أرض خام حي المضباع – الطائف  -بإجمالي مساحة  449,186.72م2
إسم العميل :كسب المالية
تاريخ التقرير2021/10/03 :

رقم المشروع1001287/1 :
نوع التقرير :مفصل

الموقرين

السادة  /كسب المالية

الموضوع :تقرير تقييم أرض خام  ،حي المضباع بإجمالي مساحة  449,186.72متر مربع ،بمدينة الطائف
بناءً على طلبكم بـ تقييم أرض خام غير مطورة  ،حي المضباع – بمدينة الطائف  ،فقد قمنا بالكشف الفعلي على العقار ،و معاينة ودراسة المستندات والخرائط
الالزمة ،وبعد إجراء دراسة للمنطقة المحيطة والمجاورة للعقار ،نرفق طيه التقرير التالي الذي يوفر البيانات الالزمة ويبين األسباب للوصول إلى القيمة السوقية.
إن الهدف من هذا التقرير هو تقدير القيمة السوقية ،وكما هو عليه في وضعه الراهن بتاريخ  2021/10/02م ،وأن الغاية من إصداره هو معرفة القيمة السوقية
للعقار لغرض (غرض داخلي) والتقرير الستعمال السادة  /كسب المالية .
العقار المقدر هو عبارة عن ( أرض خام غير مطورة بحي المضباع بإجمالي مساحة  449,186.72متر مربع ،الطائف ) مفصلة معلوماتها كالتالي:
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رقم الصك

تاريخ الصك

مساحة األرض (متر مربع)

نوع العقار

320704008958

1440/06/19هـ

449,186.72

أرض خام غير مطورة

معلومات التقييم

معلومات العميل
الوصف

الوصف

المعلومات

العميل ( صاحب الطلب )

كسب المالية

المستفيد ( مستخدم الطلب )

كسب المالية

عنوان العقار

الطائف – حي المضباع

نوع العقار

أرض خام غير مطورة

مساحة األرض اإلجمالية (حسب صك الملكية)

 449,186.72متر مربع

تاريخ المعاينة

2021/09/16

تاريخ التقييم

2021/10/02

اساس القيمة

القيمة السوقية

معايير التقييم

معايير التقييم الدولية IVS -

أسلوب التقييم

الدخل/القيمة المتبقية

تاريخ االصدار
رقم الصك

320704008958

تاريخ الصك

1440/06/19هـ

نوع الملكية

ملكية مطلقة

عملة التقييم

2021/10/03

الريال السعودي

الغرض من التقييم

أغراض داخلية

القيمة السوقية (ريال)

111,900,000

القيمة السوقية (ريال/متر مربع)
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المعلومات

249

قائمة المحتويات
الفرضيات والقيود المحددة للتقرير

المعايير العامة

•

الملكية الفكرية وإعادة النشر

•

السرية وحفظ المعلومات

•

إخالء المسؤولية

•

اإلفتراضات واإلفتراضات الخاصة

•

المسندات المستلمة من العميل

•

معايير التقييم الدولية

•

فريق العمل

التقييم

•

على مستوى المدينة

•

على مستوى األحياء

•

على مستوى الموقع

•

تحليل دراسات الموقع SWOT Analysis

•

معلومات الملكية والخدمات المتوفرة

•

مخاطر التقييم

•

منهجية التقييم

•

البحث الميداني

•

القيمة السوقية
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22

32

رأي القيمة
مالحق

7
11

نطاق العمل

دراسات الموقع
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•

مصطلحات عامة في التقرير

•

مستندات العقار

33

الفرضيات والقيود المحددة للتقرير

القيود على االستخدام أو التوزيع أو النشر

إخالء المسؤولية

هذا التقرير مقدم للغرض الذي اعد من أجله فقط وال يجوز إستخدامه أو تداوله أو االقتباس منه أو
اإلشارة إليه على أي حال من األحوال ألي غرض أخر ،وبناءاً عليه ال تتحمل الشركة أو المقييم أي
مسئولية عن أي خسارة بتكبدها أي طرف نتيجة إستخدام تقرير التقييم على نحو يخالف ما جاء من أحكام
هذا البند .ويحتفظ المقييم بجميع الحقوق الخاصة بإصدار تقرير التقييم .وال يجوز إعادة إصدار هذا
التقرير على أي نحو دون موافقة صريحة من الشركة.

هذه الوثيقة المعدة من قبل (شركة ڤاليو اكسبرت) ملك لها وال يجوز استغاللها في اغراض تخالف
ماتم إعدادها له.

ال يجوز تقديم هذا التقرير ألي طرف اخر بخالف هؤالء المشار إليهم فيه دون موافقة صريحة من
الشركة .ومن دواعي الحيطة والحذر أن تحتفظ الشركة والمقييم بالحق في إدخال أي تعديالت وعمل أي
مراجعة على التقييم أو دعم نتيجة التقييم في ظل ظروف محددة .تحتفظ الشركة بالحق دون أي إلتزام
بمراجعة حسابات التقييم وتعديل وتنقيح نتائجه على ضوء معلومات كانت موجودة في تاريخ التقييم
لكنها اتضحت له الحقا.

السرية وحفظ المعلومات
لقد أعد هذا التقرير بناءً على طلب خاص ولغرض استشاري ،وندرك ألجل هذا األهمية القصوى عند
صاحب الطلب في الحفاظ على معطيات ومخرجات هذا التقرير وكتمانها ،ونحن ملتزمون بذلك ولن يتم
استخدام المعلومات الخاصة بالعميل في غير هذا التقرير ،وتعد معلوماته ملكا خاصا لصاحبها
وللمستخدمين المحددين في التقرير وال يحق ألي طرف آخر االطالع عليها.

اإلفتراضات واإلفتراضات الخاصة
وفقا لتعريف معايير التقييم الدولية “تعد االفتراضات أمور منطقية يمكن قبولها كحقيقة في سياق
أعمال التقييم دون التحقق أو التدقيق فيها على نحو محدد ،كما أنها أمور تقبل بمجرد ذكرها وهذه
االفتراضات ضرورية لفهم التقييم أو المشورة المقدمة .واالفتراضات الخاصة عبارة عن افتراضات
تختلف عن الحقائق الفعلية الموجودة في تاريخ التقييم ،أو تلك التي ال يفترضها مشارك معتاد في
السوق في معاملة ما في تاريخ التقييم.
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ليس لدينا أي اهتمامات حالية أو مستقبلية بالعقار المستهدف.
األتعاب المتفق عليها لعمل هذا التقرير غير مرتبطة بالقيمة السوقية المقدرة للعقار.
لم يطلب منا أي أراء مسبقة قبل التقييم وقد قمنا بأداء عملنا طبقاً لمعايير التقييم الدولية الصادرة من
الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.
إبراء للذمة فإنه ال يسمح بإستخدام هذا التقرير لترتيب تمويل أو رهن أو أي إجراء غير متوافق مع الشريعة
اإلسالمية.
قد تتغير النتائج التي توصلنا لها في حال تم تزويدنا بأي بيانات مؤثرة في القيمة أو تمكنا من الحصول
عليها من مصادر موثوقة.

الفرضيات والقيود المحددة للتقرير

التقييم في حالة عدم اليقين
في شهر مارس عام  2020صنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد ( )COVID-19بأنه
وباء ،مما أحدث تأثير على اإلقتصاد العالمي واالسواق المحلية.
وبناء عليه تم إتخاذ العديد من اإلجراءات الرسمية محليا وعالميا والتي أثرت بشكل مباشر على جميع
قطاعات اإلقتصاد ،من ضمنها القطاع العقاري.
خالل هذه الفترة الحرجة ،فإن السوق العقاري بشكل خاص في ظروف غير طبيعية ،وال يمكن التنبؤ
بمستقبل أثر الجانحة على السوق العقاري.
ونظرا للتأثير المستقبلي الغير معروف لفيروس كورونا المستجد ( ،)COVID-19فإننا ننصح بتقييم هذا
العقار بشكل مستمر.

المستندات المستلمة من العميل
• صورة من صك الملكية للعقار قيد التقييم؛

وعليه فإننا نفترض سالمة المعلومات وخلوها من الشك.
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المعايير العامة

المعايير العامة

التأكيد على اإللتزام بمعايير التقييم الدولية

المقييم ووضعه

تم تقييم العقار وفقا لمعايير التقييم الدولية  IVS -الصادرة عن مجلس معايير التقييم الدولية IVSC -

•

تم إعداد هذا التقرير من قبل شركة ڤاليو اكسبرت ،وفريق العمل الذي لديها والذي يتمتع بأعلى درجات

في عام  2020و أنظمة ولوائح الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بالمملكة العربية السعودية

الكفاءة والحيادية الالزمة ،ومستفيدين من الموارد المتاحة لنا والمتمثلة في كفاءة فريقنا األستشاري

(تقييم).

الذي يضم في عداده نخبة من المستشارين المؤهلين بشهادات أكاديمية عليا وذات خبرات في مجال

المنهجيات التي تتبعها الشركة في مجال التقييم والمبنية على أسس سليمة وثوابت متينة تتماشى

التقييم واالستشارات ،وما يتوفر لدى شركتنا من قاعدة معلومات تم بناؤها من خالل خبراتها

مع المعايير المحلية والدولية المعمول بها في هذا المجال خاصة تطبيق معايير التقييم الدولية.

التقييمية ومن خالل ما قامت به من جمع للبيانات والمعلومات واإلحصائيات الصادرة عن الجهات

تحدد هذه المعايير المتطلبات واالشتراطات الخاصة بإجراء أعمال التقييم ،بما في ذلك تحديد شروط

الرسمية وغير الرسمية مما يعطي المقييمين سعة إدراك للقيام بمهامهم على أكمل وجه ،هذا

مهمة التقييم ،وأسس القيمة ،وأساليب وطرق التقييم ،و إعداد التقارير  .وهي مصممة بحيث تكون

وتعمل الشركة على تحديث قاعدة معلوماتها بشكل مستمر.

قابلة للتطبيق على أعمال التقييم الخاصة بجميع األصول وألي غرض من أغراض التقييم.

المعايير المهنية

• خبرتنا بأعمال التقييم و األستشارات تزيد عن الــ  15سنه ،وقمنا بتقديم أكثر من  20,000تقرير تقييم
خالل فترة عملنا.

نفذت مهمة التقييم هذه استنادا على معايير التقييم الدولية ) )IVSالصادرة عن المجلس معايير التقييم

• تشرفت شركة ڤاليو اكسبرت وممثليها من مقيميين و مساعدين قاموا بإجراء عملية التقييم دونما

الدولية ( )IVSCفي عام  2020وأنظمة ولوائح الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بالمملكة العربية

أي تحيز ،كما إنهم يعملون بموضوعية ويتمتعون باالستقاللية عن العميل وشركاته التابعة أو

السعودية (تقييم) ،واإلجراءات والقواعد المهنية المتعارف عليها في أعمال التقييم لألصول العقارية،

األطراف التابعين له .وليس للشركة وممثليها أي مصلحة حالية أو مرتقبة لدى العميل أو أي من

والتي تقوم على التحليل والمقارنة والمعاينة المباشرة لكل عقار ،والبحث قدر اإلمكان عن المؤثرات

شركاته التابعة أو األطراف التابعين له ،كما أنه ليس من بين هؤالء العالمين ببواطن األمور لدى

والخصائص اإليجابية والسلبية للعقار محل التقييم.

العميل أو هؤالء الذين لديهم عالقات داخلية أو ارتباطات مع العميل وشركاته التابعة أو األطراف
التابعين له .وأتعاب المقييم مقابل عملية التقييم غير مشروطة على النتائج التي يتوصل إليها أو أي
أحداث أخرى ،وإذا حصلت الشركة على مساعدة ذات أهمية من طرف أخر فيما يتعلق بأي جانب من
جوانب مهمة في التقييم ،سيتم ذكر طبيعة هذه المساعدة ،ومدى اإلعتماد عليها ومن ثم توثيقها في
التقرير إن وجدت.
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فريق العمل
ڤاليو إكسبرت تتمتع بفريق عمل متميز ولديه التأهيل المهني والخبرة بأعمال التقييم وفريق العمل يضم مسجلين لدى الهيئة السعودية
للمقييمين المعتمدين ،ابرز عناصر فريق العمل:

م .عالء إبراهيم الثقفي

15

أ  .هشام صالح العقيل

9

المؤسس والرئيس التنفيذي

شريك – نائب الرئيس للتقييم العقاري

أ  .عبدالرحمن عبدهللا الوادعي
مساعد مدير إدارة التقييم

م  /محمد صالح ادريس
استشاري تقييم عقاري – شركات

9

7
9

سنة خبرة بأعمال التقييم
بكالوريوس هندسة في تخطيط مدن

رقم العضوية

1210000027

فئة العضوية :زميل

سنوات خبرة بأعمال التقييم
بكالوريوس ادارة واقتصاد

رقم العضوية

1210000185

فئة العضوية :معتمد أول

سنوات خبرة بأعمال التقييم
دبلوم حاسب آلي

سنوات خبرة بأعمال التقييم
بكالوريوس ادارة اعمال وهندسة
ميكانيكا – انتاج

رقم العضوية

1220000513

رقم العضوية

1220001030

فئة العضوية :أساسي

فئة العضوية :اساسي

نطاق العمل

نطاق العمل
معيار رقم 101

العميل والمستخدمين المستهدفين
اسم العميل

كسب المالية

صاحب التقرير

كسب المالية

إستخدام التقرير

كسب المالية

الغرض من التقييم

تقييم وحدات صندوق مدينة كسب العقاري

طبيعة االصول التي تم تقييمها

أرض خام

أساس القيمة (القيمة السوقية للعقار)
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هي القيمة المقدرة التي يتم تبادل األصول على أساسها في تاريخ التقييم بين البائع والمشتري على شروط مناسبة في صفقة تجارية تعتمد على
اإليجاب والقبول بعد عمليات التسويق المناسبة بحيث كان الطرفين على علم وتصرف كل منهما بحكمة وبدون إكراه.

تاريخ التقييم

2021/10/02

تاريخ االصدار

2021/10/03

طبيعة و مصادر المعلومات

• رسمية  -قاعدة بيانات وزارة العدل والمؤشر العقاري لعمليات البيع الفعلية.
• غير رسمية  -مكاتب العقار بالمنطقة المستهدفة ،قاعدة البيانات الخاصة بشركة ڤاليو إكسبرت والتي يتم تحديثها بشكل مستمر.

اإلمتثال للمعايير
معيار رقم 102

1

2

3

5

4
تطبيق طرق
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معاينة األصل

تحديد خصائص
األصل

تحليل البيانات

تم إستالم صك الملكية من

مــن خــالل المعاينــة تبــين أن

تم تحليل البيانـات المتـوفرة

بعــــــــــــد تقــــــــــــدير الخبــــــــــــراء

العميــــــــل والــــــــذي يوضــــــــح

األصــل موضــع التقيــيم هــو

في منطقة العقـار والتـي تـم

لإلستخدام الحالي من ناحية

التقيــــيم تــــم تحديــــد نطــــاق

مســاحة العقــار .بعــد ذلــك

عبــــارة عـــــن أرض خــــام غيـــــر

إستقصـــــائها مـــــن مصـــــادر

الســوق والبيانــات المتــوفرة

جمــــع البيانــــات فــــي مدينــــة

تتوافـــق مـــع نطـــاق العمـــل

تـــــم الوقـــــوف علـــــى العقـــــار

مطـــــورة بإجمـــــالي مســـــاحة

رسمية (قاعدة بيانـات وزارة

عنــــــه تــــــم اإلســــــتنتاج بــــــأن

الطــــــائف ،وخصوصــــــاً فــــــي

الموضح مع العميل.

ومطابقــــــــــة المعلومـــــــــــات

 449,186.72متر مربع.

العــــــــدل) ،ومصــــــــادر غيــــــــر

أســــــلوب الــــــدخل (طريقــــــة

المنطقــة المحيطــة بالعقــار

والتحلــــــيالت واإلفتراضــــــات

رســــــــمية مثــــــــل المكاتــــــــب

القيمــــــــة المتبقيــــــــة) هــــــــي

(منطقة حي المضباع ).

التي توصل إليها المقييم.

العقاريــــة التــــي تعمــــل فــــي

األنسب مع مراعاة الغـرض

منطقة العقار.

من التقييم.

الواردة من العميل بالواقع.
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التقييم

8

جمع البيانات

تقدير القيمة

مراجعة القيمة

إعداد التقرير

بناءاً على نوع العقار موضع

بعد التوفيق بين نتائج طرق

مراجعــــة القيمــــة مــــن قبــــل

العمـــل علـــى إعـــداد التقريـــر

التقيــــيم يــــتم تــــرجيح قيمــــة

لجنة المراجعة المكونـة مـن

وفقـــــاً لمعيـــــار  101لوصـــــف

 2خبـــــــراء اقخـــــــرين يقومـــــــون

التقريــــر ومعيــــار  103إعــــداد

بمراجعــــــــــــة المعلومــــــــــــات

التقرير.

موقع العقار على مستوى مدينة
الطائف
يقع العقار بمدينة الطائف  ،ويوضح الشكل التالي
عالقة موقع العقار بمناطق الجذب الرئيسة
بالمدينة ،كما يوضح كيفية الوصول من وإلى موقع
العقار ،وعالقته بمحاور الحركة واتجاهاتها ودرجاتها
على مستوى المدينة ،والتي توضح بدائل وطرق
الوصول من وإلى موقع العقار.

وسط المدينة

14

موقع العقار على مستوى األحياء
يقع العقار بحي المضباع  ،ويحده من الجهة
الشمالية حي الواسط ،ومن الجهة الجنوبية حي
االمام الشافعي  .ومن الجهة الشرقية طريق
السيل  ،ومن الجهة الغربية حي الرحاب.
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على مستوى الحي
يقع العقار بحي المضباع  ،ويحده من الجهة
الشمالية جار .ومن الجهة الجنوبية شارع
الستين  ،ومن الجهة الشرقية شارع السيل ،
ومن الجهة الغربية جار

رابط موقع العقار
16

https://goo.gl/maps/u7C1HqGFLRyq8F678

وصف العقار
الوصف التفصيلي لألرض
العقار قيد التقييم عبارة عن أرض خام غير مطورة ،تقع بحي المضباع ،بإجمالي مساحة  449,186.72متر
مربع .تقع على طريق ابو عبيدة عامر بن الجراح.

مميزات الموقع
الموقع :حيث يقع في حي المضباع  ،وهي منطقة حيوية وذات كثافة سكانية متوسطة  ،ايضا وجود
العقار على طريق الستين وشارع السيل  ،وقربها من المطار وتقع قبالة اسكان الحرس الوطني كميزة
اضافية .
الخدمات :تتوفر كافة الخدمات الرئيسية واألنشطة التجارية والتعليمية في المنطقة المحيطة بالعقار.
طبيعة االرض :االرض مستوية في جزء كبير منها متفاوتة االنخفاض واالرتفاع في اجزاء صغيرة منها .

الحدود واألضالع:
توضح الجدول التالي تفاصيل حدود وأطوال االرض :

الجهة

الحدود

بطول(م)

بعرض(م)

اسم الشارع

مالحظة

ا
شماال

جار

 900م

-

-

-

جنوب اا

شارع

 900م

61

الستين

-

شرق اا

شارع

 600م

100

السيل

-

غرب اا

شارع

 600م

-

-

-

إجمالي المساحة
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 449,186.72متر مربع

صورة جوية للموقع قيد التقييم

وصف العقار

معلومات الملكية
الوصف

الخدمات المتوفرة في منطقة العقار
المعلومات

عنوان العقار

المملكة العربية السعودية – الطائف – حي المضباع

رقم المخطط

-

نوع العقار
رقم القطعة

المرافق المتواجدة في الموقع

الخدمات والمراكز
الحكومية

أرض خام

 449,186.72متر مربع

رقم الصك

320704008958

تاريخ الصك

1440/06/19هـ

نوع الملكية

ملكية مطلقة

نعم



دوائر حكومية

خدمات طبية

مساحة األرض (حسب
صك الملكية)

ال


مركز شرطة
مدارس



دفاع مدني





بنوك
مستشفيات



مستوصفات



مراكز طبية




مراكز تجارية

خدمات تجارية

أسواق مركزية



أسواق عامة



مطاعم





فنادق



شقق مفروشة

نظام البناء
الوصف
اإلستخدام الرئيسي

المعلومات
تجاري -تجاري سكني – سكني عماير – سكني فلل

مرافق عامة

محطات وقود



شبكة صرف



شبكة كهرباء



شبكة مياه



شبكة هاتف



شبكة تصريف مياه أمطار



مساجد



حدائق



أخرى
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-

وصف العقار
صور العقار

صور العقار
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تقدير القيمة

التقييم
مخاطر تقييم العقار
تتلخص المخاطر المتعلقة بالتقييم في النقاط التالية:
• مخاطر السوق :التقلبات السعرية في السوق العقاري الغير متوقعة نتيجة زيادة المعروض أو
زيادة الطلب ،قد تؤثر على التقييم والنتيجة النهائية.
• مخاطر اجتماعية :تغير التركيبة السكانية في المنطقة قيد الدراسة ،أو تغير التوجهات السكانية
وزيادة الطلب على نماذج او وحدات ،قد تؤثر على التقييم والنتيجة النهائية.
• مخاطر تشريعية :إقرار أوامر جديدة تعكس زيادة المعروض او الطلب ،قد تؤثر على التقييم

والنتيجة النهائية.
• مخاطر تنظيمية :تنفيذ مشاريع تنموية او بنية تحتية في المنطقة القريبة من العقار ،قد تؤثر
على التقييم والنتيجة النهائية.
• مخاطر تسويقية :ظروف السوق العقاري وعملية التسويق ،قد تؤثر على التقييم والنتيجة
النهائية.
• مخاطر سعر الفائدة :تكاليف التمويل وأسعار الفائدة ،قد تؤثر على التقييم والنتيجة النهائية.
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التقييم
منهجية التقييم
التقييم بإسلوب الدخل (طريقة القيمة المتبقية)
اإلسلوب

تستخدم لــ

أسلوب الدخل
بطريقة القيمة
المتبقية

األراضي الخام والعقارات
التي لها إمكانية تطوير

تعريف اإلسلوب

•

هي طريقة تعتمد على تقدير القيمة الرأسمالية للحالية للدخل المتوقع وإقتطاع التكاليف المحتملة للتطوير .يكون المبلغ المتبقي هو القيمة
الحالية للعقار قبل التطوير.

استخدام هذه الطريقة
المنهجية:

•

تعتمد طريقة القيمة المتبقية على إفتراض أفضل مشروع يقام على االرض المراد تقيمها بحيث
يكون هذا المشروع مجاز من الجهات المختصة الحكومية ذات العالقة و أن يكون مشروعا عقارياً.

•
•

يتم أوالً حساب قيمة التطوير اإلجمالي .GDV Gross Development Value -
ثم حساب قيمة التطوير (تكلفة االنشاء) وأرباح المطور ،الذي يخصم ناتجه من ناتج قيمة
التطوير ،وبالتالي ناتج الخصم هو قيمة االرض .على أن تكون جميع األرقام المستخدمة في عملية

الحساب صحيحة ومبنية على ابحاث من السوق (السوق العقاري) ،أو (الجهات اإلقتصادية
والتجارية ذات العالقة).
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التطبيق:

•
•
•
•

إقتراح مشروع تطويري للعقار قيد التقييم.
تقدير االيرادات المتوقعة عن دخل االصل موضوع التقييم.
تحديد تكاليف التطوير.
حساب القيمة الحالية لصافي الدخل التشغيلي المتوقع لالصل موضوع التقييم للوصول الى
القيمة السوقية للعقار.

التقييم

أساليب التقييم والطرق
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أساليب التقييم

السوق

الدخل

التكلفة

طرق التقييم المستخدمة

-

القيمة المتبقية

-

أسباب اإلستخدام

-

كبر مساحة العقار وموقع العقار ضمن منطقة مطورة

-

أسباب عدم اإلستخدام

ندرة العقارات المشابهة للعقار قيد التقييم.

-

ال يوجد مباني قائمة أو قيد التنفيذ إلحتساب
تكاليفها

تقدير القيمة
بإسلوب الدخل – طريقة القيمة المتبقية
تعتمد طريقة القيمة المتبقية على إفتراض أفضل مشروع يقام
على االرض المراد تقيمها بحيث يكون هذا المشروع مجاز من
الجهات المختصة الحكومية ذات العالقة و أن يكون مشروعا
عقارياً.
يتم أوالً حساب قيمة التطوير اإلجمالي ( GDV Gross
.) Development Value
ثم حساب قيمة التطوير (تكلفة االنشاء) وأرباح المطور ،الذي
يخصم ناتجه من ناتج قيمة التطوير ،وبالتالي ناتج الخصم هو
قيمة االرض .على أن تكون جميع األرقام المستخدمة في عملية
الحساب صحيحة ومبنية على ابحاث من السوق (السوق
العقاري) ،أو (الجهات اإلقتصادية والتجارية ذات العالقة).

التقييم  -أسلوب الدخل – طريقة القيمة المتبقية
الإلفتراضات الرئيسية في عملية التقييم
أوال :المشروع المقترح

ثالثا :تكاليف التطوير

حسب أنظمة البناء المعتمدة في االمانة ،فإن العقار يخضع لنظام بناء تجاري – تجاري
سكني – سكني عماير – سكني فلل ،فتم إقتراح تطوير (مخطط تجاري صناعي ) متكامل
الخدمات ،يتم بواسطته حساب القيمة المتبقية ،وتم إقتراح المشروع على أساس الدراسة
حسب النظام ،ويقع تحت قاعدة (أعلى وأفضل إستخدام).

تم اإلعتماد على فهمنا للمشروع المقترح ودرايتنا بالسوق العقاري .نحن نحتفظ بحقنا في
مراجعة المدخالت حال توفر مخططات معتمدة وعقد تطوير موثق:

ثانيا :البرنامج المساحي
حسب نظام البناء المعتمد من االمانة ،ووفقا لمعرفتنا في السوق العقاري وتحديدا
التطوير واإلنشاء ،فقد تم تقدير للمساحات التطويرية للوصول الى صافي المساحات
القابلة للبيع.
البند
مساحة العقار (متر مربع)
شوارع وطرق ()%
شوارع وطرق (متر مربع)
خدمات وتنظيمات ()%
خدمات وتنظيمات (متر مربع)
صافي المساحة القابلة للبيع ()%
صافي المساحة القابلة للبيع (متر مربع)
اإلستخدام  -تجاري رئيسي ()%
اإلستخدام  -تجاري رئيسي (متر مربع)
اإلستخدام  -تجاري شارع الستين ()%
اإلستخدام  -تجاري شارع الستين (متر مربع)
اإلستخدام  -تجاري سكني ()%
اإلستخدام  -تجاري سكني (متر مربع)
اإلستخدام  -سكني عماير ()%
اإلستخدام  -سكني عماير (متر مربع)
اإلستخدام  -سكني فلل ()%
اإلستخدام  -سكني فلل (متر مربع)
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المساحة (متر مربع)
449,187.00
%15
67,378.1
%19.38
87,051.5
%65.62
294,756.5
%31
90,000
%7
21,838.0
%11
31,412.0
%4
12,132.0
%47
139,368.0

يلخص الجدول التالي معطيات البحث والنتائج:
البند
مساحة األرض (متر مربع)
متوسط تكلفة التطوير (ريال/متر مربع)
تكلفة التطوير (ريال)
مصاريف إدارية وقانونية ()%3
مصاريف تسويقية ()%2
مصاريف طوارئ ()%1.5
مصاريف تمويلية ()%3.5
هامش ربح المطور ()%15
إجمالي تكاليف التطوير (ريال)
متوسط تكلفة التطوير (ريال/متر مربع)

القيمة
449,187.0
100
44,918,700.0
1,347,561.0
898,374.0
673,780.5
1,965,193.1
8,983,740.0
58,787,348.6
130.9

رابعا :العوائد المتوقعة
من أجل تقدير اإليرادات المتوقع للمشروع المقترح ،تم تطبيق طريقة المقارنة لتحديد أسعار
األساس لإلستخدامات في المشروع المقترح .يتم شرح طريقة المقارنة والمؤشرات لتحديد
سعر األساس في الصفحات التالية.

التقييم  -أسلوب الدخل – طريقة القيمة المتبقية
تقدير اإليرادات
صورة جوية للمقارنات

البحث الميداني
من أجل تقدير اإليرادات المتوقع للمشروع المقترح ،تم تطبيق طريقة المقارنة لتحديد أسعار األساس
لإلستخدامات الموجودة في المشروع المقترح .الجداول التالية توضح المقارنات ومواصفاتها:
المساحة (متر مربع)

سعر المتر
(ريال/متر مربع)

القيمة (ريال)

نوع المقارنة

تاريخ المقارنة

الموقع

1,850.0
2,200.0
1,080.0
720.0
500.0
740.0
450.0
500.0
800.0

1,300.0
1,200.0
1,250.0
750.0
800.0
830.0
425.0
400.0
300.0

2,405,000.0
2,640,000.0
1,350,000.0
540,000.0
400,000.0
614,200.0
189,000.0
200,000.0
240,000.0

مقارنة
مقارنة
مقارنة
مقارنة
مقارنة
مقارنة
مقارنة
مقارنة
مقارنة

18/09/2021
18/09/2021
15/09/2021
15/09/2021
17/09/2021
15/09/2021
20/09/2021
15/09/2021
15/09/2021

طريق السيل
طريق السيل
طريق السيل
ريحة
حي سلطانة
حي سلطانة
حي ريحة
حي ريحة
حي ريحة

تحليل المنطقة:
من خالل البحث الميداني وقاعدة بيانات فاليوإكسبرت ،تتراوح أسعار القطع السكنية بين  450 : 300ريال
للمتر المربع ،وتتراوح أسعار القطع التجاري على طريق السيل بين  1,300 : 1,100ريال للمتر المربع ،بينما
تتراوح أسعار القطع التجاري سكني بين  800 : 700ريال للمتر المربع.
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التقييم  -أسلوب الدخل – طريقة القيمة المتبقية
الحسابات والمؤشرات الى سعر األساس لإلستخدامات
تقدير سعر األساس لإلستخدام (التجاري طريق الستين )

تقدير سعر األساس لإلستخدام (التجاري طريق السيل)
تم عمل تسويات للوصول الى سعر المتر األساسي لإلستخدامات وتطبيقها في المشروع
المقترح .توضح الجداول التالية تسويات األسعار:
البند
سعر المتر (ريال/متر مربع)
حالة السوق

مقارنة 1
1,300.0
%0.0

مقارنة 2
1,200.0
%0.0

مقارنة 3
1,250.0
%0.0

البند
سعر المتر (ريال/متر مربع)
حالة السوق

مقارنة 1
1,300.0
%0.0

مقارنة 2
1,200.0
%0.0

مقارنة 3
1,250.0
%0.0

قيمة المتر المربع بعد تسوية حالة السوق

1,300.0

1,200.0

1,250.0

قيمة المتر المربع بعد تسوية حالة السوق

1,300.0

1,200.0

1,250.0

البند

معلومات مقارنة 1

التسويات
للمقارنة 1

معلومات مقارنة التسويات للمقارنة معلومات مقارنة
3
2
2

التسويات
للمقارنة 3

البند

معلومات التسويات معلومات مقارنة
2
مقارنة  1للمقارنة 1

التسويات
للمقارنة 2

التسويات للمقارنة
معلومات مقارنة 3
3

المساحة (متر مربع)

1,850.0

%0.0

2,200.0

%0.0

1,080.0

%0.0

المساحة (متر مربع)

1,850.0

%0.0

2,200.0

%0.0

1,080.0

%0.0

عدد الواجهات

1.0

%0.0

1.0

%0.0

1.0

%0.0

عدد الواجهات

1.0

%0.0

1.0

%0.0

1.0

%0.0

القرب من المرافق

متوفر

%0.0

متوفر

%0.0

متوفر

%0.0

القرب من المرافق

متوفر

%0.0

متوفر

%0.0

متوفرة

%0.0

الموقع

طريق السيل

%0.0

طريق السيل

%7.0-

طريق السيل

%7.0-

الموقع

طريق
السيل

%12.0-

طريق السيل

%12.0-

طريق السيل

%12.0-

شكل األرض

منتظم

%0.0

منتظم

%0.0

منتظم

%0.0

شكل األرض

منتظم

%0.0

منتظم

%0.0

منتظم

%0.0

االستخدام

تجاري

%0.0

تجاري

%0.0

تجاري

%0.0

اإلستخدام

تجاري

%0.0

تجاري

%0.0

تجاري

%0.0

التفاوض

حد

%3.0-

حد

%3.0-

حد

%3.0-

التفاوض

حد

%3.0-

حد

%3.0-

حد

%3.0-

إجمالي التسويات ()%

%3.0-

%10.0-

%10.0-

القيمة بعد التسويات
(ريال/متر مربع)

1,261.0

1,080.0

1,125.0

الترجيح

%33.3

%33.3

%33.3

سعر المتر النهائي
(ريال/متر مربع)

1,155.2
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إجمالي التسويات ()%

%15.0-

%15.0-

%15.0-

القيمة بعد التسويات (ريال/متر
مربع)

1,105.0

1,020.0

1,062.5

الترجيح

%33.3

%33.3

%33.3

سعر المتر النهائي (ريال/متر مربع)

1,062.4

التقييم  -أسلوب الدخل – طريقة القيمة المتبقية
الحسابات والمؤشرات الى سعر األساس لإلستخدامات
تقدير سعر األساس لإلستخدام (سكني عماير )

تقدير سعر األساس لإلستخدام (التجاري السكني)
تم عمل تسويات للوصول الى سعر المتر األساسي لإلستخدامات وتطبيقها في المشروع
المقترح .توضح الجداول التالية تسويات األسعار:
البند
سعر المتر (ريال/متر مربع)
حالة السوق

مقارنة 1
750.0
%0.0

مقارنة 2
800.0
%0.0

مقارنة 3
830.0
%0.0

البند
سعر المتر (ريال/متر مربع)
حالة السوق

مقارنة 1
750.0
%0.0

مقارنة 2
800.0
%0.0

مقارنة 3
830.0
%0.0

قيمة المتر المربع بعد تسوية حالة السوق

750.0

800.0

830.0

قيمة المتر المربع بعد تسوية حالة السوق

750.0

800.0

830.0

البند

معلومات مقارنة 1

التسويات
للمقارنة 1

معلومات مقارنة التسويات للمقارنة معلومات مقارنة
3
2
2

التسويات
للمقارنة 3

المساحة (متر مربع)

720.0

%0.0

500.0

%0.0

740.0

%0.0

عدد الواجهات

1.0

%0.0

1.0

%0.0

0.0

%0.0

القرب من المرافق

متوفر

%0.0

متوفر

%0.0

0.0

%0.0

الموقع

ريحة

%0.0

حي سلطانة

%5.0-

حي سلطانة

%5.0-

شكل األرض

منتظم

%0.0

منتظم

%0.0

0.0

%0.0

اإلستخدام

تجاري سكني

%0.0

تجاري سكني

%0.0

تجاري سكني

%0.0

التفاوض

حد

%3.0-

حد

%3.0-

حد

البند

معلومات مقارنة 1

التسويات
للمقارنة 1

معلومات مقارنة 2

التسويات
للمقارنة 2

معلومات مقارنة التسويات للمقارنة
3
3

المساحة (متر مربع)

720.0

%0.0

500.0

%0.0

740.0

%0.0

عدد الواجهات

1.0

%0.0

1.0

%0.0

0.0

%0.0

القرب من المرافق

متوفر

%0.0

متوفر

%0.0

0.0

%0.0

الموقع

حي ريحة

%0.0

حي ريحة

%5.0-

حي ريحة

%5.0-

شكل األرض

منتظم

%0.0

منتظم

%0.0

منتظم

%0.0

%3.0-

االستخدام

سكني عماير

%10.0-

سكني عماير

%10.0-

سكني عماير

%10.0-

إجمالي التسويات ()%

%3.0-

%8.0-

%8.0-

التفاوض

حد

%3.0-

حد

%3.0-

حد

%3.0-

القيمة بعد التسويات
(ريال/متر مربع)

727.5

736.0

763.6

الترجيح

%33.3

%33.3

%33.3

سعر المتر النهائي
(ريال/متر مربع)

742.3
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إجمالي التسويات ()%

%13.0-

%18.0-

%18.0-

القيمة بعد التسويات
(ريال/متر مربع)

652.5

656.0

680.6

الترجيح

%33.3

%33.3

%33.3

سعر المتر النهائي
(ريال/متر مربع)

663.0

التقييم  -أسلوب الدخل – طريقة القيمة المتبقية
الحسابات والمؤشرات الى سعر األساس لإلستخدامات
تقدير سعر األساس لإلستخدام (سكني فلل)
تم عمل تسويات للوصول الى سعر المتر األساسي لإلستخدامات وتطبيقها في المشروع
المقترح .توضح الجداول التالية تسويات األسعار:

اإلستخدام

سعر األساس (ريال/متر مربع)

تجاري رئيسي طريق السيل

1,155.2
1,062.4

البند
سعر المتر (ريال/متر مربع)
حالة السوق

مقارنة 1
425.0
%0.0

مقارنة 2
400.0
%0.0

مقارنة 3
300.0
%0.0

تجاري طريق الستين

قيمة المتر المربع بعد تسوية حالة السوق

425.0

400.0

300.0

تجاري سكني

742.3

سكني عماير

663.0

سكني فلل

363.7

البند

المساحة (متر مربع)
عدد الواجهات
القرب من المرافق
الموقع

معلومات التسويات معلومات التسويات معلومات التسويات
مقارنة  1للمقارنة  1مقارنة  2للمقارنة  2مقارنة  3للمقارنة 3
%0.0
740.0
%0.0
500.0
%0.0
720.0
%0.0
0.0
%0.0
1.0
%0.0
1.0
%0.0
0.0
%0.0
متوفر
%0.0
متوفر
%0.0
حي ريحة
%0.0
حي ريحة
%0.0
حي ريحة

شكل األرض

منتظم

%0.0

منتظم

%0.0

0.0

%0.0

األستخدام
التفاوض
إجمالي التسويات ()%
القيمة بعد التسويات (ريال/متر
مربع)

سكني فلل
حد

%0.0
%3.0%3.0-

سكني فلل
حد

%0.0
%3.0%3.0-

سكني فلل
حد

%0.0
%3.0%3.0-

412.3

388.0

291.0

الترجيح

%33.3

%33.3

%33.3

سعر المتر النهائي (ريال/متر
مربع)

363.7
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تقديرات سعر األساس

التقييم  -أسلوب الدخل – طريقة القيمة المتبقية
الإلفتراضات الرئيسية في عملية التقييم
رابعا :العوائد المتوقعة

خامسا :فترة اإلستيعاب

بناء على تحليل المقارنات ،يقدم الجدول التالي ملخص للعوائد المتوقعة من المشروع
المقترح:

مع األخذ في االعتبار اإليرادات المتوقعة المذكورة سابقا  ،قمنا بإجراء التقييم مع
االفتراضات الواردة في الجدول أدناه:

البند
سعر البيع  -تجاري رئيسي (ريال/متر مربع)
الدخل  -تجاري رئيسي (ريال)
سعر البيع  -تجاري شارع الستين (ريال/متر مربع)
الدخل  -تجاري شارع الستين (ريال)
سعر البيع  -تجاري سكني (ريال/متر مربع)
الدخل  -تجاري سكني (ريال)
سعر البيع  -سكني عماير (ريال/متر مربع)
الدخل  -سكني عماير (ريال)
سعر البيع  -سكني فلل
الدخل  -سكني فلل (ريال)
مدخالت التقييم
إجمالي الدخل المتوقع (ريال)

المساحة (متر مربع)
1,155.2
103,969,602
1,062.4
23,200,554.7
742.3
23,316,889.8
663.0
8,043,116.0
363.7
50,690,040.5
209,220,203

وفقًا لالفتراضات الواردة في جدول مدخالت التقييم  ،توصلنا إلى تقييمنا للموقع الموضوع
باستخدام طريقة التدفق النقدي ) )DCFمع مدخالت التقييم التالية:

البند

year 1

year 2

year 3

year 4

year 5

المبيعات في الفترة ()%

%0

%0

%15

%45.0

%40.0

المبيعات في الفترة (متر مربع)

0

0

44,213

132,640

117,903

مراحل التطوير ()%

%40

%40

%20

%0

%0

مراحل التطوير (ريال)

23,514,939

23,514,939

11,757,470

0

0

23,514,939

23,514,939

11,757,470

0

0

0

0

31,383,030

94,149,091

83,688,081

0

0

35,608,018

111,417,489

103,296,392

إجمالي المصاريف (ريال)
إجمالي الدخل (ريال)
إجمالي الدخل  -مع التضخم (ريال)

البند
صافي المساحة القابلة للبيع (متر مربع)
نسبة التضخم ()%
نسبة الخصم ()%
عمر المشروع
هامش الربح

القيمة
294,756.5
%4.30
%11.00
2.5
%20

صافي الدخل (( )NIريال)
معامل الخصم
القيمة الحالية ()PV
إجمالي قيمة العقار مقربة (ريال)

لتقدير معدل الخصم المناسب للعقار ،تم تحليل السوق العقاري من عدة جهات للوصول
الى ان معدل الخصم للمنطقة الذي يتراوح بين  .%12.0 – 10.0وقد تم تطبيق معدل خصم
 %11.0في عملية التقييم.
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قيمة العقار (ريال/متر مربع)

(23,850,548 )23,514,939( )23,514,939
0.90

0.81

()19,085,252( )21,184,630
111,900,000
249

111,417,489

103,296,392

0.73

0.66

0.59

17,439,316

73,394,151

61,301,381

رأي القيمة

تعتمد شركة ڤاليو إكسبرت على التقييم التالي كقيمة سوقية ،تحت الشروط المحددة ،وحسب اإلفتراضات المذكورة ضمن هذا التقرير .هذا
التقييم بناء على الدراسة المنجزة للسوق العقاري:
• القيمة السوقية للعقار بإستخدام أسلوب الدخل( طريقة القيمة المتبقية ) بتاريخ  2021/10/03هي:

111,900,000SR
(فقط مائة وأحد عشر مليون وتسعمائة ألف ريال سعودي)

معتمد التقييم

المشاركون في إعداد التقرير
اإلسم

طالل عاشور

عبدالرحمن الوادعي

فئة العضوية

أساسي مؤقت

أساسي مؤقت

رقم العضوية

1210001123

1220000513

الدور

معاين

إعداد التقرير

اإلسم

هشام العقيل

عالء الثقفي

فئة العضوية

أساسي مؤقت

زميل

رقم العضوية

1210000185

1210000027

التوقيع
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ختم الشركة

رقم الترخيص
سجل تجاري

744/18/323
1010469884

المالحق

المالحق
مصطلحات عامة في التقرير
الهيئة

يمكن

تشير إلى الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) هي الجهة المعنية بوضع الضوابط
والمعايير الالزمة لتقييم العقارات ،والمنشئات االقتصادية ،والمعدات ،والممتلكات المنقولة
ونحوها وذلك بموجب نظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م )43/و تاريخ
(9/7/1433هـ) وتهدف لتطوير مهنة التقييم ،ورفع مستوى العاملين بها ،ووضع القواعد العامة
الكتساب عضوية الهيئة بمستوياتها المختلفة والحفاظ عليها ،وتوفير وسائل التطوير المستمر
لالرتقاء بأعضائها إلى أفضل مستويات الممارسة والمعايير الدولية للمهنة ،وتتمتع (الهيئة)
بشخصية اعتبارية ،غير هادفه للربح ،ولها ميزانية مستقلة وتعمل تحت إشراف وزارة التجارة
واالستثمار

تصــف كلمــة (يمكــن) اإلجراءات التــي يقــع علــى المقيــم مســؤولية النظــر فيهـا بعيـن االعتبار.
وتتطلـب األمور الموصوفـة بهـذه الطريقـة اهتمـام المقيـم ّ وفهمـه .حيـث إن إمكانيـة تطبيـق هـذه
األمور فـي عمليـة التقييـم تعتمـد علـى ممارسـة المقيـم لحكمـه وخبرتـه المهنيـة فـي الظـروف التي
تتماشـى مـع أهداف المعاييـر.

األصل أو األصول
تسـهيًل لعمليـة قـراءة المعاييـر ولتفـادي التكـرار يشـير مصطلـح (األصل) و (األصول) عمومـا إلـى
البنـود التـي تكـون محـور مهمـة التقييـم .ومـا لـم ينـص خالف ذلـك فـي المعيـار يمكـن اعتبـار هـذه
المصطلحـات علـى أنها تعني وتشـمل كًّل ٌ مـن الكلمـات التاليـة( :أصـل ،مجموعـةٌ أصـول ،التـزام،
مجموعـةُ التزامـات ،أو مجموعـةٌ مـن األصول وااللتزامات).

العميل
تشـير كلمـة (العميـل) إلـى الشـخص أو األشخاص أو الجهـة التـي يتـم إجـراء التقييـم لهـا .ويشـمل
ذلـك :العمالء الخارجييـن (أي عندمـا يكـون المقيـم متعاقـد مــع طــرف ثالــث) ،وكذلــك العمــاء
الداخلييــن (أي التقييمــات المعــدة لصاحــب العمـل).

االختصاص القضائي
تشـير كلمـة (االختصاص) إلـى البيئـة القانونيـة والتنظيميـة التـي يتـم فيهـا تنفيـذ عمليـة التقييـم.
ويشـمل القوانين واللوائـح التـي تسـنها الجهـات الحكوميـة مثـل :المقاطعـة ،والوالية ،والبلديـة،
والقوانيـن التـي تضعها بعـض الجهات التنظيميــة حســب غــرض التقييــم مثــل :المصــارف
المركزيــة وهيئــات تنظيــم األوراق الماليــة.
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يجب
تشــير كلمــة (يجــب) إلــى مســؤولية غيــر مشــروطة ،أي يجــب علــى المقيــم الوفـاء بالمسـؤوليات مـن
هـذا النـوع فـي جميـع الحاالت والظـروف التـي ينطبـق عليهـا الشـرط.

المشارك
تشـير كلمـة (المشـارك) إلـى المشـاركين المعنييـن وفقـا ألساس (أو أسـس) القيمـة المسـتخدمة
فـي مهمـة التقييـم (انظر المعيار  104أسـاس القيمـة) .وتتطلب األسس المختلفــة للقيمــة مــن
المقيــم أخــذ وجهــات نظــر مختلفــة بعيــن االعتبار ،مثـل :وجهـات نظـر المشـاركين فـي السـوق مثـل:
القيمـة السـوقية ،أو القيمـة العادلـة للمعاييـر الدوليـة للتقاريـر الماليـة أو مالـك معيـن أو مشـتر
محتمـل مثـل :القيمـة االستثمارية.

الغرض
تشـير كلمـة (الغـرض) إلـى سـبب أو أسـباب إجـراء التقييـم ،وتشـمل األغراض العامـة (علـى سـبيل
المثـال ال الحصـر) أغـراض التقاريـر الماليـة ،والتقاريـر الضريبيـة ،ودعـم التقاضـي ،ودعـم المعامالت،
ودعـم قـرارات اإلقراض المضمـون.

المالحق
مستندات العقار
الصك
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المخطط التنظيمي

شركة خبراء القيمة وشريكه للتقييم العقاري
اإلدارة الرئيسية
مدينة الرياض.
طريق أنس بن مالك ،حي الملقا
مركز تالل الملقا  ،الطابق الثاني  ،مكتب 8
المملكة العربية السعودية
فرع مدينة جدة.
طريق المدينة المنورة ،حي البساتين
فرع مدينة الخبر.
طريق األمير مقرن ،حي مدينة العمال
المملكة العربية السعودية
فرع المدينة المنورة.

طريق األمير عبدالمحسن ،حي المهن
المملكة العربية السعودية

لمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا على الرقم التالي:
الرقم الموحد 9200170111 :

الموقع اإللكتروني www.ValueExperts.net:

