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الملخص التنفيذي

شركة ميفك كابيتال(صاحب الطلب)العميل 

شركة ميفك كابيتال(ريرمستخدم التق)المستفيد

2022عام  معرفة القيمة السوقية لإعداد القوائم المالية للنصف الثاني لالغرض من التقييم

القيمة العادلةأساس القيمة 

الاستخدام الأعلى والافضلفرضية القيمة

فندقالعقار موضوع التقييم

المملكة العربية السعودية -مكة –بحي مخطط البدر بكدي  عنوان العقار 

2م750مساحة قطعة الارض

2م6,262.78مساحة مسطحات المباني 

شركة امار للتطوير والاستثمار العقارياسم المالك

320110008479رقم الصك

هـ1439/12/23تاريخ الصك

(رهن عقاري ) ملكية مقيدة نوع الملكية 

سكنياستخدام الارض

2022معايير التقييم الدولية معايير التقييم

طريقة التدفقات النقدية المخصومة–أسلوب الدخل أسلوب التقييم

24/12/2022تاريخ المعاينة

26/12/2022تاريخ التقييم

31/12/2022تاريخ اصدار التقرير

ريال سعوي فقط لا غيرالقيمة السوقية  62,000,000

الملخص التنفيذي



الماليةوائمالقإعدادابغرضللعقارالسوقيةالقيمةلمعرفةسكنيفندقتقييمميفكشركة/السادةيرغب

الجاسرالكريمعبدخالد/المقيمبواسطةالتقييمتقريراعدادتموقد

إعدادتمم2022/12بتاريخميفكشركةطلبإلىوإشارةالمعتمدينللمقيمينالسعوديةالهيئةعضو

عنادلعرأىلتكوينوتحليلهاوالمعلوماتالبياناتوجمعالتقييممحلالعقارفحصبعدوذلكالتقرير

التقييممعاييرمعوتماشيامسبقاتحديدهتمالذيالغرضمعليتناسبالمذكورللعقارالسوقيةالقيمة

مهمةأطرافمنأيمعمصالحتعارضوجودوبعدمباستقلاليتهالمقيمويقر2022لعامIVSالدولية

.التقييمموضوعالأصولاوالتقييم

مقدمة1.0

المقيم1.1

1210000040العضويةرقم-الجاسرعبدالكريمبنخالد

العميل1.2

.كابيتالميفكشركة

المستهدفينالمستخدمين1.3

فقطالعميل

لناوإل,استخدامهخارجيطرفأرادإذاالمقيممنخطيةموافقةعلىالحصوليجب"المسؤوليةإخلاءبيان

"هذاالتقييمتقريرباستخدامتفسيرأوإساءةأيعنمسؤولا ًالمقيميكون

التقييممنالغرض1,4

.2022لعامالثانيللنصفالماليةالقوائملإعدادالسوقيةالقيمةلمعرفةهوالعقارتقييممنالغرض

التقييممحلالعقار1,5

.المكرمةمكةمدينةفيبكديالبدربمخططسكنيفندق

4

المقدمة



القيمةأساس1,6

العادلةالقيمة

المشاركينبـنةمنظمـمعاملـةفيااللتزاملتحويـلدفعـهأوأصـللبيـعاستالمهيتـمالـذيالسـعرأنهـاعلىالعادلـةالقيمـةتعرف

.القيـاستاريـخفيالسـوقفي

التقييمتاريخ1,7

العملنطاق2,0

البحثنطاق2,1

:يليمماأجريناهاالتيالتقييممهمةشملت

التقييممحلللموقعبصريةمعاينة•

.للمخططمطابقتهمنوالتأكدالعقارقياس•

.والتسهيلاتالخدماتذلكفيبما,العقارفيهيقعالذيالموقععلىالاطلاع•

.للمدنالهيكليالمخططوالكروكياستعراض•

.الأراضيعنمعلوماتجمع•

.المقارنةالبيعمعلوماتكافةمنالتحقق•

.المخصومةالنقديةالتدفقاتطريقة–الدخلأسلوبتطبيقوالبياناتتحليل•

•.
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24/12/2022 (المعاينة ) تاريخ البحث والاستقصاء 

26/12/2022 ( التقييم ) تاريخ إصدار الرأي 

31/12/2022 تاريخ إصدار التقرير

نطاق العمل



المعلوماتومصادرطبيعة2,2

:تقريرنافيالتاليةالمعلوماتعلىاعتمدنا

.الصكمننسخة-

.التنظيميوالكروكيالمخطط-

.المكرمةمكةمنطقةتطويرلهيئةالرسميالموقعفيالمنشورةللمدنالهيكليةالمخططات-

.ومطوريهاالعقاراتومدراءللوكلاءاستفساراتنا-

توقعاتهوالسوقبحالةالمتعلقةالثانويةالبحوثوالسوقفيالمنشورةالاستقصاءات-

.المرافقومدراءالمقاولينواستفساراتالمنشورةالكتيبات

العدلوزارةمؤشر-

.مستمربشكلتتحدثوالتيأماكنبشركةالخاصةالبياناتقاعدة-

الخاصةوالافتراضاتالافتراضات2,3

ىعلتؤثرقدمعلوماتأيهناكنجدولمالعميلمنالمقدمةالمعلوماتعلىالعقارهذاملكيةتعتمد

.منهاحققالتقبلالتأجيروثائقأوالملكيةلصكوكتفسيرناعلىالاعتماديتملابأنونوصي.ذلك

:يليمماواستدلالبافتراضقمنا

العقارعلىخطيرةبيئيةأثارتوجدلا

.مطلقةملكيةذوليسوهوالرياضلبنكرهنهتمالعقار-

.الصكحسبالأرضمساحةعلىالاستدلالتم
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نطاق العمل



التقييممعايير2,4

IVSالدوليةالتقييملمعاييروفقا ًالتقريروإعدادالتقييممهمةإجراءتم 2022

المستخدمةوالطرقالأساليب2,5

.المخصومةالنقديةالتدفقاتطريقةالدخلأسلوباستخدامتم

المقيدةالشروط2,6

12/2022يخبتاًرالعقدفيالواردةالمقيدةالشروطبحسبالتقييمتقريرإعدادوالتقييممهمةإجراءتم

النشرعلىالقيود2,7

فقطينالمستهدفوالعملاءللعميلويحق,المقيممنخطيإذندونللنشرقابلوغيرسريالتقريرهذا

.عليهالاطلاع
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نطاق العمل



الموقع3.0

والسكانالموقع3,1

يطةالخًرفيالموقععلىالإطلاعويمكنالمكرمةمكةبمدينةبكديالبدرمخططفيالتقييممحلالعقاريقع

كتملمالمكرمةمكةأحياءاحدبكديالبدرمخططحيويعتبرالمميزوموقعهاالمنطقةتتميز.بالتقريرالواردة

.الخدمات

الوصولوإمكانيةالنقل3,2

المكرمةةمكمدينةمستوىعلىالرئيسيةالمحاورأحديعتبرالذيالثالثالدائريطريقعنللعقارالوصوليمكن

.عليهالعقارلإطلالة

القانونيةالمعلومات4,0

التخطيطيةالجهة4.1

عنؤولةالمسوالتنفيذيةالتخطيطيةالسلطةضمنويدخلالمكرمةمكةمدينةفيبكديالبدرمخططحييقع

خريطةالعلىللاطلاعالتقريرإلىالرجوعيرجىالمكرمةمكةمنطقةتطويرهيئةوهيالمكرمةمكةمدينةتطوير

المنطقةخطة4,2

افةكوتشملالمكرمةمكةبمدينةالهيكليةللمخططاتبهالمحيطةوالمناطقبكديالبدرمخططحييخضع

.التقريرفيالخريطةإلىالرجوعيرجىالخدمات

المخصصالاستخدام4,3

.كنيستجاريالأرضقطعةاستخدامفإنالمكرمةمكةمدينةتطويرلهيئةالحاليةالهيكليةالمخططاتبحسب

8
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معلومات الملكية

معلومات العقار

معلومات الملكية

اسم العميل
اليًشركةًالشرقًالاوسطًللاستثمارًالم

(ميفكًكابيتال)
شركةًأمارًللتطويرًوالاستثمارًالعقارياسم المالك

هـتاريخ الصك320110008479رقم الصك  1440/10/15

52/7/1رقم المخطط16رقم  القطعة

كتابةًالعدلًالاولىًبمكةًالمكرمةجهة الاصدار
القيود على 

الموقع
(رهنًعقاريً) ملكيةًمقيدةً

بيانات العقار

طريقًالدائريًالثالثاسم الشارعمكةًالمكرمةالمدينة

فندقنوع العقارمخططًالبدرًبكديالحي

إحداثيات 

الموقع

شمال 21.386664

شرق 39.824224
https://goo.gl/maps/8Yjxpmbevxddcda68رابط الموقع

معلومات الملكية

https://goo.gl/maps/8Yjxpmbevxddcda68


مواصفات العقار 

الخدمات والمرافق المتوفرة بالعقار 

أطوال الأضلاع وعروض شوارع العقار
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مساحة الأرضمواصفات العقار

(2م) 

حسبًالصك

(2م750) 
الدائريًالثالثشارع العقار

حسبًالتنظيم

(2م-) 
مستويةطبيعة الأرض

منظمةشكل الأرضشماليةًجنوبيةالواجهة

صرفًمياهًالأمطارالصرفًالصحيالمياهالهاتفالكهرباء

✓✓✓✓✓

نوع الشارعاسم الشارع( م)طول ضلع الأرض الجهة
عرض الشارع 

(م)
ترتيب الواجهات

2م15محليًشارعم25شمالي

1م13-مواقفًسياراتًم25جنوبي

---14قطعةًرقمًم30شرقي

---18قطعةًرقمًم30غربي



قارالخدمات والمرافق المتوفرة بمنطقة الع
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شبكةًالصرفًالصحيًشبكةًالمياهشبكةًالكهرباءً

✓✓✓

مدرسةًبناتمدرسةًبنينمسجد

✓✓✓

دفاعًمدنيشرطةمركزًصحي

✓✓✓

حديقةشبكةًتصريفًمياهًالأمطارشبكةًالهاتف

✓✓✓

تجهيزاتًبلديةبريدمركزًتجاري

✓✓✓

الخدمات والمرافق



فندقًكديًبمكةًالمكرمةاسم المبنى

شباك-سبلتً–مركزيًنوع التكييف2م6,262.78مساحة المباني

ممتازالتشطيبقبوً+ أدوار8ًعدد الأدوار 

-الخدمات المتوفرة7سنة/عمر المبنى

3مصاعد1عدد المباني

ملاحظات

دورً+ دورًثانيً+ دورًاولً+ ميازين3ً+ دورًأرضيً+ العقارًموضوعًالتقييمًعبارةًعنًفندقًيتكونًمنًقبوً

ملحقًعلويً+ الدورًالسابعً+ سادسً+ دورًخامسً+ دورًرابعً+ ثالثً

مكاتبًومستودعاتًوناديًاطفالًوصالهًرياضية٦البدرومًعبارهً

الميزانًالاولًعبارهًعنًقاعهًمؤتمراتًوافراحًرجاليةًودورتينًمياه

دوراتًمياه٤الميزانًالثانيًعبارهًعنًقاعةًافراحًنسائيةًو

الميزانًالثالثًعبارهًعنًمطعمًودوراتًمياه

غرفًبدورةًمياه٤ًدورةًمياهًو٢غرفًو٢ًاجنحةًكلًجناحًيحتويًعلى٤ًالدورًالاولًيحتويًعلىً

غرفًيوجدًبهاًبلكونات٦ً: ملاحظةً

غرفًكلًغرفةًبدورةًمياه٤دورةًمياهًو٢اجنحةًكلًجناحًيحتويًعلىًغرفتينًو٤الدورًالثانيًيحتويًعلىً

غرفًكلًغرفةًبدورةًمياه٤دورةًمياهًو٢اجنحةًكلًجناحًيحتويًعلىًغرفتينًو٤الدورًالثالثًًيحتويًعلىً

غرفًكلًغرفةًبدورةًمياه٤دورةًمياهًو٢اجنحةًكلًجناحًيحتويًعلىًغرفتينًو٤الدورًالرابعًيحتويًعلىً

غرفًكلًغرفةًبدورةًمياه٤دورةًمياهًو٢اجنحةًكلًجناحًيحتويًعلىًغرفتينًو٤الدورًالخامسًيحتويًعلىً

غرفًكلًغرفةًبدورةًمياه٤دورةًمياهًو٢اجنحةًكلًجناحًيحتويًعلىًغرفتينًو٤الدورًالسادسًيحتويًعلىً

غرفًكلًغرفةًبدورةًمياه٤دورةًمياهًو٢اجنحةًكلًجناحًيحتويًعلىًغرفتينًو٤الدورًالسابعًًيحتويًعلىً

الملحقًالعلويًيتكونًمنًغرفتينًومخزنًوسطح

بيانات العقار

بيانات ومكونات العقار 
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مكونات العقار

كل غرفة بها دورة مياه(  الغرف ) 16كدي قطعة درنففندق 

عدد الغرفالدور

صالة رياضية+ ملعب أطفال + مستودعات + مكاتب 6القبو

قاعة أفراح رجالية+ قاعة مؤتمرات  األرضي

دورات مياه+ مطعم + دورات مياه 6+ قاعة أفراح نسائية ميزانين

14

24

34

44

54

64

74

سطح+ مخزن + غرفتين ملحق علوي

كل جناح يتكون من غرفتين ودورتين مياه(  األجنحة ) 16كدي  قطعة درنففندق  

عدد األجنحةالدور

-القبو

-األرضي

-ميزانين

14

24

34

44

54

64

74



: نبذة عن المنطقة 
ةمكوسطبكدي،البدرمخططحيالمكرمةمكةمدينةفيالعقاريقع

حدهويالفرعيالثورجبلطريقالشمالمنالعقارمنطقةيحد.المكرمة

قطريالشرقمنالعقارمنطقةويحدالثالثالدائريطريقالجنوبمن

الثالثالدائريطريقالغربمنالعقارمنطقةيحدكماالثورجبل

صورة توضح حدود العقار  على مستوى الحي

صورة توضح حدود العقار قيد الدراسة

الموقع

الطريق الدائري الثالث

الموقع

ور
 ث
ل
جب
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صورة المخطط الرقمي

15

المخطط الرقمي



:صور توضح العقار :صور توضح العقار 
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صور العقار
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صور العقار

:صور توضح العقار 



:أهم العوامل المؤثرة وبشكل مباشر على قيمة العقار 

بيًعلىًقيمـةًبناء ًعلىًموقعًالعقارًقيدًالتقييمًتمًاستخلاصًأهمًالعواملًالتيًلهاًتأثيرًإيجابيًأوًسل

:العقارًونذكرًهذهًالعواملًفيماًيليً

ملاحظاتمحددات التأثيرعنصر التأثير

العوامل 

التخطيطية 

(العمرانية)

سهولةًالوصول

خصائصً

الأرض

الواجهات

الشوارع

شكلًالأرض

التجهيزاتً

البلدية

اللوحاتًالإرشادية

البلديةتعتبرًالمنطقةًالمحيطةًبالعقارًمغطاةًوبشكلًممتازًًبالخدمات الإنارةًوًالتشجير

السفلتةًوًالرصف

المرافقً

العامة

الخدماتًالحكومية

لًجيدًجميعًالمرافقًالعامةًوبشكتتوفرًًفيًالمنطقةًالمحيطةًبالعقارً

لأهميةًمنطقةًالعقارً (قيدًالتقييمً)وذلكًنظراً 

المراكزًالتجارية

الحدائقًوالملاعب

المدارس

المساجد

كماًهوًمصرحًمنًامانةًمدينةًمكةًالمكرمةمتغيرعددًالأدوارأنظمة البناء

العوامل المؤثرة 

18



ملاحظاتمحددات التأثيرعنصر التأثير

العوامل الطبيعية

(البيئية ) 

تضاريسً

الأرض

أرضًجبلية

ايجابيا ًرًوذلكًيؤثمستويةًومنتظمة( قيدًالتقييمً) العقارًتعتبرًارضً

علىًقيمةًالعقار

أرضًغيرًمستوية

أرضًمنخفضة

أرضًمستوية

التلوث

لاًيلاحظًوجودًمصادرًللتلوثًالصناعيًفيًالمنطقةصناعي

لاًيلاحظًوجودًمصادرًللتلوثًالبشريًفيًالمنطقةبشري

لاًيلاحظًوجودًمصادرًللتلوثًضوضائيًفيًالمنطقةضوضائي

لاًيلاحظًوجودًمصادرًللتلوثًالبصريًفيًالمنطقةبصري

لاًيلاحظًوجودًمصادرًللتلوثًالهوائيًفيًالمنطقةًهوائي

لاًيلاحظًوجودًمصادرًللتلوثًبالنفاياتًفيًالمنطقةنفايات

العوامل 

الاقتصادية

العرضً

والطلب
يوجدًطلبًبشكلًمتوسطًفيًالمنطقةمتوسط

أسعارً

الأراضي
.يلاحظًأنًأسعارًالأراضيًفيًالمنطقةًمرتفعةًمتوسط

:أهم العوامل المؤثرة وبشكل مباشر على قيمة العقار 

بيًعلىًقيمـةًبناء ًعلىًموقعًالعقارًقيدًالتقييمًتمًاستخلاصًأهمًالعواملًالتيًلهاًتأثيرًإيجابيًأوًسل

:العقارًونذكرًهذهًالعواملًفيماًيليً
العوامل المؤثرة 
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:الاقتصاديةوالمؤشراتالسوقتحليل.2

محلللعقارةالسوقيالقيمةعليالمؤثرةالعواملوتحليلفهمفيالاقتصاديةوالمؤشراتالسوقتحليليساعد

والعواملاديةالاقتصالمؤشراتعليالاقتصارويتمللاقتصادالعامةبالظروفالتجاريالنشاطويتأثرالتقييم

النشاطعليرةمباشغيراومباشرةبصفةوتؤثرالتقييممحلللعقارالسوقيةبالقيمةترتبطالتيالسوقية

.السعوديةالعربيةالمملكةفيالتجاري

:المملـــكةفيالاقتصاديةالمؤشرات1.2

بقةالسالسنواتالمتوفرةالاقتصاديةالبياناتعليالاعتمادتمفقد2022ديسمبرهوالتقييمتاريخانبما

للإحصاءالعامةوالهيئةالماليةوزارة:المصدر

المؤشرات الاقتصادية 
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قيمة الصفقات 

المؤشرات العقارية
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الضبط النسبي 

لمعدلات الرسملة

الاستخلاص من السوق: معدل الرسملة 

الريتموقع تداول لصناديق –عروض السوق العقاري : المصدر 

الوسيط المعلنمعدل الرسملةقيمة العقارالدخلتسلسل

966557711220%13,000,00055,000,0005.5عقار 

966590447656%210,000,000200,000,0005.00عقار 

966595999797%32,000,00040,000,0005.00عقار 

%5متوسط معدل الرسملة السوقي

%5معدل رسملة الدخل السوقي بعد التقريب
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الضبط النسبي 

لمتوسط إيجار 

الوحدات الفندقية

االستخالص من السوق: إيجارات الغرف 

مواقع حجز الفنادق اون الين–عروض السوق العقاري : المصدر 

جناح/ غرفة تسلسل
قيمة الايجار 

اليومي

قيمة الايجار 

الشهري
فئة الفندقإدارة الحجز

1775,310966593172626غرفة بدورة مياه1مقارن 

2146,420966125782800غرفة بدورة مياه2مقارن 

2407,200966125509700غرفة لفردين3مقارن 

66620,000966583588567غرفتين-جناح 3مقارن 

324متوسط سعر إيجار النزل يومي

350ريبمتوسط سعر إيجار النزل يومي بعد التق
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بعض المقارنات 

بالمنطقة المحيطة 

بالعقار
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طريقة التدفقات 

النقدية المخصومة

روباتوالمشالأطعمةدخلوتقديرالفندقيةالوحداتلتأجيرالعقاريةالسوقواقعمنالعقاردخلافتراضتم-

افتراضضا ًأيوتمالقاعاتإيجارقيمةوتقديرللنزلاءالفندقيقدمهأنالمفترضمنالذيالخدمةمستوىحسب

نظروجهةمنتقديرأنهغيرللعقارالمشابهةالعقاراتتقتضيهماحسبوالرأسماليةالتشغيليةالمصروفات

مستمرشكلبالنزلاءتغييروالمكرمةمكةمنطقةتحديداالفنادقلتلكالعامةالمصروفاتلارتفاعوفقاالمقيم

للوافدينيوما14إلىأيام7وبالمملكةالمقيمينوالوافدينللمواطنينساعة72تتجاوزلاقصيرةفتراتعلى

.المملكةخارجمنوالحجيجالمعتمرين

بحسبرمتغيالمكرمةمكةبمدينةوالفنادقالمفروشةللنزلالتسكينسوقأنالاعتباربعينالأخذيجب-

ورمضانوشعبانرجبكشهر%100لـتصلالفتراتتلكفيالإشغالنسبفيارتفاعبينماالدينيةالمواسم

لتلكطمتوسووضعوانخفاضهاالاشغالنسبةارتفاعموازنةوتمالأشهرمنغيرهافيوانخفاض،الحجوموسم

.رأيناحسبالمخصومةالنقديةللتدفقاتالحسابيةالعمليةفيلاستخدامهاالسنةطوالالنسبة

استخدامالحيثمنالتقييممحلللعقارالمشابهةللعقاراتالعقاريةالسوقمنالدخلرسملةمعدلتقديرتم-

.الشريفالمكيالحرممنوالقربوالمساحةوالدخل

الإحصاءهيئةبموقعالاقتصاديةالإحصاءاتواقعمنمستقبلاالنمومعدلافتراضتم-

رقالطإحدىوهيوالرسملةالنمومعدليبجمعذلكويكونالرسملةمعدلبتعديلالخصممعدلتقديرتم-

.الدوليةالتقييملمعاييروفقا ًعليهاالمتعارف
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طريقة التدفقات 

النقدية المخصومة

%40التشغيلية والرأسمالية) معدل المصاريف 

%60معدل الشواغر المتوقع

10(سنوات ) فترة التدفقات النقدية 

%8معدل الخصم

%3(كل سنة) معدل النمو 

%5معدل عائد االستثمار

2022202320242025202620272028202920302031البيان المالي

لاير/ السنة األولىمتوسط الدخلعدد الوحدات قائمة الدخل والمصروفات 
/  السنة الثانية

اللاير
اللاير/ السنة الثالثة

/  السنة الرابعة

اللاير

/ السنة الخامسة 

لاير

/  السنة السادسة

اللاير

/ السنة السابعة 

لاير
اللاير/ السنة الثامنة

/ السنة التاسعة 

لاير

/  السنة العاشرة

اللاير
اإلجمالي

%3%0%0%3%0%0%3%0%0%0معدل النمو المتوقع

متوسط إجمالي دخل الغرف واألجنحة 

سنويا
56.00126,0007,056,0007,056,0007,056,0007,267,6807,267,6807,267,6807,485,7107,485,7107,485,7107,710,282

158.0054936.78,679,9998,679,9998,679,9998,940,3998,940,3998,940,3999,208,6119,208,6119,208,6119,484,869دخل األطعمة والمشروبات

15,735,99915,735,99915,735,99916,208,07916,208,07916,208,07916,694,32116,694,32116,694,32117,195,151اإليرادات

%60%60%60%60%60%60%60%60%60%60%60معدل نقص الشواغر

9,441,5999,441,5999,441,5999,724,8479,724,8479,724,84710,016,59310,016,59310,016,59310,317,090قيمة نقص الشواغر

6,294,3996,294,3996,294,3996,483,2316,483,2316,483,2316,677,7286,677,7286,677,7286,878,060إجمالي الدخل الفعلي

2,517,7602,517,7602,517,7602,593,2932,593,2932,593,2932,671,0912,671,0912,671,0912,751,224%40.00ة                   المصروفات التشغيلية والرأسمالي

3,776,6403,776,6403,776,6403,889,9393,889,9393,889,9394,006,6374,006,6374,006,6374,126,83682,536,723(NOI)صافي الدخل التشغيلي للمبنى 

82,536,723القيمة االستردادية للمبنى

10.92590.85730.79380.73500.68060.63020.58350.54030.50020.46320.4632%8معامل الخصم

3,496,8893,237,8602,998,0182,859,2212,647,4272,451,3212,337,8342,164,6612,004,3161,911,52438,230,472القيمة الحالية لصافي الدخل

62,000,000صافي القيمة الحالية للمبنى

62,000,000القيمة النهائية للعقار بعد التقريب



مصادقةتمتيميةالتقيبتقاريرناالمقيدةللشروطوطبقا  كابيتالميفيكشركة/السادةطلبعلىبناء

.العقاريوقوالسالعقارمعطياتتحليلمنناتـجالتقييموهذا،سوقيةكقيمةأعلاهالتقييمعلىمكتبنا

:النتيجة النهائية للتقييم 

مقيمًزميل

خالدًبنًعبدالكريمًالجاسر

-رقمًترخيصًالمنشأة-رقمًالعضوية

1210000040
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التقييم

سعودي ريال 62,000,000 اجمالي قيمة العقار

اثنان وستون مليون ريال سعودي فقط لا غير
اجمالي قيمة 

(كتابة)العقار

النتيجة النهائية 
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الشروط والاحكام

شروط تقارير التقييم

يجوزلاكماة،للشركالرجوعدونينشربيانأوتعميمأووثيقةأيفيإليهالإشارةأوالتقريرهذابعضأوكلتضمينيجوزلا1.

.بهيظهرالذيوالنصالشكلعلىللشركةالمسبقةالخطيةالموافقةدونطريقةبأينشره

أجلهنمُأعد  الذيوالغرضفقطالتقييمطلبالذيالعميلعلىمقصورةبالتقريريتعلقفيماالشركةمسؤوليةإن2.

.الرهنأوالملكيةتتضمنالتيالقانونيةللمسائلبالنسبةأوتقييمهتمالذيللعقارقانونيمستندأيعنالتحققيتملم3.

أسسيوالتوغيرها،والاستئجارالأرضوامتلاكبالتخطيطيتعلقفيماخصوصاأخرىجهاتبواسطةالمقدمةالمعلومات4.

ضمانديمتقيتملمكما.الحالاتكلفيصحتهاتأكيديتملمولكنبهاموثوقاعتبرتمنهجزءأوالتقريرهذاكلعليها

.غيرتتأنيمكنالتقريرهذافيالواردةالقيمةفإنالمعلوماتهذهصحةعدمظهرإذاوالمعلوماتهذهلصحةبالنسبة

التقريرسردحسبفقطينطبقالعقارأجزاءعلىللقيمتوزيعوأيالبحثقيدللعقارهيالتقريرهذافيالمقدرةالقيم5.

.كذلكاستعملتإذاصحيحةغيرتكونأنيمكنإذأخرى،أغراضلأيالقيمهذهتستعمللاأنويجبولأغراضه،

قريرتهذاأنيفهمأنيجبوعليهظاهرهغيرعيوبأيملاحظةأوإنشائيا  العقارفحصيتمولمظاهريا  العقارمعاينةتم6.

.إنشائيا  فحصا  وليس

طالبلعميللويحقفقطالتقييمطلبالذيالعميلعلىمقصوراوانهالتقييموقتالمقيمنظروجهةعنالتقييمهذايعبر7.

.عليهالاستنادالتقرير

.التقريروظيفةلأداء(IVS)الدوليةالمعاييرقواعدحسبفقطيتمالتقريرهذامحتوياتعنوالافصاحالتعامل8.

.بهاالمعتمدينالمقيمينوتوقيعالشركةختميحملكانإذافقطفاعلاالتقييمتقريريعتبر9.
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مستندات العقار
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مستندات العقار



31

التراخيص
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عضوية المقييم



رئيس الشركة

خالد بن عبدالكريم الجاسر. أ

Khalid Abdulkarem Al JASER

Chief Executive Officer

Tel : +966  11 491 0345 Ext:111

Fax: +966  11 445 0703 

Mobile : +966 55 555 1514

Email k.aljasir@goamaken.com
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