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متهيد

الزغيبيبن براهيمتركي
املدير العام

2022/07/05

:ريعقاتقييمالتقريرلكممرفق

التوصلمتوقد.املذكورللعقارالسوقيةالقيمةتقديرهوالتقريرهذامنالغرضأنحيث.قبلنامنالالزمةالتقييماجراءاتتطبيقومتالعقارزيارةمتأنهعلىكدليلالتقريرهذايقدم

هيالسوقيةالعقارقيمةأنحيثسعوديريال85,801,455هيالسوقيةالعقارقيمةأنإلىالتقريروتوصلالتكلفةاسلوباسخدامومتفياملذكورةالالزمةالدراساتعملبعد

.عادلةبيعلعمليةالالزمةالظروفكلفيومفتوحةتنافسيةسوقفيالعقارقيمةحتققهأناحتمالا األكثرالسعر

املقدمةاملعلوماتتكونأنيفترضوالتياملعلوماتهذهعلىاعتمدناولقدالعميلقبلمنالداعمةالبياناتخاللمنالعقارلتفاصيلالسترشادفيلديناالتقييماستندقد

.وكاملةصحيحة

غرضفيمنهالستفادةيتمسوفالتقريرهذاأنتدركوشريكةالعقاريللتقييمأماموشركة.احلاليةالسوقظروفظلفيالطلبموضوعالعقارقيمةتقديرهوالتقييممنالغرض

تخضعاملوافقةهذهأنعلىالغرضلهذاالتقريرهذااستخدامعلىتوافقوشريكةالعقاريللتقييمأماموشركةذلكوعلى.(للعقارالسوقيةالقيمةحتديد)عليهاملتفقالتقييم

.بهااملتعلقةالتفاقوشروطلبنود

.التقييمموضوعالعقارفيمستقبليةأوحاليةمصلحةلناوليسغيرلفقطالطلبموضوعللعقارالسوقيةالقيمةيظهررأيناإن

ا وذلك"هيكما"السوقيةالقيمةلتقديرفقطالتقييم حالةفياستالمهيتمبالضرورةسيكونالذيالثمنيعادلمابأنهاعليهاالعتمادعدمينبغيو.التقييمهذاتاريخمناعتبارا

قيمةتنتجأخرىتقييممنهجياتاستخدامإن.النخفاضأوبالرتفاعالقيمةعلىتأثيرإلىالعقاراتأسواقفياحلقيقيةالتغيراتتؤديقد.أخرىطريقةبأيفيهاالتصرفأوبيعوجود

.املذكورةاملقيدةوالشروطلإلفتراضاتيخضعرأيناإن.أقلأوأعلى

املرفقةواملقيدةوالشروطوالفتراضاتاملستخدمةالتقييممنهجيةفيدارتالتيواملناقشات،للقيمةوالتعاريف.بالعقاريتعلقفيماالقيمةاستنتاجلنايوفرهذاالتقييمتقرير

ا تعتبر .التقريرهذامنيتجزألجزءا



مقدمة

نطاق العمل

صندوق اجلزيرة ريت اسم العميل

القيمة السوقية أساس القيمة الستخدام الداخلي للعميل الغرض من التقييم

2022/07/03 تاريخ املعاينة 2022/07/05 تاريخ التقييم

(س.ر)ريال سعودي  عملة التقييم تقرير سردي  نوع التقرير

ا ملعايير التقييم الدولية مت املعتمدينللمقيمنيالسعوديةواملعتمدة من الهيئة IVSCالصادرة عن مجلس املعايير الدولية 2022يناير السارية منIVSإعداد التقرير وفقا املعايير املهنية

يؤكد ويقر املقيم بالستقاللية وعدم تضارب املصالح  اقرار بالستقاللية وعدم تضارب املصالح

العقار عبارة عن مستودعني وصف العقار

- الفتراضات اخلاصة

أسلوب أو طريقة التقييم املستخدمة

أسلوب التكلفة✔ أسلوب الدخل✔ أسلوب السوق

(املقاول)طريقة التكلفة ✔ طريقة التدفقات النقدية✔ طريقة البيع املقارنة

اخلدمات واملرافق

الكهرباء✔ مياه✔ صرف صحي✔ هاتف✔

احمليط املؤثر للعقار

سوق جتاري مرفق أمني مرفق طبي جامع
حديقة مرفق تعليمي مقر حكومي طريق محوري✔

املساحة الحداثيات احلي املدينة املنطقة
²م33,591.63 N 21.328398° E 39.188732° الوادي جدة مكة املكرمة

األصل محل التقييم 

شقة سكنية عمارة جتاري فيال مستودع✔
غير مبني حتت النشاء مستعمل ✔ جديد 

املساحة الحداثيات احلي املدينة املنطقة
²م31,796.08 N 21.323906° E 39.188806° الوادي جدة مكة املكرمة



متهيد

:والتقييماملعاينةتاريخ
القيمةفيرأيناالتقييميعكس.2022يوليو5هوالتقريرإصداروتاريخ2022يوليو3هو(املعاينة)والستقصاءالبحثتاريخأنحنيفي2022يوليو5فيالقيمةعنرأياستخالصمت

.السوقظروفتتغيرقدحيثالوقتمبرورللتقلباتعرضةهيالعقاراتقيمولكن.التاريخهذافيكما

:راملعلوماتومصدطبيعة
إلىاستناداهيالتقريرهذاضمناملقدمةوالقتصاديةالسوقيةوالبياناتالعقارمبحيطاخلاصةالبياناتأنكما.للعقاراملرفقةامللكيةصكوكفياملوجودةاملعلوماتعلىالعتمادمت

دراسةتتم.املفتوحةالخرىالعقاريةواملصادراملنشورةالعقارية،النشراتاحلكومةوشبهاحلكوميةاملفتوحةاملصادرالعقار،محيطفيالعقاروخبراءالبيعوكالءمنهامختلفةمصادر
وبالبحثأمكنناماقمنالقد.للعاملنيالتوازننقطةلتحديدمقاربةقراءةالسوقمعطياتقراءةيتمحيث،الطلبوالعرضمبدأعلىبناءا املنطقةفيللعقاراتاألسعارمستوى
منللتقييمذلكوالسابقةسجالتناجميعمبراجعةأيضاا قمناوالعقارمنطقةفيمتتالتيالبيععملياتأحدثحتديدعنالعقارمنطقةفيالعاملةالعقاريةاملكاتبعبرالتقصي

.املنطقةفيالعقاراتأسعارملنحنىالتاريخيالتغيرعنالسترشادأجل

:التقديرنطاق
ومت.العقارمعاينةتاريخفيومعاينتهالعقارفحصمتحيثالدولية،التقييممعاييرمعبالتوافقاملقصودللغرضوفقاالتقريرإلعدادوالتحليلالبحثعلىالتقييمنطاقاشتمل
:التاليةالفتراضعلىبناءالعملمتهذهالتقييممهمةوفي.التقريرإلعدادالالزمةالبياناتكافةعلىاحلصول

.التقريرهذافيعنهااملفصحوالظروفالفتراضاتعلىفقطتقتصروالستنتاجاتالتحليالت•
.السوقحسبمنطقيتهامراجعةومتالعميلمنالواردةبالبياناتمنوالسوقحسبالدخلبياناتعلىاحلصولمت•
.البحثموضوعللممتلكاتالقيمةعلىتأثيرلهاوالتيالصلةذاتواملتاحةاملعروفةالسوقبياناتجميعفيالنظرمت•
فيالعقاراتومديريالعقاراتوأصحابالعقارينيالوكالءمعمقابالتوأجريت.املماثلةالسوقبياناتعلىللعثوربالعقاراحمليطةالتنافسيةالسوقومناطقاحليفيالبحثمت•

.العمليةهذهخاللالعقارمحيط
محلللعقاراملماثلةاملشاريعفياملتخصصنياألمالكومدراءاملسوقنيومنالعقارموقعمنالقريبةالعقاراملكاتبمعالشخصيالتصالطريقعنهذهالسوقبياناتتأكيدمت•

.الدراسة
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:البحثنطاق
وعملنا قدر املستطاع على جمع البيانات وحتليلها للخروج بنتائج تخدم هذا التقرير و الغرض املنشود , املسح امليداني ملنطقة العقارات محل التقييم و العقارات املشابهة لها 

.  من أجله 

:التقريرنوع
.  تقرير مختصر يحتوى على إيضاح متكامل لكافة أعمال التقييم مبا تتضمنه من خطوات و بيانات و معلومات و حسابات و خالفه 

:قيود إستخدام التقرير 
ل على موافقة خطية من شركة أمام  صوالتقرير أعد لغرض العميل و ل يجوز استخدامه إل في الغرض الذي أعد من أجله و ل يجب توزيعه أو نشره أو جزء منه إل بعد احل

.  وشريكه للتقييم العقاري 

:املتبعةاملعايير
.  الصادرة من الهيئة السعودية للمقيمني املعتمدين ( 2022)نسخة  IVSمعايير التقييم الدولية 

:املصالحفيالتضارب
ول يوجد تضارب في املصالح مع األطراف والعقارات املشاركة سواء في الوقت احلالي أو , ل يوجد لديها أي اهتمام خاص بالعقار( امام للتقييم العقاري وشريكة )نقر بأننا 

محتمل في املستقبل

:والستقالليةاملسؤوليةحدود
.  وبدون حتيز أو مشاعر خاصةامةاإلقرار بعدم وجود تضارب في املصالح مع أطراف عملية التقييم واألصل محل التقييم وبيان الستقاللية متت عملية التقييم باستقاللية ت

من املمكن أن يكون هناك متغيرات تأثر على قيمة العقار خالل الثالث أشهر القادمة وتشمل الكوارث الطبيعية والتغير في ) هذا التقرير صالح ملدة ثالث أشهر من تاريخة 
(.التشريعات  العمرانية في محيط العقار أو استحداث مشاريع كبرى جديدة في محيط العقار 

:  التقييم  موضوعالعقارحتديد

.حي الوادي جنوب  مدينه جدةفيالواقعة ²م65387.71مساحةعلىالقائمةالعقار  هوالتقييمهذاموضوع

:التقييممنالغرض

مفصلبشكلاملمتلكاتتقييمإجراءمتللعملتنفيذنالشروطووفقاا ,العقارمعاينةتاريخ،2022/07/03خاللعقارللالسوقيةالقيمةتقديرهوالتقييمهذامنالغرض

.للتقييماملهنيةللممارسةاملوحدةللمعاييروفقاالتقريروأعد
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يؤثرقدالتقييمتاريخفيأوللعقاراحلاليالستخدامفيتغييرأيإن.التقييمفيهعملالذياحملددالوقتفيالستخداماعتباراتعلىمبنيةهيالتقريرهذافياملذكورةللقيمةالنهائيالتقدير•
.التقريرهذافياملذكورةللقيمةالنهائيالستنتاجعلى

ومت.بهاموثوقأنهاأعتبروقدمنهجزءأوالتقريرهذاكلعليهاأسسوالتيالقانونيةواألمورالرهنأوامللكيةأوالتخطيطتتضمنوالتيالتقييمقيدللعقارقانونيمستندأيعنالتحققيتملم•
مستقبالمعلومةأيصحةعدماكتشافحالوفي.أخرىمعوقاتأيأوالرهنحقوقأوقانونيةالتزاماتأيمنومتحررخاليالعقارأنافتراضمتوأيضا.املفعولوساريصحيحالصكأنافتراض

.القانونيةاملسائلهذهبشأنرأيأنهعلىالتقييمهذاتفسيرينبغيول.تتغيرأنميكنالتقريرهذافيالواردةالقيمةفإناإلرادةعنوخارجمتعمدغيربشكلالتقريرفيذكرهامتوالتي

خاصةتنظيماتأوشروطأييوجدلفإنهاملقيمةالعقاراتشوارعنفسفياملتواجدةبالعقاراتباملقارنةاملقيممعاينةحسب:البلديةللتنظيماتاستناداللعقاراملتاحةالقانونيةالستخدامات•
.لالستخداممحددةسلبية

صحيحةأنهايفترضاملعلوماتهذهالتقييممحلالعقارمحيطفيواألفرادالعقاراتومالكالعقارمكاتب)مثلأوليةمصادرمنامليدانيةاملعلوماتعلىاحلصولمتالتقييم،هذااستكمالأثناء•
.البياناتهذهفيأخطاءأيعنمسؤوليةأيةتتحملولوموثوقة

ذكرهامبجردتقبلأمورأنهاكمامحدد،نحوعلىفيهاالتدقيقأوالتحققدونالتقييمأعمالسياقفيكحقيقةقبولهاميكنمنطقيةأمورالفتراضاتتعد"للتقييمالدوليةاملعاييرلتعريفوفقا•
"التقييمتاريخفياملوجودةالفعليةاحلقائقعنتختلفافتراضاتعنعبارةاخلاصةوالفتراضات.املقدمةاملشورةأوالتقييملفهمضروريةالفتراضاتوهذه

تقييمتقريرهذاأنيفهمأنيجبوعليهظاهرةغيرعيوبأيفحصاوإنشائياالعقارفحصيتمولم.للممتلكاتالبصريالفحصإلىالتقريرهذافيللعقارالتحسيناتوحتليالتأوصافتستند•
.املبنىمنجزءأيأوهيكلأيفيموجودةتكونقدخفيةعيوبأيعنمسؤوليةأياملقيميتحملول.إنشائيافحصوليس

القيمةتقديريعتمد.املوادهذهعنللكشفمؤهلغيروهواملوادهذهمثلبوجوداملقيميعرفل.العقارعلىسلبيامؤثرةتكونقدالتيمحيطة،أوالعقارفيخطرةموادأيوجوداملقيميالحظلم•
.لكتشافهامطلوبةهندسيةمعرفةأوخبرةأيلدينايوجدول,القبيلهذامنأخطارأيعنمسؤوليةأيةنتحملولالعقارفياملوادهذهمثلتوجدلأنهافتراضعلى

.الدراسةمحلالعقارقيمةفيرايةإلىللوصولالسوقبدراسةوقامالعقاربياناتمنبالتأكدقامقدأنهاملقيميؤكد•

.العقاريللتقييمأمامشركةمنصريحةكتابيةموافقةدونالتقريرهذاعلىالعتمادثالثةألطرافيحقولالتقريرهذافياملذكورللعميلوالوحيداحلصريلالستخدامهذاالتقييمتقريرإعدادمت•

تقييمانهذلكيعنيولالدراسةمحلالعقارلقيمةأفضللتقديرمساعدةكوسيلةفقطتستخدمفهيمنفصل،بشكلالتحسيناتأوالدراسةمحلغيرالعقاراتقيمعرضيتمعندما•
.ذاتهحدفيللمقارنةاملستخدمةللعقارات
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هذهاناملقيميعتقد.احلاضرعلىوتستنداحملليالعقاراتسوقمناملستخرجةالبياناتوكذلكالعقارمالكمناملقدمةاملعلوماتإلىالتقريرهذافيالواردةواملصروفاتالدخلتوقعاتتستند•
تخضعفإنهابالعقار،حتيطالتيواألحداثالظروفحولافتراضاتإلىتستندوالتوقعاتالبياناتهذهفإنذلك،ومع.التقريرهذاكتابةوقتفياملتاحةالبياناتأفضلإلىوتستنددقيقةاملعلومات
ابالعقارمحيطةتغيراتحدوثمعاملستقبلفيتنشأقدالتيللتغيرات .املستقبلفيصحيحةستكوناملتوقعةالنتائجبأنتأكيدتقدميللمقيمميكنللذلك،وفقا

املقيمنيهيئةواشتراطاتللوائحالتقييمهذامحتوياتعناإلفصاحويخضع.التقييمهذابسببالتقييمشركةأوللمقيماحملكمةفياحلضورأوبالشهادةباإلدلءالتزامأيهناكيكونلن•
.املعتمدينالسعوديني

هذاعلىالعتمادينبغيول.العقارألرضالزلزاليةأوجيةاجللواألمورعنمسؤوليةأييتحمللفهوولذلكللعقاروالزلزاليةاجليولوجيةاخلصائصأولتربةودراسةحتليلبأييقملماملقيم•
.فعلياموجودةكانتإنزلزالية،مشكلةتوجدكانإذافيماالتقييم

.أخرىأغراضأليالتقريرهذايستخدملأنويجبالتقريرسردوحسبفقطالدراسةقيدللعقارالتقريرهذافياملقدرةالقيمتعتبر•

.صحيحةغيرتكونأنوميكنالتقريرهذافيالواردةالقيمعلىيؤثرقدأجلهمنالتقريراعدوالذيالعقاراستخدامأوالتقييمغرضتغييرإن•

املسبقةاملوافقةوأخذالعقاريللتقييمأماملشركةالرجوعدونشابهماأوالكترونياإصدارهإعادةأوينشربيانأوتعميمأووثيقةأيفيإليهاإلشارةأوالتقريرهذامنبعضأوكلتضمنييجوزل•
.ذلكعلى

.الشخصيةاملكاسبأواملصالحتعارضعواملوجوددونحياديبشكلالتقريرإصدارمت•

.املعتمديناملقيمنيتوقيعإلىإضافةالشركةبختماعتمادهحالفيفقطصحيحهذاالتقييمتقريريعتبر•

.التقييممهمةقبلتذلكعلىوبناءبالتقييم،للقيامالالزمةالكفاءةولديهاالعقارية،األصولمنالنوعهذاتقييمعلىالقدرةاملقيمميلكالعقارتقييمعلىالقدرة•

للمقيمنيالسعوديةالهيئةمنالصادرةاملهنيةوالقواعدلإلجراءاتوفقاوIVSCالدوليةالتقييممعاييرمجلسعنالصادرةIVSالدوليةالتقييممعاييرعلىاستناداالعقارتقييممت•
.مالتقييمحلللعقاروالسلبيةاإليجابيةواخلصائصاملؤثراتعناإلمكانقدروالبحثعقار،لكلاملباشرةواملعاينةواملقارنةالتحليلعلىتقوموالتي.(تقييم)السعوديةالعربيةباململكةاملعتمدين

تاريخفياللتزاماتأواألصولمبادلةأساسهعلىينبغيالذيالتقديرياملبلغهيالسوقيةالقيمة2022IVSالدوليةالتقييممعاييرلتعريفوفقاوهيالسوقيةالقيمةهوالقيمةأساس•
.إجبارأوقسردونواحلذراحليطةمبدأوفقاملعرفةأساسعلىاألطرافمنطرفكليتصرفحيثمناسبترويجبعدمحايدأساسعلىمعاملةإطارفيراغبوبائعراغبمشتريبنيالتقييم

.سواءحدعلىاملنفعةأوللملكيةالناقلةالتصرفاتمنأيدونحتولالعقاراتعلىجتاريةأونظاميةأوشرعيةموانعأيوجودعدمافتراضمت•

7
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جدةمدينةفياملستودعاتسوق

أدت.التجزئةقطاعوباجلملةالبيعومشاريعالصناعيةاملشاريعمنالعديدوجناحلتشغيلوضروريةمهمةوهياململكةفيوالتجارللصناعةالداعمةاإلقتصاديةاألنشطةأهممناملستودعاتتعد

الشركاتمنوغيرهاوامازوننونمثلاللكترونيالتسويقشركاتوتطورالتقنيةوسائلعلىالعتمادمستوياتتزايدمع،التوصيلتطبيقاتتقدموتيرةتسارعإلى(19-كوفيد)كوروناجائحة

لالستثماراتالستثماراتاستقطابووتشجيعالنفطية،غيرالقتصاديةالنشطةلتعزيزتسعىاململكةفيالرياديةاملشاريعوتشجيعلالستثمارمحفزةحكوميةتشريعاتوجودمع،التقنية

.اململكةفيعامبشكلاملستودعاتعلىطلبتوفيرإلىاللوجستيةوالقدراتالتحتيةالبنيةفيبالستثماراتاملقترنةاملباشرةاألجنبية

اإلسالميجدةوميناءاألولىالصناعيةاملدينةبالقربوبالتحديدجنوبهافيجدةفياملستودعاتمناطقتتركزجدةمدينةفيالسوقحالة

انخفضتحيثجدة،فياملستودعاتأداءعلىضغوطحدوثإلىاملستودعاتعلىالطلبانخفاضأدى.جدةمدينةفيوالتوزيعاللوجستيةاخلدماتومراكزللمخازنالرئيسيةاملنطقةوهي

الطلبوزيادةالتقليديةاملستودعاتعلىالطلبانخفاضاملتوقعمن.قليلارتفاعمعاألسعارفياستقرارايشهدالسوقالن،2020عامو2019عامخالل15%إلىتصلبنسبةالسوقفياإليجارات

توقعاملمن.عاليةمواصفاتتتطلبوالتياحلديثةالتقنياتعلىتعتمدالتياللكترونيةللتجارةاحملتملالنموبسبباإلمدادسالسلإلدارةحديثةممارساتتبنيعلىالتياحلديثةاملستودعاتعلى

السائدةاليقنيعدمحالةظلفي.العاليةالتقنياتذاتاحلديثةواملستودعاتوالتوزيعاللوجستيةاخلدماتمراكزعلىالطلبزيادةإلىواخلدماتاملستودعاتقطاعفيالهيكليةالتغيرهذايحدثأن

منحالةاللوجستيةاخلدماتسوقيشهدأناملتوقعمنولكن.القصيراملدىعلىاملستودعاتقطاعفياستقرارهناكيكونأناملرجحفمن،العامليالقتصاديالنموعجلةوتباطؤالسوقفي

.اللوجستيةواخلدماتاملستودعاتعلىالطلبوبالتالياحلكومياإلنفاقيزيدأناملتوقعومن.الوطنيالتحولوبرنامج2030السعوديةرؤيةحتققظهورالطويلاملدىعلىالتعافي

8
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العقارموقع

9

:املوقع•

فيهاالطلبيتركزوالتيالواديحي.املميزةالحياءاحدفيجدةمدينةجنوبفيالعقاريقع

للخدماتجذبمبنطقةالوصولسهولةحيثمنمميزاملوقعيعتبر.املستودعاتعلى

املوقعيتميز.الصناعيةاملنطقةواإلسالميجدهميناءمنبالقربيتميزحيثاللوجستية

العقاراستخداميتم.الكورنيشطريقوفيصلامللكطريقمنوالقربالوصولبسهولة

.بالكاملمؤجروهوكمستودع

املوقع

21.328398° املوقع الشمالي39.188732°
21.323906° املوقع اجلنوبي39.188806°
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للعقارالساسيةالبيانات

10

صكصك ملكية اجملمع الشمالي

جدةاملدينة 

الوادياحلي 

األرض و املبانينوع العقار

مستودعاستخدام العقار 

احلدود واألطوال

مشمال مشارع عرض 42 بطول 107.42

مجنوب مشارع عرض 37 بطول 107.07

مشرق مشارع عرض 32 بطول 296.78

مغرب مشارع عرض 25 بطول 309.43

²م33,591.63املساحة

شركة المناء لالستثماراسم املالك 

420205026531رقم الصك

/1438تاريخ الصك  /05 12

ص/ج/503رقم اخملطط

39-59رقم القطعة 

²م33,591.63مساحة القطعة 
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للعقارالساسيةالبيانات

11

شركة المناء لالستثماراسم املالك 

920205026530رقم الصك

1438/05/12تاريخ الصك 

ص/ج/503رقم اخملطط

129-142رقم القطعة 

²م31,796.08مساحة القطعة 

جدةاملدينة 

الوادياحلي 

األرض و املبانينوع العقار

مستودعاستخدام العقار 

احلدود واألطوال

مشمال مشارع عرض 32 بطول 107.07

مجنوب مشارع عرض 60 بطول 107.02

مشرق مشارع عرض 32 بطول 288.25

مغرب مشارع عرض 25 بطول 285.02

²م31,796.08املساحة

صكصك ملكية اجملمع اجلنوبي
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:التقييمآلية

:العقاريالتقييمفياملستخدمةاملعاييرواألسس

:التكلفةأسلوب

والنشاءاوالشراءطريقعنسواءاملنفعةنفسلهاصلعلىاحلصولتكلفةمناكثراصلشراءمقابليدفعلاملشتريانمفادهالذيوالقتصادياملبدأبإستخدامللقيمةمؤشراتقدم

مثلعواملهناكتكنلممايعادلهأصلانشاءأوشراءتكلفةمناكثريكونلنالتقييمموضوعالصلمقابلالسوقفياملشترييدفعهالذيالسعرانمبدأالىاألسلوبهذايستند

أوالصلعمربسببانشاؤهأوشراؤهميكنالـذيالبـديلمـنجاذبيةأقلالتقييمموضوعالصليكونماغالباو.آخرىعواملاواخملاطروجوداواملالءمةعدمأواملناسبغيرالتوقيت

القيمـةأسـاسحسـبالبـديلالصـلتكلفـةفيتعـديالتوتسـوياتاجـراءالىحاجةهناكتكوناحلالةهذهفيو.تقادمه

الدوليةالتقييممعايير:املصدر.املطلوب

:الدخلأسلوب

العمر)النتاجيعمرةخاللالصليحققهالذيالدخلاألسلوبهذايتناول.احدةوحاليةرأسماليةقيمةالىاملستقبليةالنقديةالتدفقاتحتويلطريقعنللقيمةمؤشرايقدم

أوعقودمبوجبالدخلتدفقاتتتولو.مناسبخصممعدلباستخدامرأسمالمبلغالىالدخلحتويلبالرسملةيقصدو,الرسملةعمليةخاللمنالقيمةتقدرو(لألصلاإلفتراضي

علىالكليالرسملةاواخملاطرمعاملبتطبيقالدخلرسملة-1الدخلأسلوبضمنتندرجالتيالطرقوتتضمنباألصلالحتفاظاوإستخداممناملتوقعالربحمثلتعاقديةغيرترتيبات

مناذج-3.احلاليةالقيمةالىللوصولمستقبليةلفتراتالنقديةالتدفقاتمنسلسلةعلىاخلصممعدليطبقحيثالنقديةللتدفقاتاحلاليةالقيمة-2.معتادةواحدةدخلفترة

الدوليةالتقييممعايير:املصدر.املتنوعةاخلياراتذاتالتسعير
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امالستخداصخابشكلوةجدمدينةبجنوفيريلعقااقلسوافياتملتغيراهما
تعادملستواعلىلطلبانتيجةنيةاعمرحركةملنطقةاتشهدتعادملستووالصناعيا

.ورةمجاحديثةتعادمستوءبناوتشييدلوحظمما

:لطلباعلىةملؤثراملالعوا

.ريلتجااامالستخداذاتضيرالأللبيعارسعاأ•

.حمليطةاملنطقةافيانلعمرالكتماا•

.رلعقاامنطقةفيءلبناامنظا•

:ربالعقاملتعلقةاطراخملا

.جدةجنوبفيالعقاراتأسعارفيانخفاضعام•

.التحتيةالبنيةاكتمالعدم•

.احمليطةاملناطقفيسعريةمنافسةظهور•

قبلمنملقدمةاتملعلوماالىإلتقريرااهذفياردةلواتنارملقااووضلعراتستند•
مثلةاثمانيةرختياامتلقدوقلسوافيةملتوفراوضلعراوملنطقةافيراتلعقااكمال
كذلكولتقييمامحلرللعقاتشابهألكثراولتقييمامحلرللعقابألقراهي

حتليلمت.حلاضراعلىتستندوحمللياراتلعقااقسومنملستخرجةاتلبياناا
:منلكلنتهارمقاو

للتحققسعريةةقاعدءلبنامهااستخدامتلقدورضألالسعرنةرملقااوضعربعةأر•
.لتكلفةابسلوأفيتطبيقهاليتمرضلأللسوقيةالقيمةامن

سعريةةقاعدءلبنامهااستخدامتلقدو.لتاجريةارألسعاالتحديدنةرملقااوضلعرا•
.لدخلابسلوأفيتطبيقهاليتمرللعقالتاجريةالقيمةامنللتحقق

كتابةقتوفيملتاحةاتلبياناافضلألىإتستندوقيقةدتملعلومااههذانملقيمايعتقد
وفلظرالحوتضاافترالىإتستندتلتوقعاواتلبيانااههذنفإ،لكذمعو.لتقريرااهذ

معملستقبلافيتنشأقدلتيااتللتغيرتخضعفإنهار،بالعقاحتيطلتيااثألحدوا
.ربالعقامحيطةاتتغيروثحد

السوقأسعارلتحليلواملقارناتالعروض

صل
ك في

ق المل
طري

صل
ك في

ق المل
طري

المستودع الشمالي

المستودع الجنوبي

المستودع الشمالي

المستودع الجنوبي

المستودع الجنوبي

المستودع الشمالي

صل
ك في

ق المل
طري
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اجملمع الشمالي
.  احتساب قيمة األرض و اجمالي تكاليف البناء باستخدام أسلوب التكلفة :  األول

احتساب قيمة األرض 
²م 33,591.63 نصيب الوحدة السكنية من مساحة األرض

²م/  ريال سعودي  1,000 سعر املتر املربع لألرض 
ريال سعودي 33,591,630 اجمالي قيمة املساحة اململوكة من األرض 

احتساب تكلفة البناء
²م 27,000 اجمالي املساحة املبنية للمستودع 

²م/  ريال سعودي  550 سعر املتر املربع للعقار
ريال سعودي 14,850,000 اجمالي تكاليف وقيمة البناء

عام  9 عمر العقار
سنوي 3.33% نسبة الهالك السنوي

ريال سعودي 10,399,455 اجمالي تكاليف وقيمة البناء بعد خصم الهالك
ريال سعودي 43,991,085 اجمالي قيمة العقار

معدل الختالف 4املثال  معدل الختالف 3املثال  معدل الختالف 2املثال  معدل الختالف 1املثال  الرض محل التقييم عناصر املقارنة

- Jan-22 - Jan-22 - Jan-22 - Jan-22 - تاريخ تنفيذ الصفقة
- 700 - 686 - 754 - 800 *** سعر املتر املربع لالرض

0% 32,000 -2% 2,057 -2% 4,070 -2% 2,010 33,591.63 ²مساحة األرض م
0% مستودع 0% مستودع 0% مستودع 0% مستودع مستودع استخدام األراضي
0% الوادي 0% الوادي 0% الوادي 0% الوادي الوادي احلي
5% 3 10% 2 10% 2 15% 1 4 عدد الشوارع
1% 40 6% 30 9% 25 6% 30 42 عرض الشارع
0% 850 5% 90 5% 130 5% 40 820 طول الواجهة لالرض
5% مستودع 5% مستودع 5% مستودع 0% عالية عالية سهولة الوصول 

10% منخفض 0% مستودع 0% مستودع 0% مستودع جيد خصائص األرض
10% مستودع 10% مستودع 10% مستودع 10% مستودع - قيمة البيع بالنسبة لوضع السوق
31% 215 34% 230 36% 271 34% 271

-

مقدار ونسبه التغيير في القيمة

915 916 1,025 1,071 صافي القيمة بعد تعديل قابل للمقارنة

982 سعر املتر املربع 
1,000 سعر املتر املربع بعد التقرمي

:التكلفةأسلوب
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(. حتليل مقارن لتحديد سعر اليجار السوقي احلالي) قيمة العقار باستخدام أسلوب الدخل : ثانيا 

15

اجملمع الشمالي

معدل الختالف 3املثال  معدل الختالف 2املثال  معدل الختالف 1املثال  الرض محل التقييم عناصر املقارنة

- Jul-22 - Jul-22 - Jul-22 - تاريخ تنفيذ الصفقة

- 165 - 190 - 225 *** سعر املتر املربع لالرض

-16% 14,000 -24% 7,700 -28% 4,000 27,000.00 ²مساحة  م

0% مستودع 0% مستودع 0% مستودع مستودع استخدام األراضي

0% الوادي 0% الوادي 0% الوادي الوادي احلي

0% 4 2% 2 2% 2 4 عدد الشوارع

1% 30 1% 30 1% 30 42 عرض الشارع

0% 700 1% 320 1% 140 820 طول الواجهة لالرض

0% عالية 0% عالية 0% عالية عالية سهولة الوصول 

0% مستودع 0% مستودع 0% مستودع مستودع خصائص األرض

-20% منخفض -20% منخفض 0% منخفض - قيمة البيع بالنسبة لوضع السوق

-35% -58 -40% -76 -44% -100

-

مقدار ونسبه التغيير في القيمة

107 114 125 صافي القيمة بعد تعديل قابل للمقارنة

115 سعر املتر املربع 

115 سعر املتر املربع بعد التقييم

:الدخلأسلوب
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التكلفةاحتساب قيمة األرض و اجمالي تكاليف البناء باستخدام أسلوب :  األول

16

اجملمع اجلنوبي

احتساب قيمة األرض 
²م 31,796.08 نصيب الوحدة السكنية من مساحة األرض

²م/  ريال سعودي  1,000 سعر املتر املربع لألرض 
ريال سعودي 31,796,080 اجمالي قيمة املساحة اململوكة من األرض 

احتساب تكلفة البناء
²م 26,000 اجمالي املساحة املبنية للمستودع 

²م/  ريال سعودي  550 سعر املتر املربع للعقار
ريال سعودي 14,300,000 اجمالي تكاليف وقيمة البناء

عام  9 عمر العقار
سنوي 3.33% نسبة الهالك السنوي

ريال سعودي 10,014,290 اجمالي تكاليف وقيمة البناء بعد خصم الهالك
ريال سعودي 41,810,370 اجمالي قيمة العقار

معدل الختالف 4املثال  معدل الختالف 3املثال  معدل الختالف 2املثال  معدل الختالف 1املثال  الرض محل التقييم عناصر املقارنة

- Jan-22 - Jan-22 - Jan-22 - Jan-22 - تاريخ تنفيذ الصفقة
- 700 - 686 - 754 - 800 *** سعر املتر املربع لالرض

0% 32,000 -2% 2,057 -2% 4,070 -2% 2,010 31,796.08 ²مساحة األرض م
0% مستودع 0% مستودع 0% مستودع 0% مستودع مستودع استخدام األراضي
0% الوادي 0% الوادي 0% الوادي 0% الوادي الوادي احلي
5% 3 10% 2 10% 2 15% 1 4 عدد الشوارع
1% 40 6% 30 9% 25 6% 30 42 عرض الشارع
0% 850 5% 90 4% 130 5% 40 787 طول الواجهة لالرض
5% مستودع 5% مستودع 5% مستودع 0% عالية عالية سهولة الوصول 

10% منخفض 0% مستودع 0% مستودع 0% مستودع جيد خصائص األرض
10% مستودع 10% مستودع 10% مستودع 10% مستودع - قيمة البيع بالنسبة لوضع السوق
31% 214 33% 228 36% 269 34% 269

-

مقدار ونسبه التغيير في القيمة

914 914 1,023 1,069 صافي القيمة بعد تعديل قابل للمقارنة

980 سعر املتر املربع 
1,000 سعر املتر املربع بعد التقرمي

:الدخلأسلوب
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(. حتليل مقارن لتحديد سعر اليجار السوقي احلالي) قيمة العقار باستخدام أسلوب الدخل : ثانيا 

اجملمع اجلنوبي

معدل الختالف 3املثال  معدل الختالف 2املثال  معدل الختالف 1املثال  الرض محل التقييم عناصر املقارنة

- Jul-22 - Jul-22 - Jul-22 - تاريخ تنفيذ الصفقة

- 165 - 190 - 225 *** سعر املتر املربع لالرض

-15% 14,000 -23% 7,700 -28% 4,000 26,000.00 ²مساحة  م

0% مستودع 0% مستودع 0% مستودع مستودع استخدام األراضي

0% الوادي 0% الوادي 0% الوادي الوادي احلي

0% 4 2% 2 2% 2 4 عدد الشوارع

2% 30 2% 30 2% 30 60 عرض الشارع

0% 700 1% 320 1% 140 820 طول الواجهة لالرض

0% عالية 0% عالية 0% عالية عالية سهولة الوصول 

0% مستودع 0% مستودع 0% مستودع مستودع خصائص األرض

-20% منخفض -20% منخفض -20% منخفض - قيمة البيع بالنسبة لوضع السوق

-34% -56 -39% -74 -43% -98

-

مقدار ونسبه التغيير في القيمة

109 116 127 صافي القيمة بعد تعديل قابل للمقارنة

118 سعر املتر املربع 

115 سعر املتر املربع بعد التقييم

:الدخلأسلوب
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(.طريقة التدفقات النقدية)قيمة العقار باستخدام أسلوب الدخل : ثانيا 

طريقة الستثمار-الفتراضات 

%5نسبة مصاريف التشغيل

%5نسبة الشغال

12فترة التدفق النقدي

%9معدل اخلصم

%3(سنوات5كل )معدل النمو 

التدفقات النقدية 
الداخلة

املساحة الصافية
لإليجار

إجمالي اإليجار 
للمتر املربع 

القيمة 2022202320242025202620272028202920302031203220332034
الستردادية

012345678910111212

%3%3%0%0نسبة زيادة اإليجار 

2700011503,105,0003,105,0003,105,0003,105,0003,105,0003,198,1503,198,1503,198,1503,198,1503,260,2503,358,0583,358,058املستودع الشمالي

2600011502,990,0002,990,0002,990,0002,990,0002,990,0003,079,7003,079,7003,079,7003,079,7003,079,7003,172,0913,172,091املستودع اجلنوبي

06,095,0006,095,0006,095,0006,095,0006,095,0006,277,8506,277,8506,277,8506,277,8506,339,9506,530,1496,530,149مجمل دخل اإليجار 

%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%05نسبة معدل اإلشغال 

0304,750304,750304,750304,750304,750313,893313,893313,893313,893316,998326,507326,507قيمة معدل اخلصم 

05,790,2505,790,2505,790,2505,790,2505,790,2505,963,9585,963,9585,963,9585,963,9586,022,9536,203,6416,203,641إجمالي الدخل الفعلي 

0289,513289,513289,513289,513289,513298,198298,198298,198298,198301,148310,182310,182ناقص معدل املصاريف 

05,500,7385,500,7385,500,7385,500,7385,500,7385,665,7605,665,7605,665,7605,665,7605,721,8055,893,4595,893,45967,675,449(NOI) صافي الدخل التشغيلي للعقار 

05,500,7385,500,7385,500,7385,500,7385,500,7385,665,7605,665,7605,665,7605,665,7605,721,8055,893,4595,893,45967,675,449صافي التدفقات النقدية 

%36%36%39%42%46%50%55%60%65%71%77%84%92%100معامل اخلصم 

05,046,5484,629,8614,247,5793,896,8613,575,1023,378,3073,099,3652,843,4542,608,6732,416,9522,283,9092,095,32924,060,972القيمة احلالية للتدفقات النقدية 

091,736,421صافي القيمة احلالية للعقارات 

:الدخلأسلوب
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الرأي النهائي حول القيمة

:التاليالنحوعلىللعقار السوقيةالقيمةخالصةهنا،التقريرفيالواردالتحليلإلىاستنادا

ريال سعودي 46,733,648 اجمالي القيمة للمجمع الشمالي بالريال السعودي

ريال سعودي 45,002,773 اجمالي القيمة للمجمع اجلنوبي بالريال السعودي

ريال سعودي 91,736,421 قيمة العقار باستخدام أسلوب التدفقات النقدية : ثانيا 

ريال سعودي 43,991,085 اجمالي القيمة للمجمع الشمالي بالريال السعودي

ريال سعودي 41,810,370 اجمالي القيمة للمجمع اجلنوبي بالريال السعودي

ريال سعودي 85,801,455 القيمة باستخدام أسلوب التكلفة 

العملة القيمة نوع القیمة املطبقة

ريال سعودي 85,801,455 للمجمع  كامل بالريال السعودي( أسلوب التكلفة ) اجمالي القيمة 

ريال سعودي   " خمسة وثمانون مليوناا وثمامنائة وواحد ألفاا وأربعمائة وخمسة وخمسون " قيمة العقار

:ترجيح النتائج وتسوية القيمة
كأساس للقيمة السوقية للعقار موضوع % 100استنادا إلى غرض التقييم الستخدام الداخلي للعميل مت اعتماد  طريقة أسلوب التكلفة وبالتالي سيتم ترجيحها بوزن نسبي 

:التقييم وهي كما يلي 



:الرأي النهائي حول القيمة
ووفقا للشروط الواردة في هذا . ك مبلكية مطلقة للمالكملوبعد النظر في جميع املعلومات والعوامل ذات الصلة في تقدير القيمة السوقية  للعقار محل التقييم الواقع في مدينة جدة حي الوادي وامل

. ريال سعودي85,801,455التقرير مت التوصل إلى أن القيمة  للعقار تقدر 

الستنتاج النهائي 

اخلتم

تاريخ التقييم
2022/07/05

مهندس معماري
إميان محمد . م السم

التوقيع

الهيئة السعودية للمهندسني
مهندس مدني نوع العضوية

442911 رقم العضوية

مقيم عقاري معتمد
فيصل احلربي السم

التوقيع

الهيئة السعودية للمقيمني املعتمدين فرع العقار
عضو مؤقت نوع العضوية
1210000547 رقم العضوية

مقيم عقاري
احمد راجي السم

التوقيع

الهيئة السعودية للمقيمني املعتمدين فرع العقار
عضو منتسب  نوع العضوية
1210001682 رقم العضوية

املدير العام
الزغيبيتركي بن إبراهيم  السم

التوقيع

الهيئة السعودية للمقيمني املعتمدين فرع العقار
عضو زميل نوع العضوية

1210000030 رقم العضوية

:املالحظات والتوصيات
.في هذا اجلزء يقدم املقيم بعض املالحظات والتوصيات املتعلقة بنتائج هذا التقرير

العقار يقع في منطقة قريبة من املنطقة الصناعية و ميناء جدة اإلسالمي و هذا يعد •
..نقطة قوة ميزة نوعية للعقار

جميع اخلدمات األساسية متوفرة في محيط األرض •

: يجب األخذ في احلسبان أن قيمة العقار قد تتأثر بعدة عوامل منها•

.ومن سهولة الوصول للعقارالقرارت والتشريعات البلدية التي حتد من مميزات العقار−

.القرارت والتشريعات من وزارة العمل على التوظيف وسوق العمل−

.ظروف السوق احمللية مثل زيادة العرض وقلة الطلب −

.ظهور منافسة في األسعار في املنطقة احمليطة−

.الظروف اجلوية السيئة والكوراث الطبيعية−
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العقارصورة

.حالتهوالتقييممحلالعقارالصورتوضح
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العقارصورة

.حالتهوالتقييممحلالعقارالصورتوضح
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العقارصورة

.حالتهوالتقييممحلالعقارالصورتوضح
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العقارصورة

.حالتهوالتقييممحلالعقارالصورتوضح
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