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ملخص التقرير

عمرجبلمشروعضمنفندقيةأبراج6وتجاريينمركزينمنالتقييمقيدالعقاريتكون•
.السعوديةالعربيةالمملكةالمكرمة،مكة-الشبيكةحيفيالثالثةالمرحلة

•:S1(2م210,076):إجماليةبمساحة.ريجنسيحياة+هيلتونأجنحة+التجاريالمركز

•:S2(2م96,548):إجماليةبمساحة.كونراد+التجاريالمركز

ومناألوسطالشرقفيالعقاريالتطويرشركاتأكبرإحدىللتطويرعمرجبلشركة•
.السعودياألسهمسوقفيالمدرجةالشركاتأكبر

الحجةذيشهرفيالمسلمونويقصدهااألرض،وجهعلىالبقاعأطهرمنالمكرمةمكة•
.اإلسالميةالدعوةانطالقنقطةالمدينةهذهُتمثَّلكماالحج،أداءأجلمنعامكل  من

:المرحلة األولى 

:ملخص التقييم 

:صورة العقار 

S2 S1

المعلوماتالتفاصيل

ألغراض ماليةالغرض من التقييم

2019نوفمبر 26تاريخ التعميد

2018يونيو 11تاريخ المعاينة

2019ديسمبر 31تاريخ التقييم

القيمة السوقيةأساس القيمة

أسلوب الدخلاسلوب التقييم

ريال سعوديالعملة

ريال7,768,000,000القيمة السوقية
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الشروط واألحكام العامة

التقييممعاييرمجلسعنالصادرة((IVSالدوليةالتقييملمعاييروفقاالعقارتقييمتم•
المعتمدينللمقيمينالسعوديةالهيئةولوائحأنظمةو2017عامفي((IVSCالدولية

.(تقييم)السعوديةالعربيةبالمملكة

فيهاعرضتمالتيالمحددةوالقيودللشروطوفقاوالتقييمالتقريرهذاعلىاالعتمادتم•
.التقريرهذا

المشارولالستثماراإلنماءشركةمنالواردةالتعليماتعلىبناءالتقييمتقريرإعدادتم•
.الموصوفللعقارالسوقيةالقيمةلتقدير(العميل)باسميليفيماإليه

اتبمتطلبيفيالتقريرهذابأنثقةعلىالعقاريللتقييموشريكهأبـــعــادشركة•
املبكمحاطةالتقريرهذافيالواردةالمعلوماتأنكما،بهالخاصةوالتعليماتالعميل
.فقطللعميلصادرالتقريروأنالسرية

لوماتوالمعالتقريرعلىمقصورةالعقاريللتقييموشريكهأبـــعـــــادشركةمسؤولية•
علىبيترتوماالعقارتقييمطلبمسؤولية(العميل)يتحملذلكوعدا،بالتقريرالواردة

.قانونيا  ذلك

–يمةالق)ـللتوزيعوأي،التقييمقيدللعقارهيالتقريرهذافيالمقدرةالقيمتعتبر•
تعملتسالأنويجبوألغراضه،التقريرسردحسبفقطينطبقالعقارأجزاءعلى(القيم
نمالغرضتغييرتمحالفيصحيحةغيرتكونأنيمكنإذ،أخرىأغراضأليالقيمهذه

.ألجلهالتقريرأنشيءوالذيالتقييم

اوتحليلهاتلقيهاأوجمعهاتمالتيالمعلوماتعلىبناء  التقريرهذاإعدادتم• وفق 
قريربالتجوهريةمالحظاتأيإلىاإلشارةعادةويتمللقيمة،للوصولالممارساتألفضل

.القيمةعلىتؤثر

الحللعقارالفنيةالسلبياتذكرالحالةهذهمثلفيويتم،ظاهريا  العقارمعاينةتم•
أنيجبوعليهظاهرةغيرعيوبأيمالحظةأوإنشائيا  العقارفحصيتمولم،وجودها

.إنشائيا  فحصا  وليستقييمتقريرهذاأنيفهم

غيربشكلالتقريرفيذكرهاتموالتيمستقبال  معلومةأيصحةعدماكتشافحالفي•
جوعالرويجبتتغيرأنيمكنالتقريرهذافيالواردةالقيمةفإناإلرادةعنوخارجمتعمد
.القيمةفيالنظرإلعادةللمقيم

يةالشخصالمكاسبأوالمصالحتعارضعواملوجوددونحياديبشكلالتقريرإصدارتم•
.

وقيعتإلىإضافةالشركةبختماعتمادهحالفيفقطصحيحهذاالتقييمتقريريعتبر•
.المعتمدينالمقيمين
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معلومات الملكية

:ملكية العقار 

:أطوال االضالع وعروض الشوارع 

.الطبيعةحسبالمعلوماتمصادر•

:ملخص العقد 

(العقاريمكةاإلنماءصندوقواحكامشروط)المعلوماتمصادر•

ائلللمسبالنسبةأوتقييمهتمالذيللعقارقانونيمستندأيعنالتحققيتملم•
.فعولالموساريصحيحالصكأنافتراضوتم.الرهنأوالملكيةتتضمنالتيالقانونية

أيأوالرهنحقوقأوقانونيةالتزاماتأيمنومتحررخاليالعقارأنافتراضتموأيضا  
.ذلكبغيرإعالنيتملممامعوقات

المعلوماتالتفاصيل

شركة اإلنماء لالستثماراسم المالك

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

2210,076مساحة المباني مS1 11.039لـ2مساحة األرض م

296,548مساحة المباني مS2 4.923لـ2مساحة األرض م

حي الشبيكةالحي

شارع إبراهيم الخليلاسم الشارع

ملكية مقيدةمعلومات الملكية

-رقم الصك

-تاريخ الصك

ترتيب الواجهاتعرض الشارعنوع الشارعاسم الشارع(م)طول ضلع األرض الجهة

فرعيغير مسمى20،91شمالي
شرقا6،16

غربا7،15
1

سكةغير مسمى21،30جنوبي
شرقا4،16

غربا4،93
2

3--جار17،25شرقي

4--برحة19غربي

المعلوماتالتفاصيل

شركة االنماء لالستثمارالطرف األول

شركة جبل عمر للتطويرالطرف الثاني

2017/03/21بداية العقد

2027/03/21نهاية العقد

سنوات10مدة العقد

ريال سعودي540,000االيجار السنوي

حق إعادة الشراء

يمنح المشتري حق إعادة الشراء للبائع في أي وقت من بداية السنة

تة السادسة إلى نهاية السنة العاشرة بنفس قيمة الشراء والبالغة س

ريال سعودي، شريطة أن يتم إشعار مدير ( 6,000,000,000)مليارات 

أشهر على األقل من تاريخ 6الصندوق بالرغبة لشراء هذه األصول قبل 

ر بعد عملية الشراء، وسيسقط االلتزام بالبيع لشركة جبل عمر للتطوي

انتهاء فترة العشر سنوات، أو في حال اتفق الطرفان على إنهاء ذلك 

.التعهد قبل نهاية المدة
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وصف العقار

:العقارتفاصيل

عناصرجميعويشملفندقيةأبراج6وتجاريينمركزينمنالتقييمقيدالعقاريتكون•
الجزءباستثناءعمرجبلمشروعمناألولىبالمرحلةS2وS1بالمنطقةالمشروع
.والمواقفالسكني

•:S1(2م210,076):إجماليةبمساحةريجنسي،حياة+هيلتونأجنحة+التجاريالمركز.

•:S2(2م96,548):إجماليةبمساحةكونراد،+التجاريالمركز.

:العقارموقع

:التجاريتفاصيل

:الفنادقتفاصيل

:التجاريالمجمعتفاصيل

:العقارصور

كونرادحياة ريجنسيةهيلتون لألجنحة الفندقيالفنادق

484657438عدد الغرف

اجنحة/ غرف اجنحة/ غرف أجنحة فقطنوع الغرف

S1S2المجمع التجاري

11.0394.923مساحة األرض

13,2574,480(2م)المساحة التأجيرية 

S2 S1
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رمةالمكمكةمنطقتيبينيربطالسرعة،عاليكهربائيقطارهوالسريعالحرمينقطار•
الدولي،العزيزعبدالملكمطارجدة،مدينةهيمحطاتبثالثمرورا  المنورةوالمدينة

.كم300بطولرابغ،فياالقتصاديةعبداهللالملكمدينة

الخطوطعبرالنقلوتوسعةالتنمية،خططركائزأحدالسريعالحرمينقطاريعتبر•
ناميتويواكبعدة،غاياتذاتالمقدستينالمدينتينإلىالرحلةيجعلبقطارالحديدية،

راكبمليون60إلىتصلاستيعابيةبطاقةوالداخلالخارجمنوالمعتمرينالحجاجأعدد
المكرمةمكةبينالطرقعلىواالزدحامالضغطتخفيففيكذلكوسيسهمسنويا ،

.يوفرهاالتيوالسرعةواألمانالراحةعلىعالوةجدة،ومحافظةالمنورةوالمدينة

علىيحتويقطاروكل،السرعةعاليقطارا  35منالسريعالحرمينقطارمشروعيتكون•
.قطارلكلمقعدا  417استيعابيةبطاقةعربة،13

دراسات الموقع

( HHRS )قطار الحرمين -النقل العام 

450
كم

ساعتان
قطارونصف

455
عربة

60
مليون

اجمالي مدة 

الرحلة

اجمالي 

المسافة

عدد 

القطارات

عدد

العربات

عدد الركاب 

سنويا  

35

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
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دراسات الموقع

نظرة عامة للمشاريع الريادية على مستوى مكة

:عامةنظرة

السنواتخاللتشهدالمكرمةمكةمدينةأنالمالحظمن
تنفيذوإنشاءفيتمثلتمسبوقةغيرعمرانيةنهضةالحالية

لتعمالتيالضخمةالتنمويةالمشاريعمنكبيرةمجموعة
يجيةاستراتوتتركزالسعودية،العربيةالمملكةحكومةعليها

:خاللمنالمشاريعهذه

.بهالمحيطةوالمناطقوالساحاتالحرامالمسجدتوسعة•

.تأهيلهاوإعادةالعشوائيةالمناطقتطوير•

.بليةمستقخطوطوتنفيذالحاليةالدائريةالخطوطتطوير•

.(متروالشبكةالقطار،شبكة)العامللنقلمشاريعتنفيذ•

.إسكانيةمشاريعتطوير•

.التحتيةللبنيةوخدماتشبكاتمشاريعتنفيذ•

يوإيجابمباشربشكلأثرتالمشاريعهذهجميعفإنعليه
ثحيعامبشكلالمكرمةمكةمدينةفيالعقاريالقطاععلى
القطاعهذابهايمرالتيالكبيرةالنهضةحجمالواضحمن
فيالعقارياالستثمارعلىاإلقبالزيادةفيساهممما

خلدامنوالمستثمرينالشركاتقبلمنالمقدسةالعاصمة
.المملكةوخارج

لىعتستحوذالمكرمةمكةفيالعقاريةالسوقأصبحتحيث
لكةالمممستوىعلىالعقاريةاالستثماراتمنكبيرةنسبة

.عامبشكل

:خريطة المشاريع الريادية على مستوى مكة 

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

مشروع تحت اإلنشاء

مشروع قائم

مشروع معلن



9

دراسات الموقع

تحليل نقاط القوة، الضعف، الفرص و التهديدات

قرب العقار من الحرم المكي حيث يفصل العقار عن الحرم المكي•

.شارع إبراهيم الخليل

.يقع العقار ضمن مشروع جبل عمر•

ه الفنادق قيد التقييم لها إطالالت مختلفه على الحرم والكعب•

.والمدينة

ة
و

قــ
ط ال

قـا
ن

ية تزايد اعداد الحجاج سنويا  حسب رؤية المملكة العربية السعود•

.تؤدي لزيادة الطلب على الفنادق2030لعام 

ص
فــر

ط ال
قـا

ن

ف
عـ

ضـ
ط ال

قـا
ن

ما وجود فنادق لها نفس خصائص العقار قيد التقييم تقريبا ، م•

.يجعل المنافسه بينهم كبير على مستوى أسعار التأجير

و صعوبة الوصول للعقار في موسم رمضان والحج بسبب اإلزدحام•

.تغيرات الخطه المرورية في المنطقة المركزية

ت
دا

ديـ
هـ

ط التـ
قـا

ن

ؤدييمماالعقارمنطقةبنفسمماثلةمستقبليةمشاريعوجود•

.األسعارخفضإلىيؤديمماالغرفعددفيالعرضارتفاعالى

سلباتؤثرربمااالقتصاديةوالحكوميةوالقراراتاألنظمةمتغيرات•

.عامةبصفةالعقاريالقطاععلى
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التقييم
منهجية التقييم•

ملخص التقييم•
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التقييم

منهجية التقييم

(DCF)المخصومةالنقديةالتدفقاتأسلوباستخدامفسيتم،التسوقومراكزالفنادقمثلالتجاريةاألصولبتقييميتعلقفيما•

يتمسوفالفندقأنإلىبالنظر.معينةفترةخالل(EBITDA)واالستهالكواإلهالكوالضرائبالفائدةقبلتحقيقهايمكنالتياألرباحتحديدعلىاألسلوبينطويالفنادق،تقييمعند•
.سنوات6مدىعلىنقديبتدفققمنا،تشغيله

مثلعواملاالعتبارفياألخذمعللعقار،الرئيسيةالخصائصتحليلخاللمنأوالذلكتحقيقيتم،(EBITDA)واالستهالكواإلهالكوالضرائبالفوائدقبللألرباحبالتوقعاتيتعلقوفيما•
المستقبلية،روضالعإلىباإلضافةللسوقالحالياألداءتقييمخاللمنالمحليةالضيافةقطاعدراسةيتمثانيا ،.التشغيلوهيكلوالمواصفاتالشروطللفندق،التجاريةوالعالمةالموقع،
.والوطنيالمحلياالقتصادتحليلوكذلك

والتجهيزاتاألثاثواحتياطيالثابتةوالرسوماإلدارةورسومالتشغيلونفقاتاإلداريةوالمصروفاتاإلجماليةواإليراداتاليوميالتأجيرومعدلاإلشغالبخصوصتوقعاتتقديميتمثم•
.والمعدات

بينالمعتادةالنمومعدالتوكذلكالسعودية،العربيةللمملكةالطويلالمدىعلىالتضخممعدلاالعتبارفيأخذنافقد،لديناالنقديالتدفقأنحاءجميعفيالمطبقالنموبمعدليتعلقفيما
.٪2معدلإلىووصلتمكة،فيالتجاريةالعالماتذاتالعالميةالفنادق
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ملخص التقييم

قييم،التبتقريرالمقيدةللشروططبقا  عادلة،كقيمةأدناهالتقييمعلىشركتناتصادق
قارالعمعطياتتحليلمنناتـجالتقييموهذاالتقريرضمنالمذكورةاإلفتراضاتوحسب

.العقاريوالسوق

:  هي 2019/ 12/ 31القيمة السوقية للعقار بطريقة القيمة المتبقية بتاريخ •
ريال7,768,000,000

(.فقط سبعة مليارات وسبعمائة وثمانية وستون مليون ريال سعودي ال غير)

:مالحظة

مشروعمناألولىبالمرحلةS2وS1بالمنطقةالمشروععناصرجميعتشملأعالهالقيمة•
.والمواقفالسكنيالجزءباستثناءعمرجبل

فيعليهواإلعتماداإلستثماريالعقدتقييموتمدخلصندوقضمنالمشروعيدخل•
.النقديةالتدفقاتبأسلوبالدخلبطريقةالتقييمتمكما،التقييم

ختم الشركة عمار عبدالعزيز سندي. م عمار محمد قطب. م

4030297686: رقم السجل التجاري 1210000219: رقم العضوية 12210000392: رقم العضوية

781/18/323: رقم تسجيل شركة مهنية مقيم زميل مقيم أساسي

الرئيس التنفيذي مدير إدارة التقييم
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المالحق
تعميم من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين•

شروط تقارير التقييم•



14

منعددالرتباطونظراالمقيمين،كفاءةورفعالتقييم،مهنةأداءجودةضبطفيالهيئةلدورامتدادا
أنعلىدالتأكيالمقامهذافيفيجدرالعقارية،االستثمارصناديقمدراءمعتقييمبأعمالالتقييممنشآت

خاللمنسبةالمكتالمعارفبمنظومةالمؤيدةلخبراتهوفقاالتقييمفيالالزمةالمهنيةالعنايةالمقيميبذل
.المعتمدةالتقييمبمعاييرواإللمامالتأهيليةالدورات

:العقاريةاالستثمارصناديقأصولبتقييمتتعلقمهنيةبمقتطفاتنحيطكمالمنطلق،هذاومن

هدفينالمستالمكتتبينانكماالعقارياالستثمارصناديقفياإلدراجهوالتقييممنالغرضأنحيث)•
.السوقيةالقيمةهواستخدامهالواجبالقيمةأساسفإنالسوقفيمحددينغيرمشاركينهم

علوماتالمعلىويعتمدالمناسبةاألساليبمنالدخلأسلوبفإنللدخلالمدرةالعقاراتلطبيعةونظرا
انحيثو.العقارلنوعالمالئمةالطريقةحسبالخصمأوالرسملةومعدالتوالتكاليفبااليراداتالخاصة
ا-العميلمنالمقدمةااليجاريةالعقود ماداالعتيمكنفالمحايدأساسعلىليست-إلفصاحهطبق 
حالةوفي.بهاالمرتبطةوالشروطالسوقيةااليجاراتمثلالسوقيةبالمعلوماتمقارنتهادونعليها
طالشروحيثمناالطرافالتزاماتدراسةالمقيمعلىفيجبالعالقةلهذهنتيجةواضحاختالفوجود
نسبةاعارتفعلىوتأثيرهااالختالفهذاعلىالمترتبةوالمخاطرالمضمونةوغيرالمضمونةالتعاقدومدة

أومصداقيتهافيالشكحالالمعلوماتتلكاستخدامعدمللمقيميمكنعليهوبناء.المخاطرة
؛المتوقعةالمخاطرلمجابهةاالختالفاتلتسويهتعديلها المقارنةبوالخصمالرسملةمعدالتبزيادةمثال 

لتعكسرةالفتبعدماالتنبؤاتوتعديلالمضمونةالتعاقدفترةفيالسوقفيالمستخدمةبمثيالتها
االسوقيةالمعلومات استخدامانبالذكروجدير.عام99إلىمدتهاتصلقدالصناديقبأنعلم 
.التقييملغرضالمناسبةالسوقيةالقيمةالىالتوصلإلىيؤديلنتعديلدونالسوقيةغيرالمعلومات

هذالاستثماريةلقيمةيؤديمحددةتشغيليةاواستثماريةبأهدافخاصةمعلوماتاستخدامأنكما
غيرقيمةللأساسوهواستثماريةقيمةعليهيطلقولذلكالمشاركينلكافةوليسبعينهالمستثمر

.العقاريةاالستثمارصناديقألغراضمناسب

:الدوليةالتقييممعاييرضمنبالموضوعالصلةذاتالمواضع-يليفيما-نوردالفائدةولعموم•

:20الفقرة-واالستقصاءالبحثوأعمالللمعاييراالمتثال-102المعيار

ا)• منالُمَقيِّميتمكنالبحيثكبيرة  البحثعلىالمفروضةالقيودكانتإذافانه(20.3للفقرةطبق 
اتنفيذهتمقدالتقييميكونالعندهاكاف  بشكلوالفرضياتالمدخالتتقييم التقييملمعاييروفق 

ْولِيِّة بغيينالُمقيِّم،غيرآخر  طرف  قبلمنالمقدمةالمعلوماتعلىالتقييمأعمالتعتمدوعندما.الدَّ
ب اسلذلكيؤثرالحتىالمعلوماتموثوقيةمدىالحسبانفييأخذأن(.20.4للفقرةطبقا  )المقيمعلى
من)إليهالمقدمةالمهمةالمدخالتفيالنظريتطلبأنويمكنالتقييمرأيمصداقيةعلى

ثوقيةموأومصداقيةفيالُمقيِّميشكالتيالحاالتوفي.إثباتهاأوفيهاوالبحث(مثال  المالك/اإلدارة
ةللفقرطبقا)الُمقيِّمعلىويجب.المعلوماتهذهاستخدامعدمينبغيعندئذ  المقدمةالمعلومات

:االعتبارعينفيالتاليةاألمورأخذالمقدمةالمعلوماتوموثوقيةمصداقيةفيالنظرعند(.20.5

.التقييممنالغرض•

.التقييملنتيجةبالنسبةالمعلوماتأهمية•

.التقييمبموضوعيتعلقفيماللمصدرالعمليةالخبرة•

منه؟المستفيدأوالتقييمموضوعاألصلعنمستقل  المصدرهل•

عنهاينتجلنالعملنطاقيتضمنهاالتيواالستقصاءاتاألبحاثأن  التقييممهمةسياقفياتضحوإذا
ذ  عندئكافية  غيرأومتاحة  ليستالخارجيةاألطرافتقدمهاالتيالمعلوماتأن  أومصداقية ،ذوتقييم  
اليسالتقييميكون ْولِيِّةالتقييملمعاييروفق  ا.الدَّ 102المعيارمن(.20.7للفقرة)طبق 

ْولِيَّةالتقييممعاييرأسس.40الفقرة-القيمةأسس-104المعيار :يالسوقاإليجار-للقيمةالدَّ

ا)• عيخضأساسي  حق  تقييمعندللقيمةكأساس  السوقياإليجاراستخدامُيمكن(.40.2للفقرةطبق 
اإليجاريةالقيمةفيالنظرالضروريمنالحاالتهذهمثلوفي.إيجار  عقدعننشأحق  أوإيجار  لعقد

السوقيراإليجابأنعلما.البعضبعضهاعنمختلفة  كانتإذاالسوقيةاإليجاريةالقيمةوفيالتعاقدية
بقاط  محايدأساس  علىمعاملة  إطارفييكونأنشروطهأحدمنالعقارتأجيرينبغيأساسهعلىالذي

المقدرالمبلغفأن  40.3الفقرةفيوردكماالسوقيةاإليجاريةالقيمةتفسيرفي.(40.1)للفقرة
حقوقأواعتبارات  أوخاصة ،وأحكام  شروط  علىبناء  المنكمشةأوالمتضخمةاإليجاريةالقيمةيستبعد

ا.أخرىامتياز   يتميالتالشائعةواألحكامالشروطتلكفهي"اإليجارلعقدالمالءمةواألحكامالشروط"أم 
.السوقفيالمشاركينبينالتقييمتاريخفيالعقارنوعحسبالسوقفيعليهااالتفاق

:محددة  بجهة  الخاصةالعوامل180الفقرة-القيمةأسس-104المعيار

ا• ة  متاحوغيرمحدد ،مشتر  أوببائع  الخاصةالعواملالقيمةأسستستبعدفأنه(180.1)للفقرةطبق 
علىمديعتالذيالتقييمفيالمستخدمةوالمعطياتالمدخالتمنعامة  بصفة  السوقفيللمشاركين

محدد  لمالك  القيمةتحديدهوالتقييمفيالمستخدمالقيمةأساسهدفكانإذابينما.السوقأوضاع
األصلتقييمفيتظهرمعينة  جهة  أوبمنشأة  الخاصةالعواملفإن  (االستثماريةالقيمة:مثل)

:التقييموطرقأساليب-105المعيار

واالفتراضاتالمدخالتجميعلتقييمكاف  تحليل  إجراءالُمَقيِّممن(10.7الفقرة)تتطلباخرىناحيةمن•
الُمَقيِّميتمكنالبحيثكبيرة  البحثعلىالمفروضةالقيودكانتفإذا.التقييملغرضمالءمتهاومدى

اتنفيذهيتملمالتقييمفإنوعندئذكاف  بشكلوالفرضياتالمدخالتتقييممن التقييميرلمعايوفق 
ْولِيِّة (.الدَّ

سختهانفيالدوليةالتقييمبمعاييرواإلحاطةباالطالعالمقيميقومأنضرورةعلىالختامفيونؤكد•
.الهيئةموقععلىمنشورةوهيم،2017األخيرة

المالحق

تعميم من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين
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التقييمتقاريرشروط

يانبأوتعميمأووثيقةأيفيإليهاإلشارةأوالتقريرهذابعضأوكلتضمينيجوزال•
بقةالمسالخطيةالموافقةدونطريقةبأينشرهيجوزالكماللشركة،الرجوعدونينشر

.بهيظهرالذيوالنصالشكلعلىللشركة

لبطالذيالعميلعلىمقصورةوالتقييمبالتقريريتعلقفيماالشركةمسؤوليةإن•
.التقييم

ضاألروامتالكبالتخطيطيتعلقفيماخصوصاأخرىجهاتبواسطةالمقدمةالمعلومات•
بهاموثوقاعتبرتمنهجزءأوالتقريرهذاكلعليهاأسسوالتيوغيرها،واالستئجار

هذهحةلصبالنسبةضمانتقديميتملمكما.الحاالتكلفيصحتهاتأكيديتملمولكن
يمكنالتقريرهذافيالواردةالقيمةفإنالمعلوماتهذهصحةعدمظهرإذا.المعلومات

.تتغيرأن

قارالعأجزاءعلىللقيمتوزيعوأيالبحثقيدللعقارهيالتقريرهذافيالمقدرةالقيم•
خرى،أأغراضأليالقيمهذهتستعملأالويجبوألغراضه،التقريرسردحسبفقطينطبق

.كذلكاستعملتإذاصحيحةغيرتكونأنيمكنإذ

ظاهرهغيرعيوبأيمالحظةأوإنشائيا  العقارفحصيتمولمظاهريا  العقارمعاينةتم•
.إنشائيا  فحصا  وليسوتثمينتقريرهذاأنيفهمأنيجبوعليه

نالمقيميوتوقيعالشركةختميحملكانإذافقطصحيحهذاالتثمينتقريريعتبر•
.بهاالمعتمدين

المالحق
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: 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 أوش ، الطابق الخامس ، مكتب 

المملكة العربية السعودية

فرع مدينة الرياض
طريق اإلمام سعود بن فيصل ، حي الصحافة

106مبنى الدفاع ، الطابق الثاني ، مكتب 

المملكة العربية السعودية

mailto:asindi@sa-abaad.comإيميل
mailto:ammarq@sa-abaad.com
mailto:asindi@sa-abaad.comإيميل
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 2019حقوق شركة أوالت للتقييم العقاري 
يعود إلى شركة أوالت للتقييم العقاري وال يجوز نسخه، أو إعادة إصداره، أو نشره بأي شكل من األشكال بشكل كلي أو جزئي    امللخص

 بدون موافقة خطية من شركة أوالت للتقييم العقاري 
 

ات التحليل املالي املدرجة يف  اض صحتها ودقتها، كما أن جميع بيانصدرها وافترأخذها من م   املدرجة تموإن جميع املعلومات والبيانات 

رسالة   ،يف زمن التقييم وتم انتقاؤها مباشرة من السوق العقاري ودراستها وتحليلها والتحقق من دقتهاالصندوق تعكس قيمة    امللخص

يجب مراعاة الضوابط واألنظمة وفهم النظريات العلمية    خصلاملهامة لقارئ التقرير أو اي شخص لديه الصالحية باالطالع ىلع محتوى 

 ري والعملية املعتمدة محليا ودوليا يف تطبيق أعمال التقييم والتثمين العقا
 

 

 



 

 Page 2 of 16  امللخص التنفيذي لتقييم صندوق اإلنماء مكة العقاري 
 

 

 

 الفهرس العام 

 

 3 ...............................................................................................................................................................................التنفيذي الملخص  1

 4 ..................................................................................................................................................................................العامة المقدمة  2

 5 ........................................................................................................................................................................ تقييم عقارات الصندوق 3

 5 ............. ....................................................................................................................................................................................... فندق كونراد مكة  3.1

 6 ............. ..............................................................................................................................................................................  فندق حياة ريجنسي مكة   3.2

 7 ....................................................................................................... ............................................................................................. فندق كونراد مكة  3.3

 S1   ........................................................................................................................ .......................................................................... 8مركز تجاري  3.4

 S2  ............................................................................................................................................................... ................................... 9مركز تجاري  3.5

 10 .......................................................................................................................................................................القيمة السوقية........... 4

 11 ................................................................................................................................................................حيط العقار حركة المرور في م 5

 12 .................................................................................................................أبرز معالم الجذب ............................................................. 6

 13 .......................................................................................................................................................تحليل السوق العقاري في منطقة العقار  7

 14 ............................................................................................................................................................................الفتوغرافية الصور  8

 16 ...................................................................................................................يق العمل ..................................................................رف 9

 

 

 

 



 

 Page 3 of 16  امللخص التنفيذي لتقييم صندوق اإلنماء مكة العقاري 
 

  Executive summaryامللخص التنفيذي  -1

 

 

 

 عقارات الصندوق   وصف

نجوم  5غرفة فندقية مؤثثة بالكامل بتصنيف  438دور مكونة من  20كمباني فندقية متصلة بارتفاع  ( وتستخدمH10-H11الصقة )د اثنان أبراج متوهو عبارة عن عد فندق كونراد مكةعقار  -1

 .حيث تحتوي على أنماط مختلفة من الغرف الفندقية

 5غرفة فندقية مؤثثة بالكامل بتصنيف  656من  دور مكونة 20اني فندقية متصلة بارتفاع مبك ( وتستخدمH8-H9وهو عبارة عن عدد اثنان أبراج متالصقة ) فندق حياة ريجنسي مكةعقار  -2

 .نجوم حيث تحتوي على أنماط مختلفة من الغرف الفندقية

 484ور مكونة من د 20وار السفلية وتمتاز بارتفاع كمباني فندقية متصلة ناحية األد ( وتستخدمH6-H7مكة وهو عبارة عن عدد اثنان أبراج متالصقة ) فندق هيلتون لألجنحة الفندقيةعقار  -3

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

محل تجاري  100على  مركز التجاريحيث يحتوي ال H6-H7-H8-H9ضمن األبراج التالية  وهيلتون لألجنحة الفندقية( –تجاري ضمن فنادق )حياة ريجنسي  مركز  S1عقار تجاري  -4

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

 .%90العام في زمن التقييم 

محل تجاري ويقع في أخر أربعة أدوار سفلية حيث يضم  50حيث يحتوي المركز التجاري على  H10-H11ضمن األبراج التالية ندق كونراد مكة( مركز تجاري ضمن ف)  S2 تجاري عقار -5

 .2017نظرا ألن تاريخ تشغيل المركز في مايو  %35حيث أن معدل اإلشغال العام في زمن التقييم  VIPالعديد من العالمات التجارية الفاخرة 

 مكة المكرمة   –جبل عمر  المدينة    –قع المو

 شارع إبراهيم الخليل / معلم    أقرب طريق/ شارع

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

 مستوية  طبغرافية األرض  

 تجاري تصنيف األرض  

  المسموح بها حسب رخصة  عدد األدوار

 البناء  
 دور   20

 تقييم دوري لصالح صندوق اإلنماء مكة العقاري    الهدف من التقييم  
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 املقدمة العامة  -2
 

 جبل عمر –الملخص التنفيذي لتقييم لصندوق اإلنماء مكة العقاري  :الموضوع

 

 ين المحترم                                                                                                                                   لالستثمار اإلنماء  إلى السادة /    مقدم 

 

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

  Discounted Future Free Cash Flowستقبلية الحرة  النقدية الم 

 

 ريال سعودي  Market Valueالقيمة السوقية   العقار  

  

 8,288,923,000 العقاري(القيمة السوقية لعقارات الصندوق )صندوق اإلنماء مكة 

 سعودي  ريالوثالثة  ألفثة وعشرون ائة وثال وتسعم –  مليون  وثمانية وثمانون ومائتان –مليارات   ثماني
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 Discounted Free Future cash flowالتقييم على أساس خصم التدفقات النقدية الحرة المستقبلية   -تقييم عقارات الصندوق  -3

 

   عقار فندق كونراد مكة -  3.1

 شركة جبل عمر للتطوير  – مطور المشروع  حسب رخصة البناء لمشروع جبل عمر بسبب أن الصك غير متوفر من قبل 2م 4,973 حسب الصك   2م –مساحة األرض 

 غير متوفر   رقم الصك  

 غير متوفر   تاريخ الصك  

 47,619 إفصاح اإلنماء لالستثمار حسب   2م –مسطحات البناء 

 خصة بناء لمشروع جبل عمر بالكامل شركة جبل عمر للتطوير حيث أن المتوفر فقط ر –رخصة البناء الخاصة بالعقار غير متوفر من قبل مطور المشروع  رقم رخصة البناء  

 غير متوفر   تاريخ الرخصة  

 غرفة فندقية   438 مكونات العقار    

 حدود العقار 

  الطبيعةحسب  شمال

  الطبيعةحسب  جنوب

  الطبيعةحسب  شرق  

  الطبيعةحسب  رب غ

 2016تاريخ التشغيل في يونيو حسب  سنة 3 عمر العقار  
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    ريجنسي مكة عقار فندق حياة -  3.2

 شركة جبل عمر للتطوير   –حسب رخصة البناء لمشروع جبل عمر بسبب أن الصك غير متوفر من قبل مطور المشروع   2م 5,519.5 حسب الصك   2م –مساحة األرض 

 غير متوفر   رقم الصك  

 غير متوفر   تاريخ الصك  

 49,778 إفصاح اإلنماء لالستثمار حسب   2م –مسطحات البناء 

 شركة جبل عمر للتطوير حيث أن المتوفر فقط رخصة بناء لمشروع جبل عمر بالكامل  –رخصة البناء الخاصة بالعقار غير متوفر من قبل مطور المشروع  لبناء  رقم رخصة ا 

 غير متوفر   تاريخ الرخصة  

 غرفة فندقية   656 مكونات العقار    

 حدود العقار 

  الطبيعةحسب  شمال

  يعةالطبحسب  جنوب

  الطبيعةحسب  شرق  

  الطبيعةحسب  رب غ

 2015تاريخ التشغيل في يونيو حسب  سنة 5 عمر العقار  
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 ألجنحة الفندقية    ل لتون يه –  3.3

 ر للتطوير شركة جبل عم  –حسب رخصة البناء لمشروع جبل عمر بسبب أن الصك غير متوفر من قبل مطور المشروع   2م 5,519.5 حسب الصك   2م  –مساحة األرض 

 غير متوفر   رقم الصك  

 غير متوفر   تاريخ الصك  

 49,446 إفصاح اإلنماء لالستثمارحسب   2م  –مسطحات البناء 

 كامل شركة جبل عمر للتطوير حيث أن المتوفر فقط رخصة بناء لمشروع جبل عمر بال –رخصة البناء الخاصة بالعقار غير متوفر من قبل مطور المشروع  رقم رخصة البناء  

 غير متوفر   تاريخ الرخصة  

 غرفة فندقية   484 مكونات العقار    

 حدود العقار 

  الطبيعةحسب  شمال

  الطبيعةحسب  جنوب

  الطبيعةحسب  شرق  

  الطبيعةحسب  رب غ

 2014تاريخ التشغيل في سبتمبر حسب  سنة  5.3 عمر العقار  
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     S1 – مركز تجاري  –  4.3

 شركة جبل عمر للتطوير  –حسب رخصة البناء لمشروع جبل عمر بسبب أن الصك غير متوفر من قبل مطور المشروع  2م H6-H7-H8-H9  11,039لكامل األبراج   –  2م  –مساحة األرض 

 غير متوفر   رقم الصك  

 غير متوفر   تاريخ الصك  

 2م 13,257 إفصاح اإلنماء لالستثمارحسب  2م  –  المساحة التأجيرية

 شركة جبل عمر للتطوير حيث أن المتوفر فقط رخصة بناء لمشروع جبل عمر بالكامل  –رخصة البناء الخاصة بالعقار غير متوفر من قبل مطور المشروع  ناء  رقم رخصة الب

 غير متوفر   تاريخ الرخصة  

 محال تجاري 100 مكونات العقار    

 حدود العقار 

  الطبيعةحسب  شمال

  الطبيعةحسب  جنوب

  الطبيعةب حس شرق  

  الطبيعةحسب  رب غ

 2013تاريخ التشغيل في يونيو حسب  سنة 7 عمر العقار  
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     S2 – مركز تجاري  –  5.3

 

 شركة جبل عمر للتطوير  – حسب رخصة البناء لمشروع جبل عمر بسبب أن الصك غير متوفر من قبل مطور المشروع  2م  H10-H11  4,923لكامل األبراج   –  2م  –مساحة األرض 

 غير متوفر   رقم الصك  

 غير متوفر   تاريخ الصك  

 2م  4,480 إفصاح اإلنماء لالستثمارحسب  2م  –  المساحة التأجيرية

 شركة جبل عمر للتطوير حيث أن المتوفر فقط رخصة بناء لمشروع جبل عمر بالكامل – رخصة البناء الخاصة بالعقار غير متوفر من قبل مطور المشروع  رقم رخصة البناء  

 غير متوفر   تاريخ الرخصة  

 محال تجاري  50 مكونات العقار    

 حدود العقار 

  الطبيعةحسب  شمال

  الطبيعةحسب  جنوب

  الطبيعةحسب  شرق  

  الطبيعةحسب  رب غ

 2017تاريخ التشغيل في مايو حسب  سنة  1.8 عمر العقار  
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 عقاري(لعقارات الصندوق )صندوق اإلنماء مكة الالقيمة السوقية  -4
 ريال سعودي  Market Valueالقيمة السوقية   العقار  

  

 8,288,923,000 العقاري(القيمة السوقية لعقارات الصندوق )صندوق اإلنماء مكة 

 سعودي  ريالوثالثة  ألفثة وعشرون ائة وثال وتسعم –  مليون  وثمانية وثمانون ومائتان –مليارات   ثماني

 

   المالحظات العامة

 .سعودي  لاير 8,288,923,000 هي  -  للصندوقلعقارات قية القيمة السو  -

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

 DCFعلى أساس خصم التدفقات النقدية  التقييمالقيمة السوقية تم الوصول إليها بناء على  -

 .وقرب الموقع من الحرم المكي وحركة المرور  كة الدخول والخروج واإلطاللة العامة للموقعوتم دراسة حرتامة على أرض الواقع   معاينة العقارمعاينة  تتم -

 الصندوق   - العقارات  ممكن أن تؤثر على قيمة للتقييم العقارية أوالت لم يتم إخفاء أي معلومات من قبل شرك -

 .ى سرية التقييمبعدم إفشاء أي معلومات للغير والمحافظة عل للتقييم العقاريتتعهد شركة أوالت  -

 . وبعض تفاصيل العقار لدواعي أمنية حسب إفادتهم باالطالع على العالمة التجارية للتكييفتم منعنا من دخول الغرف الفندقية وأخذ الصور وأيضا لم يتم التجاوب معنا من قبل مشغّل العقار  -

 

 

   (Sensitivity ratio analysis) معدل الحساسيةتطبيق 

 MV +5%ية القيمة السوق 5%-

7,800,000,000 000,923,2888,  8,703,000,000 
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 حركة املرور يف محيط العقار والخروج والدخول من وإلى العقار   -5
 

 المواسم على  بالدرجة األولىحركة المرور في منطقة العقار تعتمد 

االزدحام درجة  مالحظات عامة   محور   

قوي ازدحام  خفيف ازدحام    سالكة  

 

 شارع إبراهيم الخليل   على مدار الساعة  سم الحج وشهر رمضان المبارك  مو 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  لخروج ا الدخول  الجهة  

 

  مؤمن مؤمن شارع إبراهيم الخليل 

  مؤمن مؤمن طريق الدائري األول   

  مؤمن مؤمن شارع أجياد   
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 البعد والقرب عن العقار    –أبرز معالم الجذب  -6
 كلم -المسافة  المكان
 0.3 المسجد الحرام )باب الملك عبد هللا 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 المسجد الحرام 

 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 بل غار ثور  ج

 7 منى 

   18 عرفات  

 75 مطار الملك عبد العزيز الدولي )جدة(  
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 مكة املكرمة  الفندقي والتجاري يف تحليل السوق العقاري -7
 

وأغلبها إلسكان اإلنشاء والتشطيب نجوم حيث أن هناك مجموعة من الفنادق قيد  5نشط على صعيد سرعة تشييد وتشطيب الفنادق تصنيف  موقع العقارقطاع الفنادق في محيط  -

  .الحجاج والمعتمرين

   .عمرلمشروع جبل  FARمعامل البناء وبناء على  28-19نظام البناء في محيط العقار يتراوح من  -

 .مشروع جبل عمر من أبرز المشاريع العقارية في مكة المكرمة من ناحية نوعية الفنادق والقرب من الحرم المكي -

ب والبعد دور حسب القر 26األبرز على صعيد التخطيط وتجهيز الموقع للبدء باألعمال اإلنشائية حيث تم تعديل أنظمة البناء إلى ارتفاعات  المخطط ريع ذاخريتم تطوير مخطط  -

 .عن شارع الحرم المكي

% في الفترة الممتدة 69ويتوقع أن يتجاوز ال  2017% عن عام  1دره % بارتفاع ق68في مكة المكرمة   2018الربع األول من عام بلغ معدل اإلشغال العام للقطاع الفندقي في  -

 .ة للحرم المكيحسب توقعات كبار المشغلين ونتيجة قرب االنتهاء من التوسع 2020 وحتى 2019من 

    .ذلك على الفنادق مليون حاج وبالتالي انعكاس 8إن االنتهاء من تطوير وتوسعة الحرم المكي من شأنه أن يساهم في رفع أعداد الحجاج إلى   -

 .حدود الدائري األول والثاني القطاع التجاري )أسواق( من القطاعات األنشط في مكة على صعيد المعارض والمحال التجارية وخصوصا في المنطقة المركزية ضمن -

 .مكتبي( –ني سك –حاجة مدينة مكة المكرمة إلى نوعية خاصة من المشاريع التجارية التي تراعي تنوع العناصر )تجاري  -

  وتختلف باختالف المشغّل. المكيلاير / ليلة ضمن الفنادق القريبة من الحرم  1,100 - 650من نجوم  5متوسط سعر المبيت للغرفة الواحدة المفردة ضمن فنادق ال   -

 للمتر وتختلف حسب المساحة واإلطاللة والموقع والقرب من / لاير 14,000 – 8,000متوسط إيجار المتر المربع الواحد للمحال التجارية ضمن مشروع جبل عمر والمحيط من  -

 .الحرم

 ألراضي الصف األول ضمن مشروع جبل عمر 2لاير / م  425,000 – 375,000متوسط سعر متر األراضي ضمن مشروع جبل عمر تتراوح ما بين 
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   الفتوغرافيةالصور  -8
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 مل  فريق الع -9
 

 نطاق العمل املكلّف به  االسم   
عضوية الهيئة السعودية  

 للمقيمين املعتمدين 
 صالحية عضوية الهيئة    الفرع 

  
 13/04/1442 العقار 1210000397 تدقيق أولي  –إدارة عملية التقييم  عبد امللك إبراهيم الدرويش 

 13/04/1442 العقار 1220000021 تدقيق   أشرف الشاعر 
 10/09/1441 العقار  1210000800 معاينة العقار   – مسح ميداني ني الزهراني  عبد الغ

 

 

 

 

 





 

–S1S2

 

: 

– 

 

 

 
 



 –S1S2

 – 

–  

 

Income Capitalization

Cash Flow

 



 –S1S2

 – 

      

 

 

• IVS

• 

• 

• 

• –

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 

  

 

S1 & S2

,

,

 



 –S1S2

 – 

      

 

 

 

 S1S2H6,H7,H8,H9,H10,H11

  

  

  

  

  39°49'19.83"E  21°25'13.03"N 

  

  

 
  

  

 

  

  

  

 

 

 

  

 1S, 

 2S, 

  

1:S, 

2S,

 

✓✓

✓✓

 

•  

•  

  



 –S1S2

 – 

      

 

, , ,

 

 

 

 

 S1S2

  

,,
 

 

 S1S2

 

 

      

    –  

    –  

      

      

 



 –S1S2

 – 

      

 

     
    
    

    

    

  
 

     

    

    

    

    

      

 

      

 
 

   
 

  

    

    

    
    

  
 

     

    

 -  - 

   - 

    

  
• 



 –S1S2

 – 

      

 

    
 

 

 

 ✓
 

 ✓
 

 
 



 




 ✓

 

 

 

 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ✓

✓
 

 

 ✓ 

 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

 ✓ 

 
 ✓ 

 ✓ 

 ✓ 

✓

 

✓

✓

✓

✓



 –S1S2

 – 

      

    

✓

✓

✓

✓

 

 

 

% 

 

 

 



 

 

✓



%%
7.5%

 



 –S1S2

 – 

      

 

 Income Capitalization

 

 

   

   

   

  
 

 

•  

• : 

•  

NPV

 

 Cash Flow



 –S1S2

 – 

      

 

 

, , ,

• S1 S2 

 

• 

NPV 

 

    

     

     

  



 –S1S2

 – 

      

⚫–

⚫–

⚫––

⚫



 

 

 شروط تقارير التقييم

 

) 

.

) .
) 

.
) 

.
) 

) 

. 

) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 أرقام التواصل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   

   
   





 

 Page 1 of 16  امللخص التنفيذي لتقييم صندوق اإلنماء مكة العقاري 
 

 

 

 2019حقوق شركة أوالت للتقييم العقاري 
يعود إلى شركة أوالت للتقييم العقاري وال يجوز نسخه، أو إعادة إصداره، أو نشره بأي شكل من األشكال بشكل كلي أو جزئي  امللخص

 بدون موافقة خطية من شركة أوالت للتقييم العقاري
 

ات التحليل املالي املدرجة يف وإن جميع املعلومات والبيانات املدرجة  تم أخذها من مصدرها وافتراض صحتها ودقتها، كما أن جميع بيان

رسالة  ،يف زمن التقييم وتم انتقاؤها مباشرة من السوق العقاري ودراستها وتحليلها والتحقق من دقتهاالصندوق تعكس قيمة  امللخص

يجب مراعاة الضوابط واألنظمة وفهم النظريات العلمية  امللخصهامة لقارئ التقرير أو اي شخص لديه الصالحية باالطالع ىلع محتوى 

 ريوالعملية املعتمدة محليا ودوليا يف تطبيق أعمال التقييم والتثمين العقا
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  Executive summaryامللخص التنفيذي  -1

 

 

 

 عقارات الصندوق  وصف

نجوم  5غرفة فندقية مؤثثة بالكامل بتصنيف  438دور مكونة من  20كمباني فندقية متصلة بارتفاع  ( وتستخدمH10-H11وهو عبارة عن عدد اثنان أبراج متالصقة ) فندق كونراد مكةعقار  -1

 .حيث تحتوي على أنماط مختلفة من الغرف الفندقية

 5غرفة فندقية مؤثثة بالكامل بتصنيف  656من  دور مكونة 20كمباني فندقية متصلة بارتفاع  ( وتستخدمH8-H9وهو عبارة عن عدد اثنان أبراج متالصقة ) فندق حياة ريجنسي مكةعقار  -2

 .نجوم حيث تحتوي على أنماط مختلفة من الغرف الفندقية

 484دور مكونة من  20كمباني فندقية متصلة ناحية األدوار السفلية وتمتاز بارتفاع  ( وتستخدمH6-H7مكة وهو عبارة عن عدد اثنان أبراج متالصقة ) فندق هيلتون لألجنحة الفندقيةعقار  -3

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

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

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

 .%90العام في زمن التقييم 

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

 .2017نظرا ألن تاريخ تشغيل المركز في مايو  %35حيث أن معدل اإلشغال العام في زمن التقييم  VIPالعديد من العالمات التجارية الفاخرة 

 مكة المكرمة  –جبل عمر  المدينة  –الموقع 

 شارع إبراهيم الخليل / معلم  أقرب طريق/ شارع

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

 مستوية  طبغرافية األرض 

 تجاري تصنيف األرض 

المسموح بها حسب رخصة  عدد األدوار

 البناء 
 دور  20

 تقييم دوري لصالح صندوق اإلنماء مكة العقاري    الهدف من التقييم 
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 املقدمة العامة -2
 

 جبل عمر –الملخص التنفيذي لتقييم لصندوق اإلنماء مكة العقاري  :الموضوع

 

 ينالمحترم                                                                                                                                لالستثماراإلنماء إلى السادة /  مقدم

 

 Discounted Future Freeخصم التدفقات النقدية المستقبلية الحرة التقييم على أساس  :القيمة السوقية الستنباطالنظرية العلمية المستخدمة  حسب التالي:القيمة السوقية 

Cash Flow  

 

 8,000,755,333 القيمة السوقية لعقارات الصندوق )صندوق اإلنماء مكة العقاري(
 ريال سعوديوثالثمائة وثالثة وثالثون  – ألفوسبعمائة وخمسة وخمسون  –مليارات  ةثماني
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 Discounted Free Future cash flowالتقييم على أساس خصم التدفقات النقدية الحرة المستقبلية  -تقييم عقارات الصندوق  -3

 

  عقار فندق كونراد مكة - 3.1

 شركة جبل عمر للتطوير –حسب رخصة البناء لمشروع جبل عمر بسبب أن الصك غير متوفر من قبل مطور المشروع  2م 4,973 حسب الصك  2م –مساحة األرض 

 غير متوفر  رقم الصك 

 غير متوفر  تاريخ الصك 

 47,619 إفصاح اإلنماء لالستثمارحسب  2م –مسطحات البناء 

 شركة جبل عمر للتطوير حيث أن المتوفر فقط رخصة بناء لمشروع جبل عمر بالكامل –رخصة البناء الخاصة بالعقار غير متوفر من قبل مطور المشروع  رقم رخصة البناء 

 غير متوفر  تاريخ الرخصة 

 غرفة فندقية  438 مكونات العقار   

 حدود العقار

  الطبيعةحسب  شمال

  الطبيعةحسب  جنوب

  الطبيعةحسب  شرق 

  الطبيعةحسب  ربغ

 2016تاريخ التشغيل في يونيو حسب  سنة 3 عمر العقار 
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   عقار فندق حياة ريجنسي مكة - 3.2

 شركة جبل عمر للتطوير –حسب رخصة البناء لمشروع جبل عمر بسبب أن الصك غير متوفر من قبل مطور المشروع  2م 5,519.5 حسب الصك  2م –مساحة األرض 

 غير متوفر  رقم الصك 

 غير متوفر  تاريخ الصك 

 49,778 إفصاح اإلنماء لالستثمارحسب  2م –مسطحات البناء 

 شركة جبل عمر للتطوير حيث أن المتوفر فقط رخصة بناء لمشروع جبل عمر بالكامل –رخصة البناء الخاصة بالعقار غير متوفر من قبل مطور المشروع  رقم رخصة البناء 

 غير متوفر  تاريخ الرخصة 

 غرفة فندقية  656 مكونات العقار   

 حدود العقار

  الطبيعةحسب  شمال

  الطبيعةحسب  جنوب

  الطبيعةحسب  شرق 

  الطبيعةحسب  ربغ

 2015تاريخ التشغيل في يونيو حسب  سنة 4 عمر العقار 
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 ألجنحة الفندقية   للتون يه – 3.3

 شركة جبل عمر للتطوير –حسب رخصة البناء لمشروع جبل عمر بسبب أن الصك غير متوفر من قبل مطور المشروع  2م 5,519.5 حسب الصك  2م –مساحة األرض 

 غير متوفر  رقم الصك 

 غير متوفر  تاريخ الصك 

 49,446 إفصاح اإلنماء لالستثمارحسب  2م –مسطحات البناء 

 شركة جبل عمر للتطوير حيث أن المتوفر فقط رخصة بناء لمشروع جبل عمر بالكامل –رخصة البناء الخاصة بالعقار غير متوفر من قبل مطور المشروع  رقم رخصة البناء 

 غير متوفر  تاريخ الرخصة 

 غرفة فندقية  484 مكونات العقار   

 حدود العقار

  الطبيعةحسب  شمال

  الطبيعةحسب  جنوب

  الطبيعةحسب  شرق 

  الطبيعةحسب  ربغ

 2014تاريخ التشغيل في سبتمبر حسب  سنة 4.3 عمر العقار 
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    S1 –مركز تجاري  – 4.3

 شركة جبل عمر للتطوير –حسب رخصة البناء لمشروع جبل عمر بسبب أن الصك غير متوفر من قبل مطور المشروع  2م H6-H7-H8-H9  11,039لكامل األبراج  – 2م –مساحة األرض 

 غير متوفر  رقم الصك 

 غير متوفر  تاريخ الصك 

 2م 13,257 إفصاح اإلنماء لالستثمارحسب  2م – المساحة التأجيرية

 شركة جبل عمر للتطوير حيث أن المتوفر فقط رخصة بناء لمشروع جبل عمر بالكامل –رخصة البناء الخاصة بالعقار غير متوفر من قبل مطور المشروع  رقم رخصة البناء 

 غير متوفر  تاريخ الرخصة 

 محال تجاري 100 مكونات العقار   

 حدود العقار

  الطبيعةحسب  شمال

  الطبيعةحسب  جنوب

  الطبيعةحسب  شرق 

  الطبيعةحسب  ربغ

 2013تاريخ التشغيل في يونيو حسب  سنة 6 عمر العقار 
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    S2 –مركز تجاري  – 5.3

 

 شركة جبل عمر للتطوير –حسب رخصة البناء لمشروع جبل عمر بسبب أن الصك غير متوفر من قبل مطور المشروع  2م H10-H11  4,923لكامل األبراج  – 2م –مساحة األرض 

 غير متوفر  رقم الصك 

 غير متوفر  تاريخ الصك 

 2م 4,480 إفصاح اإلنماء لالستثمارحسب  2م – المساحة التأجيرية

 شركة جبل عمر للتطوير حيث أن المتوفر فقط رخصة بناء لمشروع جبل عمر بالكامل –رخصة البناء الخاصة بالعقار غير متوفر من قبل مطور المشروع  رقم رخصة البناء 

 غير متوفر  تاريخ الرخصة 

 محال تجاري 50 مكونات العقار   

 حدود العقار

  الطبيعةحسب  شمال

  الطبيعةحسب  جنوب

  الطبيعةحسب  شرق 

  الطبيعةحسب  ربغ

 2017تاريخ التشغيل في مايو حسب  سنة 1.8 عمر العقار 
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 لعقارات الصندوق )صندوق اإلنماء مكة العقاري(القيمة السوقية  -4

 ريال سعودي Market Valueالقيمة السوقية  العقار 
  

 8,000,755,333 العقاري(القيمة السوقية لعقارات الصندوق )صندوق اإلنماء مكة 

 وثالثمائة وثالثة وثالثون ريال سعودي – ألفوسبعمائة وخمسة وخمسون  –مليارات  ةثماني
 

  المالحظات العامة

 .سعودي لاير 8,000,755,333 هي - للصندوقلعقارات القيمة السوقية  -

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

 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 العقارية أوالت لم يتم إخفاء أي معلومات من قبل شرك -

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

 .وبعض تفاصيل العقار لدواعي أمنية حسب إفادتهم باالطالع على العالمة التجارية للتكييفتم منعنا من دخول الغرف الفندقية وأخذ الصور وأيضا لم يتم التجاوب معنا من قبل مشغّل العقار  -

 

 

  (Sensitivity ratio analysis) معدل الحساسيةتطبيق 

 MV +5%القيمة السوقية  5%-

7,600,717,566 8,000,755,333 8,400,793,100 
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 حركة املرور يف محيط العقار والخروج والدخول من وإلى العقار  -5
 

 المواسم على  بالدرجة األولىحركة المرور في منطقة العقار تعتمد 

االزدحامدرجة  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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 البعد والقرب عن العقار  –أبرز معالم الجذب  -6
 كلم -المسافة  المكان
 0.3 المسجد الحرام )باب الملك عبد هللا 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 المسجد الحرام

 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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 مكة املكرمة  الفندقي والتجاري يف تحليل السوق العقاري -7
 

وأغلبها إلسكان نجوم حيث أن هناك مجموعة من الفنادق قيد اإلنشاء والتشطيب  5نشط على صعيد سرعة تشييد وتشطيب الفنادق تصنيف  موقع العقارقطاع الفنادق في محيط  -

  .الحجاج والمعتمرين

   .عمرلمشروع جبل  FARمعامل البناء وبناء على  28-19نظام البناء في محيط العقار يتراوح من  -

 .مشروع جبل عمر من أبرز المشاريع العقارية في مكة المكرمة من ناحية نوعية الفنادق والقرب من الحرم المكي -

ب والبعد دور حسب القر 26األبرز على صعيد التخطيط وتجهيز الموقع للبدء باألعمال اإلنشائية حيث تم تعديل أنظمة البناء إلى ارتفاعات  المخطط ريع ذاخريتم تطوير مخطط  -

 .عن شارع الحرم المكي

% في الفترة الممتدة 69ويتوقع أن يتجاوز ال  2017% عن عام 1% بارتفاع قدره 68في مكة المكرمة  2018الربع األول من عام بلغ معدل اإلشغال العام للقطاع الفندقي في  -

 .ة للحرم المكيحسب توقعات كبار المشغلين ونتيجة قرب االنتهاء من التوسع 2020 وحتى 2019من 

   .مليون حاج وبالتالي انعكاس ذلك على الفنادق 8إن االنتهاء من تطوير وتوسعة الحرم المكي من شأنه أن يساهم في رفع أعداد الحجاج إلى  -

 .حدود الدائري األول والثاني القطاع التجاري )أسواق( من القطاعات األنشط في مكة على صعيد المعارض والمحال التجارية وخصوصا في المنطقة المركزية ضمن -

 .مكتبي( –سكني  –حاجة مدينة مكة المكرمة إلى نوعية خاصة من المشاريع التجارية التي تراعي تنوع العناصر )تجاري  -

  وتختلف باختالف المشغّل. المكيلاير / ليلة ضمن الفنادق القريبة من الحرم  1,100 - 650من نجوم  5متوسط سعر المبيت للغرفة الواحدة المفردة ضمن فنادق ال  -

/ لاير للمتر وتختلف حسب المساحة واإلطاللة والموقع والقرب من  14,000 – 8,000متوسط إيجار المتر المربع الواحد للمحال التجارية ضمن مشروع جبل عمر والمحيط من  -

 .الحرم

 ألراضي الصف األول ضمن مشروع جبل عمر 2لاير / م 425,000 – 375,000متوسط سعر متر األراضي ضمن مشروع جبل عمر تتراوح ما بين 
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  الفتوغرافيةالصور  -8
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 فريق العمل  -9
 

 نطاق العمل املكلّف به االسم  
عضوية الهيئة السعودية 

 للمقيمين املعتمدين
 صالحية عضوية الهيئة   الفرع 

  
 13/04/1442 العقار 1210000397 تدقيق أولي –إدارة عملية التقييم  عبد امللك إبراهيم الدرويش 

 12/04/1441 العقار 1220000297 تحليل أعمال التقييم –إعداد التقرير  مصطفى املاردينة 
 12/04/1441 العقار 1220000021 تدقيق  أشرف الشاعر 

 12/04/1441 العقار  1210000800 معاينة العقار  – مسح ميداني عبد الغني الزهراني 
 

 

 

 

 




