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متهيد

الزغيبيبن ابراهيمتركي
املدير العام

:ريعقاتقييمالتقريرلكممرفق

التوصلمتوقد.املذكورللعقارالسوقيةالقيمةتقديرهوالتقريرهذامنالغرضأنحيث.قبلنامنالالزمةالتقييماجراءاتتطبيقومتالعقارزيارةمتأنهعلىكدليلالتقريرهذايقدم

هيالسوقيةالعقارقيمةأنحيثسعوديريال84,828,830هيالسوقيةالعقارقيمةأنإلىالتقريروتوصلالتكلفةاسلوباسخدامومتفياملذكورةالالزمةالدراساتعملبعد

.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

27/12/2021
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اإليضاح  بنود نطاق العمل 

وعملنا قدر املستطاع على جمع البيانات وحتليلها للخروج بنتائج تخدم هذا التقرير , املسح امليداني ملنطقة العقارات محل التقييم و العقارات املشابهة لها 
. أجلهو الغرض املنشود من  نطاق البحث 

كما اعتمدنا , ر اعتمدنا في إعداد هذا التقرير على املعلومات املقدمة لنا من العميل وافترضنا أنها صحيحة واعتمدنا عليها للوصول مبخرجات هذا التقري
ن إدارة الدراسات ومعلى حزمة من املعلومات و البيانات اخلاصة  بشركة امام للتقييم العقاري وشريكة  ومن أعمال التقييم السابقة واملسح امليداني املستمر

. والتي نرى حسب حدود علمنا أنها صحيحة , واألبحاث بالشركة 

طبيعة و مصادر املعلومات 

. لتقرير متكامل يحتوى على إيضاح متكامل لكافة أعمال التقييم مبا تتضمنه من خطوات و بيانات و معلومات و حسابات و خالفه  نوع التقرير 

بعد احلصول على موافقة خطية من إلجزء منه أونشره أوو ل يجب توزيعه أجلهمن أعدفي الغرض الذي إللغرض العميل و ل يجوز استخدامه أعدالتقرير 
. شركة القرن الواحد و العشرين وشريكه للتقييم العقاري  التقرير إستخدامقيود 

. الصادرة من الهيئة السعودية للمقيمني املعتمدين ( 2017)نسخة  IVSمعايير التقييم الدولية  املعايير املتبعة 

ول يوجد تضارب في املصالح مع األطراف والعقارات املشاركة سواء في , اهتمام خاص بالعقارأيل يوجد لديها ( امام للتقييم العقاري وشريكة )نقر بأننا 
محتمل في املستقبلأوالوقت احلالي  التضارب في املصالح 

أووبدون حتيز امةاإلقرار بعدم وجود تضارب في املصالح مع أطراف عملية التقييم واألصل محل التقييم وبيان الستقاللية متت عملية التقييم باستقاللية ت. 
. مشاعر خاصة

و حدود املسؤولية والستقاللية 
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:  التقييم  موضوعالعقارحتديد

.حي الوادي جنوب  مدينه جدةفيالواقعة ²م65,388.43مساحةعلىالقائمةالعقار  هوالتقييمهذاموضوع

:التقييممنالغرض

املوحدةللمعاييروفقاالتقريروأعدمفصلبشكلاملمتلكاتتقييمإجراءمتللعملتنفيذنالشروطووفقاا ,العقارمعاينةتاريخ،م 27/12/2021خاللعقارللالسوقيةالقيمةتقديرهوالتقييمهذامنالغرض

.للتقييماملهنيةللممارسة

:التقييمآلية

:العقاريالتقييمفياملستخدمةاملعاييرواألسس

:الدخلأسلوب

منالقيمةتقدرو(لألصلاإلفتراضيالعمر)النتاجيعمرةخاللالصليحققهالذيالدخلاألسلوبهذايتناول.احدةوحاليةرأسماليةقيمةالىاملستقبليةالنقديةالتدفقاتحتويلطريقعنللقيمةمؤشرايقدم

الحتفاظاوإستخداممناملتوقعالربحمثلتعاقديةغيرترتيباتأوعقودمبوجبالدخلتدفقاتتتولو.مناسبخصممعدلباستخدامرأسمالمبلغالىالدخلحتويلبالرسملةيقصدو,الرسملةعمليةخالل

علىاخلصممعدليطبقحيثالنقديةللتدفقاتاحلاليةالقيمة-2.معتادةواحدةدخلفترةعلىالكليالرسملةاواخملاطرمعاملبتطبيقالدخلرسملة-1الدخلأسلوبضمنتندرجالتيالطرقوتتضمنباألصل

الدوليةالتقييممعايير:املصدر.املتنوعةاخلياراتذاتالتسعيرمناذج-3.احلاليةالقيمةالىللوصولمستقبليةلفتراتالنقديةالتدفقاتمنسلسلة

:التكلفةأسلوب

الىاألسلوبهذايستندوالنشاءاوالشراءطريقعنسواءاملنفعةنفسلهاصلعلىاحلصولتكلفةمناكثراصلشراءمقابليدفعلاملشتريانمفادهالذيوالقتصادياملبدأبإستخدامللقيمةمٔوشراتقدم

اواخملاطروجوداواملالءمةعدمأواملناسبغيرالتوقيتمثلعواملهناكتكنلممايعادلهأصلانشاءأوشراءتكلفةمناكثريكونلنالتقييمموضوعالصلمقابلالسوقفياملشترييدفعهالذيالسعرانمبدأ

تكلفـةفيتعـديالتوتسـوياتاجـراءالىحاجةهناكتكوناحلالةهذهفيو.تقادمهأوالصلعمربسببانشأوهأوشرأوهميكنالـذيالبـديلمـنجاذبيةأقلالتقييمموضوعالصليكونماغالباو.آخرىعوامل

القيمـةأسـاسحسـبالبـديلالصـل

الدوليةالتقييممعايير:املصدر.املطلوب
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للعقارالسوققيمةأنحيثاملعاملة،عليهاجلاريبالعقارالعقاراتهذهمقارنةثمومنمشابهةلعقاراتالسوقحتليلمناستخلصتاملقدرةالقيمةبهاتكونطريقةهياملقارنالبيعوطريقة:السوقأسلوب

.املنافسةأواملقارنةالعقاراتبأسعارمباشرةمرتبطةتكون

:املنطقةفيللعقاراتاألسعارمستوىدراسة

.للعاملنيالتوازننقطةلتحديدمقاربةقراءةالسوقمعطياتقراءةيتمحيث،الطلبوالعرضمبدأعلىبناءا املنطقةفيللعقاراتاألسعارمستوىدراسةتتم

:التقييمتاريخفياملنطقةفيللعقاراتالبيعأسعاراستخالص

منللتقييمذلكوالسابقةسجالتناجميعمبراجعةأيضاا قمناوالعقارمنطقةفيمتتالتيالبيععملياتأحدثحتديدعنالعقارمنطقةفيالعاملةالعقاريةاملكاتبعبرالتقصيوبالبحثأمكنناماقمنالقد

.املنطقةفيالعقاراتأسعارملنحنىالتاريخيالتغيرعنالسترشادأجل

:للعقاراحلاليةالقيمةلستخالصكمؤشراتباألسعاراألخذكيفية

الظروفاملساحة،البيع،تاريخالعقار،نوعحيثمنذلكأمكنماالتقييممدارللعقارمشابهةعقاراتتتضمنشراءأوبيعكعروضالتقييمعنيالعقارمنطقةفيالعقاراتعنمعلوماتعنالسوقفيالبحث

.واملنطقةاملوقعالطبيعية،

السوق،اعتباراتتعكساملعامالتوأنحقيقيةالسوقمنعليهايتحّصلالتياملستخلصةالبياناتأنعلىبالتأكيدوذلكاملعلوماتتوثيق

.وحدةلكلمقارنحتليلوعملللبناءاملربعاملترسعرمثلللمقارنةمناسبةوحداتاختيارعلىنحرص،التقييممنهجيةألرقامكمعطياتفيهاسنستخدمهاالتيالبياناتمعاجلةحني

.أمكنماالتقييمموضوعالعقارإلىبهمقارنعنصرلكلالسعروموافقةاملقارنةعناصرباستخدامالبيععليهاجلاريبالعقاراملباعةالعقاراتمقارنة

.القيممنمدىأوواحدةقيمةإلىاملقارناتحتليلمنعليهااحلصولمتالتياخملتلفةالقيمةمؤشراتتوفيق
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احملددةوالشروطالعامةالفتراضاتبيان

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.املوادهذهعنللكشفمؤهلوهوغيراملوادهذهمثلبوجوداملقيميعرفل.العقارعلىسلبيامؤثرةتكونقدالتيمحيطة،أوالعقارفيخطرةموادأيوجوداملقيميالحظلم•
.لكتشافهامطلوبةهندسيةمعرفةأوخبرةأيلدينايوجدول,القبيلهذامنأخطارأيعنمسؤوليةأيةنتحملولالعقارفياملوادهذهمثلتوجدلأنهافتراضعلى

.الدراسةمحلالعقارقيمةفيرايةإلىللوصولالسوقبدراسةوقامالعقاربياناتمنبالتأكدقامقدأنهاملقيميؤكد•

.العقاريللتقييمأمامشركةمنصريحةكتابيةموافقةدونالتقريرهذاعلىالعتمادثالثةألطرافيحقولالتقريرهذافياملذكورللعميلوالوحيداحلصريلالستخدامهذاالتقييمتقريرإعدادمت•

تقييمانهذلكيعنيولالدراسةمحلالعقارلقيمةأفضللتقديرمساعدةكوسيلةفقطتستخدمفهيمنفصل،بشكلالتحسيناتأوالدراسةمحلغيرالعقاراتقيمعرضيتمعندما•
.ذاتهحدفيللمقارنةاملستخدمةللعقارات

7



Kingdom of Saudi Arabia Tel   +966 599 322 422
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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

تاريخفياللتزاماتأواألصولمبادلةأساسهعلىينبغيالذيالتقديرياملبلغهيالسوقيةالقيمة2017IVSالدوليةالتقييممعاييرلتعريفوفقاوهيالسوقيةالقيمةهوالقيمةأساس•
.إجبارأوقسردونواحلذراحليطةمبدأوفقاملعرفةأساسعلىاألطرافمنطرفكليتصرفحيثمناسبترويجبعدمحايدأساسعلىمعاملةإطارفيراغبوبائعراغبمشتريبنيالتقييم

.سواءحدعلىاملنفعةأوللملكيةالناقلةالتصرفاتمنأيدونحتولالعقاراتعلىجتاريةأونظاميةأوشرعيةموانعأيوجودعدمافتراضمت•

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

شركة المناء لالستثماراسم املالك 

920205026530رقم الصك

1438/05/12تاريخ الصك 

ص/ج/503رقم اخملطط

129-142رقم القطعة 

م31796.80²مساحة القطعة 

جدةاملدينة 

الوادياحلي 

األرض و املبانينوع العقار

مستودعاستخدام العقار 

احلدود واألطوال

م107.07شمال شارع عرض 32

م107.02جنوب شارع عرض 60

م288.25شرق شارع عرض 32

م285.02غرب شارع عرض 25

²ماملساحة 31796.80

اجلنوبياجملمعملكيةصك

جدةاملدينة 

الوادياحلي 

األرض و املبانينوع العقار

مستودعاستخدام العقار 

احلدود واألطوال

م107.42شمال شارع عرض 42

م107.07جنوب شارع عرض 37

م296.78شرق شارع عرض 32

م309.43غرب شارع عرض 25

²ماملساحة 33591.63

الشمالياجملمعملكيةصك
شركة المناء لالستثماراسم املالك 

420205026531رقم الصك

/1438تاريخ الصك  /05 12

ص/ج/503رقم اخملطط

39-59رقم القطعة 

م33591.63²مساحة القطعة 
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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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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



Kingdom of Saudi Arabia Tel   +966 599 322 42216

اجملمع الشمالي

.  احتساب قيمة األرض و اجمالي تكاليف البناء باستخدام أسلوب التكلفة :  األول

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

- Dec-21 - Dec-21 - تاريخ تنفيذ الصفقة
- 950 - 1,000 *** سعر املتر املربع لالرض

-4% 25,000 -13% 8,360 33,591.63 ²مساحة األرض م
0% مستودع 0% مستودع مستودع استخدام األراضي
5% الساحل 0% الوادي الوادي احلي
4% 2 4% 2 4 عدد الشوارع
0% 40 2% 25 42 عرض الشارع
1% 310 1% 75 820 طول الواجهة لالرض
5% جيد 0% عالية عالية سهولة الوصول 
0% جيد 0% جيد جيد خصائص األرض
0% جيد 0% جيد - قيمة البيع بالنسبة لوضع السوق

11% 105 -5% -46

-

مقدار ونسبه التغيير في القيمة
1,055 954 صافي القيمة بعد تعديل قابل للمقارنة

1,004
سعر املتر املربع 

1,000

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  500 سعر املتر املربع للعقار
ريال سعودي 13,500,000 اجمالي تكاليف وقيمة البناء

عام  8 عمر العقار
سنوي 3.33% نسبة الهالك السنوي

ريال سعودي 9,903,600 اجمالي تكاليف وقيمة البناء بعد خصم الهالك
ريال سعودي 43,495,230 اجمالي قيمة العقار
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(. حتليل مقارن لتحديد سعر اليجار السوقي احلالي) قيمة العقار باستخدام أسلوب الدخل : ثانيا 

17

اجملمع الشمالي

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

- Dec-21 - Dec-21 - Dec-21 - تاريخ تنفيذ الصفقة
- 130 - 118 - 125 *** سعر املتر املربع لالرض

-3% 28,600 -19% 1,100 -15% 8,000 33,591.63 ²مساحة األرض م
0% مستودع 0% مستودع 0% مستودع مستودع استخدام األراضي
0% الوادي 0% الوادي 0% الوادي الوادي احلي
0% 4 2% 2 3% 1 4 عدد الشوارع
0% 40 1% 20 2% 10 42 عرض الشارع
0% 715 2% 35 1% 80 820 طول الواجهة لالرض
0% عالية 0% عالية 0% عالية عالية سهولة الوصول 
0% جيد 0% جيد 0% جيد جيد خصائص األرض
-3% جيد -3% جيد 0% Moderate - قيمة البيع بالنسبة لوضع السوق
-6% -7 -17% -20 -12% -15

-

مقدار ونسبه التغيير في القيمة
123 98 110 صافي القيمة بعد تعديل قابل للمقارنة

110سعر املتر املربع 
110 سعر املتر املربع بعد التقرمي

تقييم الوحدة السكنية باستخدام أسلوب الدخل 

سنوي/ ريال سعودي  3,695,079 دخل العقار السنوي

سنوي 3% تكاليف صيانة وتشغيل

سنوي/ ريال سعودي  3,584,227 الدخل الصافي

سنوي 8.00% معامل الرسملة

ريال سعودي 44,802,837 اجمالي قيمة العقار
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.  احتساب قيمة األرض و اجمالي تكاليف البناء باستخدام أسلوب التكلفة :  األول

18

اجملمع اجلنوبي

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

- Dec-21 - Dec-21 - تاريخ تنفيذ الصفقة
- 950 - 1,000 *** سعر املتر املربع لالرض

-4% 25,000 -12% 8,360 31,796.80 ²مساحة األرض م
0% مستودع 0% مستودع مستودع استخدام األراضي
5% الساحل 0% الوادي الوادي احلي
2% 2 2% 2 4 عدد الشوارع
1% 40 2% 25 60 عرض الشارع
2% 310 2% 75 820 طول الواجهة لالرض
5% جيد 0% عالية عالية سهولة الوصول 
0% جيد 0% جيد جيد خصائص األرض
0% جيد 0% جيد - قيمة البيع بالنسبة لوضع السوق

11% 109 -5% -55

-

مقدار ونسبه التغيير في القيمة

1,059 945 صافي القيمة بعد تعديل قابل للمقارنة
1,002 سعر املتر املربع 
1,000 سعر املتر املربع بعد التقرمي

احتساب قيمة األرض 
²م 31,796.80 نصيب الوحدة السكنية من مساحة األرض

²م/  ريال سعودي  1,000 سعر املتر املربع لألرض 
ريال سعودي 31,796,800 اجمالي قيمة املساحة اململوكة من األرض 

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

²م/  ريال سعودي  500 سعر املتر املربع للعقار
ريال سعودي 13,000,000 اجمالي تكاليف وقيمة البناء

عام  8 عمر العقار
سنوي 3.33% نسبة الهالك السنوي

ريال سعودي 9,536,800 اجمالي تكاليف وقيمة البناء بعد خصم الهالك
ريال سعودي 41,333,600 اجمالي قيمة العقار
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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

- Dec-21 - Dec-21 - Dec-21 - تاريخ تنفيذ الصفقة
- 130 - 118 - 125 *** سعر املتر املربع لالرض

-2% 28,600 -19% 1,100 -15% 8,000 31,796.80 ²مساحة األرض م
0% مستودع 0% مستودع 0% مستودع مستودع استخدام األراضي
0% الوادي 0% الوادي 0% الوادي الوادي احلي
0% 4 2% 2 3% 1 4 عدد الشوارع
1% 40 3% 20 3% 10 60 عرض الشارع
0% 715 2% 35 1% 80 820 طول الواجهة لالرض
0% عالية 0% عالية 0% عالية عالية سهولة الوصول 
0% جيد 0% جيد 0% جيد جيد خصائص األرض
-3% جيد -3% جيد -3% جيد - قيمة البيع بالنسبة لوضع السوق
-3% -5 -16% -19 -10% -13

-

مقدار ونسبه التغيير في القيمة
125 99 112 صافي القيمة بعد تعديل قابل للمقارنة

112 سعر املتر املربع 
110 سعر املتر املربع بعد التقرمي

تقييم الوحدة السكنية باستخدام أسلوب الدخل 

سنوي/ ريال سعودي  3,497,569 دخل العقار السنوي

سنوي 3% تكاليف صيانة وتشغيل

سنوي/ ريال سعودي  3,392,642 الدخل الصافي

سنوي 8.00% معامل الرسملة

ريال سعودي 42,408,022 اجمالي قيمة العقار
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اجملمع الشمالي و اجملمع اجلنوبي

قيمة العقار باستخدام أسلوب التدفقات النقدية : ثانيا 

التدفقات النقدية 
الداخلة

املساحة 
الصافية لإليجار

إجمالي اإليجار 
للمتر املربع 

القيمة 2021202220232024202520262027202820292030203120322033
الستردادية

012345678910111212

%3%3%0%0نسبة زيادة اإليجار 

2700010502,970,0002,970,0002,970,0002,970,0002,970,0003,059,1003,059,1003,059,1003,059,1003,118,5003,212,0553,212,055املستودع الشمالي

2600010502,860,0002,860,0002,860,0002,860,0002,860,0002,945,8002,945,8002,945,8002,945,8002,945,8003,034,1743,034,174املستودع اجلنوبي

05,830,0005,830,0005,830,0005,830,0005,830,0006,004,9006,004,9006,004,9006,004,9006,064,3006,246,2296,246,229مجمل دخل اإليجار 

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

0291,500291,500291,500291,500291,500300,245300,245300,245300,245303,215312,311312,311قيمة معدل اخلصم 

05,538,5005,538,5005,538,5005,538,5005,538,5005,704,6555,704,6555,704,6555,704,6555,761,0855,933,9185,933,918إجمالي الدخل الفعلي 

0276,925276,925276,925276,925276,925285,233285,233285,233285,233288,054296,696296,696ناقص معدل املصاريف 

05,261,5755,261,5755,261,5755,261,5755,261,5755,419,4225,419,4225,419,4225,419,4225,473,0315,637,2225,637,22264,733,038(NOI) صافي الدخل التشغيلي للعقار 

05,261,5755,261,5755,261,5755,261,5755,261,5755,419,4225,419,4225,419,4225,419,4225,473,0315,637,2225,637,22264,733,038صافي التدفقات النقدية 

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

04,827,1334,428,5624,062,9013,727,4323,419,6633,231,4242,964,6102,719,8252,495,2532,311,8672,184,6092,004,22823,014,843القيمة احلالية للتدفقات النقدية 

087,747,881صافي القيمة احلالية للعقارات 

طريقة الستثمار-الفتراضات 
%5نسبة مصاريف التشغيل

%5نسبة الشغال

%12فترة التدفق النقدي

%9معدل اخلصم

%3(سنوات5كل )معدل النمو 
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الرأي النهائي حول القيمة

:التاليالنحوعلىللعقارالسوقيةالقيمةخالصةهنا،التقريرفيالواردالتحليلإلىاستنادا

اخلتم

تاريخ التقييم
27/12/2021

مهندس و مقيم عقاري 
مؤيد سمير املدني م. د السم

التوقيع

العضويات والعتمادات املهنية 

341315-مهندس معماري  الهيئة السعودية للمهندسني
1210002073 -عضو منتسب  الهيئة السعودية للمقيمني 

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

العملة القيمة نوع القیمة املطبقة

ريال سعودي 84,828,830 للمجمع  كامل بالريال السعودي( أسلوب التكلفة ) اجمالي القيمة 

ريال سعودي   " أربعة وثمانون مليوناا وثمامنائة وثمانية وعشرون ألفاا وثمامنائة وثالثون " قيمة العقار

ريال سعودي 44,802,837 اجمالي القيمة للمجمع الشمالي بالريال السعودي
ريال سعودي 42,408,022 اجمالي القيمة للمجمع اجلنوبي بالريال السعودي
ريال سعودي 87,210,858 لخوب الدسلستخدام أباالقيمة 
ريال سعودي 87,747,881 قيمة العقار باستخدام أسلوب التدفقات النقدية : ثانيا 

ريال سعودي 43,495,230 اجمالي القيمة للمجمع الشمالي بالريال السعودي
ريال سعودي 41,333,600 اجمالي القيمة للمجمع اجلنوبي بالريال السعودي
ريال سعودي 84,828,830 القيمة باستخدام أسلوب التكلفة 
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