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 2022حقوق شركة أوالت للتقييم العقاري  

 

يعود إلى شركة أوالت للتقييم العقاري وال يجوز نسخه، أو إعادة إصداره، أو نشره بأي شكل من األشكال بشكل كلي  الملخص

 أو جزئي بدون موافقة خطية من شركة أوالت للتقييم العقاري 

 

أخذها من مصدرها وافتراض صحتها ودقتها، كما أن جميع بيانات التحليل المالي   المدرجة تموإن جميع المعلومات والبيانات 

في زمن التقييم وتم انتقاؤها مباشرة من السوق العقاري ودراستها وتحليلها الصندوق تعكس قيمة  الملخصالمدرجة في 

يجب مراعاة   الملخصلى محتوى رسالة هامة لقارئ التقرير أو اي شخص لديه الصالحية باالطالع ع ،والتحقق من دقتها

 الضوابط واألنظمة وفهم النظريات العلمية والعملية المعتمدة محليا ودوليا في تطبيق أعمال التقييم والتثمين العقاري

�

�

�
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 COVID-19تعميم 

عالمي"، مما أحدث تأثيرا واضحا على ( بأنه "وباء COVID-19صنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد ) 2020مارس  11في تاريخ 

أن تؤثر على   االقتصاديات واألسواق المالية العالمية والمحلية، وبناء عليها تم اتخاذ العديد من اإلجراءات الرسمية محليا وعالميا والتي من شأنها

 جميع القطاعات، ومن ضمنها القطاع العقاري.

عتبار  خالل هذه الفترة الحرجة، هناك تأثر واضح في الصفقات العقارية ونشاط السوق، وبما أن تاريخ التقييم يقع ضمنها، ينبغي لنا أن نضع باال

ثير الوباء  عدم وجود أدلة كافية لالستناد عليها كمقارنات في الفترة الحالية، وذلك للوصول للقيمة النهائية، والواقع أن الظروف الحالية تحت تأ

COVID-19  .تعني أننا نواجه وضع استثنائي من الصعب أن نبني عليه حكما دقيقا لحالة السوق وقميه العقارات 

لدولية،  بناء عليه فالقيمة التي بنينا عليها رأينا المهني ستكون على أساس "التقييم في حالة عد اليقين" وفًقا لتعريف مجلس معايير التقييم ا

. وعليه فإننا توخينا في نتيجة التقييم أعلى  2013ومات الفنية بعنوان " التقييم في حالة عد اليقين" والتي صدرت في عام في ورقة المعل

على سوق العقارات، ونوصي بإعادة  COVID-19درجات الحذر والتحفظ مما هو معتاد، نظًرا لعدم وضوح اآلثار التي يمكن أن يسببها وباء كورونا 

 مراجعة القيمة مستقبال عند تغير الظروف الحالية تقييم العقار و
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 جميع المعلومات بالملخص التنفيذي تم أخذها من تقارير التقييم العقارات المعتمدة   -    Executive summaryالملخص التنفيذي  �-1

 وصف عقارات الصندوق  

غرفة فندقية مؤثثة بالكامل   438دور مكونة من   20كمباني فندقية متصلة بارتفاع  ( وتستخدمH10-H11وهو عبارة عن عدد اثنان أبراج متالصقة ) عقار فندق كونراد مكة �-1

 نجوم حيث تحتوي على أنماط مختلفة من الغرف الفندقية. 5بتصنيف 

غرفة فندقية مؤثثة    656دور مكونة من  20كمباني فندقية متصلة بارتفاع  ( وتستخدم H8-H9وهو عبارة عن عدد اثنان أبراج متالصقة ) ة عقار فندق حياة ريجنسي مك �-2

 نجوم حيث تحتوي على أنماط مختلفة من الغرف الفندقية.  5بالكامل بتصنيف 

دور   20كمباني فندقية متصلة ناحية األدوار السفلية وتمتاز بارتفاع  ( وتستخدمH6-H7مكة وهو عبارة عن عدد اثنان أبراج متالصقة ) عقار فندق هيلتون لألجنحة الفندقية �-3

 نجوم حيث تحتوي على أنماط مختلفة من األجنحة الفندقية.  5جناح فندقي مؤثث بالكامل بتصنيف  484مكونة من 

محل تجاري   100حيث يحتوي المركز التجاري على  H6-H7-H8-H9ضمن األبراج التالية   وهيلتون لألجنحة الفندقية(   �مركز تجاري ضمن فنادق )حياة ريجنسي     S1عقار تجاري  �-4

حيث   وغيرهم( والمطاعم العالمية والمحلية  -ستاربكس  �)رولكس  VIPويقع في أخر أربعة أدوار سفلية حيث يضم مصرف الراجحي والعديد من العالمات التجارية الفاخرة 

 %.76دل اإلشغال العام في زمن التقييم  أن مع 

محل تجاري ويقع في أخر أربعة أدوار سفلية حيث   50حيث يحتوي المركز التجاري على  H10-H11مركز تجاري ضمن فندق كونراد مكة( ضمن األبراج التالية  ) S2  تجاري   عقار�-5

 %75حيث أن معدل اإلشغال العام في زمن التقييم   VIPيضم العديد من العالمات التجارية الفاخرة 

 مكة المكرمة   �جبل عمر    المدينة   �الموقع  

 الخليلشارع إبراهيم   أقرب طريق/ شارع / معلم  

 مواصالت  مجمع تجاري  فنادق   فايبر  هاتف  مياه  صرف صحي   إنارة    شارع  - طريق  كهرباء  الخدمات العامة  

 مستوية   طبغرافية األرض  

 تجاري  تصنيف األرض  

 دور   20 عدد األدوار المسموح بها حسب رخصة البناء  

 تقييم دوري لصالح صندوق اإلنماء مكة العقاري     من التقييم    الغرض 
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 المقدمة العامة �-2

�

 , مكة المكرمة  جبل عمر   �صندوق اإلنماء مكة العقاري عقارات  الملخص التنفيذي لتقييم  :الموضوع

 

 ين المحترم                                                                                                                                   لالستثمار اإلنماء  إلى السادة /    مقدم 

 

خصم التدفقات  الدخل طريقة  التقييم على أساس    : القيمة السوقية   الستنباط النظرية العلمية المستخدمة    التالي: حسب القيمة السوقية  

  Discounted Future Free Cash Flowالنقدية المستقبلية الحرة  

�

 ريال سعودي  Market Valueالقيمة السوقية   صندوق اإلنماء مكة العقاري  

  

 6,688,090,000 لعقارات الصندوق )صندوق اإلنماء مكة العقاري(القيمة السوقية  

 وتسعون ألف ريال سعودي   �وستمائة وثمانية وثمانون مليون   �مليارات  ست 

�
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 Discounted Free Future cashالتقييم على أساس خصم التدفقات النقدية الحرة المستقبلية   - تقييم عقارات الصندوق  �-3
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Valuation date 30-06-2022 

Conrad Makkah Hotel - Jabal Omar   Market Value (MV) - SAR 1,538,549,915 

Yield 3.17% 

 
1 2 3 4 5 6 

Year 2022 2023 2024 2025 2026 Nov-27 

ADR- 517 SAR , REVPAR 248             

Occupancy Rate 48%              

              

Rev - 1  - Rooms              

Number of Rooms  438 438 438 438 438 438 

ADR (SAR) - Growth 10% every 2 Years  517 600 690 690 794 794 

Days/Year  364 364 364 364 364 364 

Occupancy Rate %  48.0% 63% 70% 73% 73% 73% 

Revenue 1  - Rooms (SAR) 39,564,645 60,265,296 77,005,656 80,305,898 92,351,783 92,351,783 

2022 Actual Rev As Received  from Client based to actual  Revenues from Operating for 

rooms, F&B, other & for  Operating & other expanses , GOP,  EBITDA  

 Market Conditions : Covid-19 (Recovery Period)  

Recovery Period        

Rev - 2 - MOI (F&B + Minor Operating Income)              

Food and Beverage 7,786,000 8,500,000 23,101,697 24,091,770 27,705,535 27,705,535 

Other Operated Departments 370,000 400,000 693,051 722,753 831,166 831,166 

Miscellaneous Income 74,000 180,796 231,017 240,918 277,055 277,055 

Revenue 2  - MOI (SAR) 8,230,000 8,900,000 23,794,748 24,814,523 28,536,701 28,536,701 

              

Total Operating Revenue    47,794,645 69,165,296 100,800,404 105,120,421 120,888,484 120,888,484 
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Departmental Expenses             

Cost of Good Sale  2,200,000 19,377,038 24,759,549 25,820,672 29,693,773 29,693,773 

Payroll & Related Expanse  4,680,000 4,680,000 1,794,000 1,794,000 2,151,519 2,151,519 

Other Expenses 4,600,000 4,600,000 7,970,085 7,970,085 9,558,410 9,558,410 

Total Operating Expanses  11,480,000 28,657,038 34,523,634 35,584,758 41,403,701 41,403,701 

 � � � � � �
� � � � � � �

Operating Income  36,314,645 40,508,258 66,276,769 69,535,663 79,484,783 79,484,783 

              

Overhead payroll  3,200,000 3,500,000 3,570,000 3,641,400 3,714,228 3,788,513 

Overhead Expanses 6,700,000 7,000,000 7,140,000 7,282,800 7,428,456 7,577,025 

              

Gross Operating Profit (GOP) 26,414,645 30,008,258 55,566,769 58,611,463 68,342,099 68,119,245 

 � � � � � �
The Furniture, Fittings and Equipment (FFE) Reserve  1,950,000 2,008,500 2,068,755 2,130,818 2,194,742 2,260,584 

 � � � � � �
AGOP - Adjusted Gross Operating Profit  24,464,645 27,999,758 53,498,014 56,480,646 66,147,357 65,858,661 

 � � � � � �
Basic & Incentive Fees (Fund Manger's fees) 0 0 0 0 0 0 

 � � � � � �
EBITDA  24,464,645 27,999,758 53,498,014 56,480,646 66,147,357 65,858,661 

 � � � � � �
Fixed Charges  340,000 350,000 360,000 370,000 380,000 390,000 

 � � � � � �
NOI-EBITDA 24,124,645 27,649,758 53,138,014 56,110,646 65,767,357 65,468,661 

 � � � � � �



 

  Page 10 of 37                                                              الملخص التنفيذي لتقييم صندوق اإلنماء مكة العقاري                    

 

Running Yield  1.57% 1.80% 3.45% 3.65% 4.27% 4.26% 

 � � � � � �
� � � � � � �

Exit cap rate 3.45%           

Discount rate 5.0%           

NOI 24,124,645 27,649,758 53,138,014 56,110,646 65,767,357 65,468,661 

Terminal Value/ Exit Value            1,739,505,475 

Free Net cash flow 24,124,645 27,649,758 53,138,014 56,110,646 65,767,357 1,804,974,136 

 � � � � � �
Market Value-DCF 1,538,549,915  

 � � � �
�

�

Market Value-DCF 1,538,549,000  
One Billion five hundred thirty-eight million five hundred forty-

nine thousand Saudi Riyal  

0 500,000,000 1,000,000,000 1,500,000,000 2,000,000,000

Conrad Mecca Hotel

MV - (SAR)

MV - (SAR)
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Valuation date 30-06-2022 

Hyatt Reg Hotel - Jabal Omar   Market Value (MV) - SAR 1,733,789,401 

Yield 3.29% 

 
1 2 3 4 5 6 

Year 2022 2023 2024 2025 2026 Nov-27 

ADR- 445 SAR, REVPAR 217             

Occupancy Rate 48.9%              

              

Rev - 1 - Rooms              

Number of Rooms  665 665 665 665 665 665 

ADR (SAR) - Growth 8% every 2 Years  445 500 540 540 583 583 

Days/Year  364 364 364 364 364 364 

Occupancy Rate %  48.9% 62% 63% 64% 64% 64% 

Revenue 1  - Rooms (SAR) 52,673,466 75,038,600 82,348,812 83,655,936 90,348,411 90,348,411 

2022 Actual Rev As  Received  from Client based to actual  Revenues from Operating for 

rooms, F&B, other & for  Operating & other expanses , GOP,  EBITDA  

 Market Conditions : Covid-19 (Recovery Period)  

Recovery Period        

Rev - 2 - MOI (F&B + Minor Operating Income)              

Food and Beverage 11,600,000 12,000,000 12,352,322 12,548,390 13,552,262 13,552,262 

Other Operated Departments 168,000 200,000 494,093 501,936 542,090 542,090 

Miscellaneous Income 254,000 254,000 247,046 250,968 271,045 271,045 

Revenue 2  - MOI (SAR) 12,022,000 12,200,000 12,846,415 13,050,326 14,094,352 14,094,352 

              

Total Operating Revenue    64,695,466 87,238,600 95,195,227 96,706,262 104,442,763 104,442,763 
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Departmental Expenses             

Cost of Good Sale  2,560,000 3,500,000 3,675,000 3,858,750 4,051,688 4,254,272 

Payroll & Related Expanse  5,610,000 6,000,000 6,300,000 6,615,000 6,945,750 7,293,038 

Other Expenses 6,900,000 7,200,000 7,560,000 7,938,000 8,334,900 8,751,645 

Total Operating Expanses  15,070,000 16,700,000 17,535,000 18,411,750 19,332,338 20,298,954 

 � � � � � �
� � � � � � �

Operating Income  49,625,466 70,538,600 77,660,227 78,294,512 85,110,425 84,143,809 

              

Overhead payroll  4,100,000 4,100,000 4,182,000 4,265,640 4,350,953 4,437,972 

Overhead Expanses 9,000,000 9,000,000 9,180,000 9,363,600 9,550,872 9,741,889 

              

Gross Operating Profit (GOP) 36,525,466 57,438,600 64,298,227 64,665,272 71,208,601 69,963,947 

 � � � � � �
The Furniture, Fittings and Equipment (FFE) Reserve  2,560,000 2,764,800 2,985,984 3,224,863 3,482,852 3,761,480 

 � � � � � �
AGOP - Adjusted Gross Operating Profit  33,965,466 54,673,800 61,312,243 61,440,409 67,725,749 66,202,467 

 � � � � � �
Basic & Incentive Fees (Fund Manger's fees) 0 0 0 0 0 0 

 � � � � � �
EBITDA  33,965,466 54,673,800 61,312,243 61,440,409 67,725,749 66,202,467 

 � � � � � �
Fixed Charges  366,113 370,000 450,000 600,000 700,000 700,000 

 � � � � � �
NOI-EBITDA 33,599,353 54,303,800 60,862,243 60,840,409 67,025,749 65,502,467 

 � � � � � �
Running Yield  1.94% 3.13% 3.51% 3.51% 3.87% 3.78% 
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 � � � � � �
� � � � � � �

Exit cap rate 3.50%           

Discount rate 5.6%           

NOI 33,599,353 54,303,800 60,862,243 60,840,409 67,025,749 60,043,928 

Terminal Value/ Exit Value          1,915,021,398   

Free Net cash flow 33,599,353 54,303,800 60,862,243 60,840,409 1,982,047,147 60,043,928 

 � � � � � �
Market Value-DCF 1,733,789,401  

 � � � �
�

�

Market Value-DCF 1,733,789,000  
One Billion, seven hundred thirty-three million seven hundred 

eighty-nine thousand Saudi Riyal  

0 500,000,000 1,000,000,000 1,500,000,000 2,000,000,000

Hayatt R Hotel

MV - (SAR)

Hayatt R Hotel
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Valuation date 30-06-2022 

Hilton Suites Hotel - Jabal Omar   Market Value (MV) - SAR 1,694,837,710 

Yield 3.10% 

 
1 2 3 4 5 6 

Year 2022 2023 2024 2025 2026 Nov-27 

ADR- 593 SAR , REVPAR 299             

Occupancy Rate 50%              

              

Rev - 1 - Rooms              

Number of Rooms  484 484 484 484 484 484 

ADR (SAR) - Growth 8% every 2 Years  593 593 640 640 692 692 

Days/Year  364 364 364 364 364 364 

Occupancy Rate %  50.0% 58% 62% 65% 68% 68% 

Revenue 1  - Rooms (SAR) 52,236,184 60,593,973 69,954,698 73,339,602 82,862,468 82,862,468 

2022 Actual Rev As Received from Client based to actual Revenues from Operating for 

rooms, F&B, other & for Operating & other expanses , GOP,  EBITDA  

 Market Conditions : Covid-19 (Recovery Period)  

Recovery Period        

Rev - 2 - MOI (F&B + Minor Operating Income)              

Food and Beverage 9,407,000 12,000,000 13,990,940 14,667,920 16,572,494 16,572,494 

Other Operated Departments 598,000 200,000 419,728 440,038 497,175 497,175 

Miscellaneous Income 150,000 160,000 209,864 220,019 248,587 248,587 

Revenue 2  - MOI (SAR) 10,155,000 12,200,000 14,410,668 15,107,958 17,069,668 17,069,668 

              

Total Operating Revenue    62,391,184 72,793,973 84,365,365 88,447,560 99,932,136 99,932,136 
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Departmental Expenses             

Cost of Good Sale  2,800,000 3,000,000 3,150,000 3,307,500 3,472,875 3,646,519 

Payroll & Related Expanse  5,300,000 5,500,000 5,775,000 6,063,750 6,366,938 6,685,284 

Other Expenses 6,500,000 7,000,000 7,350,000 7,717,500 8,103,375 8,508,544 

Total Operating Expanses  14,600,000 15,500,000 16,275,000 17,088,750 17,943,188 18,840,347 

 � � � � � �
� � � � � � �

Operating Income  47,791,184 57,293,973 68,090,365 71,358,810 81,988,948 81,091,789 

              

Overhead payroll  3,400,000 3,600,000 3,672,000 3,745,440 3,820,349 3,896,756 

Overhead Expanses 7,800,000 8,000,000 8,160,000 8,323,200 8,489,664 8,659,457 

              

Gross Operating Profit (GOP) 36,591,184 45,693,973 56,258,365 59,290,170 69,678,936 68,535,576 

 � � � � � �
The Furniture, Fittings and Equipment (FFE) Reserve  2,400,000 2,592,000 2,799,360 3,023,309 3,265,174 3,526,387 

 � � � � � �
AGOP - Adjusted Gross Operating Profit  34,191,184 43,101,973 53,459,005 56,266,862 66,413,762 65,009,189 

 � � � � � �
Basic & Incentive Fees (Fund Manger's fees) 0 0 0 0 0 0 

 � � � � � �
EBITDA  34,191,184 43,101,973 53,459,005 56,266,862 66,413,762 65,009,189 

 � � � � � �
Fixed Charges  370,000 400,000 450,000 600,000 700,000 700,000 

 � � � � � �
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NOI-EBITDA 33,821,184 42,701,973 53,009,005 55,666,862 65,713,762 64,309,189 

 � � � � � �
Running Yield  2.00% 2.52% 3.13% 3.28% 3.88% 3.79% 

 � � � � � �
� � � � � � �

Exit cap rate 3.55%           

Discount rate 5.2%           

NOI 33,821,184 42,701,973 53,009,005 55,666,862 65,713,762 61,644,338 

Terminal Value/ Exit Value          1,851,091,892   

Free Net cash flow 33,821,184 42,701,973 53,009,005 55,666,862 1,916,805,654 61,644,338 

 � � � � � �
Market Value-DCF 1,694,837,710  

 � � � �
 

Market Value-DCF 1,694,837,000  
One Billion six hundred ninety-four million eight hundred thirty-

seven thousand Saudi Riyal  

0 500,000,000 1,000,000,000 1,500,000,000 2,000,000,000

Hilton Res Hotel

MV - (SAR)

MV - (SAR)
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�

Cash flow as per valuation date 30-06-2022 

S1- Mall  Market Value (MV) - SAR 1,272,539,058 

Yield 3.38% 

 1 2 3 4 5 6 

Year 2022 2023 2024 2025 2026 Nov-27 

Revenues               

Rev - 1  Current Pandemic Covid-19 market Condition   Normal Market Condition  

Leasable area - sq m ������ ������ ������ ������ ������ ������

Annual Lease rate - sqm-(SAR)   1,950 1,750 6,200 6,200 6,324 6,324 

Occupancy Rate %  83% 84% 85% 85% 85% 85% 

Revenue 1  (SAR) 25,185,479 22,874,670 82,006,470 82,006,470 83,646,599 83,646,599 

2022 Actual Rev As Received from Client based to actual Revenues from Operating 

Market Conditions : Covid-19 (Recovery Period)    
Recovery Period       

              

Total Rev   25,185,479 22,874,670 82,006,470 82,006,470 83,646,599 83,646,599 

              

Operating Expanses             

Operating Expenses 32% from TR 8,059,353 7,319,894 26,242,070 26,242,070 26,766,912 26,766,912 

              

 � � � � � �
� � � � � � �

Net Operating income NOI 17,126,125 15,554,776 55,764,400 55,764,400 56,879,688 56,879,688 

 � � � � � �
Capital Expenditure  0 0 0 0 0 0 
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 � � � � � �
Net Operating income Before DCF 17,126,125 15,554,776 55,764,400 55,764,400 56,879,688 56,879,688 

 � � � � � �
Running Yield  1.35% 1.22% 4.38% 4.38% 4.47% 4.47% 

 � � � � � �
� � � � � � �

Exit cap rate 3.85%           

Discount rate 6.60%           

NOI 17,126,125 15,554,776 55,764,400 55,764,400 56,879,688 52,139,083 

Terminal Value         1,477,394,483   

Free cash flow 17,126,125 15,554,776 55,764,400 55,764,400 1,534,274,171 52,139,083 

 � � � � � �
Market Value-DCF 1,269,100,000  

 � � � �
�

Market Value-DCF 1,269,100,000  
One Billion, two hundred sixty-nine million one hundred 

thousand Saudi Riyal  

�

 

 

 
�

 
 

0 500,000,000 1,000,000,000 1,500,000,000

S1 Retail

MV - (SAR)

MV - (SAR)
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Cash flow as per valuation date 30-06-2022 
 

�

Market Value (MV) - SAR 451,815,742 
 �

 Yield 3.34% 
 �

� 1 2 3 4 5 6 

Year 2022 2023 2024 2025 2026 Nov-27 

Revenues               

Rev - 1  

Current Pandemic Covid-19 market 

Condition   
Normal Market Condition  

Leasable area - sq m 5,543 5,543 5,543 5,543 5,543 5,543 

Annual Lease rate - sqm-(SAR)   1,750 1,850 6,100 6,100 6,405 6,405 

Occupancy Rate %  83% 84% 84% 84% 84% 84% 

Revenue 1  (SAR) 8,051,208 8,613,822 28,402,332 28,402,332 29,822,449 29,822,449 

2022 Actual Rev As Received from Client based to actual Revenues from Operating 

Market Conditions: Covid-19 (Recovery Period)  
Recovery Period       

Total Rev   8,051,208 8,613,822 28,402,332 28,402,332 29,822,449 29,822,449 

              

General and Administrative Expanses             

General and Administrative Expenses 32% from TR 2,576,386 2,756,423 9,088,746 9,088,746 9,543,184 9,543,184 

              

 � � � � � �
� � � � � � �

Net Operating income NOI 5,474,821 5,857,399 19,313,586 19,313,586 20,279,265 20,279,265 

 � � � � � �
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Capital Expenditure  0 0 0 0 0 0 

 � � � � � �
Net Operating income Before DCF 5,474,821 5,857,399 19,313,586 19,313,586 20,279,265 20,279,265 

 � � � � � �
Running Yield  1.21% 1.30% 4.27% 4.27% 4.49% 4.49% 

� � � � � � �
Exit cap rate 3.85%           

Discount rate 6.60%           

NOI 5,474,821 5,857,399 19,313,586 19,313,586 20,279,265 19,427,364 

Terminal Value         526,734,157   

Free cash flow 5,474,821 5,857,399 19,313,586 19,313,586 547,013,422 19,427,364 

 � � � � � �
Market Value-DCF 451,815,742  

 � � � �
�

Market Value-DCF 451,815,000 
Four hundred fifty-one million, eight hundred fifteen 

thousand Saudi Riyal  

�

 
�

�
�

 
 

-300,000,000 200,000,000 700,000,000

S1 Retail

MV - (SAR)

MV - (SAR)
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 لعقارات الصندوق )صندوق اإلنماء مكة العقاري( القيمة السوقية  �-4

 ريال سعودي  Market Valueالقيمة السوقية   صندوق اإلنماء مكة العقاري  

  

 6,688,090,000 )صندوق اإلنماء مكة العقاري(القيمة السوقية لعقارات الصندوق 

 وتسعون ألف ريال سعودي   �وستمائة وثمانية وثمانون مليون   �مليارات  ست 

�

ريال سعودي مقارنة بالقيمة السوقية حسب   6,688,090,000 القيمة السوقية لعقارات الصندوق حسب العقد المبرم مع شركة جبل عمر   - 4.1

�   ريال.   241,910,000ريال سعودي بفارق    6,930,000,000(  Organic incomeالدخل الطبيعي ) 

������������

 حسب تقييم كل عقار على حدا سعودي ريال  6,688,090,000 هي - للصندوقلعقارات القيمة السوقية ��

 .%(5-القيمة السوقية خاضعة لنسبة تذبذب حسب قياس مستوى الحساسية )+,��

 للعقارات الخمسة )تقارير تقييم مفصلة لكل عقار(   DCFعلى أساس خصم التدفقات النقدية  التقييمالقيمة السوقية تم الوصول إليها بناء على ��

 .وقرب الموقع من الحرم المكي وحركة المرور وتم دراسة حركة الدخول والخروج واإلطاللة العامة للموقعتامة على أرض الواقع  معاينة العقارمعاينة  تتم��

 الصندوق  -العقارات  ممكن أن تؤثر على قيمة  للتقييم العقاريلم يتم إخفاء أي معلومات من قبل شركة أوالت ��

 .بعدم إفشاء أي معلومات للغير والمحافظة على سرية التقييم للتقييم العقاريتتعهد شركة أوالت ��

 الملخص بناء على طلب العميل وهو يعكس قيمة العقارات حسب تقارير التقييم المفصلة لكل عقار ��
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   ( Sensitivity ratio analysis)   معدل الحساسية تطبيق  

 MV +5%القيمة السوقية   5%-

6,353,000,000 000,090,688,6  7,022,000,000 

�

   الدخل حسب العقود   - 4.2

��� �� � �� �� �� �� ���
� � � � � � � �

����������� ������
������� ������������������������������������������ �������

� � � � � � � �

�� ������� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
� � � � � � � �
� � � � � � � �

Exit cap rate 3.60%� �� �� �� �� �� ��
Discount rate 6.00%             

NOI 540,000,000 540,000,000 540,000,000 540,000,000 540,000,000 540,000,000 270,000,000 

Terminal Value            6,000,000,000 

Free cash flow 540,000,000 540,000,000 540,000,000 540,000,000 540,000,000 540,000,000 6,270,000,000 

�

�

�

�
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 حركة المرور في محيط العقار والخروج والدخول من وإلى العقار   �-5

�

 المواسم  على    بالدرجة األولى حركة المرور في منطقة العقار تعتمد  

االزدحام درجة  مالحظات عامة  محور   

قوي  ازدحام  خفيف  ازدحام    سالكة  

 

 شارع إبراهيم الخليل   على مدار الساعة  موسم الحج وشهر رمضان المبارك   باستثناء

 طريق الدائري األول     على مدار الساعة  باستثناء موسم الحج وشهر رمضان المبارك  

 شارع أجياد     على مدار الساعة  باستثناء موسم الحج وشهر رمضان المبارك  

�

�

 حركة الدخول والخروج  

�
 عامة   مالحظات  الخروج  الدخول  الجهة  

 

  مؤمن  مؤمن  شارع إبراهيم الخليل 

  مؤمن  مؤمن  طريق الدائري األول   

  مؤمن  مؤمن  شارع أجياد   

�
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   العقار   عن   والقرب   البعد   �أبرز معالم الجذب  �-6

 كلم   - المسافة   المكان 

 0.3 المسجد الحرام )باب الملك عبد اهلل التوسعة الجديدة( 

 0.3 أبراج البيت مول  

 0.4 المسجد الحرام )باب الملك فهد( 

 0.5 المسجد الحرام )باب الملك عبد العزيز( 

 0.5 برج الساعة  

 0.5 الحرام المسجد  

 0.5 أبراج الصفوة  

 0.5 زمزم 

 0.5 المسجد الحرام )باب المروة( 

 0.5 المسجد الحرام )باب أجياد( 

 3.3 متحف مكة المكرمة  

 5.5 غار حراء   

 5.5 جبل غار ثور  

 7 منى  

   18 عرفات 

 75 مطار الملك عبد العزيز الدولي )جدة(  

�

�
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بداية تعافي    - عموم مكة المكرمة  قطاع الفنادق في  تحليل السوق العقاري الفندقي والتجاري في مكة المكرمة  �-7

 )العرض والطلب( ضمن المناطق القريبة من الحرم  

 عموم مكة المكرمة بداية تعافي ضمن المناطق القريبة من الحرم  قطاع الفنادق في  

هناك مجموعة من    إننجوم حيث   5تصنيف  استكمال بناء بعض األبراج الفندقيةمحيط موقع العقار نشط على صعيد 

   .الفنادق قيد اإلنشاء والتشطيب 

   .لمشروع جبل عمر FARوبناء على معامل البناء  28-19نظام البناء في محيط العقار يتراوح من  �➢

يتم تطوير مخطط ريع ذاخر المنطقة الحيوية األبرز على صعيد التخطيط وتجهيز الموقع للبدء باألعمال اإلنشائية  �➢

  .شارع الحرم المكي دور حسب القرب والبعد عن 26حيث تم تعديل أنظمة البناء إلى ارتفاعات  

من عام    األولفي الربع  للفنادق المصنفة عالميا" والقريبة من الحرم بلغ معدل اإلشغال العام للقطاع الفندقي�➢

-نتيجة بداية ظهور تعافي من تبعات كوفيد  2021بارتفاع بنسبة كبيرة عن نفس الفترة من عام   %48معدل  2022

 .  2022عام  خالل % 50ويتوقع أن يتجاوز ال  19
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مليون حاج وبالتالي   8االنتهاء من تطوير وتوسعة الحرم المكي من شأنه أن يساهم في رفع أعداد الحجاج إلى �➢

   .ق ومعدالت اإلشغال وأسعار المبيت ذلك على الفنادانعكاس 

طقة  وخصوصا في المنتعاني من ركود مرحلي ناجم عن تدني حجاج ومعتمري الخارج القطاع التجاري )أسواق( �➢

حيث شهدت اإليجارات تراجعا" كبيرا بالتزامن مع تقديم تنازالت من قبل  ة ضمن حدود الدائري األول والثانالمركزي

   .المالك لجميع المستأجرين

ريال / ليلة ضمن الفنادق  1,000 - 600نجوم من    5متوسط سعر المبيت للغرفة الواحدة المفردة ضمن فنادق ال �➢

 وتختلف باختالف المشّغل.   القريبة من الحرم المكي

/ ريال للمتر  13,000  � 7,500متوسط إيجار المتر المربع الواحد للمحال التجارية ضمن مشروع جبل عمر والمحيط من �➢

    .م اإلطاللة والموقع والقرب من الحروتختلف حسب المساحة و

  األول الصف ألراضي  2م/  ريال 425,000  �  375,000متوسط سعر متر األراضي ضمن مشروع جبل عمر تتراوح ما بين  �➢

 ضمن مشروع جبل عمر

�
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   الفتوغرافية الصور  �-8

�

�

�

�

� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
  



 

  Page 32 of 37                                                              الملخص التنفيذي لتقييم صندوق اإلنماء مكة العقاري                    

 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

   

   



 

  Page 33 of 37                                                              الملخص التنفيذي لتقييم صندوق اإلنماء مكة العقاري                    

 

 فريق العمل  �-17

 بيانات فريق العمل 

 المعتصم باهلل الدرويش  عبد الغني الزهراني   اسم العضو 

 اساسي مؤقت  مؤقت اساسي   فئة العضوية 

 1210001148 1210000800 رقم العضوية 

 التدقيق والمراجعة  زيارة ميدانية والوقوف على العقار  نطاق العمل المكّلف به 

   التوقيع 

 هذا التقرير تم مراجعته واعتماده من قبل المقيم المعتمد 

 1210000397 رقم الترخيص  عبد الملك ابراهيم الدرويش  االسم 

 تقييم العقار  الفرع المرخص فيه  المدير التنفيذي  الصفة 

ساسي زميل أ  فئة العضوية   1210000397 رقم العضوية 

  التوقيع   تاريخ التقرير 
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& S1صندوق اإلنماء مكة العقاري S2 - من مشروع جبل عمر

V220087

صندوق اإلنماء مكة العقاري/ العميل

2022يونيو 30

(نهائي)تقرير تقييم 



معلومات الملكية 19 الملخص التنفيذي 3
ملكية العقار

عقد اإليجار

ملخص التقرير

الشروط واألحكام العامة

التقييم 21 دراسات الموقع 6
منهجية التقييم

مدخالت التقييم

التقييمملخص 

القيمة النهائية

النقل العام

نظرة عامة للمشاريع الريادية على مستوى مكة

العقار على مستوى المدينة

الحيالعقار على مستوى 

المالحـق 42 مواصفات العقار 13
المصطلحات العامة في اعداد تقرير التقييم موجز العقارات تحت التقييم

وصف الفنادق

وصف المجمعات التجارية

صفحة المحتويات
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ملخص التقرير�

الشروط واألحكام العامة�
الملخص التنفيذي
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الملخص التنفيذي

ملخص التقرير

:ملخص العقار 
جبلمشروعضمنفندقيةأبراج6وتجاريينمركزينمنالتقييمقيدالعقاريتكون�

.السعوديةالعربيةالمملكةالمكرمة،مكةبمدينةالشبيكةبحيالواقععمر

منصـات4منويتكونعمر،جبلمشروعمناألولىالشريحةفيالعقاريقع�

سكنيـةوشقةفيال86وفندقيـة،أبراج10وعددتجارية،وأسواق(بوديوم)

الخليل،إبراهيمشارععلىومطلةمربعمترألف473حواليالبنائيةمسطحاتها

.حاليا  تنفيذهاويتم

:كالتاليالتقييمقيدالعقارمكونات

قدرهابمسافةالعقاريبعدحيثالخليلإبراهيمطريقعبرالعقارإلىالوصوليمكن�

.الخليلإبراهيمشارعالحرمساحةوبينبينهايفصلحيثالحرمغربمتر300

تالشركاإحدىومنالعقاري،التطويرشركاتأكبرإحدىللتطويرعمرجبلشركة�

.السعودياألسهمسوقفيالمدرجة

ذيشهرفيالمسلمونويقصدهااألرض،وجهعلىالبقاعأطهرمنالمكرمةمكة�

.الحجأداءأجلمنعامكل  منالحجة

:ملخص التقييم 

S1S2العناصر

مركز تجاري، كونرادمركز تجاري، هيلتون، حياة ريجنسيالعقار

210,07696,548(2م)المساحة اإلجمالية 

214,666100,634(2م)مساحة المباني 

1,303536عدد الغرف الفندقية

المعلوماتالعناصر

ألغراض ماليةالغرض من التقييم

مدير و مستثمري الصندوقهوية المستخدمين اآلخرين

تقرير مختصرنوع التقرير

2022مايو 25تاريخ التعميد

2021ديسمبر 06تاريخ المعاينة

2022يونيو 30تاريخ التقييم

القيمة السوقيةأساس القيمة

أسلوب الدخلاسلوب التقييم

ريال سعوديالعملة

القيمة السوقية بأسلوب الدخل 

(مقربة)حسب السوق 
ريال 6,742,400,000

القيمة السوقية بأسلوب الدخل 

(مقربة)حسب العقد 
ريال 6,659,244,000
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الملخص التنفيذي

الشروط واألحكام العامة

التقييممعاييرمجلسعنالصادرة((IVSالدوليةالتقييملمعاييروفقاالعقارتقييمتم�

المعتمدينللمقيمينالسعوديةالهيئةولوائحأنظمةو2022عامفي((IVSCالدولية

.(تقييم)السعوديةالعربيةبالمملكة

فيهاعرضتمالتيالمحددةوالقيودللشروطوفقاوالتقييمالتقريرهذاعلىاالعتمادتم�

.التقريرهذا

ارالعققيمةلتقديرالعميلمنالواردةالتعليماتعلىبناءالتقييمتقريرإعدادتم�

.بهالمحددللغرضالموصوف

اتبمتطلبيفيالتقريرهذابأنثقةعلىالعقاريللتقييموشريكهأبـــعــادشركة�

ملبكامحاطةالتقريرهذافيالواردةالمعلوماتأنكما،بهالخاصةوالتعليماتالعميل

.فقطللعميلصادرالتقريروأنالسرية

وماتوالمعلالتقريرعلىمقصورةالعقاريللتقييموشريكهأبـــعـــــادشركةمسؤولية�

علىبيترتوماالعقارتقييمطلبمسؤولية(العميل)يتحملذلكوعدا،بالتقريرالواردة

.قانونيا  ذلك

–يمةالق)للـتوزيعوأي،التقييمقيدللعقارهيالتقريرهذافيالمقدرةالقيمتعتبر�

تعملتسالأنويجبوألغراضه،التقريرسردحسبفقطينطبقالعقارأجزاءعلى(القيم

نمالغرضتغييرتمحالفيصحيحةغيرتكونأنيمكنإذ،أخرىأغراضأليالقيمهذه

.ألجلهالتقريرأنشيءوالذيالتقييم

هاتلقيأوجمعهاتمالتيوالعميلمنالمقدمةالمعلوماتعلىبناء  التقريرهذاإعدادتم�

اوتحليلها مالحظاتأيإلىاإلشارةعادةويتمللقيمة،للوصولالممارساتألفضلوفق 

.القيمةعلىتؤثربالتقريرجوهرية

حالللعقارالفنيةالسلبياتذكرالحالةهذهمثلفيويتم،ظاهريا  العقارمعاينةتم�

أنيجبوعليهظاهرةغيرعيوبأيمالحظةأوإنشائيا  العقارفحصيتمولم،وجودها

.إنشائيا  فحصا  وليستقييمتقريرهذاأنيفهم

يرغبشكلالتقريرفيذكرهاتموالتيمستقبال  معلومةأيصحةعدماكتشافحالفي�

عالرجوويجبتتغيرأنيمكنالتقريرهذافيالواردةالقيمةفإناإلرادةعنوخارجمتعمد

.القيمةفيالنظرإلعادةللمقيم

وة،الشخصيالمكاسبأوالمصالحتعارضعواملوجوددونحياديبشكلالتقريرإصدارتم�

يعتوقإلىإضافةالشركةبختماعتمادهحالفيفقطصحيحهذاالتقييمتقريريعتبر

.المعتمدينالمقيمين

و،المحددةلألغراضوفقاالتقييموقتالعقارقيمةتعكسلهاالتوصلتمالتيالقيمة�

.باإليجابأوبالسلبسواءالسوقتغيراتعلىبناءللتغييرخاضعةتعتبر
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النقل العام�

نظرة عامة للمشاريع الريادية على مستوى مكة�

العقار على مستوى المدينة�

الحيالعقار على مستوى �

دراسات الموقع
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دراسات الموقع

( HHRS )قطار الحرمين -النقل العام 

:خريطة قطار الحرمين السريع 

1

. .
.

.

....

تبوك

المدينة المنورة

مدينة الملك 

عبداهلل االقتصادية

مطار الملك عبدالعزيز

جدة
مكة المكرمة

نجران

الرياض

الدمام

61
دقيقة

30
دقيقة

5
دقائق

36
دقيقة

السعة االجمالية

موعد اإلكمال

ةالحالة الحالي

قيد

التشغيل

2018

محطات5

مليون60

في السنة

عدد المحطات

لمسـافة (  (HHSRيمتد قطار الحرمين السـريع�

ـــدينتين 450 ـــين الم ـــربط ب ـــا، وي ـــم تقريب  ك

بر المقدسة مكة المكرمة والمدينة المنورة، ع

محطة جدة المركزية، ومطار الملك عبد العزيز 

ومحطة مدينة الملك عبد اهلل ،( (KAIAالدولي

(.(KAECاالقتصادية 

ــد � ــط الســكة الحدي ــل خ ــع أن ينق ــن المتوق م

مليــون مســافر ســنوي ا، علــى مــتن 60حــوالي 

ا، يتألف كل منها 35أسطول مكون من  قطار 

ا417من  .مقعد 

يمر خط القطار حالي ا بخمس محطات تقع علـى�

:النحو التالي

.محطة جدة النسيم�

.محطة مطار جدة الملك عبد العزيز الدولي�

.محطة مدينة الملك عبد اهلل االقتصادية�

`.محطة المدينة� `

.
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مشروع بوابة مكة

مشروع واحة مكة السكنية

مشروع الضاحية الغربية

مشروع ضاحية سمو

مشروع األسكان البديل

مشروع إسكان قطاع الفندقة

مشروع طريق الملك عبدالعزيز الموازي

مشروع أبراج كدي

مشروع محطة المروة

مشروع محطة كدي

تطوير جبل الكعبة

مشروع تطوير جبل شراشف

قطار المشاعر

مسار قطار الحرمينجسر الجمرات

مطار جدة–مكهمشروع طريق 

مشروع طريق الدائري الرابع

مشروع ذاخر مكة

محطة جبل الكعبة

دراسات الموقع

نظرة عامة للمشاريع الريادية على مستوى مكة

ــالل  ــهد خ ــة تش ــة المكرم ــة مك ــ  أن مدين ــن المالح م

ت في السنوات الحالية نهضة عمرانية غير مسبوقة تمثل

ة إنشاء وتنفيـذ مجموعـة كبيـرة مـن المشـاريع التنمويـ

ــة  ــي تعمــل عليهــا حكومــة المملكــة العربي الضــخمة الت

:الل السعودية، وتتركز استراتيجية هذه المشاريع من خ

.هتوسعة المسجد الحرام والساحات والمناطق المحيطة ب

.تطوير المناطق العشوائية وإعادة تأهيلها

ـــوط  ـــذ خط ـــة وتنفي ـــة الحالي ـــوط الدائري ـــوير الخط تط

.مستقبلية

ــام  ــل الع ــذ مشــاريع للنق شــبكة القطــار، شــبكة) تنفي

( المترو

. تطوير مشاريع إسكانية

.تنفيذ مشاريع شبكات وخدمات للبنية التحتية

عليــه فــإن جميــع هــذه المشــاريع أثــرت بشــكل مباشــر 

وإيجابي على القطاع العقاري في مدينـة مكـة المكرمـة

ي بشكل عام حيث من الواضح حجم النهضـة الكبيـرة التـ

يمر بها هذا القطاع مما ساهم فـي زيـادة اإلقبـال علـى 

ــل  ــن قب ــة م ــمة المقدس ــي العاص ــاري ف ــتثمار العق االس

.الشركات والمستثمرين من داخل وخارج المملكة

حوذ حيث أصبحت السوق العقارية في مكة المكرمة تست

توى على نسبة كبيرة من االستثمارات العقارية على مسـ

. المملكة بشكل عام
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موقع العقار

ة يقع العقـار قيـد التقيـيم فـي وسـط مدينـ

مكة المكرمـة، وهـي مدينـة متمركـزة فـي 

ــرف  ــة الســعودية وتع غــرب المملكــة العربي

.بأهميتها الدينية

يمتد المسـجد الحـرام علـى مسـاحة إجماليـة 

ة متر مربع وبقدرة اسـتيعابي356,000تبلغ 

الخطــط الحاليــة . مصــل700،000تصــل إلــى 

ـــي  ـــمال الغرب ـــى الش ـــجد إل ـــيع المس لتوس

كثر والشمال الشرقي ستزيد حجم المسجد بـأ

متـر 812،000متر مربـع إلـى 456،000من 

ثر من مربع، وتزيد قدرته االستيعابية إلى أك

مليـار 80مليون بتكلفة تقديريـة تبلـغ 2.5

.ريال سعودي

يبلــغ إجمــالي المســاحة الحضــرية فــي مكــة 

لغ كيلومترا  مربعا ، في حين تب850المكرمة 

ــي  ــومتر 1200مســاحة التوســع العمران كيل

جـة مربع، والتي من المتوقـع أن تنمـو كنتي

.مباشرة لخطط التوسع في المسجد الحرام

بلــغ عــدد ســكان محافظــة مكــة حــوالي 

.نسمة1,969,861

2019تجاوز عدد الحجاج إلى مكـة فـي عـام 

مليـون مـن 0.63مليـون حـاج، 2.48بعـدد 

.مليون من الخارج1.85الداخل و 

الحرم

دراسات الموقع

العقار على مستوى المدينة
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ـــجد  ـــوار المس ـــدق بج ـــع الفن يق

ــر مســجد فــي  الحــرام، وهــو أكب

العــــالم وأقــــدس موقــــع فــــي 

فضـال  عـن ضـرورة قيـام. اإلسالم

رة المسلمين بأداء فريضة الحج مـ

واحدة على األقل في حياته، فـإن

لى المدينة تشهد طلبا  مستمرا  ع

.قطاع الضيافة

ي يقع العقار قيـد التقيـيم فـي حـ

ة من الشبيكة ويعتبر حي الشبيك

.األحياء القريبة من الحرم

هل يعتبر العقـار قيـد التقيـيم سـ

الوصول من طريـق الـدائري األول 

من الغرب أو عبر طريـق إبـراهيم 

.الخليل واالتجاه للغرب

قة من أبرز الطرق التي تحيط منط

إبــراهيم الخليــل، طريــق : العقــار 

.الدائري األول، طريق ام القرى

ـــة  تعتبـــر واجهـــات العقـــار مطل

ـــبب  ـــرم، بس ـــى الح ـــرة عل مباش

وقوعها في الشريحة األولى مـن 

.المشروع

الضيافة مولجامعة أم القرى قسم الطالبات

المسجد الحرام

فندق أبراج مكةبرج الساعة

موقع 

العقار

مشروع طريق 

الملك عبدالعزيز

طريق ام القرى

قصر الصفا الملكي

سوق غزة

ابراج معاد

مقبرة المعالة

طريق الملك 

عبدالعزيز

دراسات الموقع

العقار على مستوى الحي
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دراسات الموقع

العقار على مستوى الموقع

مشروع جبل عمر هو مشـروع متعـدد االسـتخدامات يقـع بإطاللـة مباشـرة علـى سـاحة الحـرم 

.الشريف

فلـل علويـة، 10أبراج فندقيـة وسـكنية باإلضـافة إلـى 10المرحلة األولى تعمل بالكامل، بها 

.ومراكز تجارية

أبـراج فندقيـة، باإلضـافة إلـى الشـقق السـكنية ومنـاطق البيـع4المرحلة الثانية تحتوي على 

.بالتجزئة

.أبراج فندقية تتضمن البرجين التوأمين4المرحلة الثالثة تحتوي على 

صصـة المرحلة الرابعة تحتوي على سبعة أبراج فندقية، باإلضافة لمنطقـة مرافـق وخـدمات مخ

.للجهات الحكومية

.تحت التطوير وستقع بها أغلب الشقق السكنية6و 5المرحلتين 

مــن الوحــدات 2المرحلـة الســابعة ومــن المتوقـع ان تحتــوي علــى فنـدق ســبعة نجــوم وعـدد 

ة السكنية، وهي تحت التطوير حاليا ، وجاري العمل لجعـل هـذه المرحلـة أحـد المعـالم الرئيسـي

.لمكة المكرمة والمملكة

:تفاصيل المراحل بمشروع جبل عمر 

S1

S2

S11

S10

S6

S7

S8

S9S5

N6B

N6C

N4

N6A

N

3

N2

N1

S3/4

عدد الغرف2مساحة األرض معدد األبراج2المراكز التجارية م2مساحة المباني مالمرحلة

1520,71821,5711027,5082,769

2198,4518,072411,3751,033

3398,86423,736420,5052,016

4320,48020,433725,2851,789

5480,57456,885613,7390

6224,987-411,451500

7480,00031,224227,3111,862

2,624,073161,92137137,1749,969اإلجمالي
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الفرصالمهددات

T
القوة

دراسات الموقع

التحليل الرباعي

S W O

ل قرب العقار من الحرم المكي حيث يفص�

العقار عن الحـرم المكـي شـارع إبـراهيم 

.الخليل

ــق � ــر طري ــة الوصــول المباشــر عب إمكاني

إبراهيم الخليل وطريـق ام القـرى، أيضـا

إمكانيـــة الوصـــول المباشـــر للمشـــاه 

.القادمين من الحرم

الفنـــادق قيـــد التقيـــيم لهـــا إطـــالالت �

.مختلفه على الحرم والكعبه والمدينة

عند اإلنتهاء مـن مشـروع طريـق الملـك �

عبدالعزيز سـيعزز مـن سـهولة الوصـول 

.للمشروع

ج يعتبر المشروع راقي ويستهدف الحجـا�

ة ذوي الدخل المرتفع، في حين أن غالبيـ

.زوار مكة من شريحة الدخل المنخفض

وجود فنادق لها نفـس خصـائص العقـار �

افسه قيد التقييم تقريبا ، مما يجعل المن

.جيربينهم كبير على مستوى أسعار التأ

صــعوبة الوصــول للعقــار فــي موســـم �

رمضان والحج بسبب اإلزدحـام و تغيـرات

.الخطه المرورية في المنطقة المركزية

كة يقع المخطط الرئيسي بالقرب من سـ�

قطــار الحــرمين الســريع، والــذي يحســن 

إمكانية الوصول إلى مكة المكرمـة مـن 

مدن أخـرى داخـل المنطقـة الغربيـة مـن 

المملكــة العربيــة الســعودية وبالتــالي

.زيادة الطلب على الفنادق

تزايد اعـداد الحجـاج سـنويا  حسـب ر يـة �

2030المملكة العربية السـعودية لعـام 

.تؤدي لزيادة الطلب على الفنادق

عند اإلنتهاء مـن مشـروع طريـق الملـك �

عبدالعزيز سـيعزز مـن سـهولة الوصـول 

.للمشروع

فس وجود مشاريع مستقبلية مماثلة بـن�

منطقــة العقــار ممــا يــؤدي الــى ارتفــاع 

العرض فـي عـدد الغـرف ممـا يـؤدي إلـى 

.خفض األسعار

متغيرات األنظمة والقرارات الحكوميـة و�

طـاع االقتصادية ربما تؤثر سـلبا علـى الق

.العقاري بصفة عامة

الضعف
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موجز العقارات تحت التقييم�

وصف فندق هيلتون سويت�

وصف فندق حياة رجنسي�

وصف فندق الكونراد�

وصف المجمعات التجارية�

مواصفات العقار
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مواصفات العقار

موجز العقارات تحت التقييم

:الموقع 
أبراج فندقية ضـمن مشـروع جبـل عمـر 6يتكون العقار قيد التقييم من مركزين تجاريين و�

.الواقع بحي الشبيكة بمدينة مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية

( بوديـوم)منصــات 4يقع العقار في الشريحة األولى من مشـروع جبـل عمـر، ويتكـون مـن �

فيال وشـقة سكنيــة مسـطحاتها البنائيـة 86أبراج فندقيـة، و 10وأسواق تجارية، وعدد 

ألف متر مربع ومطلة على شارع إبراهيم الخليل، 473حوالي 

.يمكن الوصول إلى العقار من عبر طريق إبراهيم الخليل�

متر غرب الحرم حيث يفصل بينها وبين ساحة الحرم شارع300يبعد العقار بمسافة قدرها �

. إبراهيم الخليل

:تفاصيل الفنادق 

:خريطة توضح موقع العقار 

العقار قيد 

التقييم

4 2

5

3

1

المرحلة األولى

H6/H7H8/H9H10 & H11مسمى البرج

كونرادحياة ريجنسيهيلتون سويتاسم الفندق

484657438عدد الغرف

تقديم المأكوالت
مقهى / صالة الكوكب 

مقهى الخليل/ الفلك 

مطعم / صالة الشاي 

/ الفورنومطعم / الواحة 

/ صالة نادي ريجنسي 

التكية

صالة الهالل / صالة الكوثر 

برايم ستيك / المعراج / 

استراحة رجال / هاوس 

األعمال

الخدمات األخرى
مركز / غرفتا اجتماعات 

صالة رياضية/ أعمال 

غرفة / صالة رياضة 

اجتماعات

مركز أعمال / صالة رياضة 

غرفتا اجتماعات/ 

العالمة التجارية

S1

S2
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مواصفات العقار

فندق هيلتون سويتوصف 

:نسبة أنواع الغرف في الفندق

اإلجمالي19دور 18-17دور 16-1دور أنواع الغرف

A284234غرف فئة 

I284234غرف فئة 

B & H648476غرف فئة 

C648476غرف فئة 

D328242غرف فئة 

E & F128128غرف فئة 

E1 & F!88غرف فئة 

G648476غرف فئة 

X22غرف فئة 

J44غرف فئة 

K44غرف فئة 

4164820484إجمالي عدد الغرف

الموقع(2م)المساحة عدد الكراسيأنواع المطاعم

اللوبي71320(الكوكبالونج)صالة اللوبي 

اللوبي132480(الفلك)مقهى 

دور الحرم52200(الحرم)مقهى 

الميزانين3101150(القنديل)مطعم 

الميزانين256920(اسيا)مطعم 

صالة رجال األعمال

54صالة اللوبي الرئيسية

الموقع(2م)المساحة عدد الكراسيمرافق االجتماعات والحفالت

الميزانين60110(العقيق)1غرفة اجتماعات 

الميزانين60110(الياقوت)2غرفة اجتماعات 

الميزانين850مركز رجال االعمال

الموقع(2م)المساحة المرافق الترفيهية

صالة اللوبي الرئيسية150نادي رياضي

7%9%

16%16%16%26%

7% 1%

1%

1%
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مواصفات العقار

فندق حياة رجنسيوصف 

:نسبة أنواع الغرف في الفندق

(²م)متوسط الحجم للغرفة عدد الغرفأنواع الغرف

10643الغرفة الملكية

52541غرفة مزدوجة

2094جناح صغير

5104الجناح التنفيذي

1186جناح رئيسي

657االجمالي

الموقع(2م)المساحة عدد الكراسيأنواع المطاعم

صالة اللوبي الرئيسية220748(ردهة الشاي)مقهى 

دور الميزانين3981243(الواحة)مطعم 

دور الميزانين114280(الفورنو)مطعم 

الدور األول208803(رجنسي كلوب لونج)مطعم 

1الدور التجاري 047(التكية)بوفية 

الموقع(2م)المساحة عدد الكراسيمرافق االجتماعات والحفالت

الدور األول2498غرفة اجتماعات

الموقع(2م)المساحة عدد الكراسيالمرافق الترفيهية

الدور السفلي2590نادي رياضي

80% 16%

3% 1%
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:نسبة أنواع الغرف في الفندق

مواصفات العقار

فندق الكونرادوصف 

(²م)متوسط الحجم للغرفة عدد الغرفأنواع الغرف

456غرفة مزدوجة

36456غرفة مزدوجة متصلة

5252غرفة ملكية متصلة

852غرفة معاقين

8102الجناح التنفيذي

2247الجناح الرئيسي

الموقع(2م)المساحة عدد الكراسيأنواع المطاعم

صالة اللوبي84325(الكوثرالونج)مقهى 

دور الحرم4090(الكوثرالونج)مقهى 

دور الميزانين3871,250(المعراج)مطعم 

صالة اللوبي157520(برايم ستيك هاوس)مطعم 

دور الحرم124425صالة رجال األعمال

الموقع(2م)المساحة عدد الكراسيمرافق االجتماعات والحفالت

دور الميزانين1683(التوباز)غرفة اجتماعات 

دور الميزانين1673(امريل)غرفة اجتماعات 

دور الميزانين640مركز رجال األعمال

الموقع(2م)المساحة المرافق الترفيهية

دور الحرم80نادي رياضي

83% 12%

2%
2%

1%
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مواصفات العقار

وصف المجمعات التجارية

:تفاصيل المجمعات التجارية
6ن وكما تم الذكر سابقا فإن مكونات العقـار قيـد التقيـيم تتشـكل مـن مركـزين تجـاريي�

.أبراج فندقية، واقعة ضمن مشروع جبل عمر في حي الشبيكة بمدينة مكة المكرمة

فنادق تقع المجمعات التجارية ضمن المرحلة األولى من مشروع جبل عمر، تستهدف نزالء ال�

يـة تـوفر المجمعـات التجار. و زوار المسجد الحرام و كذلك العاملين في المنطقة المركزيـة

. مدخل مخصص لكل من األبراج و العالمات الفندقية

اليمـة، تضم المجمعات التجارية قيد التقييم، العديـد مـن العاالمـات التجاريـة المحليـة و الع�

ول التي تلبي احتياجات قاصدي المنطقة المركزيـة فـي مكـة المكرمـة، و التـي تتمجـور حـ

. المطاعم، التمور، و المنتجات التذكارية

يمكن الوصول إلى العقارات التجاريـة عـن طريـق الفنـادق، و كـذلك عبـر طريـق إبـراهيم �

.الخليل

:ملخص المجمعات التجارية

:صور العقارات قيد التقييم

S1S2النطاق

مجمع تجاريمجمع تجارينوع العقار

إجمالي المساحة التأجيرية 

(متر مربع)
14,7824,775

متوسط مساحة الوحدة التأجيرية 

(متر مربع)
15071

:أبرز العالمات التجارية
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ملكية العقار�

ملخص العقد التأجيري�
معلومات الملكية
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معلومات الملكية

ملكية العقار

ملكية العقار 

ملخص العقد التأجيري

(شروط واحكام صندوق اإلنماء مكة العقاري)مصادر المعلومات 

مليارات ريال محدده بشروط تعاقدية بين الصندوق و 6وبناء  على ما سبق فإن قيمة التخارج �

يـة شركة جبل عمر للتطوير، وإن خيار الشـراء يبـدأ مـن بدايـة السـنة السادسـة إلـى قبـل نها

. السنة العاشرة

ندوق اإلنماء ص)عند تقييم العقارات قيد التقييم تم النظر لعقود التأجير المبرمة بين الطرفين �

. يينوالتي تنص على استحواذ ستة أبـراج فندقيـة و مجمعـين تجـار. وجبل عمر( مكة العقاري

.وتقع هذه األصول من ضمن المرحلة األولى من مشروع جبل عمر بمدينة مكة المكرمة

ائع وبموجب اتفاقية الشراء المبرمبـة بـين التطـرفين ومـا تتضـمنها مـن شـروط نجـد أن البـ�

ل ، لها أن تشـتري حقـوق الملكيـة للعقـارات المسـتهدفة مـن قبـ(شركة جبل عمر للتطوير)

. ريـال سـعودي( 6,000,000,000)الصندوق، مقابل مبلغ مالي قدرة ستة مليار ريال سـعودي 

بـأن لـه حـق البيـع للعقـارات ( صـندوق اإلنمـاء مكـة العقـاري)كما تضـمنت تعهـد المشـتري 

المستهدفة من قبل الصندوق،

نح يمـ. اعتبارا من بدايـة السـنة السادسـة لتـاريخ االسـتحواذ و حتـى نهايـة السـنة العاشـرة�

ــي  ــائع حــق إعــادة شــراء األصــول العقاريــة للصــندوق بــنفس مبلــغ الشــراء األول االتفــاق للب

. مقابل التزام شركة جبل عمر بما عليها من التزامات مبرمه بينهما( ريال6،000،000،000)

تبلـغ عشـر )كما أن األصـول العقاريـة محـل االسـتحواذ مـؤجرة بعقـود إجاريـة طويلـة األجـل �

%.9لشركة جبل عمر للتطوير، بعائد ثابت و قدره ( سنوات

قــة بجميــع االلتزامــات المتعل(  شــركة جبــل عمــر)و تتضــمن اتفاقيــة الشــراء بــإلزام المســتأجر �

ق علــى بالتـأمين واإلصــالحات و الصــيانة، تكــاليف التشــغيل، وجميـع الضــرائب التــي قــد تنطبــ

.العقارات المستهدفة من قبل الصندوق

مليـون ريـال سـعودي، و 540كما نصت اتفاقية الشراء، أن القيمة اإليجارية السنوية تعـادل �

تحويـل و سـيتم. تدفع على دفعتين متساويتين كل ستة شهر، تبـدأ مـن تشـغيل الصـندوق

اإليرادات اإليجارية مقدما لكل فترة، مباشـرة مـن الفنـادق وإلـى حسـاب ضـمان لـدى مصـرف 

.اإلنماء

أو الملكيـة أو لم يتم التحقق عن أي مستند قانوني للعقار قيد التقييم والتي تتضمن التخطيط
وق الرهن وبعض األمور القانونية والتي أسس عليها كل هذا التقرير أو جزء منه اعتبـرت موثـ

حـرر وأيضا  تم افتراض أن العقار خـالي ومت. وتم افتراض أن الصك صحيح وساري المفعول. بها 
.من أي التزامات قانونية أو حقوق الرهن أو أي معوقات

التفاصيل الوصف

صندوق اإلنماء مكة العقاري اسم المالك

من مشروع جبل عمر- S1 & S2صندوق اإلنماء مكة العقاري اسم العقار المراد تقييمه

11.039  S1لـ2مساحة األرض م

210,076  S1لـ2مساحة المباني م

4.923  S2لـ 2مساحة األرض م

96,548  S2لـ2مساحة المباني م

حي الشبيكة الحي

شارع إبراهيم الخليل اسم الشارع

بإفتراض ملكية حرة معلومات الملكية 

المعلوماتالتفاصيل

صندوق اإلنماء مكة العقاريالطرف األول

شركة جبل عمر للتطويرالطرف الثاني

09/11/2017بداية العقد

08/11/2027نهاية العقد

سنوات10مدة العقد

ريال سعودي540,000االيجار السنوي
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منهجية التقييم�

مدخالت التقييم�

التقييمملخص �

القيمة النهائية�

التقييم
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التقييم

منهجية التقييم

دام أسـلوب فيما يتعلق بتقييم األصول التجارية مثل الفنادق ومراكز التسـوق ، فسـيتم اسـتخ

((DCFالتدفقات النقدية المخصومة 

لفائـدة عند تقييم الفنادق، ينطوي األسلوب على تحديـد األربـاح التـي يمكـن تحقيقهـا قبـل ا

بالنظر إلـى أن الفنـدق سـوف . خالل فترة معينة(   (EBITDAوالضرائب واإلهالك واالستهالك

.سنوات5يتم تشغيله ، قمنا بعمل تدفقات نقدية على مدى 

يـتم ،(EBITDA)وفيما يتعلق بالتوقعات لألرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك 

امـل مثـل تحقيق ذلك أوال من خالل تحليل الخصائص الرئيسية للعقار، مع األخذ في االعتبـار عو

م دراسـة ثانيا ، يـت. الموقع، والعالمة التجارية للفندق، الشروط والمواصفات وهيكل التشغيل

ــروض  ــى الع ــافة إل ــوق باإلض ــالي للس ــيم األداء الح ــالل تقي ــن خ ــة م ــيافة المحلي ــاع الض قط

.المستقبلية، وكذلك تحليل االقتصاد المحلي والوطني

ــة  ــرادات اإلجمالي ــومي واإلي ــأجير الي ــات بخصــوص اإلشــغال ومعــدل الت ــتم تقــديم توقع ــم ي ث

اث والمصــروفات اإلداريــة ونفقــات التشــغيل ورســوم اإلدارة والرســوم الثابتــة واحتيــاطي األثــ

.والتجهيزات والمعدات

ل التضـخم فيما يتعلق بمعدل النمو المطبق في التدفقات النقدية، فقد أخذنا في االعتبار معد

فنـادق على المدى الطويل للمملكة العربية السعودية، وكذلك معدالت النمو المعتادة بـين ال

.٪2.5العالمية ذات العالمات التجارية في مكة، والتي وصلت إلى معدل 

طقـة بإلضافة إلى خبرة فريق أبعاد في سوق الفندقة في منطقة مكة المكرمة و خاصـة المن

المركزية، قمنـا بعمـل بحـث ميـداني للوصـول إلـى معـدالت اإليجـار اليـومي و نسـب اإلشـغال

. المناسبة للعقارات تحت التقييم، بعد إجراء التسويات

:أساليب التقييم

: التقييم عن طريق تقييم عقد اإليجار( أ)

لـدفعات قيما يخص عملية تقييم العقارات تحت الدراسة، تمت عملية التقييم من خالل حسـاب ا�

اء صـندوق اإليجارية للمدة المتبقية من العقد المبرم بين شركة جبل عمر للتطوير و بنـك اإلنمـ

.مكة العقاري

. 29نقوم بشرح و تفصيل بيانات عقد اإليجار في الصفحة رقم �

:التدفقات النقديةبأسلوبالتقييم ( ب)

ة و لهذا الغرض قام فريق شركة ابعاد للتقيم العقاري، بدراسة خصائص العقارات تحت الدراسـ�

ي تقييم كال من العقارات الواقعة ضمن نطاق المرحلة األولى من مشروع جبل عمـر و خاصـة فـ

.، و ذلك لتقييم كل أصل عقاري على حدة بأسلوب الدخل(S1و  S2)منطقة 

حققـة مـن فيما يخض المباني الفندقية، تعتمد منهجيتنا فـي التقيـيم علـى توقـع األربـاح المت�

األربـاح و يعتمـد حسـاب. تأجير الوحدات الفندقية خالل الفتـرة التشـغيلية المتوقعـة للعقـارات

غال، لكـل المتوقعة على تحديد متوسط سعر تأجير الغرفة خالل السنة التشغيلية و نسب اإلشـ

. من األصول الفندقية الثالثة الخاضعة لعملية التقييم

جهـزة و حسب ما ورد لفريق أبعاد من العميل فإن جميع األصول الفندقية الخاضعة للتقييم، م�

ل كـال بجميع المرافق و الخدمات، و تخضع تحت إدارة و تشغيل عالمات فندقية عالمية، و تشـم

.الهيلون سويتس، حياة ريجينسي، و كونراد: من
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مدخالت التقييم

:  مدخالت الفنادق تحت التقييم

النقديةالتدفقاتأسلوباستخدامفسيتم(الفنادق)التجاريةاألصولبتقييميتعلقفيما�

.التقييمتحتالعقاراتخصائصومعطياتعلىالمبنية((DCFالمخصومة

اراتالعقباألخصوالمكرمة،مكةلمدينةالمركزيةالمنطقةفيالعقاريالسوقدراسةبعد�

ألصولامنلكلالواحدةالليلةفيالغرفةتأجيرسعرمتوسطالىالتوصلتمالتقييمتحت

.التقييمتحتالفندقية

ة،المقبلالسنواتفيالحراماهللبيتزواروالحجاجأعدادبدراسةأبعادفريققامكذلكو�

.التقييمتحتالثالثةالفندقيةالعالماتمنلكلاإلشغالنسبتخصمنطقيةتوقعاتلبناء

منلكلةالمتوقعاإلشغالنسبةوالسنويالغرفةتأجيرسعرمتوسطالجدوليبينيليفيما�

.2022عامفيالدراسةتحتالفندقيةالألصول

:2022توقعات معدل الدخل للغرفة من عام 

التيو،2022لعامالفنادقألداءالحاليالوضععلىكوروناجائحةتأثيراإلعتبارفياألخذتم�

بنيةمللفنادقالتقييمعمليةفإنولذلك.الحراماهللبيتوحجاجالمعتمرينأعدادمنحدت

تدريجياةالمستقبليالسنواتخاللالمكرمةمكةفيالفندقيللقطاعاألداءتحسنتوقععلى

.2024عامحتىو2022بعدمن

:  مدخالت المجمعات التجارية تحت التقييم

التدفقاتوبأسلاستخدامفسيتم،(التسوقمراكز)التجاريةاألصولبتقييميتعلقفيماينما�

المساحاتتاجيرمنالمتحققةاإليجاراتقيمةعلىالمبنية،((DCFالمخصومةالنقدية

.التجاريةالمراكزضمنالواقعة

اراتالعقباألخصوالمكرمة،مكةلمدينةالمركزيةالمنطقةفيالعقاريالسوقدراسةبعد�

لكلتوقعةالماإلشغالنسبةوالمربعالمترتأجيرسعرمتوسطالىالتوصلتمالتقييمتحت

التقييم،تحتالتجاريةاألصولمن

جاريةالتالوحداتأنواعبدراسةأبعادفريققامالمركزية،األسواقمجالفيخبرتناعلىبناء�

إلىللتوصل(.الخمطاعم،كبيرة،تجاريةوحداتصغيرة،تجاريةوحدات)تشملالتيو

.التقييممحلالتجاريةللمجمعاتالمناسبالتأجيرسعرمتوسط

لكلقعةالمتواإلشغالنسبةوالتجاريةالوحداتتأجيرسعرمتوسطالجدوليبينيليفيما�

.2022عامفيالدراسةتحتالتجاريةالألصولمن

:2022توقعات متوسط سعر التأجير من عام 

ةالحركمنحدتالتيوالتجارية،األسواقعلىكوروناجائحةتأثيراإلعتبارفياألخذتم�

ة،مكمدينةمنالمركزيةالمنطقةفيالواقعةالتجاريةالمجمعاتفياإلنفاقوالتجارية

عمليةفيلذلك.2020عامفيالحرامالمسجدزوارواهللبيتحجاجأعدادانخفاضبسبب

.2024حتىو2022عاممنتدريجياالمستقبلفيخاللاألداءتحسنتوقعتمالتقييم

12345السنة

S15,2205,5006,0006,2506,250المجمع التجاري 

S23,6006,0006,2506,2506,250المجمع التجاري 

12345السنة

553713760760760الهيلتون سويتس

390488520520520حياة ريجينسي

465638713713713كونراد
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ملخص القيمة

:التقييم حسب العقد التأجيري

:التقييم حسب الدخل

(ريال)القيمة العقار

6,659,244,000قيمة العقار حسب العقد

(ريال)القيمة  العقار

1,629,587,516 فندق أجنحة هيلتون

1,493,382,436 فندق حياة ريجنسي

1,694,287,017 S1المركز التجاري لـ 

1,397,881,345 فندق كونراد

527,256,285 S2المركز التجاري لـ 

6,742,394,600 اإلجمالي 

6,742,400,000 (مقرب)اإلجمالي 
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القيمة النهائية

ســب تصــادق شــركتنا علــى التقيــيم أدنــاه كقيمــة ســوقية حســب العقــد، طبقــا  للشــروط بتقريــر التقيــيم، وح

اإلفتراضات بتقرير التقييم، وهذا التقييم ناتـج من تحليل معطيات العقار والسوق العقاري الحالي

:القيمة السوقية للعقار حسب العقد قيد التقييم هي
فقط سـتة مليـارات و سـتمائة وتسـعة وخمسـون مليونـا  واربعـة وأربعـون ألـف ريـال )ريال 6,659,244,000�

(.سعودي

عمار عبدالعزيز سندي. م

1210000219: عضوية رقم

زميل

عمار محمد قطب. م

1210000392: عضوية رقم

زميل

ختم الشركة

4030297686: ت. س

:  تسجيل شركة مهنية

/78118 / 323 
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المصطلحات العامة في إعداد تقرير التقييم�

مستندات العقار�
المالحق
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المصطلحات العامة في إعداد تقرير التقييم

الهيئة
ع الضـوابط هي الجهة المعنية بوضـ( تقييم)تشير إلى الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين �

منقولـة والمعايير الالزمة لتقييم العقارات، والمنشئات االقتصـادية، والمعـدات، والممتلكـات ال

و ( 43/م)ونحوها وذلك بموجب نظـام المقيمـين المعتمـدين الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم 

وتهدف لتطـوير مهنـة التقيـيم، ورفـع مسـتوى العـاملين بهـا، ووضـع ( هـ9/7/1433)تاريخ 

ير القواعـد العامـة الكتســاب عضـوية الهيئــة بمسـتوياتها المختلفـة والحفــاو عليهـا، وتــوف

الدوليـة وسائل التطوير المستمر لالرتقاء بأعضائها إلى أفضل مسـتويات الممارسـة والمعـايير

لة وتعمـل بشخصية اعتبارية، غير هادفه للربح، ولها ميزانية مستق( الهيئة)للمهنة، وتتمتع 

تحت إشراف وزارة التجارة واالستثمار

األصل أو األصول
عمومــا (األصول)و ( األصل)تسـهي ل لعمليـة قـراءة المعاييـر ولتفـادي التكـرار يشـير مصطلـح �

مكـن ومـا لـم ينـص خـاف ذلـك فـي المعيـار ي. إلـى البنـود التـي تكـون محـور مهمـة التقييـم

ــل ل مـــن الكلمـــات التاليـــة أصـــل، : )اعتبـــار هـــذه المصطلحـــات علـــى أنهــا تعنــي وتشـــمل ك  

(.مجموعـةل أصـول، التـزام، مجموعـُة التزامـات، أو مجموعـةل مـن األصول وااللتزامات

العميل
. هــاإلـى الشـخص أو األشخاص أو الجهـة التــي يتــم إجــراء التقييــم ل( العميـل)تشـير كلمـة �

، (أي عندمــا يكــون المقيــم متعاقــد مـــع طـــرف ثالـــث)العمالء الخارجييــن : ويشـمل ذلـك

(.أي التقييمــات المعــدة لصاحــب العمـل)وكذلــك العمــاء الداخلييــن 

االستخدام المقصود
.عميلاستخدام نتائج التقييم أو مراجعة التقييم كما حددها المقيم بناء  على تواصله مع ال�

الُمستخدم المقصود
يم العميل وأي طرف آخر ُمعرف، باسمه أو نوعه، كمسـتخدم لتقريـر التقيـيم أو مراجعـة التقيـ�

.المقدم من المقيم بناء  على تواصله مع العميل

االختصاص القضائي
فيــذ عمليــة إلـى البيئـة القانونيـة والتنظيميـة التـي يتــم فيهــا تن( االختصاص)تشـير كلمـة �

ـة، المقاطعـ: ويشـمل القوانين واللوائــح التــي تســنها الجهــات الحكوميــة مثــل. التقييـم

والواليــة، والبلديـــة، والقوانيـــن التـــي تضــعها بعـــض الجهــات التنظيميــــة حســــب غــــرض

.المصــارف المركزيــة وهيئــات تنظيــم األوراق الماليــة: التقييــم مثــل

يمكن
يــن اإلجراءات التــي يقــع علــى المقيــم مســؤولية النظـــر فيهــا بع( يمكــن)تصــف كلمــة �

حيــث إن . وتتطلـب األمور الموصوفـة بهــذه الطريقــة اهتمــام المقيــم   وفهمــه. االعتبار

ـه إمكانيـة تطبيـق هـذه األمور فــي عمليــة التقييــم تعتمــد علــى ممارســة المقيــم لحكمـ

.وخبرتـه المهنيـة فـي الظـروف التي تتماشـى مـع أهداف المعاييـر
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يجب
إلــى مســؤولية غيــر مشـــروطة، أي يجـــب علـــى الـم قيـــم الوفــاء ( يجــب)تشــير كلمــة �

.بالمسـؤوليات مـن هـذا النـوع فـي جميـع الحاالت والظـروف التـي ينطبـق عليهـا الشـرط

الُمشارك
ا ألساس ( الُمشارك)ُتشير كلمة � خدمة القيمـة المسـت( أو أسـس)إلى المشاركين المعنيين وفق 

وتتطلب األسـس المختلفـة للقيمـة مـن (. أساس القيمة104انظر المعيار )في مهمة التقييم 

( المشـاركين فـي السـوق)وجهـات نظـر : الُمقي م أخذ وجهات نظر مختلفة بعين االعتبار، مثـل

معـين أو أو مالـك( القيمة السوقية، أو القيمة العادلة للمعايير الد ولي ة للتقارير الماليـة: مثل)

(.القيمة االستثمارية: مثل)مشتر ُمحتمل 

الغرض
لــى ع)إلـى سـبب أو أسـباب إجـراء التقييـم، وتشـمل األغـراض العامــة ( الغـرض)تشـير كلمـة �

ضــي، أغــراض التقاريــر الماليــة، والتقاريــر الضريبيــة، ودعــم التقا( سـبيل المثــال ال الحصــر

.ودعـم المعامالت، ودعـم قـرارات اإلقراض المضمـون

ينبغي
الُمقي م مع حيث يجب أن يمتثل. إلى المسؤوليات التي يفترض االلتزام بها( ينبغي)ُتشير كلمة �

لظروف المتطلبات من هذا النوع ما لم يوضح الُمقي م أن  اإلجراءات البديلة التي اتبعت في ظل ا

وفـي الظـروف النـادرة التـي يعتقـد فيهـا الُمقـي م أن  . كانت كافية  لتحقيـق أهـداف المعـايير

اذ اإلجـراء أهداف المعيار يمكن تلبيتها بوسائل بديلة، يجب على الُمقي م توثيق سبب عدم اتخـ

قي م أن للمُ ( ينبغي)إذا كان المعيار ينص على أن ه . المشار إليه وعدم اعتباره ضروري ا أو مناسب ا

 يكـون ينظر في إجراء ما بعين االعتبار يصبح النظر فيه إلزامي ا، فـي حـين أن  تطبيـق اإلجـراء ال

.إلزامي ا

هام أو جوهري
نــي تقييــم األهمية الماديــة إلــى الحكــم المهنــي، ولكــن ينبغــي أن يكــون الحكــم المه�

راضـات، بمــا فـــي ذلـــك المدخـــالت، واالفت)تعتبــر جوانــب التقييــم : حســب الســياق التالي

ـــة ـــن ( واالفتراضــات الخاصـــة، واألســاليب والطـــرق المطبق ـــة إذا كــان م ـــةل أو جوهري هام

ــا مـن المتوقــع أن يؤثــر تطبيقهــا علــى التقييــم، أو علــى القــرارات االقتصادية، أو غيره

همـــة قـرارات مسـتخدمي التقييـم، وتصـدر األحكام المتعلقـة باألهمية الماديـة فـي ضـــوء م

كمـــا ( ةاألهميـة الماديـــ)تشـــير . التقييــم وتتأثــر بحجــم أو طبيعــة األصل محــل التقييــم

هــي مســتخدمة فــي هــذه المعاييـــر إلـــى األهميـة الماديــة بالنســبة لمهمــة التقييــم،

ة، التقاريـــر الماليـــ: والتـي قـد تختلـف عـن اعتبـارات األهمية الماديــة أغـراض أخـــرى مثـــل

.ومراجعــة الحســابات
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الموضوع، األصل محل التقييم
التـــي يتـــم تقييمهــا فـــي مهمـــة تقـيم( األصـول)تشـير هذه المصطلحـــات إلــى األصـل �

معينــة

التقييم
ق معـايير يقصد بالتقييم عملية أو إجراء تحديد وتقدير قيمة األصل أو االلتـزام مـن خـالل تطبيـ�

.التقييم الدولية

غرض التقييم، الغرض من التقييم
(الغرض)انظر �

مراجع التقييم
ويمكـــن أن يقــوم . هــو مقيـــم يقـــوم بمراجعـــة عمـــل مقيـــم آخـــر( مراجــع التقييــم)�

.مـةالمراجـع كجـزء مـن مراجعـة التقييـم بإجـراءات تقييـم معينـة، أو أن يبـدي رأيـا فـي القي

القيمة
صـوص إلى حكم المقيم على المبلغ المقدر وفق إحدى أسـس القيمـة المن( القيمة)تشير كلمة �

.أسس القيمة: 104عليها في المعيار 

الُمقي م
هــــو فــــرد أو مجموعــــةل مــــن األفــراد أو منشــــأة تمتلــــك المــؤهالت والقــــدرة ( المقيـــم)�

وفـــي .والخبــرة الالزمة لتنفيــذ التقييــم بطريقــة مختصـــة وموضوعيـــة وغيـــر   متحيـــزة

أن بعــض الواليات القضائيــة يلـزم الحصـــول علــى ترخيـــص قبـــل أن يســـتطيع الشـــخص

.يعمــل كمقيــم

الوزن أو األولوية
ائيــة إلـى مقـدار االعتماد علـى مؤشـر معيـن للتوصـل إلـى القيمــة النه( الـوزن)تشـير كلمـة �

٪ 100عنـد اسـتخدام طريقـة واحـدة يكـون وزنها : علـى سـبيل المثـال

الترجيح
كـــون إلـى عمليــة تحليــل وتســوية مؤشــرات مختلفــة للقيمــة، وت( الترجيـح)تشـير كلمـة �

ــج وال تشــمل هــذه العمليــة حســاب متوســط نتائ. عــادة  مــن أســاليب وطــرق مختلفــة

.التقييمــات، وهــو أمــر غيــر مقبــول



: لمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا على العنوان اآلتي

920004134: الرقم الموحد 

عمار سندي. م

الرئيس التنفيذي

+966 50 730 0500 : جوال

asindi@sa-abaad.com : إيميل

عمار قطب. م

مدير التقييم

+966 55 556 2500 : جوال

ammarq@sa-abaad.com : إيميل

شركة أبعاد المتطورة وشريكه للتقييم العقاري

.اإلدارة الرئيسية بمدينة جدة
شارع محمد إبراهيم مسعود ، حي السالمة

22مبنى الزاهد ، الطابق الخامس ، مكتب 

المملكة العربية السعودية

.فرع مدينة الرياض
طريق اإلمام سعود بن فيصل ، حي الصحافة

106مبنى الدفاع ، الطابق الثاني ، مكتب 

المملكة العربية السعودية
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