تقرير تقييم عقار (مخترص) Valuation Report (Brief) -

مكتب المكعبات البيضاء للتقييم العقاري ( / )WHITE CUBESترخيص رقم 1210000474 :

رقم المرجع
التاري خ
اسم العميل
عناية األستاذ
رقم الصك
المدينة
نوع العقار
الغرض من التقييم
اسم مالك العقار
نوع الملكية
طريقة التقييم المتبعة

البيان
األرض  /م2
القيمة اإلجمالية

22-0076-1
14/04/2022
كسب المالية
أسامه سالمة
420111007954
مكة المكرمة
أرض فضاء
تقييم وحدات صندوق كسب الفرص العقارية
رشكة أجياد السد المحدودة
ملكية حرة
أسلوب المقارنات السوقية

المساحة
1,854.45

Ref No.
Date
Client Name
Attention To
Title Deed No.
City
Property Type
Valuation Purpose
Property Owner
Ownership
Valuation Method

سعر المت
 60,000ر.س

مئة وإحدى ر
عش مليونا ومائتان ألف ريال سعودي

القيمة ر.س
111,267,000.00
 111,200,000ر.س

ن ن
ن
اض المشابهة
الت تم الحصول عليها وباالستعانة ببعض ر
الخباء العقاريي يف المنطقة فان متوسط أسعار األر ي
بناء عىل العينة الميدانية ي
تباوح ن
بي  55,000اىل  65,000ريال سعودي للمب المرب ع .حيث بلغ المتوسط العام  60,000ر.س  /م .2وعند المقارنة بنتيجة تحليل
المقارنات وجدنا ان قيمة العقار تقع ضمن نفس النطاق وقريبة من المتوسط العام.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مكتب المكعبات البيضاء للتقييم العقاري
ن
سيت
عصام محمد الح ي

عضوية تقييم رقم
1210000474

2

مرجعية التقييم:
تم اعداد هذا التقرير بناء عىل التعليمات الصادرة لنا من رشكة كسب المالية لتقدير القيمة السوقية للعقار موضوع هذا التقرير للغرض المذكور فقط
ً
وال يجوز استخدام هذا التقرير ألغراض أخرى .وقد تم إعداد التقييم وفقا لمعايب التقييم الدولية الخاصة بمجلس معايب التقييم الدو يىل )(IVSC
ن
للمقيمي المعتمدين ن يف المملكة العربية السعودية.
الصادرة عام  2017عن الهيئة السعودية
أساس ومبدأ القيمة (القيمة السوقية):
ان أساس القيمة المعتمد ن يف عملية التقييم العقاري موضوع هذا التقرير هو القيمة السوقية للعقار.
وقد تم تعريف القيمة السوقية دوليا بانها المبلغ المقدر الذي ينبغ عىل أساسه مبادلة العقار نف تاري خ التقييم ن
بي مشت راغب وبائع راغب ن يف
ي
ي
إطار معاملة عىل أساس محايد بعد تروي ج مناسب حيث يترصف كل طرف من األطراف عىل أساس من المعرفة وفق مبدأ الحيطة والحذر دون
قش أو إجبار.
االحداثيات الزمنية للتقرير:
تاري خ المعاينة

مكتب المكعبات البيضاء للتقييم العقاري ( / )WHITE CUBESترخيص رقم 1210000474 :

تاري خ التقييم
تاري خ التقرير

هو التاري خ المحدد لمعاينة االصل وتاري خ مسح السوق الذي تم تنفيذه .كما ان القيمة النهائية لألصل
سوف تستند إىل النتائج ن يف تاري خ الفحص.
هو التاري خ الذي يرسي فيه الرأي ن يف القيمة .والذي تنعكس فيه القيمة  /الخصائص الخاصية  /الملكية2022/04/14 .
عادة ما تكون تقارير التقييم محددة كتاري خ التقييم .ولكن ن يف بعض الحاالت ،يمكن أن يكون تاري خ التقرير 2022/04/14
بعد تاري خ التقييم.
2022/04/13

الرأي يف القيمة:
ن
ستظهر جميع النتائج يف هذا التقرير (القيم) عىل أساس معرفتنا األفضل للسوق ،والمستندات المستلمة من العميل (المفبض أن تكون صحيحة)،
تعب عن رأينا نف القيم ً
بناء عىل النتائج
ونتائج السوق ومدخالت معاينة االصل .ومع ذلك ،فإن القيم التقديرية للممتلكات  /العقارات الموضوعية ر
ي
ً
المذكورة سابقا.
الغرض من التقييم:
ً
.
طلب العميل معرفة القيمة السوقية الحالية للعقار موضوع هذا التقرير وذلك لغرض تقييم وحدات صندوق كسب الفرص العقارية لذلك ،ووفقا
ً
وبناء عىل طلب العميل ،سنقوم باستعمال طريقة المقارنات السوقية.
لغرض التقييم،
أسلوب معاينة العقار:
ن
اض ومسطحات بناء
نظام المعاينة هو زيارة وفحص األصل واختبار اداءه والحصول عىل المعلومات الخاصة به من كميات وموصفات ومساحات أر ي
ومساحات تأجبيه وخدمات ومرافق عامة ومكونات ر
المرسوع وغبها وذلك لغرض ابداء الراي ن يف قيمة العقار موضوع التقييم .ويناء عىل ذلك فإننا
ن
الت تمت ال تشمل
نؤكد انه تم معاينة االصل موضوع التقييم (حسب ما تراه العي المجردة) بما يتضمنه من مواصفات وخالفه .كما نفيد ان المعاينة ي
ن
العي المجردة فقط بدون أي فحص أي مكونات فنية او دقيقة وغبها.
ه معاينة وتدوين كل ما تراه
معاينة فنية لألصل وانما ي
وصف العقار والمنطقة المحيطة:
وصف العقار

بأجماىل مساحة ارض  1,854.45م ,2ومفتوح من جهة واحدة.
العقار موضوع التقييم عبارة عن ارض فضاء
ي
مبت قديم ّ
االرض تحتوي عىل ن
ن
مكون من اربعة أدوار .ولكن بناء عىل طلب العميل مع االخذ بعي االعتبار
الغرض من التقييم ،تم تقييم العقار كأرض خالية تماما.

سهولة الوصول

الحاىل
تعتب سهولة الوصول للعقار متوسطة وذلك استنادا عىل موقعه
ر
ي

االرض
استعمال األرض
عدد الشوارع المحيطة
الشكل العام لألرض
رئيس
اطاللة عىل شارع
ي
فرع
اطاللة عىل شارع
ي
حالة األرض

ن
سكت
ي
1
منتظم
ال اطاللة ر
الرئيس
ة
مباش
ي
طريق غب مسم
خالية

وضعية المبن
نوع البناء (ان وجد)
حالة المبن االنشائية
حالة الواجهات الخارجية للمبن
حالة التشطيبات الخاصة بالمبن
الحالة العامة للمبن
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العقار عبارة عن ارض فضاء
العقار عبارة عن ارض فضاء
العقار عبارة عن ارض فضاء
العقار عبارة عن ارض فضاء
العقار عبارة عن ارض فضاء

مرافق البنية التحتية:
الحالة
الماء
الكهرباء
االتصاالت
الصح
الرصف
ي
موقع العقار:
ن
يىل:
ه كما ي
يقع العقار يف ي
ح أجياد بمدينة مكة المكرمة .موقع وإحداثيات العقار الخاضع للموضوع ي
موقع العقار عن قرب
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العقار

موقع العقار على مستوى المنطقة
العقار
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طريق الوصول للعقار:
يتم الوصول للعقار موضوع التقييم كما هو موضح ن يف الخريطة ادناه

العقار

الدائري األول
شارع الملك عبد العزيز
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شارع شعبة قريش

معلومات صك الملكية:
زودنا العميل بصورة من صك الملكية الخاص بالعقار موضوع التقييم والذي يحتوي عىل المعلومات التالية:

مكة
اجياد
ن
ون
الكب ي
420111007954
1440/06/05
غب متوفر
1440/06/05

1,854.45
مساحة االرض
غب متوفر
رقم األرض
غب متوفر
رقم البلك
غب متوفر
رقم المخطط
رشكة اجياد السد المحدودة
المالك
ملكية حرة
نوع الملكية
القيود عىل العقار غب متوفر

المدينة
الح
ي
نوع الصك
رقم الصك
تاري خ الصك
قيمة الصك
تاري خ اخر
معاملة
صادرة عن

كاتب عدل مكة

الشمال
الحد
ي
ر
الحد الش يف

جار
جار

مالحظات

والت يفبض أنها صحيحة وموثقة .ليس ن يف نطاق عملنا اجراء تشخيص
زودنا العميل بنسخة من
صك الملكية ي
ن
ن
قانون .كما لم يرد لعلمنا صدور أي مستندات او قرارات حكومية من شأنها فرض قيود
قانون عىل أي مستند
ي
ي
عىل العقار موضوع التقييم.

الجنون
الحد
ري
الغرن
الحد
ري
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سكة نافذة
جار

صور العقار:
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تحليل نقاط القوة والضعف:

نقاط القوة
-

نقاط الضعف
-

العقار قريب من الحرم

الفرص المستقبلية
-

طريق الوصول للعقار ضيقة

التهديدات المستقبلية

طلب جيد عىل نوع العقار.

-

ن
اض مشابهة ن يف المنطقة
أر ي

مكتب المكعبات البيضاء للتقييم العقاري ( / )WHITE CUBESترخيص رقم 1210000474 :

يعتب ر
مؤش فقط حيث انه لم يتم عمل دراسة سوقية كاملة لهذا الخصوص .وانما جميع النقاط
تحليل نقاط الضعف والقوة المذكور أعاله ر
المذكورة مبنية عىل المعاينة الميدانية للعقار موضوع التقييم فقط.
نبذة عن القطاع:
والت من شانها إعطاء نظرة مبدئية عن هذا
ن يف
التاىل سنقوم بإدراج معلومات عامة عن القطاع العقاري والمرتبط بالعقار موضوع هذا التقييم ي
ي
ر
الت تم رصدها من
خبتنا واستنادا عىل أداء القطاع
القطاع .هذه المعلومات
والمؤشات تم تقديرها بناء عىل ر
الحاىل وبعض البيانات التاريخية ي
ي
قبلنا ،إضافة اىل التغيبات الحالية لالقتصاد بشكل عام.
ر
ن
الحاىل مقارنة من العام السابق
يعت هبوط ن يف األداء
ي
مؤش ي
ن
ر
ن
الحاىل مقارنة من العام السابق
يعت ارتفاع يف األداء
ي
مؤش ي
ن
ر
ن
الحاىل مقارنة من العام السابق
يعت استقرار يف األداء
ي
مؤش ي
استقرار القطاع بشكل عام
التوقعات المستقبلية

اداء القطاع بشكل عام
التوقعات المستقبلية

من  2020ال 2021

الدخل االيجاري للقطاع
التوقعات المستقبلية

اض المعنية بالقطاع
قيم األر ي
التوقعات المستقبلية

من  2020ال 2021

التغتات اإليجابية لهذا القطاع
ر
التوقعات المستقبلية

من  2020ال 2021

من  2020ال 2021

معدالت ونسب االشغال لهذا القطاع
التوقعات المستقبلية

من  2020ال 2021

تحليل فريق عمل WHITE CUBES
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من  2020ال 2021

تحليل المخاطر:

عامل الخطر
االقتصاد العام
الحال
اداء القطاع
ي
المستقبىل
اداء القطاع
ي
معدالت االشغال
معدل العرض
معدل الطلب
مجموع المخاطر

عامل الخطر
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الوصول ال العقار
الموقع
شكل االرض
المرافق العامة  -المنطقة
مجموع المخاطر

عامل الخطر
المرافق ووسائل الراحة
المهارات االدارية
الحالة العامة
مجموع المخاطر

تحليل القطاع
خطر منخفض جدا
() 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------2
0

خطر حد ن
ادن
()2
-------------------------

تحليل االرض
خطر منخفض جدا
() 1
------------------------------------1
تحليل العقار
خطر منخفض جدا
() 1
------------------------------------0

خطر حد ن
ادن
()2
------------------------------------2

خطر حد ن
ادن
()2
------------------------------------0

متوسط الخطورة
()3

خطر مرتفع
()4
------------------------------------------------------------------------0

خطر مرتفع جدا
()5
------------------------------------------------------------------------0

متوسط الخطورة
()3

خطر مرتفع
()4
------------------------------------------------0

خطر مرتفع جدا
()5
------------------------------------------------0

متوسط الخطورة
()3

خطر مرتفع
()4
------------------------------------0

خطر مرتفع جدا
()5
------------------------------------0

-------------

15

------------------------6
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المستندات المستلمة:
-

صك الملكية

فرضيات خاصة للتقييم:
-

تم تقييم العقار موضوع التقييم بفرضية انه ملكية كاملة وحرة حسب الصكوك المستلمة من العميل
ه معلومات صحيحة ومحدثة لغاية تاري خ التقييم
تم افباض ان جميع المعلومات المستلمة من العميل سواء كانت شفهية او خطية ي
تم افباض ان جميع المستندات المستلمة من العميل صحيحة وصورة طبق األصل

االشعارات القانونية:
نحن لسنا عىل علم ولم يتم إخبارنا بأي إشعارات قانونية يتم تقديمها عىل الممتلكات ،سواء كانت جارية أو معلقة ن يف المحاكم.
مصدر المعلومات:
ه معلومات محدثة
باإلشارة اىل الغرض من هذا التقرير ،فقد تم افباض
ان جميع المعلومات ي
الت وردتنا من العميل سواء شفهية او خطية ي
ن
والت شملت أسعار
التقييم
لغرض
السوقية
المعلومات
بعض
صحة
من
للتأكد
وذلك
ميدان
وصحيحة .قام فريق العمل التابع لنا بعمل بحث
ي
ي
ن
االصول يف المنطقة ونسب االشغال ومعلومات عن السوق المرتبطة باألصل موضوع التقييم وذلك للوصول للقيمة السوقية لألصل موضوع
ن
كالتاىل:
الميدان تم االستناد عىل بعض المصادر
التقييم .وخالل عملية البحث
ي
ي
ن
الميدان المعد من قبلنا
 المسحي
 معاينة الموقع من قبل فريق العمل لدينا قاعدة البيانات التاريخية لدينا والخاصة باألصول المشابهة للعقار موضوع التقييمن
المختصي بنفس نوع االصول موضوع التقييم
 -وكالء المبيعات
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لمبائ (إن وجد):
االنشائ ل
الفحص
ي
ي
ن
ن
ن
وف حالة وجود أي
تقت
ال يشمل نطاق
ي
للمبان او الهياكل ناالنشائية وال يشمل ذلك نضمان أي جودة لهذه االنشاءات .ومع ذلك ،ي
خدمتنا أي اختبار ي
قصور مرن ومالحظ ن
االنشان ،سنقوم بتدوينها يف تقريرنا وعكس التأثب يف تقدير القيمة.
الهيكل
ف
ي
ي
ي
مدخالت عملية التقييم.
بعد تنفيذ عملية معاينة العقار موضوع التقييم واستنادا عىل الغرض من التقييم ،قمنا بمسح المنطقة المحيطة للعقار موضوع التقييم وذلك لغرض
ن
اض المشابهة والقيم التاجرية ومعدالت
جلب معلومات متعلقة بنفس القطاع للبدء بعملية التقييم الفعلية .قد تشمل هذه المعلومات أسعار األر ن ي
الت سيتم اتباعها يف هذا التقرير.
الت من الممكن االستفادة منها وذلك حسب طريقة التقييم ي
الدخل وغبها من المعلومات ي
التقييم بطريقة المقارنات السوقية

مكتب المكعبات البيضاء للتقييم العقاري ( / )WHITE CUBESترخيص رقم 1210000474 :

تهدف هذه الطريقة اىل جمع بيانات ومعلومات عن عمليات بيع فعلية او عروض حالية لعقارات مشابهه لألصل موضوع التقييم ،ومن ثم عمل
ن
التاىل ملخص عملية التقييم بأسلوب
التعديالت الالزمة عىل هذه المقارنات من حيث المساحة والموقع والشكل ،والنوعية ،والمضمون ،وغبها .يف ي
الت تمت عىل المقارنات المتوفرة
المقارنات
والتعديالت ي
ن
الميدان الذي قام به فريق عملنا ،لم نتمكن من الحصول عىل عينات مشابهة للعقار موضوع التقييم من ناحية الموقع ،استخدام
المسح
حسب
ي
محليي ووجدنا ان متوسط أسعار األر ن
اض نف المنطقة للعقارات المشابهة تقع ن
ن
ن
.
بي
عقاريي
اء
خب
مع
مقابالت
دة
بع
قمنا
لذا
الخ
المساحة،
العقار،
ر
ي ي
 55,000و  65,000ر.س /م ,2سنعتمد ن يف تقييمنا عىل سعر  60,000ر.س /م.2

قيمة العقار
SAR 111,267,000

مساحة األرض
ر.س  /م2
قيمة العقار

تحليل حساسية
0%

-10%

-5%

1,854
SAR 54,000.0
SAR 100,140,300

1,854
SAR 57,000.0
SAR 105,703,650

1,854.45
SAR 60,000.0
SAR 111,267,000
قيمة العقار

5%

10%

1,854
SAR 63,000.0
SAR 116,830,350

1,854
SAR 66,000.0
SAR 122,393,700

القيمة النهائية للعقار:
وف زمن التقييم وباستعمال طريقة المقارنات
بناء عىل جميع المعطيات الواردة يف هذا التقرير فان رأينا يف قيمة العقار بناء عىل غرض التقييم ي
كالتال:
لألرض هو
ي

قيمة العقار:

 111,200,000ر.س

ً
مائة وإحدى ر
عش مليونا ومائتان ألف ريال سعودي

استعماالت التقرير:
ن
ن
التابعي له فقط .وال يجوز استعمال هذا التقرير ألي طرف اخر.
الماليي
يعتب وثيقة شية ويستعمل من قبل العميل او المستشارين
ان هذا التقرير ر
ن
ن
وف حال رغبة العميل استعمال هذا التقرير الي سبب بخالف ما هو مذكور يف هذا التقرير فعليه الحصول عىل موافقة خطية مسبقة من قبلنا لهذا
ي
الغرض.
مالحظات:
تم اصدار هذا التقرير بناء عىل جميع المعطيات الواردة لنا من العميل او أي طرف اخر ذو عالفة ن يف مهمة التقييم وبفرضية صحة جميع هذه
ن
ن
وه تقديرات مبنية عىل معلومات أولية تم جمعها
المعلومات الواردة لنا .كما ان جميع القيم المذكورة يف هذا التقرير ر
تعب رأي يف القيمة ن زمن التقييم ي
من قبل فريق العمل لدينا حيث تم افباض صحتها .أي تغبات ن يف أي معلومة واردة يف التقرير من شانها ان تؤثر عىل القيمة النهائية المذكورة للعقار
موضوع التقييم.
ّ
المقيم:
حالة
ّ
ّ
ن
متحب.
نؤكد ان االستشاري/
موضوع ،وغب
المقيم ليس لديه اتصال او ارتباط مادي باألصل موضوع التقييم او مع العميل ويمكنه تقديم تقييم
ي
ن
يكف من المهارات والمعرفة السوقية المعنية إلجراء التقييم.
نؤكد أن المقيم مختص للقيام بمهمة التقييم ولديه ما ي
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ّ
مقيم مستقل – دون تضارب يف المصالح:
ً
تماما عن العميل وموضوع التقييم ،وال ر
شء يرد ن يف هذا االتفاق يجب أن يفرس عىل أنه يشكل أي عالقة مع العميل باستثناء
نحن نؤكد بأننا مستقلون
ي
ن
العالقة الرسمية الطبيعية للعمل ،أو أنه بهدف إنشاء أي عالقة عمل عىل اإلطالق ن
وموظف المكعبات البيضاء .ونؤكد أيضا أنه ليس لدينا
العميل
بي
ي
ن
يىل:
أي تضارب يف المصالح مع ممتلكات العميل .ونود أن نوجه انتباهكم إىل ما ي

المسائل البيئية:

مكتب المكعبات البيضاء للتقييم العقاري ( / )WHITE CUBESترخيص رقم 1210000474 :

ع االنتباه
نحن لسنا عىل علم بمحتوى أي مراجعة
والت قد تسب ي
بيت آخر أو مسح الببة الذي قد يكون قد تم عىل الممتلكات ي
بيئية أو أي تحقيق ي
إىل أي تلوث أو احتمال حدوث أي تلوث .ن
وف إطار القيام بعملنا ،تم االفباض أنه لم يتم أي استخدام او تواجد أي ملوثات بيئة او أي عنارص أخرى
ي
من شانها ان تؤدي نفس الغرض عىل الممتلكات موضوع هذا التقرير .لم نقم بإجراء أي تحقيق ن يف االستخدامات السابقة أو الحالية ،سواء لنفس
وبالتاىل نفبض أنه ال
االصل موضوع هذا التقرير أو ألي اصول مجاورة لتحديد ما إذا كان هناك أي تلوث أو احتمال تلوث لألصل موضوع التقييم،
ي
ن
المبت قد تم أو يجري وضعه ن يف أي
يوجد أي من ذاك .ومع ذلك ،إذا تقرر بعد ذلك أن التلوث موجود ن يف هذه االصول أو عىل أي أصل مجاورة ،أو أن
الت نذكرها ن يف تقريرنا هذا.
استخدام ملوث ،فان هذا قد يقلل من القيمة النهائية االصل ي
شية المعلومات:
تعتب شية ن
بي مكتب المكعبات البيضاء للتقييم العقاري والعميل .وباستثناء ما تفتضيه أي
هذه الوثيقة و  /أو أي وثائق أخرى وردت من العميل ر
ن
محكمة أو سلطة ،ال يجوز كشفه أو استعمال أو اإلفصاح عن هذه الوثائق والمستندات أو استخدامها ،يف أي وقت .أي معلومة شية خاصة بالعميل
ً
الت نحصل عليها خالل تأدية خدماتنا تبف شية تماما.
وأي معلومات أخرى غب علنية تتعلق بعمل العميل أو الشؤون المالية أو غبها من الشؤون ي
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