تاريخ التقرير
2022/07/17

لكل أصل قيمة

تقييم مبنى إداري  ,مدينة الرياض
اسم العميل  :صندوق سيكو السعودية ريت

NUM

1

1

إفادة
السادة  :صندوق سيكو السعودية ريت

المحترمين

الموضوع  :تقرير تقييم مبنى إداري بحي ( الربيع ) بمدينة ( الرياض )
نحن شركة قيم وشريكه للتقييم العقاار نتقادل لكام لصاالش الواكر والتقادير تلار ا تيااركم لناا وكانحكم لقاتكم المالياة لتقيايم العقاار الواقا يا كديناة (
الرياض ) ح (الرلي ) لموجب التكليف الصادر كنكم لتاريخ 2022/06/20ل لناء تلر التر يش الممناو لناا كان قاال ال يلاة الساعودية للمقيمياين المعتمادين كتاعاين يا
ذلك النسصة األ يرة كن كعايير التقييم الدولية 2022ل والمتعارف تلي ا وقواتد وا القيات الم نة للوصاو للار التقيايم الن اال الحيااد لنااء تلار المعايناة ال علياة كان
يريق العمل ودراسة كنطقة السوق المحيطة لالعقاار وقاد تام الوصاو للار القيماة الساوقية لاساتصدال رارق التقيايم المصتلقاة لماا يحملاه كال تقريار وتلياه يساعدنا ا
نتقدل لكم لو ادة التقييم العقار الواردة ادناه.
لناءً تلر الدراسة المنجزة يإننا نريق لكم نتالج القيمة السوقية للعقار ( كانار لدار ) وتلار وعاع ا الارابن لتااريخ التقادير 2022/06/30ل الواقعاة لمديناة
(الرياض) ح (الرلي ) ,بمبلغ وقدره فقط ( )142,000,000مائة واثنان واربعون مليون ريال سعودي.
مع خالص الشكر والتقدير ,,,...

اتتمد بذا التقرير
المدير التن يذ
لسماتيل كحمد الدليص

لموجب ر صة رقم 1210000052 /

NUM

2
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الملخص التنفيذي
تقدير القيمة السوقية :

 142,000,000ريال سعودي
المقيم

العميل (صاحب التقرير )

القالمين لأتما التقييم بم
 -1اسماتيل كحمد الدليص تضوية رقم 1210000052
 -2شالق صالح ا شالق تضوية رقم 1210001415
 – 3سالم كحمد ا يال تضوية رقم 1210000013
 – 4حسال حسن تو تضوية رقم 1210002501

مالك العقار
شركة كواتر ريت العقارية

الغرض من التقييم
تقييم دور لصندوق المواتر ريت

صندوق سيكو السعودية ريت

العقار موضوع التقييم
تاارة تن كانر لدار لمساحة لجمالية
لألرض  6155متر مربع حسب الصك

معايير التقييم

أسلوب التقييم

الصادرة ي العال 2022ل ) ) IVSكعايير التقييم الدولية

اسلوب التكل ة – أسلوب الد ل

نوع الملكية

أساس القيمة

كلكية كطلقة

القيمة السوقية

رقم الصك وتاريخه

NUM

3

(  ) 393140003190 , 393140003189ي
1442/09/02
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فرضية القيمة
االستصدال الحال

المستفيد (مستخدم
التقرير)
صندوق سيكو السعودية ريت

عنوان العقار
الرياض – الرلي

تاريخ المعاينة
2022/06/21

تاريخ التقييم
2022/06/30

تاريخ اصدار التقرير
2022/07/17

03

قائمة المحتويات

ال رعيات والقيود المحددة للتقرير

01

نطاق العمل

02

نظرة تاكة تلر اإلقتصاد والقطاع العقار لالمملكة العرلية السعودية

03

دراسات الموق

04

التقييم
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تقدير القيمة
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ال رعيات والقيود
المحددة للتقرير

The specific assumptions
and limitations of the report

NUM
5

5

الفرضيات والقيود المحددة للتقرير :

2

1
ويق ااً لتعريااف كعااايير التقياايم الدوليااة تعااد االيتراعااات
أكااور كنطقيااة يمكاان قاول ااا كحقيقااة ي ا سااياق أتمااا
التقييم دو التحقق او التدقيق يي ا تلر نوع كحادد كماا
أن ا أكاور تقاال لمجارد ذكرباا وباذه االيتراعاات عارورية
ل م التقييم

لناءً تلر المرض كن التقييم وبو (تقييم دور
لصندوق المواتر ريت ) يقد تم التقييم تلر
أساس القيمة ( القيمة السوقية ) .

6

7

8

القيم المقدرة ي بذا التقرير ب للعقار قيد الاحث
وأ توزي للقيمة تلر أجزاء العقار لن يكو صحيح
ويجااب أال تسااتعمل بااذه القيمااة أل أغااراض أ اار
لذ يمكن أ تكو غير صحيحة لذا استعملت كذلك.

لم يتم التحقق تن أ كستند قاانون للعقاار الاذ
تااام تقييماااه أو لالنسااااة للمساااالل القانونياااة التااا
تتضاااااامن الملكيااااااة أو الااااااربن وتاااااام ايتااااااراض أ
المعلوكااااات حسااااب ايااااادة العمياااال (كسااااتندات
الملكية ) قالمة وسارية الم عو .

تم كعاينة العقار رابريا ولام ياتم يحاش العقاار
لنوااليا أو يعتااار تقرياار التقياايم بااذا صااحيح يقااض
لذا كااا يحماال ااتم الوااركة وتوقي ا المقيميااين
المعتمدين ل ا.

10

11

ال يجاااوز تضااامين كااال أو لعاااق كااان باااذا التقريااار أو
اإلشااارة لليااه ياا أ وليقااة أو تعماايم أو ليااا ينواار
دو الرجااوع لوااركة قاايم وشااريكه للتقياايم العق اار
كما ال يجوز نوره لأ رريقة دو الموايقاة الصطياة
المساااقة للوااركة تلاار الوااكل والاانش الااذ يظ اار
له .

الحاااااادود واألرااااااوا حسااااااب ايااااااادة العمياااااال (
كسااتندات الملكيااة ) والوااركة غياار كساالولة تاان
الحااادود واالراااوا ولالتاااال المسااااحة االجمالياااة
لااااألرض كااااأ وذة حسااااب الصااااك والوااااركة غياااار
كسلولة تن ذلك.

ا الماية كن اصدار بذا التقرير بو كعرية القيمة
السوقية للعقار لمرض ( تقييم دور لصندوق المواتر
ريت ) لمستصدل التقرير ( صندوق سيكو السعودية
ريت ) ك اال ذ ي االتتاار ا كالك العقار ب (شركة
صندوق كواتر ريت )

9
ل كسااااا ولية الواااااركة ييماااااا يتعلاااااق لاااااالتقرير
والتقياااايم كقصااااورة تلاااار العمياااال وبااااو الج ااااة
صاحاة التقييم .

NUM

6

3

كو العقار كدر للد ل و لناءً تلر نوع العقار
و صالصه و تلر المرض كن التقييم يقد تم
تقييم العقار لأسلوب الد ل ( رريقة التديقات
النقدية المصصوكة )

5
صوصاااا
المعلوكاااات المقدكاااة لواساااطة ج اااات أ ااار
ييمااااا يتعلااااق لااااالتصطيض واكااااتال األرض واالسااااتلجار
وغيربااا والت ا أسااا تلي ااا كاال بااذا التقرياار أو جاازء كنااه
اتتااارت كولااوق ل ااا ولكاان لاام يااتم تأكيااد صااحت ا ي ا كاال
الحاااالت كمااا لاام يااتم تقااديم عااما لالنساااة لصااحة بااذه
المعلوكااات لذا ر اار تاادل صااحة بااذه المعلوكااات يااإ
القيمة الواردة ي بذا التقرير يمكن أ تتمير.

4
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12
تاام تقياايم العقااار ويقااا للمعااايير الدوليااة  2022ل
وتعتار القيمة المقدرة ي بذا التقرير ب للعقاار
قيد الدراسة وي حالة تميير المرض كان التقيايم
اذ يمكن ا تكو بذه القيم غير صحيحة.

نطاق العمل

Scope of work

NUM
7

7

نطاق العمل

101كعيار رقم

بوية المقيم العقار

كوعحة لالملصش التن يذ

العميل

صندوق سيكو السعودية ريت

المستصدكين اال رين

صندوق سيكو السعودية ريت

االصل كحل التقييم

كانر لدار

المرض كن التقييم

تقييم دور لصندوق المواتر ريت

اساس القيمة

القيمة السوقية

أسلوب التقييم

أسلوب التكل ة – أسلوب الد ل

تاريخ التقييم

وصف التقرير

2022/06/22
تقرير يوعح كن جية و طوات التقييم ونتالج التقييم ويومل صور توعيحية لحدود لألصل كوع
التقييم ك ت اصيل الايانات.

NUM

8
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نطاق العمل

101كعيار رقم

نطاق لحث المقيم
)102كعيار رقم (

أساس القيمة
)104كعيار رقم (
تملة التقييم
كعايير التقييم المتاعة

رايعة وكصدر المعلوكات
االيتراعات الم مة او
االيتراعات الصاصة

قيود استصدال التقرير

تم جم المعلوكات الكايية تن رريق الزيارة الميدانية والمعاينة الظابرة واجراء التحليالت وتم تمل دراسة كن كواق قرياة
كن كوق العقارات وكن ككاتب تقارية كعتمدة ي كنطقة العقار والتحر كن جمي المعلوكات ودراست ا لصورة دقيقة
القيمة السوقية وب المالغ المقدر الذ ينام تلر أساسه كاادلة العقار ي تاريخ التقييم لين كوتر راغب ولال راغب ي
أرار كعاكلة تلر أساس كحايد لعد تسويق كناسب حيث يتصرف كل ررف كن األرراف تلر أساس كن المعرية والحكمة
دو قسر او أجاار.
الريا السعود
تم تن يذ جمي األتما ويقًا لنظال المقيمين المعتمدين والاللحة التن يذية ذات الصلة لالتقييم العقار الصادرة تن ال يلة
السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) ,والنسصة األ يرة كن كعايير التقييم الدولية ) )IVSلعال  2022الت نوربا كجلا
كعايير التقييم الدولية ) )IVSCوالقواعد المهنية المتعارف عليها في أعمال التقييم لالصول العقارية ،والتي تقوم على التحليل والمقارنة والمعاينة المباشرة
لكل عقار ،والبحث قدر اإلمكان عن المؤثرات وخصائص العقار محل التقييم.
المعلوكات الواردة لالتقرير صدرت كن ج ات رسمية أو ككاتب العقار لالمنطقة المست دية أو ككاتب كتصصصة لاأللحاث و
الدراسات ولالرجوع للر قاتدة ليانات شركة قيم وشريكه للتقييم العقار .
ال تتحمل شركتنا أ كس ولية لزاء أية كعلوكات يتم استالك ا كن العميل و الت كن الم ترض سالكت ا و لككانية االتتماد
تلي ا  ,كما ال تقر شركتنا لدقة او اكتما الايانات المتاحة و ال تعار تن رأي ا و لم تقم لعرض ا نوع كن الضمانات لدقة الايانات
أو اكتمال ا لال ييما أشارت لليه لوعو ي بذا التقرير.
تعد تمليات التقييم والتقارير سرية للطرف الموجه ولمن يتم لحالت ا لليه لمرض كحدد ك تدل تحمل أ كسلولية كن ا نوع
أل ررف لالث و ال يجوز نور بذا التقرير كاكالً أو أ جزء كنه أو االشارة لليه ي أ وليقة أو ليا أو نوره دورية أو ي ا وسيلة
تواصل ك أ ررف لالث دو الحصو تلر كوايقة كساقة ككتولة لالوكل والسياق الذ تظ ر ييه .كن دوات الحيطة
والحذر أ تحت ظ الوركة والمقيم لالحق ي لد ا أ تعديال ت وتمل أ كراجعة تلر التقييم أو دتم نتيجة التقييم ي رل
رروف كحددة.
تحت ظ الوركة لالحق دو أ التزال لمراجعة حسالات التقييم وتعديل وتنقيح نتالجه تلر عوء كعلوكات كانت كوجودة ي
تاريخ التقييم لكن ا اتضحت له الحقا

NUM

9
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مراحل العمل

1

2
المعاينة و تحليل الموق

نطاق العمل

3

4

5

جم وتحليل الايانات

تطايق رريق التقييم

لتداد التقارير

االجتماع لالعميل و تحديد نطااق

كعاينااااة العقااااار و التعاااارف تلاااار

القيااال لجماا الايانااات السااوقية

لناااءً تلاار نطاااق العماال و تحلي ال

العماال تلااار لتااداد التقريااار ويقاااا

العماال لمااا يتضاامنه كاان غااارض

صالصااااااااااااااه و كواصاااااااااااااا اته و

المكتاياااة و الميدانياااة و تحليل ااااا

الساوق يااتم تحديااد راارق التقيايم

لمعيااااااااار  101لوصااااااااف التقرياااااااار

التقيااااااايم و أسااااااااس القيماااااااة و

كطالقااة المسااتندات كا الواقا

للوصااااو للاااار كعريااااة اتجابااااات

المناسااااااااااااة و وعااااااااااا كاياااااااااااة

وكعيار  103لتداد التقرير.

األرراف المعنية و تاريخ التقيايم

و تحليااااااااااال كوقااااااااااا العقاااااااااااار و

السااااااوق السااااااالقة و الحاليااااااة و

االيتراعاااات و الماااد الت للقياااال

و أ ايتراعااااات اصااااة أو باكااااة

االسااتصداكات المحيطااة لالعقااار

الم شارات الساوقية التا سايتم

لالحسااالات الماليااة للوصااو للاار

لمااا يتضاامن وعااو التكليااف و

كاااااااا تحديااااااااد نطاااااااااق الاحااااااااث

االتتماد تلي ا تناد تطاياق رارق

القيماااة الساااوقية ويقااااً للطااارق

الجمرايااااااااااااااااا واألنواااااااااااااااااطة و

التقييم .

المصتارة .

المصرجات المتوقعة كنه

.

المواري المناساة.

NUM
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نظرة تاكة تلر اإلقتصاد
والقطاع العقار لالمملكة
العرلية 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

ال تصره الحديث نموًا تلر كستو تدد كاير كن القطاتات ,كستمالً لذلك الموارد الطايعية ي المملكة ,وكوقع ا
ش د االقتصاد السعود
الجمراي والحضار لين قارات العالم الثالث .نتج تن بذا النمو لناء قاتدة اقتصادية كتينة ,حيث أصاح عمن أكار تورين اقتصاد تالم وتضواً ياتالً ي
كجموتة العورين ,وأحد الالتاين الرليسيين ي االقتصاد العالم وأسواق الن ض العالمية ,كدتوكًا لنظال كال قو وقطاع لنك يعا  ,وشركات حكوكية
تمالقة تستند تلر كوادر سعودية ذات تأبيل تا ٍ.
كما ش دت المملكة ال السنوات الماعية لصالحات بيكلية تلر الجانب االقتصاد والمال  ,كما يعزز كن ري كعدالت النمو االقتصاد ك الح اظ
تلر االستقرار واالستداكة المالية.
وي سايل تطوير االقتصاد وتنويعه وتص يف االتتماد تلر الن ض ,أرلقت المملكة العرلية الساااعودية رؤية السعودية  2030كرتكزة تلر العديد كن
اإلصاااالحات االقتصادية والمالية ,والت است ديت تحو بيكل االقتصاد السعود للر اقتصاد كتنوع وكستدال كان تلر تعزيز اإلنتاجية وري كسابمة
القطاع الصاص ,وتمكين القطاع الثالث.
ونجحت المملكة كنذ لرالق الرؤية ي تن يذ العديد كن الماادرات الداتمة واإلصالحات ال يكلية لتمكين التحو االقتصاد  ,وشمل بذا التحو تدة ج ود
رليسية كتمحورة حو لعدٍ قطات يومل تعزيز المحتو المحل والصناتة الورنية ولرالق القطاتات االقتصادية الواتدة وتنميت ا ,ولعدٍ تمكين ي دف
للر تعظيم دور القطاع الصاص والمنوآت الصميرة والمتوسطة ,وتعزيز استداكة المالية العاكة .ويتوق أ تستمر وتيرة بذا التحو ال يكل نحو نمو
اقتصاد كستدال ي السنوات المقالة ,صوصاً ي رل تدد كن الماادرات االستثمارية والعمالقة ,تحت كظلة صندوق االستثمارات العاكة ,والوركات
الرالدة .كما يتوق أ تتسارع تجلة تورين المعرية والتقنيات الماتكرة.

NUM
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أهم المؤشرات اإلحصائية

 2021الاطالة لين السعوديين للرل

01

األو

02

11.7%

06

NUM

14

03

1.5%

نساة كسابمة القطاع الصاص ي الناتج
المحل االجمال

نساة كسابمة القطاع المير الن ط ي
اإلنتاج المحل االجمال

58.9%

 2021الناتج المحل

اإلجمال

للرل

الثان
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41.1%

 2021الناتج المحل

كعد

05

اإلجمال

للرل

الثان

1.5%

كواركة القو العاكلة وسض
2020السعوديين

51.2%

04

نظرة على قطاعات االعمال
ي لرار رؤية المملكة  2030والت ت دف للر وع أسا ياتله وكرتكزات أساسية لمستقال المملكة كن الماادرات الت
تست دف تقليش االتتماد الرليس تلر الن ض  ,كن ال قطاتات كثيرة لدتم االقتصاد الورن وكن عمن ا القطاع السياح
نظرا لما يمثله بذا القطاع كن لعد قيم وكجتمع وحضار واقتصاد  .كما يرتاض قطاع السياحة لقطاع ال نادق ارتاارا
وليقا لالرؤية السعودية  2030وبو يتمحور حو كساتده المعنيين لقطاع الضياية والصناتات المذالية والتريي ية تلر
التصطيض للمستقال.

تس م المكاتب ي تحقيق أبداف التحو الورن السعود نحو االزدبار واالستداكة كن ال التركيز تلر كست ديات رؤية
 , 2030كما ي د للر ي ري كواركة القطاع الصاص ي تحقيق رؤية المملكة  , 2030العمل كممثل للقطاع الصاص عمن
المنظوكة الورنية لمكاتب تحقيق الرؤية ي الج ات الحكوكية  .ومنها سعي الرياض إلى التحول لمركز إقليمي للكيانات التجارية الدولية،
جعلها تصدر قرارا برفض التعاقد مع أي شركة ال يوجد لها مقر إقليمي في السعودية بحلول عام  ،2024خصوصا تلك التي لديها تعاقدات مع جهات حكومية
سواء كانت هيئات أو مؤسسات أو صناديق استثمارية أو أجهزة.مما يزيد من الطلب على القطاع المكتبي .

قطاع السياحة

قطاع المكاتب

أ رؤية التحو الورن للمملكة لمرحلة كا لعد الن ض 2030ل أولت ابتماكا كايرا لتنمية القطاع التجار والصنات ي
حيث
المملكة,
أ الرؤية تقول تلر التركيز تلر تنمية وتطوير الصناتة المحلية كن شأنه تحقيق توالد اقتصادية كايرة لالقتصاد السعود  ,ول
كست ديات الرؤية لحلو  , 2030ري نساة الصادرات غير الن طية كن  %16الر  , %50و تقدل ترتيب المملكة ي ك شر أداء
الصدكات اللوجستية كن المرتاة  49الر  25تالمياً واألولر اقليمياً  ,و الوصو لمسابمة القطاع الصاص ي لجمال الناتج
المحل كن  %40الر . %65

قطاع التجزالة

قدكت رؤية  2030حلوالً سكنية كستداكة  ,تمكن األسر السعودية كن تملك المناز المناساة ويق احتياجات م وقدرات م
المالية  .ولتحقيق ذلك رورت كنظوكة اإلسكا كن حيث ال يكلة واإلجراءات وسياسات التعاكل ك الانو والقطاع الصاص ,
ارت اع نسب تملك األسر السعودية للمساكن اذ لم تكن تتجاوز نساة التملك األسر السعودية للمساكن  %47ي تال  2016ل ,
وارت عت الر  %70لن اية المرحلة االولر لارناكج االسكا تال  2021ل.

قطاع اإلسكا

NUM

15
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المملكة العربية السعودية 2022م
الفندقي
مؤشرات األداء
فياإلحصائية
المؤشرات
 1.2أهم

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

16
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إجمالي عدد الغرف

 1.050.000غرفة

االسهام في الناتج
المحلي االجمالي

10%

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

متوسط معدل العائد

إجمالي عدد الفنادق

69%

1151

متوسط معدل
االشغال
5.5%

إجمالي عدد الغرف
المتاحة
185.000

معدل الغرف المتاحة
( فنادق )

معدل الغرف المتاحة
( مساكن حجاج )

24%

28
76%

NUM

17
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دراسات الموق

Site Studies

NUM
18

18

بيانات العقار والخدمات المتوفرة بمنطقة العقار

بيانات العقار
الحي

الرلي

المدينة
شارع

التصصص

نوع العقار

كانر لدار

رقم المخطط

3090

رقم القطعة

المساحة

الرياض

 6155كتر كرل

2+3

استخدام األرض حسب األنظمة

تجار

الخدمات والمرافق المتوفرة بمنطقة العقار
شاكة ك رلاء

شاكة كياه

✓

✓

✓

✓

كسجد

أسواق تاكة

شاكة تصريف كياه

حديقة

✓

✓

✓

✓

دكات راية

الصدكات والمراكز الحكوكية

ينادق

✓





كطاتم

كحطة وقود

✓

✓

كركز تجار
✓
لنو
✓

NUM
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شاكة صرف صح

شاكة ال اتف
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دياع كدن
✓

العوامل المؤثرة على العقار

تنصر التألير

كحددات التألير

نظرة تاكة تلر المنطقة

• أبمية المنطقة

• يق العقار ي كدينة الرياض لح الرلي ك س ولة وصو لطريق الثماكة

العواكل الطايعية (الايلية)

• تضاريا األرض
• التلوث

• كستوية .
• ال يوجد كصادر تلوث لالمنطقة .

•
•
العواكل التصطيطية (العمرانية)
•
•

الموق كن المدينة
الانية التحتية
تج يزات الالدية
صالش األرض

•
•
•
•

الموق شما كدينة الرياض .
ككتملة .
ككتملة .
كنتظمة االعالع .

أنظمة الاناء

• استصدال األرض
• نساة الاناء – تدد االدوار

• تجار
• %65

تواكل اقتصادية

• العرض والطلب
• أسعار األراع

• تال .
• كرت عة .

تواكل قانونية

• العجز والتعديات تلر العقار • ال يوجد .

NUM

20

الوصف
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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 كساحة كسطحات الاناء لناءً تلر ( ر صة الاناء ) .
تم تحديد تمر العقار لاا(  ) 5سنة لناء تلر ( ر صة الاناء ) .
حالة العقار ي تاريخ التقييم ( كأبو ) .
تند كعاينة العقار تاين لنا انه تاارة تن ( كانر لدار )  ,ك صلة تلر النحو التال :

مكونات المبنى
م

الدور

1

قاو او

6146.80

2

قاو لان

6146.80

كواقف

3

الدور االرع

2458.82

ككاتب

4

الدور االو

2458.82

ككاتب

5

الدور الثان

2458.82

ككاتب

6

الدور الثالث

2458.82

ككاتب

7

الملحق العلو

908

ككاتب

االجمالي

 4ادوار  2 +قبو مواقف

المساحة (م)2

االستخدام
كواقف

23,036.88

NUM

22
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موقع العقار
يقع العقار بمدينة  :الرياض

احداثيات الموقع

حي  :الربيع

46.6669810

شارع  :طريق الثمامة

E:

24.8087480

موقع العقار محل التقييم

NUM

23
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N:

مسح فوتوغرافي للعقار

NUM
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24

المعلومات القانونية
معلومات صك الملكية
إسم المالك

رقم الصك

تاريخ الصك

نوع الملكية

شركة كواتر ريت العقارية

393140003190 , 393140003189

1442/09/02

100%كلكية

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

رقم القطعة

رقم المخطط

3-2

3090

الرلي

إجمالي مساحة االراضي
 6155كتر كرل

الحدود واالطوال
الحدود و االطوال
الحد الشمالي

طول الحد

الحد الجنوبي

طول الحد

الحد الشرقي

طول الحد

الحد الغربي

طول الحد

رريق الثماكة
ترض 60ل

102ل

شارع ترض  20ل

 102ل

قطعة رقم 4

 60.44ل

شارع ترض  20ل

 60.36ل

االفتراضات الخاصة بملكية العقار
ألغراض بذا التقرير ايترعنا وجود كلكية جيدة وسارية و الية كن أ توالق أو ربو أو رسول أو كصالح أل أرراف لالثة وكا للر ذلك ,وي حا تدل تحقق ذلك يمكن
أ

يتألر رأ

قيمة العقار ,لذا نوص لأ

يتحقق المستوار القانون

الملكية لحين تأكد المستوار القانون كن دقت ا.

NUM

25
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للج ة كن ليانات الملكية ,ون كد أيضاً تلر تدل االتتماد تلر االيتراعات الواردة أتاله لوأ

التقييم

Evaluation

NUM
26

26

أساليب التقييم

أسلوب التكلفة

أسلوب الدخل

أسلوب السوق

يقدل أسلوب التكل ة ك شرًا للقيمة
لاستصدال المادأ االقتصاد الذ ينش
تلر أ الموتر لن يدي ألصل كا
أكثر كن تكل ة الحصو تلر أصل ذ
كن عة كماللة سواءً تن رريق الوراء
تواكل
أو الاناء كا لم تكن بنا
كتعلقة لالوقت ,أو اإلزتاج أو المصارر
أو أ تواكل أ ر كتعلقةً .ويقدل
األسلوب ك شرًا للقيمة تن رريق
حساب التكل ة الحالية الحا أو لتادة
لنتاج األصل ,وكن لم صم اإلبا
الماد وجمي أشكا التقادل األ ر .

يقدل أسلوب الد ل ك شرًا للقيمة تن
ررياااااااق تحويااااااال التاااااااديقات النقدياااااااة
المساااتقالية للااار قيماااة حالياااة واحااادة.
وويقًا ل اذا األسالوب ياتم تحدياد قيماة
األصاااال لااااالرجوع للاااار قيمااااة اإلياااارادات
والتااديقات النقديااة التا يولاادبا األصاال
أو التكاليف الت يويربا.

يقاااادل أساااالوب السااااوق ك شاااارًا تلاااار
القيماااة كااان اااال كقارناااة األصااال كااا
أصاااو كطالقاااة أو كقارناااة (كواااال ة)
تتوير تن ا كعلوكات سعرية.

NUM
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أسلوب الدخل

105كعيار رقم

يقدل أسلوب الد ل ك شرًا للقيمة تن رريق تحويل التديقات النقدية المستقالية للر قيمة حالية واحدة .وويقًا ل ذا األسلوب يتم تحديد قيمة األصل لالرجوع للر
قيمة اإليرادات والتديقات النقدية الت يولدبا األصل أو التكاليف الت يويربا.

ينام تطايق أسلوب الد ل ولتطاءه األولوية أو وز ك م ي الحاالت التالية:
أ .تندكا تكو قدرة األصل تلر توليد الد ل بو العنصر األساس الذ ي لر تلر القيمة كن وج ة نظر المواركين ي السوق.
ب .تتوير توقعات كعقولةً لمالغ اإليرادات المستقالية لألصل كحل التقييم وتوقيت ا ولكن ال يوجد سو تدد قليل كن المقارنات السوقية
ذات الصلة ل وجدت.
ررق أسلوب الد ل:
تلر الرغم كن وجود العديد كن الطرق لتطايق أسلوب الد ل لال أ األساليب المتاعة ي لرار أسلوب الد ل تعتمد لوكل كاير تلر صم كاالغ التديقات النقدية
تاارةٌ تن تطايقات كتنوتة ي استصدال رريقة التديقات النقدية المصصوكة ( )DCFوالم ابيم الواردة أدناه تنطاق جزليًا أو كليًا تلر
المستقالية للر قيمة حالية ,ي
كاية ررق أسلوب الد ل.
رريقة التديقات النقدية المصصوكة (:)DCF
ب رريقة كالية لتقدير قيمة اصل كال او حقيق ويتم استصالص ك شر القيمة كن ال حساب القيمة الحالية للتديقات النقدية المستقالية .
و يتم تطايق رريقة التديقات النقدية المصصوكة لتقييم تقار او أكال تقارية تدر د ال لاالتتماد تلر توق الد ل المستقال للعقار كحل التقييم ويتم
استصالص ك شر القيمة للعقار كن ال حساب القيمة الحالية لصاي الد ل التوميل او صاي القيمة االيجارية المتوقعة للعقار .
رريقة الرسملة المااشرة :
يتم تطايق رريقة الرسملة المااشرة ي حا ا صاي القيمة االيجار للعقار كحل التقييم لالتة وكتساوية لاللد .

رريقة القيمة المتاقية:

رريقة القيمة المتاقية تعتار وسيلة لتقييم العقارات الت يمكن تقديربا لتحديد أيضل تطوير كناسب للموق والملكية وكن لم التنا لقيمة كثل
بذا التطوير لعد أ يتم االنت اء كنه .

NUM
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طرق التقييم المستخدمة

اساليب التقييم

األسلوب المستخدم

طرق التقييم
المستخدمة

أسباب االستخدام

أسلوب السوق

أسلوب التكلفة

أسلوب الدخل

تم استصدال أسلوب الد ل

تم استصدال أسلوب الد ل

تم استصدال أسلوب الد ل

لوكل كساتد

لوكل كساتد

المسح الميدان ( رريقة
المقارنات – اسعار االراع
المعروعة )

رريقة التديقات النقدية
المصصوكة

رريقة اساسية لمعرية

رايعة العقار وكو االرض كقال

كو العقار كحل التقييم كدر

العقارات المماللة ي السوق

تلي ا كانر

للد ل

NUM
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رريقة تكل ة االحال

لوكل أساس

QIAM VALUATION | REAL ESTATE VALUATION REPORT

تقدير القيمة

Estimated value

NUM
30

30

تقدير قيمة العقار – أسلوب السوق – طريقة المقارنات

تقييم األرض حسب أسلوب السوق  -طريقة المقارنة بالبيوع المشابهة
البند

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

***
***
26/06/22
***
***
***
***
6155.80
عالي
عالي
مستوية
منتظمة االضالع
تجاري
3
اإلجمالي

قيمة التسوية للمتر المربع
قيمة المتر النهائية بعد التسوية

صافي متوسط قيمة المتر ( لاير  /المتر )
ال قيمة السوقية لألرض ( لاير سعودي )

NUM

31

العقار المقارن 1
القيمة

العقار محل التقييم

عوامل التسويات
سعر المتر المربع
الحالة

العقارات المقارنة
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العقار المقارن 2
التسوية

6,900
معروض
26/05/22
-5.00%
0.00%
)(345.00
6,555
7,930
عالي
عالي
مستوية
منتظمة االضالع
تجاري
4
0.00%

6,555
7,642
47,039,930

القيمة

التسوية

8,750

5%
0%
0%
0%
0%
0%
-5%

معروض
26/06/22
-5.00%
-345
0.00%
)(437.50
8,313
2,287
عالي
عالي
مستوية
منتظمة االضالع
تجاري
2
5.00%

416
8,728

438
-

-5%
0%
0%
0%
0%
0%
10%

-

تقدير قيمة العقار – أسلوب التكلفة – طريقة تكلفة االحالل
أوال  :تكاليف البناء ( التكاليف املباشرة )
البند

ثالثا  :تتكلفة اإلهالك

القيمة ( يرال )

العمراالفت راض ي للعقار ( سنة )

سنة

40

املسطح م2

2,500 12,293.60

30,734,000

العمرالحالي للعقار ( سنة )

سنة

2

مسطحات املباني

9,933.28

3,000

29,799,840

العمراملتبقي للعقار ( سنة )

سنة

38

املالحق العلوية

908.00

2,800

2,542,400

-

القبو

أخرى
السور

60

اإلجمالي ( ريال )

23,195

ريال  /م2

معدل االهالك

-

-

قيمة االهالك

-

-

قيمة املبنى النهائية ( ريال )

63,076,240

%

5

ريال

3,658,422

69,510,016

ثانيا :التكاليف األخرى ( الغيرمباشرة )
الرسوم املهنية

2%

1,261,525

شبكة املر افق

2%

1,261,525

تكاليف اإلدارة

2%

1,261,525

تكاليف التمويل ( 0سنوات ) %0 /

0%

-

ربحية املطور

10%

6,307,624
10,092,198

اإلجمالي ( ريال )

إجالي تكلفة املباني ( ريال )
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73,168,438

ً
رابعا  :قيمة العقارحسب أسلوب التكلفة
القيمة النهائية لألرض ( ريال )

47,039,930

القيمة النهائية للمباني ( ريال )

69,510,016

القيمة السوقية للعقار حسب أسلوب التكلفة ( ريال )

116,549,947

القيمة السوقية للعقار حسب أسلوب التكلفة بعد التقريب ( ريال )

116,550,000

االفتراضات وتحليل القيمة
 .ليرادات العقار

نساة الوواغر :كعد الرسملة:

تم تقدير ليرادات العقار حسب ليانات كسح السوق للعقارات الموال ة

( ) 10,450,000ريا سعود ولايتراض صحته

الرسملة بو كعد

كعد

يستعمل لتحويل الد ل الر قيمة

ويستعمل ي تقدير القيمة اإلستردادية للعقار وبنا

أكثر كن

رريقة الشتقاق كعد الرسملة يا كل رريقة كن بذه الطرق
نساة الوواغر :
كن

ال

أتما

تعتمد تلر استصدال
المسح والمعاينة تاين ل

كتوسض اإلشما

ي

بذه

المنطقة حوال  %95وتم اتتمادبا حسب وع السوق .

الماع

القريب كوسيلة لتوق

المستقال.
ي

بذا التقرير تم تقدير كعد

السوق

الرسملة لطريقة المسح

وذلك حسب صناديق ريت الموال ة للعقار كحل

التقييم ي كنطقة العقار وقت التقييم بو .%7

الن قات التوميلية والرأسمالية :
الن قات التوميلية ب الن قات الصاصة لتأجير وصيانة العقار والن قات
الرأسمالية ب الن قات الت يتحمل ا المالك لتركيم وتطوير العقار ل دف

الح اظ تليه ي

حالة كناساة لتحقيق الد ل السنو

الماللم  ,وتمثل

كعد الصصم :
تدة تواكل ك مة تحدد كعد الصصم كن أبم ا كعد التضصم ,والذ
كعد

الصصم .لاالعاية الر كعد

نساة الن قات التوميلية  %30الر  % 40لالنساة لمواري كوال ة ي

التقييم ,وكعد

المنطقة المحيطة وتومل تكاليف ن قات الصدكات الموتركة والنظاية

حسب االت :

والصيانة للمانر ون قات لدارة والتوميل وكراقاة األكن ييما تعلق
لتقييم العقار نجد أ

الن قات التوميلية والرأسمالية  %37وتم تقديربا

حسب وع وتحليل السوق للعقارات الموال ة.
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كصارر السوق والذ

يعتار العنصر الرليس لتحديد

يتم تحديثة حسب رروف السوق والعقار قيد

تالد السندات الحكوكية  ,تم ايتراض كعد

الصصم لواق

 %9ويق النموذج التراكم

عائد السندات الحكومية

3.7%

المخاطر المنتظمة ( مخاطر التضخم  +مخاطر السوق )

2% + 2.3%

المخاطر الغير منتظمة ( مخاطر العقار محل التقييم )

1%

بيانات الدخل :

رقم الوحدة نوع الوحدة
مكاتب ادارية
1
مكاتب ادارية
2
مكاتب ادارية
3

بيان الدخل السنوي للعقار
المساحة (م )2قيمة تأجير المتر ( لاير  /المتر )
859
2910
1265
2500
973
5300

إجمالي الدخل السنوي للعقار ( لاير  /سعودي )
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القيمة االيجارية ( لاير  /سعودي )
2750000
3162500
5000000
10912500

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

معدل الخصم

9%

10,912,500

معدل املصاريف التشغيلية و الراسمالية

0%

معدل الرسملة

7%

معدل االشغار ومخاطراالئتمان

0%

معدل النمو  -سنوي من السنة الثانية

0%

فترة التدفقات النقدية (سنوات)

5

سنوات االستثمار
التدفقات النقدية  -الداخلة
قيمة النمو املتوقعة
10,912,500

اجمالي الدخل التأجيري
0%

ناقص معدل االشفار ومخاطراالئتمان
قيمة الشواغرالسنوية
اجمالي الدخل التأجيري الفعلي
ناقص معدل املصاريف التشغيلية والراسمالية

0%

صافي الدخل التشغيلي للمبني ()NOI

2022

2023

2024

2025

2026

2027

1

2

3

4

5

6

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

10,912,500

10,912,500

10,912,500

10,912,500

10,912,500

10,912,500

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0

0

0

0

0

0

10,912,500

10,912,500

10,912,500

10,912,500

10,912,500

10,912,500

0

0

0

0

0

0

10,912,500

10,912,500

10,912,500

10,912,500

10,912,500

10,912,500

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

141,906,404
142,000,000
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155,892,857
10,912,500

10,912,500

10,912,500

10,912,500

10,912,500

10,912,500

155,892,857

0.9174

0.8417

0.7722

0.7084

0.6499

0.5963

0.5963

10,011,468

9,184,833

8,426,452

7,730,690

7,092,376

6,506,767

92,953,817

141,906,404

صافي القيمة الحالية للعقار

القيمة النهائية للعقار
القيمة النهائية للعقار(بعد التقريب)

القيمة االستردادية
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القيمة النهائية للعقار
استنادا الر غرض التقييم ورايعة العقار و صالصه كونه تقاراً كدراً للد ل يإ تقييم العقار لطريقة التديقات النقدية المصصوكة تعتار أيضل كن

رريقة االحال ولالتال سيتم ترجيح القيمة الت تم التوصل الي ا لأسلوب الد ل كأساس للقيمة السوقية للعقار كحل التقييم لتاريخ  2022/06/23ل
ب حسب االت :
القيمة السوقية رقماً

القيمة السوقية كتابة

142,000,000

مائة واثنان واربعون مليون ريال سعودي

اعتمد هذا التقرير
المدير التن يذ
لسماتيل كحمد الدليص
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كالحق

Attachments

NUM
37

37

المستندات المستلمة من العميل
الصك 1

NUM
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الصك 2

رخصة البناء

فريق العمل

لسماتيل الدليص
كقيم تقار أساس زكيل
تضوية رقم 1210000052

شالق صالح شالق
كقيم تقار أساس زكيل
تضوية رقم 1210001415
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سالم كحمد ا يال
كقيم تقار أساس زكيل
تضوية رقم 1210000013

حسال حسن تو
كقيم تقار كنتسب
تضوية رقم 1210002501

لكل أصل قيمة

قيم للتقييم العقاري

اإلدارة العاكة :

الرياض  , 11666رريق تثما لن ت ا  ,كانر رقم  , 8484ككتب رقم 6
920025832
info@qiam.com.sa

www.qiam.com.sa
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