




٧،٦٠٠أكثر من 
مكتب حول العالم

١١٢،٠٠٠أكثر من دولة٧١منتشرة يف 
مستشار وخبير عقاري

يديكالعالم بين. .السعودية ٢١سنشري 



تقرير تقييم مستودعات
(صندوق الجزيرة ريت)

لصـالح
الجزيرة كابيتال/ السادة



املوقرينكابيتالالجزيرة/السادة
وبركاتهاللهورحمةعليكمالسالم

املقدمة

الرئيس التنفيذي
حمد الزومانالوليد بن 

121000038/رقم العضوية
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والخرائطاملستنداتودراسةومعاينة،العقارواقعىلعالفعليبالكشفقمنافقد,الواديبحيجدةبمدينة(مستودعات)بتقييمطلبكمىلعبناًء
قيمةالإلىللوصولاألسبابويبينالالزمةالبياناتيوفرالذيالتاليالتقريرطيةنرفق,للعقارواملجاورةاملحيطةللمنطقةدراسةإجراءوبعد,الالزمة

.للعقارالسوقية
كما,يمالتقيعمليةىلعتؤثرقدأوبهاتلحقأعباءأيوجودعدموصحتهاإفتراضوتم(الصك)العميلمناملستلمةاملستنداتدراسةىلععملناحيث

.العميلمنمقدمةمعلوماتمنلديناتوفرمابحسبللعقارالسوقيةالقيمةحولرأينابتقديمامللخصهذايفجاهدينحاولنا

.الصكحسبمربعمتر65,387.71لألرضينإجماليةبمساحةمستودعينعليهامقامأرضعنعبارةهواملقدرالعقار

بعونوساثنانفقطوقدرهبمبلغالتقديربتاريخالراهنوضعهوىلعااليجارعقودحسبللعقارالسوقيةالقيمةنقدرفإننااملنجزةالدراسةىلعبناًء
سعودي،ريال(72,484,000)سعوديريالألفوثمانونوأربعةواربعمائةمليون

م2020/12/30بتاريخالتقريرهذايفموثقهووكما



املحتوى
التنفيذيامللخص

نطاق العمل

مراحل العمل

األصل موضوع التقييم

املعاينة وتحليل املوقع

أساليب التقييم

طرق التقييم املستخدمة

جمع وتحليل البيانات

حساب القيمة السوقية

القيمة النهائية

فريق العمل

املرفقات

املحتويات
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امللخص التنفيذي

البياناتالتوصيف
الجزيرة كابيتالاملستفيد من التقييم 

الجزيرة كابيتالمستخدم التقرير 

الجزيرة كابيتالالتقييمطالب
أرض مقام عليها مستودعين العقار موضوع التقييم

حي الوادي -جدة عنوان العقار
820204018420-420204018426رقم الصك

هـ1435/05/25تاريخ الصك
54الى القطعة رقم 39من القطعة رقم رقم القطعة للبلك الجنوبي
142الى القطعة رقم 129من القطعة رقم رقم القطعة للبلك الشمالي

ص/ج/503رقم املخطط
-رقم البلك 
ملكية مطلقةنوع امللكية

شركة أمان للتطوير واالستثمار العقارياملالك 
جدة كتابة العدل 

صناعي مستودعات نظام البناء-إستخدام األرض
7



من معايير التقييم الدولية كما ورد من نسخة معايير التقييم 1إن بنود نطاق العمل تفي باملتطلبات العامة بمعيار نطاق العمل رقم 
.الصادرة من الهيئة السعودية للمقّيمين املعتمدين 2017الدولية 

نطاق العمل

اإليضاح بنود نطاق العمل
محمد الوادعي 

رقم العضوية
1220000529

نادر صالح الخليفة
رقم العضوية
1220000100

محمد كريم 

يمدير إدارة التقييم  العقار

الوليد بن حمد الزومان
رقم العضوية
1210000038

هوية املقيم
املسجلين بفرع العقار لدى الهيئة
السعودية للمقيمين املعتمدين 

الجزيرة كابيتال العميل

الجزيرة كابيتال فقط مستخدمين التقرير

.,الصكحسبمربعمتر65,387.71لألرضينإجماليةبمساحةمستودعينعليهامقامأرض األصل موضوع التقييم

إن التقييم و كافة الحسابات تمت بالريال السعودي  عملة التقييم

(ريتالجزيرة )متداول إعادة تقييم صندوق استثماري عقاري  الغرض من التقييم

يم بين القيمة السوقية و هي املبلغ املقدر الذي ينبغي ىلع أساسه مبادلة االصول و االلتزامات يف تاريخ التقي
مشتر راغب و بائع راغب يف اطار معاملة ىلع أساس محايد بعد تسويق مناسب حيث يتصرف كل طرف من 

( 2020معايير التقييم الدولية : املصدر)االطراف بمعرفة و حكمة دون قسر او اجبار، 
أساس القيمة

م  وهو تاريخ تطبيق القيمة 2020/12/17 تاريخ التقييم

م 2020/12/17 التقريرتاريخ إعداد

م 2020/12/30 تاريخ املعاينة
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نطاق العمل

اإليضاح بنود نطاق العمل
املسح امليداني ملنطقة العقارات محل التقييم و العقارات املشابهة لها ، وعملنا قدر املستطاع ىلع جمع البيانات 

.وتحليلها للخروج بنتائج تخدم هذا التقرير و الغرض املنشود من أجله  نطاق البحث

إعتمدنا يف إعداد هذا التقرير ىلع املعلومات املقدمة لنا من العميل وإفترضنا أنها صحيحة وإعتمدنا عليها للوصول 
ومن أعمال التقييم 21بمخرجات هذا التقرير ،  كما إعتمدنا ىلع حزمة من املعلومات و البيانات الخاصة بشركة سنشري

.السابقة واملسح امليداني املستمر ومن إدارة الدراسات واألبحاث بالشركة ، والتي نرى حسب حدود علمنا أنها صحيحة 
طبيعة و مصادر املعلومات

ابات و التقرير متكامل يحتوى ىلع إيضاح متكامل لكافة أعمال التقييم بما تتضمنه من خطوات و بيانات و معلومات و حس
.خالفه  نوع التقرير

التقرير أعد لغرض العميل و ال يجوز إستخدامه إال يف الغرض الذي أعد من أجله و ال يجب توزيعه أو نشره أو جزء منه إال بعد
.الحصول ىلع موافقة خطية من شركة القرن الواحد و العشرين وشريكه للتقييم العقاري  قيود إستخدام التقرير

.الصادرة من الهيئة السعودية للمقيمين املعتمدين ( 2020)نسخة IVSمعايير التقييم الدولية  املعايير املتبعة

تماداالعإمكانيةوسالمتهااملفترضمنالتيوالعميلمناستالمهايتممعلوماتأيةإزاءمسؤوليةأيشركتناتتحملال
دقةلالضماناتمننوعايبعرضتقملمورأيهاعنتعبرالواملتاحةالبياناتاكتمالاوبدقةشركتناتقرالكما،عليها

.التقريرهذايفبوضوحاليهاشارتفيماإالاكتمالهااوالبيانات
والتي ال تزال مستمرة حتى ( COVID-19)تقييم العقار يف ظل تأثر االقتصاد العاملي والسعودي بأزمة فيروس كورونا تم-

. وهو تاريخ تطبيق القيمة2020/12/30تاريخ 
لفة ولم يتبين بعد لنا أثر هذه األزمة ىلع حركة العرض والطلب للقطاع  العقاري بشكل عام لوجود متغيرات متعددة ومخت

تعكس أي بشكل يومي ، لذا فإن القيمة املعتمدة بالتقرير تم احتسابها بناًء ىلع البيانات املستمدة من السوق والتي لم
ر أزمة فيروس تغيير بسبب األزمة الحالية ، وبالتالي فإن القيمة الحالية قد تتأثر سلبًا وبنسبة غير معلومة يف حال بدأت آثا

بالظهور ىلع القطاع العقاري( COVID-19)كورونا 

اإلفتراضات املهمة و اإلفتراضات الخاصة

اربتضيوجدوال،بالعقارخاصاهتماميها ألدييوجدال( شركة القرن الواحد والعشرين وشريكة للتقييم العقاري)نناأبنقر
.يف املستقبلمحتملأويحاليف الوقت السواءاملشاركةوالعقاراتاألطرافمعاملصالحيف التضارب يف املصالح 

اإلقرار بعدم وجود تضارب يف املصالح مع أطراف عملية التقييم واألصل محل التقييم وبيان االستقاللية 
.تمت عملية التقييم  بإستقاللية تامة وبدون تحيز أو مشاعر خاصة

حدود  املسؤولية واالستقاللية 
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مراحل العمل

نطاق العمل

غاض  اإلجتماع بالعميل و تحديد نطااق العمال بماا يتهامن   ا 

و أي قيايمالتقييم و أساس القيمة و األطضاف المعنية و تاايي  الت

و إفتضاضااااا ةاأاااة أو ما اااة بماااا يتهااام  وضااا   الت  يااا 

 .المخضجاا المت قعة  ن 

12

تطبيق طضق التقييم3

التقيايم بناء ع ى نطاق العمل و تح يال الوا ق ياتم تحدياد طاضق

المناساااابة و وضااااإل تافااااة اإلفتضاضاااااا و الماااادة ا ل قيااااا 

قاا  ل طاضق بالحواباا المالياة ل  أا ا الاى القيماة الوا قية وف

.المختاية 

4

المعاينة و تح يل الم قإل

ة  عاينااة العقاااي و التعاااضف ع ااى ةواصوااا  و   اأاا ات  و  طابقااا

الموااتنداا  ااإل ال اقااإل ل و تح ياال   قااإل العقاااي و اإلسااتخدا اا

األنشااطة و المحيطااة بالعقاااي  ااإل تحديااد نطاااق البحاا  ال  ضافاا  و

.المشاييإل المناسبة 

جمإل و تح يل البياناا

واا  اإلي اااياا و الع اصااد ون) القيااا  ب مااإل البياناااا الواا قية 

دّية ل عقااااياا المااا( اإلشااا اا و  واااايي  الوااايانة والتشااا يل 

الي  ل اادةل ل والبحاا  ايهااا  عاا  أسااعاي األياضاا  المشاااب ة وت اا

ة بإت امااا المقاولي  و تح يل ت ك البيانااا ل  أا ا الاى  عضفا

لتا  سايتم الو ق الواابقة و الحالياة و المرشاضاا المواتقب ية ا

.اإلعتماد ع ي ا عند تطبيق آلية التقييم 

إعداد التقضيض

م  البياناا و نعد تقضيض التقييم وفقا  لنطاق العمل بحي  يته

ضاحل النتاصج و المخضجاا الت  تم الت أل إلي ا    ة ا  

.العمل الوابقة

تقديض القيمة

الاى القيمااة ياتم الت فياق باي  طاضق التقيايم المواتخد ة ل  أا ا

.الو قية الن اصية ل عقاي وفقا  لتقديضنا الن اص  

56
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األصل موضوع التقييم

:  موقع العقار 
.حي الوادي –يقع العقار بمدينة جدة  

موقع العقار ىلع مستوى املنطقةموقع العقار ىلع مستوى الحي

الجغرافيةاإلحداثيات

N 21.328459 E 39.188664 
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األصل موضوع التقييم

12

:حركة الوصول الى املوقع

ويحد منطقـة العقـار , يقع العقار جنوب مدينة جدة بحي الوادي
أمـا مـن , من الشمال حي السـروات وطريـق الكـورنيل الجنـوبي 

كمـا يحـد منطقـة , الجنوب فيحد منطقـة العقـار حـي الـوادي  
ومـن الجهـة الغربيـة فيحـد منطقـة , العقار من الجهة الضـاحية

. العقار حي الساحل   

:مميزات املوقع
. طريق امللك فيصل •
.طريق الكورنيل الجنوبي •



األصل موضوع التقييم

:  الوصف القانوني 
(جنوبي–شمالي )بلك 2العقار عبارة عن أرض مكونة من عدد* 

13

تقديريًا2م/مساحة املبانيمساحة األرضالبلك م

33,591.6333,591.00الشمالي1

31,796.0831,800.00الجنوبي2

65,387.7165,391.00اإلجمالي



األصل موضوع التقييم

الخدمات واملرافق املتوفرة بمنطقة العقار 

شبكة الهاتف شبكة صرف صحي شبكة مياهشبكة كهرباء

-

حديقةشبكة تصريف مياهأسواق عامة مسجد 

-

فنادقالخدمات واملراكز الحكومية خدمات طبية مركز تجاري 



دفاع مدنيمحطة وقودمطاعم بنوك
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عاملعاينة وتحليل املوق

.املستودع الجنوبي: املعاينة 
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عاملعاينة وتحليل املوق

.املستودع الشمالي : املعاينة 
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:تحليل املتغيرات بالسوق العقاري
ة من يقع العقار  محل التقييم  جنوب مدينة جدة ذو الكثافة السكنية املنخفضة من أصحاب الدخل املتوسط و املنخفض، وقد ساهم قرب الخمر

ميناء جدة يف املناطق الجنوبية ىلع زيادة الطلب ىلع العقارات يف تلك املنطقة خصوصا يف ظل محدودية املعروض من املستودعات يف 
.املناطق املجاورة

كما اثر مستوى البناء يف املنطقة املجاورة بشكل ايجابي ىلع مستوى األسعار ، حيث تشهد املنطقة املجاورة للمشروع حركة عمرانية جيدة
.خصوصا يف تشييد بناء املستودعات

ىلع كل ذلك النمو يف البناء ىلع املنطقة املحيطة سوف يساهم مستقبال يف زيادة الطلب ىلع األراضي يف املنطقة مما يؤثر بشكل ايجابي
.مستوى األسعار

:العوامل املؤثرة ىلع الطلب.

 أسعار البيع األراضي ذات االستخدام الصناعي.
اكتمال العمران يف املنطقة املحيطة
 نظام البناء يف منطقة العقار.
وقد يؤدي ذلك إلى املطالبة بخفض . ٪سيؤدي إلى رفع التكلفة ىلع املستأجرين١٥٪إلى ٥من : رفع نسبة ضريبة القيمة املضافة

.القيمة االيجارية  ملعادلة ارتفاع نسبة الضريبة

:املخاطر املتعلقة بالعقار

انخفاض عام يف أسعار العقاري يف مدينة جدة نتيجة متغيرات متعددة.
عدم اكتمال مشاريع البنية التحتية يف املنطقة.
 التعثر عن السداد لدى العديد من املستأجرين.
 طلبات خفض القيمة االيجارية  من قبل العديد من املستأجرين.
ظهور منافسة سعرية يف املنطقة املحيطة.

العوامل املؤثرة ىلع العقارات



التكلفةالدخلالسوقأساليب التقييم

تم استخدامها للوصول لقيمة إستخدام األسلوب
االراضي بشكل اساسي

تم األعتماد ىلع أسلوب الدخل 
ويعتبر األنسب لتقدير القيمة

النهائية للعقارات
تم استخدامها للوصول لقيمة 

املباني بشكل اساسي

طرق التقييم 
املستخدمة

,  املقارنات )املسح امليداني 
التكاليف اإلنشائيةرسملة الدخل  حسب السوق(اسعار االراضي

كون العقار ارض مقام عليها أسباب اإلستخدام
طبيعة العقار و كون األرض ومقام كون العقارات مدرة للدخل مستودعات

.عليها مستودع 

مةطرق التقييم املستخد
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جمع وتحليل البيانات

سد واقع و عليه فإننا تمكنا من جمع البيانات لعينة مختارة من األراضي التي تج, إن السوق السعودي ال يتمتع بالشفافية و يصعب جمع معلومات دقيقة
:و األراضي املختارة هي , و سنعمل ىلع تقديم بياناتهم و مؤشرات آدائهم كتجسيد للسوق, السوق بالعموم

:تحديد عينة مختارة من املقارنات 

19

3املقارنة 2املقارنة 1املقارنة العقار محل التقييمالتوصيف
950750800-ريال/سعر املتر لألرض
265,387.7125,000111,000109,410م/مساحة األرض

مستودعمستودعمستودعصناعي مستودعاتاإلستخدام 

3املقارنة 2املقارنة 1املقارنة العقار محل التقييمالتوصيف
808590-ريال/سعر املتر لألرض
265,387.71130032509700م/مساحة األرض

ايجارايجارايجار-اإلستخدام 



جمع وتحليل البيانات
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تحديد عينة مختارة من املقارنات  

موقع العقارات املقارنة 



حساب القيمة السوقية

:طريقة املقارنات 

21

3املقارنة2املقارنة1املقارنةالعقار املراد تقييمه عناصر املقارنة

2020202020202020تاريخ التقييم
950750800سعر متر االرض

تاريخ _)وضع السوق 
%5-0%5-0%5-0 0(املقارنة 

903713760سعر متر االرض بعد تسوية وضع السوق
 33,592مساحة االرض للمستودع االول

25,0000%111,00015%109,41015%
31,796.08مساحة االرض للمستودع الثاني

%25%35%35 4الشوارع املحيطة
%0مستودع%0مستودع%0مستودعمستودعاستخدام األرض

%20%20%5صايف التقييم
948855912ريال سعودي2م / صايف سعر السوق 

900ريال سعودي2صايف متوسط سعر السوق  م 
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22

حساب القيمة لألرض واملباني بطريقة التكلفة
البلك الشمالي

اإلجمالي سعر املتر املربعاملساحة التوصيف 
90028,612,497 31,796االرض

12,730,000 500 31,800اجمالي مساحة املباني 
225,460إجمالي مساحة املباني م

12,730,000(ريال سعودي)اجمالي قيمة املباني قبل األهالك 
%20هامل الربح نسبة مئوية

2,546,000(ريال سعودي)قيمة هامل الربح 
15,276,000(ريال سعودي)قيمة املباني بعد هامل الربح 
30(سنة)العمر اإلفتراضي للعقار 

6.5(سنة)عمر العقار الحالي 
23.50(سنة)العمر املتبقي للعقار 

%22نسبة االهالك نسبة مئوية 
28,612,497(ريال سعودي)قيمة االرض 

11,966,200(  ريال سعودي)قيمة املباني بعد األهالك 
40,578,697(  ريال سعودي)القيمة اإلجمالية للعقار 

40,579,000(ريال سعودي)القيمة اإلجمالية للعقار بعد التقريب 



حساب القيمة السوقية
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حساب القيمة لألرض واملباني بطريقة التكلفة
الجنوبيالبلك 

اإلجمالي سعر املتر املربعاملساحة التوصيف 
90030,228,268 33,592االرض

13,685,000 500 33,591اجمالي مساحة املباني 
227,370إجمالي مساحة املباني م

13,685,000(ريال سعودي)اجمالي قيمة املباني قبل األهالك 
%20هامل الربح نسبة مئوية

2,737,000(ريال سعودي)قيمة هامل الربح 
16,422,000(ريال سعودي)قيمة املباني بعد هامل الربح 
30(سنة)العمر اإلفتراضي للعقار 

7.0(سنة)عمر العقار الحالي 
23.00(سنة)العمر املتبقي للعقار 

%23نسبة االهالك نسبة مئوية 
30,228,268(ريال سعودي)قيمة االرض 

12,590,200(  ريال سعودي)قيمة املباني بعد األهالك 
42,818,468(  ريال سعودي)القيمة اإلجمالية للعقار 

42,819,000(ريال سعودي)القيمة اإلجمالية للعقار بعد التقريب 



حساب القيمة السوقية
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حساب القيمة بطريقة الدخل

3املقارنة2املقارنة1املقارنةالعقار املراد تقييمه عناصر املقارنة

2020202020202020تاريخ التقييم

808590سعر متر االرض

%00%00%000(تاريخ املقارنة _)وضع السوق 

808590وقسعر متر االرض بعد تسوية وضع الس

%5-9,700%5-3,250%5-65,405.431,300مساحة املستودع

%40%25%440الشوارع املحيطة

%0مستودع%0مستودع%0مستودعمستودعاستخدام األرض

%5-%0%5-صايف التقييم

768586ريال سعودي2م / صايف سعر السوق 
85ريال سعودي2صايف متوسط سعر السوق  م 
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حسب السوق(  الشمالياملستودع ) حساب القيمة بطريقة الدخل

القيمة التأجيرية سعر املتر التاجيرياملساحة التأجيرية  التوصيف
31,813.43852,704,142املستودع الشمالي 

2,704,142إجمالي القيمة االيجارية

270,414%10نسبة االشغال 

2,433,727إجمالي الدخل الفعلي 

48,675%2الصيانة والتشغيل واالدارة  

2,385,053صايف الدخل التشغيلي  

%9معدل الرسملة 

26,500,587القيمة النهائية للعقار 

26,501,000القيمة النهائية للعقار  بعد التقريب



حساب القيمة السوقية
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حسب السوق(  الجنوبياملستودع ) حساب القيمة بطريقة الدخل

القيمة التأجيرية سعر املتر التاجيرياملساحة التأجيرية  التوصيف
33,592852,855,320املستودع الجنوبي

2,855,320إجمالي القيمة االيجارية

285,532%10نسبة االشغال 

2,569,788إجمالي الدخل الفعلي 

51,396%2الصيانة والتشغيل واالدارة  

2,518,392صايف الدخل التشغيلي

%9معدل الرسملة 

27,982,136القيمة النهائية للعقار 

27,983,000القيمة النهائية للعقار  بعد التقريب



حساب القيمة السوقية
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حسب عقود االيجار حساب القيمة بطريقة الدخل

القيمة التأجيرية  تاريخ نهاية العقدتاريخ بداية العقدمدة العقداملتر التأجيرياملساحة االجماليةاسم املستأجر
سعوديريال 

311,000,560-08-012024-09-112,5078052019مستأجر رقم 

301,400,000-04-012021-05-210,00014052016مستأجر رقم 

19853,600-03-202022-03-310,6708022020مستأجر رقم 

31954,465-10-012020-11-411,2298552015مستأجر رقم 

31833,120-10-012023-11-510,4148032020مستأجر رقم 

301,481,760-08-012023-09-610,58414052018مستأجر رقم 

6,523,505صايف الدخل التشغيلي 65,404إجمالي المساحة المستأجرة 

65,404.00املساحة التاجيرية 

6,523,505صافي الدخل التشغيلي 

%9معدل الرسملة 

72,483,389القيمة النهائية للعقار 

72,484,000القيمة النهائية للعقار بعد التقريب 



قار ملخص القيمة السوقية للع
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إجمالي القيمةالبلك
40,579,000الشمالي

42,819,000الجنوبي

ريال سعودي83,398,000إجمالي قيمة البلكين 

حساب القيمة لألرض واملباني بطريقة التكلفة

إجمالي القيمةالبلك
26,501,000الشمالي  
27,983,000الجنوبي

ريال سعودي54,484,000إجمالي قيمة البلكين 

السوق حسب حساب القيمة بطريقة الدخل 

إجمالي القيمةالبلك
72,484,000الشمالي والجنوبي

ريال سعودي72,484,000إجمالي قيمة البلكين 

عقود االيجار حسب حساب القيمة بطريقة الدخل 



القيمة النهائية للعقار
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:التقييماعتماد

:للوصول للقيمة فإن القيمة للعقار يمكن تحديدها كالتاليالتكلفة بناء ىلع تطبيق أسلوب 

:حسب السوق يمكن تحديدها كالتاليللعقار للوصول للقيمة فإن القيمة الدخل بناء ىلع تطبيق أسلوب 

:يمكن تحديدها كالتاليااليجار للوصول للقيمة فإن القيمة النهائية للعقار حسب عقود الدخل بناء ىلع تطبيق أسلوب 

القيمة كتابةالقيمة رقمًا

ريال سعودي اربعة وخمسون مليون وأربعمائة وأربعة وثمانون ألف ريال سعودي54,484,000

القيمة كتابةالقيمة رقمًا

ريال سعودي  ثالثة وثمانون مليون وثالثمائة وثمانية وتسعون ألف ريال سعودي 83,398,000

القيمة النهائية كتابةالقيمة رقمًا

ريال سعودي اثنان وسبعون مليون واربعمائة وأربعة وثمانون ألف ريال سعودي72,484,000

الرئيس التنفيذي
الوليد بن حمد الزومان

121000038/رقم العضوية



فريق العمل

التوقيعدورات أكاديمية تقييم رقم العضوية فئة العضوية اإلسم

الرئيس التنفيذي
116-منهج 121000038معتمد الوليد بن حمد الزومان 

مدير إدارة التقييم والدراسات
---محمد كريم

مشرف املشاريع
108-منهج 1220000100أساسي نادر صالح الخليفة

مقيم عقاري
102-منهج 1220000529أساسي الوادعي محمد
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