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 يف العامل عىل كافة األصعدة، وسأعمل 
ً
 ورائدا

ً
 ناجحا

ً
هديف األول أن تكون بالدنا منوذجا

معكم عىل تحقيق ذلك.
“

خادم الحرمني الرشيفني
امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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املقدمـــــة



ترشفنــا بقبــول عرضكــم لتقــدمي خدماتنــا املهنيــة يف مجــال التقيــمي العقــاري لعقــارات التابعــة لصنــدوق جــدوى ريــت الحرمــني والواقعــة يف مكــة املكرمــة  
والغــرض مــن التقيــمي هــو اإلدراج يف القــوامئ املاليــة ، فقــد قــام فريــق عمــل منصــات للتقيــمي العقــاري باالفــرتاض عــى ان البيانــات املقدمــة مــن قبــل العميــل 
كاملــه وصحيحــه ، منصــات للتقيــمي العقــاري تــدرك أن هــذا التقريــر ســوف يــم االســتفادة منــه يف غــرض التقيــمي املتفــق عليــه ، وعليــه نوافــق عــى اســتخدام 
هــذا التقريــر لهــذا الغــرض عــى ان هــذه املوافقــة تخضــع لبنــود ورشوط االتفــاق املتعلقــة بهــا ، ونحــن يف منصــات افرتضنــا بــأن املعلومــات املقدمــه لنــا مــن العميــل 
موثــوق بهــا وان جميــع النواحــي جوهريــة ودقيقــه وكاملــة ومكتــب منصــات للتقيــمي العقــاري مل يقــم بايــة إجــراءات مســتقلة للتحقــق او التدقيــق فميــا يتعلــق 
بصحــة او ثبوتيــة املعلومــات املقدمــه لنــا والتقــدم أي ترصيــح او معــىن حــول هــذه املعلومــات لذلــك ال تقــدم منصــات للتقيــمي العقــاري أي مضــان مــن أي نــوع 

ســواء رصاحــه او مضــان عــى دقــة وإكمتــال البيانــات املســتلمه مــن العميــل املســتخدمه يف التقيــمي  . 

املقدمــــة



ملخص التقرير 

التقيمي النهايئ لصندوق ريت الحرمني 

القمية النهائية املوقع  نوع العقار امس العقار م

82,000,000 حي املسفلة . شارع إبراهمي الخليل ارض أرض تجارية  - فندق ابراهمي الخليل  1

321,500,000 حي الشبيكة . شارع إبراهمي الخليل فندق 2 فندق ثروات االندلسية

21,000,000 حي الهجلة . طريق الهجرة  مبىن تجاري 3 مبىن تجاري والواقع يف حي الهجلة .طريق الهجرة

222,600,000 حي الششة . شارع الحج فندق 4 فندق ثروات التقوى



االفرتاضات واملخاطر املتعقلة بالصندوق 

االفرتاضات الخاصة للصندوق 

 لنظام البناء باملنطقة.
ً
رسيان عقد املبىن التجاري مبىن تجاري بحي الهجلة – طريق الهجرة، وعند استخدام أسلوب التكلفة مت تقيمي األرض بافرتاض اعىل وافضل استخدام وفقا

 للقطاع عند حلول عام 2023.
ً
انتهاء عقد فندق ثروات التقوى وثروات األندلس وافرتاض اسناد إدارة الفندق ملشغل للوصول إىل استقرار الدخل وفقا

تكلفة الفرش والتجهزيات لفندق ثروات التقوى ال تقل عن 50 مليون لاير بغرض تشغيل الفندق خالل فرتة ال تزيد عن ثالث أشهر.

تكلفة تجديد فندق ثروات األندلس ال تقل عن 24 مليون.

تكلفة الفرش والتجهزيات لفندق ثروات األندلس ال تقل عن 20 مليون لاير .

مخاطر الصندوق 

عدم تجديد العقد يف الفرتات الالحقة و مخاطر نزع امللكية لصالح توسعة أي مرشوع لتطوير املنطقة املركزية  املبىن التجاري . طريق الهجرة 

 للظروف الراهنة بسبب جائحة كورونا و يف حالة إسناد إدارة الفندق ملشغل آخر من املحمتل 
ً
عدم القدرة عىل تأجري الفنادق بعقد واحد نظرا

انخفاض الدخل عن املتوقع و مخاطر ارتفاع تكاليف تجديد املبىن  والفرش 
فندق ثروات التقوى و ثروات االندلسية

تطويرها مبا اليتوافق مع افضل واعىل استخدام و طول فرتة االستمثار  ارض املسفلة  



العرض والطلب

مــع اعــان اململكــة للعــودة التدريجيــة للعــرة يف مراحلهــا الثــاث ســارعت الفنــادق الواقعــة يف مكــة املكرمــة لرفــع اســتعداداتها مــع تطبيــق الربوتوكــوالت 
الصحيــة املطلوبــة لمضــان ســامة الــزالء يف خطــوة تبــرش بانقشــاع الركــود الــذي الزم قطــاع الفنــادق طيلــة ال8 شــهور املاضيــة عــى اثــر تداعيــات جائحــة كورونــا 
 ان ذلــك يعــد بدايــة تدريجيــة لهــذا القطــاع والوصــول اىل الطاقــة 

ً
 %20 مــن نســب االشــغال اال

ً
ومــع بــدء عــودة املعمتريــن مــن خــارج اململكــة وإن كان محــدودا

 مــن هــذه الخســائر جــراء التوقــف الكامــل خــال الجائحــة وســتحرك عمليــة االيــواء 
ً
التشــغيلية الكاملــة مــع انتهــاء الجائحــة كمــا أن هــذه البدايــة ســتعوض شــيئا

يف فنــادق مكــة املكرمــة الــذي يحتــوي عــى قرابــة 300 الــف غرفــة فندقيــة ويف ظــل جائحــة كورونــا يجــري التنســيق بــني وزاريت الحــج والعــرة ووزارة الصحــة 
للوقــوف عــى آخــر املســتجدات الدوليــة ورصــد الــدول املوبــوءة ووضــع الخطــط والربامــج لذلــك ويف هــذا الصــدد مــن املقــرر ان يــم فتــح العــرة مــن الخــارج بأعــداد 
بســيطة وبإجــراءات صارمــة بيمنــا ســيكون المســاح للقادمــني مــن الــدول الــي ال ينتــرش فيهــا فــروس كورونــا مبعــدالت كبــرة ، اال أن هــذه البدايــة والــي لــن 
تزيــد فيهــا نســب االشــغال عــن %20 ســتحرك الركــود الــذي مــرت بــه فنــادق مكــة املكرمــة خــال الفــرتة الســابقة ، ومــن املتوقــع اال يعمــل القطــاع بطاقتــه 
االجماليــة األ بعــد فتــح العــرة بشــكل كامــل وذلــك كــون فنــادق مكــة املكرمــة واملدينــة املنــورة تعمتــد عــى عمليــات االشــغال بنســبة تصــل اىل %70 عــى 
القادمــني مــن الخــارج ، فميــا يشــكل الســوق الداخــي %30 مــن إشــغال الفنــادق وهــذا لــن يكــون اال مــع زوال الجائحــة وتفتتــح إجــراءات القــدوم الــذي ســينعش 

قطــاع الفنــادق بشــكل كبــر ويعــود كمــا كان قبــل الجائحــة 



العرض والطلب
قطاع التجزئة مبكة املكرمة:

شــهد قطــاع التجزئــة يف مكــة املكرمــة زيــادة يف مســاحة منافــذ التجزئــة الــي مت تســلميها خــال عــام 2021 مقارنــة بالعــام املــايض حيــث مت تســلمي 58الــف مــرت 
مربــع.

كمــا ادى تراجــع الســياحة الدينيــة الوافــدة ايل مكــة املكرمــة خــال الجائحــه ايل فــرض ضغــوط كبــرة عــي مشــاريع تطويــر منافــذ التجزئــة يف املدينــة, ممــا دفــع 
 كبــر عــي الــزوار مــن ضيــوف الرحمــن ايل محاولــة االحتفــاظ مبعــدالت 

ً
 بالقــرب مــن الحــرم, والذيــن يعمتــدون اعمتــادا

ً
اصحــاب العقــارات الذيــن ميتلكــون اصــوال

االشــغال لديهــم عــرب العديــد مــن التدابــر, ومنهــا عــي ســبيل املثــال منــح تخفيضــات كبــره عــي اســعار االيجــار. ورغــم الجهــود الكبــرة الــي بذلهااصحــاب 
العقــارات قفــذت معــدالت الشــواغر منافــذ التجزئــة بجميــع فئاتهــايف الســوق ايل %17 عــى اســاس ســنوي خــال الربــع االخــر مــن عــام 2021. 

 مــع التوجهــات املتغــرة عــي الصعيــد العاملــي, ســعت بعــض مراكــز منافــذ التجزئــه يف اململكــة ايل تطويــر منافــذ املاكــوالت واملرشوبــات لديهــا مــن اجــل 
ً
ومتاشــيا

خلــق املزيــد مــن التجــارب االجمتاعيةللــزوار. وقــد اثبتــت هــذه املشــاريع قدرتهــا عــي االســتفادة مــن ارتفــاع معــدالت االقبــال واوقــات بقــاء الــزوار فيــه – وبالتــايل 
زيــادة معــدالت االنفــاق بشــكل عــام عنــد مقارنتهابأصــول منافــذ التجزئــة ذات التوجــه الســويق  



العرض والطلب

 بجائحة كورونا 
ً
 متأثرا

ً
 كبريا

ً
يوضح منحىن الطلب انخفاضا

التتوفر معلومات كافيه متكننا من صياغة رمس بياين للعرض والطلب للمساحات التجارية يف مدينة مكة

العرض والطلب لفنادق 4 و 5 نجوم مبكة املكرمةالعرض والطلب للقطاع الفنديق مبكة املكرمة
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فندق إبراهمي الخليل

تاريخ التقرير : 08/03/2022
رقم التقرير : 31805

مسودة تقيمي ارض تجارية والواقعة يف حي املسفلة . شارع 
إبراهمي الخليل مبكة املكرمة



نطاق العمل



نطاق العمل

رشكة جدوى لالستمثار  الجهة املوجهة لها التقرير واملخول لها استخدامه 
بيانات أساسية 

اإلدراج يف القوامئ املالية  الغرض من التقيمي

ارض تجارية  نوع العقار محل التقيمي
العقار 

مطلقة  ملكية العقار

أسلوب التقيمي املعمتد يف القمية النهائية الدخل 

التقيمي 
طرق التقيمي املتبعة الرمسلة املبارشة – االيجار السويق

القمية السوقية  أساس القمية

2021/12/25 تاريخ املعاينة

مت إعداد هذا التقرير من قبل رشكة منصات للتقيمي العقاري املسجلة يف عضوية الهيئة السعودية للمقميني املعمتدين رقم  1210000163 تاريخ إصداره 30/3/1437 هـ تاريخ االنتهاء هـ ـ03/04/1447 
مل تمت معاينة الفندق من الدخل

املقمي 

التوجيهات الصادرة من مجلس معايري التقيمي الدولية اليت نرشت من الهيئة السعودية للمقميني املعمتدين 
حول التقيمي يف ضل جائحة كورونا واليت قد تكون ذات أهمية خاصة أثناء فرتات عدم اليقني و اضطراب السوق اليت نصحت املقميني بالرجوع اىل نسخة معايري التقيمي الدولية لعام 2020 م عند إجراء عملية تقيمي و اشمتلت الورقة 
عىل انه يجب يف التقرير وصفا لنطاق مهمة التقيمي و غرضها و استخدامها و أي قيود عىل ذلك اإللزتام و اإلفصاح عن أي افرتاضات او افرتاضات خاصة و كذلك اوجة الغموض املهمة والظروف املقيدة اليت تؤثر عىل القمية بشكل 

مبارش  ليس من دور املقمي التحقق من املعلومات الواردة من العميل ويفرتض انها صحيحة 

االفرتاضات و
واالفرتاضات 

الخاصة 

مت تقيمي العقار بأسلوب الدخل بطريقة القمية املتبقية منهجية التقيمي  

قمنا بتنفيذ اعمالنا بناء عىل اغراض العميل و يف ظل ما مت استالمه من بيانات من العميل لالصل موضوع التقيمي. مل نقم باية إجراءات مستقلة للتحقق او التدقيق فميا يتعلق بصحة أو ثبوتية املعلومات اليت توصلنا اليها وال تقدم 
أي ترصيح أو معىن حول هذه املعلومات. لذلك ال نقدم أي مضان من أي نوع )سواء رصاحة او مضنا( عىل دقة واكمتال البيانات املستلمة من العميل و املستخدمة بالتقيمي .

المضانات 

يصف معيار 101  نطاق العمل للرشوط االساسية ملهمة التقيمي كما ورد يف نسخة معاير التقيمي الدولية الصادرة يف 2020 من الهيئة السعودية للمقميني املعمتدين



نطاق العمل

املسح امليداين ملنطقة العقار موضع التقيمي والعقارات املشابهة له من حيث املواصفات واملساحات لكل منها والتأكد من صحتها وتحليلها 
نطاق البحث 
واالستقصاء 

مت االعمتاد عىل املعلومات الخاصة بالسوق يف نفس الحي وتحليل البيانات العقارية املتوفرة من السوق وقاعدة بيانات وزارة العدل والذي يبني العقارات املباعة يف نفس التقيمي او املناطق القريبة للموقع بهدف االستئناس بها يف 
عملية التقيمي 

 مصادر 
املعلومات 

رقم التقرير 31808 

QE واملعمتدة من الهيئة السعودية للمقميني املعمتدين INTERNATIONAL VALUATION  للمعايري املهنية للتقيمي الدولية 
ً
نقر نحن رشكة منصات للتقيمي العقاري بانه مت اعداد التقيمي للسادة  : رشكة جدوى لالستمثار وفقا

نوع التقرير : تقرير تقيمي متكامل يحتوي عىل إيضاح شامل لكافة اعمال التقيمي للوصول اىل القمية املعنية 

تاريخ نفاذ القمية  31/12/2021

التقرير

هذا التقرير معد للغرض الذي اعد من اجله فقط وال يجوز استخدامه او تداوله او اقتباس منه او االشارة اليه عىل أي حال من األحوال الي غرض آخر وبناء عليه ال تتحمل منصات للتقيمي العقاري او املقمي مسؤولية عن أية خسارة 
يتكبدها أي طرف نتيجة استخدام تقرير التقيمي عىل نحو يخالف ما جاء من احكام هذا البند وال يجوز تقدمي هذا التقرير اىل أي طرف آخر بخالف املشار اليهم بدون موافقة خطية من منصات للتقيمي العقاري 

قيود 
االستخدام او 

التوزيع او النرش

الريال السعودي عملة التقرير 

ان القمية التقديرية للعقار خاضعة للذبذبة بنسبة ± 10 %  املالحظات

التقيمي بحكم طبيعته ليس علما مجردا والنتائج اليت يمت التوصل اليها ليست بالرضورة غري قابلة للنقاش وكما أنها تعمتد عىل املمارسة والحكم الشخيص فنحن نعتقد بأن القمية السوقية العادلة اليت نقدمها يف تقريرنا هذا تعترب 
 للظروف 

ً
 اىل املعلومات اليت أتيحت لنا و ميكن ألخرين إعطاء قمية مختلفة للعقار و السعر الفعيل الذي قد يتحقق لصفقة يف سوق مفتوحة قد يكون اعىل او اقل من تقديرنا للقمية السوقية العادلة تبعا

ً
معقولة ومربرة استنادا

املحيطة بالصفقة )عىل سبيل املثال العروض املنافسة االخرى( وطبيعة مجال االعمال )عىل سبيل املثال املشرتى لديه تطلعات خاصة به يف التحالف( والقدرة التفاوضية والدوافع اليت تحرك البائعني واملشرتين ... الخ .
رشوط عامة



 ملخص التقيمي النهايئ للعقار 

التقيمي النهايئ بعد التقريب 

82,000,000  / لاير 
ً
رقما

ً
إثنان ومثانون مليونا كتابة / لاير 



بيانات امللكية ومعلومات العقار 



بيانات امللكية ومعلومات العقار 

معلومات العقار 

رشكة جدوى لإٍلستمثار امس العميل

رقم الهوية امس املالك

1442/01/07 تاريخه 320106005126 رقم الصك

شارع ابراهمي الخليل اقرب شارع تجاري مكة املكرمة املدينة

ارض نوع العقار الحي املسفلة سوق الربنو خلف الشارع العام

--- عدد األدوار ----- شاغرية العقار

تجاري فنديق  نوع اإلستخدام داخل النطاق نطاق العقار

----- عرم العقار 21.414973,39.82279 إحداثيات املوقع

بدون رقم القطعة بدون رقم املخطط

مستوي منسوب األرض نعم الجار مبين

-------- التمصمي املعماري ---- حالة املبىن

وصف العقار العقار عبارة عن ارض سكنية تجارية محفورة 



يل
خل

 ال
مي

اه
إبر

ق 
ري

ط

https://goo.gl/maps/YVgZ5zr1GtDspvDS6


مواصفات وحدود واطوال العقار 

مواصفات العقار 

شارع ابراهمي الخليل  الطرق الرئيسية  260.97 مساحة األرض / م2

مربعة   طبيعة وشكل األرض  واجهتان الواجهة 

الخدمات واملرافق  املتوفرة يف العقار 

نعم مياة نعم الكهرباء 

نعم الرصف الصحي نعم الهاتف  

الحدود واالطوال 

عرض العقار نوع الشارع الطول الحدالحد  الجهـــة 

----- 30.72 فرعي
 ساحة اسفلتية تابعة للحرم و متام الحد سكة غري

نافذة عرض
مشايل

----- 15.94 فرعي سكة نافذة عرض 3.08م مشاال و 3م جنوبا رشيق

----- 14.03 فرعي جار غربي

م22.62 رئييس 21.2
 شارع ابراهمي الخليل عرض 22.62م مشاال و

22.71م جنوبا إىل محور الشارع و متام الحد جار
جنوبي



صور العقار



التقيمي العقاري 



ايضاح درجة استخدامها تركزي الطريقة
اساليب التقيمي

يفرتض اسلوب السوق وفرة باملقارنات اليت لديها مسات مشابه لالصل موضوع التقيمي و بيعت بفرتة زمنية قريبة 	 
اعمتدناه لتوفر مقارنات ملبيعات قريبة من منطقة العقار 	 

مستبعد البدائل اسلوب السوق

يركز اسلوب الدخل عىل ان االصل قادر عىل توليد عوائد مستقبلية و باالعمتاد عىل مدة تحقق العوائد و مستوى املخاطر نستطيع ان نقدر املنفعة 	 
املالية من العقار اليوم مبا يساوي القمية املستهدفة

اعمتدناه لتوفر مقارنات يف نفس املنطقه	 
اسايس القمية املتبقية لحساب قمية األرض اسلوب الدخل

استبعدناه الن العقار عبارة عن ارض واليوجد مبىن قامئ عليها 	  مستبعد  التكلفة البديلة او املماثلة اسلوب التكلفة

أساليب وطرق التقيمي املتبعة  



ايضاح اساليب التقيمي

هي طريقة تقدير قمية عقار أو أمالك عقارية باالعمتاد عىل املقارنة السوقية بني العقار محل التقيمي والعقارات املشابهة املوجودة يف نفس املنطقة واليت مت بيعها حديثا ويمت استخالص مؤرش القمية للعقار محل التقيمي من خالل تطبيق وحدات 	 
مقارنة مناسبة والقيام بتعديالت وعمليات تسوية عىل أسعار بيع العقارات املشابهه بناء عىل عنارص املقارنة بدراسة العديد من العنارص املؤثرة عىل العقار مثل موقع العقار وحالة العقار ومستوى التشطيبات الداخلية والخارجي إضافة اىل 

ظروف السوق وتاريخ عمليات البيع وظروف البيع واليت عادة ما تلعب دورا أساسيا يف تقدير قمية العقار 
أسلوب السوق 

تعمتد طريقة تقدير تكلفة املباين عىل أساس التكلفة الكلية إلنشاء املبىن جديد وبأسعار اليوم  وليس بأسعار وقت البناء ، ومن مث يمت خصم تكلفة اإلهالك اليت تعمتد بشكل رئييس عىل عرم املبىن االفرتايض وكذلك الحالة العامة للمبىن أثناء 	 
. 

ً
التقيمي ، ويف مثل هذه النوعية من املشاريع » املبىن قيد التقيمي »  يقدر العرم االفرتايض للمبىن ب  40 سنة تقريبا

اسلوب التكلفة

يقدم أسلوب الدخل مؤرشا للقمية عن طريق تحويل التدفقات النقدية املستقبلية إىل قمية حالية واحدة و وفقا لهذا األسلوب يمت تحديد قمية األصل بالرجوع إىل قمية اإليرادات والتدفقات النقدية اليت يولدها األصل أو التكاليف اليت يوفرها 	 
ينبغي تطبيق أسلوب الدخل وإعطاءه األولوية أو وزن مهم يف الحاالت التالية :

أ. عندما تكون قدرة األصل عىل توليد الدخل هو العنرص األسايس الذي يؤثر عىل القمية من وجهة نظر املشاركني يف السوق.	 
ب. تتوفر توقعات معقولة ملبلغ اإليرادات املستقبلية لألصل محل التقيمي وتوقيتها ولكن ال يوجد سوى عدد قليل من املقارنات السوقية ذات الصلة إن وجدت . 	 
طرق أسلوب الدخل :	 
عىل الرغم من وجود العديد من الطرق لتطبيق أسلوب الدخل إال أن األساليب املتبعة يف إطار أسلوب الدخل تعمتد بشكل كبري عىل خصم مبالغ التدفقات النقدية املستقبلية إىل قمية حالية، فهي عبارة عن تطبيقات متنوعة يف استخدام طريقة 	 

واملفاهمي الواردة أدناه تنطبق جزئيا أو كليا عىل كافة طرق أسلوب الدخل .
طريقة خصم التدفقات النقدية املخصومة  ) DCF ( : يف طريقة التدفقات النقدية املخصومة يمت خصم التدفقات النقدية املتوقعة إىل تاريخ التقيمي مما ينتج عنه قمية حالية	 
طريقة األرباح : تعرف طريقة األرباح  املستخدمه يف التقيمي بطريقة الحسابات وتعمتد هذه الطريقة عىل مفهوم مفاده أن القمية السوقية لعقار ما ترتبط باالرباح اليت ميكن الحصول عليها من نشاط أو منشأة  مقامة يف العقار و يجب أن تكفي 	 

االرباح املحصلة  لتعويض املشغل عن مزاولة النشاط وتوفري فائض ميكنه دفعه كإيجار نظري حق االنتفاع بالعقار ومن مث فاملبدأ االسايس الذي تبىن عليه هذه الطريقة هو األرباح املحصلة من املنشأة  لتقدير القمية االيجارية للعقار وبعبارات أخرى 
 عىل كفاءة 

ُ
فإن االرباح تعكس القمي االيجارية وميكن القول إنه كلما ارتفعت االرباح ارتفعت القمية االيجارية اليت باستخدام ميكن للمستأجر املرتقب دفعها وعىل الرغم من ذلك فمن الجدير بالذكر أن االرباح املحصلة من املنشأة تتوقف أيضا

ومجهود املشغل وإليجاد القمية الرأمسالية للعقار سوف يمت رمسلة القمية اإليجارية مبعدل عائد مناسب .
طريقة القمية املتبقية : تعمتد طريقة القمية املتبقية عىل تقدير القمية الرأمسالية الحالية للعقار ويمت استخدامها يف تقيمي العقارات اليت يمت تطويرها وتعترب طريقة لتقدير قمية األرض وميكن استخدامها لتقدير الربح املحمتل تحقيقه من قبل املطور	 

أسلوب الدخل 

القمية السوقية :  و هي املبلغ املقدر عىل أساسه مبادلة العقار يف تاريخ التقيمي بني مشرتي راغب وبائع راغب يف إطار معاملة عىل أساس محايد بعد تسويق مناسب حيث يترصف كل طرف من األطراف عىل أساس من املعرفة والحكمة دون قرس 	 
او اجبار 

اإليجار السويق : هو املبلغ التقديري الذي ينبغي عىل أساسه تأجري العقار يف تاريخ التقيمي، بني مؤجر راغب ومستأجر برشوط تأجري مناسبة ويف إطار معاملة عىل أساس محايد بعد تسويق مناسب حيث يترصف كل طرف من األطراف عىل أساس 	 
املعرفة والحصافة دون قرس أو إجبار

أساس القمية

 وبناء عىل مربرات مالمئة وعىل النحو الذي تجزيه األنظمة ويحقق الجدوى املالية واالقتصادية مبا يحقق اعىل قمية لألصل ) العقار ( موضع التقيمي فاالستخدام الذي التجزية األنظمة او غري 	 
ً
هو االستخدام املرجح لالصل عىل النح واملمكن ماديا

 من املقمي يربر سبب اعتبار ان االستخدام محمتل ومعقول وتمتثل اختبارات االستخدام األعىل واألفضل :  1 ( االجازة القانونية  ) 2 إمكانية االستخدام املادي  3( الجدوى 
ً
 وتفسريا

ً
 وعىل النحو الذي يجزيه النظام قد يستلزم رشحا

ً
املمكن ماديا

املالية  4( تحقيق اعىل قدر من االرباح 

االستخدام األعىل
 واألفضل 

التقيمي النهايئ

املصدر : معايري التقيمي الصادرة من الهيئة السعودية للمقميني املعمتدين2020



 261 مساحة االرض

 6,525 مساحة املباين شامله الخدمات والقبو

 5,000 تكاليف بناء املرت ) خمس نجوم(

 32,625,000 تكاليف التطوير )فنديق(

28 مساحة الغرفة

111 عدد الغرف

550 سعر الغرفة

22,268,194 اجمايل الدخل

65% نسب االشغال املستقرة )الفنديق(

14,474,326 الدخل الفعيل

2,894,865 دخل إضايف )%20 من الدخل الفعيل(

35% مصاريف التشغيل )الفنديق(

6,079,217 قمية مصاريف التشغيل

8,395,109 صايف الدخل السنوي

783  3قبو )للمواقف(

5,220 دورين خدمات

522  20 دور 

6,525 اجمايل مسطحات البناء

طريقة إحتساب القمية 
التدفقات النقدية املخصومة

4 3 2  1 الدفعات

2026 2025 2024 2023 2022 السنوات

)16,312,500( )16,312,500( اجمايل التكاليف

100% 80% 70% نسب صايف الدخل املستقر )الفنديق(

8,395,109  6,716,087  5,876,576 صايف الدخل)الفنديق(

6.0% معدل الرمسلة للقمية االخرية

139,918,484 القمية االخرية

148,313,593 6,716,087 5,876,576 )16,312,500( )16,312,500( التدفقات النقدية

8.50% معدل الخصم

98,635,276 4,846,156 4,600,819 13,856,739 )15,034,562( صايف التدفقات النقدية الحالية 

 79,190,950 القمية السوقية لالرض

 2,300,000 تكاليف الحفر وسند الرتبة والخرسانه العادية

 81,490,950
القمية السوقية لالرض بعد اضافة  تكاليف الحفر وسند 

الرتبة والخرسانه العادية

 314,142 قمية املرت

 314,000 قمية املرت بعد التقريب



التقيمي النهايئ



 ملخص التقيمي النهايئ للعقار 

التقيمي النهايئ بعد التقريب 

82,000,000  / لاير 
ً
رقما

ً
إثنان ومثانون مليونا كتابة / لاير 



املرفقات



االفرتاضات و الرشوط املقيدة صـ )1(

قام بإعداد مهمة التقيمي والتقرير مقميون ممتثلون ملتطلبات معاير التقيمي الدولية ) 2020 ( الصادرة عن مجلس معاير التقيمي الدولية ) IVSC ( ودليل . 1
 التقيمي العقاري ) ٢٠١٨ ( الذي نرشته الهيئة السعودية للمقميني املعمتدين. قد تكون التقيميات خاضعة لرقابة الهيئة السعودية للمقميني املعمتدين.

باستثناء ما قد ينص عليه خاف ذلك يف خطاب التكليف، فإن التقيمي والتقرير رسي وال يجوز استخدامه من قبل أي شخص آخر غر الطرف املرسل إليه . 2
وللغرض الذي مت إعداده. ال يجوز نرشه كلًيا أو جزئًيا، وال يشار إليها يف أي وثيقة أو بيان أو تعممي أو نقلها بأي طريقة أخرى إىل أي طرف آخر أو العامة 

 دون موافقتنا الخطية املسبقة.

ال تقبل أي مسؤولية عى اإلطاق ألي طرف آخر إال عى أساس تعلميات مكتوبة ومتفق عليها وعى دفع رسوم إضافية. ال يجوز تقدمي أي مطالبة . 3
ناشئة عن أو متعلقة بهذا التقيمي والتقرير ضد أي عضو أو موظف أو رشيك أو استشاري يف )امس الرشكة(. ال يتحمل أي عضو أو موظف أو رشيك أو 

 استشاري أي واجب شخيص للعناية بالعميل أو أي طرف آخر، ويجب تقدمي أي مطالبة بالتعويض عن الخسائر ضد )امس الرشكة(.

إذا متت اإلشارة إىل التقيمي والتقرير أو تمضينهما يف أي مادة أو نرشة، فإن التقيمي والتقرير يعتربان مشار إليهما أو مدرجني ألغراض املعلومات فقط . 4
و)امس الرشكة( وموظفيها واملقمي ال يتحملون أي مسؤولية تجاه املستفيدين من هذه املواد. وال تتحمل )امس الرشكة( أي مسئولية تجاه أي طرف آخر غر 

 العميل إلعداد التقرير.



االفرتاضات و الرشوط املقيدة صـ )2(

 إذا كانت هناك شكوى، فإننا نؤكد أن لدينا إجراءات التعامل مع الشكاوى، والي سيم توفر نسخة منها عند الطلب . . 1

يف حالة وجود مطالبة ضد )امس الرشكة( أو الرشكات التابعة لها أو موظفيها أو املقمّي فميا يتعلق بهذا التقيمي والتقرير أو هذه املهمة بأي شكل من . 2
األشكال، فإن الحد األقىص لألرضار القابلة لاسرتداد يجب أن يكون املبلغ النقدي الذي حققته )امس الرشكة( أو الرشكات التابعة لها من التقيمي والتقرير 

 وال يجوز يف ويف أي حال من األحوال أي مطالبة بالتعويض عن األرضار الاحقة.

نحن ال نقوم بإجراء عمليات بحث عن حقوق امللكية وال نطلع عى وثائق امللكية والتأجر. ما مل نعلم ونعلن خاف ذلك، فإننا نفرتض أن: كل عقار له صك . 3
ملكية وقابل للتسويق، وأن جميع الوثائق موجودة، وأنه ال توجد قيود أو حدود أو ارتفاقات أو مرصوفات تؤثر عى العقار، أو دعوى مادية معلقة. قد 

يستند التقيمي والتقرير إىل ملخصات اإليجار الي يقدمها العميل أو أطراف ثالثة. ونحن ال نتحمل أي مسؤولية عن صحة أو اكمتال معلومات اإليجار الي 
 مت تقدميها، وال ينبغي االعمتاد عى أي تفسر قدمناه فميا يتعلق بأي وثائق من هذا القبيل مت الحصول عليها دون التحقق من املحامني.

مت الحصول عى املعلومات الواردة يف التقيمي والتقرير أو الي يستند إليها التقيمي والتقرير من العميل واملصادر األخرى املدرجة فيه والي اعتربناها موثوقة. . 4
وما مل ينص عى خاف ذلك يف التقيمي والتقرير، فإننا مل نتحقق من هذه املعلومات وافرتضنا أنها كاملة وموثوقة وصحيحة. وال نقبل أي مسؤولية عى 

 اإلطاق عن مدى اكمتال هذه املعلومات ودقتها. يلزتم أي مستخدم مرصح له بالتقيمي والتقرير بإباغنا بأي أخطاء يعتقد أنها ممضنة يف التقرير.



االفرتاضات و الرشوط املقيدة صـ )3(

نفرتض أن امللكية تتوافق مع جميع املتطلبات القانونية ذات الصلة مبا يف ذلك، عى سبيل املثال ال الحرص، تخطيط املدن، وأنظمة الحريق والبناء، شهادات . 1
اإلشغال واملوافقات الحكومية األخرى. إن أي استفسارات شفوية أو الكرتونية من سلطات التخطيط املعنية مت اتخاذها بدقة ملساعدتنا يف تطوير رأي 

حول قمية العقار. ومن أجل التأكد نويص املحامني بالتحقق رمسًيا من هذه املعلومات وموقفها فميا يتعلق بأي مسائل قانونية مشار إليها يف التقيمي 
 والتقرير.

إن االستنتاجات واآلراء، مبا يف ذلك رأي القمية، وأي تنبؤات بالطلب والعرض، ومعدالت اإليجار، واإليرادات واملرصوفات الي تستند إليها هذه . 2
االستنتاجات واآلراء قد تكون فقط يف التاريخ املذكور يف التقيمي والتقرير. وهي تعكس أفضل رأي عن التصور السوق الحايل وتوقعات السوق وأداء 

العقار يف املستقبل املنظور تحت اإلدارة املختصة. يتقلب سوق العقارات باسمترار وال ميكن التنبؤ باملستقبل وال أن نقدم أي مضان بتحققها. ميكن للتغرات 
 يف عوامل السوق أو يف العقارات أن تؤثر بشكل كبر عى مثل هذه االستنتاجات واآلراء.

وباستثناء ما قد ينص عليه خاف ذلك يف خطاب التكليف، ال يجب عى )امس الرشكة( أو أي فرد يوقع هذا التقيمي والتقرير أو له عاقة بالتكليف تقدمي . 3
 شهادة يف أي محكمة أو إجراء قانوين يتعلق بالعقار أو التقيمي أو التقرير.

 عند فحص العقار كجزء من نطاق العمل، يعمتد التقيمي والتقرير عى املعاينة البرصية للعقار ويعكس العيوب أو العنارص الواضحة والي ال يم استبعادها . 4
رصيًحا مبوجب افرتاض خاص. ما مل نصدر تعلميات رصيحة، فإننا ال نقوم بإجراء دراسات مسح للمواقع أو التقيميات البيئية أو استبيانات



االفرتاضات و الرشوط املقيدة صـ )4(

خدمات فحص املباين أو التحقيق يف السجات التاريخية لتحديد التلوث الحايل أو السابق للعقار. نحن نفرتض أنه ال توجد ظروف مخفية أو غر مامئة يف . 1
باطن األرض أو الهياكل أو الخدمات الي تؤثر عى قمية العقار، مبا يف ذلك عى سبيل املثال، العيوب الهيكلية أو املعدات امليكانيكية املختلة أو السباكة 

 أو املكونات الكهربائية ووجود مواد خطرة أو سامة محمتلة استخدمت يف بناء أو تعديل أو صيانة التحسينات أو تقع عند العقار او حوله.

يعكس تقيمينا وتقديرنا إدراكنا ملفاهمي السوق املحمتلة لعقود املستأجرين. وما مل يم إصدار تعلميات محددة، فإننا ال نتحقق من الوضع املايل للمستأجرين، . 2
 وما مل يم إباغنا بخاف ذلك، نفرتض أنهم يستطيعون الوفاء بالزتامات اإليجار الخاصة بهم.

وال يعترب تقيمينا وتقريرنا مبثابة نصيحة استمثارية أو توصية القرتاض أو إقراض العقار. إذا قدم التقيمي والتقرير إىل مقرض أو مستمثر مبوافقتنا الخطية . 3
املسبقة، فيجب عى ذلك الطرف النظر يف اعتبارات االستمثار املستقلة ومعاير االكتتاب يف قراره االستمثاري. ينصح لذلك الطرف أن يفهم نطاق العمل 

 بشكل عام، وجميع االفرتاضات واالفرتاضات الخاصة والقيود املتمضنة يف هذا التقيمي والتقرير.

ما مل يشار إىل خاف ذلك يف التقيمي والتقرير، عادة ما يم التعبر عن رأي القمية باستثناء أي تكاليف املعامات أ، الزكاة والرضائب. وعاوة عى ذلك، يم . 4
 تقيمي العقارات بغض النظر عن أي رهون عقارية أو الزتامات أخرى.

قبول أو استخدام هذا التقيمي والتقرير يشكل قبوال لافرتاضات والقيود السابقة.. 5
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تاريخ التقرير : 08/03/2022
رقم التقرير : 31805



نطاق العمل

رشكة جدوى لالستمثار  الجهة املوجهة لها التقرير واملخول لها استخدامه 
بيانات أساسية 

اإلدراج يف القوامئ املالية  الغرض من التقيمي

فندق نوع العقار محل التقيمي
العقار 

مطلقة  ملكية العقار

أسلوب التقيمي املعمتد يف القمية النهائية الدخل 

التقيمي 
طرق التقيمي املتبعة الرمسلة املبارشة – االيجار السويق

القمية السوقية  أساس القمية

2021/12/25 تاريخ املعاينة

مت إعداد هذا التقرير من قبل رشكة منصات للتقيمي العقاري املسجلة يف عضوية الهيئة السعودية للمقميني املعمتدين رقم  1210000163 تاريخ إصداره 30/3/1437 هـ تاريخ االنتهاء هـ ـ املقمي 

بناًء عىل التوجيهات الصادرة من مجلس معايري التقيمي الدولية اليت نرشت من الهيئة السعودية للمقميني املعمتدين 
حول التقيمي يف ضل جائحة كورونا واليت قد تكون ذات أهمية خاصة أثناء فرتات عدم اليقني و اضطراب السوق اليت نصحت املقميني بالرجوع اىل نسخة معايري التقيمي الدولية لعام 2020 م عند إجراء عملية تقيمي و اشمتلت الورقة 
عىل انه يجب يف التقرير وصفا لنطاق مهمة التقيمي و غرضها و استخدامها و أي قيود عىل ذلك اإللزتام و اإلفصاح عن أي افرتاضات او افرتاضات خاصة و كذلك اوجة الغموض املهمة والظروف املقيدة اليت تؤثر عىل القمية بشكل 

مبارش .
ليس من دور املقمي التحقق من املعلومات الواردة من العميل ويفرتض انها صحيحة 

االفرتاضات و
واالفرتاضات 

الخاصة 

مت تقيمي العقار بأسلوب الدخل بطريقة القمية املتبقية منهجية التقيمي  

قمنا بتنفيذ اعمالنا بناء عىل اغراض العميل و يف ظل ما مت استالمه من بيانات من العميل لالصل موضوع التقيمي. مل نقم باية إجراءات مستقلة للتحقق او التدقيق فميا يتعلق بصحة أو ثبوتية املعلومات اليت توصلنا اليها وال تقدم 
أي ترصيح أو معىن حول هذه املعلومات. لذلك ال نقدم أي مضان من أي نوع )سواء رصاحة او مضنا( عىل دقة واكمتال البيانات املستلمة من العميل و املستخدمة بالتقيمي .

المضانات 

يصف معيار 101  نطاق العمل للرشوط االساسية ملهمة التقيمي كما ورد يف نسخة معاير التقيمي الدولية الصادرة يف 2020 من الهيئة السعودية للمقميني املعمتدين



نطاق العمل

املسح امليداين ملنطقة العقار موضع التقيمي والعقارات املشابهة له من حيث املواصفات واملساحات لكل منها والتأكد من صحتها وتحليلها 
نطاق البحث 
واالستقصاء 

مت االعمتاد عىل املعلومات الخاصة بالسوق يف نفس الحي وتحليل البيانات العقارية املتوفرة من السوق وقاعدة بيانات وزارة العدل والذي يبني العقارات املباعة يف نفس التقيمي او املناطق القريبة للموقع بهدف االستئناس بها يف 
عملية التقيمي 

 مصادر 
املعلومات 

رقم التقرير 31805 

QE واملعمتدة من الهيئة السعودية للمقميني املعمتدين INTERNATIONAL VALUATION  للمعايري املهنية للتقيمي الدولية 
ً
نقر نحن رشكة منصات للتقيمي العقاري بانه مت اعداد التقيمي للسادة  : رشكة جدوى لالستمثار وفقا

نوع التقرير : تقرير تقيمي متكامل يحتوي عىل إيضاح شامل لكافة اعمال التقيمي للوصول اىل القمية املعنية 

تاريخ نفاذ القمية  31/12/2021

التقرير

هذا التقرير معد للغرض الذي اعد من اجله فقط وال يجوز استخدامه او تداوله او اقتباس منه او االشارة اليه عىل أي حال من األحوال الي غرض آخر وبناء عليه ال تتحمل منصات للتقيمي العقاري او املقمي مسؤولية عن أية خسارة 
يتكبدها أي طرف نتيجة استخدام تقرير التقيمي عىل نحو يخالف ما جاء من احكام هذا البند وال يجوز تقدمي هذا التقرير اىل أي طرف آخر بخالف املشار اليهم بدون موافقة خطية من منصات للتقيمي العقاري 

قيود 
االستخدام او 

التوزيع او النرش

الريال السعودي عملة التقرير 

ان القمية التقديرية للعقار خاضعة للذبذبة بنسبة ± 10 %  املالحظات

التقيمي بحكم طبيعته ليس علما مجردا والنتائج اليت يمت التوصل اليها ليست بالرضورة غري قابلة للنقاش وكما أنها تعمتد عىل املمارسة والحكم الشخيص فنحن نعتقد بأن القمية السوقية العادلة اليت نقدمها يف تقريرنا هذا تعترب 
 للظروف 

ً
 اىل املعلومات اليت أتيحت لنا و ميكن ألخرين إعطاء قمية مختلفة للعقار و السعر الفعيل الذي قد يتحقق لصفقة يف سوق مفتوحة قد يكون اعىل او اقل من تقديرنا للقمية السوقية العادلة تبعا

ً
معقولة ومربرة استنادا

املحيطة بالصفقة )عىل سبيل املثال العروض املنافسة االخرى( وطبيعة مجال االعمال )عىل سبيل املثال املشرتى لديه تطلعات خاصة به يف التحالف( والقدرة التفاوضية والدوافع اليت تحرك البائعني واملشرتين ... الخ .
رشوط عامة



 ملخص التقيمي النهايئ للعقار 

التقيمي النهايئ بعد التقريب 

321,500,000  / لاير 
ً
رقما

 وخممسائة الف لاير
ً
ثالمثائة وواحد وعرشون مليونا كتابة / لاير 



بيانات امللكية ومعلومات العقار 



بيانات امللكية ومعلومات العقار 

معلومات العقار 

رشكة جدوى لإٍلستمثار امس العميل

رقم الهوية امس املالك

1442/01/07 تاريخه 320109003664 رقم الصك

شارع ابراهمي الخليل اقرب شارع تجاري مكة املكرمة املدينة

فندق نوع العقار مكة املكرمة الحي

--- عدد األدوار شاغر شاغرية العقار

سكين تجاري نوع اإلستخدام داخل النطاق نطاق العقار

----- عرم العقار 21.4150544,39.8223472 إحداثيات املوقع

بدون رقم القطعة بدون رقم املخطط

مستوي منسوب األرض نعم الجار مبين

جيد التمصمي املعماري مستخدم حالة املبىن

وصف العقار العقار عبارة عن فندق سكين تجاري مكون من 16 دور 
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https://goo.gl/maps/FBDBaNVfrX9AtntR6


مواصفات وحدود واطوال العقار 

مواصفات العقار 

شارع ابراهمي الخليل الطرق الرئيسية  641.97 مساحة األرض / م2

مربعة   طبيعة وشكل األرض  ثالث واجهات الواجهة 

الخدمات واملرافق  املتوفرة يف العقار 

نعم مياة نعم الكهرباء 

نعم الرصف الصحي نعم الهاتف  

الحدود واالطوال 

عرض العقار نوع الشارع الطول الحدالحد  الجهـــة 

67.91
 سكة غري نافذة عرض 1.82م رشقا و 1.60م غربا
 ومتام الحد جار وسكة نافذة عرض 6.34م رشقا و

4.76م غربا
مشايل

47.27
 شارع إبراهمي الخليل ومتام الحد جار وسكة غري

نافذة عرض 1.80م
رشيق

24.96
 سكة غري نافذة عرض 3.96م رشقا و عرض

4.44م غربا ومتام الحد جار
غربي

10.84 جار جنوبي



صور العقار



التقيمي العقاري 



ايضاح درجة استخدامها تركزي الطريقة
اساليب التقيمي

يفرتض اسلوب السوق وفرة باملقارنات اليت لديها مسات مشابه لالصل موضوع التقيمي و بيعت بفرتة زمنية قريبة 	 
اعمتدناه لعدم توفر مقارنات ملبيعات قريبة من منطقة العقار 	 

مستبعد البدائل اسلوب السوق

يركز اسلوب الدخل عىل ان االصل قادر عىل توليد عوائد مستقبلية و باالعمتاد عىل مدة تحقق العوائد و مستوى املخاطر نستطيع ان نقدر املنفعة 	 
املالية من العقار اليوم مبا يساوي القمية املستهدفة

استخدامنا لهذا األسلوب كان اسايس	 
اسايس الرمسلة املبارشة  اسلوب الدخل

اعمتدناه لعدم توفر مقارنات ملبيعات قريبة من منطقة العقار 	  مستبعد  التكلفة البديلة او املماثلة اسلوب التكلفة

أساليب وطرق التقيمي املتبعة  



ايضاح اساليب التقيمي

هي طريقة تقدير قمية عقار أو أمالك عقارية باالعمتاد عىل املقارنة السوقية بني العقار محل التقيمي والعقارات املشابهة املوجودة يف نفس املنطقة واليت مت بيعها حديثا ويمت استخالص مؤرش القمية للعقار محل التقيمي من خالل تطبيق وحدات 	 
مقارنة مناسبة والقيام بتعديالت وعمليات تسوية عىل أسعار بيع العقارات املشابهه بناء عىل عنارص املقارنة بدراسة العديد من العنارص املؤثرة عىل العقار مثل موقع العقار وحالة العقار ومستوى التشطيبات الداخلية والخارجي إضافة اىل 

ظروف السوق وتاريخ عمليات البيع وظروف البيع واليت عادة ما تلعب دورا أساسيا يف تقدير قمية العقار 
أسلوب السوق 

تعمتد طريقة تقدير تكلفة املباين عىل أساس التكلفة الكلية إلنشاء املبىن جديد وبأسعار اليوم  وليس بأسعار وقت البناء ، ومن مث يمت خصم تكلفة اإلهالك اليت تعمتد بشكل رئييس عىل عرم املبىن االفرتايض وكذلك الحالة العامة للمبىن أثناء 	 
. 

ً
التقيمي ، ويف مثل هذه النوعية من املشاريع » املبىن قيد التقيمي »  يقدر العرم االفرتايض للمبىن ب  40 سنة تقريبا

اسلوب التكلفة

يقدم أسلوب الدخل مؤرشا للقمية عن طريق تحويل التدفقات النقدية املستقبلية إىل قمية حالية واحدة و وفقا لهذا األسلوب يمت تحديد قمية األصل بالرجوع إىل قمية اإليرادات والتدفقات النقدية اليت يولدها األصل أو التكاليف اليت يوفرها 	 
ينبغي تطبيق أسلوب الدخل وإعطاءه األولوية أو وزن مهم يف الحاالت التالية :

أ. عندما تكون قدرة األصل عىل توليد الدخل هو العنرص األسايس الذي يؤثر عىل القمية من وجهة نظر املشاركني يف السوق.	 
ب. تتوفر توقعات معقولة ملبلغ اإليرادات املستقبلية لألصل محل التقيمي وتوقيتها ولكن ال يوجد سوى عدد قليل من املقارنات السوقية ذات الصلة إن وجدت . 	 
طرق أسلوب الدخل :	 
عىل الرغم من وجود العديد من الطرق لتطبيق أسلوب الدخل إال أن األساليب املتبعة يف إطار أسلوب الدخل تعمتد بشكل كبري عىل خصم مبالغ التدفقات النقدية املستقبلية إىل قمية حالية، فهي عبارة عن تطبيقات متنوعة يف استخدام طريقة 	 

واملفاهمي الواردة أدناه تنطبق جزئيا أو كليا عىل كافة طرق أسلوب الدخل .
طريقة خصم التدفقات النقدية املخصومة  ) DCF ( : يف طريقة التدفقات النقدية املخصومة يمت خصم التدفقات النقدية املتوقعة إىل تاريخ التقيمي مما ينتج عنه قمية حالية	 
طريقة األرباح : تعرف طريقة األرباح  املستخدمه يف التقيمي بطريقة الحسابات وتعمتد هذه الطريقة عىل مفهوم مفاده أن القمية السوقية لعقار ما ترتبط باالرباح اليت ميكن الحصول عليها من نشاط أو منشأة  مقامة يف العقار و يجب أن تكفي 	 

االرباح املحصلة  لتعويض املشغل عن مزاولة النشاط وتوفري فائض ميكنه دفعه كإيجار نظري حق االنتفاع بالعقار ومن مث فاملبدأ االسايس الذي تبىن عليه هذه الطريقة هو األرباح املحصلة من املنشأة  لتقدير القمية االيجارية للعقار وبعبارات أخرى 
 عىل كفاءة 

ُ
فإن االرباح تعكس القمي االيجارية وميكن القول إنه كلما ارتفعت االرباح ارتفعت القمية االيجارية اليت باستخدام ميكن للمستأجر املرتقب دفعها وعىل الرغم من ذلك فمن الجدير بالذكر أن االرباح املحصلة من املنشأة تتوقف أيضا

ومجهود املشغل وإليجاد القمية الرأمسالية للعقار سوف يمت رمسلة القمية اإليجارية مبعدل عائد مناسب .
طريقة القمية املتبقية : تعمتد طريقة القمية املتبقية عىل تقدير القمية الرأمسالية الحالية للعقار ويمت استخدامها يف تقيمي العقارات اليت يمت تطويرها وتعترب طريقة لتقدير قمية األرض وميكن استخدامها لتقدير الربح املحمتل تحقيقه من قبل املطور	 

أسلوب الدخل 

القمية السوقية :  و هي املبلغ املقدر عىل أساسه مبادلة العقار يف تاريخ التقيمي بني مشرتي راغب وبائع راغب يف إطار معاملة عىل أساس محايد بعد تسويق مناسب حيث يترصف كل طرف من األطراف عىل أساس من املعرفة والحكمة دون قرس 	 
او اجبار 

اإليجار السويق : هو املبلغ التقديري الذي ينبغي عىل أساسه تأجري العقار يف تاريخ التقيمي، بني مؤجر راغب ومستأجر برشوط تأجري مناسبة ويف إطار معاملة عىل أساس محايد بعد تسويق مناسب حيث يترصف كل طرف من األطراف عىل أساس 	 
املعرفة والحصافة دون قرس أو إجبار

أساس القمية

 وبناء عىل مربرات مالمئة وعىل النحو الذي تجزيه األنظمة ويحقق الجدوى املالية واالقتصادية مبا يحقق اعىل قمية لألصل ) العقار ( موضع التقيمي فاالستخدام الذي التجزية األنظمة او غري 	 
ً
هو االستخدام املرجح لالصل عىل النح واملمكن ماديا

 من املقمي يربر سبب اعتبار ان االستخدام محمتل ومعقول وتمتثل اختبارات االستخدام األعىل واألفضل :  1 ( االجازة القانونية  ) 2 إمكانية االستخدام املادي  3( الجدوى 
ً
 وتفسريا

ً
 وعىل النحو الذي يجزيه النظام قد يستلزم رشحا

ً
املمكن ماديا

املالية  4( تحقيق اعىل قدر من االرباح 

االستخدام األعىل
 واألفضل 

التقيمي النهايئ

املصدر : معايري التقيمي الصادرة من الهيئة السعودية للمقميني املعمتدين2020



طريقة إحتساب القمية 

 للرتخيص
ً
مسطحات البناء وفقا

الوحدة  القمية    البيان

م2 631.64  لرخصة البناء
ً
مساحة األرض وفقا

م2 631.64  للصك
ً
املساحة وفقا

م2 641.97 البدروم

م2 426 دور أريض

م2 590.85 مزيانني

م2 590.85 دور خدمات

م2 6,870 أدوار متكرره

م2 310 بروز رشقية

م2 235 خزانات

م2 165 مبيتات + بيت الدرج

م٢ 9,587 اإلجمايل

غرفة  294 عدد الغرف 

حاج 1176 عدد الحجاج 

 للرتخيص
ً
مسطحات األرض و املبىن وفقا



طريقة إحتساب القمية 
طريقة إحتساب القمية 

الوحدة القمية البيان
غرفة 294 عدد الغرف 

لاير / لليله 500 سعر الغرف شامله الرضائب والرسوم شاملة مومس رمضان
20% قمية الرضائب والرسوم
400 متوسط سعر الغرفة طوال العام 
10% مصاريف وعمولة تسويق للمواقع االلكرتونية وخالفه
360 متوسط دخل الغرفة بالليلة طوال العام 

38,631,600 إجمايل الدخل
60% متوسط نسبة اإلشغال 

لاير 23,178,960 الدخل الفعيل
% 3,476,844 دخل إضايف 

لاير 6,500 دخل مومس الحج للحاج الواحد
لاير 1,176 عدد الحجاج املرصح به
لاير 7,644,000 اجمايل دخل مومس الحج
% 34,299,804 إجمايل الدخل الفعيل
% 25% مصاريف الصيانة والتشغيل

لاير 10% تكاليف اإلدارة 
22,294,873 صايف الدخل )بعد انتهاء جائحة كوفيد 19( افرتاض 2023

لاير 5.50% معدل الرمسلة 
لاير 405,361,320 القمية السوقية للفندق شامل الفرش والتجهزيات 
لاير 23,966,675 تكلفة التجديد
لاير 23,520,000 تكلفة الفرش والتجهزيات 
لاير 357,874,645 القمية السوقية النهائية بافرتاض 2023
لاير 321,533,339 القمية السوقية وقت التقيمي عند معدل خصم 5.5%



التقيمي النهايئ



 ملخص التقيمي النهايئ للعقار 

التقيمي النهايئ بعد التقريب 

 321,500,000  / لاير 
ً
رقما

ثالمثائة و واحد وعرشون مليون وخمس مائة ألف كتابة / لاير 



املرفقات



االفرتاضات و الرشوط املقيدة صـ )1(

قام بإعداد مهمة التقيمي والتقرير مقميون ممتثلون ملتطلبات معاير التقيمي الدولية ) 2020 ( الصادرة عن مجلس معاير التقيمي الدولية ) IVSC ( ودليل . 1
 التقيمي العقاري ) ٢٠١٨ ( الذي نرشته الهيئة السعودية للمقميني املعمتدين. قد تكون التقيميات خاضعة لرقابة الهيئة السعودية للمقميني املعمتدين.

باستثناء ما قد ينص عليه خاف ذلك يف خطاب التكليف، فإن التقيمي والتقرير رسي وال يجوز استخدامه من قبل أي شخص آخر غر الطرف املرسل إليه . 2
وللغرض الذي مت إعداده. ال يجوز نرشه كلًيا أو جزئًيا، وال يشار إليها يف أي وثيقة أو بيان أو تعممي أو نقلها بأي طريقة أخرى إىل أي طرف آخر أو العامة 

 دون موافقتنا الخطية املسبقة.

ال تقبل أي مسؤولية عى اإلطاق ألي طرف آخر إال عى أساس تعلميات مكتوبة ومتفق عليها وعى دفع رسوم إضافية. ال يجوز تقدمي أي مطالبة . 3
ناشئة عن أو متعلقة بهذا التقيمي والتقرير ضد أي عضو أو موظف أو رشيك أو استشاري يف )امس الرشكة(. ال يتحمل أي عضو أو موظف أو رشيك أو 

 استشاري أي واجب شخيص للعناية بالعميل أو أي طرف آخر، ويجب تقدمي أي مطالبة بالتعويض عن الخسائر ضد )امس الرشكة(.

إذا متت اإلشارة إىل التقيمي والتقرير أو تمضينهما يف أي مادة أو نرشة، فإن التقيمي والتقرير يعتربان مشار إليهما أو مدرجني ألغراض املعلومات فقط . 4
و)امس الرشكة( وموظفيها واملقمي ال يتحملون أي مسؤولية تجاه املستفيدين من هذه املواد. وال تتحمل )امس الرشكة( أي مسئولية تجاه أي طرف آخر غر 

 العميل إلعداد التقرير.



االفرتاضات و الرشوط املقيدة صـ )2(

 إذا كانت هناك شكوى، فإننا نؤكد أن لدينا إجراءات التعامل مع الشكاوى، والي سيم توفر نسخة منها عند الطلب . . 1

يف حالة وجود مطالبة ضد )امس الرشكة( أو الرشكات التابعة لها أو موظفيها أو املقمّي فميا يتعلق بهذا التقيمي والتقرير أو هذه املهمة بأي شكل من . 2
األشكال، فإن الحد األقىص لألرضار القابلة لاسرتداد يجب أن يكون املبلغ النقدي الذي حققته )امس الرشكة( أو الرشكات التابعة لها من التقيمي والتقرير 

 وال يجوز يف ويف أي حال من األحوال أي مطالبة بالتعويض عن األرضار الاحقة.

نحن ال نقوم بإجراء عمليات بحث عن حقوق امللكية وال نطلع عى وثائق امللكية والتأجر. ما مل نعلم ونعلن خاف ذلك، فإننا نفرتض أن: كل عقار له صك . 3
ملكية وقابل للتسويق، وأن جميع الوثائق موجودة، وأنه ال توجد قيود أو حدود أو ارتفاقات أو مرصوفات تؤثر عى العقار، أو دعوى مادية معلقة. قد 

يستند التقيمي والتقرير إىل ملخصات اإليجار الي يقدمها العميل أو أطراف ثالثة. ونحن ال نتحمل أي مسؤولية عن صحة أو اكمتال معلومات اإليجار الي 
 مت تقدميها، وال ينبغي االعمتاد عى أي تفسر قدمناه فميا يتعلق بأي وثائق من هذا القبيل مت الحصول عليها دون التحقق من املحامني.

مت الحصول عى املعلومات الواردة يف التقيمي والتقرير أو الي يستند إليها التقيمي والتقرير من العميل واملصادر األخرى املدرجة فيه والي اعتربناها موثوقة. . 4
وما مل ينص عى خاف ذلك يف التقيمي والتقرير، فإننا مل نتحقق من هذه املعلومات وافرتضنا أنها كاملة وموثوقة وصحيحة. وال نقبل أي مسؤولية عى 

 اإلطاق عن مدى اكمتال هذه املعلومات ودقتها. يلزتم أي مستخدم مرصح له بالتقيمي والتقرير بإباغنا بأي أخطاء يعتقد أنها ممضنة يف التقرير.



االفرتاضات و الرشوط املقيدة صـ )3(

نفرتض أن امللكية تتوافق مع جميع املتطلبات القانونية ذات الصلة مبا يف ذلك، عى سبيل املثال ال الحرص، تخطيط املدن، وأنظمة الحريق والبناء، شهادات . 1
اإلشغال واملوافقات الحكومية األخرى. إن أي استفسارات شفوية أو الكرتونية من سلطات التخطيط املعنية مت اتخاذها بدقة ملساعدتنا يف تطوير رأي 

حول قمية العقار. ومن أجل التأكد نويص املحامني بالتحقق رمسًيا من هذه املعلومات وموقفها فميا يتعلق بأي مسائل قانونية مشار إليها يف التقيمي 
 والتقرير.

إن االستنتاجات واآلراء، مبا يف ذلك رأي القمية، وأي تنبؤات بالطلب والعرض، ومعدالت اإليجار، واإليرادات واملرصوفات الي تستند إليها هذه . 2
االستنتاجات واآلراء قد تكون فقط يف التاريخ املذكور يف التقيمي والتقرير. وهي تعكس أفضل رأي عن التصور السوق الحايل وتوقعات السوق وأداء 

العقار يف املستقبل املنظور تحت اإلدارة املختصة. يتقلب سوق العقارات باسمترار وال ميكن التنبؤ باملستقبل وال أن نقدم أي مضان بتحققها. ميكن للتغرات 
 يف عوامل السوق أو يف العقارات أن تؤثر بشكل كبر عى مثل هذه االستنتاجات واآلراء.

وباستثناء ما قد ينص عليه خاف ذلك يف خطاب التكليف، ال يجب عى )امس الرشكة( أو أي فرد يوقع هذا التقيمي والتقرير أو له عاقة بالتكليف تقدمي . 3
 شهادة يف أي محكمة أو إجراء قانوين يتعلق بالعقار أو التقيمي أو التقرير.

 عند فحص العقار كجزء من نطاق العمل، يعمتد التقيمي والتقرير عى املعاينة البرصية للعقار ويعكس العيوب أو العنارص الواضحة والي ال يم استبعادها . 4
رصيًحا مبوجب افرتاض خاص. ما مل نصدر تعلميات رصيحة، فإننا ال نقوم بإجراء دراسات مسح للمواقع أو التقيميات البيئية أو استبيانات



االفرتاضات و الرشوط املقيدة صـ )4(

خدمات فحص املباين أو التحقيق يف السجات التاريخية لتحديد التلوث الحايل أو السابق للعقار. نحن نفرتض أنه ال توجد ظروف مخفية أو غر مامئة يف . 1
باطن األرض أو الهياكل أو الخدمات الي تؤثر عى قمية العقار، مبا يف ذلك عى سبيل املثال، العيوب الهيكلية أو املعدات امليكانيكية املختلة أو السباكة 

 أو املكونات الكهربائية ووجود مواد خطرة أو سامة محمتلة استخدمت يف بناء أو تعديل أو صيانة التحسينات أو تقع عند العقار او حوله.

يعكس تقيمينا وتقديرنا إدراكنا ملفاهمي السوق املحمتلة لعقود املستأجرين. وما مل يم إصدار تعلميات محددة، فإننا ال نتحقق من الوضع املايل للمستأجرين، . 2
 وما مل يم إباغنا بخاف ذلك، نفرتض أنهم يستطيعون الوفاء بالزتامات اإليجار الخاصة بهم.

وال يعترب تقيمينا وتقريرنا مبثابة نصيحة استمثارية أو توصية القرتاض أو إقراض العقار. إذا قدم التقيمي والتقرير إىل مقرض أو مستمثر مبوافقتنا الخطية . 3
املسبقة، فيجب عى ذلك الطرف النظر يف اعتبارات االستمثار املستقلة ومعاير االكتتاب يف قراره االستمثاري. ينصح لذلك الطرف أن يفهم نطاق العمل 

 بشكل عام، وجميع االفرتاضات واالفرتاضات الخاصة والقيود املتمضنة يف هذا التقيمي والتقرير.

ما مل يشار إىل خاف ذلك يف التقيمي والتقرير، عادة ما يم التعبر عن رأي القمية باستثناء أي تكاليف املعامات أ، الزكاة والرضائب. وعاوة عى ذلك، يم . 4
 تقيمي العقارات بغض النظر عن أي رهون عقارية أو الزتامات أخرى.

قبول أو استخدام هذا التقيمي والتقرير يشكل قبوال لافرتاضات والقيود السابقة.. 5
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2021/12/25 تايخ املعاينة   4

2021/12/31 تاريخ نفاذ القمية 5

2022/03/08 تاريخ التقرير  6

غري خاضع رسوم االرايض  7

رشكة جدوى لالستمثار العميل  8

الريال السعودي عملة التقيمي  9

ال يوجد تضارب يف املصالح سواء حايل او محمتل مع االطراف والعقارات املشاركة االفصاح  10

اإلدراج يف القوامئ املالية  الغرض من التقيمي  11

القمية السوقية  اساس القمية  12

متت الدراسة السوقية بناء عىل أسعار البيع والعروض بالنسبة للعقارات املجاورة ومت تحليلها  تحليل السوق  13
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االفرتاضات و االفرتاضات الخاصة 
18
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مت افرتاض ان العقار خايل من أي حقوق عينية أو شخصية وال يقع عليه أي رهن او حق امتياز للغري واذا حصل خلف ذلك فان  مكتب منصات للتقيمي العقاري غري مسؤول عن ذلك حقوق الغري يف العقار  22
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نفيدكم باننا قمنا مبعاينته ودراسة املنطقة للوصول للقمية السوقية للعقار ومت الكشف عن اسعار البيوع املشابهة وتحليل البيانات واصدار القمية 

امللخص التنفيذي



مسودة تقيمي مبىن تجاري والواقع يف حي الهجلة .طريق الهجرة مبكة 
املكرمة

تاريخ التقرير : 08/03/2022
رقم التقرير : 31807



نطاق العمل

رشكة جدوى لالستمثار الجهة املوجهة لها التقرير واملخول لها استخدامه 
بيانات أساسية 

اإلدراج يف القوامئ املالية  الغرض من التقيمي

مبىن تجاري  نوع العقار محل التقيمي
العقار 

مطلقة  ملكية العقار

أسلوب التقيمي املعمتد يف القمية النهائية التكلفة . والدخل 

التقيمي 
طرق التقيمي املتبعة القمية  املتبقية لتقيمي األرض .  الرمسلة املبارشة. اإلحالل لحساب اإلهالك

القمية السوقية  أساس القمية

2021/12/25 تاريخ املعاينة

مت إعداد هذا التقرير من قبل رشكة منصات للتقيمي العقاري املسجلة يف عضوية الهيئة السعودية للمقميني املعمتدين رقم  1210000163 تاريخ إصداره 30/3/1437 هـ تاريخ االنتهاء هـ ـ03/04/1447  املقمي 

بناًء عىل التوجيهات الصادرة من مجلس معايري التقيمي الدولية اليت نرشت من الهيئة السعودية للمقميني املعمتدين 
حول التقيمي يف ضل جائحة كورونا واليت قد تكون ذات أهمية خاصة أثناء فرتات عدم اليقني و اضطراب السوق اليت نصحت املقميني بالرجوع اىل نسخة معايري التقيمي الدولية لعام 2020 م عند إجراء عملية تقيمي و اشمتلت الورقة 
عىل انه يجب يف التقرير وصفا لنطاق مهمة التقيمي و غرضها و استخدامها و أي قيود عىل ذلك اإللزتام و اإلفصاح عن أي افرتاضات او افرتاضات خاصة و كذلك اوجة الغموض املهمة والظروف املقيدة اليت تؤثر عىل القمية بشكل 

مبارش .
ليس من دور املقمي التحقق من املعلومات الواردة من العميل ويفرتض انها صحيحة 

االفرتاضات و
واالفرتاضات 

الخاصة 

مت تقيمي العقار بأسلوب الدخل والتكلفة  منهجية التقيمي  

قمنا بتنفيذ اعمالنا بناء عىل اغراض العميل و يف ظل ما مت استالمه من بيانات من العميل لالصل موضوع التقيمي. مل نقم باية إجراءات مستقلة للتحقق او التدقيق فميا يتعلق بصحة أو ثبوتية املعلومات اليت توصلنا اليها وال تقدم 
أي ترصيح أو معىن حول هذه املعلومات. لذلك ال نقدم أي مضان من أي نوع )سواء رصاحة او مضنا( عىل دقة واكمتال البيانات املستلمة من العميل و املستخدمة بالتقيمي .

المضانات 

يصف معيار 101  نطاق العمل للرشوط االساسية ملهمة التقيمي كما ورد يف نسخة معاير التقيمي الدولية الصادرة يف 2020 من الهيئة السعودية للمقميني املعمتدين



نطاق العمل

املسح امليداين ملنطقة العقار موضع التقيمي والعقارات املشابهة له من حيث املواصفات واملساحات لكل منها والتأكد من صحتها وتحليلها 
نطاق البحث 
واالستقصاء 

مت االعمتاد عىل املعلومات الخاصة بالسوق يف نفس الحي وتحليل البيانات العقارية املتوفرة من السوق وقاعدة بيانات وزارة العدل والذي يبني العقارات املباعة يف نفس التقيمي او املناطق القريبة للموقع بهدف االستئناس بها يف 
عملية التقيمي

 مصادر 
املعلومات 

رقم التقرير 31807 

 للمعايري املهنية للتقيمي الدولية  INTERNATIONAL VALUATION واملعمتدة من الهيئة السعودية للمقميني املعمتدين 
ً
نقر نحن رشكة منصات للتقيمي العقاري بانه مت اعداد التقيمي للسادة  : رشكة جدوى لالستمثار وفقا

نوع التقرير : تقرير تقيمي متكامل يحتوي عىل إيضاح شامل لكافة اعمال التقيمي للوصول اىل القمية املعنية 

تاريخ التقرير و نفاذ القمية : 31/12/2021

التقرير

هذا التقرير معد للغرض الذي اعد من اجله فقط وال يجوز استخدامه او تداوله او اقتباس منه او االشارة اليه عىل أي حال من األحوال الي غرض آخر وبناء عليه ال تتحمل منصات للتقيمي العقاري او املقمي مسؤولية عن أية خسارة 
يتكبدها أي طرف نتيجة استخدام تقرير التقيمي عىل نحو يخالف ما جاء من احكام هذا البند وال يجوز تقدمي هذا التقرير اىل أي طرف آخر بخالف املشار اليهم بدون موافقة خطية من منصات للتقيمي العقاري 

قيود 
االستخدام او 

التوزيع او النرش

الريال السعودي عملة التقرير 

ان القمية التقديرية للعقار خاضعة للذبذبة بنسبة ± 10 %  املالحظات

التقيمي بحكم طبيعته ليس علما مجردا والنتائج اليت يمت التوصل اليها ليست بالرضورة غري قابلة للنقاش وكما أنها تعمتد عىل املمارسة والحكم الشخيص فنحن نعتقد بأن القمية السوقية العادلة اليت نقدمها يف تقريرنا هذا تعترب 
 للظروف 

ً
 اىل املعلومات اليت أتيحت لنا و ميكن ألخرين إعطاء قمية مختلفة للعقار و السعر الفعيل الذي قد يتحقق لصفقة يف سوق مفتوحة قد يكون اعىل او اقل من تقديرنا للقمية السوقية العادلة تبعا

ً
معقولة ومربرة استنادا

املحيطة بالصفقة )عىل سبيل املثال العروض املنافسة االخرى( وطبيعة مجال االعمال )عىل سبيل املثال املشرتى لديه تطلعات خاصة به يف التحالف( والقدرة التفاوضية والدوافع اليت تحرك البائعني واملشرتين ... الخ .
رشوط عامة



 ملخص التقيمي النهايئ للعقار 

التقيمي النهايئ بعد التقريب 

 21,000,000  / لاير 
ً
رقما

واحد وعرشون مليون كتابة / لاير 



بيانات امللكية ومعلومات العقار 



بيانات امللكية ومعلومات العقار 

معلومات العقار 

رشكة جدوى لإٍلستمثار امس العميل

رقم الهوية امس املالك

06/04/1439 تاريخه 320123008310 رقم الصك

شارع ابراهمي الخليل اقرب شارع تجاري مكة املكرمة املدينة

عمارة تجارية سكنية نوع العقار محلة املسفلة الحي

-- عدد األدوار مؤهل شاغرية العقار

سكين تجاري  نوع اإلستخدام نطاق العقار داخل النطاق

-- عرم العقار 21.4136037,39.8232444 إحداثيات املوقع

بدون رقم القطعة بدون رقم املخطط

مستوي منسوب األرض نعم الجار مبين

جيد التمصمي املعماري مستخدم حالة املبىن

وصف العقار العقار عبارة عن عمارة سكنية تجارية ثالثة ادوار 



خليل
 ال

اهمي
إبر

ق 
طري

https://goo.gl/maps/XGuVgnZSzsg5ysRt9


مواصفات وحدود واطوال العقار 

مواصفات العقار 

شارع ابراهمي الخليل  الطرق الرئيسية  108.01 مساحة األرض / م2

مربعة   طبيعة وشكل األرض  واجهة واحدة الواجهة 

الخدمات واملرافق  املتوفرة يف العقار 

نعم مياة نعم الكهرباء 

نعم الرصف الصحي نعم الهاتف  

الحدود واالطوال 

عرض العقار نوع الشارع الطول الحدالحد  الجهـــة 

8.25 ملك عباس نتو مشايل

14.9
 ملك عبدالغفور بخاري و متام الحد ملك محمود

محمد سلميان مغاوي
رشيق

4.95 رحبه متصلة بالشارع غربي

15.5
 الشارع العام و به الباب و عرض الشارع العام

 الغربي من جهة المشال 15.05م و من جهة
الجنوب 14.40م

جنوبي



صور العقار



التقيمي العقاري 



ايضاح درجة استخدامها تركزي الطريقة
اساليب التقيمي

يفرتض اسلوب السوق وفرة باملقارنات اليت لديها مسات مشابه لالصل موضوع التقيمي و بيعت بفرتة زمنية قريبة 	 
استبعدناه لعدم توفر مقارنات قرببة من العقار 	 

مستبعد  البدائل اسلوب السوق

يركز اسلوب الدخل عىل ان االصل قادر عىل توليد عوائد مستقبلية و باالعمتاد عىل مدة تحقق العوائد و مستوى املخاطر نستطيع ان نقدر املنفعة 	 
املالية من العقار اليوم مبا يساوي القمية املستهدفة

استخدامنا لهذا األسلوب كان اسايس	 
أسايس  الرمسلة املبارشة  اسلوب الدخل

استخدامنا لهذا األسلوب كان مساعد 	  مساعد  التكلفة البديلة او املماثلة اسلوب التكلفة

أساليب وطرق التقيمي املتبعة  



ايضاح اساليب التقيمي

هي طريقة تقدير قمية عقار أو أمالك عقارية باالعمتاد عىل املقارنة السوقية بني العقار محل التقيمي والعقارات املشابهة املوجودة يف نفس املنطقة واليت مت بيعها حديثا ويمت استخالص مؤرش القمية للعقار محل التقيمي من خالل تطبيق وحدات 	 
مقارنة مناسبة والقيام بتعديالت وعمليات تسوية عىل أسعار بيع العقارات املشابهه بناء عىل عنارص املقارنة بدراسة العديد من العنارص املؤثرة عىل العقار مثل موقع العقار وحالة العقار ومستوى التشطيبات الداخلية والخارجي إضافة اىل 

ظروف السوق وتاريخ عمليات البيع وظروف البيع واليت عادة ما تلعب دورا أساسيا يف تقدير قمية العقار 
أسلوب السوق 

تعمتد طريقة تقدير تكلفة املباين عىل أساس التكلفة الكلية إلنشاء املبىن جديد وبأسعار اليوم  وليس بأسعار وقت البناء ، ومن مث يمت خصم تكلفة اإلهالك اليت تعمتد بشكل رئييس عىل عرم املبىن االفرتايض وكذلك الحالة العامة للمبىن أثناء 	 
. 

ً
التقيمي ، ويف مثل هذه النوعية من املشاريع » املبىن قيد التقيمي »  يقدر العرم االفرتايض للمبىن ب  40 سنة تقريبا

اسلوب التكلفة

يقدم أسلوب الدخل مؤرشا للقمية عن طريق تحويل التدفقات النقدية املستقبلية إىل قمية حالية واحدة و وفقا لهذا األسلوب يمت تحديد قمية األصل بالرجوع إىل قمية اإليرادات والتدفقات النقدية اليت يولدها األصل أو التكاليف اليت يوفرها 	 
ينبغي تطبيق أسلوب الدخل وإعطاءه األولوية أو وزن مهم يف الحاالت التالية :

أ. عندما تكون قدرة األصل عىل توليد الدخل هو العنرص األسايس الذي يؤثر عىل القمية من وجهة نظر املشاركني يف السوق.	 
ب. تتوفر توقعات معقولة ملبلغ اإليرادات املستقبلية لألصل محل التقيمي وتوقيتها ولكن ال يوجد سوى عدد قليل من املقارنات السوقية ذات الصلة إن وجدت . 	 
طرق أسلوب الدخل :	 
عىل الرغم من وجود العديد من الطرق لتطبيق أسلوب الدخل إال أن األساليب املتبعة يف إطار أسلوب الدخل تعمتد بشكل كبري عىل خصم مبالغ التدفقات النقدية املستقبلية إىل قمية حالية، فهي عبارة عن تطبيقات متنوعة يف استخدام طريقة 	 

واملفاهمي الواردة أدناه تنطبق جزئيا أو كليا عىل كافة طرق أسلوب الدخل .
طريقة خصم التدفقات النقدية املخصومة  ) DCF ( : يف طريقة التدفقات النقدية املخصومة يمت خصم التدفقات النقدية املتوقعة إىل تاريخ التقيمي مما ينتج عنه قمية حالية	 
طريقة األرباح : تعرف طريقة األرباح  املستخدمه يف التقيمي بطريقة الحسابات وتعمتد هذه الطريقة عىل مفهوم مفاده أن القمية السوقية لعقار ما ترتبط باالرباح اليت ميكن الحصول عليها من نشاط أو منشأة  مقامة يف العقار و يجب أن تكفي 	 

االرباح املحصلة  لتعويض املشغل عن مزاولة النشاط وتوفري فائض ميكنه دفعه كإيجار نظري حق االنتفاع بالعقار ومن مث فاملبدأ االسايس الذي تبىن عليه هذه الطريقة هو األرباح املحصلة من املنشأة  لتقدير القمية االيجارية للعقار وبعبارات أخرى 
 عىل كفاءة 

ُ
فإن االرباح تعكس القمي االيجارية وميكن القول إنه كلما ارتفعت االرباح ارتفعت القمية االيجارية اليت باستخدام ميكن للمستأجر املرتقب دفعها وعىل الرغم من ذلك فمن الجدير بالذكر أن االرباح املحصلة من املنشأة تتوقف أيضا

ومجهود املشغل وإليجاد القمية الرأمسالية للعقار سوف يمت رمسلة القمية اإليجارية مبعدل عائد مناسب .
طريقة القمية املتبقية : تعمتد طريقة القمية املتبقية عىل تقدير القمية الرأمسالية الحالية للعقار ويمت استخدامها يف تقيمي العقارات اليت يمت تطويرها وتعترب طريقة لتقدير قمية األرض وميكن استخدامها لتقدير الربح املحمتل تحقيقه من قبل املطور	 

أسلوب الدخل 

القمية السوقية :  و هي املبلغ املقدر عىل أساسه مبادلة العقار يف تاريخ التقيمي بني مشرتي راغب وبائع راغب يف إطار معاملة عىل أساس محايد بعد تسويق مناسب حيث يترصف كل طرف من األطراف عىل أساس من املعرفة والحكمة دون قرس 	 
او اجبار 

اإليجار السويق : هو املبلغ التقديري الذي ينبغي عىل أساسه تأجري العقار يف تاريخ التقيمي، بني مؤجر راغب ومستأجر برشوط تأجري مناسبة ويف إطار معاملة عىل أساس محايد بعد تسويق مناسب حيث يترصف كل طرف من األطراف عىل أساس 	 
املعرفة والحصافة دون قرس أو إجبار

أساس القمية

 وبناء عىل مربرات مالمئة وعىل النحو الذي تجزيه األنظمة ويحقق الجدوى املالية واالقتصادية مبا يحقق اعىل قمية لألصل ) العقار ( موضع التقيمي فاالستخدام الذي التجزية األنظمة او غري 	 
ً
هو االستخدام املرجح لالصل عىل النح واملمكن ماديا

 من املقمي يربر سبب اعتبار ان االستخدام محمتل ومعقول وتمتثل اختبارات االستخدام األعىل واألفضل :  1 ( االجازة القانونية  ) 2 إمكانية االستخدام املادي  3( الجدوى 
ً
 وتفسريا

ً
 وعىل النحو الذي يجزيه النظام قد يستلزم رشحا

ً
املمكن ماديا

املالية  4( تحقيق اعىل قدر من االرباح 

االستخدام األعىل
 واألفضل 

التقيمي النهايئ

املصدر : معايري التقيمي الصادرة من الهيئة السعودية للمقميني املعمتدين2020



طريقة إحتساب القمية 

طريقة احتساب القمية املتبقية 

الوحدة  القمية    البيان 

م2 107.98  للرتخيص
ً
مساحة األرض وفقا

م2 1,080 مسطحات البناء يف حالة بناء )عرشة أدوار ( دورين تجاري و8 فنديق

لاير /م2 5,000 تكاليف البناء للمرت

لاير 5,399,000 إجمايل تكاليف البناء

م2 30 عدد الغرف  - صايف مساحة الوحدة 17 مرت

لاير/ سنة 54,750 دخل الشقة سنوي

لاير 1,642,500 إجمايل الدخل

% 25 مصاريف الصيانة والتشغيل

لاير 1,231,875 صايف الدخل التشغييل
م2 165 الدخل من التجاري

القمية املتبقية لتقيمي األرض



طريقة إحتساب القمية 

الدخل من التجاري

الوحدة  القمية    البيان 

م2 172.768 مسطحات التجاري

لاير /م2 2500 االيجار السويق للمرت

لاير 431,920 القمية اإليجارية للتجاري

لاير 1,663,795 صايف الدخل لكامل العقار

سنة 40 العرم االقتصادي الكيل

% 2.5 العائد عىل املنشآت

% 6 معدل الرمسلة

% 8.5 إجمايل العائد للمستمثر

لاير 458,915 مقدار العائد عىل املنشآت
لاير 1,204,880 العائد عىل األرض
لاير 20,081,333 القمية االجمالية لألرض 
لاير 185,973 قمية املرت لألرض 

القمية املتبقية لتقيمي األرض



طريقة إحتساب القمية 
طريقة إحتساب القمية 

الوحدة القمية البيان

غرفة 294 عدد الغرف

لاير / لليله 550 متوسط دخل الغرفة بالليلة طوال العام

لاير 59,020,500 إجمايل الدخل

% 60% متوسط نسبة اإلشغال

لاير 35,412,300 الدخل الفعيل

لاير 5,311,845 دخل إضايف

لاير 40,724,145 إجمايل الدخل الفعيل

% 30% مصاريف الصيانة والتشغيل

% 10% تكاليف اإلدارة

لاير 24,434,487 صايف الدخل )بعد انتهاء جائحة كوفيد 19( افرتاض 2023

6.00% معدل الرمسلة

لاير 407,241,450 القمية السوقية للفندق شامل الفرش والتجهزيات

لاير 23,966,675 تكلفة التجديد

لاير 20,580,000 تكلفة الفرش والتجهزيات

لاير 362,694,775 القمية السوقية النهائية بافرتاض 2023

لاير 325,863,997 القمية السوقية وقت التقيمي عند معدل خصم 5.5%

لاير 326,000,000 القمية السوقية للعقار بعد التقريب 

طريقة احتساب التكلفة 

الوحدة القمية البيان

م2 266.54 مسطحات البناء وفقا للرتخيص

لاير / للمرت 2000 تكلفة بناء املرت

لاير 20 هامش الربح

% 639,696 إجمايل التكاليف شاملة الربح

لاير 20,721,029 إجمايل القمية السوقية بالتكلفة

طريقة رمسلة الدخل املبارشة 

الوحدة القمية البيان

لاير  1,500,000 رمسلة العقد 

% 6.0 معدل الرمسلة 

% 1.0 مخاطر العقد

% 7.0 إجمايل معدل الرمسلة 

لاير  21,428,571 القمية السوقية للعقار بافرتاض رسيان العقد 

القمية املتبقية لتقيمي األرض



التقيمي النهايئ



نتائج البحث و اإلستقصاء

مقارنات عقار حي الهجلة – طريق الهجرة 

طبيعة السعر السعر / م2 الوصف املساحة نوع العقار

معروض للبيع 137,254 لاير للمرت حي الهجلة، عمارة قدمية – ليست عىل الشارع الرئييس 255 أرض

معروض للبيع 120,000 لاير للمرت حي الهجلة، عمارة قدمية- ليست عىل الشارع الرئييس 100 أرض

معروض لإليجار 8,000,000 إجمايل حي الهجلة – اربع أدوار- داخلية ترصيح 26 حاج  49 عمارة

معروض لإليجار 2,000 50 محل لاليجار عيل طريق ام القري جوار فندق انجم  قريب من الحرم عيل شارع عرضه 100م محل

معروض للبيع 1,300,000,000 إجمايل حي الشبيكة، عىل طريق إبراهمي الخليل مبارشة إجمايل عدد الغرف 840 غرفة  1,775 فندق للبيع

معروض لإليجار 9,000,000 إجمايل  حي الهجلة، 420 غرفة ترصيح 1400 حاج مصنف 3 نجوم 1,700 فندق لاليجار

معروض للبيع 130,435  للمرت ارض بشارع إبراهمي الخليل  2,300 أرض للبيع 



مقارنات فندق ثروات التقوى 

طبيعة السعر السعر / م2 الوصف املساحة نوع العقار

معروض للبيع  28,225
ً
حي العدل، بجوار املستهدف متاما 1,240 أرض

معروض للبيع 25,862 حي العدل، خلف املستهدف مبارشة 1,160 أرض

معروض لإليجار 7,000,000 إجمايل حي العدل، ترصيح 1650 حاج 1,255 فندق لأليجار

معروض للبيع 19,639 عمارة قدمية بسعر ارض مقابل ميدان العدل عيل طريق الطائف بجوار مجموعة كبرية من الفنادق 1,273 أرض

نتائج البحث و اإلستقصاء



نتائج البحث و اإلستقصاء

مقارنات فندق ثروات التقوى

رضائب ورسوم سعر الليلة الوصف

27 180 شقة فندقية يف ASFAR AL-WAHA بالقرب من طريق امللك فيصل حي العدل

52 248 غرفة فندقية يف فندق ريف العاملية طريق امللك فيصل حي العدل

 225 غرفة فندقية يف فندق مروية املعابدة



نتائج البحث و اإلستقصاء

) ال تتوفر مقارنات كافية إلرض املسفلة . شارع ابراهمي الخليل ومت االعمتاد عىل طريقة القمية املتبقية (

مقارنات فندق ثروات االندلسية

سعر الليلة الوصف

 277 غرفة فندقية يف BURJ MARWEAT ALKHALIL شارع ابراهمي الخليل  

 274 غرفه فندقيه عيل طريق ابراهمي الخليل يف فندق ام ملينيوم مكة 

 344 غرفة فندقية يف فندق YASMAIN ALMAJD شارع ابراهمي الخليل 

مقارنات فندق ثروات االندلسية

نوع العقار طبيعة السعر سعر املرت املساحة السعر الوصف

ارض معروض للبيع  154,083 5192  800,000,000 ارض للبيع يف الحرم خلف برج الساعه مبارشة 

ارض معروض للبيع  81,136 986  80,000,000 ارض للبيع يف حي الشبيكة بالقرب من طريق ابراهمي الخليل

ارض معروض للبيع  19,639 1,273  25,000,000 عمارة قدمية بسعر ارض مقابل ميدان العدل عيل طريق الطائف بجوار مجموعة كبرية من الفنادق



 ملخص التقيمي النهايئ للعقار 

القمية الرتجيحية 

اسلوب الدخل أسلوب التكلفة اسلوب التقيمي

الرمسلة اإلحالل طريقة التقيمي 

21,428,571 20,721,029 اجمايل القمية 

40% 60% الوزن النسبي 

8,571,429 12,432,618 القمية املساهمة 

21,004,046 القمية بعد ترجيح األوزان النسبية 

21,000,000 القمية السوقية للعقار  بعد التقريب 

رأي املقمي 

بعد تطبيق أسلوبي التقيمي الدخل والتكلفة يف تقيمي هذا العقار وبعد عمل االوزان النسبية عىل نتائج  التحليل 
و التقيمي فلقد قمنا بتوزيع النسب أسلوب التكلفة %60 وأسلوب الدخل بنسبة 40% 



املرفقات



االفرتاضات و الرشوط املقيدة صـ )1(

قام بإعداد مهمة التقيمي والتقرير مقميون ممتثلون ملتطلبات معاير التقيمي الدولية ) 2020 ( الصادرة عن مجلس معاير التقيمي الدولية ) IVSC ( ودليل . 1
 التقيمي العقاري ) ٢٠١٨ ( الذي نرشته الهيئة السعودية للمقميني املعمتدين. قد تكون التقيميات خاضعة لرقابة الهيئة السعودية للمقميني املعمتدين.

باستثناء ما قد ينص عليه خاف ذلك يف خطاب التكليف، فإن التقيمي والتقرير رسي وال يجوز استخدامه من قبل أي شخص آخر غر الطرف املرسل إليه . 2
وللغرض الذي مت إعداده. ال يجوز نرشه كلًيا أو جزئًيا، وال يشار إليها يف أي وثيقة أو بيان أو تعممي أو نقلها بأي طريقة أخرى إىل أي طرف آخر أو العامة 

 دون موافقتنا الخطية املسبقة.

ال تقبل أي مسؤولية عى اإلطاق ألي طرف آخر إال عى أساس تعلميات مكتوبة ومتفق عليها وعى دفع رسوم إضافية. ال يجوز تقدمي أي مطالبة . 3
ناشئة عن أو متعلقة بهذا التقيمي والتقرير ضد أي عضو أو موظف أو رشيك أو استشاري يف )امس الرشكة(. ال يتحمل أي عضو أو موظف أو رشيك أو 

 استشاري أي واجب شخيص للعناية بالعميل أو أي طرف آخر، ويجب تقدمي أي مطالبة بالتعويض عن الخسائر ضد )امس الرشكة(.

إذا متت اإلشارة إىل التقيمي والتقرير أو تمضينهما يف أي مادة أو نرشة، فإن التقيمي والتقرير يعتربان مشار إليهما أو مدرجني ألغراض املعلومات فقط . 4
و)امس الرشكة( وموظفيها واملقمي ال يتحملون أي مسؤولية تجاه املستفيدين من هذه املواد. وال تتحمل )امس الرشكة( أي مسئولية تجاه أي طرف آخر غر 

 العميل إلعداد التقرير.



االفرتاضات و الرشوط املقيدة صـ )2(

 إذا كانت هناك شكوى، فإننا نؤكد أن لدينا إجراءات التعامل مع الشكاوى، والي سيم توفر نسخة منها عند الطلب . . 1

يف حالة وجود مطالبة ضد )امس الرشكة( أو الرشكات التابعة لها أو موظفيها أو املقمّي فميا يتعلق بهذا التقيمي والتقرير أو هذه املهمة بأي شكل من . 2
األشكال، فإن الحد األقىص لألرضار القابلة لاسرتداد يجب أن يكون املبلغ النقدي الذي حققته )امس الرشكة( أو الرشكات التابعة لها من التقيمي والتقرير 

 وال يجوز يف ويف أي حال من األحوال أي مطالبة بالتعويض عن األرضار الاحقة.

نحن ال نقوم بإجراء عمليات بحث عن حقوق امللكية وال نطلع عى وثائق امللكية والتأجر. ما مل نعلم ونعلن خاف ذلك، فإننا نفرتض أن: كل عقار له صك . 3
ملكية وقابل للتسويق، وأن جميع الوثائق موجودة، وأنه ال توجد قيود أو حدود أو ارتفاقات أو مرصوفات تؤثر عى العقار، أو دعوى مادية معلقة. قد 

يستند التقيمي والتقرير إىل ملخصات اإليجار الي يقدمها العميل أو أطراف ثالثة. ونحن ال نتحمل أي مسؤولية عن صحة أو اكمتال معلومات اإليجار الي 
 مت تقدميها، وال ينبغي االعمتاد عى أي تفسر قدمناه فميا يتعلق بأي وثائق من هذا القبيل مت الحصول عليها دون التحقق من املحامني.

مت الحصول عى املعلومات الواردة يف التقيمي والتقرير أو الي يستند إليها التقيمي والتقرير من العميل واملصادر األخرى املدرجة فيه والي اعتربناها موثوقة. . 4
وما مل ينص عى خاف ذلك يف التقيمي والتقرير، فإننا مل نتحقق من هذه املعلومات وافرتضنا أنها كاملة وموثوقة وصحيحة. وال نقبل أي مسؤولية عى 

 اإلطاق عن مدى اكمتال هذه املعلومات ودقتها. يلزتم أي مستخدم مرصح له بالتقيمي والتقرير بإباغنا بأي أخطاء يعتقد أنها ممضنة يف التقرير.



االفرتاضات و الرشوط املقيدة صـ )3(

نفرتض أن امللكية تتوافق مع جميع املتطلبات القانونية ذات الصلة مبا يف ذلك، عى سبيل املثال ال الحرص، تخطيط املدن، وأنظمة الحريق والبناء، شهادات . 1
اإلشغال واملوافقات الحكومية األخرى. إن أي استفسارات شفوية أو الكرتونية من سلطات التخطيط املعنية مت اتخاذها بدقة ملساعدتنا يف تطوير رأي 

حول قمية العقار. ومن أجل التأكد نويص املحامني بالتحقق رمسًيا من هذه املعلومات وموقفها فميا يتعلق بأي مسائل قانونية مشار إليها يف التقيمي 
 والتقرير.

إن االستنتاجات واآلراء، مبا يف ذلك رأي القمية، وأي تنبؤات بالطلب والعرض، ومعدالت اإليجار، واإليرادات واملرصوفات الي تستند إليها هذه . 2
االستنتاجات واآلراء قد تكون فقط يف التاريخ املذكور يف التقيمي والتقرير. وهي تعكس أفضل رأي عن التصور السوق الحايل وتوقعات السوق وأداء 

العقار يف املستقبل املنظور تحت اإلدارة املختصة. يتقلب سوق العقارات باسمترار وال ميكن التنبؤ باملستقبل وال أن نقدم أي مضان بتحققها. ميكن للتغرات 
 يف عوامل السوق أو يف العقارات أن تؤثر بشكل كبر عى مثل هذه االستنتاجات واآلراء.

وباستثناء ما قد ينص عليه خاف ذلك يف خطاب التكليف، ال يجب عى )امس الرشكة( أو أي فرد يوقع هذا التقيمي والتقرير أو له عاقة بالتكليف تقدمي . 3
 شهادة يف أي محكمة أو إجراء قانوين يتعلق بالعقار أو التقيمي أو التقرير.

 عند فحص العقار كجزء من نطاق العمل، يعمتد التقيمي والتقرير عى املعاينة البرصية للعقار ويعكس العيوب أو العنارص الواضحة والي ال يم استبعادها . 4
رصيًحا مبوجب افرتاض خاص. ما مل نصدر تعلميات رصيحة، فإننا ال نقوم بإجراء دراسات مسح للمواقع أو التقيميات البيئية أو استبيانات، 



االفرتاضات و الرشوط املقيدة صـ )4(

خدمات فحص املباين أو التحقيق يف السجات التاريخية لتحديد التلوث الحايل أو السابق للعقار. نحن نفرتض أنه ال توجد ظروف مخفية أو غر مامئة يف . 1
باطن األرض أو الهياكل أو الخدمات الي تؤثر عى قمية العقار، مبا يف ذلك عى سبيل املثال، العيوب الهيكلية أو املعدات امليكانيكية املختلة أو السباكة 

 أو املكونات الكهربائية ووجود مواد خطرة أو سامة محمتلة استخدمت يف بناء أو تعديل أو صيانة التحسينات أو تقع عند العقار او حوله.

يعكس تقيمينا وتقديرنا إدراكنا ملفاهمي السوق املحمتلة لعقود املستأجرين. وما مل يم إصدار تعلميات محددة، فإننا ال نتحقق من الوضع املايل للمستأجرين، . 2
 وما مل يم إباغنا بخاف ذلك، نفرتض أنهم يستطيعون الوفاء بالزتامات اإليجار الخاصة بهم.

وال يعترب تقيمينا وتقريرنا مبثابة نصيحة استمثارية أو توصية القرتاض أو إقراض العقار. إذا قدم التقيمي والتقرير إىل مقرض أو مستمثر مبوافقتنا الخطية . 3
املسبقة، فيجب عى ذلك الطرف النظر يف اعتبارات االستمثار املستقلة ومعاير االكتتاب يف قراره االستمثاري. ينصح لذلك الطرف أن يفهم نطاق العمل 

 بشكل عام، وجميع االفرتاضات واالفرتاضات الخاصة والقيود املتمضنة يف هذا التقيمي والتقرير.

ما مل يشار إىل خاف ذلك يف التقيمي والتقرير، عادة ما يم التعبر عن رأي القمية باستثناء أي تكاليف املعامات أ، الزكاة والرضائب. وعاوة عى ذلك، يم . 4
 تقيمي العقارات بغض النظر عن أي رهون عقارية أو الزتامات أخرى.

قبول أو استخدام هذا التقيمي والتقرير يشكل قبوال لافرتاضات والقيود السابقة.. 5



فريق العمل

مراجعة وتدقيق : مدير التقيمي والدراسات  اعمتاد الرئيس التنفيذي



الوضع القانوين



اإليضاح العنرص م

شامل نوع التقرير  1

عضوية رقم 1210000163 اعمتاد التقرير  2

حمد محمد الكنعان عضوية رقم : 1210000349  احمد فتحي  حسني عضوية رقم: 1220000058خالد شاكر املبيض عضوية رقم : 1210000163 املقمي 3

2021/12/25 تايخ املعاينة   4

2021/12/31 تاريخ نفاذ القمية 5

2022/03/08 تاريخ التقرير  6

غري خاضع رسوم االرايض  7

رشكة جدوى لالستمثار العميل  8

الريال السعودي عملة التقيمي  9

ال يوجد تضارب يف املصالح سواء حايل او محمتل مع االطراف والعقارات املشاركة االفصاح  10

اإلدراج يف القوامئ املالية  الغرض من التقيمي  11

القمية السوقية  اساس القمية  12

متت الدراسة السوقية بناء عىل أسعار البيع والعروض بالنسبة للعقارات املجاورة ومت تحليلها  تحليل السوق  13

مت دراسة أسعار األرايض وأسعار عروض املكاتب العقارية يف املنطقة املجاورة العقارات املقارنة  14

معايري التقيمي الدولية 2020 -- دليل ممارسة التقيمي العقاري املعايري املتبعة  15

الدخل اسلوب التقيمي  16

القمية املتبقية طريقة التقيمي  17

 مت افرتاض ان املستندات املرفقة صحيحة وخالية من الرهن او اي الزتامات قانونيةال تتحمل رشكتنا اي مسؤولية إزاء أي معلومات يمت إستالمها من العميل واليت من املفرتض سالمتها وإمكانية 
االعمتاد عليها كما ال تقر رشكتنا بدقة اواكمتال البيانات املتاحة وال تعرب عن رأيها ومل تقم بعرض أي نوع من المضانات لدقة البيانات او اكمتالها اال فميا اشارت اليه بوضوح يف هذا التقرير

االفرتاضات و االفرتاضات الخاصة 
18

مت معاينةالعقار محل التقيمي من خالل املالك ومت ومطابقة الصك للموقع االستدالل عىل املوقع 19

عوامل مؤثرة عيل قمية العقار  العوامل االقتصادية جراء جائحة كرورنا  20

اإلطالع عىل نوع الحدود عىل العقار وموقع العقار من حيث املنطقة واملدينة والحي ورقم املخطط ورقم القطعة ورقم الفسح وتاريخه وأرقام الصكوك وتاريخها ومصادرهاإضافة إىل واألطوال واإلتجاهات معاينة العقار  21

مت افرتاض ان العقار خايل من أي حقوق عينية أو شخصية وال يقع عليه أي رهن او حق امتياز للغري واذا حصل خلف ذلك فان  مكتب منصات للتقيمي العقاري غري مسؤول عن ذلك حقوق الغري يف العقار  22

 21,000,000 تقدير القمية السوقية / لاير  23

نفيدكم باننا قمنا مبعاينته ودراسة املنطقة للوصول للقمية السوقية للعقار ومت الكشف عن اسعار البيوع املشابهة وتحليل البيانات واصدار القمية 

امللخص التنفيذي



مسودة تقيمي فندق والواقع يف حي الششة مبكة املكرمة

فندق ثروات التقوى 

تاريخ التقرير : 08/03/2022
رقم التقرير : 31806



نطاق العمل

رشكة جدوى لالستمثار الجهة املوجهة لها التقرير واملخول لها استخدامه 
بيانات أساسية 

اإلدراج يف القوامئ املالية  الغرض من التقيمي

فندق نوع العقار محل التقيمي
العقار 

مطلقة  ملكية العقار

أسلوب الدخل و التكلفة أسلوب التقيمي املعمتد يف القمية النهائية

التقيمي 
الرمسلة املبارشة ، التكلفة طرق التقيمي املتبعة

القمية السوقية  أساس القمية

2021/12/25 تاريخ املعاينة

مت إعداد هذا التقرير من قبل رشكة منصات للتقيمي العقاري املسجلة يف عضوية الهيئة السعودية للمقميني املعمتدين رقم  1210000163 تاريخ إصداره 30/3/1437 هـ تاريخ االنتهاء هـ ـ03/04/1447  املقمي 

بناًء عىل التوجيهات الصادرة من مجلس معايري التقيمي الدولية اليت نرشت من الهيئة السعودية للمقميني املعمتدين 
حول التقيمي يف ضل جائحة كورونا واليت قد تكون ذات أهمية خاصة أثناء فرتات عدم اليقني و اضطراب السوق اليت نصحت املقميني بالرجوع اىل نسخة معايري التقيمي الدولية لعام 2020 م عند إجراء عملية تقيمي و اشمتلت الورقة 
عىل انه يجب يف التقرير وصفا لنطاق مهمة التقيمي و غرضها و استخدامها و أي قيود عىل ذلك اإللزتام و اإلفصاح عن أي افرتاضات او افرتاضات خاصة و كذلك اوجة الغموض املهمة والظروف املقيدة اليت تؤثر عىل القمية بشكل 

مبارش ليس من دور املقمي التحقق من املعلومات الواردة من العميل ويفرتض انها صحيحة 

االفرتاضات و
واالفرتاضات 

الخاصة 

مت تقيمي العقار بأسلوب الدخل والتكلفة  منهجية التقيمي  

قمنا بتنفيذ اعمالنا بناء عىل اغراض العميل و يف ظل ما مت استالمه من بيانات من العميل لالصل موضوع التقيمي. مل نقم باية إجراءات مستقلة للتحقق او التدقيق فميا يتعلق بصحة أو ثبوتية املعلومات اليت توصلنا اليها وال تقدم 
أي ترصيح أو معىن حول هذه املعلومات. لذلك ال نقدم أي مضان من أي نوع )سواء رصاحة او مضنا( عىل دقة واكمتال البيانات املستلمة من العميل و املستخدمة بالتقيمي.

المضانات 

يصف معيار 101  نطاق العمل للرشوط االساسية ملهمة التقيمي كما ورد يف نسخة معاير التقيمي الدولية الصادرة يف 2020 من الهيئة السعودية للمقميني املعمتدين



نطاق العمل

املسح امليداين ملنطقة العقار موضع التقيمي والعقارات املشابهة له من حيث املواصفات واملساحات لكل منها والتأكد من صحتها وتحليلها 
نطاق البحث 
واالستقصاء 

مت االعمتاد عىل املعلومات الخاصة بالسوق يف نفس الحي وتحليل البيانات العقارية املتوفرة من السوق وقاعدة بيانات وزارة العدل والذي يبني العقارات املباعة يف نفس التقيمي او املناطق القريبة للموقع بهدف االستئناس بها يف 
عملية التقيمي

 مصادر 
املعلومات 

رقم التقرير 31806 

 للمعايري املهنية للتقيمي الدولية  INTERNATIONAL VALUATION واملعمتدة من الهيئة السعودية للمقميني املعمتدين 
ً
نقر نحن رشكة منصات للتقيمي العقاري بانه مت اعداد التقيمي للسادة  : رشكة جدوى لالستمثار وفقا

نوع التقرير : تقرير تقيمي متكامل يحتوي عىل إيضاح شامل لكافة اعمال التقيمي للوصول اىل القمية املعنية 

تاريخ التقرير و نفاذ القمية : 31/12/2021

التقرير

هذا التقرير معد للغرض الذي اعد من اجله فقط وال يجوز استخدامه او تداوله او اقتباس منه او االشارة اليه عىل أي حال من األحوال الي غرض آخر وبناء عليه ال تتحمل منصات للتقيمي العقاري او املقمي مسؤولية عن أية خسارة 
يتكبدها أي طرف نتيجة استخدام تقرير التقيمي عىل نحو يخالف ما جاء من احكام هذا البند وال يجوز تقدمي هذا التقرير اىل أي طرف آخر بخالف املشار اليهم بدون موافقة خطية من منصات للتقيمي العقاري 

قيود 
االستخدام او 

التوزيع او النرش

الريال السعودي عملة التقرير 

ان القمية التقديرية للعقار خاضعة للذبذبة بنسبة ± 10 %  املالحظات

التقيمي بحكم طبيعته ليس علما مجردا والنتائج اليت يمت التوصل اليها ليست بالرضورة غري قابلة للنقاش وكما أنها تعمتد عىل املمارسة والحكم الشخيص فنحن نعتقد بأن القمية السوقية العادلة اليت نقدمها يف تقريرنا هذا تعترب 
 للظروف 

ً
 اىل املعلومات اليت أتيحت لنا و ميكن ألخرين إعطاء قمية مختلفة للعقار و السعر الفعيل الذي قد يتحقق لصفقة يف سوق مفتوحة قد يكون اعىل او اقل من تقديرنا للقمية السوقية العادلة تبعا

ً
معقولة ومربرة استنادا

املحيطة بالصفقة )عىل سبيل املثال العروض املنافسة االخرى( وطبيعة مجال االعمال )عىل سبيل املثال املشرتى لديه تطلعات خاصة به يف التحالف( والقدرة التفاوضية والدوافع اليت تحرك البائعني واملشرتين ... الخ .
رشوط عامة



 ملخص التقيمي النهايئ للعقار 

التقيمي النهايئ بعد التقريب 

222,600,000  / لاير 
ً
رقما

 وسمتائة ألف
ً
مائتان وإثنان وعرشون مليونا كتابة / لاير 



بيانات امللكية ومعلومات العقار 



بيانات امللكية ومعلومات العقار 

معلومات العقار 

رشكة جدوى لإٍلستمثار امس العميل

رقم الهوية امس املالك

1440/03/27 تاريخه 320123008310 رقم الصك

شارع الحج  اقرب شارع تجاري مكة املكرمة املدينة

فندق نوع العقار مخطط األمري عبدهللا الفيصل الششه الحي

-- عدد األدوار شاغر شاغرية العقار

سكين  نوع اإلستخدام نطاق العقار داخل النطاق

-- عرم العقار 21.4337351,39.8609504 إحداثيات املوقع

168 / أ/ 9 و 168 / أ/ 14 و 168 / أ/ 13 رقم القطعة ب /23 /15 / 1 رقم املخطط

مستوي منسوب األرض نعم الجار مبين

جيد التمصمي املعماري مستخدم حالة املبىن

وصف العقار العقار عبارة عن فندق سكين مكون من 23 دور 



https://goo.gl/maps/qa35e6hZ5FxeKhk28


مواصفات وحدود واطوال العقار 

مواصفات العقار 

شارع ابراهمي الخليل الطرق الرئيسية  641.97 مساحة األرض / م2

مربعة   طبيعة وشكل األرض  ثالث واجهات الواجهة 

الخدمات واملرافق  املتوفرة يف العقار 

نعم مياة نعم الكهرباء 

نعم الرصف الصحي نعم الهاتف  

الحدود واالطوال 

عرض العقار نوع الشارع الطول الحدالحد  الجهـــة 

م15 28.17 ملك عباس نتو مشايل

---- 18.15 
 ملك عبدالغفور بخاري و متام الحد ملك محمود

محمد سلميان مغاوي
رشيق

م10 40.71 رحبه متصلة بالشارع غربي

---- 30.62
 الشارع العام و به الباب و عرض الشارع العام

 الغربي من جهة المشال 15.05م و من جهة
الجنوب 14.40م

جنوبي



صور العقار



التقيمي العقاري 



ايضاح درجة استخدامها تركزي الطريقة
اساليب التقيمي

يفرتض اسلوب السوق وفرة باملقارنات اليت لديها مسات مشابه لالصل موضوع التقيمي و بيعت بفرتة زمنية قريبة 	 
استبعدناه لعدم توفر مقارنات قرببة من العقار 	 

مستبعد  البدائل اسلوب السوق

يركز اسلوب الدخل عىل ان االصل قادر عىل توليد عوائد مستقبلية و باالعمتاد عىل مدة تحقق العوائد و مستوى املخاطر نستطيع ان نقدر املنفعة 	 
املالية من العقار اليوم مبا يساوي القمية املستهدفة

استخدامنا لهذا األسلوب كان اسايس	 
أسايس  الرمسلة املبارشة  اسلوب الدخل

استخدامنا لهذا األسلوب كان مساعد 	  مساعد  التكلفة البديلة او املماثلة اسلوب التكلفة

أساليب وطرق التقيمي املتبعة  



ايضاح اساليب التقيمي

هي طريقة تقدير قمية عقار أو أمالك عقارية باالعمتاد عىل املقارنة السوقية بني العقار محل التقيمي والعقارات املشابهة املوجودة يف نفس املنطقة واليت مت بيعها حديثا ويمت استخالص مؤرش القمية للعقار محل التقيمي من خالل تطبيق وحدات 	 
مقارنة مناسبة والقيام بتعديالت وعمليات تسوية عىل أسعار بيع العقارات املشابهه بناء عىل عنارص املقارنة بدراسة العديد من العنارص املؤثرة عىل العقار مثل موقع العقار وحالة العقار ومستوى التشطيبات الداخلية والخارجي إضافة اىل 

ظروف السوق وتاريخ عمليات البيع وظروف البيع واليت عادة ما تلعب دورا أساسيا يف تقدير قمية العقار 
أسلوب السوق 

تعمتد طريقة تقدير تكلفة املباين عىل أساس التكلفة الكلية إلنشاء املبىن جديد وبأسعار اليوم  وليس بأسعار وقت البناء ، ومن مث يمت خصم تكلفة اإلهالك اليت تعمتد بشكل رئييس عىل عرم املبىن االفرتايض وكذلك الحالة العامة للمبىن أثناء 	 
. 

ً
التقيمي ، ويف مثل هذه النوعية من املشاريع » املبىن قيد التقيمي »  يقدر العرم االفرتايض للمبىن ب  40 سنة تقريبا

اسلوب التكلفة

يقدم أسلوب الدخل مؤرشا للقمية عن طريق تحويل التدفقات النقدية املستقبلية إىل قمية حالية واحدة و وفقا لهذا األسلوب يمت تحديد قمية األصل بالرجوع إىل قمية اإليرادات والتدفقات النقدية اليت يولدها األصل أو التكاليف اليت يوفرها 	 
ينبغي تطبيق أسلوب الدخل وإعطاءه األولوية أو وزن مهم يف الحاالت التالية :

أ. عندما تكون قدرة األصل عىل توليد الدخل هو العنرص األسايس الذي يؤثر عىل القمية من وجهة نظر املشاركني يف السوق.	 
ب. تتوفر توقعات معقولة ملبلغ اإليرادات املستقبلية لألصل محل التقيمي وتوقيتها ولكن ال يوجد سوى عدد قليل من املقارنات السوقية ذات الصلة إن وجدت . 	 
طرق أسلوب الدخل :	 
عىل الرغم من وجود العديد من الطرق لتطبيق أسلوب الدخل إال أن األساليب املتبعة يف إطار أسلوب الدخل تعمتد بشكل كبري عىل خصم مبالغ التدفقات النقدية املستقبلية إىل قمية حالية، فهي عبارة عن تطبيقات متنوعة يف استخدام طريقة 	 

واملفاهمي الواردة أدناه تنطبق جزئيا أو كليا عىل كافة طرق أسلوب الدخل .
طريقة خصم التدفقات النقدية املخصومة  ) DCF ( : يف طريقة التدفقات النقدية املخصومة يمت خصم التدفقات النقدية املتوقعة إىل تاريخ التقيمي مما ينتج عنه قمية حالية	 
طريقة األرباح : تعرف طريقة األرباح  املستخدمه يف التقيمي بطريقة الحسابات وتعمتد هذه الطريقة عىل مفهوم مفاده أن القمية السوقية لعقار ما ترتبط باالرباح اليت ميكن الحصول عليها من نشاط أو منشأة  مقامة يف العقار و يجب أن تكفي 	 

االرباح املحصلة  لتعويض املشغل عن مزاولة النشاط وتوفري فائض ميكنه دفعه كإيجار نظري حق االنتفاع بالعقار ومن مث فاملبدأ االسايس الذي تبىن عليه هذه الطريقة هو األرباح املحصلة من املنشأة  لتقدير القمية االيجارية للعقار وبعبارات أخرى 
 عىل كفاءة 

ُ
فإن االرباح تعكس القمي االيجارية وميكن القول إنه كلما ارتفعت االرباح ارتفعت القمية االيجارية اليت باستخدام ميكن للمستأجر املرتقب دفعها وعىل الرغم من ذلك فمن الجدير بالذكر أن االرباح املحصلة من املنشأة تتوقف أيضا

ومجهود املشغل وإليجاد القمية الرأمسالية للعقار سوف يمت رمسلة القمية اإليجارية مبعدل عائد مناسب .
طريقة القمية املتبقية : تعمتد طريقة القمية املتبقية عىل تقدير القمية الرأمسالية الحالية للعقار ويمت استخدامها يف تقيمي العقارات اليت يمت تطويرها وتعترب طريقة لتقدير قمية األرض وميكن استخدامها لتقدير الربح املحمتل تحقيقه من قبل املطور	 

أسلوب الدخل 

القمية السوقية :  و هي املبلغ املقدر عىل أساسه مبادلة العقار يف تاريخ التقيمي بني مشرتي راغب وبائع راغب يف إطار معاملة عىل أساس محايد بعد تسويق مناسب حيث يترصف كل طرف من األطراف عىل أساس من املعرفة والحكمة دون قرس 	 
او اجبار 

اإليجار السويق : هو املبلغ التقديري الذي ينبغي عىل أساسه تأجري العقار يف تاريخ التقيمي، بني مؤجر راغب ومستأجر برشوط تأجري مناسبة ويف إطار معاملة عىل أساس محايد بعد تسويق مناسب حيث يترصف كل طرف من األطراف عىل أساس 	 
املعرفة والحصافة دون قرس أو إجبار

أساس القمية

 وبناء عىل مربرات مالمئة وعىل النحو الذي تجزيه األنظمة ويحقق الجدوى املالية واالقتصادية مبا يحقق اعىل قمية لألصل ) العقار ( موضع التقيمي فاالستخدام الذي التجزية األنظمة او غري 	 
ً
هو االستخدام املرجح لالصل عىل النح واملمكن ماديا

 من املقمي يربر سبب اعتبار ان االستخدام محمتل ومعقول وتمتثل اختبارات االستخدام األعىل واألفضل :  1 ( االجازة القانونية  ) 2 إمكانية االستخدام املادي  3( الجدوى 
ً
 وتفسريا

ً
 وعىل النحو الذي يجزيه النظام قد يستلزم رشحا

ً
املمكن ماديا

املالية  4( تحقيق اعىل قدر من االرباح 

االستخدام األعىل
 واألفضل 

التقيمي النهايئ

املصدر : معايري التقيمي الصادرة من الهيئة السعودية للمقميني املعمتدين2020



طريقة إحتساب القمية 

 للرتخيص
ً
مسطحات األرض و املبىن وفقا

اإلستخدام  املساحة القمية البيان 

استقبال 1,550.41 1 دور واحد اريض استقبال

خدمات 1160.47 1 مزيانني خدمات

مواقف 4809.33 3 مواقف

مصى 1565.78 1 مصىل

مطاعم 1565.78 1 مطاعم

خدمات 1565.78 1 خدمات

سكين 20720.48 138 سكين

سكين 1218.53 1 سكين

خزانات 1895.05 1 خزانات
رصف 15 1 رصف

بيت درج ومصاعد 96.03 ١ بيت درج ومصاعد
-- 36,163 مسطحات البناء
-- 691 عدد الغرف
-- 2270 عدد الحجاج
-- 5 عرم البناء
-- 36,163 مسطحات البناء

طريقة احتساب القمية 

اإلستخدام  املساحة البيان 

م2 2,216.23 مساحة األرض

لاير/ للمرت 25,000 قمية مرت األرض

لاير 55,405,750 إجمايل قمية األرض

لاير/ للمرت 4,000 تكلفة املرت املربع

لاير 144,650,560 إجمايل التكاليف

% 20% أرباح املطور

لاير 173,580,672 تكاليف املبىن + األرباح

سنة 6 عرم العقار

سنة 40 العرم االقتصادي الكيل
سنة  3 العرم الفعال للعقار بحالة الصيانة

% 7.50% اهالكات العرم الفعال
لاير 13,018,550 قمية االهالكات
لاير 160,562,122 قمية املباين بالحالة اليت عليها
لاير 215,967,872 إجمايل قمية العقار بالتكاليف بأسلوب التكلفة

التقيمي بطريقة التكلفة التقيمي بطريقة التكلفة 



طريقة إحتساب القمية 

الدخل من التجاري

الوحدة  القمية البيان 

غرفة 691 عدد الغرف 

غرفة 260 سعر الغرف شامله الرضائب والرسوم شاملة مومس رمضان
20% قمية الرضائب والرسوم

208 متوسط سعر الغرفة طوال العام 

10% مصاريف وعمولة تسويق للمواقع االلكرتونية وخالفه

187 متوسط دخل الغرفة بالليلة طوال العام 

لاير 47,262,446 إجمايل الدخل

50% متوسط نسبة اإلشغال 

لاير 23,631,223 الدخل الفعيل
لاير 3,544,683 دخل إضايف 
لاير 4,000 دخل مومس الحج للحاج الواحد
% 2,270 عدد الحجاج املرصح به

لاير 9,080,000 اجمايل دخل مومس الحج
لاير 36,255,906 إجمايل الدخل الفعيل
لاير 30% مصاريف الصيانة والتشغيل
% 10% تكاليف اإلدارة 
% 21,753,544 صايف الدخل )بعد انتهاء جائحة كوفيد 19( افرتاض 2023

لاير 7.00% معدل الرمسله 
% 310,764,910 القمية السوقية للفندق شامل الفرش والتجهزيات 

لاير 51,825,000 خصم تكلفة الفرش والتجهزيات 
لاير 258,939,910 القمية السوقية النهائية بافرتاض 2023
لاير 232,645,188 القمية السوقية وقت التقيمي عند معدل خصم 5.5%

التقيمي بطريقة الرمسلة املبارشة للدخل



التقيمي النهايئ



 ملخص التقيمي النهايئ للعقار 

القمية الرتجيحية 

اسلوب الدخل أسلوب التكلفة اسلوب التقيمي

الرمسلة اإلحالل طريقة التقيمي 

232,645,188 215,967,872 اجمايل القمية 

40% 60% الوزن النسبي 

93,058,075 129,580,723 القمية املساهمة 

222,638,798 القمية بعد ترجيح األوزان النسبية 

222,600,000 القمية السوقية للعقار  بعد التقريب 

رأي املقمي 

بعد تطبيق أسلوبي التقيمي و الدخل والسوق يف تقيمي هذا العقار وبعد عمل االوزان النسبية عىل نتائج  التحليل 
و التقيمي فلقد قمنا بتوزيع النسب أسلوب التكلفة %60 وأسلوب الدخل بنسبة 40% 



املرفقات



االفرتاضات و الرشوط املقيدة صـ )1(

قام بإعداد مهمة التقيمي والتقرير مقميون ممتثلون ملتطلبات معاير التقيمي الدولية ) 2020 ( الصادرة عن مجلس معاير التقيمي الدولية ) IVSC ( ودليل . 1
 التقيمي العقاري ) ٢٠١٨ ( الذي نرشته الهيئة السعودية للمقميني املعمتدين. قد تكون التقيميات خاضعة لرقابة الهيئة السعودية للمقميني املعمتدين.

باستثناء ما قد ينص عليه خاف ذلك يف خطاب التكليف، فإن التقيمي والتقرير رسي وال يجوز استخدامه من قبل أي شخص آخر غر الطرف املرسل إليه . 2
وللغرض الذي مت إعداده. ال يجوز نرشه كلًيا أو جزئًيا، وال يشار إليها يف أي وثيقة أو بيان أو تعممي أو نقلها بأي طريقة أخرى إىل أي طرف آخر أو العامة 

 دون موافقتنا الخطية املسبقة.

ال تقبل أي مسؤولية عى اإلطاق ألي طرف آخر إال عى أساس تعلميات مكتوبة ومتفق عليها وعى دفع رسوم إضافية. ال يجوز تقدمي أي مطالبة . 3
ناشئة عن أو متعلقة بهذا التقيمي والتقرير ضد أي عضو أو موظف أو رشيك أو استشاري يف )امس الرشكة(. ال يتحمل أي عضو أو موظف أو رشيك أو 

 استشاري أي واجب شخيص للعناية بالعميل أو أي طرف آخر، ويجب تقدمي أي مطالبة بالتعويض عن الخسائر ضد )امس الرشكة(.

إذا متت اإلشارة إىل التقيمي والتقرير أو تمضينهما يف أي مادة أو نرشة، فإن التقيمي والتقرير يعتربان مشار إليهما أو مدرجني ألغراض املعلومات فقط . 4
و)امس الرشكة( وموظفيها واملقمي ال يتحملون أي مسؤولية تجاه املستفيدين من هذه املواد. وال تتحمل )امس الرشكة( أي مسئولية تجاه أي طرف آخر غر 

 العميل إلعداد التقرير.



االفرتاضات و الرشوط املقيدة صـ )2(

 إذا كانت هناك شكوى، فإننا نؤكد أن لدينا إجراءات التعامل مع الشكاوى، والي سيم توفر نسخة منها عند الطلب . . 1

يف حالة وجود مطالبة ضد )امس الرشكة( أو الرشكات التابعة لها أو موظفيها أو املقمّي فميا يتعلق بهذا التقيمي والتقرير أو هذه املهمة بأي شكل من . 2
األشكال، فإن الحد األقىص لألرضار القابلة لاسرتداد يجب أن يكون املبلغ النقدي الذي حققته )امس الرشكة( أو الرشكات التابعة لها من التقيمي والتقرير 

 وال يجوز يف ويف أي حال من األحوال أي مطالبة بالتعويض عن األرضار الاحقة.

نحن ال نقوم بإجراء عمليات بحث عن حقوق امللكية وال نطلع عى وثائق امللكية والتأجر. ما مل نعلم ونعلن خاف ذلك، فإننا نفرتض أن: كل عقار له صك . 3
ملكية وقابل للتسويق، وأن جميع الوثائق موجودة، وأنه ال توجد قيود أو حدود أو ارتفاقات أو مرصوفات تؤثر عى العقار، أو دعوى مادية معلقة. قد 

يستند التقيمي والتقرير إىل ملخصات اإليجار الي يقدمها العميل أو أطراف ثالثة. ونحن ال نتحمل أي مسؤولية عن صحة أو اكمتال معلومات اإليجار الي 
 مت تقدميها، وال ينبغي االعمتاد عى أي تفسر قدمناه فميا يتعلق بأي وثائق من هذا القبيل مت الحصول عليها دون التحقق من املحامني.

مت الحصول عى املعلومات الواردة يف التقيمي والتقرير أو الي يستند إليها التقيمي والتقرير من العميل واملصادر األخرى املدرجة فيه والي اعتربناها موثوقة. . 4
وما مل ينص عى خاف ذلك يف التقيمي والتقرير، فإننا مل نتحقق من هذه املعلومات وافرتضنا أنها كاملة وموثوقة وصحيحة. وال نقبل أي مسؤولية عى 

 اإلطاق عن مدى اكمتال هذه املعلومات ودقتها. يلزتم أي مستخدم مرصح له بالتقيمي والتقرير بإباغنا بأي أخطاء يعتقد أنها ممضنة يف التقرير.



االفرتاضات و الرشوط املقيدة صـ )3(

نفرتض أن امللكية تتوافق مع جميع املتطلبات القانونية ذات الصلة مبا يف ذلك، عى سبيل املثال ال الحرص، تخطيط املدن، وأنظمة الحريق والبناء، شهادات . 1
اإلشغال واملوافقات الحكومية األخرى. إن أي استفسارات شفوية أو الكرتونية من سلطات التخطيط املعنية مت اتخاذها بدقة ملساعدتنا يف تطوير رأي 

حول قمية العقار. ومن أجل التأكد نويص املحامني بالتحقق رمسًيا من هذه املعلومات وموقفها فميا يتعلق بأي مسائل قانونية مشار إليها يف التقيمي 
 والتقرير.

إن االستنتاجات واآلراء، مبا يف ذلك رأي القمية، وأي تنبؤات بالطلب والعرض، ومعدالت اإليجار، واإليرادات واملرصوفات الي تستند إليها هذه . 2
االستنتاجات واآلراء قد تكون فقط يف التاريخ املذكور يف التقيمي والتقرير. وهي تعكس أفضل رأي عن التصور السوق الحايل وتوقعات السوق وأداء 

العقار يف املستقبل املنظور تحت اإلدارة املختصة. يتقلب سوق العقارات باسمترار وال ميكن التنبؤ باملستقبل وال أن نقدم أي مضان بتحققها. ميكن للتغرات 
 يف عوامل السوق أو يف العقارات أن تؤثر بشكل كبر عى مثل هذه االستنتاجات واآلراء.

وباستثناء ما قد ينص عليه خاف ذلك يف خطاب التكليف، ال يجب عى )امس الرشكة( أو أي فرد يوقع هذا التقيمي والتقرير أو له عاقة بالتكليف تقدمي . 3
 شهادة يف أي محكمة أو إجراء قانوين يتعلق بالعقار أو التقيمي أو التقرير.

 عند فحص العقار كجزء من نطاق العمل، يعمتد التقيمي والتقرير عى املعاينة البرصية للعقار ويعكس العيوب أو العنارص الواضحة والي ال يم استبعادها . 4
رصيًحا مبوجب افرتاض خاص. ما مل نصدر تعلميات رصيحة، فإننا ال نقوم بإجراء دراسات مسح للمواقع أو التقيميات البيئية أو استبيانات



االفرتاضات و الرشوط املقيدة صـ )4(

خدمات فحص املباين أو التحقيق يف السجات التاريخية لتحديد التلوث الحايل أو السابق للعقار. نحن نفرتض أنه ال توجد ظروف مخفية أو غر مامئة يف . 1
باطن األرض أو الهياكل أو الخدمات الي تؤثر عى قمية العقار، مبا يف ذلك عى سبيل املثال، العيوب الهيكلية أو املعدات امليكانيكية املختلة أو السباكة 

 أو املكونات الكهربائية ووجود مواد خطرة أو سامة محمتلة استخدمت يف بناء أو تعديل أو صيانة التحسينات أو تقع عند العقار او حوله.

يعكس تقيمينا وتقديرنا إدراكنا ملفاهمي السوق املحمتلة لعقود املستأجرين. وما مل يم إصدار تعلميات محددة، فإننا ال نتحقق من الوضع املايل للمستأجرين، . 2
 وما مل يم إباغنا بخاف ذلك، نفرتض أنهم يستطيعون الوفاء بالزتامات اإليجار الخاصة بهم.

وال يعترب تقيمينا وتقريرنا مبثابة نصيحة استمثارية أو توصية القرتاض أو إقراض العقار. إذا قدم التقيمي والتقرير إىل مقرض أو مستمثر مبوافقتنا الخطية . 3
املسبقة، فيجب عى ذلك الطرف النظر يف اعتبارات االستمثار املستقلة ومعاير االكتتاب يف قراره االستمثاري. ينصح لذلك الطرف أن يفهم نطاق العمل 

 بشكل عام، وجميع االفرتاضات واالفرتاضات الخاصة والقيود املتمضنة يف هذا التقيمي والتقرير.

ما مل يشار إىل خاف ذلك يف التقيمي والتقرير، عادة ما يم التعبر عن رأي القمية باستثناء أي تكاليف املعامات أ، الزكاة والرضائب. وعاوة عى ذلك، يم . 4
 تقيمي العقارات بغض النظر عن أي رهون عقارية أو الزتامات أخرى.

قبول أو استخدام هذا التقيمي والتقرير يشكل قبوال لافرتاضات والقيود السابقة.. 5



فريق العمل
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