليينص الييذي يظليير
به .

الحييييييدود واألطييييييوال حسييييييا افييييييادة العميييييييل (
مسييتندات الملكييية ) والشييركة غييير مسييمولة عيين
الحيييدود واالطيييوال وبالتيييالي المسييياحة االجماليييية
لييييألرض مييييأخوذة حسييييا ال ييييك والشييييركة غييييير
مسمولة عن ذلك.

ان الغاية من اصدار هذا التقرير هو معرفة القيمة
السوقية للعقار لغرض ( تقييم دوري ل ندوق المشاعر
ريت ) لمستخدم التقرير ( صندوق سيكون السعودية
ريت ) مع االخذ في االعتسار ان مالك العقار هي (شركة
صندوق مشاعر ريت )

9
إن مسييييي ولية الشيييييركة فيميييييا يتعليييييق بيييييالتقرير
والتقييييييم مق ييييورة علييييى العميييييل وهييييو الجليييية
صاحسة التقييم .

NUM

6

3

كون العقار مدر للدخل و بناعً على نوع العقار
وخ ائ ه و على الغرض من التقييم فقد تم
تقييم العقار بأسلوب الدخل ( طريقة التدفقات
النقدية المخ ومة )

5
المعلوميييات المقدمييية بواسيييطة جليييات أخييير خ وصيييا
فيمييييا يتعلييييق بييييالتخطيض وامييييتال األرض واالسييييتمجار
وغيرهييا والتييي أسييا عليلييا كييل هييذا التقرييير أو جييزع منييه
اعتسييرت موثييوق بلييا ولكيين لييم يييتم تأكيييد صييحتلا فييي كييل
الحيياالت كمييا لييم يييتم تقييديم ضييمان بالنسييسة ل ييحة هييذه
المعلومييات إذا رليير عييدم صييحة هييذه المعلومييات فييإن
القيمة الواردة في هذا التقرير يمكن أن تتغير.

4
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12
تييم تقييييم العقييار وفقييا للمعييايير الدولييية  2022م
وتعتسر القيمة المقدرة في هذا التقرير هي للعقيار
قيد الدراسة وفي حالة تغيير الغرض مين التقيييم
اذ يمكن ان تكون هذه القيم غير صحيحة.

نطاق العمل

Scope of work

NUM
7

7

نطاق العمل

101معيار رقم

هوية المقيم العقاري

موضحة بالملخص التنليذي

العميل

صندوق سيكو السعودية ريت

المستخدمين االخرين

صندوق سيكو السعودية ريت

االصل محل التقييم

فندق

الغرض من التقييم

تقييم دوري ل

ندوق المشاعر ريت

اساس القيمة

القيمة السوقية

أسلوب التقييم

أسلوب التكللة – أسلوب الدخل

تاريخ التقييم

وصص التقرير

2022/06/30
تقرير يوضح منلجية وخطوات التقييم ونتائج التقييم ويشمل صور توضيحية لحدود لألصل موضع
التقييم مع تلاصيل السيانات.

NUM

8
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نطاق العمل

101معيار رقم

نطاق بحث المقيم
)102معيار رقم (

أساس القيمة
)104معيار رقم (
عملة التقييم
معايير التقييم المتسعة

طسيعة وم

در المعلومات

االفتراضات الملمة او
االفتراضات الخاصة

قيود استخدام التقرير

تم جمع المعلومات الكافية عن طريق الزيارة الميدانية والمعاينة الظاهرة واجراع التحليالت وتم عمل دراسة من مواقع قريسة
من موقع العقارات ومن مكاتا عقارية معتمدة في منطقة العقار والتحري من جميع المعلومات ودراستلا ب ورة دقيقة
القيمة السوقية وهي المسلغ المقدر الذي ينسغي على أساسه مسادلة العقار في تاريخ التقييم بين مشتر راغا وبائع راغا في
أطار معاملة على أساس محايد بعد تسويق مناسا حيث يت رف كل طرف من األطراف على أساس من المعرفة والحكمة
دون قسر او أجسار.
الريال السعودي
تم تنليذ جميع األعمال وفقًا لنظام المقيمين المعتمدين والالئحة التنليذية ذات ال لة بالتقييم العقاري ال ادرة عن الليمة
السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) ,والنسخة األخيرة من معايير التقييم الدولية ) )IVSلعام  2022التي نشرها مجلا
معايير التقييم الدولية ) )IVSCوالقواعد الملنية المتعارف عليلا في أعمال التقييم لالصول العقارية ,والتي تقوم على التحليل
والمقارنة والمعاينة المساشرة لكل عقار ,والسحث قدر اإلمكان عن الم ثرات وخ ائص العقار محل التقييم.

المعلومات الواردة بالتقرير صدرت من جلات رسمية أو مكاتا العقار بالمنطقة المستلدفة أو مكاتا متخ
الدراسات وبالرجوع إلى قاعدة بيانات شركة قيم وشريكه للتقييم العقاري.

ال تتحمل شركتنا أي مس ولية إزاع أية معلومات يتم استالملا من العميل و التي من الملترض سالمتلا و إمكانية االعتماد
عليلا  ,كما ال تقر شركتنا بدقة او اكتمال السيانات المتاحة و ال تعسر عن رأيلا و لم تقم بعرض اي نوع من الةمانات لدقة السيانات
أو اكتماللا إال فيما أشارت إليه بوضو في هذا التقرير.
تعد عمليات التقييم والتقارير سرية للطرف الموجه ولمن يتم إحالتلا إليه لغرض محدد مع عدم تحمل أي مسمولية من اي نوع
ألي طرف ثالث و ال يجوز نشر هذا التقرير كامالً أو أي جزع منه أو االشارة إليه في أي وثيقة أو بيان أو نشره دورية أو في اي وسيلة
تواصل مع أي طرف ثالث دون الح ول على موافقة مسسقة مكتوبة بالشكل والسياق الذي تظلر فيه .من دواعي الحيطة
والحذر أن تحتلظ الشركة والمقيم بالحق في إدخال أي تعديال ت وعمل أي مراجعة على التقييم أو دعم نتيجة التقييم في رل
رروف محددة.
تحتلظ الشركة بالحق دون أي التزام بمراجعة حسابات التقييم وتعديل وتنقيح نتائجه على ضوع معلومات كانت موجودة في
تاريخ التقييم لكنلا اتةحت له الحقا

NUM

9

ة باألبحاث و
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مراحل العمل

1

2

3

4

5

نطاق العمل

المعاينة و تحليل الموقع

جمع وتحليل السيانات

تطسيق طريق التقييم

إعداد التقارير

االجتماع بالعميل و تحديد نطياق

معاينيييية العقييييار و التعييييرف علييييى

القيييام بجمييع السيانييات السييوقية

بنيياعً علييى نطيياق العمييل و تحلي يل

العمييل عليييى إعييداد التقريييير وفقيييا

العمييل بمييا يتةييمنه ميين غيييرض

خ

ييييييييييييييه و مواصييييييييييييييلاته و

المكتسيييية و الميدانيييية و تحليللييييا

السيوق يييتم تحديييد طييرق التقيييم

لمعيييييييييار  101لوصييييييييص التقرييييييييير

التقيييييييييم و أسييييييياس القيمييييييية و

مطابقيية المسييتندات مييع الواقييع

للوصييييول إلييييى معرفيييية اتجاهييييات

المناسيييييييييييسة و وضيييييييييييع كافييييييييييية

ومعيار  103إعداد التقرير.

األطراف المعنية و تاريخ التقيييم

و تحلييييييييييييل موقيييييييييييع العقيييييييييييار و

السييييييوق السييييييابقة و الحالييييييية و

االفتراضيييات و الميييدخالت للقييييام

و أي افتراضييييات خاصيييية أو هاميييية

االسييتخدامات المحيطيية بالعقييار

الم شيرات السيوقية التيي سييتم

بالحسييابات المالييية للوصييول إلييى

بمييا يتةييمن وضييو التكليييص و

مييييييييع تحديييييييييد نطيييييييياق السحييييييييث

االعتماد عليلا عنيد تطسييق طيرق

القيمييية السيييوقية وفقييياً للطيييرق

الجغرافيييييييييييييييييي واألنشيييييييييييييييييطة و

التقييم .

المختارة .

المخرجات المتوقعة منه

.

ائ

المشاريع المناسسة.

NUM

10
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نظرة عامة على اإلقت اد
والقطاع العقاري بالمملكة
العربية السعودية

An overview of the economy and
the real estate sector in the
Kingdom of Saudi Arabia

NUM
11

11

2030 رؤية

NUM
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12

النمو االقتصادي في المملكة العربية السعودية

شلد االقت اد السعودي خالل ع ره الحديث نموًا على مستو عدد كسير من القطاعات ,مستغالً بذلك الموارد الطسيعية في المملكة ,وموقعلا
الجغرافي والحةاري بين قارات العالم الثالث .نتج عن هذا النمو بناع قاعدة اقت ادية متينة ,حيث أصسح ضمن أكسر عشرين اقت اد عالمي وعةواً فاعالً في
مجموعة العشرين ,وأحد الالعسين الرئيسيين في االقت اد العالمي وأسواق النلض العالمية ,مدعومًا بنظام مالي قوي وقطاع بنكي فعال ,وشركات حكومية
عمالقة تستند على كوادر سعودية ذات تأهيل عالٍ.
كما شلدت المملكة خالل السنوات الماضية إصالحات هيكلية على الجانا االقت
على االستقرار واالستدامة المالية.

ادي والمالي ,مما يعزز من رفع معدالت النمو االقت

ادي مع الحلاظ

وفي سسيل تطوير االقت اد وتنويعه وتخليص االعتماد على النلض ,أطلقت المملكة العربية السيييعودية رؤية السعودية  2030مرتكزة على العديد من
اإلصيييالحات االقت ادية والمالية ,والتي استلدفت تحول هيكل االقت اد السعودي إلى اقت اد متنوع ومستدام مسني على تعزيز اإلنتاجية ورفع مساهمة
القطاع الخاص ,وتمكين القطاع الثالث.
ونجحت المملكة منذ إطالق الرؤية في تنليذ العديد من المسادرات الداعمة واإلصالحات الليكلية لتمكين التحول االقت ادي ,وشمل هذا التحول عدة جلود
رئيسية متمحورة حول بعدٍ قطاعي يشمل تعزيز المحتو المحلي وال ناعة الوطنية وإطالق القطاعات االقت ادية الواعدة وتنميتلا ,وبعدٍ تمكيني يلدف
إلى تعظيم دور القطاع الخاص والمنشآت ال غيرة والمتوسطة ,وتعزيز استدامة المالية العامة .ويتوقع أن تستمر وتيرة هذا التحول الليكلي نحو نمو
اقت ادي مستدام في السنوات المقسلة ,خ وصاً في رل عدد من المسادرات االستثمارية والعمالقة ,تحت مظلة صندوق االستثمارات العامة ,والشركات
الرائدة .كما يتوقع أن تتسارع عجلة توطين المعرفة والتقنيات المستكرة.

NUM
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أهم المؤشرات اإلحصائية

السطالة بين السعوديين للربع األول 2021

01

02

11.7%

06

NUM

14

03

1.5%

نسسة مساهمة القطاع الخاص في الناتج
المحلي االجمالي

نسسة مساهمة القطاع الغير النلطي في
اإلنتاج المحلي االجمالي

58.9%

الناتج المحلي اإلجمالي للربع الثاني 2021
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41.1%

الناتج المحلي اإلجمالي للربع الثاني 2021

1.5%

معدل مشاركة القو العاملة وسض
السعوديين 2021

05

51.2%

04

نظرة على قطاعات االعمال
في إطار رؤية المملكة  2030والتي تلدف إلى وضع أسا فاعله ومرتكزات أساسية لمستقسل المملكة من المسادرات التي
تستلدف تقليص االعتماد الرئيسي على النلض  ,من خالل قطاعات كثيرة لدعم االقت اد الوطني ومن ضمنلا القطاع السياحي
نظرا لما يمثله هذا القطاع من بعد قيمي ومجتمعي وحةاري واقت ادي  .مما يرتسض قطاع السياحة بقطاع اللنادق ارتساطا
وثيقا بالرؤية السعودية  2030وهو يتمحور حول مساعده المعنيين بقطاع الةيافة وال ناعات الغذائية والترفيلية على
التخطيض للمستقسل.
تسلم المكاتا في تحقيق أهداف التحول الوطني السعودي نحو االزدهار واالستدامة من خالل التركيز على مستلدفات رؤية
 , 2030مما ي دي إلى في رفع مشاركة القطاع الخاص في تحقيق رؤية المملكة  , 2030العمل كممثل للقطاع الخاص ضمن
المنظومة الوطنية لمكاتا تحقيق الرؤية في الجلات الحكومية  .ومنلا سعي الرياض إلى التحول لمركز إقليمي للكيانات
التجارية الدولية ,جعللا ت در قراراً برفق التعاقد مع أي شركة ال يوجد للا مقر إقليمي في السعودية بحلول عام  ,2024خ وصاً
تلك التي لديلا تعاقدات مع جلات حكومية سواع كانت هيمات أو م سسات أو صناديق استثمارية أو أجلزة.مما يزيد من
الطلا على القطاع المكتسي .

قطاع السياحة

قطاع المكاتا

أن رؤية التحول الوطني للمملكة لمرحلة ما بعد النلض 2030م أولت اهتماما كسيرا بتنمية القطاع التجاري وال ناعي في
حيث
المملكة,
أن الرؤية تقوم على التركيز على تنمية وتطوير ال ناعة المحلية من شأنه تحقيق عوائد اقت ادية كسيرة لالقت اد السعودي ,وم
ن مستلدفات الرؤية بحلول  , 2030رفع نسسة ال ادرات غير النلطية من  %16الى  , %50و تقدم ترتيا المملكة في م شر أداع
الخدمات اللوجستية من المرتسة  49الى  25عالمياً واألولى اقليمياً  ,و الوصول بمساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج
المحلي من  %40الى . %65

قطاع التجزائة

قدمت رؤية  2030حلوالً سكنية مستدامة  ,تمكن األسر السعودية من تملك المنازل المناسسة وفق احتياجاتلم وقدراتلم
المالية  .ولتحقيق ذلك طورت منظومة اإلسكان من حيث الليكلة واإلجراعات وسياسات التعامل مع السنو والقطاع الخاص ,
ارتلاع نسا تملك األسر السعودية للمساكن اذ لم تكن تتجاوز نسسة التملك األسر السعودية للمساكن  %47في عام  2016م ,
وارتلعت الى  %70بنلاية المرحلة االولى لسرنامج االسكان عام  2021م.

قطاع اإلسكان

NUM
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مؤشرات األداء الفندقي في المملكة العربية السعودية 2022م
 1.2أهم المؤشرات اإلحصائية

عدد الزيارات من
الخارج

عدد الزيارات من
الداخل

إجمالي عدد الزيارات

إجمالي عدد الغرف

االسهام في الناتج
المحلي االجمالي

 29.5مليون

 32.5مليون

 62مليون

 650.000غرفة

5.3%

مؤشرات األداء الفندقي في المملكة العربية السعودية 2030م

عدد الزيارات من
الخارج

عدد الزيارات من
الداخل

 55مليون

 45مليون

إجمالي عدد الزيارات

 100مليون

NUM
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إجمالي عدد الغرف

 1.050.000غرفة

االسهام في الناتج
المحلي االجمالي

10%

مؤشرات قطاع الضيافة في مدينة مكة المكرمة 2022م
 1.2أهم المؤشرات اإلحصائية

متوسط معدل العائد

إجمالي عدد الفنادق

5.5%

1151

متوسط معدل
االشغال
69%

إجمالي عدد الغرف
المتاحة
185.000

معدل الغرف المتاحة
( فنادق )

معدل الغرف المتاحة
( مساكن حجاج )

76%

24%
76%

NUM
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النظرة المستقبلية لقطاع الفنادق بمدينة مكة المكرمة

مكة المكرمة تحظى باهتمام مستمر ودعم متواصل من حكومة خادم الحرمين الشرفين لتعزيز جودة الحياة فيلا  ,وهي تشلد اليوم
شراكة مللمة بين القطاعين العام والخاص لتنليذ عدد من المشاريع االستثمارية الةخمة سواع داخل حد الحرم أو خارجه  ,وإنجاز
مشاريع نوعية في المنطقة المركزية بمكة المكرمة عالوة على تنليذ مشاريع تطوير السنية التحتية ومشاريع النقل العام والمواصالت
التي تستلدف ربض مناطق مكة مع الحرم المكي الشريص والمشاعر المقدسة وتسليل وصول الزوار اليلم بكل يسر وسلولة .

كما تحركت عجلة األداع في قطاع الةيافة بمكة المكرمة بشكل مللت عما كانت عليه بعد انتلاع جائحة كورونا وذلك بعد ان أعلنت
المملكة قسل ذلك استمناف استقسال طلسات العمرة والزيارة للحرمين الشرفين مع مختلص دول العالم .

للذا تعتسر مدينة المكرمة من اسرع مدن العالم نموا في قطاع اللنادق لما تمتلكه من عوامل جذب ملمة على مستو العالم
اإلسالمي  ,حيث تستلدف مدينة مكة المكرمة زيادة اعداد الحجاج والمعتمرين إلى  30مليون بحلول عام 2030م لذا فإن التوسعة
السريعة لقطاع الةيافة في مكة سيكون حتمي  .حيث ستشلد مكة المكرمة خالل السنوات المقسلة إضافة االف الغرف اللندقية .

NUM
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دراسات الموقع

Site Studies

NUM
19

19

بيانات العقار والخدمات المتوفرة بمنطقة العقار

بيانات العقار
المدينة

مكة المكرمة

الحي

العزيزية

شارع

طريق المسجد الحرام

نوع العقار

برج فندقي

رقم المخطط

7/21/1ج

رقم القطعة

المساحة

 1278.97متر مربع

استخدام األرض حسب األنظمة

1/277
تجاري

الخدمات والمرافق المتوفرة بمنطقة العقار
شسكة كلرباع

شسكة مياه

شسكة صرف صحي

شسكة اللاتص

✓

✓

✓

✓

مسجد

أسواق عامة

✓

✓

✓

✓

مركز تجاري

خدمات طسية

الخدمات والمراكز الحكومية

فنادق

✓

✓





مطاعم

محطة وقود

دفاع مدني

✓

✓

✓

بنو
✓

NUM
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شسكة ت

ريص مياه

حديقة
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العوامل المؤثرة على العقار

ر التأثير

عن

محددات التأثير

نظرة عامة على المنطقة

• أهمية المنطقة

• يقع العقار في مدينة مكة المكرمة بحي العزيزية الةلة الشرقية

العوامل الطسيعية (السيمية)

• تةاريا األرض
• التلوث

• مستوية .
• ال يوجد م

•
•
العوامل التخطيطية (العمرانية)
•
•
أنظمة السناع
عوامل اقت

ادية

عوامل قانونية

الموقع من المدينة
السنية التحتية
تجليزات السلدية
خ ائص األرض

•
•
•
•

• استخدام األرض
• نسسة السناع – عدد االدوار
• العرض والطلا
• أسعار األراضي

• عالي .
• مرتلعة .

• العجز والتعديات على العقار • ال يوجد .
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ادر تلوث بالمنطقة .

الموقع وسض مدينة مكة المكرمة .
مكتملة .
مكتملة .
منتظمة االضالع .

• فنادق
• .%65

NUM

21

الوصص

وصف التشطيبات الداخلية والخارجية واألعمال اإلنشائية

التشطيبات الداخلية
االرضيات

تكسية الجدران

االسقف

االبواب

رخام  -سيراميك

دهان

ديكورات جبسيه

خشب

نوع العزل

الساللم

األطقم الصحية

النوافذ

ال يوجد

رخام

ممتازة

المنيوم وزجاج عادي

التشطيبات الخارجية
االرضيات

األبواب

المرافق

الواجهات

بالط

حديد

ال يوجد

حجر  -دهان

األنظمة الكهرو ميكانيكية والتكييف
نظام تغذية المياه

االضاءة

التمديدات والمخارج الكهربائية

المصاعد

التكييف

ال يوجد

جيده

جيده

يوجد

شباك  +منفصل

أنظمة االمن و السالمة – مرافق أخرى
أنظمة أمنية

أنظمة انذار واطفاء الحرائق

مرافق

مرافق

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

NUM
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وصف العقار
•
•
•
•

تم تحديد مساحة مسطحات السناع بناعً على ( رخ ة السناع ) .
تم تحديد عمر العقار بيي(  ) 10سنة بناع على ( رخ ة السناع ) .
حالة العقار في تاريخ التقييم ( شاغر ) .
عند معاينة العقار تسين لنا انه عسارة عن ( برج فندقي )  ,مل لة على النحو التالي:

مكونات المبنى
م

الدور

المساحة (م)2

االستخدام

1

بدروم

1287.97

مواقص سيارات

2

دور ارضي

789.9

استقسال  +تجاري

3

ميزانين

587.86

استقسال

4

دور واحد مطاعم

824.91

مطاعم

5

لى

824.91

م

لى

6

سسعة عشر ادوار متكررة

12304.6

سكني

7

دور واحد اخير

261.2

سكني

75.43

بيت درج  +م

8

دور واحد م

بيت درج  +م

اعد

9

بيارة صرف

6

مجاري

10

خزانات

1089.97

خزانات

االجمالي

 23دور

18053

NUM
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اعد

موقع العقار
يقع العقار بمدينة  :مكة المكرمة

احداثيات الموقع

حي  :العزيزية

39.876740

شارع  :طريق المسجد الحرام

E:

موقع العقار محل التقييم

NUM

24
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,21.403004

N:

مسح فوتوغرافي للعقار

NUM
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25

مسح فوتوغرافي للعقار

NUM
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المعلومات القانونية
معلومات صك الملكية
إسم المالك

رقم الصك

تاريخ الصك

نوع الملكية

شركة مشاعر ريت العقارية

320123008398

1439/04/08

100%ملكية

اسم الحي  -رقم القطعة  -رقم المخطط – مساحة األرض
إسم الحي

رقم القطعة

رقم المخطط

إجمالي مساحة االراضي

العزيزية

1/277

7/21/1ج

 1278.97متر مربع

الحدود واالطوال
الحدود و االطوال
الحد الشمالي

طول الحد

الحد الجنوبي

طول الحد

الحد الشرقي

طول الحد

الحد الغربي

طول الحد

قطعة رقم  / 43د

30م

قطعة رقم  / 25ب

 30م

شارع عرض 21م

43م

شارع عرض 60م

43م

االفتراضات الخاصة بملكية العقار
ألغراض هذا التقرير افترضنا وجود ملكية جيدة وسارية وخالية من أي عوائق أو رهون أو رسوم أو م

الح ألي أطراف ثالثة وما إلى ذلك ,وفي حال عدم تحقق ذلك يمكن

أن يتأثر رأي قيمة العقار ,لذا نوصي بأن يتحقق المستشار القانوني للجلة من بيانات الملكية ,ون كد أيةاً على عدم االعتماد على االفتراضات الواردة أعاله بشأن
الملكية لحين تأكد المستشار القانوني من دقتلا.

NUM
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التقييم

Evaluation

NUM
28

28

أساليب التقييم

أسلوب التكلفة

أسلوب الدخل

أسلوب السوق

يقدم أسلوب التكللة م شرًا للقيمة
باستخدام المسدأ االقت ادي الذي ينص
على أن المشتري لن يدفع ألصل ما
أكثر من تكللة الح ول على أصل ذي
منلعة مماثلة سواعً عن طريق الشراع
عوامل
أو السناع ما لم تكن هنا
متعلقة بالوقت ,أو اإلزعاج أو المخاطر
أو أي عوامل أخر متعلقةً .ويقدم
األسلوب م شرًا للقيمة عن طريق
حساب التكللة الحالية الحال أو إعادة
إنتاج األصل ,ومن ثم خ م اإلها
المادي وجميع أشكال التقادم األخر .

يقدم أسلوب الدخل م شرًا للقيمة عن
طرييييييييق تحوييييييييل التيييييييدفقات النقديييييييية
المسيييتقسلية إليييى قيمييية حاليييية واحيييدة.
ووفقًا لليذا األسيلوب ييتم تحدييد قيمية
األصييييل بييييالرجوع إلييييى قيميييية اإليييييرادات
والتييدفقات النقدييية التييي يولييدها األصييل
أو التكاليص التي يوفرها.

يقييييدم أسييييلوب السييييوق م شييييرًا علييييى
القيمييية مييين خيييالل مقارنييية األصيييل ميييع
أصيييول مطابقييية أو مقارنييية (مشيييابلة)
تتوفر عنلا معلومات سعرية.

NUM
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أسلوب الدخل

105معيار رقم

يقدم أسلوب الدخل م شرًا للقيمة عن طريق تحويل التدفقات النقدية المستقسلية إلى قيمة حالية واحدة .ووفقًا للذا األسلوب يتم تحديد قيمة األصل بالرجوع إلى
قيمة اإليرادات والتدفقات النقدية التي يولدها األصل أو التكاليص التي يوفرها.

ينسغي تطسيق أسلوب الدخل وإعطاعه األولوية أو وزن ملم في الحاالت التالية:
أ .عندما تكون قدرة األصل على توليد الدخل هو العن ر األساسي الذي ي ثر على القيمة من وجلة نظر المشاركين في السوق.
ب .تتوفر توقعات معقولةً لمسلغ اإليرادات المستقسلية لألصل محل التقييم وتوقيتلا ولكن ال يوجد سو عدد قليل من المقارنات السوقية
ذات ال لة إن وجدت.
طرق أسلوب الدخل:
على الرغم من وجود العديد من الطرق لتطسيق أسلوب الدخل إال أن األساليا المتسعة في إطار أسلوب الدخل تعتمد بشكل كسير على خ م مسالغ التدفقات النقدية
المستقسلية إلى قيمة حالية ,فلي عسارةٌ عن تطسيقات متنوعة في استخدام طريقة التدفقات النقدية المخ ومة ( )DCFوالملاهيم الواردة أدناه تنطسق جزئيًا أو كليًا على
كافة طرق أسلوب الدخل.
طريقة التدفقات النقدية المخ ومة (:)DCF
هي طريقة مالية لتقدير قيمة اصل مالي او حقيقي ويتم استخالص م شر القيمة من خالل حساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقسلية .
و يتم تطسيق طريقة التدفقات النقدية المخ ومة لتقييم عقار او أمال عقارية تدر دخال باالعتماد على توقع الدخل المستقسلي للعقار محل التقييم ويتم
استخالص م شر القيمة للعقار من خالل حساب القيمة الحالية ل افي الدخل التشغيلي او صافي القيمة االيجارية المتوقعة للعقار .
طريقة الرسملة المساشرة :
يتم تطسيق طريقة الرسملة المساشرة في حال ان صافي القيمة االيجار للعقار محل التقييم ثابتة ومتساوية لالبد .

طريقة القيمة المتسقية:

طريقة القيمة المتسقية تعتسر وسيلة لتقييم العقارات التي يمكن تقديرها بتحديد أفةل تطوير مناسا للموقع والملكية ومن ثم التنس بقيمة مثل
هذا التطوير بعد أن يتم االنتلاع منه .

NUM

30

QIAM VALUATION | REAL ESTATE VALUATION REPORT

19

طرق التقييم المستخدمة

اساليب التقييم

األسلوب المستخدم

أسلوب السوق

أسلوب التكلفة

أسلوب الدخل

تم استخدام أسلوب الدخل

تم استخدام أسلوب الدخل

تم استخدام أسلوب الدخل

بشكل مساعد

بشكل مساعد

بشكل أساسي

طرق التقييم

المسح الميداني ( المقارنات –

المستخدمة

اسعار االراضي المعروضة )

أسباب االستخدام

المخ

ومة

طريقة اساسية لمعرفة

طسيعة العقار وكون االرض مقام

كون العقار محل التقييم مدر

العقارات المماثلة في السوق

عليلا مسنى

للدخل
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طريقة التدفقات النقدية
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تقدير القيمة

Estimated value

NUM
32
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تقدير قيمة العقار – اسلوب السوق – طريقة المقارنات

تقييم األرض حسب أسلوب السوق  -طريقة المقارنة بالبيوع المشابهة
العقارات المقارنة

البند

سعر المتر المربع

***
***
25/05/22
***
***
***
***

الحالة
تاريخ التقييم  /العرض
ظروف السوق ( التفاوض )
شروط التمويل
قيمة ظروف السوق
القيمة بعد التسويات األولية
المساحة (م)2
سهولة الوصول
موقع العقار
شكل األرض
طبوغرافية األرض
االستخدام
الشوارع المحيطة

العقار المقارن 1

العقار محل التقييم

عوامل التسويات

1,288
عالي
عالي
مستوية
منتظمة االضالع
تجاري
2

قيمة المتر النهائية بعد التسوية

المرجح الموزون
صافي متوسط قيمة المتر ( لاير  /المتر )
ال قيمة السوقية النهائية لألرض ( لاير  /سعودي )
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التسوية

القيمة

التسوية

القيمة

30,000

40,000
معروض
25/06/22
-5.00%
0.00%
)(2,000.00
38,000
1,500
عالي
عالي
مستوية
منتظمة االضالع
تجاري
2

االجمالي
قيمة التسوية للمتر المربع

العقار المقارن 2

معروض
25/06/22
-5.00%
0.00%

- 2,000
-

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

)(1,500.00
28,500
1,200
عالي
متوسط
مستوية
منتظمة االضالع
تجاري
2
10.00%

0.00%

2,850
31,350

38,000
65%
35,673
45,945,110

35%

- 1,500
-

0%
0%
10%
0%
0%
0%
0%

تقدير قيمة العقار – اسلوب التكلفة – طريقة االحالل

أوال  :تكاليف البناء ( التكاليف املباشرة )

ثالثا  :تتكلفة اإلهالك
ريال  /م2

القيمة ( يرال )

العمراالفتراض ي للعقار ( سنة )

سنة

40

البدروم

1,288

2,500

3,219,925

العمرالحالي للعقار ( سنة )

سنة

10

إجمالي مساحة مسطح املباني

16,765

3,500

58,676,730

العمراملتبقي للعقار ( سنة )

سنة

30

املسطح م2

البند

أخرى

-

-

-

أخرى

-

-

-

اإلجمالي ( ريال )

-

معدل االهالك
قيمة االهالك

61,896,655

ثانيا :التكاليف األخرى ( الغيرمباشرة )
الرسوم املهنية

5%

3,094,833

شبكة املر افق

3%

1,856,900

تكاليف اإلدارة

3%

1,856,900

تكاليف التمويل ( 0سنوات ) %0 /

0%

-

ربحية املطور

0%

6,808,632

اإلجمالي ( ريال )

إجالي تكلفة املباني ( ريال )
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68,705,287

%

25

ريال

17,176,322

قيمة املبنى النهائية ( ريال )

ً
رابعا  :قيمة العقارحسب أسلوب التكلفة

51,528,965

القيمة النهائية لألرض ( ريال )

45,945,110

القيمة النهائية للمباني ( ريال )

51,528,965

القيمة السوقية للعقار حسب أسلوب التكلفة ( ريال )

97,474,075

القيمة السوقية للعقار حسب أسلوب التكلفة ( ريال ) بعد التقريب

97,500,000

االفتراضات وتحليل القيمة
 .إيرادات العقار

نسسة الشواغر :معدل الرسملة:

تم تقدير إيرادات العقار حسا بيانات مسح السوق للعقارات المشابلة (

 ) 18.415.300ريال سعودي وبافتراض صحته

معدل الرسملة هو معدل يستعمل لتحويل الدخل الى قيمة
ويستعمل في تقدير القيمة اإلستردادية للعقار وهنا

أكثر من

طريقة الشتقاق معدل الرسملة فان كل طريقة من هذه الطرق
نسسة الشواغر :

تعتمد على استخدام

من خالل أعمال المسح والمعاينة تسين إن متوسض اإلشغال في هذه
المنطقة حوالي  %65وتم اعتمادها حسا وضع السوق .

الماضي

القريا كوسيلة لتوقع

المستقسل.
في هذا التقرير تم تقدير معدل الرسملة بطريقة المسح
السوقي وذلك حسا صناديق ريت المشابلة للعقار محل
التقييم في منطقة العقار وقت التقييم هو .%7

النلقات التشغيلية والرأسمالية :
النلقات التشغيلية هي النلقات الخاصة بتأجير وصيانة العقار والنلقات
الرأسمالية هي النلقات التي يتحمللا المالك لترميم وتطوير العقار بلدف

معدل الخ م :
عدة عوامل ملمة تحدد معدل الخ م من أهملا معدل التةخم ,والذي يعتسر العن ر الرئيسي لتحديد

الحلاظ عليه في حالة مناسسة لتحقيق الدخل السنوي المالئم  ,وتمثل

معدل الخ

نسسة النلقات التشغيلية  %30الى  % 40بالنسسة لمشاريع مشابلة في

التقييم ,ومعدل عائد السندات الحكومية  ,تم افتراض معدل الخ

المنطقة المحيطة وتشمل تكاليص نلقات الخدمات المشتركة والنظافة

حسا االتي :

وال

يانة للمسنى ونلقات إدارة والتشغيل ومراقسة األمن فيما تعلق

بتقييم العقار نجد أن النلقات التشغيلية والرأسمالية  %37وتم تقديرها

حسا وضع وتحليل السوق للعقارات المشابلة.
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م .باالضافة الى معدل مخاطر السوق والذي يتم تحديثة حسا رروف السوق والعقار قيد
م بواقع  %9وفق النموذج التراكمي

عائد السندات الحكومية

3.7%

المخاطر المنتظمة ( مخاطر التضخم  +مخاطر السوق )

2% + 2.3%

المخاطر الغير منتظمة ( مخاطر العقار محل التقييم )

1%

بيانات الدخل :

معدل االشغال السنوي لكل موسم
القيمة
البند
365
عدد أيام السنة
60%
معدل االشغال السنوي
219
عدد أيام التشغيل سنويا
30
عدد أيام موسم الحج
30
عدد أيام موسم رمضان
159
عدد األيام لباقي السنة
450
عدد الغرف
حساب تشغيل موسم الحج
1350
عدد الحجاج
2200
سعر التأجير للحاج
2,970,000
إجمالي دخل موسم الحج
حساب تشغيل موسم رمضان
20
عدد أيام التشغيل للعشرين االولى من رمضان
250
متوسط سعر التأجير لليوم
2,250,000
إجمالي قيمة التأجير للعشرين االولى من رمضان
10
عدد أيام التشغيل للعشر االواخر من رمضان
500
متوسط سعر التأجير لليوم
2,250,000
إجمالي قيمة التأجير للعشر االواخر من رمضان
4,500,000
إجمالي دخل موسم رمضان
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الوحدة
يوم
نسبة مئوية
يوم
يوم
يوم
يوم
غرفة
حاج
لاير  /للحاج
لاير  /سعودي
يوم
لاير  /سعودي
لاير  /سعودي
يوم
لاير  /سعودي
لاير  /سعودي
لاير  /سعودي

حساب تشغيل باقي أيام السنة
150
متوسط سعر التأجير لليوم
10,732,500
إجمالي دخل باقي أايام السنة
ً
18,202,500
إجمالي دخل إيرادات تشغيل الغرف سنويا

لاير  /سعودي
لاير  /سعودي
لاير  /سعودي

تحليل دخل المحالت التجارية
الوصف
إجمالي دخل ايجار المحالت التجارية السنوية
ناقص معدل االشغار و ومخاطر االئتمان للمحالت
إجمالي دخل ايجار المحالت التجارية الفعلي

إجمالي الدخل السنوي الفعلي

القيمة
224,000
11,200
212,800

إجمالي الدخل السنوي الفعلي
18,415,300

الوحدة
لاير  /سعودي
5%
لاير  /سعودي

لاير  /سعودي

تقدير قيمة العقار – أسلوب الدخل – طريقة التدفقات النقدية المخصومة
افتراضات طريقة خصم التدفقات النقدية
إجمالي الدخل التأجيري

18,415,300

معدل الخصم

9%

37%

معدل الرسملة

7%

معدل النمو  -سنوي من السنة الثانية

2%

معدل املصاريف التشغيلية و ال راسمالية

10

فترة التدفقات النقدية (سنوات)

سنوات االستثمار
التدفقات النقدية  -الداخلة
قيمة النمو املتوقعة
18,415,300

اجمالي الدخل التأجيري الفعلي
ناقص معدل املصاريف التشغيلية وال راسمالية

37%

صافي الدخل التشغيلي للمبني ()NOI

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0.00%

2.00%

2.00%

2.00%

2.00%

2.00%

2.00%

2.00%

2.00%

2.00%

18,415,300

18,783,606

19,159,278

19,542,464

19,933,313

20,331,979

20,738,619

21,153,391

21,576,459

22,007,988

6,813,661

6,949,934

7,088,933

7,230,712

7,375,326

7,522,832

7,673,289

7,826,755

7,983,290

8,142,956

11,601,639

11,833,672

12,070,345

12,311,752

12,557,987

12,809,147

13,065,330

13,326,636

13,593,169

13,865,033

القيمة االستردادية للمبني
صافي التدفقات النقدية
معامل الخصم
القيمة الحالية للتدفقات النقدية

198,071,894
11,601,639

11,833,672

12,070,345

12,311,752

12,557,987

12,809,147

13,065,330

13,326,636

13,593,169

13,865,033

198,071,894

0.9174

0.8417

0.7722

0.7084

0.6499

0.5963

0.5470

0.5019

0.4604

0.4224

0.4224

10,643,706

9,960,165

9,320,521

8,721,956

8,161,830

7,637,676

7,147,183

6,688,189

6,258,673

5,856,740

83,667,708

164,064,346

صافي القيمة الحالية للعقار

القيمة النهائية للعقار
القيمة النهائية للعقار(بعد التقريب)

164,064,346
164,065,000
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القيمة النهائية للعقار
استنادا الى غرض التقييم وطسيعة العقار وخ ائ ه كونه عقاراً مدراً للدخل فإن تقييم العقار بطريقة التدفقات النقدية المخ ومة تعتسر أفةل من
طريقة االحالل وبالتالي سيتم ترجيح القيمة التي تم التوصل اليلا بأسلوب الدخل كأساس للقيمة السوقية للعقار محل التقييم بتاريخ  2022/06/23م
هي حسا االتي :
القيمة السوقية رقماً

القيمة السوقية كتابة

164.065.000

مائة واربعة وستون مليون وخمسة وستون الف ريال سعودي

اعتمد هذا التقرير
المدير التنليذي
إسماعيل محمد الدبيخي
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مالحق

Attachments

NUM
39

39

المستندات المستلمة من العميل
رخصة البناء

الصك

NUM
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فريق العمل

إسماعيل الدبيخي
مقيم عقاري أساسي زميل
عةوية رقم 1210000052

شائق صالح شائق
مقيم عقاري أساسي زميل
عةوية رقم 1210001415
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سالم محمد ال فائع
مقيم عقاري أساسي زميل
عةوية رقم 1210000013

حسام حسن عشي
مقيم عقاري منتسا
عةوية رقم 1210002501

لكل أصل قيمة

قيم للتقييم العقاري

اإلدارة العامة :

الرياض  , 11666طريق عثمان بن علان  ,مسنى رقم  , 8484مكتا رقم 6
920025832
info@qiam.com.sa

www.qiam.com.sa
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