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الحرمين ريتتقرير صندوق جدوى 

النظرة العامة على االقتصاد السعودي

الشرقية
15.1%

الرياض
25.3%

مكة المكرمة
26.4%

المدينة المنورة
5.6%

الباحة
1.5%

عسير
6.7%

نجران
1.8%

جازان
4.8%

القصيم
4.3%

حائل
2.1%

تبوك
2.8%

الجوف
1.6%

الحدود الشمالية
1.1%

التوزيع السكاني على المناطقالناتج المحلي للمملكة

%9.9نمو بمقدار 

مليون ريال 944,814

معدل التضخم والبطالة

%6.9معدل البطالة 

اجمالي عدد السكان

%1.6معدل التضخم 

نسمة35,647,323
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الحرمين ريتتقرير صندوق جدوى 

2019، وفةي عةام 2018و 2017نمو حجم الطلب والعرض بمكة المكرمةة حتةى عةام 

كتبةي كمةا تةرثرت القطةاع الم. انخفض حجةم الطلةب بينمةا ارةتمر حجةم العةرض بالصةعود

وبعةدها زاد 2020وارةتمر ناايةة عةام 2020عةام ( 19–كوفيةد) بسةبب جائحةة كورنةا 

.حجم الطلب مما خفض من نسبة الفجوة بين العرض والطلب  بالعام األخير
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مكتبي  حجم العرض  مكتبي  حجم الطلب 

العقاريةة ارتمر حجم الطلب على القطاع السةكني بالصةعود نتيجةة تسةايلت القةروض

م وحجةةم المعةةروض مةةن المطةةورين العقةةاريين منةةت بدايتةةه مةةع تبةةاط  طفيةة  عنةةد عةةا

.بعد ذلك ارتمر بالصعود السريع2019
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ركني حجم الطلب 

القطاع العقاري بمكة المكرمة

التقارير الدورية للسوق العقاري بالمملكة : المصدر 4



الحرمين ريتتقرير صندوق جدوى 
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القطاع التجاري

تجاري حجم العرض  تجاري حجم الطلب 
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فندقيالقطاع ال

فندقي حجم العرض  فندقي حجم الطلب 

ى عةام ارتمرا حجم العرض والطلةب للقطةاع التجةاري بةالنمو الطةردي الطفية  معةا  حتة

لطلةب حيث ارتمر حجم العرض باالرةتمرار بشةكل مسةتقر، بينمةا انخفةض حجةم ا2020

.نتيجة ترثر السياحة الدينية وزيارات للحج والعمرة 

ما ارتفةةع منةةت بةةدايتام يلحةة  وجةةود فجةةوة كبيةةرة وتقلصةةت بشةةكل كبيةةر وملحةةو  عنةةد

ومةةةن . ارةةةتمرا معةةةا  بشةةةكل مسةةةتوي2020حتةةةى عةةةام 2019حجةةةم الطلةةةب عنةةةد عةةةام 

دد المتوقةةةع زيةةةادة حجةةةم الطلةةةب للقطةةةاع الفنةةةدقي لت طيةةةة توجاةةةات الر يةةةة لزيةةةادة عةةة

.الحجاج والمعتمرين رنويا  

القطاع العقاري بمكة المكرمة

التقارير الدورية للسوق العقاري بالمملكة : المصدر 5



الحرمين ريتتقرير صندوق جدوى 

مخاطر االقتصاد 

المحلي

مخاطر عدم وجود 

عقود طويلة اآلجل 

مخاطر تجديد 

العقود الحالية

عدم وجود ضمان 

لتحقيق اإليرادات 

مستقبل  

مخاطر السوق 

العقاري

قةةةةةةةةةد تترثةةةةةةةةةةر توقعةةةةةةةةةات 

الصنةةةةةةةةةدوق بةةةةةةةةالت يرات

فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي الظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةروف 

االقتصاديةةةةةة، بمةةةةةا فةةةةةي

ذلةةةةةةةةةك علةةةةةةةةةى رةةةةةةةةةبيل 

المثةةةةةةةةةةةةةةال ال الحصةةةةةةةةةةةةةةر، 

معةةةةةةةةةةةةدالت التضخةةةةةةةةةةةةم 

واللوائةةةةةةةةةةر والقةةةةةةةةةةرارات 

الحكوميةةةةةةةةة الجديةةةةةةةةةةةدة 

واألحةةداث واالتجاهةةات 

.السيارةةية

للحصةةةةول علةةةةى عوائةةةةد 

مسةةتقرة، مةةن الضةةروري

أن تضةةةةةةةةةةةةةم محفظةةةةةةةةةةةةةة 

الصةةةةةةةةندوق االرةةةةةةةةتثمار 

علةةةةةةةى عقةةةةةةةارات لةةةةةةةدياا 

عقةةةةةةةود إيجةةةةةةةار طويلةةةةةةةة 

األجةةةةةةل بحيةةةةةةث تضةةةةةةمن 

حةةةةةةةةةةةةدوث التةةةةةةةةةةةةدفقات 

.النقدية المطلوبة

تواجةةةةةةةةةةةةةةةه الصنةةةةةةةةةةةةةةةاديق 

مخاطةةةةةةةةر تتمثةةةةةةةةل فةةةةةةةةي 

احتماليةةةةة عةةةةدم القةةةةدرة

علةةةةةةةةى تجديةةةةةةةةد عقةةةةةةةود 

اإليجةةةةار الحاليةةةةة أو فةةةةي

حةةةةةةةةال كانةةةةةةةةت القيمةةةةةةةةةة 

اإليجاريةةةةةةةةةة أقةةةةةةةةةل مةةةةةةةةةن 

المتوقةةع، وهةةو مةةا قةةد 

يؤثةةةةةةةةةةةةر علةةةةةةةةةةةى دخةةةةةةةةةةةل 

.الصندوق

يقصةةةةةةةةةةةد باةةةةةةةةةةةا عةةةةةةةةةةةدم 

تحقيةةةةةةةةةةةةةق معةةةةةةةةةةةةةةدالت 

اإلشةةةةةةةةة ال المتوقعةةةةةةةةةة 

، األمةةةةر ال ةةةةتي مسةةتقبل 

ةةةةى مةةةةن شةةةةرنه الترثيةةةةر عل

.إيرادات الصنةةدوق

ر الظةروف التةي تةؤثهي 

علةةةى السةةةوق العقةةةةاري 

مةةن خةةلل حجةةم العةةرض 

والطلةةةةةةةةةةةةةةب ووجةةةةةةةةةةةةةةود 

منافسةةةةةةةةةةةةةةةةةين جةةةةةةةةةةةةةةةةةدد 

ة بالقطاعةةةةةات المختلفةةةةة

ممةةةةا تةةةةؤثر علةةةةى القةةةةيم

اإليجاريةةةةةةةةةةةةةةة ونسةةةةةةةةةةةةةةب 

.اإلش ال مستقبل  

االفتراضيات والمخاطر للصندوق 
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الحرمين ريتتقرير صندوق جدوى 

النظرة العامة على قيمة الصندوق 

قيمة األصل العائدقيمة الدخلاالرتخدامالحيالمدينة األصل#

ريال300,781,390%5ريال15,039,070الضيافةالمسفلةمكة المكرمةفندق ثروات االندلسية1

ريال216,478,125%6ريال12,988,488الضيافةالششهمكة المكرمةفندق ثروات التقوى2

ريال94,565,545--تحت التطوير الضيافةالمسفلةمكة المكرمةفندق إبراهيم الخليل3

ريال21,000,000%6ريال1,260,000التجزئةالمسفلةمكة المكرمةمبنى بيع بالتجزئة مطعم4

توزيع المحفظة حسب قيمة األصولتوزيع المحفظة حسب قطاع األصول

الضيافة

التجزئة

ةفندق ثروات األندلسيعقارات تحت التطوير
78%

16%

3%

47%

مبنى بيع بالتجزئة مطعم

3%

فندق ثروات التقوى

34%

فندق إبرايم الخليل

16%

قيمة عوائد الصندوق قيمة الدخل إجمالي قيمة األصول 

%4.6ريال29,287,558ريال632,825,060

7



الحرمين ريتتقرير صندوق جدوى 

، حيحة، فقد قام فريق العمل بافتراض أن البيانةات المقدمةة مةن قبةل العميةل كاملةة وصةالحرمينريتصندوق جدوى لتقييم ،م2022/ 06/ 15بناء على تعميدكم لشركة باركود بتاريخ 

ة التقيةيم ، رةعيا منةا واألصةول المانيةة لعمليةمةدةإن فريقنا قد أتم تنفيت المامة بعد معاينة األصل ومراعاة جميع العناصةر المةؤثرة فةي القيمةة ، وباالرةتناد الةى المعةايير الدوليةة المعتو

ه ألجله مع ملحظة ويعد هتا التقرير شاادة يمكن االعتماد علياا في ال رض التي نفتت مامة التقييم هت. للوصول الى قيمة العقار المناربة لل رض التي أعد من أجله تقرير التقييم 

.أن هتا التقرير وحدة واحدة ال يصر أن ُتجزأ

920124003017320111007427320121011829620125004885

المقدمة

أرقام الصكوك

420109005330320105004011
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الحرمين ريتتقرير صندوق جدوى 

المقدمة

.الحرمينريتصندوق جدوى ( مستخدم التقرير ) المستفيد 

.شركة جدوى الخليل العقاريةمالك األرض و المنفعة

.الحرمينريتصندوق جدوى ( مستخدم التقرير ) المستفيد 

م15 / 06 / 2022تاريخ شركة باركود بتقييم األصل موضوع التقرير لتقدير قيمة العقار حسب معايير التقييم الدولية ب( الحرمين ريتصندوق جدوى )كل  العميل 

. ل رض تقييم دوري للصندوق العقاري، وبناء  عليه تم إعداد هتا التقرير

غرض التقييم 

م2022/ 06/ 30

تاريخ نفاذ القيمة 
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الحرمين ريتتقرير صندوق جدوى 

أرلوب التقييم. 3مالمعايير المانية لمامة التقيي. 2القدرة على تقييم األصل. 1

يم تملةةك بةةاركود كةةوادر مانيةةة قةةادرة علةةى تقيةة

هةةةةةتا النةةةةةوع مةةةةةن األصةةةةةول ، ولةةةةةدياا الكفةةةةةاءة 

فةةي المطلوبةةة للوصةةول إلةةى القيمةةة السةةوقية

التةةةةاريخ المطلةةةةوب ، وبنةةةةةاء علةةةةى ذلةةةةك قبلةةةةةت 

.المامة

نفةةةتت مامةةةة التقيةةةيم هةةةته ارةةةتنادا علةةةى

الصةادرة  IVS 2022معةايير التقيةيم الدوليةة 

 (VSC)عةةن مجلةةا معةةايير التقيةةيم الدوليةةة

، 2022-( تقيةةةةةيم)ترجمةةةةةة هيمةةةةةة المقيمةةةةةين 

ووفقةةةةةةةةةا لاجةةةةةةةةةراءات والقواعةةةةةةةةةد المانيةةةةةةةةةة 

صةول المتعارف علياا في أعمةال التقيةيم لأ

العقاريةةةةةةةة ، والتةةةةةةةي تقةةةةةةةوم علةةةةةةةى التحليةةةةةةةل 

، والمقارنةةةة والمعاينةةةة المباشةةةرة لكةةةل عقةةةار

والبحةةةةةةةةث قةةةةةةةةدر اإلمكةةةةةةةةان عةةةةةةةةن المةةةةةةةةؤثرات 

ن محةةل والخصةةائا اإليجابيةةة والسةةلبية للعةةي

.التقييم

ب اعتمةةةدنا فةةةي تقيةةةيم الصةةةندوق علةةةى أرةةةالي

عقةةةةةار التقيةةةةةيم الثلثةةةةةة والتةةةةةي تتنارةةةةةب مةةةةةع ال

أرةةةةلوب السةةةةوق، الةةةةدخل، : وخصائصةةةةه وهةةةةي 

حيةةةةةث  أن أرةةةةةلوب السةةةةةوق إيجةةةةةاد . والتكلفةةةةةة

مؤشةةةةرات للقيمةةةةة عةةةةن طريةةةةق مقارنةةةةة األصةةةةل 

وب وأرةةةل. الةةةتي يةةةتم تقييمةةةه برصةةةول مماثلةةةة

الةةدخل إيجةةاد مؤشةةر للقيمةةة مةةن خةةلل تحويةةل

يمةةةةةة التةةةةةدفقات النقديةةةةةة المسةةةةةتقبلية الةةةةةى ق

د أمةةةةا أرةةةةلوب التكلفةةةةة إيجةةةةا. رأرةةةةمالية حاليةةةةة

ادي مؤشةةةر للقيمةةةة بارةةةتخدام المبةةةدأ االقتصةةة

ر مةن التي ينا على أن المشتري لن يدفع أكث

، تكلفةةةة الحصةةةول علةةةةى أصةةةل منفعةةةة مماثلةةةةة

.رواء  عن طريق الشراء او البناء

نيةالمبادئ الفنية والقانو
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الحرمين ريتتقرير صندوق جدوى 

مصادر المعلومات وطبيعتاا. 6والفحاحدود المعاينة. 5أراس القيمة. 4

قةا أراس القيمة هو القيمة السوقية وهي وف

: (IVS)لتعري  معايير التقييم الدولية

المبلةةةةةق المقةةةةةدر الةةةةةتي ينب ةةةةةي علةةةةةى أرارةةةةةه "

قيةيم مبادلة األصول أو االلتزامات فةي تةاريخ الت

ة بين مشةتر راغةب وبةائع راغةب فةي إطةار معاملة

ث على أرةاس محايةد بعةد تسةويق منارةب حية

يتصةةةةةرف كةةةةةل طةةةةةرف مةةةةةن األطةةةةةراف بمعرفةةةةةة 

".وحكمة دون قسر أو إجبار

هةةةتا لتنفيةةةت مامةةةة التقيةةةيم وتحقيةةةق غةةةرض

حةةل التقريةةر تمةةت معاينةةة األعيةةان العقاريةةة م

هةةةةةتا التقريةةةةةر ، والمنةةةةةاطق المجةةةةةاورة لاةةةةةا ، 

والعقةةةةةةةةارات المشةةةةةةةةاباة إن وجةةةةةةةةدت ، مةةةةةةةةع 

ملحظة أنه ال يعتد باةته المعاينةة ألغةراض

.الفحا واالختبار الاندري للمباني 

جموعةة اعتمدنا في إعداد تقرير التقييم على م

بيةةة مةةن المصةةادر والمعلومةةات والبيانةةات المكت

.ييم التي نعتقد أناا تكاف  غرض ووقت التق

نيةالمبادئ الفنية والقانو
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الحرمين ريتتقرير صندوق جدوى 

، تم االطلع على صةورة الصةك

ة وعليةةةةه ف ننةةةةا نفتةةةةرض رةةةةلم

الصةةك وعةةدم وجةةود مةةا ينافيةةه

ر أو يعارضةةةه ، وقةةةد صةةةدر التقريةةة

بنةةةةةةةةةةاء  علةةةةةةةةةةى هةةةةةةةةةةتا ونخلةةةةةةةةةةي 

.يه مسموليتنا من كل ما يناف

االرتخدامات القانونية. 9لكحرية التصرف في الم. 8وثائق التملك. 7

المتاحة للعقار

.مطلقة

لمة بموجب المستندات المسةت

مةةةن العميةةةل تةةةم إفتةةةراض عةةةدم 

وجةةةةةةود أي موانةةةةةةع شةةةةةةرعية أو 

نظاميةةةةةة أو تجاريةةةةةةعلى العةةةةةين

العقاريةةةةةة تحةةةةةول دون أي مةةةةةن 

ة أو التصةةةةرفات الناقلةةةةة للملكيةةةة

.المنفعة على حد رواء

: يةةةة ارةةةتنادا للتنظيمةةةات البلد

فرن المواقع العقةارات الخاصةة

بالصةةةةةندوق ذات ارةةةةةتخدامات 

تجةةةةةةةةةةةاري ، : مختلفةةةةةةةةةةة وهةةةةةةةةةةو 

.وركني تجاري

نيةالمبادئ الفنية والقانو

رمينامتيازات وثيقة الت. 10

ين لةةةم يةةةتم إرةةةتلم وثيقةةةة تةةةرم

يلللعقار محل التقرير من العم
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الحرمين ريتتقرير صندوق جدوى 

ُأعةةةد التقريةةةر علةةةى طلةةةب خةةةا 

ول ةةةةةةةةرض ارتشةةةةةةةةاري، نةةةةةةةةدرك 

األهميةةةةةةةة القصةةةةةةةوى لصةةةةةةةاحب 

الطلةةةةةةب فةةةةةةي الحفةةةةةةا  علةةةةةةةى 

معطيةةةةةةات ومخرجةةةةةةات التقريةةةةةةر 

وكتماناةةةةةةةا، ونحةةةةةةةن ملتزمةةةةةةةون 

بةةةةةةتلك، ولةةةةةةن يةةةةةةتم ارةةةةةةتخدام 

المعلومةةةةات الخاصةةةةة بالعميةةةةل

فةةةةةةةةةةي غيةةةةةةةةةةر التقريةةةةةةةةةةر، وتعةةةةةةةةةةد 

اا معلوماتةةه ملكةةا خاصةةا لصةةاحب

ي وللمستخدمين المحةددين فة

ر التقرير وال يحةق ألي طةرف  خة

.االطلع علياا 

الملكية الفكرية . 12

وإعادة االرتخدام

يعةةةةةةةةةد هةةةةةةةةةتا التقريةةةةةةةةةر شةةةةةةةةةكل 

ركة ومضمونا ملكية فكرية لش

–بةةاركود، وال يجةةوز ألي طةةرف 

يشةةةةةمل هةةةةةتا صةةةةةاحب الطلةةةةةب 

ن أ–والمسةةةةةتفيد مةةةةةن التقريةةةةةر 

يعيةةةد نشةةةر كةةةل أو بعةةةض أجةةةزاء 

التقريةةةةةةةر دون الحصةةةةةةةول علةةةةةةةى 

.موافقة خطية من الشركة

السرية وحف  . 13

المعلومات

أعضةةةةاء فريةةةةق العمةةةةل أصةةةةحاب 

ل خبرات رابقة لمثل هتا العمة

وحاصةةلين علةةى إعتمةةادات فةةي

التقيةةةةةةةةةةةيم مةةةةةةةةةةةن الجااتةةةةةةةةةةةتات 

الصةةةةةةةلحية ، ولةةةةةةةديام الخبةةةةةةةرة 

ت الكافيةةةةةةةة بالمنةةةةةةةاطق وبفمةةةةةةةا

العقةةةةةةةار للعقةةةةةةةارات التةةةةةةةي تةةةةةةةم 

تقييماةةةةةةا كمةةةةةةةا ويقةةةةةةرون بةةةةةةةرن 

لةةةةةةديام القةةةةةةدرة علةةةةةةى إعةةةةةةداد 

قةا التقرير دون أي صةعوبات وف

م لمتطلبةةةةةةةةات معةةةةةةةةايير التقيةةةةةةةةي

.الدولية

نعتبةةةةةةر مامةةةةةةة التقيةةةةةةيم هةةةةةةته 

والتقريةةر المصةةاحب لاةةا مامةةة

ل ارتشةةةارية نحفةةة  فياةةةا أصةةةو

ة، الحيةةةةاد والشةةةةفافية والمانيةةةة

من غير ترثير خةارجي ألي طةرف

.كان

حدود المسؤولية . 11

واإلرتقللية

نيةالمبادئ الفنية والقانو

مأعضاء فريق التقيي. 14

13



الحرمين ريتتقرير صندوق جدوى 

نيةالمبادئ الفنية والقانو

العقةار للعقةارات بالمنةاطق وبفمةاتفيةةأعضاء فريق العمل أصحاب خبرات رابقة لمثل هتا العمل وحاصةلين علةى اعتمةادات فةي التقيةيم مةن الجاةات ذات الصةلحية ، ولةديام الخبةرة الكا

:ئام كالتالي رماالتي تم تقييماا كما ويقرون برن لديام القدرة على إعداد التقرير دون أي صعوبات وفقا لمتطلبات معايير التقييم الدولية ، والدارجة أ

:أعضاء فريق العمل -15

االعتماد التوقيع نوع العضوية رقم العضوية أرم المقيم

1210000001: رقم الترخيا العقار 1210000001أبانميعبدالكريم محمد 

هة01 / 03 / 1437: تاريخ الترخيا 
العقار 1210000054حسان عتيق 

العقار 1220000041صلح الصواف

العقار 1210001409عبدالكريم شيخ 
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فندق ثروات االندلسية

128808620221رقم التقرير

م2022/ 08/ 29رتاريخ التقري

.القيمة السوقيةأراس القيمة

رةطريقة الررملة المباش–ارلوب الدخليمأرلوب التقي

ريال300,781,390القيمة رقما  

ال غيرثلثمائة مليون وربعمائة وواحد وثمانون أل  وثلثمائة وتسعون ريال فقطتا  القيمة كتاب

المكرمةحي المسفلة، مكةالموقع 

Google mapsللوصول إلى الموقع من خلل 

https://goo.gl/maps/eSDF2jWn4JFvJsULA


الحرمين ريتتقرير صندوق جدوى 

الملخا التنفيتي

فرضية القيمةال رض من التقييم ( مستخدم التقرير ) المستفيد (العميل ) صاحب الطلب 

اإلرتخدام الحاليتقييم دوري للصندوق العقاريصندوق جدوى ريت الحرمينصندوق جدوى ريت الحرمين

ارم المالكمساحة األرضنوع العقارعنوان العقار 

شركة جدوى الخليل العقارية²م641.97فندقمكة المكرمة ، المسفله

أراس القيمة نوع الملكية تاريخ الصكرقم الصك

القيمة السوقيةملكية مطلقةهة4201090053301440/03/27

تاريخ المعاينةتاريخ التعميد أرلوب التقييم معايير التقييم 

ترجمة هيمة ( IVS) معايير التقييم الدولية 
2022-( تقييم ) المقيمين 

م 2022/06/15م2022/06/15رةطريقة الررملة المباش-أرلوب الدخل 

القيمة الناائية كتابة  القيمة الناائية رقما  تاريخ القيمة 

.ط ال غيرثلثمائة مليون وربعمائة وواحد وثمانون أل  وثلثمائة وتسعون ريال فقريال300,781,390م2022/06/30

الملحظات 
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الحرمين ريتتقرير صندوق جدوى 

صك العقار

بيانات الملكية

شركة جدوى الخليل العقاريةأرم المالك

1010495553رقم هوية المالك

420109005330رقم الصك

هة1440/03/27تاريخ الصك

-رقم رخصة البناء

-تاريخ رخصة البناء

-رقم محضر التجزئة

-ةتاريخ محضر التجزئ

-رقم قرار ذرعة

-رقم القرار المساحي

ملحظات

-
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الحرمين ريتتقرير صندوق جدوى 

موقع العقار

المشاعر

الحرم المكي

.الموقع المرفق من العميلتم الوقوف على العقار حسب

موقع العقار

ملحظات

موقع العقار على مستوى المدينة 

المملكة العربية السعوديةالدولة

منطقة مكة المكرمةالمنطقة 

مكة المكرمةالمدينة

داخل النطاقالموقع العام

المسفلةالحي

-أرم المخطط

-رقم المخطط

-رقم البلوك 

بدونرقم القطعة 

-رقم الوحدة

39.822290، 21.415045اإلحداثيات 
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الحرمين ريتتقرير صندوق جدوى 

موقع العقار على مستوى المدينة 

(حسب النظام)ارتخدام األرض 

تجاري وركني

(  حسب الصك ) مساحة األرض 

²م641.97

شكل األرض 

غير منتظممنتظم √

منسوب األرض

منتظممختل مستوي√

بناء القطعة المجاورة 

غير مبنيمبني√

-

بيانات األرض

ملحظات

موقع العقار
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الحرمين ريتتقرير صندوق جدوى 

ل
خلي

م ال
هي
ق إبرا

طري

حدود وأطوال العقار 

شماال  
ركة غير نافتةالحدم57.33طول الضلع

-أرم الشارعم1.82عرض الشارع

جنوبا  
ركة غير نافتةالحدم24.96طول الضلع

-أرم الشارعم3.96عرض الشارع

شرقا  
شارعالحدم41.63طول الضلع

شارع أبراهيم الخليل أرم الشارعم22عرض الشارع

غربا  
جارالحدم10.84طول الضلع

-أرم الشارع-عرض الشارع

-

الحدود وألطوال 

ملحظات
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الحرمين ريتتقرير صندوق جدوى 

صورة للعقار 

اتبيانات المبنى والتشطيب

خررانةنوع البناء

جيد جداحالة البناء 

غير شاغرشاغريه المبنى

ركنيارتخدام المبنى

²م---مساحة البناء 

رنة8عمر المبنى 

دور14إجمالي عدد األدوار

ال يوجدالقبو

دورالدور األرض

دورالميزانين 

دور12األدوار المتكررة

جيدمستوى التشطيب

جبا مستوياتتشطيبات األرق 

-تشطيبات األرضيات

مركزينوع التكيي 
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الحرمين ريتتقرير صندوق جدوى 

صورة للعقار من الداخل

خدمات المبنى 

غير متوفرمتوفر√مصاعد

غير متوفر√متوفررللم كاربائية

غير متوفرمتوفر√نظام إطفاء حرائق

غير متوفرمتوفر√نظام إنتار حرائق

غير متوفر√متوفرنظام تحلية مياه

غير متوفر√متوفرمولدات كاربائية

%100إنجاز الايكل اإلنشائي

-إنجاز الواجاات الخارجية

-ليةإنجاز التشطيبات الداخ

ريال--منريال--مننجازالقيمة المتوقعة لا

ب تم تقدير القيمة حس

بقيةإعمال البناء والتشطيبات المت
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الحرمين ريتتقرير صندوق جدوى 

خدمات عامة 

مراكز طبية بنوكدوائر حكومية

غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر √

خدمات عامة 

محطات وقودمطاعم أرواق تجارية 

غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر √

خدمات البنية التحتية

شبكة تصري  السيولشبكة هات شبكة المياهشبكة صرف صحيشبكة الكارباء

ر غير متوفمتوفر√غير متوفرمتوفر√ر غير متوفمتوفر√غير متوفر متوفر√ر غير متوفمتوفر√

المرافق العامة

تعليميةحدائقمساجد

غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر √

عالخدمات المتواجدة بالموق

الخدمات المتوفرة بالعقار

الصرف الصحي كارباءهات ماء

غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر√
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الحرمين ريتتقرير صندوق جدوى 

صور العقار 

واجاة الفندق

الدور العلوي

واجاة الفندق

غرفة الفندق

باو الفندق

ارتقبال الفندق
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الحرمين ريتتقرير صندوق جدوى 

ةخريطة توضر مواقع المقارنات العقاري

ملحضاتنوع العرضإجمالي القيمةالمساحةنوع العقار م

عرض لايجار حدريال²350م45فندق1
ترجير ايام السنة

أجنحة رتاج البيتفندق

عرض لايجار حدريال²550م45فندق2
ترجير مورم رمضان

فندق أجنحة رتاج البيت

داخل المنطقة المركزيةترجير الحاجعرض لايجار حدريال²6000م15فندق3

فندق الضيافة بلزا-ترجير ايام السنةعرض لايجار حدريال²300م50فندق4

فندق الضيافة بلزا-ترجير مورم رمضانعرض لايجار حدريال²450م50فندق5

فندق الضيافة بلزا-ترجير الحاجعرض لايجار حديال²5,000م15فندق6

عرض للبيع حدريال²255,000,000م750فندق7
نجوم4فندق 

860= ، عدد حجاج 288= عدد ال رف 
%5= العائد 18,000,000=  اجمالي الدخل 

اعة أو تم عمل مسر ميداني لتحليل أرعار السوق للعقارات الواقعة في منطقة العقار رواء  عقارات مب

. مؤجرة أو معروضة وتجدون أدناه عينات المسر 

جدول المقارنات

مسر السوق للعقارات المجاورة

3 1
2

7

6

4

5

موقع العقار



الحرمين ريتتقرير صندوق جدوى 

اإلجماليالقيمةالعدد/ المساحة المسمى

ريال13,953,750قيمة ال رفة رنويا  45,750عدد أيام السنة305أيام السنة

ريال445,500قيمة دخل ال رف يوميا  14,850عدد أيام الشار 30مورم رمضان

ريال5,640,000للحاج الواحد6,000عدد الحجاج940مورم الحج

ريال1,445,135للمحل الواحد1,445,135تجاري واحدمحلالمحللت التجارية

:الدخلالقيمة بطريقة ررملة

ل البيانات المالية معدل الررملة ونسبة الشواغر في المنطقة وتحليسبةبعد إجراء مسر ميداني ألرعار السوق الحالية لتوجه أرعار اإليجارات للعقارات الواقعة في منطقة العقار المراد تثمينه ومعرفة متورط م

للعقار المراد تثمينه

:على ذلك تم تقدير قيمة الدخل للعقار بناء على مؤشرات السوق للمنطقة المحيطة وهي وبناء  

تقدير القيمة 
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الحرمين ريتتقرير صندوق جدوى 

ملخا التقييم

القيمة النسبة البيان 

ريال21,484,385-الدخل اإلجمالي

-%0نسبة الشواغر

ريال0-قيمة نسبة الشواغر

ريال 21,484,385-الدخل الفعال

-%30نسبة المصروفات

ريال6,445,316-قيمة نسبة المصروفات

ريال15,039,070-صافي الدخل

5 %-معدل الررملة

:األش المعدالت

التقدير القيمة 

مورم الحجمورم رمضانأيام السنة

50%90%100%

القيمة كتابتا  القيمة رقما  

.ثلثمائة مليون وربعمائة وواحد وثمانون أل  وثلثمائة وتسعون ريال فقط الغير ريال فقط ال غيرريال300,781,390
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فندق ثروات التقوى

128814620221رقم التقرير

م2022/ 08/ 29رتاريخ التقري

.القيمة السوقيةأراس القيمة

رةطريقة الررملة المباش–ارلوب الدخليمأرلوب التقي

ريال216,478,125القيمة رقما  

ن ريالممتان ورتة عشر مليون وأربعمائة وثمانية وربعون أل  ومائة وخمسة وعشروتا  القيمة كتاب

المكرمةحي الششه، مكةالموقع 

Google mapsللوصول إلى الموقع من خلل 

https://goo.gl/maps/JeeJYLNgWWAYcaYp9


الحرمين ريتتقرير صندوق جدوى 

الملخا التنفيتي

فرضية القيمةال رض من التقييم ( مستخدم التقرير ) المستفيد (العميل ) صاحب الطلب 

اإلرتخدام الحاليتقييم دوري للصندوق العقاريصندوق جدوى ريت الحرمينصندوق جدوى ريت الحرمين

ارم المالكمساحة األرضنوع العقارعنوان العقار 

شركة جدوى الخليل العقارية²م2,216.23فندقالششه، مكة المكرمة 

أراس القيمة نوع الملكية تاريخ الصكرقم الصك

القيمة السوقيةملكية مطلقةهة1440/ 03/ 27(.  انظر الملحظة) صكوك 3عدد 

تاريخ المعاينةتاريخ التعميد أرلوب التقييم معايير التقييم 

ترجمة هيمة ( IVS) معايير التقييم الدولية 
2022-( تقييم ) المقيمين 

م2022/06/15م2022/06/15رةطريقة الررملة المباش-أرلوب الدخل 

القيمة الناائية كتابة  القيمة الناائية رقما  تاريخ القيمة 

.ط ال غيرممتان ورتة عشر مليون وأربعمائة وثمانية وربعون أل  ومائة وخمسة وعشرون ريال فقريال216,478,125م2022/06/30

الملحظات 

(.320111007427)، صك رقم (320121011829)، صك رقم (920124003017)صك رقم 
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الحرمين ريتتقرير صندوق جدوى 

صك العقار

بيانات الملكية

شركة جدوى الخليل العقاريةأرم المالك

1010495553رقم هوية المالك

920124003017رقم الصك

هة1440/ 03/ 27تاريخ الصك

-رقم رخصة البناء

-تاريخ رخصة البناء

-رقم محضر التجزئة

-ةتاريخ محضر التجزئ

-رقم قرار ذرعة

-رقم القرار المساحي

ملحظات
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الحرمين ريتتقرير صندوق جدوى 

الحرم المكي موقع العقار

المشاعر

المملكة العربية السعوديةالدولة

منطقة مكة المكرمةالمنطقة 

مكة المكرمةالمدينة

داخل النطاقالموقع العام

الششهالحي

مخطط عبدهلل الفيصلأرم المخطط

ب23/15/1رقم المخطط

-رقم البلوك 

14-13-9/أ/168رقم القطعة 

-رقم الوحدة

39.861154، 21.433844اإلحداثيات 

تم الوقوف على العقار حسب الموقع المرفق من العميل

موقع العقار

ملحظات

موقع العقار على مستوى المدينة 
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الحرمين ريتتقرير صندوق جدوى 

موقع العقار على مستوى المدينة 

(حسب النظام)ارتخدام األرض 

تجاري وركني

(  حسب الصك ) مساحة األرض 

²م2,216.23

شكل األرض 

غير منتظممنتظم √

منسوب األرض

منتظممختل مستوي√

بناء القطعة المجاورة 

غير مبنيمبني√

بيانات األرض

ملحظات

موقع العقار
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الحرمين ريتتقرير صندوق جدوى 

حدود وأطوال العقار 

شماال  
شارع وجارالحدم92.84طول الضلع

-أرم الشارعم15عرض الشارع

جنوبا  
شارعالحدم40.71طول الضلع

-أرم الشارعم10عرض الشارع

شرقا  
جارالحدم18.15طول الضلع

-أرم الشارع-عرض الشارع

غربا  
جارالحدم51.01طول الضلع

-أرم الشارع-عرض الشارع

الحدود وألطوال 

ملحظات
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الحرمين ريتتقرير صندوق جدوى 

صورة للعقار 

اتبيانات المبنى والتشطيب

خررانةنوع البناء

جيد جداحالة البناء 

غير شاغرشاغريه المبنى

ركنيارتخدام المبنى

²م-مساحة البناء 

(.حسب المعاينة ) رنة 4عمر المبنى 

دور24إجمالي عدد األدوار

دورالقبو

دورالدور األرض

دورالميزانين 

دور22األدوار المتكررة

مستوى التشطيبمستوى التشطيب

جبا مستوياتتشطيبات األرق 

-تشطيبات األرضيات

مركزينوع التكيي 
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الحرمين ريتتقرير صندوق جدوى 

صورة للعقار 

خدمات المبنى 

غير متوفرمتوفر√مصاعد

غير متوفر√متوفررللم كاربائية

غير متوفرمتوفر√نظام إطفاء حرائق

غير متوفرمتوفر√نظام إنتار حرائق

غير متوفر√متوفرنظام تحلية مياه

غير متوفر√متوفرمولدات كاربائية

%100إنجاز الايكل اإلنشائي

%-إنجاز الواجاات الخارجية

%0ليةإنجاز التشطيبات الداخ

ريال0منريال0مننجازالقيمة المتوقعة لا

ب تم تقدير القيمة حس

بقيةإعمال البناء والتشطيبات المت
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الحرمين ريتتقرير صندوق جدوى 

خدمات عامة 

مراكز طبية بنوكدوائر حكومية

غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر √

خدمات عامة 

محطات وقودمطاعم أرواق تجارية 

غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر √

خدمات البنية التحتية

شبكة تصري  السيولشبكة هات شبكة المياهشبكة صرف صحيشبكة الكارباء

ر غير متوف√متوفرغير متوفرمتوفر√ر غير متوفمتوفر√غير متوفر متوفر√ر غير متوفمتوفر√

المرافق العامة

تعليميةحدائق مساجد

غير متوفر متوفر√غير متوفر √متوفرغير متوفر متوفر √

عالخدمات المتواجدة بالموق

الخدمات المتوفرة بالعقار

الصرف الصحي كارباءهات ماء

غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر√
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الحرمين ريتتقرير صندوق جدوى 

صور العقار 

من خل  الفندق

دورة المياه

المدخل

المصلى

واجاة الفندق

منطقة المصاعد
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الحرمين ريتتقرير صندوق جدوى 

ملحظاتنوع العرضةإجمالي القيمالمساحةر نوع العقام

عرض لايجار حدريال²180م45فندق1
نجوم5فندق 

أيام السنة

عرض لايجار حدريال²350م45فندق2
نجوم5فندق 

مورم رمضان

عرض لايجار حدريال²3,500م20فندق3
نجوم 5فندق 

حاج 3,500

²م1,014فندق4
150,000,000

ريال
عرض للبيع حد

نجوم5فندق 
حاج1175غرفة، 280دور، 15

مصاعد8
ريال9,000,000اجمالي الدخل 

%6العائد 

ةخريطة توضر مواقع المقارنات العقاري

اعةة أو تم عمةل مسةر ميةداني لتحليةل أرةعار السةوق للعقةارات الواقعةة فةي منطقةة العقةار رةواء  عقةارات مب

. مؤجرة أو معروضة وتجدون أدناه عينات المسر 

جدول المقارنات

3

4

1

مسر السوق للعقارات المجاورة

2
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الحرمين ريتتقرير صندوق جدوى 

:القيمة بطريقة ررملة الدخل 

ل البيانات المالية معدل الررملة ونسبة الشواغر في المنطقة وتحليسبةبعد اجراء مسر ميداني ألرعار السوق الحالية لتوجه أرعار اإليجارات للعقارات الواقعة في منطقة العقار المراد تثمينه ومعرفة متورط ن

للعقار المراد تثمينه

:على ذلك تم تقدير قيمة الدخل للعقار بناء على مؤشرات السوق للمنطقة المحيطة وهي وبناء  

تقدير القيمة 

اإلجماليالقيمةالعدد/ المساحة المسمى

ريال8,372,250قيمة ال رفة رنويا  27,450عدد أيام السنة305أيام السنة

ريال252,000قيمة دخل ال رف يوميا  8,400عدد أيام الشار 30مورم رمضان

ريال8,694,000للحاج الواحد3,500عدد الحجاج2,484مورم الحج

39



الحرمين ريتتقرير صندوق جدوى 

معدالت اإلش ال 

مورم الحجمورم رمضانأيام السنة

50%80%100%

التقدير القيمة 

القيمة كتابتا  القيمة رقما  

.ممتان ورتة عشر مليون وأربعمائة وثمانية وربعون أل  ومائة وخمسة وعشرون ريال فقط ال غيرريال216,478,125

ملخا التقييم

القيمة النسبة البيان 

ريال 17,318,250-الدخل اإلجمالي

-%0نسبة الشواغر

ريال0-قيمة نسبة الشواغر

ريال 17,318,250-الدخل الفعال

-%25نسبة المصروفات

ريال 4,329,563-قيمة نسبة المصروفات

ريال 12,988,488-صافي الدخل

%6-معدل الررملة
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فندق إبراهيم الخليل

128816620221رقم التقرير

م2022/ 08/ 29رتاريخ التقري

.القيمة السوقيةأراس القيمة

قارنةطريقة التكلفة وطريقة الم-أرلوب السوق يمأرلوب التقي

ريال94,565,545القيمة رقما  

.غيراربعة وتسعون مليون وخمسمائة وخمسة ورتون أل  وخمسمائة وخمسة وأربعون ريال فقط التا  القيمة كتاب

المكرمةحي المسفلة، مكةالموقع 

Google mapsللوصول إلى الموقع من خلل 

https://goo.gl/maps/7RNcjqkCbDYanJuB9


الحرمين ريتتقرير صندوق جدوى 

الملخا التنفيتي

فرضية القيمةال رض من التقييم ( مستخدم التقرير ) المستفيد (العميل ) صاحب الطلب 

اإلرتخدام الحاليتقييم دوري للصندوق العقاريصندوق جدوى ريت الحرمينصندوق جدوى ريت الحرمين

ارم المالكمساحة األرضنوع العقارعنوان العقار 

شركة جدوى الخليل العقارية²م260,97فندقالمسفلة، مكة المكرمة 

أراس القيمة نوع الملكية تاريخ الصكرقم الصك

القيمة السوقيةملكية مطلقةهة1440/ 03/ 32012400301827

تاريخ المعاينةتاريخ التعميد أرلوب التقييم معايير التقييم 

ترجمة هيمة ( IVS) معايير التقييم الدولية 
2022-( تقييم ) المقيمين 

طريقةةةةةةة التكلفةةةةةةة وطريقةةةةةةة -أرةةةةةةلوب السةةةةةةوق 
المقارنة

م2022/06/15م2022/06/15

القيمة الناائية كتابة  القيمة الناائية رقما  تاريخ القيمة 

.يرغالفقطريالوأربعونوخمسةوخمسمائةأل ورتونوخمسةوخمسمائةمليونوتسعوناربعةريال94,565,545م2022/06/30

الملحظات 
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الحرمين ريتتقرير صندوق جدوى 

صك العقار ورخصة البناء

بيانات الملكية

شركة جدوى الخليل العقاريةأرم المالك

1010495553رقم هوية المالك

320124003018رقم الصك

هة1440/ 03/ 27تاريخ الصك

-رقم رخصة البناء

-تاريخ رخصة البناء

-رقم محضر التجزئة

-ةتاريخ محضر التجزئ

-رقم قرار ذرعة

-رقم القرار المساحي

ملحظات
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الحرمين ريتتقرير صندوق جدوى 

موقع العقار

المشاعر

المملكة العربية السعوديةالدولة

منطقة مكة المكرمةالمنطقة 

مكة المكرمةالمدينة

داخل النطاقالموقع العام

المسفلةالحي

-أرم المخطط

-رقم المخطط

-رقم البلوك 

بدونرقم القطعة 

المسفلةرقم الوحدة

تم الوقوف على العقار حسب الموقع المرفق من العميل

موقع العقار

ملحظات

موقع العقار على مستوى المدينة 

الحرم المكي
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الحرمين ريتتقرير صندوق جدوى 

موقع العقار على مستوى المدينة 

(حسب النظام)ارتخدام األرض 

تجاري وركني

(  حسب الصك ) مساحة األرض 

²م260.97

شكل األرض 

غير منتظممنتظم √

منسوب األرض

منتظممختل مستوي√

بناء القطعة المجاورة 

غير مبنيمبني√

بيانات األرض

ملحظات

موقع العقار

45



الحرمين ريتتقرير صندوق جدوى 

شماال  
ركةالحدم21.75طول الضلع

-أرم الشارع-عرض الشارع

جنوبا  
جارالحدم14.03طول الضلع

-أرم الشارع-عرض الشارع

شرقا  
ركةالحدم7طول الضلع

-أرم الشارع-عرض الشارع

غربا  
شارعالحدم21.3طول الضلع

-أرم الشارع-عرض الشارع

الحدود وألطوال 

ملحظات

حدود وأطوال العقار 
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الحرمين ريتتقرير صندوق جدوى 

صورة للعقار 

اتبيانات المبنى والتشطيب

خررانةنوع البناء

-حالة البناء 

شاغرشاغريه المبنى

-ارتخدام المبنى

²م4,074مساحة البناء 

تحت االنشاءعمر المبنى 

دور10إجمالي عدد األدوار

دورالقبو

دورالدور األرض

دورالميزانين 

دور8األدوار المتكررة

-مستوى التشطيب

-تشطيبات األرق 

-تشطيبات األرضيات

-نوع التكيي 
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الحرمين ريتتقرير صندوق جدوى 

صورة للعقار 

خدمات المبنى 

غير متوفر√متوفرمصاعد

غير متوفر√متوفررللم كاربائية

غير متوفر√متوفرنظام إطفاء حرائق

غير متوفر√متوفرنظام إنتار حرائق

غير متوفر√متوفرنظام تحلية مياه

غير متوفر√متوفرمولدات كاربائية

%35إنجاز الايكل اإلنشائي

%-إنجاز الواجاات الخارجية

%0ليةإنجاز التشطيبات الداخ

ريال0منريال0مننجازالقيمة المتوقعة لا

ب تم تقدير القيمة حس

بقيةإعمال البناء والتشطيبات المت
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الحرمين ريتتقرير صندوق جدوى 

خدمات عامة 

مراكز طبية بنوكدوائر حكومية

غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر √

خدمات عامة 

محطات وقودمطاعم أرواق تجارية 

غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر √

خدمات البنية التحتية

شبكة تصري  السيولشبكة هات شبكة المياهشبكة صرف صحيشبكة الكارباء

ر غير متوفمتوفر√غير متوفرمتوفر√ر غير متوفمتوفر√غير متوفر متوفر√ر غير متوفمتوفر√

المرافق العامة

تعليميةحدائق مساجد

غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر √

عالخدمات المتواجدة بالموق

الخدمات المتوفرة بالعقار

الصرف الصحي كارباءهات ماء

غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر√
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الحرمين ريتتقرير صندوق جدوى 

صور العقار 

داخل المبنى

جانب من االعمال االنشائية

المباني المجاورة للفندق

جانب من االعمال االنشائية

واجاة الفندق

الدرج
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الحرمين ريتتقرير صندوق جدوى 

ملحظاتنوع العرضإجمالي القيمةالمساحةنوع العقار م

لطريق إبراهيم الخليحد-عرض للبيع ريال²106,400,000م280يةارض ركنية تجار1

لطريق إبراهيم الخليحد-عرض للبيع ريال²174,080,000م544يةارض ركنية تجار2

لطريق إبراهيم الخليحد-عرض للبيع ريال²100,000,000م250يةارض ركنية تجار3

ةخريطة توضر مواقع المقارنات العقاري

اعةة أو تم عمةل مسةر ميةداني لتحليةل أرةعار السةوق للعقةارات الواقعةة فةي منطقةة العقةار رةواء  عقةارات مب

. مؤجرة أو معروضة وتجدون أدناه عينات المسر 

جدول المقارنات
3

1

مسر السوق للعقارات المجاورة

2

موقع العقار
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الحرمين ريتتقرير صندوق جدوى 

:الجدول التالي ر ترثيرا لكل مقارنة مع العقار المراد تقييمه حسبكثمن خلل المسر الميداني لمنطقة العقار تم اختيار أكثر المقارنات المناربة التي تتشابه مع العقار موضع التقييم ، وتحليل العوامل األ

رنة القيمة بطريقة المقا

2المقارنة رقم 1المقارنة رقم العقار المستادف العوامل 

للبيع-عرض حد للبيع-عرض حد -نوع العرض

ريال106,400,000ريال100,000,000-إجمالي قيمة العقار

²م/ريال ²380,000م/ريال 400,000-قيمة المتر المربع

2022/06/272022/06/27-تاريخ المقارنة

²م²280م²250م260.97مساحة األرض

00-نوع العقار

00-مساحة المباني

ممتازممتازجيد جدا  افضلية الموقع

غير متوفرمتوفرمتوفرتوفر رخصة البناء

قابل للتفاوضقابل للتفاوض-وضع السوق والمفاوضات

.ت جميع المقارنات لتوائم مع العقار المراداحالتقريب فرق العوامل بين المقارنات والعقار المستادف قام فريق العمل بعمليات ضبط العوامل حيث تم ابتداء  ضبط مساحة األرض بتوحيد مس

ريال106,400,000ريال100,000,000السعر اإلجمالي قبل تعديل المساحة

²م²280م250مساحة األرض 

²م/ريال ²380,000م/ريال 400,000رعر المتر المربع

ريال99,168,600ريال104,388,000السعر اإلجمالي بعد التعديل
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الحرمين ريتتقرير صندوق جدوى 

:ومن خلل الجدول التالي تم عمل الضبط النسبي لبقية العوامل للوصول لقيمة ناائية لكل مقارنة

رنة القيمة بطريقة المقا

الضبط2المقارنة رقم الضبط1المقارنة رقم العقار المستادف العوامل 

-ريال99,168,600-ريال104,388,000-السعر اإلجمالي بعد التعديل 

-للبيع-عرض حد -للبيع-عرض حد -نوع العرض

-²م/ريال 380,000-²م/ريال 400,000-قيمة المتر المربع

-2022/06/27-2022/06/27-تاريخ المقارنة

-ارض ركنية تجارية-ارض ركنية تجاريةفندقنوع العقار

-5اكبر+5اص ر0مساحة االرض

-5ممتاز-5ممتازجيد جدا  افضلية الموقع

+10غير متوفر-متوفرمتوفرتوفر رخصة البناء

-10قابل للتفاوض-10قابل للتفاوض-وضع السوق والمفاوضات

%30%20مجموع الضبط النسبي 

%10-%10-صافي الضبط النسبي

9,916,860-10.438.800-قيمة الضبط النسبي 

ريال89,251,740ريال93,949,200إجمالي القيمة الناائية بعد التسوية

%60%40نسبة المساهمة لكل مقارن في القيمة

ريال53,551,044ريال37,579,680قيمة المساهمة لكل مقارن في القيمة الناائية

القيمة كتابتا  القيمة رقما  

.واحد وتسعون مليون ومائة وثلثون أل  وربعمائة وأربعة وعشرون ريال فقط ال غيرريال91,130,724
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الحرمين ريتتقرير صندوق جدوى 

:القيمة بررلوب التكلفة 

.التكالي  اإلنشائية حتى تاريخه+ قيمة العقار السوقية = حسب البيانات المزودة من العميل تمت إضافة التكالي  اإلنشائية االولية للعقار محل التقييم 

التكالي  االنشائية بة+ بحيث تكون قيمة العقار السوقية 

تقدير القيمة 

54

القيمة كتابتا  القيمة رقما  

.اربعة وتسعون مليون وخمسمائة وخمسة ورتون أل  وخمسمائة وخمسة وأربعون ريال فقط ال غيرريال94,565,545

التكالي  اإلنشائية حتى تاريخهقيمة العقار السوقية 

ريال3,434,821ريال91,130,724



مبنى بيع بالتجزئة مطعم

128818620221رقم التقرير

م2022/ 08/ 29رتاريخ التقري

.القيمة السوقيةأراس القيمة

طريقة الررملة المباشرة–ارلوب الدخليمأرلوب التقي

ريال21,000,000القيمة رقما  

واحد وعشرون مليون ريال فقط ال غيرتا  القيمة كتاب

المكرمةحي المسفلة، مكةالموقع 

Google mapsللوصول إلى الموقع من خلل 

https://goo.gl/maps/wV2QBjFGDo7JYz438


الحرمين ريتتقرير صندوق جدوى 

الملخا التنفيتي

فرضية القيمةال رض من التقييم ( مستخدم التقرير ) المستفيد (العميل ) صاحب الطلب 

اإلرتخدام الحاليتقييم دوري للصندوق العقاريصندوق جدوى ريت الحرمينصندوق جدوى ريت الحرمين

ارم المالكمساحة األرضنوع العقارعنوان العقار 

شركة جدوى الخليل العقارية²م57.97عمارة تجارية ركنيةمكة المكرمة ، المسفله

أراس القيمة نوع الملكية تاريخ الصكرقم الصك

القيمة السوقيةملكية مطلقةهة6201250048851439/08/23

تاريخ المعاينةتاريخ التعميد أرلوب التقييم معايير التقييم 

ترجمة هيمة ( IVS) معايير التقييم الدولية 
2022-( تقييم ) المقيمين 

م 2022/06/15م2022/06/15رةطريقة الررملة المباش-أرلوب الدخل 

القيمة الناائية كتابة  القيمة الناائية رقما  تاريخ القيمة 

.واحد وعشرون مليون ريال فقط الغيرريال21,000,000م2022/06/30

الملحظات 
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الحرمين ريتتقرير صندوق جدوى 

صك العقار

بيانات الملكية

شركة جدوى الخليل العقاريةأرم المالك

1010495553رقم هوية المالك

620125004885رقم الصك

هة1439/08/23تاريخ الصك

-رقم رخصة البناء

-تاريخ رخصة البناء

-رقم محضر التجزئة

-ةتاريخ محضر التجزئ

-رقم قرار ذرعة

-رقم القرار المساحي

ملحظات

-
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الحرمين ريتتقرير صندوق جدوى 

الحرم المكي

موقع العقار

المشاعر

المملكة العربية السعوديةالدولة

منطقة مكة المكرمةالمنطقة 

مكة المكرمةالمدينة

داخل النطاقالموقع العام

المسفلةالحي

-أرم المخطط

-رقم المخطط

-رقم البلوك 

-رقم القطعة 

-رقم الوحدة

الموقع المرفق من العميلتم الوقوف على العقار حسب

موقع العقار

ملحظات

موقع العقار على مستوى المدينة 
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الحرمين ريتتقرير صندوق جدوى 

موقع العقار على مستوى المدينة 

(حسب النظام)ارتخدام األرض 

تجاري

(  حسب الصك ) مساحة األرض 

²م57.97

شكل األرض 

غير منتظممنتظم √

منسوب األرض

منتظممختل مستوي√

بناء القطعة المجاورة 

غير مبنيمبني√

-

بيانات األرض

ملحظات

موقع العقار
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الحرمين ريتتقرير صندوق جدوى 

شماال  
ركةالحدم8.15طول الضلع

-أرم الشارعم2.8عرض الشارع

جنوبا  
جارالحدم6.5طول الضلع

-أرم الشارع-عرض الشارع

شرقا  
ركةالحدم8.54طول الضلع

-أرم الشارعم3.45عرض الشارع

غربا  
ركةالحدم6.9طول الضلع

-أرم الشارعم1.4عرض الشارع

الحدود وألطوال 

ملحظات

حدود وأطوال العقار 

موقع العقار
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الحرمين ريتتقرير صندوق جدوى 

صورة للعقار 

اتبيانات المبنى والتشطيب

خرراننةنوع البناء

ضعي حالة البناء 

شاغرشاغريه المبنى

تجاريارتخدام المبنى

²م0مساحة البناء 

رنة20عمر المبنى 

دور3إجمالي عدد األدوار

ال يوجدالقبو

دورالدور األرض

ال يوجدالميزانين 

دوريناألدوار المتكررة

جيدمستوى التشطيب

-تشطيبات األرق 

-تشطيبات األرضيات

-نوع التكيي 
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الحرمين ريتتقرير صندوق جدوى 

صورة للعقار 

خدمات المبنى 

غير متوفر√متوفرمصاعد

غير متوفر√متوفررللم كاربائية

غير متوفرمتوفر√نظام إطفاء حرائق

غير متوفرمتوفر√نظام إنتار حرائق

غير متوفر√متوفرنظام تحلية مياه

غير متوفر√متوفرمولدات كاربائية

%100إنجاز الايكل اإلنشائي

-إنجاز الواجاات الخارجية

-ليةإنجاز التشطيبات الداخ

ريال-منريال-مننجازالقيمة المتوقعة لا

ب تم تقدير القيمة حس

بقيةأعمال البناء والتشطيبات المت
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الحرمين ريتتقرير صندوق جدوى 

خدمات عامة 

مراكز طبية بنوكدوائر حكومية

غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر √

خدمات عامة 

محطات وقودمطاعم أرواق تجارية 

غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر √

خدمات البنية التحتية

شبكة تصري  السيولشبكة هات شبكة المياهشبكة صرف صحيشبكة الكارباء

ر غير متوف√متوفرغير متوفرمتوفر√ر غير متوفمتوفر√غير متوفر متوفر√ر غير متوفمتوفر√

المرافق العامة

تعليميةحدائقمساجد

غير متوفر متوفر√غير متوفر √متوفرغير متوفر متوفر √

عالخدمات المتواجدة بالموق

الخدمات المتوفرة بالعقار

الصرف الصحي كارباءهات ماء

غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر√غير متوفر متوفر√
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الحرمين ريتتقرير صندوق جدوى 

صور العقار 

المباني المجاورة

صورة للواجاة 

المبنى المجاور

المحلت التجارية

التجاري

رالمبنى المستادف والمجاو
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الحرمين ريتتقرير صندوق جدوى 

ةخريطة توضر مواقع المقارنات العقاري

ملحضاتنوع العرض إجمالي القيمةالمساحةنوع العقار م

محل تجاري دور ارضيعرض لايجار حدريال²900,000م30معارض1

محل تجاري فتحتينعرض لايجار حدريال²1,000,000م50معارض2

اعة أو تم عمل مسر ميداني لتحليل أرعار السوق للعقارات الواقعة في منطقة العقار رواء  عقارات مب

. مؤجرة أو معروضة وتجدون أدناه عينات المسر 

جدول المقارنات

مسر السوق للعقارات المجاورة

1

2

موقع العقار
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الحرمين ريتتقرير صندوق جدوى 

:الدخلالقيمة بطريقة ررملة

ل البيانات المالية معدل الررملة ونسبة الشواغر في المنطقة وتحليسبةبعد إجراء مسر ميداني ألرعار السوق الحالية لتوجه أرعار اإليجارات للعقارات الواقعة في منطقة العقار المراد تثمينه ومعرفة متورط م

للعقار المراد تثمينه

:على ذلك تم التوصل إلى أن قيمة العقار هيوبناء  

التقدير القيمة 

ملخا التقييم

القيمة النسبة البيان 

ريال1,400,000-الدخل اإلجمالي

-%0نسبة الشواغر

ريال0-قيمة نسبة الشواغر

ريال1,400,000-الدخل الفعال

-%10نسبة المصروفات

ريال140,000-قيمة نسبة المصروفات

ريال1,260,000-صافي الدخل

%6-معدل الررملة

القيمة كتابتا  القيمة رقما  

واحد وعشرون مليون ريال فقط الغيرريال21,000,000
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الحرمين ريتتقرير صندوق جدوى 

:في نااية التقرير نود أن نؤكد لكم أن 

 التحليلت واالرتنتاجات تقتصر فقط على االفتراضات والظروف المفصر عناا.

 ليا لمقيمي باركود أي مصلحة في التقييم.

 لدى المقيمين جميع المؤهلت اللزمة إلعداد هتا التقرير.

 توجد الخبرة اللزمة لدى فريق العمل في هتا النوع من التقييم.

 تمت معاينة المواقع من قبل فريق باركود.

.اوين أدناه لعننحن على ثقة برننا قد أجرينا التقييم وفقا  لمعايير التقييم الدولية ، وفي حال وجود أي ارتفسارات نرمل منكم التواصل من خلل أحد ا

خاتمة

.

Info@barcode-sa.com

www.barcode-sa.com

:الرقم الموحد 

920005564

الرياض 

.تقاطع طريق الجامعة مع طريق عثمان بن عفان

( 966 ) 11 4000 111

جدة  

شارع األمير رلطان شمال دوار التاريخ

( 966 ) 12 6544 363

الخبر 

(شارع البيبسي) شارع األمير فيصل بن فاد 

920005564
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