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 هـ1444 /30/04: تاريخ التقييم       )1114( محالت تجاريةتقرير تقييم              هـ1444/   04/  28:   تاريخ المعاينة  

قمنا بإعداد هذا  .)محالت تجارية  ( تقييم. محمد بن سليمان بن محمد الحميضي / المكرمتمهيد/ بناًء على طلب 

  . 2022لعام التقرير حسب المعايير الدولية للتقييم العقاري

 / هوية المقيم العقاري :
ً
  أوال

 الملك سلمان طريق ،حي الريان، بريدة، القصيم:  العنوان  . للتقييم العقاري عقارية منشأه قيمة:  المقـيم

 500465646 966+  :جوال         0000 385 16 966+ :هاتف 

  51451الرمز البريدي:   2477: ص.ب
  pr@qeima.sa :البريد اإللكتروني   http://www.qeima.saالموقع اإللكتروني : 

 / هوية العميل
ً
  : ( المالك) ثانيا

                                                                                           إبراهيم بن سليمان بن محمد الحميضيالمكرم/ 
  1002583662هوية رقم / 

 / الغرض من التقييم :
ً
                                                                                                             ثالثا

                                                               ."  بيع"  لغرض 2022 قمنا بإعداد هذا التقرير حسب المعايير الدولية للتقييم العقاري

 / نبذة عن التقرير :
ً
  رابعا

يتم اعداد التقرير وتحديد قيمة العقار حسب المعرفة والخبرة التي نمتلكها وفق المعايير الدولية للتقييم العقاري  

  . تامة حيث ال تربطنا أي عالقة بمالك العقار وليس لنا مصلحة بنتائج التقييم بحيادية

 خامس
ً
  أسس التقييم :/  ا

  :السوقيةالقيمة 
المبلغ المقدر الذي ينبغي على اساسه مبادلة االصول او االلتزامات في تاريخ التقييم بين مشتر راغب وبائع 

يج مناسب حيث يتصرف كل طرف من االطراف على اساس راغب في إطار معاملة على اساس محايد بعد ترو

  من المعرفة وفق مبدأ الحيطة والحذر دون قسر او اجبار.
  

 طبيعة ومصادر المعلومات : .1

o . تم الوقوف على األصل محل التقييم  

o .المعلومات والبيانات الخاصة بنا من اعمال التقييم العقاري 

o . مؤشرات وزارة العدل 

o  السوق.العروض المقارنة في 

o عمل مسح ميداني لألصل محل التقييم.  
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 نسلوب السوق :أ

o للقيمة من خالل مقارنة األصل المراد  تقييمه بأصول مماثلة او مطابقة 
ً
 .يقدم مؤشرا

o محل التقييم. األصل ة بينها وبينيتم عمل مسح لمنطقة السوق وعمل مقارن 

o  السوقية للعقاريتم تقدير وتقييم العرض والطلب للوصول الى القيمة. 

 / مكونات األصل :س
ً
                                                                     -ادسا

  أربع محالت تجارية -تتكون من :
  هـ 1436/07/18بتاريخ:                             362512005796رقم الصك: 

 :
ً
:      )م     15بطول ( )510)و(509محل رقم(شماال

ً
)م 15) بطول (516)و(515محل رقم(جنوبا

 :
ً
:        )م      10بطول ( م5ممر داخلي بعرض شرقا

ً
 )م10بطول ( 30عرض شارع الملك فهدغربا

                                                                           . بريدةبمدينة  أسواق مكة التجاريفي الواقعة 

  ) 514) و رقم (513) و رقم (512و رقم () 511رقم ( والمحل

                                                                                                            2م)150 ( :  إجمالي مساحتها
  

  سعر التقييم  رقم المحل  رقم الصك  التسلسل
  ريال  100,000  511 362512005796  1

  ريال 210,000 512 362512005796 2

  ريال  100,000 513 362512005796 3

  ريال 210,000 514 362512005796 4
  

  

                                                                           : عملة التقرير الريال السعودي
             

  

  

  -الختم :                        
  

                                                                                                                                                

  
  

  

  

  

  

 مدير عام قيمة عقارية للتقييم العقاري

 خالد بن راضي الضبعان
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 / شروط 
ً
  تقرير التقييم. سابعا

ال يجوز تضمين كل او بعض هذا التقرير او اإلشارة اليه في أي وثيقة او تعميم او بيان  .1

ينشر دون الرجوع للشركة كما ال يجوز نشره بأي طريقة دون الموافقة الخطية 

 المسبقة ( لقيمة للتقييم العقاري )على الشكل والنص الذي يظهر به.

تعلق بالتقرير مقصورة على العميل الذي إن مسئولية ( قيمة للتقييم العقاري ) فيما ي .2

  يطلب التقييم 

لم يتم التحقق عن أي مستند قانوني للعقار الذي تم تقييمه او بالنسبة للمسائل  .3

راض ان الصك صحيح وساري المفعول فتالقانونية التي تتضمن الملكية او الرهن تم ا

  ونية او حقوق الرهن  .وايضا تم افتراض ان العقار خالي ومتحرر من أي التزامات قان

المعلومات المقدمة بواسطة جهات أخرى خصوصا فيما يتعلق بالتخطيط وامتالك  .4

األرض اذا ظهر عدم صحة المعلومات فان القيمة الواردة في هذا التقرير يمكن أن 

  تتغير.

القيم المقدرة في هذا التقرير هي للعقار قيد البحث واي توزيع للقيم على أجزاء  .5

  غرض. أليطبق فقط حسب سرد التقرير ويجب ان ال تستعمل هذه القيم العقار ين

 ولم يتم فحص العقار انشائيا او مالحظة أي عيوب غير ظاهرة  .6
ً
تم معاينة العقار ظاهريا

.
ً
 انشائيا

ً
  وعليه يجب ان يفهم ان هذا تقرير وتقييم وليس فحصا

م العقاري ) وتوقيع تقرير هذا صحيح فقط اذا كان يحمل ختم (قيمة للتقيياليعتبر  .7

 المقيمين المعتمدين بها.

مت للعميل واحتف .8
ّ
بصورة منها  ظ تم تحرير وطباعة نسخة واحدة من هذا التقرير وسل

 رشيف.في األ

 .هأشهر من تاريخ 3التقرير صالح لمدة هذا  .9
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 -: موقع األصل محل التقييم

  

  -: صور فوتوغرافية لألصل محل التقييم
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  صورة الصك 

  


