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تقرير تقييم مجمع تجاري

الـمــكــــــــان مـــــــــــــــول
بـمــديــنــــــة تـبـــــــــوك
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مقدم من:

تقرير تقييم مجمع تجاري:
الـمــكـــــان مـــــــــــول
لصالح:
سويكورب ()swicrop
رقم التقرير:
19660520171
التاريخ:
2017/ 07 / 01

الرياض:

تقـاطـع طريق الجامـعـة مع طريــق عثمان بن عـفـان

جدة:

شـــــــارع األميـــــــر سلـطـــــان شـمـــــــال دوار التـــاريــــــــــخ

المنطقة الشرقية:

الخبر  -شارع األمير فيصل بن فهد (شارع البيبسي)
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مقدمة
ً
بناء على تعميدكم بتاريخ  2017 / 05 / 01م لتقييم مجمع تجاري (المكان مول ) بمدينة تبوك للصك رقم ( , ) 950106000271فإن فريقنا قد أتم تنفيذ المهمة بعد معاينة العقار ومراعاة جميع
ً
العناصر المؤثرة في القيمة  ,وباالستناد إلى المعايير الدولية المعتمدة واألصول المهنية لعملية التقييم  ,سعيا منا للوصول إلى قيمة العقار المناسبة للغرض الذي أعد من أجله تقرير التقييم.
ُ
ويعد هذا التقرير شهادة يمكن االعتماد عليها في الغرض الذي نفذت من مهمة التقييم هذه ألجله مع مالحظة أن هذا التقرير وحدة واحدة ال يمكن أن تجزأ.

ً
أوال  /البيانات المرجعية

 - 1صاحب الطلب ( العميل ):
شركة سويكورب ()Swicorp
س.ت ( )1010233360الرياض – برج المملكة  -الدور  49مكتب 3 - 2 - 1

 - 2المستفيد ( مستخدم التقرير ):
شركة سويكورب ( )Swicorpو هيئة السوق المالية.

 - 3مالك األصل والمنفعة:
شركة األوائل لالستثمار العقاري.

 - 4غرض التقييم:
كلف العميل (شركة سويكورب ) شركة باركود بتقييم األصل موضوع التقرير لتقدير قيمة العقار حسب معايير التقييم الدولية بتاريخ  2017 / 05 / 01م لغرض تأسيس صندوق استثمار عقاري
ً
وبناء عليه تم إعداد هذا التقرير.
(صندوق ريت) ,

 - 5تاريخ نفاذ القيمة:
 2017 / 07 / 01م
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ً
ثانيا  /المبادئ الفنية والقانونية
 - 1القــــــــــــدرة على تقــــــييــم األصـــــــــــــل :
تملك شركة باركود كوادر مهنية قادرة على تقييم هذا النوع من األصول ،ولديها الكفاءة المطلوبة للوصول إلى القيمة السوقية في التاريخ المطلوب ،وبناء على ذلك قبلت المهمة.

 - 2المعايير المهنية لمهمة التقييم :
نفذت مهمة التقييم هذه استنادا على معايير التقييم الدولية  IVS 2013الصادرة عن مجلس معايير التقييم الدولية ( )IVSCوالمترجمة من قبل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين
(تقييم) ،واإلجراءات والقواعد المهنية المتعارف عليها في أعمال التقييم لألصول العقارية ،والتي تقوم على التحليل والمقارنة والمعاينة المباشرة لكل عقار ،والبحث قدر اإلمكان عن
المؤثرات والخصائص اإليجابية والسلبية للعقار محل التقييم.

 - 3أسلوب التقييم :
األسلوب المتبع في عملية التقييم هو أسلوب الدخل (طريقة الرسملة المباشر وطريقة التدفقات النقدية المخصومة)  ,وهو أسلوب إيجاد مؤشر للقيمة من خالل تحويل التدفقات النقدية
المستقبلية إلى قيمة رأس مالية حالية.

 - 4أســــاس القيمة :
أساس القيمة هو القيمة السوقية في تاريخ التقييم  2017 / 07/ 01م
ً
وهي وفقا لتعريف معايير التقييم الدولية (:)IVS 2013
“القيمة السوقية هي المبلغ التقديري الذي ينبغي على أساسه مبادلة األصول أو االلتزامات في تاريخ التقييم بين مشتري راغب وبائع راغب في إطار معاملة على أساس محايد بعد ترويج
مناسب حيث يتصرف كل طرف من األطراف على أساس المعرفة وفق مبدأ الحيطة والحذر دون قسر أو إجبار”.

 - 5حدود المعاينة والفـــــــــحـــــــــص :
لتنفيذ مهمة التقييم وتحقيق غرض هذا التقرير تمت المعاينة بتاريخ  2017 / 05 / 05م للعقار محل هذا التقرير ،والمناطق المجاورة له ،والعقارات المشابهة إن وجدت ،مع مالحظة أنه ال يعتد
بهذه المعاينة ألغراض الفحص واالختبار الهندسي للمباني.

 - 6مصادر المعلومات وطبيعتها :
اعتمدنا في إعداد تقرير التقييم على مجموعة من المصادر والمعلومات والبيانات المكتبية ،والميدانية التي نعتقد أنها تكافئ غرض ووقت التقييم.
كما اعتمدنا على مجموعة البيانات المقدمة من العميل والمتعلقة بالعقار محل التقييم والتي ستؤثر بشكل واضح في مخرجات هذا التقرير ،وعليه فان أي تغيير او خطأ في البيانات ستكون
تبعته على صاحب الطلب والمستفيد.
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 - 7وثــــــــــــــــــائــــــــــــــــــــــــق التـــــــــمـــــــــلك :

تم االطالع على صورة الصك ورخصة البناء .وعليه فإننا نفترض سالمة الصك وعدم وجود ما ينافيه أو يعارضه وقد صدر التقرير ً
بناء على هذا ونخلي مسئوليتنا من كل ما ينافيه.

 - 8حريــة التصــــرف في الــــــمـــــــــلك :
بموجب المستندات المستلمة من العميل تم افتراض عدم وجود أي موانع شرعية أو نظامية أو تجارية على العين العقارية تحول دون أيا من التصرفات الناقلة للملكية او المنفعة على حد سواء.

ً
 - 9االستخدامات القانونية المتاحة للعقار إستنادا للتنظيمات البلدية :
حسب مخططات البلدية المعلنة في موقع األمانة أنه ال يوجد اي شروط أو تنظيمات خاصة سلبية محددة الستخدامات العقار .حيث تعد أرض العقار محل تقريرنا هذا لالستخدام التجاري
السكني.

 - 10امــتــــــيــــــــــــازات وثــيــــقــــــــــــة التــــــأمــيــــــن :
لم يتم استالم وثيقة تأمين للعقارات من قبل العميل.

 - 11حـــــــــدود المسئـــولية واإلستقــــــاللـــية :
نعتبر مهمة التقييم هذه والتقرير المصاحب لها مهمة استشارية نحفظ فيها أصول الحياد والشفافية والمهنية ،من غير تأثير خارجي ألي طرف كان.

 - 12الملكية الفكرية وإعـــادة االستخـــدام :
يعد هذا التقرير شكال ومضمونا ملكية فكرية لشركة باركود  ،وال يجوز ألي طرف – يشمل هذا صاحب الطلب والمستفيد من التقرير – أن يعيد نشر كل أو بعض أجزاء التقرير دون الحصول على
موافقة خطية من الشركة ،إال أنه من المتفق عليه أن العميل قد يستخدم بعض أو كل مخرجات هذا التقرير في قياس أو اإلفصاح عن القيمة السوقية لألصول التي يجري تقييمها في مذكرة
طرح الصندوق ،ويحق للعميل اإلفصاح عن اسم ومؤهالت المقيم.

 - 13الســـريـــة وحــــــفـــــــــظ المعـــــــــلومـــــــــات :

لقد أعد هذا التقرير ً
بناء على طلب خاص ولغرض استشاري ،وندرك ألجل هذا األهمية القصوى عند صاحب الطلب في الحفاظ على معطيات ومخرجات هذا التقرير وكتمانها ،ونحن ملتزمون بذلك،
ولن يتم استخدام المعلومات الخاصة بالعميل “صراحة” في غير هذا التقرير ،وتعد معلوماته ملكا خاصا لصاحبها وللمستخدمين المحددين في التقرير وال يحق ألي طرف آخر االطالع عليها.
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 - 14أعــــــضــــــــــــاء فـــــــــريـــــــــــــــق التقــــــيـــيــــــم :
أعضاء فريق العمل أصحاب خبرات سابقة لمثل هذا العمل وحاصلين على اعتمادات في التقييم من الجهات ذات الصالحية ،ولديهم الخبرة الكافية بالمناطق وبفئات العقار للعقارات التي تم
ً
تقييمها كما ويقرون بأن لديهم القدرة على إعداد التقرير دون أي صعوبات وفقا لمتطلبات معايير التقييم الدولية ( ،)IVS 2013والدارجة أسمائهم كالتالي:

بطاقة العضوية

األســــم

عبدالكريم أبانمي
عضوية تقييم  -فرع العقار رقم1210000001 :

سلطان بن أحمد الحذيفي
عضوية تقييم  -فرع العقار رقم1220000056 :

معوض عسيري
عضوية تقييم  -فرع العقار رقم1210000134 :
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ً
ثالثا  /الفرضيات والفرضيات الخاصة
ً
وفقا لتعريف معايير التقييم الدولية “تعد االفتراضات أمور منطقية يمكن قبولها كحقيقة في سياق أعمال التقييم دون التحقق أو التدقيق فيها على نحو محدد ،كما أنها
أمور تقبل بمجرد ذكرها وهذه االفتراضات ضرورية لفهم التقييم أو المشورة المقدمة.
واالفتراضات الخاصة عبارة عن افتراضات تختلف عن الحقائق الفعلية الموجودة في تاريخ التقييم ،أو تلك التي ال يفترضها مشارك معتاد في السوق في معاملة ما في تاريخ
التقييم” ولمهمة التقييم في هذا التقرير تم افتراض التالي:
1.1إجمالي دخل العقار في تاريخ التقييم اثنان وعشرون مليون وأربعمائة وخمسة وثالثون وتسعمائة وثالثة وأربعون ريال سعودي ( 22,435,943ريال سعودي ) حسب إفادة العميل.
2.2تم افتراض االهتمام بمستوى صيانة جيد ليحافظ على معدل الدخل.
ً
3.3حسب إفادة العميل تم افتراض وجود سند ألمر بقيمة ( 18,000,000ريال) ثمانية عشر مليونا ريال سعودي (شاملة للتقرير رقم - 19663520171 - 19659520171 - 19665520171
ً
 ,)19660520171موقع من المالك الحالي للعقار الذي سيتم تعيينه مديرا للعقار يتم تسييل السند عند زيادة المصاريف عن  % 20من الدخل الفعال وعند زيادة الشواغر عن .% 5

*

4.4تم افتراض أن إجمالي مصاريف العقار  % 20وفي حال زادت مصاريف العقار يتم تغطية الزيادة من طرف شركة وابل العربية لالستثمار حسب إفادة العميل (لن تزيد نسبة مصاريف
ً
الصيانة والتشغيل عن  %20من قيمة اإليجارات المستلمة سنويا وذلك لفترة  3سنوات ,وفي حال زيادتها يتم تغطية الزيادة من طرف شركة وابل العربية لالستثمار من نسبتها في
إدارة وتشغيل العقارات  -بصفتها المالك الوحيد لشركة أكيد التي ستدير وتشغل العقارات األربعة ,بموجب مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة وابل العربية لإلستثمار والتي تعهدت
فيها بالتوقيع على عقد إدارة العقارات األربعة “موالت المكان” بأسم شركة أكيد بما يتضمنه العقد من التزام شركة وابل العربية لالستثمار بتغطية مصاريف الصيانة والتشغيل بنسبة
ً
 %20من قيمة اإليجارات المستلمة سنويا).

*

5.5افتراض شواغر في العقار بنسبة  % 5وفي حال زادت الشواغر عن ذلك يتم تسييل السند أعاله* .
 6.6افتراض نسبة نمو  % 2في الدخل بعد السنة الثالثة.
ً
7.7األرض ستكون مملوكة بالكامل حسب إفادة العميل حيث أن األرض حاليا مملوكة لشركة األوائل وتم إفتراض نقل ملكيتها .

* افتراض خاص :القيمة المقدرة مشروطة بتحقق االفتراض الخاص.
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رابعا  /المخاطر والعرض والطلب:
يتوفر بمدينة تبوك عدد من مراكز التسوق في قطاع التجزئة ويقترب عدد سكان مدينة تبوك  441,527ألف نسمة  % 16منهم مقيمين غير سعوديين ،كما تتوفر بمنطقة تبوك مناطق جذب سياحية
وتتواجد في مدينة تبوك مدينة (الملك عبدالعزيز ) العسكرية وبشكل عام يمكن اعتبار أن العرض والطلب لقطاع التجزئة في تبوك متوازن في الوقت الحالي.
ومن المخاطر التي يمكن أن تؤثر على العقار التالي:
1.1انخفاض الدخل نتيجة عدم تحقق االفتراضات الخاصة سابقة الذكر.
2.2تباطؤ قطاع التجزئة بالمملكة مما يؤثر سلبا على دخل العقار.
3.3مخاطر عدم تجديد العقود الخاصة بالمستأجرين الرئيسيين على المدى البعيد أمر محتمل.
4.4ظهور منافسين جدد بجودة ومستوى أفضل من المشروع الحالي مما يؤثر على نسب االشغال للمركز التجاري.
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ً
خامسا  /الملخص التنفيذي
تجدون أدناه ملخص رأينا في القيمة للعقار ،حيث نؤكد قيامنا بالبحوث الضرورية وحصولنا على المعلومات الالزمة للقيام بهذا التقييم ،وللمزيد نأمل منكم االطالع على كامل التقرير حيث أن
التقرير وحدة واحدة ال يصح أن تجزأ:

ملخص التقريـــر
صاحب الطلب ( العميل )

شركة سويكورب ()Swicorp

المستفيد ( مستخدم التقرير )

شركة سويكورب ( )Swicorpو هيئة السوق المالية.

الغرض من التقييم

تأسيس صندوق استثمار عقاري (صندوق ريت)

عنوان العقار

تبوك ،حي (الراجحي) ،مخطط رقم (/157/38ت) قطعة رقم ()107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123

نوع العقار

مجمع تجاري (مول)

مساحة األرض

 21428.13م2

إسم المالك

شركة األوائل لالستثمار العقاري

رقم الصك

950106000271

تاريخ الصك

 1434 / 03 / 08هـ

أساس القيمة

القيمة السوقية

معايير التقييم

معايير التقييم الدولية  IVS 2013ترجمة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين – الطبعة الثالثة

أسلوب التقييم

أسلوب الدخل (طريقة التدفقات النقدية المخصومة)

تاريخ التعميد

 2017/ 05 / 01م

تاريخ المعاينة

 2017/ 05 /05م
 2017 /07/ 01م

تاريخ القيمة
ً
القيمة النهائية رقما بعد التقريب
ً
القيمة النهائية كتابة بعد التقريب

 212,490,000ريال سعودي *
فقط مئتان واثنى عشر مليون وأربعمائة وتسعون ألف ريال ريال سعودي

مالحظات  :القيمة المقدرة مشروطة بتحقق االفتراضات الخاصة المتعلقة بمصاريف الصيانة ونسب اإلشغال.
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بيانات العقار
نوع العقار

مول تجاري

بيانات الملكية
اسم المالك

شركة األوائل لالستثمار العقاري

رقم هوية المالك

1010357626

رقم الصك

950106000271

تاريخ الصك

 1434 / 03 / 08هـ

رقم رخصة البناء

60273

تاريخ رخصة البناء

1435 / 04 / 04

رقم محضر التجزئة

-

المنطقة

تبوك

الدولة

المملكة العربية السعودية

المدينة

تبوك

الموقع العام

-

الحي

الراجحي

اسم المخطط

-

رقم المخطط

 / 38 / 157ت

رقم البلوك

-

رقم القطعة

راجع المالحظات

رقم الوحدة

-

احداثيات الموقع

N 28.40525 E 36.54467

موقع العقار
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بيانات األرض
استعمال األرض حسب النظام

تجاري  /سكني

مساحة األرض حسب الصك

 21428.13م2

شكل األرض

غير منتظم

منسوب األرض

مستوي

بناء القطعة المجاورة

-

الحدود واألطوال
الجهة

طول الضلع

الحد

عرض الشارع

اسم الشارع

شماال

96.5م منكسر

شارع

20م

-

جنوبا

107م منكسر

شارع

20م

-

شرقا

250م

شارع

100

-

غربا

197.58م منكسر

شارع

25م

-

مالحظات

© جميع الحقوق الفكرية محفوظة لشركة باركود

-

www.barcode-sa.com

رقم التقرير 19660520171 :

صفحة  12 :من 21

التاريخ 2017 / 07 / 01 :

بيانات األرض
نوع البناء

مجمع تجاري

القبو

1

حالة البناء

جيد

الدور األرضي

1

شاغرية المبنى

غير شاغر

الميزانين

-

استخدام المبنى

معارض تجارية

األدوار المتكررة

1

مساحة مسطحات البناء حسب العميل

 44,198م

مستوى التشطيب بشكل عــــام

جيد

عمر المبنى حسب المعاينة

سنة

تشطيب األسقف  -تشطيب األرضيات

جيد سيراميك

إجمالي عدد األدوار

3

نوع التكييف

مركزي

خدمات المبنى
مصاعد

ساللم كهربائية

نظام انذار حرائق

نظام تحلية مياه

مولدات كهربائية

متوفر

متوفر

متوفر

غير متوفر

متوفر

أعمال البناء والتشطيبات المتبقية
نسبة إنجاز البناء والتشطيبات

مكتمل

القيمة المتوقعة إلنجاز البناء

-

مالحظــــــــات

-
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الخدمات والمرافق المتوفرة بالمنطقة المحيطة بالعقار
متوفر

المرافق المتواجدة بالموقع
دوائر حكومية



بنوك



مراكز طبية



أسواق تجارية



مطاعم



محطات وقود



شبكة الكهرباء



شبكة صرف صحي



شبكة المياه



شبكة هاتف



شبكة تصريف السيول



مساجد



حدائق



تعليمية



السفلتة



اإلنارة



الرصف



التشجير



أخرى



خدمات عامة

خدمات تجارية

خدمات البنية التحتية

المرافق العامة

التجهيزات البلدية
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الخدمات المتوفرة بالعقار
ماء

هاتف

كهرباء

الصرف الصحي

متوفر

متوفر

متوفر

متوفر

مالحظات

الصــــور الفضائية
صــــــورة للخـــريطـة
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صــــــــــور العــقــــــــار
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تقـــدير القيمــــة
القيمة بطريقة رسملة الدخل
بعد إجراء مسح ميداني ألسعار السوق الحالية لتوجه أسعار اإليجارات للعقارات الواقعة في منطقة العقار المراد تثمينه ومعرفة
متوسط نسبة العائد على اإلستثمار ونسبة الشواغر في المنطقة وتحليل البيانات المالية للعقار المراد تثمينه .
ً
وبناء على ذلك تم التوصل إلى أن قيمة العقار هي :

الدخل اإلجمالي :
هو الدخل اإلجمالي الناتج من تأجير العقار بافتراض نسبة إشغال  % 100بقيمة  22,435,943ريال

الشواغر المستديمة
تم افتراض شاغر مستديم في العقار بنسبة % 5ا
الدخل الفعال
الدخل الفعال هو الدخل االجمالي الناتج بعد خصم قيمة الشواغر المستديمة في العقار وحسب نسبة الشواغر أعاله يصبح الدخل الفعال بقيمة  21,314,146ريال

إجمالي المصروفات
قيمة المصاريف حسب ماهو سائد في السوق للعقارات المشابهة لخصائص العقار  % 25وحيث تم تقدير إجمالي المصاريف من الدخل الفعال بـ  % 20وفي حال الزيادة عن ذلك يتم تسييل السند
ألمر المذكور في اإلفتراضات.

صــــافـــــي الدخل
ً
بناء على المعلومات أعاله نفهم أن صافي الدخل الحالي الناتج عن العقار في تاريخ التقييم هو  17,051,316.68ريال

نسبة العائد على االستثمار
اعتمدنا العائد على االستثمار والذي نعتقد أنه يتناسب مع العقار بوضعه الحالي حيث تم تقديره بنسبة % 8
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ملخص التقييم
الدخل اإلجمالي

 22,435,943ريال

نسبة الشواغر

%5

قيمة نسبة الشواغر

 897,437.72ريال

الدخل الفعال

 21,314,146ريال

إجمالي المصروفات

 4,487,188.6ريال

صافي الدخل

 17,051,316.68ريال

معدل الرسملة

%8

سنوات استرداد رأس المال

12.5
ً
رقما

213,141,458.5

كتابة

مئتان وثالثة عشر مليون ومائة وواحد وأربعون ألف وأربعمائة وثمانية وخمسون ريال
وخمسون هللة فقط الغير

إجمالي القيمة
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تقدير القيمة – طريقة خصم التدفقات النقدية DCF
تعتمد طريقة خصم التدفقات النقدية على احتساب القيمة الحالية للنقود المتوقعة خالل فترة االستثمار عند معدل خصم مناسب للمخاطر ،وبعد مراعاة الزيادة الواردة بالعقد وافتراض
القيمة األخيرة بعد الزيادة األولى ،واألخذ في االعتبار معدل النمو لرفع معدل الخصم تم الوصول للقيمة السوقية للعقار كما يلي:
نسبة المصروفات% 20 :
معدل الرسملة% 8 :
االشغال% 95 :

الدفعات

1

2

3

4

5

6

القيمة االخيرة

السنوات

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2023

صافي التدفقات النقدية

17,051,316

17,051,316

17,166,498

17,857,535

17,857,535

18,094,255.29

226,178,191

القيمة الحالية للدفعات

15,788,256

14,618,756

13,627,320

13,125,822

12,153,538

11,402,450

142,530,626

إجمالي القيمة الحالية

211,844,318

إجمالي قيمة العقار
211,844,318

© جميع الحقوق الفكرية محفوظة لشركة باركود

مئتان وإحدى عشر مليون وثمانمائة وأربعة وأربعون ألف وثالثمائة وثمانية عشر ريال فقط الغير

www.barcode-sa.com

التاريخ 2017 / 07 / 01 :

رقم التقرير 19660520171 :

صفحة  19 :من 21

توفيق النتائج بين أسلوبي التقييم والقيمة النهائية:
وبناء على ما سبق تم االعتماد على توفيق النتائج للوصول إلى القيمة السوقية للعقار وقت التقييم حيث تم ترجيح وزن نسبي قدرة  % 50لطريقة خصم التدفقات النقدية
و  % 50من طريقة الرسملة المباشرة

القيمة بأسلوب الدخل (الرسملة المباشرة)

القيمة بأسلوب التدفقات النقدية

213,141,458.5

211,844,318

الوزن النسبي

الوزن النسبي

% 50

% 50

106,570,729.2

105,922,159
إجمالي القيمة السوقية

212,492,888.2
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خــــــاتـــمــــة
في نهاية التقرير نود أن نؤكد لكم أن :
•التحليالت واالستنتاجات تقتصر فقط على االفتراضات والظروف المفصح عنها.
•ليس لمقيمي باركود أي مصلحة في التقييم.
•لدى المقيمين جميع المؤهالت الالزمة إلعداد هذا التقرير.
•توجد الخبرة الالزمة لدى فريق العمل في هذا النوع من التقييم.
•تمت معاينة المواقع من قبل فريق باركود.

ً
نحن على ثقة بأننا قد أجرينا التقييم وفقا لمعايير التقييم الدولية،
وفي حال وجود أي استفسارات نأمل منكم التواصل من خالل أحد العناوين أدناه.

الرياض:
تقـاطـع طريق الجامـعـة مع طريــق عثمان بن عـفـان
جدة:
شـــــــارع األميـــــــر سلـطـــــان شـمـــــــال دوار التـــاريــــــــــخ
المنطقة الشرقية:
الخبر  -شارع األمير فيصل بن فهد (شارع البيبسي)
Info@barcode-sa.com
www.barcode-sa.com
الرقم الموحد:
92 000 5564

نهاية التقرير
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