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األول

مقدمة عن التقييم العقاري

١.0

مقدمة

يجمــع التقييــم العقــاري بــن العلــم والفــن؛ نظ ـ ًرا لكونــه يتطلــب تحليــل البيانــات العقاريــة ووضــع االفرتاضــات
الرضوريــة لتكويــن حكــم معقــول عــن املســألة املطروحــة ،ويتحــول ذلــك بصــورة علميــة إىل تقديــر للقيمة باســتخدام
منهجيــة رياضيــة دقيقــة ،ولكــن التقييــم يقتــر عــى الحســابات الرياضيــة فقــط ،فاملقيــم يكــون اآلراء بالنظــر
للحقائــق الحاليــة والتنبــؤات املســتقبلية واملوازنــة بينهــا يف موقــف محــدد ،ومــن ثــم تحــدد القيمــة اســتنا ًدا عــى
تلــك اآلراء ،وهــذا مــا يجعــل التقييــم مبثابــة حــل مشــكلة تتألــف مــن خطــوات عديــدة متداخلــة تتطلــب متتــع
امل ُق ِّيــم بالكفــاءة والنزاهــة.
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٢.0
2.١

مفاهيم أساسية عن القيمة والتقييم

تعريف القيمة

متثــل القيمــة مفهو ًمــا اقتصاديًــا يشــر إىل املبلــغ املرجــح أو الســعر املحتمــل الــذي ميكــن أن يصــل إليــه كالً مــن
البائــع واملشــري مقابــل ســلعة أو خدمــة مــا متاحــة للبيــع ،والقيمــة ليســت حقيقــة ولكنهــا رأي تقديــري للمبلــغ
املمكــن دفعــه مقابــل ســلعة أو خدمــة يف وقــت محــدد وفــق تعريــف محــدد للقيمــة ،وتبــن تلــك القيمــة وجهــة
نظــر الســوق يف املنافــع التــي تعــود ملالــك الســلع والخدمــات اعتبــا ًرا مــن تاريــخ التقييــم

2. 2

تعريف التقييم العقاري

هــو «فــن وعلــم تقديــر قيمــة حقــوق امللكيــة لغــرض محــدد ويف لحظــة زمنيــة محــددة مــع األخــذ يف الحســبان
جميــع ســات وخصائــص العقــار محــل التقييــم ،وجميــع العوامــل االقتصاديــة األساســية للســوق ،ويشــمل ذلــك
نطــاق االســتثامرات البديلــة».

2. ٣

الفرق بني القيمة والسعر والتكلفة

القيمــة :متثــل رأي تقديــري للمبلــغ املحتمــل تحققــه يف ســوق مفتوحــة وتنافســية ،يف حــن ميثــل الســعر :مبلــغ
التبــادل الفعــي الــذي ميكــن مالحظتــه يف ســوق مفتوحــة ســواء تــم اإلفصــاح عنــه أم ال .أمــا التكلفــة :متثــل املبلــغ
املطلــوب دفعــه ل ـراء أو إنتــاج الســلع أو تقديــم الخدمــات ،.والســعر املدفــوع مقابــل ســلعة أو خدمــة يصبــح
تكلفــة عــى املشــري.
ولــي يتضــح الفــرق بــن املفاهيــم الثالثــة الســابقة لنفــرض أن مطـ ّو ًرا عقاريًــا ســيبني منــزل ويف مرحلــة أوىل شـغّل
املســاح يف تقديــر التكلفــة اإلجامليــة للمنــزل
ومســاح .يتمثــل عمــل ّ
امل ُطـ ّور عــدة مختصــن منهــم معــاري ومهنــدس ّ
مــن أجــور العــال ومــواد البنــاء وغريهــا .ويقــوم امل ُط ـ ّور العقــاري بعــد ذلــك بعــرض املنــزل وتســويقه ،ويتلقــى
عــروض رشاء مختلفــة تعكــس أراء املشــرين حــول قيمــة املنــزل .ويف املقابــل ميكــن لل ُمطـ ّور العقــاري تحديــد القيمــة
املطلوبــة ملنزلــه ،وتعكــس هــذه القيمــة تكلفــة املنــزل الفعليــة واملخاطـرات املاليــة باإلضافــة إىل أتعابــه .وعنــد اختيار
عــروض الـراء فــإن امل ُطـ ّور العقــاري ســيختار أعــى عــرض ،ويف حــال أن العــرض كان أقــل مــن تطلعاتــه فيمكنــه أن
يعــرض منزلــه يف الســوق مــرة أخــرى ويسـ ّوق لــه ،أ ّمــا إذا كان العــرض مســا ٍو أو أعــى مــن توقعاتــه فغالبــا ســيقبله
ويصبــح هــذا الرقــم هــو ســعر املنــزل.
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٣.0

المق ِّيم
دور ُ

يتلخص دور الُمق ِّيم فيام ييل:
 -1تقديــر القيمــة الســوقية للعقــارات وهــو الهــدف الرئيــس لل ُمق ِّيــم ،وســيأيت الــكالم حــول القيمــة الســوقية ورشحهــا
الحقا.
 -2تقديــم املشــورة حــول األســعار املقرتحــة للعقــارات ،والقيمــة اإليجاريــة ،وكذلــك قيمــة الضامنــات املقدمــة
للمؤسســات املاليــة ،ومــا يختــص بنــزع امللكيــة للمصلحــة العامــة ونحــوه.
-3إدراك التغـرات ومعرفــة الظــروف املحيطــة باألســواق العقاريــة عــى اختــاف حاالتهــا وأغراضهــا ،وكذلــك القــدرة
عــى إدراك الظــروف الخاصــة باألشــخاص التــي تتــم عمليــة التقييــم لصالحهــم وتتأثــر قيمــة العقــار تبعــا لهــا
كخضوعهــم لرضيبــة الدخــل.
يف أغلــب الحــاالت يكــون الهــدف الرئيــس لل ُمق ِّيــم هــو تقديــر القيمــة الســوقية (مبلــغ رأس املــال أو القيمــة
اإليجاريــة الســنوية) التــي يجــب أن ت ُطلــب أو ت ُدفــع مقابــل عقــار أو حصــة عقاريــة محــددة يف تاريــخ محــدد ووفــق
رشوط محــددة ومبوجــب قانــون محــدد .وتعــد القيمــة الســوقية مبثابــة الســعر التقديــري لعقــار مــا دون نظــر
إىل التكاليــف التــي يتحملهــا البائــع واملشــري ،ودون تســوية ألي رضائــب مدفوعــة مــن الطرفــن كنتيجــة مبــارشة
للمعاملــة؛ ولهــذا يعتــر مفهــوم القيمــة الســوقية وتعريفهــا مهـ ًـا يف مهنــة التقييــم.

٤.0
٤.١

مفهوم القيمة السوقية وعناصرها

تعريف القيمة السوقية

هــي « املبلــغ املقــدر الــذي ينبغــي عــى أساســه مبادلــة العقــار يف تاريــخ التقييــم بــن مشـرٍ راغــب وبائــع راغــب
يف إطــار معاملــة عــى أســاس محايــد بعــد تســويق مناســب حيــث يتــرف كل طــرف مــن األطـراف عــى أســاس مــن
املعرفــة والحكمــة دون قــر أو إجبــار».
ويالحــظ أننــا اســتخدمنا كلمــة عقــار بــدال مــن أصــل؛ أل ّن محــور تركيزنــا يف هــذه املــادة يــدور حــول التقييــم
العقــاري ،لكــن عندمــا يتعلــق األمــر بالتقاريــر املاليــة يتــم اســتخدام كلمــة أصــل أو أصــول لغــرض التطبيــق العــام
لهــذا التعريــف.
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٤.٢

عنارص القيمة السوقية

• «املبلــغ املقــدر» :الســعر املحتمــل تحققــه مقابــل العقــار يف معاملــة ســوقية عــى أســاس محايــد .وهــو يف العــادة
أفضــل ســعر معقــول ميكــن أن يحصــل عليــه البائــع ،كــا إنــه الســعر األكــر فائــدة بالنســبة للمشــري.
• «ينبغــي عــى أساســه مبادلــة العقــار» :أن قيمــة العقــار عبــارة عــن مبلــغ تقديــري وليــس مبلــغ مقــرر مســبقًا أو
ســعر بيــع فعــي.
• «يف تاريــخ التقييــم» :أن تكــون القيمــة محــددة بزمــن معــن يف تاريــخ معلــوم؛ وذلــك ألن األســواق وظروفهــا تتغــر
مــع الوقــت.
• « مشرتٍ راغب» :أي ليس حريص أو مصمم عىل أن يشرتي بأي سعر ،فهو يشرتي وفقًا لواقع السوق الحايل.
ـول
حريصــا أو مجـ ًرا عليــه ،وال يتعامــل بســعر ال يعــد معقـ ً
• «بائــع راغــب» :أي لديــه الرغبــة يف البيــع ولكــن ليــس
ً
يف الســوق الحــايل.
• «معاملــة عــى أســاس محايــد» :أن تكــون املعاملــة بــن األط ـراف عــى أســاس محايــد وباســتقاللية ،والبعــد عــن
كل مــا يــؤدي إىل العالقــات املؤثــرة والتــي بدورهــا تجعــل القيمــة غــر معهــودة يف الســوق كاملعاملــة بــن رشكــة أم
ورشكاتهــا التابعــة.
• «بعــد تســويق مناســب» :أن يتــم عــرض العقــار وطرحــه يف الســوق بأفضــل طريقــة ممكنــة ليتــم بيعــه بأفضــل
ســعر معقــول خــال مــدة كافيــة .وتعتمــد مــدة عــرض العقــار عــى حالــة الســوق بحيــث يكــون هنــاك وقــت ِ
كاف
لجــذب املشــرين وأن تكــون فــرة العــرض قبــل تاريــخ التقييــم.
كل مــن البائــع واملشــري عــى معرفــة وعلــم بطبيعــة
• «يتــرف كل طــرف عــى أســاس مــن املعرفــة والحكمــة» :أن ً
العقــار وخصائصــه واســتخداماته الفعليــة واملمكنــة وحالــة الســوق يف تاريــخ التقييــم.
• «دون قرس أو إجبار» :أن كل طرف لديه دافع ورغبة إلمتام املعاملة ،ولكنه غري مجرب أو ملزم عىل إمتامها

٤.٣

عوامل مؤثرة يف تقدير القيمة السوقية

 -1فـرات عــدم التــوازن والتغـرات الرسيعــة يف الســوق ســواء كانــت املســتمرة ملــدة طويلــة أو القصــرة املــدى والتــي
تــؤدي لعــدم انتظــام بيانــات الســوق.
 -2الصفقات القرسية التي ال تعكس أحوال السوق وظروفه.
 -3فرتات التحول يف السوق والتي تتسم بارتفاع وانخفاض األسعار بوترية متسارعة.

جميع الحقوق محفوظة للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ©
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٥.0

أنواع القيم العقارية

هناك العديد من أنواع القيم العقارية وهي بخالف القيمة السوقية التي سبق إيرادها ،وأهمها ما ييل:
 القيمــة االســتثامرية :قيمــة العقــار مــن وجهــة نظــر مســتثمر محــدد باالعتــاد عــى مجموعــة أحــكام وفرضيــاتخاصــة باملســتثمر .قــد تكــون القيمــة االســتثامرية أعــى أو أقــل مــن القيمــة الســوقية وذلــك حســب قــوة القــدرة
عــى اســتغالل العقــار.
 القيمــة االســتخدامية :القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة املســتقبلية املتوقــع تحقيقهــا مــن االســتخدام املســتمرلألصــل وترصيفــه إىل نهايــة عمــره اإلنتاجــي.
 القيمــة التأمينيــة :قيمــة العقــار املع ّرفــة يف عقــد أو وثيقــة التأمــن .وتعتــر غالبًــا قيمــة االســتبدال أو إعــادة اإلنتــاجبعــد طــرح اإلهــاك والعنــارص غــر املؤمنــة.
 القيمــة الرضيبيــة :القيمــة التــي تســتند إىل التعريفــات الــواردة يف القوانــن املعمولــة واملتعلقــة بالربــط الرضيبــيللعقــار.
 قيمــة التصفيــة أو البيــع القــري :القيمــة التــي ميكــن تحصيلهــا عــى نحــو معقــول مــن بيــع عقــار يف إطــار زمنــيمحدود.
 القيمة الخاصة :القيمة التي يقدرها املقيَّم مقابل عقار مرتبط ماديًا أو وظيفيًا أو اقتصاديًا بعقار آخر. القيمــة التكامليــة :قيمــة إضافيــة تنشــأ عــن دمــج حقــن عقاريــن أو أكــر ،ومتثــل حالــة محــددة مــن القيمــةالخاصــة.
 قيمــة الرهــن العقــاري :القيمــة التــي يقدرهــا املقيــم مقابــل العقــار املرهــون ويؤخــذ الحــذر تجــاه تســويق العقــارمستقبالً .
 القيمــة اإليجاريــة :القيمــة املتفــق عليهــا يف العقــد ،والتــي يلتــزم املســتأجر بدفعهــا إىل املؤجــر مقابــل الحــق يفاســتخدام العقــار املؤجــر.
 القيمة الدفرتية :قيمة العقار املسجلة يف دفاتر الرشكة أو قامئة املركز املايل.وميكــن اختــاف القيــم الســابقة عــن بعضهــا البعــض عنــد تطبيقهــا عــى العقــار ،لذلــك يجــب عــى املق ّيــم معرفــة
القيمــة املطلــوب إيجادهــا وأن يتفــق مــع العميــل عليهــا مــع إثبــات ذلــك بالكتابــة قبــل الــروع يف تقديــر القيمــة.
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٦.0

المبادئ العامة للتقييم العقاري

تعتــر بعــض مبــادئ التقييــم إعــادة صياغــة لبعــض املبــادئ االقتصاديــة املعروفــة والبعــض اآلخــر مبــادئ خاصــة
باالســتثامرات العقاريــة فقــط وأهمهــا:
أ) مبدأ العرض والطلب:
يقصــد بــه العالقــة بــن الطلــب عــى العقــار وكميــة الخدمــات العقاريــة املعروضــة منهــا للبيــع والتأجــر وكيفيــة
تأثريهــا عــى القيمــة.
ب) مبدأ االستبدال:
يقــوم هــذا املبــدأ عــى أن لــكل مــن البائــع واملشــري الخيــار يف اســتغالل البدائــل العقاريــة ذات الســعر األقــل
والنفــع املشــابه.
ج) مبدأ تعظيم األرباح واالستخدام األعىل واألفضل:
يعتمــد هــذا املبــدأ عــى اســتخدام األصــل فيــا يحقــق للاملــك أعــى منفعــة اقتصاديــة عــى املــدى الطويــل يف ظــل
الظــروف التنافســية املفتوحــة عــى نحــو معقــول.
د) مبدأ املساهمة:
يقوم هذا املبدأ عىل مساهمة جزء من العقار يف تحديد قيمته السوقية بغض النظر عن تكلفته املادية.
ه) مبدأ التكافؤ:
يساعد هذا املبدأ عىل تحقيق أقىص قيمة ممكنة من استخدام األرض بالتكافؤ مع عقارات املنطقة املحيطة.
و) مبدأ التوقع:
أساســا لتقييــم العقــارات املــدرة
أن ســعر العقــار الحــايل عبــارة عــن توقــع ملنافعــه املســتقبلية .ويُعــد هــذا املبــدأ ً
للدخــل والتــي تتطلــب توقــع الدخــل املســتقبيل للعقــار عــى مــدى ســنوات االســتثامر.
ز) مبدأ التغيري:
تتســم األســواق العقاريــة بالديناميكيــة وهــذا مــا يجعــل قيمــة العقــارات يف تغــر مســتمر وعــى أساســها يقــوم هــذا
املبدأ.
ح) مبدأ حزمة الحقوق:
ـيم فرع ًيــا إىل العديــد مــن الحقــوق العقاريــة والتــي تخضــع
يقــر هــذا املبــدأ بجــواز تقســيم األمــاك العقاريــة تقسـ ً
لقواعــد امللكيــة وكافــة ضوابــط التقييــم العقــاري.
ط)مبدأ املنافسة:
تتجــه القــوى التنافســية نحــو تقليــل األربــاح املتضخمــة بصــور غــر معتــادة مــع مــرور الوقــت .ويقــوم امل ُقيَّمــون
بعمــل التســويات الخاصــة باألربــاح والقيــم املؤقتــة غــر املعتــادة ،مــع دعــم أعــال التســويات التــي يقومــون بهــا
بأدلــة وشــواهد ملموســة مــن اتجاهــات الســوق والبيانــات االقتصاديــة.
جميع الحقوق محفوظة للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ©
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تمارين الفصل األول

أ

ضع عالمة ( ) أمام العبارة الصحيحة أو عالمة (×) أمام العبارة الخاطئة فيام ييل:

 .1تُ ّثل القيمة تقدي ًرا للسعر املحتمل دفعه مقابل سلع وخدمات يف وقت محدد.
صحيح يُعنى بتقدير القيمة لغرض محدد ويف لحظة زمنية محددة.
 .2التقييم هو عل ٌم
ٌ
 .3يجب أخذ فرتات التحول يف السوق بعني االعتبار عند تقدير القيمة السوقية.
 .4تُ ثل التكلفة املبلغ املطلوب دفعه لرشاء أو إنتاج السلع أو تقديم الخدمات.
 .5يعتمد أسلوب السوق عىل قيمة التدفقات النقدية التي يحققها نشاط األعامل
 .6يف أغلب الحاالت ،يكون الهدف الرئييس لل ُمق ِّيم هو تقدير القيمة السوقية.

ب

اخرت اإلجابة الصحيحة يف كل مام ييل:

-1القيمة التي يحققها العقار إذا تم عرضه للبيع يف سوقٍ مفتوح ٍة وتنافسي ٍة تس ّمى:
أ) القيمة االستثامرية.

ب) قيمة التصفية.

ج) القيمة السوقية.

د) القيمة التأمينية.

 -2من رشوط القيمة السوقية:
ٍ
أ) أن تكون املعاملة عىل ٍ
محايد.
أساس

ب) أن يكون املشرتي راغ ًبا يف الرشاء.

ج) أن يكون البائع راغ ًبا يف البيع.

د) جميع ما سبق.

 -3القيمة االستثامرية للعقار تُ ثّل:
أ) قيمة العقار من وجهة نظر مستثم ٍر محد ٍد .ب) قيمة العقار التي ميكن تحصيلها من بيع عقا ٍر يف
زمني محدو ٍد.
إطا ٍر ٍّ
ج) قيمة العقار التي تنشأ عن دمج حقني
أو أكرث من الحقوق العقارية.

د) قيمة العقار الوارد تعريفها يف عقد أو
وثيقة التأمني.
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 -4قيمة تصفية العقار تُ ثّل:
أ) قيمة العقار من وجهة نظر مستثم ٍر محد ٍد .ب) قيمة العقار التي ميكن تحصيلها من بيع
زمني محدو ٍد.
عقا ٍر يف إطا ٍر ٍّ
ج) قيمة العقار التي تنشأ عن دمج حقني أو د) قيمة العقار الوارد تعريفها يف عقد أو
أكرث من الحقوق العقارية.

وثيقة التأمني.

 -5من مبادئ التقييم العقاري مبدأ االستبدال ويُقصد به:
أ) قيمة العقار تُ ثّل القيمة الحالية للمنافع
املستقبلية املتوقع الحصول عليها.
ج) االستخدام األفضل واألمثل للعقار.

ج

ب) األسواق العقارية تتسم بالديناميكية وليس
بالثبات والجمود.
لكل من البائع واملشرتي خياراتٌ أُخرى بديلةٌ.
د) ٍّ

أكمل الفراغات التالية باستخدام إحدى االختيارات املتاحة لك أدناه:

 .1اشرتي خالد العقار مببلغ  800,000ريال .يُسمى املبلغ املدفوع .........................
 .2عبد هللا مهتم برشاء العقار ألغر ٍ
اض استثامري ٍة وقيمته بالنسبة له مليون ريال تسمى قيمة املليون ريال
القيمة...............................
 .3قام خالد بتأمني املبنى مببلغ  400,000ريال .هذه القيمة ت ُسمى بالقيمة.....................
 .4سيقوم خالد بتأجري العقار مببلغ  40,000ريال سنويا .هذه القيمة تُسمى بالقيمة..............................

د

أجب باختصار عىل السؤال التايل؟

 .1اذكر الفرق بني القيمة والسعر؟
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
 )2اذكر العنارص األساسية للقيمة السوقية؟
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
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الثاني

طبيعة مهنة التقييم

١.0

مقدمة

تجــدر اإلشــارة إىل أن عوملــة مهنــة التقييــم العقــاري جعلــت العديــد مــن امل ُق ِّيمــن يعملــون يف أســواق عامليــة
وخارجيــة مــا يتطلــب تطويــر فهــم قضايــا وموضوعــات العقــار خــارج نطــاق الســوق التــي يعمــل فيهــا امل ُق ِّيــم.
وتتبايــن مهنــة التقييــم وأســاليبها والهيئــات التابعــة لهــا ورشوط امل ُق ِّيمــن فيهــا تباي ًنــا شــدي ًدا يف مختلــف الــدول ،بــل
ويف الدولــة تتعــدد أســاليبها بتعــدد أقاليمهــا؛ الختــاف ســات كل منطقــة يف العــرض والطلــب والتــي بدورهــا تؤثــر
يف ظــروف الســوق.
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ويف اململكــة العربيــة الســعودية تخضــع مهنــة التقييــم العقــاري وفروعهــا األخــرى كاملنشــآت االقتصاديــة إىل إدارة
الهيئــة الســعودية للمق ِّيمــن املعتمديــن ،وقــد أُصــدر مرســوم ملــي يف تاريــخ 1433/07/09هـــ بفــرض نظــام امل ُق ِّيمــن
املعتمديــن لتنظيــم تقييــم األصــول باختــاف أنواعهــا مــن قبــل مختصيهــا ،وقــد قامــت بإعــداد املناهــج العلميــة
والــدورات التدريبيــة لتأهيــل امل ُقيِّمــن وف ًقــا لجميــع الضوابــط والترشيعــات واألســس واألهــداف املطلــوب تحقيقهــا
بحيــث يصبــح التقييــم مهنــة رســمية ملزمــة ،كــا أن كافــة املكاتــب واملؤسســات العقاريــة مطالبــة بتعديــل نشــاطهم
لالنضــام إىل الهيئــة الســعودية لل ُمق ِّيمــن املعتمديــن ملامرســة مهنــة التقييــم العقــاري بشــكلٍ قانــوين؛ وذلــك بهــدف
القضــاء عــى العشــوائية يف الســوق وحفــظ الحقــوق لجميــع األفـراد والجهــات.

٢.0

المق ِّيمين العقاريين
تأهيل واعتماد ُ

متثــل القيمــة التــي يقدرهــا امل ُقيّــم رأي شــخص مؤهــل يف هــذا املجــال .ويُشــار إىل مــاريس مهنــة التقييــم
بامل ُقيِّمــن .ويجــري تنظيــم وتأهيــل واعتــاد امل ُقيِّمــن مبعرفــة الجهــة املهنيــة املعنيــة بذلــك ،ويشــمل التأهيــل
مرحلتــن عــى النحــو التــايل:
أ) اجتياز االختبارات العلمية
يتعــن عــى املرشــحني اجتيــاز االختبــارات التــي تحددهــا الجهــات املهنيــة املختصــة بعــد التدريــب ،أو الحصــول عــى
شــهادة يف مجــال التقييــم وإدارة العقــارات مــن مؤسســات جامعيــة تعــرف بهــا الجهــة املهنيــة املختصــة.
ب) التدريب االحرتايف العميل
عــى الخريجــن الذيــن يتمتعــون باملؤهــات العلميــة املطلوبــة ويرغبــون يف التســجيل كأعضــاء مامرســن لــدى
الجهــة املهنيــة املعنيــة اســتيفاء مــدة محــددة وســاعات خــرة مكتســبة مــن التدريــب االحـرايف العمــي ،مــع اجتيــاز
اختبــار الكفــاءة املهنيــة الــذي تجريــه هــذه الجهــة وكافــة اإلج ـراءات واملقابــات املرشوطــة لذلــك
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٣.0

اإلهمال المهني والممارسات الجيدة

أ) اإلهامل املهني
عــى امل ُق ِّيــم بــذل العنايــة الالزمــة عنــد تقديــم خدماتــه واتبــاع كافــة أنظمــة ولوائــح التقييــم ،ومــن املمكــن أن
تخضــع أعــال امل ُق ِّيــم أو تقاعســه بشــأن الحقــوق العقاريــة الفرديــة إىل جملــة مــن االنتقــادات مــن قبــل العمــاء؛
ويحــق للمترضريــن منهــم رفــع دعــاوى وطلــب التعويضــات ،وقــد يخضــع املقيــم لإلجـراءات التأديبيــة جـراء هــذه
األرضار منهــا:
 .1التدليس أو االحتيال.
 .2قصور امل ُق ِّيم وإهامله مبوجب األنظمة املفروضة.
 .3مخالفة امل ُقيِّم قواعد السلوك واألداء املهني الصادرة عن الجهة املعنية التابع لها.
ب) ضوابط املامرسات الجيدة
تتمثل أساسيات املامرسات الجيدة فيام ييل:
 .1مراعــاة العميــل واعتباراتــه بتســجيل تعليامتــه والتأكــد منهــا ،ومبــارشة االتصــاالت والرســائل معــه بكفــاءة
واســتخدام طــرق مالمئــة ومتقدمــة مــا أمكــن ،مــع الحــرص عــى توجيــه العميــل يف تحديــد أداء املهــات وكل
مــا يحتــاج إليــه وفــق اللوائــح والقواعــد.
 .2مراعــاة منشــأة التقييــم واعتباراتهــا بااللتـزام باإلجـراءات املوحــدة للمهــام ومناقشــة دليــل العميــل وتحديثه
بصفــة دوريــة ،مــع تشــجيع االبتــكار الفنــي والتقنــي لتعزيــز الخدمــات املقدمــة للعميــل ،وســن اإلج ـراءات
الصارمــة بشــأن املواعيــد اليوميــة واإلجـراءات املحاســبية.
 .3مراعــاة اإلدارة واعتباراتهــا مبتابعــة اإلرشاف مــن قبــل اإلدارة املعنيــة بالتوجيــه واملهنيــة ،مــع وضــع خطــوط
واضحــة للمســؤوليات وفــرض نظــام يراقــب الوظائــف ومهامهــا ،والحــرص عــى اســتخدام نظــم املعلومــات
لــإدارة مبــا يســمح باملراجعــات الدوريــة ومتابعــة تحقيــق األهــداف وقيــاس األداء.
تتطلــب الــركات الكبــرة إعــداد التقاريــر لــكل أســاس مــن أســس املامرســات الجيــدة والتــي يتعــن رشح املهــام فيهــا
واألفــكار واألســاليب والطــرق واملعلومــات والنتائــج واالســتنتاجات للعمــاء ،وتقديــم األدلــة يف ســياق فنــي بحســب
تصــور اإلدارة عــى املســتويات (العليا/الدنيــا) أو عــى املســتويات (الداخلية/الخارجيــة) ،ويف جميــع هــذه األمــور فــإن
التأكــد مــن الغــرض ،واملنطــق يف التنفيــذ ،والوضــوح يف التعبــر واملعرفــة لــدى املســتفيد مــن الخدمــة سيســاعد يف
املامرســة الفعالــة للخــرة املهنيــة.
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٤.0

دور المق ِّيم في القطاعين العام والخاص

أ) دور املُق ِّيم يف القطاع العام
الهــدف الرئيــس مــن عمــل امل ُق ِّيمــن هــو تقديــم املســاعدة واملشــورة للدولــة والســلطات املحليــة ،والجهــات
القانونيــة فيــا يتعلــق بالعقــارات وتقديــر القيمــة الســوقية أو العادلــة لهــا ســواء ألغـراض قانونيــة أو غــر قانونيــة
كــا يــي:
 .1التقييم ألغراض قانونية:
وذلك من خالل ما ييل:
 تقديــر القيمــة الخاضعــة للرضيبــة عنــد تســجيل معامــات األرايض أو ألغــراض التســويات وتســديداألمــوال عنــد نقــل امللكيــات أو تحقيــق األربــاح الرأســالية يف البيــع.
 تقدير أو تعديل قيمة العالوة عىل القيمة اإليجارية السنوية. تقديــر القيمــة الســوقية للعقــارات املعنيــة يف القضايــا املدنيــة بهــدف تحديــد مبلــغ الرضائــب غــراملســددة ،كــا ميكنــه اإلدالء بشــهادته كخبــر أمــام املحاكــم.
 يف حالــة وجــود نـزاع حــول قيمــة التعويــض الناتــج عــن نــزع ملكيــة األرايض ميكــن لل ُمق ِّيــم أن يســاعدالســلطات القضائيــة املعنيــة لتقديــر التعويــض املســتحق وفــق القوانــن.
 عندمــا تعتــزم رشكــة مــا طــرح أســهم يُطلــب منهــا اإلعــان عــن قيمــة أصولهــا ،ويكــون دور امل ُق ِّيــمتقديــم تقييــم عــادل لألصــول الحقيقيــة للرشكــة عــى نحــو معقــول لحاميــة املصلحــة العامــة ،وتقــوم
اللجنــة املختصــة بالنظــر يف قضايــا رأس املــال بالتحقــق مــن حســابات الرشكــة والتقييــم الخــاص بهــا.
 .2التقييم ألغراض غري قانونية:
وهــو تقييــم لعقــارات ال تخضــع ألي ترشيــع قائــم ،غــر أن هنــاك إج ـراءات عمــل قياســية وموحــدة لتوجيــه
امل ُق ِّيــم يف عمليــات التقييــم ،كتحديــد قيمــة القــروض الســكنية والتأمينــات الخاصــة مبوظفــي الحكومــة:
 تقدير قيم العقارات التابعة للدولة ألغراض محاسبية أو ألغراض الخصخصة. تقدير قيمة الضامنات املقدمة ألغراض التمويل والتأمني ضد الحرائق. -تقدير قيمة اإليجار السوقي للمساحات التابعة للدولة.
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ب) دور املُق ِّيم يف القطاع الخاص
يكــون دور امل ُقيِّــم يف القطــاع الخــاص ملنشــآت التقييــم واالستشــارات العقاريــة ،أو املطوريــن العقاريــن،
واملؤسســات املاليــة .وقــد يكــون امل ُق ِّيمــون إمــا مكاتــب استشــارية أو أشــخاص يعملــون مبهنــة التقييــم يف رشكات
خاصــة .وأبــرز الخدمــات املقدمــة هــي:
 .1خدمات تقييم العقارات واألصول من أرايض ومباين وكل ما يتعلق بها من معدات وآالت ونحوه.
 .2خدمات التقييم ألغراض الرهن العقاري للحصول عىل قروض عقارية ،أو قروض طويلة األجل.
 .3الخدمات االستشارية مثل دراسات الجدوى ،والدراسات املالية ،مع تقييم أعامل التطوير والعائد املستقبيل.
 .4تقدير القيمة املتوقعة ملرشوعات التطوير العقاري وإمكانية تسويقها.

٥.0

أغراض التقييم

يف التعريــف الســابق للتقييــم أرشنــا إىل أنــه مزيــج مــن علــم وفــن تقديــر القيمــة (لغــرض محــدد) ،وتســتخدم
العقــارات أو األصــول ألغــراض مختلفــة كالســكنية والتجاريــة وغريهــا ،وتكمــن أهميــة معرفــة غــرض التقييــم يف
اختــاف أســباب التقييــم والــذي بــدوره يــؤدي الختــاف رأي املقيــم يف تقديــر القيمــة ويؤثــر عــى عمليــة التقييــم
ككل ،وبذلــك يكــون لــه عــدة أغ ـراض منهــا مــا يــي:
أ) التقييم لغرض البيع
يُطلــب مــن امل ُقيِّــم تقديــر الســعر املتوقــع للعقــار يف حالــة البيــع بدراســة وتحليــل خصائــص جميــع املشــرين
املحتملــن يف الســوق يف ذلــك الوقــت ،والعقــارات البديلــة املتاحــة لهــم ،ثــم يقــوم بتقديــر الســعر املتوقــع يف ظــروف
ســوق مفتوحــة ومنافســة.
ب) التقييم لغرض الرشاء
يُطلــب مــن امل ُق ِّيــم تقديــر الســعر املتوقــع للعقــار يف حالــة ال ـراء بتوجيــه متطلبــات العميــل أوضاعــه املاليــة
حســب ظــروف الســوق.
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ج) التقييم لغرض الرهن العقاري
ـرض يُقــدم فيــه العقــار كضامنــة .ومعظــم مــن يشــرون العقــارات ليــس لديهــم
يُعــرف الرهــن العقــاري بأنــه قـ ٌ
أمــوال نقديــة كافيــة لســداد قيمتهــا ،لــذا يدفعــون مــا يســتطيعون دفعــه مــن أمــوال ،ويقرتضــون الجــزء املتبقــي
مــن مؤسســة ماليــة تقــدم لهــم القــرض الــازم ويكــون مضمــون بالعقــار املـراد رشاؤه ،ويكــون املقــرض قــاد ًرا عــى
املطالبــة باألمــوال املقرتضــة مــن قيمــة العقــار املرهــون يف حالــة تخلــف املقــرض عــن الســداد أو انتهــاك بنــود العقــد.
ويقــوم امل ُق ِّيــم بتقديــر املبلــغ الــذي ميكــن الوصــول إليــه يف حالــة البيــع القــري للعقــار والــذي ميكــن الحصــول
عليــه يف أســوأ الظــروف ليتحــوط مــن مخاطــر االئتــان (فــرة العــرض تكــون محــدودة وال تتوفــر رشوط القيمــة
الســوقية).
د) التقييم لغرض تقدير القيمة اإليجارية
قــد يُطلــب مــن امل ُقيّــم تقييــم العقــار لغــرض تقديــر القيمــة اإليجاريــة والتــي تُحــدد حســب قيمــة رأس املــال
وإيجــارات الســوق لعقــارات مشــابهة معتـ ًرا بذلــك رشوط عقــد اإليجــار والعوامــل املاديــة كجــودة املنطقــة وكل مــا
يؤثــر يف القيمــة اإليجاريــة وغــرض التقييــم.
هـ) التقييم لغرض التأمني
يتطلــب التقييــم لغــرض التأمــن أســلوبًا ومنه ًجــا مختل ًفــا متا ًمــا حيــث أن تقديــر القيمــة الســوقية ليــس الهــدف هنــا،
فعــى امل ُقيِّــم أن يحســب تكلفــة إحــال مــواد البنــاء مثــل الطــوب والخرســانة يف حالــة تدمــر املبنــى أو جــز ٍء منــه .ثــم
يُقــاس البنــاء وتُحســب مســاحته ،وتُطبــق التكاليــف املالمئــة ألعــال البنــاء املختلفــة واملطلوبــة يف عمليــة اإلحــال،
وعــى هــذا النحــو يتــم التوصــل إىل تكلفــة اإلحــال أو قيمــة البنــاء ألغـراض التأمــن .وقــد تكــون قيمــة التأمــن أعــى
أو أقــل مــن القيمــة الســوقية بحســب تكلفــة اإلحــال.
و) التقييم لألغراض املحاسبية
أحيانــا يُطلــب التقييــم ألغ ـراض إعــداد امليزانيــات ،فعندمــا تقــوم رشكــة مــا بنــر حســاباتها الســنوية ،أو إعــادة
التطويــر تتطلــب العقــارات تقييــا باعتبارهــا أصــوال للرشكــة وهنــاك رضورة لتقييمهــا بالقيمــة الســوقية لغــرض
التحليــل املــايل مثــا أو يف حــاالت االندمــاج واالســتحواذ معتمــدا بذلــك عــى املعايــر املحاســبية الدوليــة (.)IFRS
ز) التقييم لألغراض القانونية
ميكــن أن يتــم التقييــم القانــوين عــى الصعيــد العــام مثــل التقييــم لجهــة حكوميــة ترغــب يف نــزع ملكيــة عقاريــة أو
لحاجــة تقديــر مبلــغ الرضيبــة عــى القيمــة املضافــة يف عمليــة البيــع يف حالــة فــرض رضائــب محليــة .وعــى الصعيــد
الخــاص كحالــة وفــاة شــخص مــا فمــن الــروري إج ـراء تقييــم للعقــارات واألصــول ألغ ـراض التحقــق مــن الوصيــة
وتقســيم الرتكــة عــى الورثــة .ويف كل الحــاالت تختلــف االعتبــارات التــي تؤخــذ يف الحســبان عنــد التقييــم ألغ ـراض
قانونيــة.
أي وقــت حســب غــرض التقييــم ،إال أنــه يجــب أن
ألي أصــل أو عقــار يف ِّ
وعــى الرغــم مــن تعــدد القيــم املختلفــة ِّ
نتذكــر أنــه ال يوجــد ســوى ســعر ســوقي واحــد وهــو الرقــم الفعــي الــذي مبوجبــه يتــم نقــل ملكيــة األصــل أو العقــار
يف حالــة بيعــه يف ســوق مفتوحــة.
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تمارين الفصل الثاني

أ

ضع عالمة ( ) أمام العبارة الصحيحة أو عالمة (×) أمام العبارة الخاطئة فيام ييل:

 .1يف اململكة العربية السعودية تخضع مهنة التقييم العقاري وفروع التقييم األخرى إىل إدارة مؤسسة النقد العريب
السعودي.
 .2من ضوابط املامرسات الجيدة يف مهنة التقييم مراعاة العميل واعتباراته.

 .3الهدف الرئييس من عمل امل ُقيِّمني يف القطاع الخاص هو تقديم املساعدة واملشورة للدولة والسلطات املحلية.
 .٤يشمل دور امل ُ َق ِّيم يف القطاع العام التقييم ألغر ٍ
اض قانوني ٍة وغري قانوني ٍة.
اض محاسبي ٍة يعترب تقيي ٌم يف القطاع العام ألغر ٍ
 .٥تقدير قيم العقارات التابعة للدولة ألغر ٍ
اض قانوني ٍة.

ب

اخرت اإلجابة الصحيحة يف كل مام ييل:

 -١أساسيات املامرسات الجيدة يف التقييم تتمثل يف:
أ) مراعاة اإلدارة واعتباراتها.

ب) مراعاة املكتب واعتباراته.

ج) مراعاة العميل واعتباراته.

د) جميع ما سبق.

 -٢التقييم ألغر ٍ
اض محاسبي ٍة ُيقصد به:
أ) التقييم يف حالة نزع ِملْ ِك َّي ٍة للمصلحة العامة .ب) التقييم ألغراض إعداد امليزانيات ونرش الحسابات السنوية.
ج) التقييم لغرض تحديد القيمة اإليجارية.
 -٣يشمل دور املُق ِّيم يف القطاع الخاص:

أ) تقديم الخدمات االستشارية لرشكات
التطوير العقاري.
ج) تقدير قيمة العقارات املعنية
بالقضايا املدنية.

د) التقييم ألغراض الرهن العقاري.

ب) تقديم املساعدة واملشورة للدولة.
د) ال يشء مام سبق
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 -٤التقييم ألغر ٍ
اض قانوني ٍة يُقصد به:
أ) التقييم يف حالة نزع ِملْ ِكيَّة للمصلحة العامة.

ج) التقييم ألغراض البيع.

ج

د

ب) التقييم ألغراض إعداد الرشاء.
د) جميع ما سبق

صل التعريف مع اإلجابة الصحيحة :
التقييم ألغر ٍ
اض محاسبي ٍة

التقييم ألغراض تقدير قيمة
ِملْ ِك َّية تم انتزاعها.

التقييم ألغر ٍ
اض قانوني ٍة

التقييم ألغراض تقدير السعر
املتوقع للعقار يف حالة البيع
والرشاء.

التقييم ألغراض الرهن
العقاري

التقييم ألغراض إعداد
امليزانيات ونرش القوائم املالية.

التقييم ألغراض البيع والرشاء

التقييم ألغراض الحصول عىل
ٍ
عقاري.
قرض
ٍ

أجب باختصار عىل السؤال التايل؟

 .1اذكر الفرق بني دور امل ُقيِّم يف القطاع العام والقطاع الخاص؟

...............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
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الثالث

تعريف العقار وأنواعه

١.0
١.١

تعريف العقار وأنواعه

تعريف العقار

العقــار هــو األرض وكل مــا اتصــل بهــا اتصــال دائــم ال ميكــن نقلــه دون تلــف ،كاملبــاين واألشــجار ،وتحــدد القوانــن
املحليــة يف كل دولــة أســس متييــز العقــارات مــن املنقــوالت.

١.٢

34

تعريف امللكية العقارية

هــي جميــع الحقــوق التــي تخـ ّول للاملــك مصالــح ومنافــع محــددة فيــا ميلــك .فيطلــق عــى ملكيــة العقــار امللك ّيــة
العقاريــة ،والحقــوق املرتبطــة بهــا بحزمــة الحقــوق .وتتمثــل يف كل حــق متميــز ومنفصــل ملالــك العقــار كحــق البيــع أو
التأجــر.
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١.٣

التصنيف القانوين للملكية العقارية

ميكن تصنيف امللكية العقارية (املنافع العقارية) من الناحية القانونية كالتايل:
أ .امللكية املطلقة :وهي ملكية غري محددة املدة ومبوجبها يحظى املالك بسلطة مطلقة يف الترصف بالعقار.
ب .امللكيــة املرشوطــة :وهــي ملكيــة باقيــة مــا مل يقــع أحــد الــروط املنصــوص عليهــا يف عقــد منحهــا ،وعنــد
وقــوع أحــد تلــك الــروط فتــؤول امللكيــة للامنــح ،أو يــؤول الحــق املتبقــي منهــا إىل الغــر.
ج .امللكية املقيدة :وهي ملكية تؤول للورثة بعد وفاة حائزها.
د .ملكيــة مــدى الحيــاة :وهــي ملكيــة دامئــة للشــخص املمنــوح ،وال تؤثــر املعامــات والترصفــات العقاريــة؛ ألن
حيــازة العقــار مقرونــة بعمــر ذلــك الشــخص.
ه .الحيــازة اإليجاريــة :وهــي ملكيــة عقاريــة ملــدة محــدودة مبوجــب عقــد اإليجــار بــن طــرف ممنــوح لهــذا
الحــق يطلــق عليــه املســتأجر ،وطــرف آخــر يطلــق عليــه املؤجــر وهــو مالــك العقــار.

١.٤

تعريف األصول

يف املصطلحــات املحاســبية متثــل األصــول مــوارد تتحكــم فيهــا املنشــأة نتيجــة ألحــداث ســابقة حيــث تتوقــع املنشــأة
منهــا تدفــق منافــع اقتصاديــة لها .وتنقســم األصــول إىل:
 .1األصــول املتداولــة :وهــي أصــول قصــرة األجــل ال تتعــدى فــرة اســتعاملها أكــر مــن ســنة ،كاملخــزون واألســهم
واألوراق املاليــة وااللتزامــات املســتحقة للمنشــأة (الحســابات املدينــة) والنقديــة ومــا يعادلهــا .ويف ظــروف
خاصــة ومحــددة يتــم التعامــل مــع العقــارات (التــي تعتــر أصــوال ثابتــة) عــى أنهــا أصــول متداولــة ،كاألرايض،
أو العقــارات املحتفــظ بهــا لغــرض البيــع يف فــرة قصــرة.
 .2األصــول غــر املتداولــة :هــي أصــول ثابتــة وطويلــة األجــل وميكــن أن تكــون أصــوال ملموســة وغــر ملموســة
وتُصنــف إىل األصــول الثابتــة التشــغيلية (لالســتخدام املســتمر يف األنشــطة األساســية للمنشــأة كاآلالت واملعــدات)
واألصــول الثابتــة غــر التشــغيلية) لالســتخدام املســتمر يف األنشــطة الغــر األساســية للمنشــأة ،كاألصــول املاليــة).
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٢.0

أنواع العقارات

تنقسم العقارات إىل نوعني رئيسني وهام:
أ) العقارات من حيث تحقيقها للدخل:
 .1عقــارات تحقــق دخــا ألصحابهــا ،كاملكاتــب ووحــدات بيــع التجزئــة ،والعقــارات الصناعيــة ،والوحــدات
الســكنية املؤجــرة ،وهنــا أنــواع أقــل انتشــارا ً مــا ســبق كالفنــادق ووحــدات التخزيــن التجاريــة الصغــرة.
 .2عقارات ال تحقق دخال ألصحابها ،كاملنازل.
وكل قســم ال يقــل أهميــة عــن اآلخــر ،والفــرق بينهــا أن العقــارات التــي ال تــدر دخـ ًـا ال تــدر ريــع (دخــل
تجــاري) كالثانيــة ،لكــن العائــد ميكــن الحصــول عليــه مــن خــال زيــادة قيمــة رأس املــال (دخــل رأســايل).
ب) العقارات حسب االستخدام
 -1العقارات التجارية:
وهــي االســتثامرات العقاريــة التــي تحقــق أربا ًحــا رأســالية أو ري ًعــا ،كالوحــدات املكتبيــة ووحــدات بيــع
التجزئــة وعــارات الشــقق الفندقيــة ونحوهــا.
 -2العقارات السكنية:
وهــو التطويــر العقــاري ألغــراض بنــاء الســكن ،وتســتخدم بعــض مرشوعــات التطويــر طريقــة التقســيم
الفرعــي حيــث تُقســم األرايض إىل قطــع صغــرة وتُبنــى وحــدات ســكنية عــى كل قطعــة .وتتأثــر هــذه الوحدات
بســهولة بالتطــور الــذي يلحــق املناطــق املجــاورة.
 -3العقارات الصناعية:
تســتخدم العقــارات الصناعيــة ألغـراض تصنيــع الســلع واملنتجــات والتخزيــن والدعــم اللوجســتي ،وبحســب
ذلــك تتخــذ مســاحاتها بقــدر أنشــطتها ،فتـراوح مــا بــن عقــارات صناعيــة صغــرة كــورش امليكانيــكا أو ضخمــة
كمخــازن متجــر أمــازون .وتتســم العقــارات الصناعيــة مبنافــع عــدة ومــن أهمهــا :ريــع (قيمــة إيجاريــه) أعــى
ومــن ثــم عائــد أعــى ،وتوفــر األمــان لتميزهــا بعقــود طويلــة األجــل ،وتحقــق قيمــة إيجاريــه صافيــة مــن
التكاليــف ،وال تحتــاج قــد ًرا كبـ ًرا مــن الصيانــة.
وقــد يلحــق بالعقــارات الصناعيــة العديــد مــن املخاطــر والتــي ترتكــز عــى :ارتفــاع نســب إشــغار العقــار لعــدم
وجــود مســتثمر ،وتكلفتــه الباهظــة ،وارتفــاع معــدالت التقــادم بنــاء عــى تطــورات الســوق.
 -4العقارات الزراعية:
وتتمثل يف األمالك واملنشآت املستخدمة يف النشاط الزراعي والرعوي.
 -5أرايض مشاريع التطوير العقاري:
وهــي األرايض البيضــاء املتاحــة للبنــاء ،ومواقــع إعــادة اإلعــار مــع إدخــال التحســينات واملرافــق عليهــا
وتحويلهــا ألغــراض جديــدة تحقــق قيمــة أفضــل ،مــع رضورة الحصــول عــى ترخيــص الجهــة املعنيــة.
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تمارين الفصل الثالث

أ

ضع عالمة ( ) أمام العبارة الصحيحة أو عالمة (×) أمام العبارة الخاطئة فيام ييل:

 .1يشمل العقار فقط األرايض واألشجار.

 .2مفهوم العقار أوسع من مفهوم املِلْ ِكيَّة العقارية.
 .3من الحقوق املرتتبة عن املِلْ ِك َّية العقارية نجد حق التطوير وحق الرهن.
 .4الحيازة اإليجارية متثل ِملْ ِكيَّ ًة عقاري ًة ملد ٍة محدود ٍة.
أصول ثابت ٌة وطويلة األجل وميكن أن تكون ٌ
 .5األصول املتداولة هي ٌ
أصول ملموس ًة وغري ملموس ٍة

ب

اخرت اإلجابة الصحيحة يف كل مام ييل:

ً
(تحقق)دخل هي:
 -1من أنواع العقارات التي تدر
أ) املكاتب.

ب) الوحدات التجارية ملبيعات التجزئة ،العقارات الصناعية،
والوحدات السكنية املؤجرة.

ج) الوحدات السكنية املؤجرة.

د) جميع ما سبق.

 -2املخاطر املرتبطة بإشغار العقارات الصناعية هي مخاطر:
أ) انخفاض قيمة العقار.

ب) انخفاض القيمة اإليجارية.

ج) عدم إشغال العقار.

د) صعوبة تسييل العقار.

 -3العقارات واملنشآت املستخدمة يف النشاط الزراعي والرعوي والبساتني والغابات تسمى:
أ) أمالك زراعية.

ب) عقارات تجارية.

ج) عقارات صناعية.

د) جميع ما سبق.
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ج

د

صل التعريف مع اإلجابة الصحيحة :
األصول

جميع املصالح والحقوق
والحصص واملنافع املرتبطة
بالعقار.

املِلْ ِك َّية العقارية

األشياء الثابتة مثل :األرايض
واملباين التي ال ُيكن نقلها دون
تلف.

العقار

موارد تتحكم فيها املنشأة
نتيج ًة ألحداث سابقة حيث
تتوقع املنشأة منها

أجب باختصار عىل السؤال التايل؟

 .1اذكر بعض منافع االستثامر يف العقارات الصناعية؟
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

 -٢اذكر بعض األمثلة عن الحقوق املرتتبة عن املِلْ ِكيَّة العقارية؟

...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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الرابع

خصائص العقار والسوق العقاري

١.0

خصائص العقار

يتميز العقار بالعديد من الخصائص من أهمها:
 .1التفــاوت وعــدم التامثــل ،فــكل أرض لهــا خصائــص فريــدة مــن ناحيــة املوقــع وال توجــد أرضــن متامثلتــن بــل
متشــابهتني فقــط ،فاملنــزل الــذي يكــون بقــرب مدرســة وغريهــا مــن الخدمــات ليــس كاملنــزل البعيــد عنهــا ،وتعــد
هــذه الخاصيــة هــي الرئيســة للعقــار حيــث تختلــف قيمــة العقــار بحســب تلــك التغ ـرات يف املوقــع.
 .2تعــد العقــارات ثابتــة ومعمــرة نســب ًيا (طويلــة األجــل) بعكــس الســلع االســتهالكية ،ألنهــا األرض غــر قابلــة
لإلهــاك فهــي تحافــظ عــى موقعهــا.
 .3تتطلب العقارات مبالغ رأساملية كبرية.
 .4االستثامر يف عقار واحد أصل ثابت غري قابل لتجزئة األموال املستثمرة فيه.
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 .5تتســم بطــول إج ـراءات إثبــات امللكيــة وارتفــاع تكلفتهــا مــن ناحيــة توثيــق الصكــوك والخدمــات املهنيــة
وعمليــات التقييــم وغريهــا ،بعكــس الســلع االســتهالكية التــي تثبــت ملكيتهــا بالحيــازة أو النقــل.
 .6تعترب مصدر للدخل الجاري والرأساميل للمستثمرين.

٢.0

الخصائص االقتصادية لألراضي

 .1الندرة :تعني أن عدد األرايض محدود وال ميكن إنتاج أرايض جديدة.
 .2قابلية التطوير :ميكن التعديل عىل األرايض من خالل تطويرها أو زراعتها أو تشييد مبان ووحدات سكنية.
 .3تفضيالت املوقع :يعني أن قيمة األرض تتغري حسب تفضيالت املوقع وأهداف االستخدام.
 .4االستقرار :يعني أن االستثامر يف األرايض هو استثام ٌر طويل املدى.

٣.0

خصائص السوق العقاري

تتلخص خصائص السوق العقاري عىل النحو التايل:
 .1يتسم بالتشتت وضعف إثبات املعامالت والصفقات ،والرسية والغموض ،وانعدام التنظيم بوجه عام.
 .2انعدام الجهات الرسمية التي ميكن التواصل معها بشأن تحليالت السوق العقاري وما يتعلق به.
 .3تتســم معلومــات الســوق بالقصــور النعــدام الســوق املركزيــة التــي تحــدد األســعار وقوامئهــا وتحتفــظ
بالســجالت والكشــوفات والصفقــات واملعامــات العقاريــة مــا يجعــل اســتخراج تلــك الكشــوفات أمــرا صعبــا.
 .4يتسم السوق يف طبيعته بالتنوع والتعقيد.
 .5عدم مرونة العرض بالنسبة لألرايض مام يسبب االحتكار يف السوق.
 .6هنــاك أبعــاد وطنيــة وإقليميــة ومحليــة ،تؤثــر يف تبايــن الســوق العقــاري بحســب املوقــع الجغـرايف ،ونوعيــة
العقــارات ،وجودتهــا ،وقيمــة وحجــم االســتثامرات.
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٤.0

العوامل المؤثرة على العرض والطلب في السوق العقاري

أ) العوامل املؤثرة عىل طلب العقار
ميكــن تقســيم العوامــل املؤثــرة عــى طلــب العقــار إىل أربعــة عوامــل :عوامــل اجتامعيــة ،وعوامــل اقتصاديــة،
وعوامــل بيئيــة ومكانيــة ،وعوامــل حكوميــة.
 .1العوامل االجتامعية:
وهــي عوامــل تخــص املجتمــع وطبيعــة الســكان واتجاهاتهــم والتوزيــع العمــري لهــم ونســبة املتزوجــن منهــم
والثقافــة الســكانية وذوق األفـراد ونســبة منوهــم ،وتزيــد نســبة العوامــل طرديًــا مــع طلــب العقــار.
 .2العوامل االقتصادية:
وهــي عوامــل تخــص دخــل األف ـراد وحالــة االقتصــاد واالتجاهــات املحليــة واإلقليميــة لــه وتكاليــف التمويــل
العقــاري وتتأثــر بهــا يف طلــب العقــار.
 .3العوامل املكانية والبيئية:
وهــي عوامــل تخــص موقــع العقــار ومســاحته ومظهــره ،والبيئــة املناخيــة ،والتطويــر العقــاري ،ويؤثــر كل مــا
ونقصــا.
تقــدم عــى طلــب العقــار زيــادة ً
 .4العوامل الحكومية:
وهــي عوامــل تخــص القـرارات والحوافــز الحكوميــة يف املجــال العقــاري كالرقابــة عــى تنظيــم تخطيــط أعــال
العقار.
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ب) العوامل املؤثرة عىل عرض العقار
يتأثر عرض العقار بنفس العوامل التي يتأثر بها الطلب ،كام يتأثر بغريها من العوامل ومنها:
 .1ثبات املعروض من األرض (الندرة):
إذا زاد الطلــب عــى العقــار بصــورة مفاجئــة تزيــد األســعار بشــكل حــاد عــى املــدى القصــر ،وتتســع الفجــوة
بــن العــرض والطلــب عــى املــدى الطويــل .ومــن الصعــب زيــادة عــرض العقــار عــى املــدى القصــر إذا كان
املعــروض مــن األرض ثابتًــا ،فزيــادة الطلــب أو تراجعــه ال يؤثــر يف عــرض العقــار كث ـ ًرا؛ ألنــه أصــل رأســايل معمــر.
وتزيد األسعار إذا زاد الطلب وكان العرض ثابتاً ،مام يصعب زيادة عرض العقار عىل املدى القصري
 .2توفر التمويل
يعتمــد عــرض العقــارات عــى توفــر التمويــل ،وتعــد تكلفــة التمويــل العقــاري مهمــة يف تحديــد العائــد
املطلــوب لالســتثامر العقــاري .فانخفــاض تكلفــة التمويــل أمــر جــاذب للمســتثمرين واملطوريــن العقاريــن ،كــا
لــه دور مهــم يف زيــادة عــرض العقــار .وقــد يــؤدي لتغي ـرات يف رشوط التســهيالت االئتامنيــة والقــروض والتــي
تعــزز أســعار العقــارات.
 .3الترشيع يف املجال العقاري:
ففــي حالــة فــرض قيــود وترشيعــات مجحفــة مــن جهــات التنظيــم والتخطيــط عــى مرشوعــات التطويــر
العقــاري التجاريــة فقــد تزيــد أســعار العقــارات ويؤثــر هــذا بــدوره عــى عــرض العقــار ويــؤدي إىل نفــور
املســتثمرين.
 .4تكلفة البناء:
يــؤدي بنــاء منــازل وعقــارات جديــدة إىل جعــل ســوق العقــارات الســكنية يتكيــف مــع زيــادة الطلــب .وعــى
املــدى الطويــل يســتجيب العــرض عــى نحــو يجعــل أســعار املنــازل تتجــه نحــو تكاليــف أعــال البنــاء والتشــييد
وتكاليــف التمويــل والرتاخيــص املطلوبــة ،ويؤثــر هــذا جوهريًــا عــى الطلــب.
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تمارين الفصل الرابع

أ

ضع عالمة ( ) أمام العبارة الصحيحة أو عالمة (×) أمام العبارة الخاطئة فيام ييل:

 .1الخاصية الرئيسية للعقار هي التفاوت وعدم التامثل.

ُ .2يثّل العقار استثام ًرا قصري األجل.
 .3من الخصائص الطبيعية لألرض عدم التلف ويعني ذلك عدم تحريكها أو نقلها.
سقف.
 .4من الخصائص االقتصادية لألرض الندرة ويعني ذلك أن عرض األرايض محدو ٌد وله
ٌ
 .5تُؤثر نسبة منو السكان عىل طلب العقار.

ب

اخرت اإلجابة الصحيحة يف كل مام ييل:

 -1من خصائص األرض االقتصادية الثبات يف االستثامر ،ويعني ذلك:
سقف،
أ) عرض األرايض له
ٌ
وال ميكن إنتاج أر ٍ
اض جديد ٍة.

ب) األرايض ثابت ٌة وغري قابل ٍة للتحريك.

ج) االستثامر يف األرايض يكون طويل األجل.

د) جميع ما سبق.

-2من العوامل املُؤثرة عىل عرض العقار:
أ) ثبات املعروض من األرض.

ب) توفري األموال.

ج) الترشيع يف املجال العقاري.

د) جميع ما سبق.

 -3التطوير العقاري من العوامل املُؤثرة عىل طلب العقار ،وهي تُعترب:
ب) عوامل اجتامعي ٍة.
أ) عوامل اقتصادي ٍة.
ج) عوامل مكاني ٍة وبيئي ٍة.

د) ال يشء مام سبق.
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ج

د

صل التعريف مع اإلجابة الصحيحة :
مصدر للدخل

عقاري أو
حق
ال يوجد مطلقًا ٌّ
ٍّ
عقا ٌر مياثل آخر بصور ٍة تام ٍة.

طويلة األجل

ٍ
لسنوات
تستمر العقارات
عديد ٍة مبعدل تهالك بطيء.

عدم التامثل

دخل جاريًا
ت ُتيح العقارات ً
ودخل رأسام ٍّيل.
ً

أجب باختصار عىل السؤال التايل؟

 .1اذكر الخصائص الطبيعية واالقتصادية لألرض؟
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

48

جميع الحقوق محفوظة للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ©

المالحظات:

جميع الحقوق محفوظة للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ©

49

الخامس

مبادئ االستثمار ومصادره

١.0

تعريف االستثمار

االســتثامر هــو التخــي عــن اســتهالك حــايل ملبلــغ رأســايل مقابــل الحصــول يف املســتقبل عــى دخــل وعوائــد أكــر
مــن رأس املــال تعوضــه يف درجــة املخاطــر والقيمــة الزمنيــة للنقــود وتكلفــة الفرصــة البديلــة .ويعــرف العائــد بأنــه
الدخــل املتــأيت مــن االســتثامر ،وقــد يتحقــق هــذا الدخــل يف صــورة فوائــد ســنوية أو قيمــة إيجاريــه مــن العقــارات.
وبحســب العائــد الــذي يريــده املســتثمر ينعكــس ذلــك عــى خصائــص وســمت هــذا االســتثامر لذلــك يزيــد العائــد
بزيــادة املخاطــرة وينخفــض بانخفاضهــا.
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2٤.0

مبادئ االستثمار

يعتــر االســتثامر العقــاري مــن األســباب الرئيســة لـراء العقــارات (مــن أرايض ومبــاين) .وهنــاك أنــواع أخــرى مــن
االســتثامرات ،لكــن معظــم األمــوال ترتكــز يف ثــاث أســواق رئيســة هــي:
•أسواق العقارات (استثامرات حقيقية)
•أسواق الذهب واملجوهرات (استثامرات يف املعادن النفيسة)
•األسواق املالية والنقدية (استثامرات يف األوراق املالية)

3٤.0

االستثمار الخالي من المخاطر

عــاد ًة مــا يكــون هــذا االســتثامر يف األوراق املاليــة التــي تصدرهــا الدولــة ،مثــل :الســندات الحكوميــة وأذونــات
الخزينــة .ويتميــز مبــا يــي:
• تأمني رأس املال بالقيمة االسمية.
• الضامن املطلق للدخل بالقيمة االسمية
• سيولة رأس املال.
• االنتظام يف الحصول عىل الدخل دون مخاطر.
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٤.0

سوق االستثمار

الســوق هــو عبــارة عــن ترتيبــات مبوجبهــا يلتقــي البائــع باملشــري وقــد يكــون مكانًــا ماديًــا كمقــر بورصــة لنــدن
يلتقــي فيــه املســتثمرين ملزاولــة املعامــات العقاريــة ،أو يكــون مكانًــا افرتاض ًيــا كأســواق العمــات والنفــط يلتقــي
فيهــا العــرض والطلــب بشــكل اف ـرايض.
ويعمــل ســوق االســتثامر عــى التفاعــل بــن العــرض والطلــب لتحقيــق التــوازن الســعري يف الســوق وميكــن التعبــر
عــن هــذا التــوازن بقيمــة رأســالية أو عائــد والــذي قــد يحقــق عنــد بعــض املســتثمرين فائضً ــا يف رأس املــال وعنــد
البعــض اآلخــر يغطــي خطــط النفقــات الرأســالية فقــط.
ويتواجــد ســوق االســتثامرات لتحقيــق املنفعــة املشــركة لــكال الطرفــن حيــث يتــم جمــع األمــوال مــن املدخريــن
وتوفريهــا للمســتثمرين الذيــن يحتاجــون إليهــا مقابــل متويــل اســتثامراتهم .ويؤثــر مســتوى االدخــار عــى ســوق
االســتثامر بشــكل مبــارش كمدخ ـرات يف أي اقتصــاد وخاصــة يف أســعار الفائــدة.

٥.0

مصادر االستثمار

يوجد العديد من مصادر االستثامر ،وأهمها:
 .1شهادات االدخار والسندات الحكومية
تتميــز هــذه الشــهادات والســندات بأنهــا نوعيــة آمنــة مــن االســتثامر؛ نظ ـ ًرا ملعرفــة ســعر ال ـراء وســعر
الفائــدة عــى نحــو دقيــق ،كــا أن القيمــة االســردادية تكــون محــددة يف تاريــخ الـراء ،وتوفــر عائـ ًدا متواض ًعــا؛
ألنهــا قليلــة املخاطــر .وميكــن اســرداد قيمــة هــذه الشــهادات يف أي وقــت؛ ألنهــا قابلــة للتــداول ،وهــذا مــا
يجعــل االســتثامر فيهــا غــر مطلــق.
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 .2الودائع البنكية وحسابات وبرامج االدخار
تعتــر هــذه النوعيــة مــن االســتثامر آمنــة للغايــة .وهنــاك بعــض الحســابات الجاريــة التــي تــدر فائــدة وإن
كانــت بســعر منخفــض عــن الودائــع أو حســابات التوفــر .ويختلــف ســعر الفائــدة حســب اتجاهــات أســعار
الفائــدة يف النشــاط االقتصــادي ،لكــن يظــل رأس املــال آم ًنــا بالقيمــة االســمية ،بــرط أن تظــل املؤسســة املصــدرة
ال متــر بضائقــة ماليــة أو إعســار .وعندمــا واجهــت الواليــات املتحــدة واململكــة املتحــدة والــدول األوروبيــة أزمــة
الرهــون العقاريــة طلــب املدخريــن مــن البنــوك ســحب ودائعهــم وســط مخــاوف فقــدان أموالهــم ،وبدورهــا
قامــت الحكومــات بتهدئــة الوضــع حيــث ضمنــت املدخـرات املودعــة لــدى البنــوك واملؤسســات املاليــة الكــرى
للحفــاظ عــى اســتقرار النظــام املــايل.
 .3وثائق التأمني عىل الحياة
وهي الوثائق التي ترصف مبلغ محدد من املال للمستحقني عند وفاة الشخص املؤمن عليه.
وتتنــوع وثائــق التأمــن عــى الحيــاة منهــا :الوثيقــة الهجينــة (أو املركبــة) التــي مبوجبهــا يتــم رصف مبلــغ مــن
املــال عنــد وفــاة الشــخص املؤمــن عليــه أو بعــد نهايــة فــرة زمنيــة متفــق عليهــا أيهــا أقــرب .والثــاين :وثائــق
املشــاركة يف األربــاح حيــث تقــوم رشكــة التأمــن بزيــادة املبالــغ املضمونــة عنــد االســتحقاق حســب األربــاح
املحققــة مــن الرشكــة كل ســنة عــى مــدى عمــر الوثيقــة .وتختلــف قيمــة هــذه املبالــغ اإلضافيــة مــن ســنة إىل
أخــرى حســب وضــع الرشكــة ،ومــن املمكــن أن تكــون صف ـ ًرا.
ومــن ناحيــة أخــرى فهــذه الوثائــق قــد تحقــق منـ ًوا يســاوي أو يزيــد عــى معــدالت التضخــم ،ولذلــك يعمــل
ذلــك عــى ضــان املحافظــة عــى القيمــة الفعليــة للمبلــغ املســتحق الدفــع يف تاريــخ االســتحقاق .ويتــم دفــع
أقســاط ســنوية أو شــهرية مقابــل وثيقــة التأمــن .ويتحــدد مســتوى األقســاط حســب الســن والجنــس والوظيفــة
والحالــة الصحيــة للشــخص املؤمــن عليــه أو املؤمــن لــه .ويف أغلــب األحيــان تؤخــذ وثائــق التأمــن الهجينــة عــى
الحيــاة كجــزء مــن عقــد القــرض العقــاري .ويشــرط عقــد الرهــن العقــاري مبوجــب وثيقــة التأمــن الهجينــة أن
يدفــع الراهــن فوائــد فقــط عــى املبلــغ املقــرض أثنــاء فــرة القــرض .وعــاوة عــى ذلــك تضمــن وثيقــة التأمــن
الهجينــة ســداد القــرض يف حالــة وفــاة الراهــن وقبــل ســداد فــرة القــرض.
 .4صناديق االستثامر
تتيــح هــذه الصناديــق فرصــة لصغــار املســتثمرين ذوي اإلمكانيــات والخــرة املحــدودة لالســتثامر يف ســوق
األوراق املاليــة مبخاطــر فرديــة منخفضــة .وتقــوم هــذه الصناديــق بجمــع األمــوال املســتثمرة مــن جانــب
املســتثمرين واســتثامرها يف أوراق ماليــة وأســهم نيابــة عنهــم.

جميع الحقوق محفوظة للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ©

53

واملنافــع املتحققــة مــن هــذه الصناديــق هــي توزيــع املخاطــر مــن خــال االســتثامر يف العديــد مــن الــركات
املختلفــة يف حــن أن املســتثمر الصغــر ال يســتطيع االســتثامر إال يف أســهم رشكــة أو اثنتــن .وعــاوة عــى ذلــك
يقــرر صنــدوق االســتثامر متــى يتــم الـراء والبيــع؟ كــا يختــار أوراقــا ماليــة محــددة لرشائهــا ،وهــو بذلــك يحــل
محــل املســتثمر يف عمليــات البيــع وال ـراء والتنويــع .ويقــوم املســتثمرون ب ـراء الوحــدات يف هــذا الصنــدوق
بأســعا ٍر يحددهــا يف البدايــة مــدراء الصنــدوق ،وبعــد ذلــك تختلــف هــذه األســعار حســب الزيــادة أو النقــص يف
قيمــة اســتثامرات الصنــدوق .وهنــاك دامئًــا ســعران يتــم عرضهــا للوحــدات هــا :ســعر البيــع ،وســعر الـراء.
 .5املجوهرات واملعادن الثمينة واألحجار الكرمية
الفئــات الرئيســية مــن هــذه املقتنيــات هــي الذهــب والفضــة والبالتــن واألملــاس يف االســتثامر ،ونحــو ذلــك
عــى الرغــم مــن وجــود غريهــا .وتعــد الســبائك هــي الشــكل املناســب لالســتثامر ،وكونهــا بحالتهــا األصليــة دون
قطــع وتجزئــة تجعلهــا تحافــظ عــى أقــى قيمــة لهــا .كــا أن العمــات املعدنيــة مــن املمكــن أن تحمــل قيمــة
أكــر مــن قيمــة املعــدن حســب نــدرة ونــوع العملــة وحالتهــا وســنة إصدارهــا .وعنــد تركيبهــا يف املجوه ـرات
يَ ُحـ ُّد مــن ســوق بيعهــا ويقلــل مــن قيمتهــا مــا مل تكــن للقطعــة قيمــة تاريخيــة أو تذكاريــة .ويتذبــذب ســوق
هــذه األنــواع مــن االســتثامرات بشــدة حســب العــرض والطلــب عــى املســتوى العاملــي.
 .6العمالت والسلع
ـال كب ـ ًرا مــن املعامــات والصفقــات املاليــة اليوميــة يف أســواق النقــد ،ويجــري
متثــل هــذه االســتثامرات مجـ ً
تــداول العمــات لتحقيــق مكاســب قصــرة األجــل مــن خــال املضاربــات عــى أســعار الــرف وليــس باعتبارهــا
اســتثامرات طويلــة األجــل.
كــا أن االســتثامر يف الســلع واملــواد الخــام مــن نفــط وقمــح يســمح بالتنــوع الجيــد للمحفظــة االســتثامرية.
ويعتــر االســتثامر يف الســلع عــن طريــق العقــود اآلجلــة يعتــر مــن الخيــارات التــي يســتخدمها تجــار الســلع.
ومتثــل العقــود اآلجلــة اتفاقًــا لـراء أو بيــع يف املســتقبل يف موعــد محــدد لكميــة معينــة مــن ســلعة محــددة
بســعر ثابــت محــدد مســبقًا ويف وقــت محــدد ،وعــاد ًة مــا تكــون متاحــة يف معظــم املــواد الخــام وخاصــة تلــك
األكــر تــداوال ،مثــل :النفــط والقمــح.
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 .7األوراق املالية
يشمل االستثامر يف األوراق املالية:
ا -األسهم العادية واألسهم املمتازة
ُيثــل الســهم جــزءا مــن رأس مــال الرشكــة الــذي يكــون مقســا إىل أســهم متســاوية .ولــكل ســهم
قيمــة اســمية تعــادل الســهم اآلخــر املامثــل لــه يف نفــس الرشكــة ويشــارك املســاهمون أربــاح الرشكــة
بالتناســب مــع حصــة امللكيــة .واألســهم العاديــة هــي أوراق قابلــة للتــداول وللمســاهمني حــق التصويــت
يف الرشكــة .أ ّمــا األســهم املمتــازة يتــم إصدارهــا بســعر فائــدة ثابــت ويحــق للمســاهمني رصف توزيعــات
أربــاح األســهم أو توزيــع أصــول الرشكةوتعــد األســهم عمومــا أدوات ملكيــة للمســاهمني يف املؤسســات
املاليــة .وتعتــر مخاطــر األســهم العاديــة أكــر مــن مخاطــر ســندات الديــن واألســهم املمتــازة.
ب -سندات الدين
ســندات الديــن عبــارة عــن شــكل مــن أشــكال القــروض املقدمــة للــركات ،وتضمــن أصــول الرشكــة
ســداد مبالــغ الفوائــد وســداد أصــل الديــن ،ومــن ث َـ َّم إذا تــم إشــهار إفــاس الرشكــة أو متــت تصفيتهــا
يكــون لحملــة ســندات واألســهم املمتــازة عــى أصحــاب األســهم العاديــة.

٦٤.0

االستثمار العقاري

تعدد أوجه االستثامر يف السوق ومن أبرزها االستثامر العقاري واملايل ،وبينهام فروقات أهمها ما ييل:
 .1يتم التداول يف السوق املايل يف أوقات محددة بعكس السوق العقاري.
 .2تكون األسعار محددة يف السوق املايل دون السوق العقاري الختالف القيم السوقية فيه.
 .3يتسم السوق العقاري بالرسية والكتامن وال نرى ذلك يف السوق املايل.
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٧.٠

دوافع االستثمار العقاري

تختلــف االحتياجــات والرغبــات مــن مســتثم ٍر آلخــر فاملســتثمر الــذي ليــس لديــه دخــل ثابــت قــد يرغــب يف
أي
االســتثامر يف أوراق ماليــة ثابتــة الدخــل دعـ ًـا لوضعــه املــايل ،أو قــد يفضــل االعتــاد عــى دخــل متغــر مــن ِّ
اســتثامر يف مجــال مختلــف عــا يقــوم بــه مــن أعــال يوميــة كوســيلة ممكنــة إلحــداث تــوازن يف مصــادر دخلــه،
بعكــس أصحــاب الرواتــب املضمونــة .وهنــاك العديــد مــن الدوافــع التــي تجعــل االســتثامر يف العقــارات اســتثامر
جيــد ومنهــا:
 .1يقــدم االســتثامر العقــاري تحوطًــا جي ـ ًدا مــن مخاطــر التضخــم وذلــك عــى املــدى الطويــل؛ نظ ـ ًرا للحفــاظ
عــى القيمــة اإليجاريــة والرأســالية الحقيقيــة مبــرور الوقــت.
 .2األمــاك العقاريــة تحقــق مكانــة اجتامعيــة لــذوي االهتاممــات الخاصــة بحيــث قــد ترتبــط مببنــى معــن
بســبب موقعــه أو عنوانــه أو تصميمــه املعــاري أو تاريخــه .وكمثــال عــى ذلــك :منطقــة مــاي فــر يف وســط
لنــدن التــي تعتــر مركــز ومقــر املكاتــب واملبــاين اإلداريــة.

8.٠

مخاطر االستثمار العقاري

يعد االستثامر العقاري أقل مخاطرة من االستثامر يف األوراق املالية ،إال أنه ال يخلو من بعضها كالتايل:
.1صعوبة التسييل (تحويل األصل إىل أموال):
قــد تســتغرق عمليــة تســييل عقــار يف حــدود  3أشــهر للوحــدات الســكنية ،وال يوجــد ضــان حــول قيمــة
التســييل .وتزيــد هــذه املــدة يف أوقــات الكســاد ،أو للعقــارات ذات القيمــة األكــر؛ نظـ ًرا لقلــة عــدد املشــرين
يف الســوق ال ســيام عندمــا ال يوجــد مشــرين َد ْولِيِّــن.
 .2عدم املرونة يف التنوع:
فـراء العقــار بأكملــه يــؤدي إىل وجــود مشــاكل يف تنويــع محفظــة االســتثامر وإدارة األصــول وذلــك الرتفــاع
تكلفتهــا .وتعتــر مبادلــة العقــارات واألصــول يف صفقــات متكافئــة حـاً لبعض املشــاكل.
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 .3ضعف منهجية ودقة التقييم:
تتســم أســاليب التقييــم التقليديــة بعــدم املرونــة وعــدم الدقــة .ومــن الصعــب تطبيــق أســلوب التقييــم التقليــدي
عــى أصــول وعقــارات تتســم بصعوبــة التســييل ،مثــل :مراكــز التســوق.
 .4مدة األجل:
العقــارات اســتثامرات طويلــة األجــل ،وال ميكــن أن تنافــس اســتثامرات أخــرى قصــرة األجــل .وقــد ترغــب
الــركات يف بعــض الحــاالت يف اســتثامرات قصــرة األجــل ورسيعــة العائــد .وقــد أدت الضغــوط عــى مــدراء
الصناديــق العقاريــة إىل تحســن أدائهــم وأنشــطتهم يف إدارة الصناديــق ،كــا ســاهمت يف تكويــن منظــور قصــر
األجــل نحــو االســتثامرات العقاريــة.
 .5املخاطر األخرى:
ميكــن أن يشــمل االســتثامر العقــاري عــى مخاطــر أخــرى ،مثــل :مخاطــر التنفيــذ (التأخــر يف تنفيــذ املــروع
العقــاري وف ًقــا للمــدة الزمنيــة واملواصفــات املحــددة ســابقًا) ونقــص الســيولة؛ وذلــك لكونــه اســتثامر يتطلــب
مبالــغ كبــرة مــن األمــوال ،وميكــن أن يقــع املســتثمر أو امل ُط ـ ّور العقــاري يف مشــاكل نقــص الســيولة ،ومخاطــر
أســعار الــرف إذا كان يســتورد العديــد مــن مكونــات العقــار مــن الخــارج ،ومخاطــر مــدة األجــل حيــث ال ميكــن
أن تنافــس اســتثامرات أخــرى قصــرة األجــل.

9.٠

عوائد االستثمار العقاري

العائــد املتوقــع لالســتثامر العقــاري هــو القيمــة اإليجاريــة التــي يتــم الحصــول عليهــا يف ف ـرات ثابتــة أو زيــادة
قيمــة رأس املــال .ت ُدفــع يف فــرات ثابتــة وعــاد ًة مــا تكــون شــهرية .وتســتخدم يف تحليــل العائــد املطلــوب عــى
االســتثامر .بحســابات مهمــة يقــوم بهــا املســتثمر وهــي كالتــايل:
حساب عائد االستثامر :يتم حساب معدل العائد عىل االستثامر بالطريقة التالية:
حساب عائد االستثامر=

عائد االستثامر ( دخل العقار السعودي )
القيمة االستثامرية ( القيمة الرأساملية )
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عائد االستثامر بالنسبة للعقار املؤجر :يتم الحساب باالعتامد عىل املعادلة التالية:
زيــادة قيمــة رأس املــال :ميكــن حســاب زيــادة قيمــة رأس املــال باســتخدام العائــد االســمي والفعــي عــى االســتثامر.
والعائــد االســمي هــو قيــاس رقمــي فقــط ،عــى ســبيل املثــال :إذا تــم اســتثامر  10آالف ريــال منــذ ســنتني وحقــق هــذا
االســتثامر منـ ًوا بفائــدة وبلــغ  12ألــف ريــال اليــوم ،فــإن العائــد االســمي يكــون  2000ريــال أو %20
( 100 × 2000
 .)10000/2000×100والعائــد الفعــي أو الحقيقــي هــو قيــاس للقيمــة الفعليــة أو القــوة الرشائيــة ويأخــذ بعــن
1000
االعتبــار مســتوى التضخــم ،و ِمــن ثَـ َّم لــو زاد متوســط األســعار أثنــاء ســنتي االســتثامر يف النشــاط االقتصــاد بواقــع %10؛
فــإن معــدل العائــد الحقيقــي عــى االســتثامر يكــون  %10وليــس  ،%20ويحســب عــى النحــو التــايل:
•  10آالف ريال ×  11 =1.1ألف ريال اآلن
•  12ألــف ريــال  11 -ألــف ريــال = ألــف ريــال متثــل املكســب/الربح الحقيقــي والــذي يأخــذ بعــن االعتبــار
التضخــم ويعكــس القــدرة الرشائيــة
•  1000ريال ×  10/100آالف ريال= %10
غالبًــا مــا يتــم االعتــاد عــى مــؤرش أســعار املســتهلكني كمــؤرش لنســب التضخــم ،وميكــن الحصــول عــى مــؤرش
أســعار املســتهلكني يف اململكــة العربيــة الســعودية مــن مؤسســة النقــد العــريب الســعودي.

١٠.٠

العوامل المؤثرة على القيمة اإليجارية

وعرفنــا ســابقا أن القيمــة اإليجاريــة متثــل الدخــل الجــاري للمســتثمر .وهنــاك بعــض العوامــل التــي تؤثــر عليهــا
ونذكــر عــى ســبيل املثــال مــا يــي:
 -1القدرة عىل الدفع وميثل العامل األكرب الذي يؤثر عىل القيمة اإليجارية يف قدرة الشخص عىل الدفع.
 -2أســعار الفائــدة وتؤثــر عــى تكلفــة التمويــل ،و ِمــن ث َـ َّم تؤثــر عــى تكلفــة العقــار وعــى القيمــة اإليجاريــة.
فــإذا ارتفعــت أســعار الفائــدة عــى اإلقـراض ارتفعــت تكلفــة التمويــل ،و ِمــن ث َـ َّم ترتفــع تكلفــة البنــاء والقيمــة
اإليجارية.
 -3العرض والطلب ويعد عامال أساسيا يف تحديد أداء السوق.
 -4يؤثــر عمــر املبنــى وحجمــه ومســاحته وموقعــه وكذلــك عــدد الطوابــق وتوفــر املرافــق والخدمــات مــع
جــودة التشــطيبات والصيانــة يف القيمــة اإليجاريــة.
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تمارين الفصل الخامس

أ

ضع عالمة ( ) أمام العبارة الصحيحة أو عالمة (×) أمام العبارة الخاطئة فيام ييل:

ٍ
استهالك حا ٍّيل لرأس املال من أجل الحصول يف املستقبل عىل عوائد مساوي ٍة لرأس املال.
 .1االستثامر هو التخيل عن

 .2االستثامر الحقيقي هو االستثامر يف األوراق املالية.
 .3يتم حساب معدل العائد عىل االستثامر بقسمة القيمة االستثامرية عىل عوائد االستثامر.
 .4ال تؤثر أسعار الفائدة عىل تكلفة العقار وعىل القيمة اإليجارية.
دخل رأسام ٍّيل.
 .5تعترب القيمة اإليجارية للعقار ً

ب

اخرت اإلجابة الصحيحة يف كل مام ييل:

-1االستثامر الخايل من املخاطر هو االستثامر يف:
أ) العقارات.

ب) السندات التي تصدرها الرشكات.

ج) األوراق املالية التي تصدرها الحكومة.

د) شهادات االيداع املرصفية.

 -2األسهم املمتازة هي:
أ) أور ٌاق مالي ٌة قابل ٌة للتداول.
ج) ال تخول لصاحبها املشاركة
يف قرارات الرشكة.

ب) شهادة ِملْ ِك ِّية.

د) جميع ما سبق.

 -3التأخري يف تنفيذ املرشوع العقاري وفقا للمدة الزمنية واملواصفات املحددة ُيسمى:
أ) مخاطر التسييل.

ب) مخاطر التنفيذ.

ج) مخاطر التمويل.

د) مخاطر التضخم.

 -4من العوامل املؤثرة عىل القيمة اإليجارية:
أ) عمر املبنى.

ب) موقع العقار.

ج) العرض والطلب.

د) جميع ما سبق.

جميع الحقوق محفوظة للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ©

61

 -5إذا كان معدل العائد االسمي  %18ونسبة التضخم  % 5فإن معدل العائد الحقيقي عىل االستثامر هو:
أ) .%23

ب) .%5

ج) .%13

د) ال يشء مام سبق.

ج

د

صل التعريف مع اإلجابة الصحيحة :

األسهم العادية

أور ٌاق مالي ٌة قابل ٌة للتداول
تصدرها الرشكات وتعترب
شهادة يف الدين.

األسهم املمتازة

أور ٌاق مالي ٌة قابل ٌة للتداول
تصدرها الرشكات وهي تُ ثّل
شهادة ِملْ ِكيَّة.

السندات

أور ٌاق مالي ٌة قابل ٌة للتداول
تصدرها الرشكات وال تخول
لحاملها حق التصويت يف
الرشكة.

أجب باختصار عىل السؤال التايل؟

 .1اذكر أهم مخاطر االستثامر العقاري؟
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
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األول

مدخل إلى علم اإلحصاء

١.0

مقدمة

يطبــق اإلحصــاء يف جميــع مجــاالت الحيــاة تقري ًبــا ،ولكــن دون أن نــدرك ذلــك .مثـاً عنــد الذهــاب إىل العمــل فإننــا نحتاج
إىل تحديــد الطريــق الــذي نســلكه ،ونقــوم بتحليــل الوقــت املتــاح لنــا ،وازدحــام املــرور يف الشــوارع ،والطــرق البديلــة.
وميكــن اعتبــار الوقــت والطريــق بيانـ ٍ
ـات نحتــاج إىل تحليلهــا قبــل الوصــول إىل قـرارٍ .واإلحصــاء موضــوع واســع النطــاق
مــن حيــث الواقــع العمــي ،ويطبــق بصــور ٍة ناجحـ ٍة يف جميــع مجــاالت العلــوم .ومــن املمكــن اتخــاذ القـرارات عــى نحـ ٍو
ف ّعــال إذا فهمنــا البيانــات واألســاليب اإلحصائيــة املطبقــة.
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٢.0

تعريف اإلحصاء

هــو علــم البيانــات الــذي ينطــوي عــى جمــع ،وتنظيــم ،وتحليــل ،وتفســر ،وعــرض البيانــات للمســاعدة يف صنــع
ق ـرارات ســليمة وف َّعالــة.
وعلــم اإلحصــاء عبــارة عــن أرقــام وحقائــق رقميــة ،ويتضمــن بوجــه عــام الجمــع ،والتصنيــف ،والتبويــب ،والتحليــل،
والعــرض املنهجــي للبيانــات لتحقيــق فهــم أفضــل لحالــة معينــة ،وبإيجــاز فاإلحصــاء هــو علــم الحصــول عــى
معلومــات مــن بيانــات رقميــة وفئويــة.

عرض

تفسير

تحليل

تنظيم

جمع

الشكل رقم ( :)1اإلحصاء وعلم البيانات

٣.0

أهمية اإلحصاء في العقار

يلعــب اإلحصــاء دو ًرا كبـ ًرا يف معظــم مجــاالت أنشــطة األعــال التنافســية حــول العــامل .ومــع عوملــة وتدويــل ســوق
العقــارات واالســتثامرات العقاريــة العابــرة للحــدود فــإن اإلحصــاءات املرتبطــة بــأداء ســوق العقــارات ت ُعــد يف غايــة
األهميــة لتمكــن األط ـراف الفاعلــة يف الســوق مــن اتخــاذ ق ـرارات ســليمة وف َّعالــة .وعنــد إج ـراء تقييــم لعقــار مــا
فــإن إحصــاء بيانــات الســوق يتيــح مــؤرشات جيــد ٌة يســتند إليهــا التقييــم .كذلــك نعتمــد عــى اإلحصــاء يف تحليــل
الســوق العقــاري (تحليــل العــرض والطلــب) باإلضافــة إىل اســتعامل النــاذج اإلحصائيــة يف التنبــؤ بتحــركات أســعار
العقــارات والقيمــة اإليجاريــة يف املســتقبل .كــا نعتمــد عــى النــاذج اإلحصائيــة يف الدراســات التطبيقيــة عن األســواق
العقاريــة ،فمثـ ًـا :لــو رغبنــا يف دراســة أثــر تذبــذب مــؤرش أســواق األســهم وتذبــذب أســعار النفــط عــى تحــركات
أســعار العقــارات فإننــا نحتــاج إىل منــاذج إحصائيــة ،مثــل :منــوذج االنحــدار الخطــي ،أو منــوذج االنحــدار التقســيمي.
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٤.٠

مصطلحات أساسية في اإلحصاء

أ) املجتمع اإلحصايئ
يشــر مصطلــح املجتمــع اإلحصــايئ إىل جميــع البنــود ذات الصلــة لقـرار أو بحــث محــدد ،ومبعنــى آخــر هــو إجــايل
مجموعــة املالحظــات التــي ميكــن القيــام بهــا وتحديــد ماهيتهــا.
مثــال :إذا كنــا نقــوم بدراســة وزن الرجــال البالغــن ،فــإ ّن املجتمــع اإلحصــايئ هــو مجموعــة أوزان كل الرجــال يف العامل.
وإذا كنــا نقــوم بدراســة معــدل درجــات الطــاب يف جامعــة امللــك ســعود ،فــإ ّن املجتمــع اإلحصــايئ هــو مجموعــة
معــدالت درجــات الطــاب يف جامعــة امللــك ســعود.
ب) العينة
العينــة هــي مجموعــة فرعيــة مــن املجتمــع اإلحصــايئ ،والتــي قــد تتكــون مــن مالحظــة أو أكــر مــن املجتمــع
اإلحصــايئ .ومــن خــال العينــة ميكــن تقديــم املعلومــات عــن املجتمــع اإلحصــايئ.

الرموز

املجتمع االحصايئ

العينة

حجم املجتمع اإلحصايئ= N

حجم العينة= n

متوسط املجتمع اإلحصايئ=( µ (mu
(ميو)
االنحراف املعياري للمجتمع اإلحصايئ= (σ (sigma
(سيجام)

متوسط العينة = ̅x

االنحراف املعياري للعينة= s

الجدول رقم  :1الفرق بني املجتمع اإلحصايئ والعينة

الشكل رقم ( :)2املجتمع اإلحصايئ والعينة
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الشكل رقم ( :)٣املجتمع اإلحصايئ والعينة

تغي
ج .امل ُ ّ
أي يشء لــه ِقيَــم مختلفــة أو متنوعــة .وميكــن لل ِقيَــم أن تتغــر يف أوقــات مختلفــة بالنســبة لنفــس الــيء
امل ُتغـ ّـر :هــو ُّ
أو لنفــس الشــخص ،أو يف نفــس الوقــت ألشــياء أو أشـ ٍ
ـخاص مختلفــن.
مثــال :يبنــي املطــور العقــاري (أ)  200منــز ٍل يف الســنة بينــا يبنــي املطــور العقــاري (ب)  500منــز ٍل يف الســنة ،ويف
هــذا املثــال ،اتخــذ عــدد املنــازل املبنيــة قيــم مختلفــة ،ولذلــك فهــو متغــر .وهنــاك نوعــان رئيســيان مــن املتغـرات،
وهــا:
تغي التابع
 .1امل ُ ّ
املتغــر التابــع هــو املتغــر الرئيــي الــذي يخضــع للبحــث والتقــي ،وهــدف الباحــث هــو فهــم ووصــف املتغــر
التابــع أو رشح تباينــه أو توقعــه.
مثــال :لــدى امل ُطـ ّور العقــاري مخــاوف تتمثــل يف أ ّن مبيعــات مــروع اإلســكان الجديــد ال تلبــي توقعاتــه .و ِمــن
ثــم فــإ ّن امل ُتغـ ّـر التابــع هنــا هــو «املبيعــات» التــي قــد تتفــاوت مــن منخفضــة ،إىل متوســطة ،أو مرتفعــة.
تغي املستقل
 .2امل ُ ّ
امل ُتغـ ّـر املســتقل هــو الــذي يؤثــر عــى املتغــر التابــع ســواء بطريقـ ٍة إيجابيـ ٍة أو ســلبي ٍة .مبع ًنــى آخــر نحــاول أن
نفــر تحــركات امل ُتغـ ّـر التابــع انطالقًــا مــن تحــركات امل ُتغـ ّـر املســتقل.
مثــال :تشــر البحــوث والدراســات إىل أ ّن املســافة إىل الطريــق الرسيــع لهــا تأثـ ٌر عــى مبيعــات مــروع اإلســكان
الجديــد ،أي أنّــه كلــا ازداد قــرب مــروع اإلســكان مــن الطريــق الرسيــع ســيزداد أداء مبيعــات املــروع .و ِمــن
ثَـ َّم فــإ ّن املســافة إىل الطريــق الرسيــع هــي امل ُتغـ ّـر املســتقل ،وأداء مبيعــات مــروع اإلســكان هــو امل ُتغـ ّـر التابــع.
د .امل َعلم (البارامرت)
ـاس تــم الحصــول عليــه مــن املجتمــع اإلحصــايئ ،مثــل :متوســط املجتمــع اإلحصــايئ أو انحرافــه
امل َعلــم هــو ســم ٌة أو قيـ ٌ
املعياري.
هـ .اإلحصائية
اإلحصائية :هي سمه أو قياس يتم الحصول عليها من العينة ،مثل :متوسط العينة وانحرافها املعياري.
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٥.٠

أنواع اإلحصاء

أ .اإلحصاء الوصفي
هــو فــر ٌع مــن اإلحصــاء يُعنــى بتلخيــص وتوصيــف البيانــات ،ويتكــون مــن طــرق لتنظيــم وتلخيــص املعلومــات
وعرضهــا يف شــكل ســهل وبســيط ،ويهــدف إىل التحليــل األســايس للبيانــات ،ويُســتخدم غال ًبــا يف التحليــل املبــديئ.
ويتضمــن اإلحصــاء الوصفــي بنــاء الرســوم البيانيــة ،واملخططــات والجــداول ،وحســاب املقاييــس الوصفيــة املتنوعــة،
مثــل :الحــد األدىن ،واألقــى ،والوســيط ،واملنــوال ،والقيمــة املتوســطة؛ ولهــذا الغــرض يســتخدم اإلحصــاء الوصفــي
األســاليب العدديــة والبيانيــة لعــرض املعلومــات ،ومــن ثــم يتــم تحويــل البيانــات األوليــة إىل أشــكال ذات معنــى
ميكــن اســتنتاج املعلومــات منهــا أو تعميمهــا .لذلــك يعتــر التحليــل املبــديئ املســتمد مــن اإلحصــاء الوصفــي خطــوة
مفيــدة يف إج ـراء عمــل تطبيقــي أكــر تفصيـ ًـا.
مثال :يبني الجدول رقم ( )2سعر املرت املربع لوحدات سكنية يف مدينة الرياض.
#

املساحة (مرت مربع)

السعر/مرت مربع

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

90
240
120
90
220
236
90
199
217
151
217
236
199
270
151
209

16,000
14,000
17,000
17,000
14,000
19,000
17,000
12,000
16,000
15,000
13,000
13,000
11,000
19,000
22,000
14,000

ٍ
لوحدات سكني ٍة
الجدول رقم ( :)2سعر املرت املربع
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يشمل التحليل الوصفي للبيانات العنارص التالية:
 -١املتوســط :متوســط مجموعــة مــن األســعار ،ويحســب مــن خــال جمــع كل األســعار وقســمتها عــى إجــايل
العــدد.
املتوسط حساب = (األسعار مجموع)(/السكنية الوحدات عدد)
املتوسط حساب = (ريال (/)249,000سكنية وحدة )16
املتوسط حساب = ريال 15,563
 -٢املنــوال :الســعر األكــر تكـرا ًرا يف مجموعــة البيانــات .ومــن أجــل تحديــد املنــوال يتــم ترتيــب البيانــات ،مثـاً،
مــن األصغــر إىل األكــر كــا هــو مبــن يف الجــدول رقــم ( .)3يجعــل هــذا الرتتيــب مــن الســهل رؤيــة أ ّن ســعر
( 17,000ريــال ســعودي) للمــر املربــع هــو أكــر األســعار تكـرا ًرا ،و ِمــن املمكــن أن يكــون هنــاك أكــر مــن منــوال
واحــد ملجموعــة البيانــات.
 -٣الوســيط :ويقصــد بــه الوســيط الحســايب  ،وهــو القيمــة املتوســطة التــي تــأيت يف مجموعــة مرتبــة مــن األرقــام،
وإذا كان هنــاك عــدد فــردي لقامئــة األســعار فــإ ّن الســعر األوســط يف املجموعــة املرتبــة هــو املتوســط ،ويف حالــة
املثــال الســابق (جــدول رقــم  ،)2والــذي ســجل فيــه عــدد زوجــي ( )16لقامئــة األســعار ،فــإ ّن متوســط العدديــن
هــو الوســيط.
 15,000+16,000ريال
الوسيط لسعر املرت املربع =
2

=  15,500ريال

املساحة/الحجم (مرت مربع)

199
199
217
236
240
220
151
209
90
217
120
90
90
236
270
151

السعر/مرت مربع
11,000
12,000
13,000
13,000
14,000
14,000
15,000
15,000
16,000
16,000
17,000
17,000
17,000
19,000
19,000
22,000

الوسيط

املنوال

الجدول رقم ( :)3حساب الوسيط واملنوال
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ب .اإلحصاء االستداليل
اإلحصــاء االســتداليل هــو فــرع مــن علــم اإلحصــاء معنــي باســتخدام عينــة مــن البيانــات للوصــول إىل اســتدالل حــول
مجتمــع العينــة .ويتكــون مــن طــرق لرســم وقيــاس موثوقيــة االســتنتاجات حــول املجتمــع اإلحصــايئ بنــا ًء عــى
املعلومــات التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن العينــة .ويُســتخدم للتوصــل إىل اســتدالل حــول فئــة عامــة مــن الظواهــر
والســات مجهولــة ملجتمــع إحصــايئ بنــاء عــى عينــة صغــرة ،أو توقــع الحــاالت املســتقبلية مــن خــال دراســة بيانــات
ماضيــة.

٦.0

أنواع البيانات

أ .البيانات األولية
البيانــات التــي تتــم مالحظتهــا أو تجمعيهــا مــن خــال تجربة مبــارشة باســتخدام أدوات مثل :املســوحات ،واالســتبيانات
واملقابــات ،والتجــارب ومــا شــابه ذلــك .وتُجمــع املعلومــات مبــارش ًة مــن املصــدر بوســائل الدراســات امليدانيــة ،أو قــد
تُجمــع عــى أســاس عينـ ٍة أو تعــداد أو مــن دراســات الحالــة .ويف العــادة تكــون أكــر دقــة واتســاقًا مــع هــدف البحــث
ولكــن هــذا النــوع يتطلــب املزيــد مــن الوقــت ،والقــوى العاملــة ،ويتطلــب تكاليــف أكــر للجمــع.
ب .البيانات الثانوية
البيانــات التــي تــم جمعهــا ومعالجتهــا بالفعــل مــن قبــل بعــض الــوكاالت أو األشــخاص ومل تســتخدم للمــرة األوىل
يُطلــق عليهــا اصطال ًحــا بالبيانــات الثانويــة .وميكــن تعريــف هــذه البيانــات بأنهــا البيانــات املوجــودة بالفعــل والتــي
تــم جمعهــا لبعــض األغــراض األخــرى .ومــن املمكــن اســتخراج هــذه البيانــات مــن ســجالت موجــودة ،ومصــادر
منشــورة أو غــر منشــورة ،عــى ســبيل املثــال :البيانــات املنشــورة مــن ِقبَــل مؤسســة النقــد العــريب الســعودي ،ووزارة
املاليــة ،واملراكــز الوطنيــة للمعلومــات واإلحصــاء.

٧.0

مستويات القياس

ميكــن تقســيم البيانــات حســب مســتويات القيــاس .ومــن املهــم تحديــد مســتويات القيــاس؛ نظـ ًرا ألنّهــا ســتؤثر
عــى التحليــل ونتائجــه .ويفــرض مســتوى القيــاس العمليــات الحســابية التــي ميكــن إجراؤهــا عــى البيانــات .وميكــن
تقســيم البيانــات إىل ( 4مجموعـ ٍ
ـات) ،وهــي:
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أ .املقياس االسمي
املقيــاس االســمي هــو أبســط شــكل ملســتوى القيــاس .وعــادة مــا يتــم حــر البيانــات االســمية أو تصنيفهــا عــى شــكل
فئــات .وال ميكــن إجـراء العمليــات الحســابية عــى البيانــات.
مثال:
النوع االجتامعي (ذك ٌر وأنثى).
األلوان (أحمر ،وأزرق ،وأصفر ،وأخرض).
ب .املقياس الرتتيبي (الدرجة)
هــو مســتوى القيــاس الــذي يُصنــف البيانــات إىل فئــات ميكــن ترتيبهــا ،وال توجــد اختالفــات قياســية بــن الدرجــات
الرتتيبيــة .ويعتــر املقيــاس الرتتيبــي أعــى مســتوى مــن املقيــاس االســمي.
مثال:
حالة املبنى (جيد ج ًدا ،جيد ،متوسط ،سيئ).
درجة املبنى (أ ،ب ،ج ،د).
ج .مقياس الفرتة
هــو مقيــاس يتبــع نظــام وقيــاس محــدد للمســافة بــن البيانــات ،وتكــون مســافة االختــاف بــن القيــم ثابتــة .فهــو
يصنــف البيانــات ويرتبهــا وتكــون الفــروق الناتجــة بينهــا لهــا داللــة معنويــة وإحصائيــة.
مثال:
نطاق السعر (100,000ريال سعودي إىل  200,000ريال سعودي).
د .مقياس النسبة
أعــى مســتوى للقيــاس ،ويــأيت يف أعــى املســتوى الهرمــي مــا يعنــي أنّــه ميكــن تحويــل بيانــات النســبة إىل أنــواع
أخــرى مــن البيانــات ،مثــل :بيانــات الفـرات الزمنيــة .ميكــن تصنيــف البيانــات وترتيبهــا ،أ ّمــا الفــروق فهــي معنويــة
وذات داللــة إحصائيــة ،وهنــاك صفــر حقيقــي.
مثال :مجموعة بيانات ملبيعات العقارات
( 120ألف) ريال 150( ،ألف) ريال 500( ،ألف) ريال 1.5( ،مليون) ريال
( 250ألف) ريال 400( ،ألف) ريال 500( ،ألف) ريال 2( ،مليون) ريال
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تمارين الفصل األول

أ

ضع عالمة ( ) أمام العبارة الصحيحة أو عالمة (×) أمام العبارة الخاطئة فيام ييل:

.1

 .1اإلحصاء هو علم البيانات الذي ينطوي عىل جمعٍ ،وتنظيمٍ  ،وتحليلٍ  ،وتفسريٍ ،وعرض البيانات للمساعدة يف
صنع قرار ٍ
ات سليم ٍة وف َّعال ٍة.
العينة هي مجموع ٌة أكرب من املجتمع اإلحصايئ.

.3

ُتغي التابع هو امل ُتغري الرئييس الذي يخضع للبحث والتقيص وهدف الباحث هو فه ٌمه ووصفٌه ورش ٌحه.
امل ّ

.4

ال يتغري املتغري التابع إال بتغري ملتغري املستقل

.5

ال يوجد عالق ٌة بني العينة واملجتمع اإلحصايئ.

.٦

عددي يوضح ويصف خاصي ًة محدد ًة عن الع ّينة.
قياس
ٌّ
امل َعلم هو ٌ

.٧

اإلحصاء الوصفي يُعنى باستخدام عين ٍة من البيانات للوصول إىل نتائج حول مجتمع العينة.

.٨

ُيثل الوسيط القيمة املتوسطة يف مجموع ٍة من األرقام.

.٩

املنوال هو السعر األكرث تكرا ًرا يف مجموع ٍة مرتب ٍة من البيانات.

.2

 .١٠يتضمن اإلحصاء الوصفي بناء الرسوم البيانية ،واملخططات والجداول ،وحساب املقاييس الوصفية املتنوعة.

ب

اخرت اإلجابة الصحيحة يف كل مام ييل:

 -1تُسمى املجموعة الفرعية من املجتمع اإلحصايئ:
أ) البيانات.

ب) العينة.

ج) املجتمع.

د) جميع ما سبق.

وصفي ألحد املتغريات يتم باستخدام بيانات العينة:
قياس
-2
ٌ
ٌّ

أ) اإلحصائية.

ُتغي املستقل
ج) امل ّ

ُتغي التابع.
ب) امل ّ
د) امل َعلم.

قياس محد ٍد للمسافة بينها تُسمى:
بيانات تتبع نظا ًما مع ٍ
ٌ
-3

أ) بيانات الفرتة الزمنية.
ج) بياناتٌ ترتيبي ٍة.

ب) بياناتٌ أولي ٍة.
د) بياناتٌ اسمي ٍة.

جميع الحقوق محفوظة للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ©

75

بيانات مثل «جيد جدً ا ،جيد ،متوسط ،سيئ» هي بيانات:
ٌ
-4
ب) بياناتٌ أولي ٍة.
أ) بيانات الفرتة الزمنية.
د) بياناتٌ اسمي ٍة.

ج) بياناتٌ ترتيبي ٍة.

بيانات مثل «نوع املولود (ذك ٌر أو أنثى) ،أجب بنعم أو ال» هي بيانات:
ٌ
-5
ب) بياناتٌ أولي ٍة.
أ) بيانات الفرتة الزمنية.
ج) بياناتٌ ترتيبي ٍة.

ج

د) بياناتٌ اسمية

أجب عىل األسئلة التالية:
األرايض

السعر/مرت مربع

أرض رقم 1

 2,000ريال

أرض رقم 2

 3,000ريال

أرض رقم 3

 1,000ريال

أرض رقم 4

 2,000ريال

أرض رقم 5

 2,000ريال

أرض رقم 6

 2,000ريال

أرض رقم 7

 3,000ريال

احسب متوسط األسعار ،والوسيط ،واملنوال؟
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
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الثاني

مقدمة في البحث والتحليل والنمذجة

١.0

تعريف البحث

البحــث هــو مجهــود منهجــي ومنظــم لالســتعالم والتقــي عــن مشــكلة محــددة تتــم مواجهتهــا يف موضــوع معــن،
ويحتــاج البحــث عــادة إىل خطــوات مــن الدراســة والتحليــل العلمــي واملســتويف للعوامــل والبيانــات املحــددة للمواقــف
والظــروف.
وفيــا يتعلــق بأبحــاث ســوق العقــار غالبـاً مــا يتــم االعتــاد عــى نظريــات وتقنيــات مســتعارة مــن تخصصــات أخــرى
ذات توجــه علمــي وأبحــاث تطبيقيــة الســيام يف مجــاالت االقتصــاد ،واملاليــة ،وحتــى الجغرافيــا.
وينحرص البحث يف قسمني رئيسني هام:

78
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أ .البحث الكمي
وهــو نهــج منطقــي يُبنــى عــى البيانــات ويقيــس تفكــر النــاس مــن وجهــة نظــر إحصائيــة وعدديــة .وميكــن أن يجمــع
البحــث الكمــي قــدرا ً كب ـرا ً مــن البيانــات واملالحظــات والقياســات التــي ميكــن تنظيمهــا بســهولة لغــرض التحليــل
املوضوعــي وميكــن تكرارهــا مــن قبــل باحثــن آخريــن ،عــى ســبيل املثــالُ :يكننــا البحــث الكمــي مــن معرفــة عــدد
رشكات التقييــم املوجــودة يف البلــد املعنــي التــي تدعــم التغيـرات املقرتحــة عــى تعديــات نظــام التقييــم ومــدى قــوة
هــذا الدعــم عــى مقيــاس محــدد.
وينتــج عــن البحــث الكمــي بيانــات عدديــة ميكــن تحويــل بعضهــا إىل أرقــام ،مثــل :التعــداد الوطنــي الــذي يقــوم
بحــر األشــخاص واألُرس املعيشــية .ومــن مزايــاه مــا يــي:
-1أكرث موثوقية وموضوعية.
-2القدرة عىل تعميم النتائج باستخدام اإلحصاءات.
-3غالبا ما يقلل من مشكلة معقدة ويعيد هيكلتها إىل عدد محدود من املتغريات.
-4القدرة عىل تحديد العالقات بني املتغريات وتحديد العالقة السببية والنتيجة يف ظروف مقيدة.
-5اختبار النظريات والفرضيات.
-6افرتاض أن العينة متثل املجتمع اإلحصايئ.
وأما عيوبه فهي:
-1عدم اعتبار اآلراء الشخصية للباحث أو املنهجية املتبعة.
-2أقل تفصيال من البيانات النوعية ،ويغفل جانب السلوك االجتامعي.
ب .البحث النوعي
ـدل مــن دراســة مجموعــة من
يركــز عــى تحليــل اآلراء واألفــكار وطريقــة التعبــر عنهــا والســبب وراء اتخــاذ القـرارات بـ ً
املتغـرات الكميــة .ويســاعد هــذا البحــث يف تطويــر املفاهيــم والنظريــات التــي تســاعدنا يف فهــم العــامل االجتامعــي.
وهــذا النــوع مــن البحــث دقيــق ومتكامــل وال يســتعرض اإلجابــات فقــط ،بــل يكتشــف أيضــا األســباب الكامنــة وراء
هــذه اإلجابــات ومــدى داللتهــا ،مثــل :قبــل الــروع يف التطويــر العقــاري يف منطقــة معينــة ميكــن للمطــور إج ـراء
بحــث نوعــي لــرى ردود الفعــل التلقائيــة والشــعورية لســكان األحيــاء واملناطــق املجــاورة فيــا يتعلــق بالتطويــر
العقــاري الجديــد ومــا يرتبــط بــه.
عىل سبيل املثال:
• البحث الكمي )% 70( :من األرايض البيضاء انخفضت أسعارها.
• البحــث النوعــي :العديــد مــن األرايض البيضــاء يف مناطــق العم ـران انخفضــت أســعارها بســبب إق ـرار رســوم عــى
األرايض البيضــاء.
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وأحيانــا ال يكــون البحــث النوعــي موثوقًــا مثــل البحــث الكمــي؛ ألنــه ال يتعامــل مــع وقائــع محــددة وال مــع اآلراء
بصــورة رقميــة.
وتُجمــع املعلومــات يف البحــث النوعــي إمــا عــن طريــق املشــاركة يف البيئــة املحيطــة أو املراقبــة املبــارشة أو املقابــات
الشــخصية أو مــن خــال تحليــل الوثائــق واالســتبيانات.

٢.0

أساليب البحث وتحليل البيانات

أ) أساليب البحث الكمي
ـي أســاليب عديــدة مثــل :االســتبانات ،واالســتقصاءات مــع أســئلة وإجابــات محــددة مســبقًا
يســتخدم البحــث الكمـ ّ
يختارهــا املشــاركون .وميكــن قيــاس اإلجابــات بقــوة املشــاعر والتصــورات وف ًقــا ملقيــاس محــدد ،مثــل :مقيــاس ليكــرت
والــذي يقيــس التفضيــات مــن خــال طــرح عــدة خيــارات مثــل «موافــق بشــدة» ،و «موافــق» ،و «غــر محــدد» ،و
«ال أوافــق» ،و «ال أوافــق بشــدة».
أ-البحث االستقصايئ
يعــد هــذا األســلوب أو َيل لجمــع املعلومــات واملالحظــات مــن خــال طــرح األســئلة .وتوجــد أربــع طــرق أساســية
لجمــع بيانــات البحــث االســتقصايئ وهــي:
• االستبانة الربيدية
هــذا النــوع غــر مكلــف ويتــم فيــه إرســال االســتبانات ملجموعــة مــن العناويــن الربيديــة مع الســاح للمشــاركني
بتقديــم أجوبتهــم عــى موضــوع أو منتــج محــدد يف الوقــت املناســب لهــم .وتعتــر هــذه الطريقــة األفضــل يف
جمــع املعلومــات الحساســة لرسيتهــا ،ولكــن تنخفــض االســتجابة لهــا العتبارهــا رســائل مزعجــة.
• املقابلة الشخصية
وهــي مقابــات بــن الباحــث واملشــارك وغالب ـاً تســتغرق وقتًــا كب ـ ًرا ،وينبغــي عــى الباحــث أن يكــون خب ـ ًرا
يف االســتجواب وتوقيــت طــرح األســئلة وطريقــة تســجيل األجوبــة .وعــادة مــا تكــون أجوبــة املشــارك يف هــذا
النــوع تفصيليــة.
• االستبانة الهاتفية
هــذه النوعيــة مــن االســتبانات تعتــر فرديــة وتكــون مــن خــال مكاملــة هاتفيــة مــع املشــارك .وغال ًبــا مــا تكــون
البيانــات الناتجــة كاملــة؛ ألن املكاملــة الهاتفيــة تســاعد املشــارك عــى تقديــم البيانــات بشــكل مفصــل .ولكــن قــد
ميتنــع البعــض مــن املشــاركة لعــدم خصوصيتهــا.
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• االستبانة االلكرتونية
ميكــن التعامــل مــع هــذه النوعيــة مــن االســتبانات مــن خــال الكمبيوتــر وشــبكة اإلنرتنــت .وهنــاك العديــد
مــن الــركات تربمــج هــذه االســتبانات وتوفرهــا للباحــث؛ وتتميــز بســهولة اســتخدامها وتوفرهــا وقلــة تكلفتهــا
ورسعتهــا يف جمــع البيانــات ولهــذا زاد اإلقبــال عليهــا مؤخ ـ ًرا.
ب-الدراسة التجريبية
تُعــرف هــذه الدراســة بالدراســة الطوليــة أو ذات اإلج ـراءات والقياســات املتكــررة .وهــي طريقــة للحصــول عــى
املعلومــات حــول العالقــة الســببية مــا يســمح للباحــث تقديــر االرتبــاط بــن متغــر وآخــر .وتتكــون التجــارب
الحقيقيــة مــن أربعــة عنــارص وهــي :املعالجــة ،والتحكــم ،والتوزيــع العشــوايئ ،واالختيــار العشــوايئ .وتعتــر املعالجــة
والتحكــم أهــم عنرصيــن يف املجموعــة.
واملعالجــة هــي تغيــر أحــد العنــارص بصــورة متعمــدة مــن الباحــث يف البيئــة؛ ملعرفــة إن كان لــه أي أثــر عــى عنــر
آخــر .ويســتخدم التحكــم ملنــع أي عوامــل خارجيــة مــن التأثــر عــى نتائــج الدراســة .وســتزيد ثقــة الباحــث يف فعاليــة
املعالجــة عندمــا يتحكــم بعنــر مــا ويعالجــه ويتحقــق مــن نتائجــه .إضافــة إىل ذلــك تنطــوي التجــارب عــى إجـراءات
نظاميــة ومنهجيــة شــديدة التحكــم يف محاولــة للحـ ّد مــن األخطــاء مــا يعــزز الثقــة يف طريقــة املعالجــة املتبعــة.
ج-النمذجة عىل أساس البيانات الثانوية
يطبــق هــذا املنهــج تحليــل االنحــدار الخطــي باســتخدام البيانــات الثانويــة ،وهــو مــا يتامثــل متا ًمــا مــع مــؤرش أســعار
العقــارات .وتحلــل هــذه النمذجــة البيانــات الثانويــة التــي جمعتهــا الجهــات األخــرى .مثــل :بيانــات املعامــات
والصفقــات العقاريــة وأســعار املنــازل ،والبيانــات الخاصــة باالقتصــاد الــكيل .وتبــن أســاليب البحــث النوعــي التفاصيــل
الخاصــة بهــذا الجــزء الح ًقــا.
				
د .جمع البيانات الكمية
تعــد عمليــة جمــع البيانــات عامـ ًـا مهــا يف الدراســة البحثيــة وميكــن للمعلومــات غــر الدقيقــة أن توثــر ســلبًا عــى
نتائــج الدراســة .وتشــمل اسـراتيجيات جمــع البيانــات الكميــة النمطيــة مــا يــي:
 التجارب. مراقبة وتسجيل األحداث البارزة ،مثل :حرص عدد املرىض يف قامئة انتظار الطوارئ يف أوقات محددة يف اليوم. الحصــول عــى معلومــات تتعلــق بالبحــث مــن :أنظمــة إدارة املعلومــات ،وإدارة االســتبانات بأســئلة محــددة،كاالســتبانات واملقابــات الشــخصية املبــارشة وعــر الهاتــف وغريهــا.
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هـ .مفاهيم أساسية يف تحليل البيانات
هناك العديد من املصطلحات األساسية لفهم تحليل البيانات يف الدراسات الكمية.
• التحليــل ملتغــر واحــد :هــو تحليــل كل متغــر يف مجموعــات البيانــات عــى نحــو منفصــل .ويصــف هــذا
التحليــل كل متغــر بطريقــة خاصــة بــه ،كعمــر املبنــى.
• التحليــل ملتغرييــن :هــو تحليــل ملتغرييــن يف نفــس الوقــت .وعــادة مــا يجــري هــذا التحليــل ملعرفــة إذا كانــت
هنــاك عالقــة بــن متغــر مــا ،كعمــر املبنــى ومتغــر آخــر كالســعر.
• الطــرق املعلميــة :هــي طــرق تطبــق اختبــارات إحصائيــة عــى البيانــات التــي تســتويف معايــر االفرتاض األســايس
الخــاص باالختبــار ومــن بينهــا التوزيــع االعتــدايل الخــاص باملتغ ـرات ،ولهــذه الطــرق قــوة إحصائيــة أكــر مــن
الطــرق الالمعلميــة .مثــال عــى الطــرق املعلميــة ،اختبــار ( )Tو (.)Z
• الطــرق الالمعلميــة :هــي طــرق تطبــق اختبــارات إحصائيــة عــى البيانــات التــي ال تســتويف معايــر االف ـراض
األســايس الخــاص باإلحصــاءات املعلميــة ،ولهــذه الطــرق قــوة إحصائيــة أقــل مــن الطــرق املعلميــة .مثــال عــى
االختبــارات الالمعلميــة ،اختبــار فريدمــان واختبــار ولكوكســن.
					
و .برامج تحليل البيانات الكمية
• برنامــج (-)SPSSالحزمــة اإلحصائيــة للعلــوم االجتامعيــة :هــو برنامــج يســتخدم إلعــداد تقاريــر مجدولــة،
ومخططــات ورســوم بيانيــة تبــن التوزيــع واالتجاهــات ،باإلضافــة إىل إعــداد اإلحصــاءات الوصفيــة والعديــد مــن
التحليــات اإلحصائيــة املعقــدة.
• برنامــج ( :)STATAوهــو برنامــج تحليــل بيانــات تفاعــي يعمــل عــى أنظمــة تشــغيل متعــددة .وميكــن
اســتخدامه للتحليــات اإلحصائيــة البســيطة واملعقــدة .ويرتكــز التحليــل يف  STATAحــول أربعــة نوافــذ وهــم:
نافــذة األمــر ،ونافــذة االســتعراض ،ونافــذة النتائــج ،ونافــذة املتغ ـرات.
• برنامــج ( :)SASوهــو نظــام تســتخدمه العديــد مــن الــركات يف التحليــل اإلحصــايئ ويســمح للمربمجــن بكتابــة
التقاريــر ،وعمــل الرســوم البيانيــة ،وتخطيــط األعــال ،والتنبــؤ ،وتحســن الجــودة ،وإدارة املشــاريع ،والعديــد مــن
الوظائــف األخرى.
ب) أساليب البحث النوعي وتحليل البيانات
هناك ستة أساليب للبحث النوعي يف مجال العقارات وهي:
أ -مجموعات النقاش املركز
وهــو عبــارة عــن مجموعــات مــن الباحثــن واألفـراد يجتمعــون ملناقشــة مواضيــع مركــزة تتعلــق بالســوق املســتهدف
بنــاء عــى تجاربهــم الشــخصية .وتعــد األكــر شــيو ًعا.
وتتضمن نقاط القوة يف مجموعة النقاش املركز ما ييل:
• االهتامم بالتفاصيل واكتشاف املعاين والجوانب املعقدة بكافة املواقف والقضايا وبأوقات محددة.
• استنتاج النظريات من البيانات التجريبية.
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يف املقابل ،تواجه مجموعة النقاش املركز بعض الجوانب السلبية منها:
• تســتغرق وقتـاً طويـاً الختيــار العينــات وبنــاء الثقــة عليهــا ،كــا أنــه مــن الصعــب اكتشــاف مــا يــدور مــن أفــكار
يف أذهــان النــاس.
• قد تتسم بعدم الدقة والتحيز وتغليب اآلراء واالنطباعات الشخصية.
تشــر دراســة الحالــة إىل جمــع وتقديــم معلومــات تفصيليــة حــول مشــرك معــن أو مجموعــة صغــرة وتســتخلص
النتائــج منهــا يف ســياق محــدد ،وتنظــر يف التفاعــل بــن كافــة عوامــل الدراســة يك تقــدم رؤيــة واضحــة للحالــة الدراســية
بأكــر قــدر ممكــن ،وتعتــر دراســة الحالــة هــي االسـراتيجية املفضلــة عنــد طــرح األســئلة مثــل متــى؟ وكيــف؟ وملــاذا؟
					
ب -تحليل املحتوى
وهــو أداة بحثيــة تســتخدم لتحديــد وجــود كلــات أو مفاهيــم محــددة ضمــن النصــوص وتوصيفهــا وتحليــل العالقــة
بينهــا للوصــول للرســائل املتضمنــة منهــا مــع األخــذ يف الحســبان مقاصــد كاتــب النــص والجمهــور املتلقــي والســياق
الثقــايف والزمــاين .ويســتخدم تحليــل املحتــوى يف أكــر املجــاالت كالتســويق ،واإلعــام وغريهــا.
						
ج -جمع البيانات
يتضمــن التفاعــل املبــارش مــع عينــة مــن األفـراد بصــورة شــخصية ومبــارشة أو يف بيئــة جامعيــة أصغــر مــا هــي عليــه
يف األســلوب الكمــي وهــذا مــا يجعلــه أكــر تكلفــة.
							
د -تحليل البيانات النوعية
وهــي العمليــات التــي تنقــل البيانــات النوعيــة إىل شــكل آخــر مــن الــرح والفهــم أو التفســر للنــاس واملواقــف التــي
نتناولهــا بالبحــث والتقــي .وقــد قــدم ســيدل (1998م) منوذ ًجــا مفيـ ًدا يوضــح هــذه العمليــة ويتكــون مــن  3أجـزاء:
املالحظــة ،والجمــع ،والتفكــر .وهــي متداخلــة ودوريــة كــا يبينــه الشــكل رقــم .7

فكر
فيها

الحظ
األشياء

وهنــاك نــوع آخــر منــد التحليــل النوعــي للبيانــات
هــو «التحليــل االســتقرايئ» حيــث يتــم فحــص ودراســة
البيانــات مــن األدىن إىل األعــى (كريســويل2005 ،م).
ويتــم فحــص ودراســة البيانــات املحــددة للوقــوف
عــى املوضوعــات األكــر عموميــة والتــي تســتخدم
لفهــم معنــى البيانــات.

اجمعها
الشكل رقم ( :)7عملية تحليل البيانات (سيديل)1998 ،
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ه -برامج تحليل البيانات النوعية					
• برنامج ( :)HyperRESEARCHيتطلب حفظ النص كملف نيص يف أغلب معالجات الكلامت قبل أن تنقلها
إىل برنامج التحليل .ويحفظ الربنامج البيانات النصية الخاصة بك يف ملفات منفصلة حسب كل حالة.
• برنامــج ( :)NVivoيبــدأ إعــداد النــص بالكتابــة أو املســح الضــويئ يف معالــج الكلــات ،ويتــم ذلــك بصــورة
مبــارشة يف خاصيــة معالجــة النصــوص بالربنامــج .ويقــوم الربنامــج بحفــظ امللــف بصيغــة (.)RTF
• برنامــج ( :)ATLAS.tiيحلــل هــذا الربنامــج العديــد مــن أنــواع امللفــات مثــل الصــور ومقاطــع الفيديــو باإلضافة
إىل النصوص.

٣.0

النمذجة

أ -تعريف النموذج
هــو متثيــل مبســط للواقــع .وقــد يأخــذ شــكال ماديًــا أو مرئ ًيــا أو رمزيًــا .والهــدف الرئيــي منــه هــو إدراك كيفيــة
ارتبــاط املفاهيــم ببعضهــا البعــض ،أو توضيــح طريقــة عمــل نظريــة مــا.
وللنموذج غرضان رئيسان هام :رشح كيفية عمل املوضوع الذي تم اختياره ،والقدرة عىل التنبؤ بثقة.
وترتكز النمذجة حول أداتني إحصائية وهي تحليل االنحدار البسيط وتحليل االنحدار املتعدد.
-1تحليل االنحدار البسيط ()Simple regression analysis
هــو أداة إحصائيــة تســتخدم لبحــث العالقــات بــن املتغرييــن (التابــع واملســتقل) وتقديــر قــوة واتجــاه العالقــة بــن
املتغرييــن املرتبطــن خط ًيــا مثــل :تأثــر زيــادة األســعار عــى الطلــب وتأثــر التغ ـرات يف دخــل األرسة عــى طلــب
املســاكن .
							
 -2املخططات النقطية ()Scatter plot
تســاعد املخططــات النقطيــة يف تصــور العالقــات بــن املتغـرات عنــد تحليــل االنحــدار .وميكــن التعبــر عنهــا رياض ًيــا
باســتخدام معامــل االرتبــاط ( ،)rوالــذي يســمى عــادة معامــل ارتبــاط بريســون .ويبــن املخطــط النقطــي يف الشــكل
أدنــاه العالقــة بــن اإليجــار ومســاحة الطابــق وهــي خطيــة ودقيقــة م ًعــا.
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الشكل رقم ( :)7مخطط نقطي للعالقة بني إيجار املكتب ومساحة الطابق

 .3تحليل االنحدار املتعدد ()Multiple regression analysis
كــا رأينــا يف الفقـرات الســابقة مــن املمكــن أن يكــون االنحــدار البســيط أداة مفيــدة يف األبحــاث العقاريــة التطبيقيــة،
لكنــه غــر قــادر عــى تقديــر العالقــة بــن أكــر مــن متغــر مســتقل لــذا يســتخدم تحليــل االنحــدار املتعــدد لتقديــر
العالقــة بــن متغــر تابــع ومتغرييــن مســتقلني أو أكــر .وميكــن اســتخدام تحليــل االنحــدار املتعــدد ملجموعــة متنوعــة
مــن تطبيقــات األعــال ،وهــي:
• قياس التأثري عىل أسعار املنازل مع زيادة نشاط السوق ،أو معدالت التغري يف النمو االقتصادي.
• قيــاس التأثــر عــى اإليجــار مــع التغي ـرات يف مســاحة الطابــق ،ومســتوى الطابــق ،واملســافة لوســائل النقــل
بالســكك الحديديــة ،وحالــة املبنــى.
• التنبؤ بالطلب املستقبيل عىل املنازل.
مثال توضيحي
حدد املعامل يف عالقة اإلنحدار الخطي التالية
Y = x - 2a + 4x + ε

حيث
 = Yسعر بيع الوحدة السكني
 =aسعر مواد البناء
 = xمساحة الوحدة
 α ، εمعالجات العالقة
و لتفسري املعادلة السابقة نجد أنها من نوع اإلنحدار الخطي املتعدد ألن هناك أكرث من متغري مستقل
 a ،xو هــا يؤثـران يف املتغــر التابــع  ، Yفقــد يــزداد أو ينخفــض ســعر بيــع الوحــدة بزيــادة أو انخفــاض ســعر مــواد
البنــاء أو مســاحة الوحــدة أو اإلثنــن م ًعــا.
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تمارين الفصل الثاني

أ

ضع عالمة ( ) أمام العبارة الصحيحة أو عالمة (×) أمام العبارة الخاطئة فيام ييل:

.1

حل.
منهجي ومنظ ٌم للبحث والتقيص عن مشكل ٍة محدد ٍة تتم مواجهتها يف بيئة عملٍ وتحتاج إىل ٍّ
البحث هو مجهو ٌد
ٌ

.2

يركّز البحث الك ّمي عىل تحليل شعور الناس وطريقة تفكريهم واتخاذ القرارات.

.3

ٍ
ٍ
بيانات ميكن تحويلها إىل أرقام.
بيانات عددي ٌة أو
ينتج عن البحث النوعي

.4

الكمي طرقًا مثل :االستبيانات ،واالستقصاءات ،والنمذجة.
يستخدم البحث
ّ

.5

البحث باستخدام املسح االستقصايئ هو طريق ٌة لجمع املعلومات من خالل طرح األسئلة.

.٦

ال تُؤثر طريقة جمع البيانات عىل نتائج الدراسة.

.٧

طرق ت ُطبق اختبار ٍ
الطرق املعلمية هي ٌ
ات إحصائي ًة عىل البيانات التي ال تستويف معايري االفرتاض األسايس الخاص
باالختبار
مجموعات النقاش املركّز تُ ثّل الشكل األكرث شيو ًعا للبحث النوعي.

.٩

ُتغيات بطريق ٍة تصويري ٍة.
يُعني تحليل االنحدار الخطي البسيط يف تحديد العالقات بني امل ّ

.٨

تغيٍ
مستقل.
ٍّ
 .١٠يُستعمل تحليل االنحدار الخطي امل ُتعدد يف تحليل العالقة بني أكرث من ُم ّ

ب

اخرت اإلجابة الصحيحة يف كل مام ييل:

 -1من أدوات النمذجة اإلحصائية:
أ) تحليل اإلنحدار البسيط.

ب) التحليل االستقرايئ.

ج) تحليل اإلنحدار املتعدد.

د) أ وج.

 -2من أساليب البحث الكمي:
أ) البحث االستقصايئ.

ب) الدراسة التجريبية.

ج) النمذجة عىل أساس البيانات الثانوية.

د) جميع ماسبق.

 - ٣إذا أردنا تفسري ُمحددات االيجار السنوي للشقق باملساحة والقرب من املرافق باستعامل منوذج االنحدار
تغي «االيجار السنوي» يُعترب:
الخطي املتعدد فإن ُم ّ

تغي مستقل.
أ) ُم ّ

تغي عشوايئ.
ج) ُم ّ

تغي تابع.
ب) ُم ّ

د) جميع ماسبق
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ج

أجب عىل األسئلة التالية:

اذكر أهم أساليب البحث النوعي؟
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................
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الوحدة الثالثة
مبادئ االقتصاد

الفصل األول:
مقدمة عن اإلقتصاد
الفصل الثاني:
االقتصاد الجزئي

الفصل الثالث:
االقتصاد الكلي
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األول

مقدمة عن االقتصاد

١.0

تعريف االقتصاد

العلم الذي يدرس سلوك اإلنسان إلدارة املوارد النادرة من السلع والخدمات وتنميتها إلشباع رغباته.

٢.0

92

مجاالت علم االقتصاد

وتركز عىل مجالني رئيسني وهام:
-1االقتصــاد الجــزيئ :هــو فــرع االقتصــاد الــذي يــدرس عمــل وســلوك الصناعــات الفرديــة وإجـراءات اتخــاذ القـرار فيهــا
كالــركات التجاريــة واألُرس املعيشــية.
جميع الحقوق محفوظة للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ©

-2االقتصــاد الــكيل :هــو فــرع االقتصــاد الــذي يــدرس الســلوك االقتصــادي للقيــم اإلجامليــة كالدخــل والتوظيــف
والناتــج املحــي عــى املســتوى الوطنــي.

طبيعة املشكلة االقتصادية

تتمحور طبيعة املشكلة االقتصادية يف مفهومني أساسني:

أ-مفهوم الندرة
وهــي مشــكلة اقتصاديــة أساســية تركــز عــى رغبــات وحاجــات البــر غــر املحــدودة يف عــامل محــدود املــوارد .وبســببها
يجــب عــى األف ـراد ،والــركات ،والحكومــات االختيــار مــن بــن البدائــل املختلفــة ،فمثــا قــد يضطــر الشــخص إىل
اقتنــاء شــقة بــدلً مــن حصولــه عــى ســيارة فيضحــي بأحــد البدائــل.
تحــدد النــدرة مقــدار الســلع والخدمــات التــي ميكــن عــى املجتمــع إنتاجهــا .وتنقســم الســلع إىل نوعــان ،ســلع ماديــة
(ملموســة) هــي التــي تســتخدم إلشــباع الحاجــة ،أو إلنتــاج ســلع أخــرى إلشــباع الحاجــات والرغبــات مثــل :املالبــس،
الغــذاء ،املرشوبــات ،والســيارات ،ســلع غــر ماديــة هــي :الهــواء ،أشــعة الشــمس .أمــا الخدمــات فهــي ال تتواجــد
بشــكل مــادي لكــن بإمكانهــا إشــباع حاجــات املجتمــع كالخدمــات الطبيــة ،والخدمــات القانونيــة ،وخدمــات املبيعــات،
وغريهــا.
وفيــا يــي بعــض أنــواع الســلع والخدمــات :الســلع النهائيــة ،والســلع الرأســالية ،والســلع الوســيطة ،الســلع الرضورية،
وســلع الرفاهيــة ،الســلع االعتياديــة ،والســلع األقــل جــودة (أي أقــل مــن العاديــة وتســمى أحيانــا الســلع الرديئــة أو
الســلع األدىن).
ب-مفهوم االختيار
وهــي املفاضلــة يف امتــاك بعــض البدائــل والتخــي عــن بعضهــا .فمثــا املفاضلــة بــن اســتئجار منــزل أو رشائــه ولــكل
منهــم تكاليــف ومنافــع يفاضــل بينهــم حســب مصلحتــه .ولذلــك عــى املجتمــع االختيــار بــن مجموعــة محــددة مــن
عوامــل اإلنتــاج ،وميكــن تعريــف عوامــل اإلنتــاج عــى أنهــا املــواد األوليــة الرضوريــة إلنتــاج الســلع والخدمــات .فــإن
املجتمــع قــادر عــى إنتــاج كميــة محــدودة مــن الســلع لكنــه غــر قــادر عــى تلبيــة جميــع احتياجاتــه الالمحــدودة.
وتتمثــل هــذه العوامــل فيــا يــي:
 األرض واملوارد الطبيعية العاملة :غري ماهرة ،مدربة وماهرة رأس املال :اآلالت ،املعامل ،األبنية ،الطرقات. -ريادة األعامل :إمكاناتها وقدرتها عىل جمع األرض ،العاملة ورأس املال إلنتاج السلع والخدمات
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ج -تكلفة الفرصة البديلة
قيمة أفضل خيار بديل يأيت بعد البديل الذي تم اختياره.
عــى ســبيل املثــال :زراعــة األرز يف فدانــن مــن األرض ســتتم عــى حســاب زراعــة الخــروات عــى نفــس قطعــة
األرض.
وبذلــك ،فــإن تكلفــة الفرصــة البديلــة هــي قيمــة الحاجــة للخــروات التــي تــم التنــازل عنهــا للحصــول عــى األرز
مــن قطعــة األرض.
-3حد إمكانية اإلنتاج ()Production–possicility frontier
تدفــع مشــكلة النــدرة إىل اســتخدام املــوارد االقتصاديــة ذات جــودة عاليــة مــن أجــل تلبية رغبــات اإلنســان الالمتناهية،
وال ميكــن لالقتصــاد أن ينتــج إىل مــا ال نهايــة ،كــا ال ميكنــه أن يتجــاوز الطاقــة اإلنتاجيــة القصــوى املتاحــة لــه.
وميكــن رشح ذلــك عــن طريــق حــد إمكانيــة اإلنتــاج والــذي يبــن أقــى كميــة ميكــن إنتاجهــا مــن الســلع والخدمــات
املختلفــة يف االقتصــاد ،وذلــك باســتخدام املــوارد اإلنتاجيــة والتقنيــة املتوفــرة .ويبــن الشــكل رقــم ( )1حــد إمكانيــة
اإلنتــاج حيــث نقــوم بقيــاس الســلعة األوىل (ســيارات) عــى املحــور الســيني والســلعة األخــرى (مــواد غذائيــة) عــى
املحــور الصــادي.

شكل رقم ( :)1حد إمكانية اإلنتاج

نالحــظ مــن الشــكل رقــم ( )1أن االختيــار (أ) يعــر عــن ذلــك املســتوى اإلنتاجــي الــذي يتــم فيــه إنتــاج املــواد
الغذائيــة وال يشء مــن الســيارات .أمــا االختيــار (د) يوضــح حالــة مغايــرة متامــا حيــث يقــوم االقتصــاد بتوجيــه جميــع
طاقاتــه اإلنتاجيــة إلنتــاج الســيارات فقــط .أمــا بالنســبة للتوزيعــات اإلنتاجيــة األخــرى والتــي تقــع بــن التوزيــع (أ
والتوزيــع د) ،فتوضــح املســتويات املختلفــة التــي يتــم فيهــا إنتــاج كميــات محــددة مــن الســلعتني .وبســبب مشــكلة
النــدرة فــإن زيــادة اإلنتــاج واســتخدام طاقتــه القصــوى -هــي تلــك النقــاط الواقعــة عــى منحنــى إمكانيــة اإلنتــاج
كالنقــاط (أ ،ب ،ت ،ث ،ج ،د) -مــن الســيارات أو املــواد الغذائيــة ال بــد وأن يكــون عــى حســاب الكميــة املنتجــة
مــن الســلعة األخــرى .وميكــن تعريــف تلــك النقــاط بأنهــا نقــاط إنتــاج مثــى ،وتوضــح أقــى كميــة ميكــن إنتاجهــا.
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خصائص النقطة س:
أ) داخل منحنى حد إمكانية اإلنتاج
ب) ميكن إنتاجها
ج) ال متثل نقطة كفاءة
د) بعض عوامل اإلنتاج ال يتم استخدامها
 -2خصائص النقطة ص:
أ) خارج منحنى حد إمكانية اإلنتاج ومن الصعب تحقيقها يف ضوء التقنية الحالية.
ب) عوامل اإلنتاج غري كافية
ج) ممكنة فقط عند تغري التقنية املستخدمة

النظام االقتصادي

هو شبكة من املنظامت ومجموعة من القواعد االقتصادية التي تنظم البيئة االقتصادية يف املجتمع.

-1اقتصاد السوق الحرة ()Free market economy
تخصــص األســواق املــوارد مــن خــال آليــة األســعار ،حيــث زيــادة الطلــب ترفــع األســعار وتشــجع الــركات عــى
اســتخدام املزيــد مــن املــوارد يف إنتــاج تلــك الســلعة أو الخدمــة .وتعتمــد كميــة املنتجــات التــي يســتهلكها النــاس عــى
دخلهــم ،ويقــوم الدخــل ذاتــه عــى القيمــة الســوقية لعمــل الفــرد .ويكــون دور الحكومــة محــدودا ً فيــه ،ويرتكــز عــى
حاميــة حقــوق امللكيــة للنــاس والــركات باســتخدام النظــام القانــوين وحاميــة قيمــة املــال وقيمــة العملــة.
 -2االقتصاد املخطط أو املوجه ()Command economy
متتلــك الحكومــة االش ـراكية والشــيوعية املــوارد املحــدودة .وتقــوم بتخصيصهــا وتضــع أهــداف اإلنتــاج ومعــدالت
النمــو بنــاء عــى نظرتهــا الخاصــة برغبــات واحتياجــات النــاس .وتلعــب أســعار الســوق دو ًرا صغــ ًرا يف قــرارات
تخصيــص املــوارد وتنظيــم دور حصــص الســلع املحــدودة.
 -3االقتصاد املختلط ()Mixed economy
فيــه بعــض املــوارد ملـ ٌـك للقطــاع العــام (الحكومــة) وبعضهــا ملـ ٌـك للقطــاع الخــاص .يوفــر القطــاع العــام (أو الدولــة)
الســلع العامــة ،وشــبه العامــة ،وســلع املنفعــة العامــة و باقــي املنتجــات مــن الســلع و الخدمــات يوفرهــا القطــاع
الخــاص .وتتدخــل الدولــة يف األســواق لتصحيــح إخفــاق الســوق الــذي يشــعر بــه النــاس.
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أنواع األسواق االقتصادية

تختلــف األســواق باختــاف هياكلهــا والســلوك الــذي تقــوم املنشــأة باتباعــه مــن أجــل تحقيــق أرباحهــا ،وتصنــف
ألقســام أربعــة كــا يــي:

 -1سوق املنافسة الكاملة
تظهر سوق املنافسة الكاملة (أو التامة) عندما تتحقق الظروف التالية:
•	 حواجز دخول وخروج منخفضة ال تعيق الرشكات من دخول السوق والخروج منه.
•	 تجانس املنتجات والذي ُيكّن املشرتين من اقتنائها من أي بائع.
•	 املعرفة الكاملة بنوعية املنتج ،وسعره وتكلفته.
•	 انعدام وجود مشرتٍ أو بائع منفرد كبري مبا يكفي ليؤثر عىل سعر السوق.
ويتعامــل البائعــون فيــه بســعر الســوق الحــايل؛ ولهــذا يســمى بســوق ملتقــى األســعار ،وال يكــون الســعر أعــى مــن
ســعر الســوق حتــى ال ينفــر املشــرين ،وال أقــل منــه حتــى ال يقلــل األربــاح .وســتكون اإليـرادات ببســاطة هــي ســعر
الســوق مرضوبــا بالكميــة املنتجــة.
-2سوق االحتكار ()Monopoly
املحتكــر هــو الرشكــة التــي تكــون املنتــج الوحيــد لســلعة ليــس لهــا أي بدائــل شــبيهة بهــا .وتســمى الصناعــة التــي
يســيطر عليهــا املحتكــر بالصناعــة االحتكاريــة.).
مشكلة االحتكار
تتمثــل مشــكلته يف عــدم كــون املنتــج متلقيـاً الســعر مبعنــى أنــه ال يحــدده التــوازن بــن العــرض والطلــب .وبالنســبة
للرشكــة فــا تســتطيع أن تؤثــر عــى الســعر يف الســوق التنافســية بشــكل مبــارش ،فلــو حاولــت رفعــه فســتخرس
حصتهــا لصالــح رشكات أخــرى .أمــا بالنســبة للمحتكــر فبإمكانــه رفــع األســعار وخفــض اإلنتــاج ،لكنــه مقيــد بالطلــب
يف الســوق .وتســمى قدرتــه عــى رفــع الســعر فــوق مســتوى املنافســة بالقــوة الســوقية.
عوائق االحتكار:
 .1التحكم يف مورد نادر :كالتحكم يف حقول نفط يف بلد ما من قبل رشكة.
 .2اقتصاديــات الحجــم :ميثــل انخفــاض متوســط التكلفــة الكليــة يف األجــل الطويــل كلــا ارتفــع حجــم اإلنتاج.
يظهــر االحتــكار الطبيعــي إذا انحــدر منحنــى التكلفــة اإلجامليــة الوســطية عــى املــدى الطويــل (أي أن هنــاك
وفــرة يف اإلنتــاج) .وتعمــد االحتــكارات الطبيعيــة عــى الظهــور عندمــا توجــد تكاليــف ثابتــة وكبــرة ومرتبطــة
باإلنتــاج كاملرافــق املحليــة مــن ميــاه وغــاز وغريهــا.
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 .3العوائــق القانونيــة للدخــول :يف بعــض األحيــان تتحقــق املصلحــة العامــة بوجــود بائــع واحــد يف الســوق.
وتأخــذ العوائــق القانونيــة األشــكال التاليــة:
• حاميــة امللكيــة الفكريــة لألعــال ،وتســمح الحكومــة ملبتكرهــا أن يتمتــع باالحتــكار وأن يجنــي رب ًحــا
اقتصاديًــا ،ولكــن فقــط لفــرة محــدودة مــن الوقــت.
• االمتياز الحكومي :وهو الذي مينح عادة يف حاالت االحتكار الطبيعي.
 .4العوامــل الخارجيــة للشــبكات :تظهــر عندمــا ترفــع الزيــادات يف عضويــة الشــبكات قيمتهــا لألعضــاء الحاليــن
واملحتملــن .ويف هــذه الحــاالت فــإن االنضــام إىل شــبكة كبــرة أكــر نف ًعــا مــن االنضــام إىل شــبكة صغــرة حتــى
لــو كان املنتــج يف الشــبكة الكبــرة نوعــا مــا أدىن مــن املنتــج يف الشــبكة الصغــرة .ويف االنضــام لشــبكة أكــر
ميـزات أهمهــا عــدم تركهــا حاملــا يتــم االنضــام وهــو يعنــي (تجنــب تكاليــف التحــول) .ات؟
وينطبــق كل هــذا بوضــوح عــى ســوق أنظمــة تشــغيل الحواســب ،فعندمــا تشــري حاســوبًا محمــل عليــه نظــام
تشــغيل مايكروســوفت وينــدوز مســبقًا فتســتفيد ميــزات منهــا :عــدد كبــر مــن النــاس ،ومشــاركة امللفــات
والحصــول عــى العديــد مــن الربامــج.
أهداف وقيود االحتكار
الهدف من االحتكار هو كسب أعىل ربح ممكن ،ويواجه املحتكر قيو ًدا عديدة منها:
 القيــود عــى اإلنتــاج :يتــم تحديــد التكلفــة اإلجامليــة عــن طريــق تقنيــة اإلنتــاج وتقييــد الســعر مقابــلاملدخــات.
 القيــود عــى الطلــب :يشــر منحنــى الطلــب لــدى املحتكــر إىل الحــد األقــى للســعر الــذي ميكــن للمحتكــر أنيطلبــه لبيــع أي كميــة معينــة مــن اإلنتــاج.
والفــرق الرئيــي بــن املحتكــر والرشكــة التنافســية املثاليــة هــو أن األخــرة تنظــر إىل الطلــب عــى منتجاتهــا بســعر
الســوق عــى أنــه مــرن متا ًمــا .أمــا املحتكــر ولكونــه امل ُنتــج الوحيــد فهــو يســعى للربــط بــن الســعر والكميــة املطلوبــة،
وهــو يعــرف أنــه يف حــال رفــع أســعاره لــن يفقــد جميــع عمالئــه.
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-3احتكار األقلية ()Oligopoly
تعــد جميــع األعــال التجاريــة «الكبــرة» شــكل مــن أشــكال احتــكار األقليــة للســوق ولديهــا وســائل للســيطرة عليــه.
وقــد ترتكــز بعــض الــركات املهيمنــة عــى صناعــة محــددة وتحظــى بأكــر نســبة مــن الحصــص الســوقية وذلك بســبب
اقتصاديــات حجــم املنتــج يف إنتــاج ســلع محــددة ،وتخلــص الســوق مــن املنافســن الضعفــاء يف كل دورة اقتصاديــة،
واالســتفادة مــن اندمــاج الــركات والعوائــق األخــرى مثــل تطــور التقنيــات وغريهــا .ومــن خصائــص احتــكار األقليــة:
•	 وجود القليل من الرشكات املهيمنة الكبرية مع العديد من الرشكات الصغرية.
•	 يكون املنتج إما موحد أو متباين.
•	 سيطرة الرشكات املهيمنة عىل السعر ومع الخوف من املجازاة باملثل.
•	 سيطرة الحواجز التقنية واالقتصادية.
•	 استخدام املنافسة غري السعرية عىل نطاق واسع بسبب الخوف من نشوب حروب األسعار.
االتحاد االحتكاري
االتحــاد االحتــكاري هــو اتفــاق رســمي بــن عــدة رشكات يف احتــكار األقليــة .وهــذا االتفــاق يحــدد الســعر الــذي
ســتتقاضاه جميــع الــركات وغالبًــا مــا يحــدد الحصــص النســبية أو الحصــص الســوقية للــركات املختلفــة .وهــي غــر
قانونيــة يف معظــم دول العــامل.
مثال :منظمة أوبك تعد اتحا ًدا احتكاريًا ناج ًحا؛ ألنَّها ال تخضع لسيطرة دولة واحدة.
وقد تنهار االتحادات االحتكارية وغريها من أشكال التواطؤ لعدة أسباب منها:
 وجود حافز لدى كل رشكة للبيع بسعر أقل. قد يكون لدى الرشكات هياكل تكلفة متباينة مام يسبب صعوبات لبعضها. ضغوط حاالت الركود عىل الرشكات. ال تلتزم الرشكات التي تدخل السوق حديثاً باالتفاق فيام بينها. يصبح االنضباط صعبًا عند انضامم رشكات كثرية.مثــال :حــاول العديــد مــن منتجــي الســلع األساســية تكـرار نجــاح أوبــك يف ســبعينيات القــرن العرشيــن وتــم التوصــل
إىل اتفاقــات حــول الحصــص النســبية للقهــوة والــكاكاو والقصديــر والنحــاس ،ويف غضــون بضــع ســنوات خرقــت
الحصــص النســبية وانهــارت االتحــادات االحتكاريــة.
-4املنافسة االحتكارية ()Monopolistic Competition
تتمثل املنافسة االحتكارية فيام ييل:
 كرثة الرشكات وعدم تفاعلها مع بعضها البعض. منتجات متنوعة ومختلفة مع توفر البدائل (وهو بشكل عام هدف تسويقي اسرتاتيجي).عدم استقرار منحنى الطلب وسهولة الدخول والخروج.98
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تمارين الفصل األول

أ

ضع عالمة ( ) أمام العبارة الصحيحة أو عالمة (×) أمام العبارة الخاطئة فيام ييل:

 .1تتسم املوارد االقتصادية بالتنوع والوفرة.
 .2املشكلة االقتصادية تواجه األفراد فقط.
 .3يُظهر ُمنحنى إمكانيات اإلنتاج ما ميكن إنتاجه وليس ما يطلب املجتمع إنتاجه.
أي نقط ٍة تقع عىل منحنى إمكانيات اإلنتاج تعني أ ّن املوارد مل يتم استغاللها بالطريقة األمثل.
ُّ .4
 .5يف سوق املنافسة الكاملة ،يتعامل البائعون بسعر السوق.
 .٧املحتكر هو الرشكة التي تنتج سلع ٍة لها بدائل شبيه ٍة.
 .٨تستطيع الرشكة يف السوق التنافسية أن تؤثر عىل السعر بشكلٍ مبارشٍ.
شكل من أشكال احتكار األقلية.
 .٩جميع األعامل التجارية «الكبرية» هي ٌ

ب

اخرت اإلجابة الصحيحة يف كل مام ييل:

 -1تظهر سوق املنافسة الكاملة يف حالة:
أ) حواجز دخو ٍل وخرو ٍج منخفض ٍة.

ب) تجانس املنتجات.

ج) املعرفة الكاملة بنوعية املنتج.

د) كل ما ذكر صحيح.

 -2تتمثل املنافسة االحتكارية يف وجود:
أ) عد ٍد قليلٍ من الرشكات.

ب) عدم تفاعل الرشكات مع ترصفات بعضها البعض.

ٍ
منتجات متشابه ٍة.
ج)

د) كل ما ذكر صحيح.

 -3االتحاد االحتكاري هو:
أ) ٌ
رسمي بني عدة
اتفاق
ٌ
ٍ
رشكات يف احتكار األقلية.

ب) ٌ
رسي بني عدة
اتفاق ٌّ
ٍ
رشكات يف احتكار األقلية.

ج) اتفاق كل رشكات السوق التنافيس.

د) جميع ماسبق .
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 -٤تظهر االحتكارات بسبب:
أ) عوائق الدخول.

ب) اقتصاديات الحجم.

ج) التحكم يف موارد نادرة

د) جميع ماسبق.

ج

أجب باختصار ٍعىل السؤال التايل:

 -1اذكر خصائص احتكار األقلية؟
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
 -2عندما يقوم املجتمع بتوظيف موارده عىل الوجه األمثل ،فكم وحدة من املواد الغذائية والهواتف الذكية ُيكنه
إنتاجهم؟

................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................
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الثاني

االقتصاد الجزئي

االقتصــاد الجــزيئ هــو فــرع االقتصــاد الــذي يهتــم بدراســة الســلوك االقتصــادي لــكل وحــدة مــن وحــدات االقتصــاد
(ترصفــات األف ـراد بائعــن ومشــرين) بهــدف فهــم عمليــة صناعــة الق ـرار ،مثــل العــرض والطلــب وأســعار الســلع.

١.0

تعريف الطلب

وهــو كميــة مــن منتــج معــن يرغــب املســتهلكون يف رشائهــا خــال فــرة زمنيــة محــددة ،ويعتمــد الطلــب عــدد مــن
املتغـرات التــي تؤثــر عــى قـرار اســتهالك الفــرد ومــن ثــم تأثــره عــى الكميــة املطلوبــة  ،باســتخدام ســوق البيتـزا كمثــال:
•	 سعر املنتج (سعر البيتزا مثالً)
•	 دخل املستهلك
•	 سعر السلع البديلة (أسعار الفطائر أو السندويشات مثالً)
104

جميع الحقوق محفوظة للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ©

•	
•	
•	

سعر السلع التكميلية/الكاملية (سعر عصري الليمون مثالً)
ميول املستهلك وأذواقه واإلعالن الذي ميكن أن يؤثر عىل امليول
توقعات املستهلك حول األسعار املستقبلية

الشكل رقم (ُ :)2منحنى الطلب الفردي

أ -منحنى الطلب الفردي وقانونه
جــدول الطلــب هــو جــدول مــن األرقــام يبــن العالقــة بــن ســعر منتــج معــن والكميــة التــي يكــون فيهــا املســتهلك
مســتعدا ً لرشائهــا .ويبــن جــدول الطلــب كيــف تتغــر الكميــة التــي يطلبهــا الفــرد مــع الســعر ،مــع بقــاء العوامــل
األخــرى ثابتــة .واملتغــرات الثابتــة يف جــدول الطلــب هــي دخــل املســتهلك ،وأذواقــه وتوقعاتــه حــول األســعار
املســتقبلية وأســعار البدائــل واملكمــات .ويبــن الجــدول رقــم ( )1بيانــات الشــكل رقــم  2لطلــب خالــد للبيتـزا .يشــري
خالــد  13قــرص بيت ـزا يف الشــهر وبســعر  10ريــاالت .ومــع ارتفــاع الســعر يشــري عــددا أقــل مــن قطــع البيت ـزا10 :
قطــع بيتـزا بســعر  15ريــال ،و 7قطــع بيتـزا بســعر  20ريــال ،وهكــذا ،حتــى يصــل لقــرص بيتـزا واحــد بســعر  30ريــال.
مــن املهــم أن نتذكــر أنــه يف جــدول الطلــب أي تغــر يف الكميــة ناتــج عــن تغــر يف الســعر وحــده .ومنحنــى الطلــب
الفــردي هــو عبــارة عــن متثيــل بيــاين لجــدول الطلــب.
النقطة

السعر (ريال)

كمية البيتزا يف الشهر

أ
ب
ج
د
هـ

30
25
20
15
10

1
4
7
10
13

الشكل رقم (ُ :)2منحنى الطلب الفردي

يجدر اإلشارة بأنه توجد عالقة سلبية بني السعر والكمية املطلوبة ،مع ثبات باقي العوامل.
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ب -طلب السوق
يبــن منحنــى طلــب الســوق العالقــة بــن ســعر الســلعة والكميــة املطلوبــة مــن قبــل كل املســتهلكني ،مــع ثبــات
العوامــل األخــرى .وكــا هــو الحــال يف منحنــى الطلــب الفــردي فعندمــا نرســم منحنــى طلــب الســوق نفــرض أن بقيــة
امل ُتغـرات التــي تؤثــر عــى الطلــب الفــردي (الدخــل ،أســعار الســلع البديلــة والتكميليــة ،واألذواق ،وتوقعــات األســعار)
تكــون ثابتــة .باإلضافــة إىل أننــا نفــرض أن عــدد املســتهلكني ثابــت .ويبــن الشــكل رقــم ( )3كيفيــة اســتنتاج منحنــى
طلــب الســوق مــع وجــود مســتهلكان فقــط.

الشكل رقم ( :)3منحنى الطلب مع وجود مستهلكني فقط

السعر

خالد

أمل

إجاميل الطلب

25
20
15
10

4
7
10
13

2
4
6
8

6
11
16
21

الجدول رقم ( :)2كمية البيتزا املطلوبة

ومنحنــى طلــب الســوق هــو املجمــوع األفقــي ملنحنيــات الطلــب الفــردي .وينحــدر طلــب الســوق بشــكل ســلبي
مــا يعكــس قانــون الطلــب ،وهــذا منطقــي؛ ألنــه لــو امتثــل كل مســتهلك لقانــون الطلــب فســيفعل املســتهلكون
كمجموعــة الــيء ذاتــه .وعندمــا يرتفــع الســعر ســيكون هنــاك تغيــر يف الكميــة املطلوبــة ،والعالقــة بينهــا عكســية.
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 -2تعريف العرض
هــو كميــة املنتــج التــي تكــون الــركات مســتعدة إلنتاجــه وبيعــه .ويعتمــد قـرار اإلنتــاج عــى العديــد مــن املتغـرات،
مــن ضمنهــا مــا يــي (باســتخدام البيتـزا كمثــال):
 سعر املنتج (سعر قرص البيتزا). األجر املدفوع للعامل. سعر املواد (سعر العجني والجنب). تكلفة رأس املال (تكلفة فرن البيتزا). حال تكنولوجيا اإلنتاج (املعرفة املستخدمة لصنع البيتزا). توقعات املنتج حول األسعار املستقبلية. الرضائب املدفوعة للحكومة أو اإلعانات املالية من الدولة.أ -منحنى العرض
تحدد جميع املتغريات كمية املنتج التي تنتجها الرشكات وتبيعها (الكمية املعروضة).
ب -منحنى العرض الفردي وقانونه
جــدول العــرض وهــو جــدول يبــن العالقــة بــن ســعر منتــج معــن والكميــة التــي يكــون فيهــا الفــرد املنتــج مســتعدا
لبيعهــا .ويبــن جــدول العــرض كيــف تتغــر الكميــة التــي يعرضهــا املنتجــون مــع تغــر الســعر وبقــاء العوامــل ثابتــة.
واملتغــرات الثابتــة هــي تكاليــف املدخــات ،والتكنولوجيــا ،وتوقعــات األســعار ،والرضائــب واإلعانــات الحكوميــة.
ويبــن الجــدول رقــم ( )3عــرض للبيت ـزا حســب الســعر يف مطعــم البيت ـزا الشــهية.
النقطة

السعر (ريال)

كمية البيتزا يف الشهر

أ
ب
ج
د
هـ

10
15
20
25
30

0
100
200
300
400

الجدول رقم ( :)3العرض الفردي للبيتزا

نالحظ من الجدول رقم ( )3أنه كلام زاد سعر السلعة زادت إنتاجية الكمية املعروضة.
ومنحنــى العــرض الفــردي هــو عبــارة عــن متثيــل بيــاين لجــدول العــرض مــن خــال رســم األرقــام يف جــدول عــرض
املطعــم بياني ـاً كــا هــو موضــح يف الشــكل ()4
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الشكل رقم ( :)4منحني العرض الفردي

ينحــدر منحنــى العــرض ملــورد واحــد بشــكل إيجــايب مــا يعكــس قانــون العــرض .والحركــة عــى منحنــى عــرض وحيــد
تســمى تغـ ًرا يف الكميــة املعروضــة ،وميثــل تغـ ًرا يف الكميــة التــي يكــون امل ُنتــج مســتع ًدا وقــاد ًرا عــى بيعهــا عندمــا
يتغــر الســعر .ويعــد الحــد األدىن لســعر العــرض هــو أقــل ســعر ميكــن إنتــاج الســلع عنــده .وال تقــوم الرشكــة بإنتاجهــا
إال إذا كان الســعر مرتفــع التغطيــة التكلفــة الحديــة لإلنتــاج.

التقاء العرض والطلب

الســوق هــو ترتيبــات تجمــع بــن املشــرين والبائعــن (التقــاء العــرض والطلــب) .وينحــر التقــاء العــرض والطلــب
يف ثــاث حــاالت:
-1تــوازن الســوق وهــو عندمــا تتســاوى الكميــة املطلوبــة مــن منتــج مــا الكميــة املعروضــة وبالســعر الســائد يف
الســوق
-2فــوق تــوازن الســوق وهــو عندمــا يرتفــع الســعر ويف مقابلــه ينخفــض الطلــب وتزيــد الكميــة املعروضــة
ويصبــح فائــض يف إنتاجهــا.
-3تحــت تــوازن الســوق وهــو عندمــا ينخفــض الســعر ويف املقابــل يزيــد الطلــب وتقــل الكميــة املعروضــة
ويصبــح هنــاك نقــص يف إنتاجهــا.
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كــا تــؤدي زيــادة الســعر إىل التخلــص مــن الطلــب الزائــد مــن خــال تغــر كل مــن الكميــة املطلوبــة والكميــة
املعروضــة .وبينــا يرتفــع الســعر يتقلــص الطلــب الزائــد وذلــك لســببني:
 يتحــرك الســوق صعــو ًدا عــى منحنــى الطلــب (مــن النقطــة (ج) باتجــاه النقطــة (أ)) ،مــا يخفــض الكميــة املطلوبــةمــن  36,000إىل  30,000قــرص بيتـزا.
 يتحــرك الســوق صعــو ًدا عــى منحنــى العــرض (مــن النقطــة (ب) باتجــاه النقطــة (أ)) ،مــا يزيــد الكميــة املعروضــةمــن  20,000إىل  30,000قــرص بيتـزا.
ونظـ ًرا ألن الكميــة املطلوبــة تتناقــص بينــا تتزايــد الكميــة املعروضــة تضيــق الفجــوة بــن الكميــة املطلوبــة والكميــة
املعروضــة .وسيســتمر الســعر باالرتفــاع حتــى يتــاىش الطلــب الزائــد .ويف الشــكل رقــم ( )5وعنــد ســعر  25ريــال فــإن
الكميــة املعروضــة تســاوي الكميــة املطلوبــة ،كــا هــو مبــن بالنقطــة (أ) .ويف بعــض الحــاالت تخلــق الحكومــة طلبًــا
زائـ ًدا عــى ســلعة مــا مــن خــال وضــع الســعر األقــى (يدعــى أحيانًــا بســقف األســعار) .إن وضعــت الحكومــة الســعر
األقــى ليكــون أقــل مــن ســعر التــوازن فــإن النتيجــة هــي طلــب زائــد مســتمر عــى الســلعة.

توازن السوق

 عنــد تــوازن الســوق (النقطــة أ ،بالســعر =  25ريــال والكميــة =  30,000قــرص بيتــزا) ،فــإن الكميــة املعروضــةتســاوي الكميــة املطلوبــة .وعنــد ســعر أقــل مــن ســعر التــوازن ( 20ريــال) ،هنــاك طلــب زائــد -الكميــة املطلوبــة
 36,000قــرص بيتـزا عنــد النقطــة (ج) تتجــاوز الكميــة املعروضــة  20,000قــرص بيتـزا عنــد النقطــة (ب) .وعنــد ســعر
أعــى مــن ســعر التــوازن ( 35ريــال) ،هنــاك عــرض زائــد.
 الكميــة املعروضــة  50,000قــرص بيت ـزا عنــد النقطــة (هـــ) تتجــاوز الكميــة املطلوبــة  18,000قــرص بيت ـزا عنــدالنقطــة د .يــؤدي العــرض الزائــد إىل انخفــاض األســعار.
 يظهــر العــرض الزائــد (يســمى أحيانًــا فائضً ــا) عندمــا تتجــاوز الكميــة املعروضــة الكميــة املطلوبــة بالســعر الســائديف الســوق ،مــا يعنــي أن املنتجــن عــى اســتعداد لـراء أكــر مــا يكــون املســتهلكون عــى اســتعداد لبيعــه .ويبــن
ذلــك يف النقــاط (د) و(هـــ) يف الشــكل رقــم ( .)5إذا كان الســعر  35ريــاالً ،فــإن فائــض العــرض هــو  32٫000قــرص مــن
البيتـزا :إن املنتجــن عــى اســتعداد لبيــع  50٫000قــرص مــن البيتـزا (النقطــة هـــ) ،ولكــن املســتهلكني عــى اســتعداد
ل ـراء  18٫000قــرص فقــط (النقطــة د) .وســوف يســبب هــذا التفــاوت انخفاضً ــا يف ســعر البيت ـزا حيــث ســتخفض
الــركات الســعر لبيعهــا .ومــع تراجــع األســعار فــإن فائــض العــرض ســوف يتقلــص لســببني:
 ســيتحرك الســوق لألســفل عــى طــول منحنــى الطلــب مــن النقطــة (د) نحــو النقطــة (أ) ،مســب ًبا بذلــك زيــادة يفالكميــة املطلوبــة مــن  18,000إىل  30,000قــرص بيتـزا .يتحــرك الســوق هبوطًــا عــى منحنــى العــرض مــن النقطــة (هـ)
باتجــاه (أ) ،مــا يخفــض الكميــة املعروضــة مــن  50,000إىل  30,000قــرص بيتـزا.
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 ألن الكميــة املطلوبــة تتزايــد بينــا تتناقــص الكميــة املعروضــة ،فتضيــق الفجــوة بــن الكميــة املعروضــة والكميــةاملطلوبــة .وسيســتمر الســعر يف االنخفــاض حتــى يــزول العــرض الزائــد .يف الشــكل رقــم ( )5وعنــد ســعر  25ريــال فــإن
الكميــة املعروضــة تســاوي الكميــة املطلوبــة ،كــا هــو مبــن بالنقطــة أ.
ويف بعــض الحــاالت تخلــق الحكومــة عرضً ــا زائـ ًدا عــى ســلعة مــا مــن خــال وضــع الســعر األكــر انخفاضً ــا (يدعــى
أحيانــا الســعر األدىن) .وإذا وضعــت الحكومــة الســعر األدىن ليكــون أعــى مــن ســعر التــوازن فــإن النتيجــة هــي عــرض
زائــد مســتمر عــى الســلعة.

تأثر السوق نتيجة التغري يف الطلب

لقــد رأينــا أن تــوازن الســوق يحــدث عندمــا تكــون الكميــة املعروضــة تســاوي الكميــة املطلوبــة ،كــا هــو موضــح
بيانيًــا مــن تقاطــع منحنــى العــرض ومنحنــى الطلــب (الشــكل رقــم  .)5ويف هــذه الفقــرة سنســتعرض كيفيــة تأثــر
التغ ـرات يف جانــب الطلــب يف الســوق عــى ســعر التــوازن وكميــة التــوازن.
التغري يف الكمية املطلوبة مقابل التغري يف الطلب
يف بدايــة هــذا الفصــل قمنــا بــرد امل ُتغ ـرات التــي تحــدد كميــة املنتــج التــي يكــون املســتهلكون عــى اســتعداد
لرشائهــا وواحــد مــن هــذه املتغـرات هــو ســعر املنتــج .ويبــن منحنــى الطلــب العالقــة الســلبية بــن الســعر والكميــة
املطلوبــة مــع ثبــات العوامــل األخــرى .يف الشــكل التــايل ( 6أ) ،عندمــا ينخفــض الســعر مــن  25ريــال إىل  20ريــال،
فنحــن نتحــرك باتجــاه األســفل عــى طــول منحنــى الطلــب مــن النقطــة (أ) إىل النقطــة (ب) أي تزيــد الكميــة املطلوبــة
(تغــر يف الكميــة املطلوبــة) .واآلن سنســتعرض تأثــر املتغـرات األخــرى التــي تؤثــر عــى الطلــب باإلضافــة إىل الســعر
(الدخــل ،وأســعار الســلع ذات الصلــة ،واألذواق ،واإلعالنــات ،وعــدد املســتهلكني) عــى الطلــب والتــوازن يف الســوق.
وإذا تغــر أي مــن هــذه املتغـرات األخــرى فــإن العالقــة بــن ســعر املنتــج وكميته-كــا هــو موضــح بيان ًيــا يف منحنــى
الطلب-ســوف تتغــر .وهــذا يعنــي أنــه ســيكون لدينــا جــدول ومنحنــى طلــب مختلفــن متا ًمــا .يف الشــكل رقــم ()6
(ب) ،يظهــر ذلــك بتحــرك منحنــى الطلــب بأكملــه مــن D1إىل .D2وهــذا التحــول يعنــي اســتعداد املســتهلكني لـراء
كميــة أكــر مــن املنتــج بــأي ســعر ،عــى ســبيل املثــال :بســعر  25ريــال يكــون املســتهلكون عــى اســتعداد ل ـراء
 46٫000قــرص مــن البيتـزا (النقطــة ج) ،ارتفاعــا مــن  30٫000مــع منحنــى الطلــب األويل ،ومــن ثــم فــإن أي تغيــر يف
امل ُتغـرات الســابقة يــؤدي إىل تغيــر يف الطلــب.
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الزيادة يف الطلب تؤدي إىل تحرك منحنى الطلب
ميكن أن تحدث زيادة يف الطلب (مثل الشكل رقم ( 6ب)) لعدة أسباب أهمها:
 .1زيــادة يف الدخــل :فهنــاك عالقــة طرديــة بــن الدخــل والكميــة املســتهلكة بحيــث حينــا يزيــد الدخــل يشــري
املســتهلك كميــة كبــرة مــن الســلع العاديــة.
 .2االنخفاض يف الدخل :فكلام انخفض الدخل استهلك املشرتي كميات أكرب من السلع ذات الجودة العادية.
 .3زيــادة يف ســعر ســلعة بديلــة :عنــد وجــود ســلعتني بديلتــن لبعضهــا البعــض فــإن الزيــادة يف ســعر الســلعة األوىل
يدفــع بعــض املســتهلكني إىل االنتقــال إىل رشاء الســلعة الثانيــة.
يلخص الجدول رقم ( )4أهم العوامل املؤثرة عىل ارتفاع الطلب.
العوامل املُؤثرة عىل ارتفاع الطلب

يتجه منحى الطلب من اليسار اىل اليمني

ارتفاع الدخل ،مع سلع جيدة
ارتفاع سعر سلعة بديلة
ارتفاع عدد السكان
تفضيالت املستهلك للسلع
انخفاض السعر املستقبيل املتوقع
الجدول رقم ( )4أهم العوامل املؤثرة عىل ارتفاع الطلب

الزيادة يف الطلب تزيد من سعر التوازن
تســبب الزيــادة يف الطلــب بتحــرك منحنــى الطلــب نحــو اليمــن عنــد كل ســعر ،وتزيــد الكميــة املطلوبــة .عنــد الســعر
املبــديئ ( 25ريــال) هنــاك فائــض يف الطلــب ،كــا تفــوق الكميــة املطلوبــة (النقطــة ب) الكميــة املعروضــة (النقطــة
أ) .ويــؤدي الطلــب الزائــد إىل ارتفــاع الســعر ،وتتــم اســتعادة التــوازن عنــد النقطــة ج .وباختصــار فــإن الزيــادة يف
الطلــب تزيــد ســعر التــوازن إىل  30ريــال ،وتزيــد مــن كميــة التــوازن إىل  40٫000قـ ٍ
ـرص مــن البيتـزا( .الشــكل –رقــم
 .)8وهنــاك العديــد مــن العوامــل ميكــن أن تؤثــر عــى زيــادة الطلــب أهمهــا:
 انخفــاض يف ســعر ســلعة مكملــة :عندمــا تكــون هنــاك ســلعتان مكملتــان لبعضهــا البعــض فإنهــا تســتهلك م ًعــاكحزمــة واحــدة ،وأي انخفــاض يف ســعر إحداهــا يقلــل مــن تكلفــة الحزمــة بأكملهــا .ونتيجــة لذلك يشــري املســتهلكون
املزيــد مــن كال الســلعتني .البيتـزا وعصــر الليمــون ســل ًعا مكملــة؛ لذلــك فــإن انخفــاض ســعر عصــر الليمــون يقلــل مــن
التكلفــة اإلجامليــة لوجبــة عصــر الليمــون والبيتـزا ،ومــن ثــم يــؤدي لزيــادة الطلــب عــى البيتـزا.
 الزيــادة يف عــدد الســكان :فالزيــادة يف عــدد األشــخاص تعنــي أن هنــاك املزيــد مــن املســتهلكني املحتملــن للبيتـزا،ومــن ثــم يــزداد طلــب الســوق.
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 التحــول يف تفضيــات املســتهلكني :ميكــن أن تتغــر تفضيــات املســتهلكني وأذواقهــم مــع مــرور الوقــت .وإذا حــدثذلــك باتجــاه البيتـزا فــإن الطلــب عليهــا ســيزداد .ويعتــر تغيــر تفضيــات املســتهلكني أحــد أهــداف اإلعالنــات ،حيــث
تســبب حملــة إعالنيــة ناجحــة للبيتـزا بزيــادة الطلــب عليهــا.
 التوقعــات بأســعار مســتقبلية أكــر ارتفا ًعــا :فلــو اعتقــد املســتهلكون أن ســعر البيتـزا يف الشــهر املقبــل ســيكون أعىلمــا توقعــوه يف البدايــة فمــن املمكــن أن يشــروا كميــة أكــر اليــوم وكميــة أقــل يف الشــهر املقبــل ،وهــذا يعنــي أن
الطلــب الحــايل عــى البيتـزا ســيزداد.
وميكننــا االعتــاد عــى الشــكل رقــم ( )7إلظهــار مــدى تأثــر الزيــادة يف الطلــب عــى ســعر التــوازن وكميــة التــوازن.
والزيــادة الناجمــة يف الطلــب عــى البيت ـزا نتيجــة أحــد العوامــل املدرجــة يف الجــدول رقــم ( )5وتســبب انتقــاالً يف
منحنــى الطلــب نحــو اليمــن مــن ( )D1اىل (. )D2

الشكل رقم ( :)7تأثري الزيادة يف الطلب عىل سعر التوازن

فعنــد الســعر األويل الــذي يبلــغ  25ريــال ســيكون هنــاك فائــض يف الطلــب كــا هــو مبــن يف النقطتــن أ و ب مــن
الشــكل رقــم  .8وإن املســتهلكني عــى اســتعداد لـراء  46٫000قــرص مــن البيتـزا (النقطــة ب) ،ولكــن املنتجــن عــى
اســتعداد لبيــع  30٫000قـ ٍ
ـرص فقــط (النقطــة أ) .ويرغــب املســتهلكون يف رشاء  16٫000قرصــا مــن البيتـزا زيــادة عــى
العــدد الــذي يرغــب املنتجــون يف توفــره ،فيــؤدي هــذا الطلــب الزائــد إىل ضغــوط تصاعديــة عــى األســعار .ومــع
ارتفــاع الســعر يتضــاءل الطلــب الزائــد؛ ألن الكميــة املطلوبــة انخفضــت مــن  46,000إىل  40,000يف حــن ازدادت
الكميــة املعروضــة مــن  30,000إىل  .40,000ويتقاطــع منحنــى العــرض مــع منحنــى الطلــب الجديــد يف النقطــة ج،
ومــن ثــم فــإن ســعر التــوازن الجديــد هــو  30ريــال (مرتفعـاً مــن  25ريــال) ،وكميــة التــوازن الجديــدة هــي 40٫000
قـ ٍ
ـرص مــن البيتـزا (مرتفعــة مــن  30,000قــرص)
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االنخفاض يف الطلب تؤدي إىل تحرك منحنى الطلب
االنخفــاض يف الطلــب يعنــي أن املســتهلكني (عنــد كل ســعر محــدد) مســتعدون لـراء كميــة أقــل .وباالعتــاد عــى
الشــكل رقــم ( ،)8يســبب االنخفــاض يف الطلــب تحــرك منحنــى الطلــب يف الســوق مــن D1إىل .D0

الشكل رقم ( :)8تأثري انخفاض الطلب عىل سعر التوازن

يبني الشكل رقم ( )8أنه عند السعر األويل الذي يبلغ  25ريال أنه انخفضت الكمية
املطلوبــة مــن  30٫000قــرص مــن البيتـزا (النقطــة أ) إىل  14٫000قــرص (النقطــة ب) .وميكــن أن يحــدث انخفــاض يف
الطلــب لعــدة أســباب أهمهــا:
 انخفــاض يف الدخــل :فانخفــاض الدخــل يعنــي أن املســتهلكني ســينفقون أقــل؛ ولــذا ســوف يقومــون بـراء كميــاتقليلــة مــن كل البضائــع الجيــدة.
 انخفــاض يف ســعر ســلعة بديلــة :إن أي انخفــاض يف ســعر الســلعة البديلــة كالفطائــر يجعــل البيت ـزا أكــر تكلفــةباملقارنــة بالفطائــر ،مــا يــؤدي إىل انخفــاض طلــب املســتهلكني للبيت ـزا.
 الزيــادة يف ســعر ســلعة مكملــة :أي زيــادة يف ســعر ســلعة مكملــة كعصــر الليمــون يزيــد مــن تكلفــة وجبــة البيتـزاوعصــر الليمــون ،مــا يــؤدي إىل انخفــاض الطلــب عــى البيتـزا.
 انخفــاض عــدد الســكان :فانخفاضهــم يعنــي أن هنــاك عــدد أقــل مــن املســتهلكني للبيت ـزا؛ لذلــك يقــل الطلــب يفالســوق عليهــا.
 التحــول يف أذواق املســتهلكني :عندمــا تتحــرك تفضيــات املســتهلكني بعيــدا عــن البيتـزا باتجــاه منتجــات أخــرى فــإنالطلــب عــى البيتـزا ينقــص.
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 توقعــات بأســعار مســتقبلية أكــر انخفاضً ــا :إذا اعتقــد املســتهلكون أن ســعر البيتـزا يف الشــهر املقبــل ســيكون أقــلمــا توقعــوه يف البدايــة فمــن املمكــن أن يشــروا كميــة أقــل اليــوم مــا يعنــي أ َن الطلــب الحــايل عــى البيتـزا ســوف
ينخفض .
وميكن تلخيص أهم العوامل التي تؤثر عىل انخفاض الطلب يف الجدول رقم (.)5
العوامل املؤثرة عىل انخفاض الطلب

يتجه منحى الطلب من اليمني اىل اليسار

انخفاض الدخل ،مع سلع جيدة
انخفاض سعر سلعة بديلة
انخفاض عدد السكان
تفضيل املستهلك للسلع
انخفاض السعر املستقبيل املتوقع
الجدول رقم ( )5أهم العوامل املؤثرة عىل انخفاض الطلب

االنخفاض يف الطلب يؤدي إىل خفض سعر التوازن
يســبب االنخفــاض يف الطلــب تحــرك منحنــى الطلــب نحــو اليســار .وعنــد الســعر املبــديئ ( 25ريــال) نجــد أن هنــاك
فائــض يف العــرض ،حيــث تفــوق الكميــة املعروضــة (النقطــة أ) الكميــ َة املطلوبــة (النقطــة ب) .ويــؤدي العــرض
الفائــض إىل انخفــاض الســعر ،ويتــم اســتعادة التــوازن عنــد النقطــة ج .وباختصــار فــإن االنخفــاض يف الطلــب يخفــض
مــن ســعر التــوازن إىل  20ريــال ويخفــض مــن كميــة التــوازن إىل  20٫000قــرص مــن البيتـزا (أنظــر الشــكل رقــم .)8
ونالحــظ كذلــك مــن الشــكل رقــم ( )8مــدى تأثــر االنخفــاض يف الطلــب عــى ســعر التــوازن وكميــة التــوازن.
واالنخفــاض يف الطلــب عــى البيتـزا يحــرك منحنــى الطلــب إىل اليســار ،مــن  D1إىل D0عنــد الســعر األويل الــذي يبلــغ
 25ريــال ،وســيكون هنــاك فائــض يف العــرض كــا هــو موضــح يف النقطتــن أ و ب :ونجــد أن املنتجــن عــى اســتعداد
لبيــع  30٫000قــرص مــن البيتـزا (النقطــة أ) ،ولكــن بســبب الطلــب املنخفــض فــإن املســتهلكني عــى اســتعداد لـراء
 14٫000قــرص فقــط (النقطــة ب) .ويرغــب املنتجــون ببيــع  16٫000قــرص مــن البيت ـزا زيــادة عــى العــدد الــذي
يرغــب املســتهلكون يف رشائــه فيــؤدي هــذا العــرض الزائــد إىل ضغــوط تنازليــة عــى األســعار .ومــع انخفــاض الســعر
تتضــاءل كميــة العــرض الزائــدة؛ ألن الكميــة املطلوبــة ترتفــع يف حــن تنخفــض الكميــة املعروضــة .ويتقاطــع منحنــى
العــرض مــع منحنــى الطلــب الجديــد يف النقطــة ج ،ومــن ثــم فــإن ســعر التــوازن الجديــد هــو  20ريــال (منخفضـاً مــن
 25ريــال) ،وكميــة التــوازن الجديــدة هــي  20,000قــرص مــن البيت ـزا (منخفضــة مــن .)30,000
تأثر السوق نتيجة التغري يف العرض
يف هذا الجزء من الفصل سنستعرض مدى تأثري التغريات يف جانب العرض يف السوق عىل سعر وكمية التوازن.
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التغري يف الكمية املعروضة مقابل التغري يف العرض
يف بدايــة هــذا الفصــل قمنــا بــرد املتغـرات التــي تحــدد كميــة املنتــج املعــن والتــي يكــون املنتجــون عــى اســتعداد
لبيعهــا .وبالطبــع يعتــر ســعر املنتــج واحــدا مــن هــذه امل ُتغ ـرات .ويبــن منحنــى العــرض العالقــة اإليجابيــة بــن
الســعر والكميــة ،مــع ثبــات العوامــل األخــرى .ونالحــظ مــن خــال الشــكل رقــم ( 9أ) أنــه عنــد ارتفــاع الســعر مــن
 20ريــال إىل  25ريــال يزيــد عــرض أق ـراص البيت ـزا.

الشكل رقم ( :)9التغري يف الكمية املعروضة مقابل التغري يف السعر

يبــن الشــكل رقــم ( 9أ) أن التغــر يف الســعر يــؤدي إىل تغيــر يف الكميــة املعروضــة ،وهــي حركــة عــى طــول منحنــى
عــرض واحــد ،عــى ســبيل املثــال :الزيــادة يف الســعر تــؤدي إىل االنتقــال مــن النقطــة أ إىل النقطــة ب.
ر مــن العنــارص املؤثــرة عــى العــرض بخــاف ســعر
يبــن الشــكل رقــم ( 9ب) التغــر يف العــرض الناجــم عــن تغــر عنـ ٍ
املنتــج ،عــى ســبيل املثــال :الزيــادة يف العــرض تحــرك منحنــى العــرض مــن  S1إىل  .S2عنــد ارتفــاع الســعر (مــن 18
إىل  20ريــال مثـ ًـا) يتــم توفــر كميــة أكــر ( 25٫000قــرص مــن البيتـزا وذلــك عنــد النقطــة ج بــدلً مــن  20٫000ألــف
قـ ٍ
ـرص عنــد النقطــة أ).
وعــى طــول منحنــى العــرض مــن النقطــة أ إىل النقطــة ب (الشــكل رقــم ( 9أ)) تــزداد كميــة املنتــج املعروضــة ويســمى
هــذا التغــر يف الكميــة املعروضة.
وإذا تغــر أي مــن هــذه امل ُتغ ـرات األخــرى (مثــل :األجــور ،وأســعار املــواد ،والتكنولوجيــا) فــإن العالقــة بــن الســعر
والكميــة (كــا هــو موضــح عدديــا يف الجــدول رقــم ( )6وبيانيــا يف منحنــى العــرض مــن خــال الشــكل رقــم ( )9ســوف
تتغــر .ويبــن الشــكل رقــم ( 9ب) تحــرك منحنــى الطلــب بأكملــه مــن  S1إىل  .S2ويف هــذه الحالــة فــإن منحنــى
العــرض ينتقــل إىل األســفل وإىل اليمــن:
والتحــرك نحــو اليمــن يعنــي أنــه يتــم إنتــاج كميــة أكــر عنــد أي ســعر ( 20ريــال مثــا) ( 25٫000قــرص بيت ـزا عنــد
النقطــة ج ،مرتف ًعــا مــن  20٫000عنــد النقطــة أ) .والتحــرك نحــو األســفل يعنــي أن الســعر املطلــوب لتحقيــق كميــة
معينــة مــن اإلنتــاج هــو أكــر انخفاضً ــا ،عــى ســبيل املثــال :إن الحــد األدىن الجديــد لســعر العــرض هــو أكــر مــن 8
ريــال (النقطــة و) منخفضً ــا عــن  10ريــال (النقطــة ه) .وبشــكل مشــابه فــإن الســعر املطلــوب لصنــع  20٫000قــرص
مــن البيت ـزا هــو  18ريــال (النقطــة ب) ،منخفض ـاً مــن  20ريــال (النقطــة أ).
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الزيادة يف العرض تح ّرك منحنى العرض
يؤدي االنخفاض يف األجور إىل انخفاض تكلفة إنتاج البيتزا وتحرك منحنى العرض:
 التحــرك نحــو األســفل :فــإن انخفــاض األجــور يعنــي انخفــاض التكلفــة الحديــة لإلنتــاج؛ لذلــك تحتــاج كل رشكــة إىلســعر أقــل لتغطيــة تكلفــة إنتاجهــا .وبعبــارة أخــرى يتحــرك منحنــى العــرض نحــو األســفل.
 التحــرك نحــو اليمــن :انخفــاض تكاليــف اإلنتــاج يجعــل إنتــاج البيتـزا أكــر ربحيــة بســعر معــن؛ لذلــك ســوف يقــوماملنتجــون بتوريــد كميــة أكــر عنــد كل ســعر .وبعبــارة أخــرى يتحــرك منحنــى العــرض نحــو اليمــن.
وانخفــاض األجــور هــو مجــرد مثــال واحــد عــن انخفــاض تكاليــف اإلنتــاج ،والــذي يســبب تحــرك منحنــى العــرض إىل
األســفل وإىل اليمــن .وقــد تــم حــر هــذه العوامــل التــي تســبب تغــر العــرض يف الجــدول رقــم ( .)6والتخفيــض يف
تكاليــف املــواد (العجــن والجــن) أو رأس املــال (فــرن البيتـزا) يقلــل تكاليــف اإلنتــاج ،مــا يخفــض الســعر املطلــوب
لصنــع أي كميــة معينــة (التحــرك إىل أســفل) ويزيــد الكميــة املعروضــة عنــد أي ســعر معــن (التحــرك نحــو اليمــن).
وتــؤدي التطــورات التقنيــة والتــي تســمح للرشكــة بالتوفــر يف مدخــات العمــل أو املــواد إىل انخفــاض يف تكاليــف
اإلنتــاج كــا تــؤدي إىل تحــرك منحنــى العــرض بطريقــة مامثلــة .وميكــن أن يكــون هــذا التطــور التقنــي جهــاز جديــد
أو طريقــة جديــدة للقيــام باألعــال التجاريــة ،أو مخططًــا جدي ـ ًدا ملصنــع أو متجــر أو نظا ًمــا أكــر كفــاءة لطلــب
املدخــات وتوزيــع اإلنتــاج .وإذا كانــت الحكومــة تدعــم اإلنتــاج عــن طريــق دفــع مبلــغ مــن املــال للرشكــة عــن كل
وحــدة تنتجهــا فــإن التكلفــة الصافيــة للرشكــة تنخفــض مبقــدا ِر هــذا الدعــم ،ويتحــرك منحنــى العــرض إىل األســفل
وإىل اليمــن.
ويبــن الجــدول رقــم ( )6آليــة تحــرك العــرض مــن خــال العوامــل املؤثــرة عــى العــرض .ومتثــل الزيــادة يف العــرض
بيان ًيــا عــن طريــق التحــرك إىل اليمــن (كميــة أكــر يتــم توفريهــا عنــد كل ســعر) وإىل األســفل (ســعر أكــر انخفاضً ــا
مطلــوب إلنتــاج كميــة معينــة).
العوامل املُؤثرة عىل زيادة العرض

يتجه منحى الطلب من اليسار اىل اليمني

انخفاض األجور
انخفاض سعر املواد
التطورات التقنية
زيادة اإلعانات الحكومية
انخفاض السعر املستقبيل املتوقع
ارتفاع عدد املنتجني
الجدول رقم ( )6تأثري الزيادة يف العرض عىل منحنى العرض
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الزيادة يف العرض تخفض من سعر التوازن
يبــن الشــكل رقــم ( )10مــدى تأثــر الزيــادة يف العــرض عــى ســعر وكميــة التــوازن .حيــث تــؤدي الزيــادة يف العــرض
املتوفــر مــن البيتـزا إىل تحــرك منحنــى العــرض إىل اليمــن ،مــن  S1إىل  .S2وعنــد الســعر األويل الــذي يبلــغ  25ريــال،
وتــزداد الكميــة املعروضــة مــن  30٫000قــرص مــن البيتـزا (النقطــة أ) إىل  46٫000قــرص (النقطــة ب) .وتحــرك منحنــى
العــرض يســبب فائضً ــا يف العــرض ،والــذي يــؤدي يف نهايــة املطــاف إىل انخفــاض ســعر التــوازن .ومــن خــال الســعر
األويل للبيت ـزا ( 25ريــال) نالحــظ أن املنتجــن عــى اســتعداد لبيــع  46٫000قــرص مــن البيت ـزا (النقطــة ب) ،ولكــن
املســتهلكني عــى اســتعداد ل ـراء  30٫000قــرص فقــط (النقطــة أ) .ويرغــب املنتجــون يف بيــع  16٫000قــرص مــن
البيتـزا زيــادة عــى العــدد الــذي ينــوي املســتهلكون رشاءه ،فيــؤدي هــذا العــرض الزائــد إىل ضغــوط تســبب انخفــاض
الســعر .ومــع انخفــاض الســعر تتضــاءل كميــة العــرض الزائــدة؛ ألن الكميــة املعروضــة تنخفــض يف حــن تــزداد الكميــة
املطلوبــة .ويتقاطــع منحنــى العــرض الجديــد مــع منحنــى الطلــب يف النقطــة ج ،ومــن ثــم فــإن ســعر التــوازن الجديــد
هــو  20ريــال (منخفضــا مــن  25ريــال) ،وكميــة التــوازن الجديــدة هــي  36٫000قــرص مــن البيت ـزا (مرتفعــة مــن
.)30٫000

الشكل رقم ( :)9التغري يف الكمية املعروضة مقابل التغري يف السعر

انخفاض العرض يحرك منحنى العرض
يبــن الجــدول رقــم ( )7أن أي عامــل يزيــد مــن تكلفــة إنتــاج الرشكــة ســيخفض مــن العــرض .وأي زيــادة يف تكلفــة
اإلنتــاج تزيــد مــن الســعر املطلــوب إلنتــاج كميــة معينــة (تحــرك تصاعــدي إىل أعــى ملنحنــى العــرض) ويقلــل مــن
الكميــة املعروضــة عنــد كل ســعر (تحــرك باتجــاه اليســار) .وتــزداد تكاليــف اإلنتــاج نتيجــة لزيــادة األجــور ،أو نتيجــة
ألي زيــادة يف أســعار املــواد أو رأس املــال أو الرضيبــة املفروضــة عــى كل وحــدة يتــم إنتاجهــا.
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العوامل املُؤثرة عىل انخفاض العرض
ارتفاع األجور
ارتفاع اسعار املواد
ارتفاع الرضائب
ارتفاع السعر املستقبيل املتوقع
انخفاض عدد املنتجني
الجدول رقم ( )7تأثري االنخفاض يف العرض عىل منحني العرض

ويف حالــة وجــود نقــص يف العــرض يشــر االنخفــاض إىل تغيــر يف الكميــة عنــد ســعر معــن) التحــرك األفقــي ملنحنــى
العــرض نحــو اليســار).
وميكن أن يحدث انخفاض يف العرض لسببني آخرين:
 أوال :إذا اعتقــدت الــركات أن ســعر البيت ـزا يف الشــهر املقبــل ســيكون أعــى مــن ســعر البدايــة فمــن املمكــن أنيكونــوا عــى اســتعداد لبيــع كميــة أقــل اليــوم وكميــة أكــر يف الشــهر املقبــل .وهــذا يعنــي أن الطلــب الحــايل عــى
البيت ـزا ســيتناقص.
 ثانيــا :مبــا أن العــرض يف الســوق هــو مجمــوع الكميــات املعروضــة مــن قبــل جميــع املنتجــن فــإن انخفــاض عــدداملنتجــن ســيؤدي إىل انخفــاض العــرض يف الســوق ،مــا يــؤدي إىل تحــرك منحنــى العــرض نحــو اليســار.
االنخفاض يف العرض يرفع من سعر التوازن
يبــن الشــكل رقــم ( )11تأثــر الزيــادة يف العــرض عــى ســعر وكميــة التــوازن .ويــؤدي انخفــاض املعــروض مــن البيتـزا
إىل تحــرك منحنــى العــرض إىل اليســار ،مــن  S1إىل  .S0وعنــد الســعر األويل الــذي يبلــغ  25ريــال (ســعر التــوازن مــع
منحنــى العــرض األويل) ،ســوف يكــون هنــاك فائــض يف الطلــب ،كــا هــو مبــن يف النقــاط أ وب :ونجــد أن املســتهلكني
مســتعدون لـراء  30٫000قــرص مــن البيتـزا (النقطــة أ) ،ولكــن املنتجــن مســتعدون لبيــع  14٫000قــرص مــن البيتـزا
فقــط (النقطــة ب) .ويرغــب املســتهلكون يف رشاء  16٫000قــرص مــن البيتـزا زيــادة عــى العــدد الــذي ينــوي املنتجــون
بيعــه ،فيــؤدي هــذا الطلــب الزائــد إىل ضغــوط تصاعديــة عــى الســعر .ومــع ارتفــاع الســعر يتضــاءل الطلــب الزائــد؛
ألن الكميــة املطلوبــة تنخفــض مــن  30,000إىل  24,000يف حــن تــزداد الكميــة املعروضــة مــن  14,000إىل .24,000
ويتقاطــع منحنــى العــرض الجديــد مــع منحنــى الطلــب يف النقطــة ج ،ومــن ثــم فــإن ســعر التــوازن الجديــد هــو 30
ريــال (مرتف ًعــا مــن  25ريــال) ،وكميــة التــوازن الجديــدة هــي  24٫000قــرص مــن البيتـزا (منخفضــة مــن .)30٫000
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الشكل رقم ( :)11تأثري االنخفاض يف العرض عىل سعر التوازن

التغريات املتزامنة يف العرض والطلب
نســتعرض خــال هــذه الفقــرة تأثــر ســعر وكميــة التــوازن عنــد زيــادة كل مــن العــرض والطلــب ويعتمــد األمــر عــى
مقــدار الزيــادة األكــر .ونالحــظ مــن خــال الشــكل رقــم ( 12أ) أن الزيــادة يف الطلــب أكــر مــن الزيــادة يف العــرض
وهــذا يعنــي أن منحنــى الطلــب يتحــرك مبقــدار أكــر مــن منحنــى العــرض .ويتحــرك تــوازن الســوق مــن النقطــة أ إىل
ـول؛ ألن الزيــادة يف الطلــب تــؤدي إىل
النقطــة ب ،ويزيــد ســعر التــوازن مــن  25ريــال إىل  28ريــال .ويعتــر هــذا معقـ ً
رفــع الســعر ،يف حــن أن الزيــادة يف العــرض تــؤدي إىل خفضــه .وإذا زاد الطلــب مبقــدار أكــر فــإن حركــة الســعر نحــو
األعــى ســتكون أقــوى مــن حركتــه نحــو األســفل؛ لذلــك ســوف يرتفــع الســعر.
كل مــن هذيــن املتغرييــن يؤديــان
ويف حالــة ازديــاد كل مــن الطلــب والعــرض فــإن كميــة التــوازن ســتزداد .ذلــك ألن ًّ
إىل زيــادة كميــة التــوازن .ويف الشــكل رقــم (13أ) ،تــزداد كميــة التــوازن مــن  30٫000إىل  44٫000قــرص مــن البيتـزا.

الشكل رقم ( :)12تأثري ارتفاع الطلب والعرض عىل سعر التوازن
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تأثري العرض والطلب عىل السوق
 زيــادة أكــر يف الطلــب :إذا كانــت الزيــادة يف الطلــب أكــر مــن الزيــادة يف العــرض (إذا تحــرك منحنــى الطلــب أكــركل مــن ســعر وكميــة التــوازن ســيزدادان.
مــن تحــرك منحنــى العــرض) ،فــإن ًّ
 زيــادة أكــر يف العــرض :إذا كانــت الزيــادة يف العــرض أكــر مــن الزيــادة يف الطلــب (إذا كان تحــرك منحنــى العــرضأكــر مــن تحــرك منحنــى الطلــب) فــإن ســعر التــوازن ســينخفض بينــا تزيــد كميــة التــوازن.
يبــن الشــكل رقــم ( 12ب) انتقــال التــوازن مــن النقطــة أ إىل النقطــة ج عندمــا تكــون الزيــادة يف العــرض أكــر مــن
الزيــادة يف الطلــب ويعنــي ذلــك أن الســعر قــد انخفــض مــن  25ريــال إىل  22ريــال .ويعتــر انتقــال التــوازن معقــول؛
ألن انخفــاض األســعار الناتــج عــن الزيــادة يف العــرض أقــوى مــن التصاعــد الناتــج عــن الزيــادة يف الطلــب .وكــا هــو
متوقــع تــزداد كميــة التــوازن مــن  30٫000إىل  45٫000قــرص مــن البيتـزا.
ويف حالــة االنخفــاض املتزامــن يف الطلــب والعــرض تنخفــض كميــة التــوازن ألن كال التغرييــن ســيخفضان مــن كميــة
التــوازن .ويعتمــد األثــر عــى ســعر التــوازن عــى أي التغرييــن هــو األكــر.
االنخفــاض عــى الطلــب والــذي يهبــط باألســعار-أو االنخفــاض بالعــرض والــذي يدفــع باألســعار صعــو ًدا .وإذا كاناالنخفــاض يف الطلــب هــو األكــر فســيهبط الســعر؛ ألن القــوة التــي تدفــع الســعر نحــو األســفل أقــوى مــن القــوة
التــي ترفعــه .وعــى العكــس إن كان االنخفــاض يف العــرض هــو األكــر ،فســرتفع الســعر؛ ألن القــوة التــي ترفــع الســعر
أقــوى مــن القــوة التــي تدفعــه للهبــوط.
مثال تطبيقي عىل إقتصاديات سوق العقارات:
•خليــط منتــج مــن وحــدات تجاريــة يف ســوق اإليجــارات فئــة (أ) تــم تســجيل املعامــات االقتصاديــة بــه كــا
يــي:
يف 2015/10/26
•حــرت الوحــدات املعروضــة يف ســوق اإليجــارات و كانــت  100ألــف وحــدة وحــر املطلــوب مــن نفــس نــوع
العقــارات و بلــغ نفــس العــدد و كان ســعر الســوق يف ذلــك الوقــت  9ريــال لــكل مــر مربــع.
يف 2016/06/1
• تــم إضافــة  40ألــف وحــدة أخــرى إىل الكميــة املعروضــة بعــد توقــع املطوريــن لزيــادة الطلــب و لكــن مل
يســتجب املســتأجرين يف ذلــك الوقــت و ظــل ســعر اإليجــار الســوقي كــا هــو عنــد مســتوى  9ريــاالت و
اســتؤجرت  10آالف وحــدة فقــط ثــم خفــض الســعر إىل  7ريــاالت.
يف 2017/9/1
• توقــع رواد األعــال التوســع يف أعاملهــم نتيجــة منــح الدولــة أمــر بزيــادة الرواتــب يف جميــع القطاعــات حينئــذ
طلبــت كميــات جديــدة عنــد مســتوى  9ريــاالت و ارتفــع الطلــب إىل  160وحــدة.
يف 2017/12/1
• إرتفعــت أســعار اإليجــارات إىل  11ريــال للمــر املربــع يف تلــك الفئــة نتيجــة لتوقــع املطوريــن إزديــاد الطلــب
وأضيفــت  20ألــف وحــدة أخــرى إىل املعــروض مــن الوحــدات يف الفئــة أ مــن الوحــدات التجاريــة.
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املطلوب
إرسم منحنيات العرض و الطلب لكل فرتة من الفرتات السابقة مبي ًنا اآليت-:
•نقطة التوازن
•فائض العرض
•فائض الطلب
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تمارين الفصل الثاني

أ

ضع عالمة ( ) أمام العبارة الصحيحة أو عالمة (×) أمام العبارة الخاطئة فيام ييل:

ٍ
كميات أقل تدريجيًا.
 .1ارتفاع مثن سلع ٍة يدفع املنتجني إىل زيادة إنتاجهم بينام يدفع املستهلكني إىل رشاء
ٍ
كميات أقل عند نفس السعر.
 .2إذا انتقل منحنى العرض إىل اليمني فإ ّن ذلك يعني أن املنتجني سيقومون بعرض
 .3ينص قانون الطلب عىل ارتفاع الكمية املطلوبة من السلعة كلام انخفض مثنها ،عىل فرضية بقاء العوامل األخرى
عىل حالها.
 .4انخفاض تكلفة عنارص اإلنتاج يؤدي إىل انتقال منحنى الطلب إىل اليمني.
 .5ميثل ُمنحنى العرض الكميات املطلوبة التي يستطيع املستهلك رشاؤها عند األمثان املختلفة مع افرتاض بقاء
األشياء األخرى عىل حالها.
 .6إذا ارتفع عدد املنتجني والبائعني يف السوق ،فذلك يعني انتقال منحنى العرض إىل اليمني عند كل سعرٍ.

ب

اخرت اإلجابة الصحيحة يف كل مام ييل:

ُ -1يعنى التحليل االقتصادي الجزيئ بدراسة:
أ) السلوك االقتصادي لكل وحد ٍة
اقتصادي ٍة عىل حد ٍة.
ج) السلوك االقتصادي لكل
الوحدات االقتصادية.

ب) السلوك االقتصادي
للمجتمع ،مثل :البطالة.
د) جميع ما سبق.

 -2زيادة الكمية املطلوبة من سلع ٍة معين ٍة نتيجة انخفاض السعر هو مبثابة:
ب) انتقال منحى الطلب اىل اليسار.
أ) انتقا ٍل عىل نفس منحنى الطلب.
ج) انتقال منحنى الطلب اىل اليمني

د) ثبات عىل نفس منحنى الطلب.

 -3من العوامل التي تؤدي إىل انخفاض الطلب لسلع ٍة معين ٍة:
أ) انخفاض أسعار السلع البديلة.

ب) انخفاض الدخل.

ج) ارتفاع أسعار السلع املك ّملة

د) جميع ما سبق.
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ج

أجب عىل األسئلة التالية:

 .1اذكر بعض العوامل التي تؤثر عىل الزيادة يف الطلب؟
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الثالث

االقتصاد الكلي

االقتصاد الكيل هو الدراسة املنهجية للتفاعالت االقتصادية يف املجتمع ككل .كاإلنتاج الكيل والبطالة وغريها.
وتتمثل األهداف الرئيسة لالقتصاد الكيل فيام ييل:
 .1فهــم النظــم التجريبيــة يف ســلوك املتغ ـرات االقتصاديــة الكليــة مــع تفســر مســتوياتها وحركتهــا عــى املــدى
القصــر والطويــل
 .2بناء التنبؤات عىل أسس جيدة.
 .3إرساء األساس لسياسة اقتصادية رشيدة قادرة عىل حل مشاكلها.
وتســتخدم النــاذج االقتصاديــة لتســهيل التعقيــدات مــن حيــث التحليــل النظــري .ويُع ـ ّرف النمــوذج االقتصــادي بأنــه
طريقــة ترتيــب األفــكار حــول األداء االقتصــادي للمجتمــع وتحليلهــا نظريًــا مــن خــال افرتاضــات وتصــورات مصاغــة
رياضيًــا لهــا تفســر اقتصــادي كالدراســة حــول مخــاوف وقيــود األرس املعيشــية والــركات وطبيعــة بيئــة الســوق الــذي
تتفاعــل فيــه هــذه العنــارص.
ويتميــز هــذا املنهــج بالدقــة والنمذجــة الرياضيــة ،باإلضافــة إىل كشــف الخالفــات الكامنــة والقيــود واملواقــف والظــروف
للظواهــر االقتصاديــة املتداخلة.
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١.0

البطالة

هــي عــدم توفــر الفــرص الوظيفيــة للباحثــن عــن عمــل ،ويقــاس معدلهــا بعددهــم ،وغالبًــا مــا يــراوح املعــدل
الطبيعــي للبطالــة بــن  %5إىل %6
وهناك أربعة أنواع للبطالة وهي:
 .1البطالة املوسمية :وهي بطالة تحدث يف نفس الوقت من كل عام ألسباب موسمية.
 .2البطالــة الدوريــة :وهــي انحـراف مؤقــت يف حجــم البطالــة عــى املــدى الطويــل وترتفــع وتنخفــض مــع مــرور
الوقت.
 .3البطالــة االنتقاليــة :وهــي توفــر فــرص وظيفيــة شــاغرة إمــا بســبب تغــر النشــاط االقتصــادي وتطــوره
باســتمرار أو انتظــار الكفــاءات لشــغلها ،وتحــدث بشــكل طبيعــي عــى املــدى الطويــل.
 .4البطالــة الهيكليــة :هــي عــدم توفــر الفــرص الوظيفيــة وتحــدث عــى املــدى الطويــل ،كــا تســاهم يف املعــدل
الطبيعــي .ومــن أمثلتهــا أجــر الكفــاءة أو االتحــادات العامليــة والتــي مفادهــا أن الــركات تســن أجــور يفــوق
مســتوى التــوازن لجــذب العــال أو رفــع مســتوى الــوالء لديهــم.

٢.0

التضخم

وهــو الزيــادة املســتدامة يف املســتوى الرتاكمــي أو العــام لألســعار يف االقتصــاد ومــن أســبابه تغــر العــرض والطلــب
وارتفــاع الرضائــب وتغــر أســعار الــرف.
تضخم ناتج عن الطلب
يحــدث هــذا النــوع مــن التضخــم عندمــا ينمــو الطلــب اإلجــايل مبعــدل غــر مســتدام مؤديًــا إىل زيــادة الضغــط عــى
املــوارد التــي تتســم بالنــدرة وفجــوة إنتــاج إيجابيــة عندمــا يكــون هنــاك طلــب فائــض ،ويســتطيع املنتجــون زيــادة
أســعارهم وتحقيــق هوامــش ربــح أكــر .ويصبــح هــذا التضخــم تهديـ ًدا عندمــا يشــهد االقتصــاد انتعاشً ــا مــع ارتفــاع
الناتــج املحــي اإلجــايل بشــكل أرسع مــن االتجــاه العــام للنمــو عــى املــدى الطويــل للناتــج املحــي اإلجــايل املتوقــع.
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وأسباب التضخم الناتج عن الطلب ما ييل:
 .1تغري سعر الرصف ،وهذا يؤثر عىل صادرات وواردات الدولة برصف العملة األجنبية.
 .2املحفزات املالية العاملة ،كتخفيض الرضائب املبارشة أو غري املبارشة أو زيادة اإلنفاق الحكومي.
 .3املحفزات النقدية لالقتصاد ،مثل ارتفاع الطلب عىل القروض وتراجع أسعار الفائدة .
 .4النمو الرسيع يف البلدان األخرى.

٣.0

السياسة المالية العامة

هــي القــرارات التــي تتخذهــا الحكومــة بشــأن تحصيــل اإليــرادات مــن خــال الرضائــب وطريقــة إنفــاق هــذه
اإلي ـرادات .وغال ًبــا مــا تتــم مقارنتهــا بالسياســة النقديــة ،والتــي يحــدد فيهــا البنــك املركــزي (مؤسســة النقــد العــريب
الســعودي مثـ ًـا) أســعار الفائــدة ويحــدد مســتوى العــرض مــن النقــود .ولهــذه السياســة آثــار عــدة منهــا:
أ) اإلنفاق الحكومي
وميــول كافــة قطاعــات الدولــة االقتصاديــة .ويبــن الجــدول التــايل مجــاالت اإلنفــاق يف امليزانيــة حســب إحصائياتــة
وزارة املاليــة:
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ب) فرض الرضائب
تحقق الحكومة اإليرادات من الدخل واملبيعات والعقارات وغريها يف املقام األول من خالل نظام الرضائب.
ج) االقرتاض الحكومي
إذا كانــت الحكومــة تنفــق أكــر مــا تحقــق مــن اإليـرادات يف ســنة مــا يصبــح لديهــا عجــز يف تلــك الســنة فيتوجــب
عليهــا اقـراض املــال مــن أجــل اإلنفــاق.

٤.0

السياسة النقدية

السياســة النقديــة هــي سياســة االقتصــاد الــكيل املنصــوص عليهــا مــن قبــل البنــك املركــزي كتحديــد أســعار الفائــدة
وغريهــا .وهــي تلعــب الــدور املهيمــن يف التحكــم يف الطلــب الــكيل مــن خــال متديــد التضخــم يف االقتصــاد .
ويســمى ذلــك أيضً ــا بالنظــام النقــدي .وتعتمــد السياســة النقديــة عــى ثــاث وســائل رئيســية وهــي )1( :بيــع أو رشاء
الديــن الوطنــي ( )2تغيــر القيــود االئتامنيــة ( )3تغيــر أســعار الفائــدة عــن طريــق تغيــر متطلبــات االحتياطــي.
أغراض السياسة النقدية
 .1التوظيف الكامل وتقليل نسبة البطالة
 .2استقرار األسعار والذي بدوره يؤدي الستقرار االقتصاد
 .3النمو االقتصادي والتي يزداد فيها الدخل الفردي عىل املدى الطويل
 .4الحفاظ عىل توازن ميزان املدفوعات
أدوات السياسة النقدية
تتمثل أدواتها يف نوعني:
النوع األول :الكمية وهي إما عامة أو غري مبارشة وتشمل ما ييل:
-1سياسة أسعار فوائد البنوك
وهــي ســعر اإلقـراض األدىن للبنــك املركــزي والــذي يقــوم بإعــادة خصــم الكمبيــاالت واألوراق املاليــة الحكوميــة
التــي تحتفــظ بهــا البنــوك التجاريــة .فعندمــا يحصــل التضخــم االقتصــادي يقــوم البنــك املركــزي بزيــادة أســعار
الفوائــد ويصبــح القــرض عمليــة مكلفــة وتقــوم البنــوك التجاريــة باالقـراض بشــكل أقــل .والعكــس صحيــح.
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-2عمليات السوق املفتوحة
وهــي بيــع ورشاء األوراق املاليــة يف ســوق املــال مــن قبــل البنــك املركــزي .فعندمــا ترتفــع األســعار مثــا يقــوم
البنــك املركــزي ببيــع األوراق املاليــة ،ويخفــض احتياطيــات البنــوك التجاريــة وال تســتطيع بعــد ذلــك بتقديــم
القــروض وال الدخــول يف اســتثامرات جديــدة .والعكــس صحيــح.
-3التغيريات يف نسب االحتياطي
ينــص القانــون عــى «أنــه عــى كل بنــك الحفــاظ عــى نســبة معينــة مــن إجــايل الودائــع يف شــكل احتياطــي يف
خزائنــه ،وكذلــك االحتفــاظ بنســبة مئويــة معينــة يف البنــك املركــزي» .وعنــد ارتفــاع األســعار يرفــع البنــك املركــزي
نســبة االحتياطــي ،ويطلــب مــن البنــوك االحتفــاظ مببالــغ أكــر يف البنــك املركــزي .ويتــم تخفيــض احتياطاتهــا
فتقــوم بإقـراض أقــل .ويتأثــر حجــم االســتثامر واإلنتــاج والتوظيــف ســل ًبا .والعكــس صحيــح.
النوع الثاين :النوعية وهي إما انتقائية أو مبارشة ،ويشمل ما ييل:
-1ضوابط االئتامن االنتقائية
تســتخدم ضوابــط االئتــان االنتقائيــة للتأثــر عــى أنــواع معينــة مــن االئتــان ألغ ـراض معينــة .وعــاد ًة تأخــذ
شــكل متطلبــات متغــرة بشــأن الهامش/الضــان للســيطرة عــى أنشــطة املضاربــة يف االقتصــاد .فعنــد وجــود
مضاربــات رسيعــة الوتــرة يف النشــاط االقتصــادي لبعــض الســلع تبــدأ األســعار يف االرتفــاع ويزيــد البنــك املركــزي
مــن الضامنــات .والنتيجــة هــي تخفيــض قيمــة القــروض يف مقابــل ضامنــات محــددة.
ويجــب اعتــاد آليــات أســعار فوائــد البنــوك ،وعمليــات الســوق املفتوحــة ،ونســب االحتياطــي النقــدي وتدابــر
الرقابــة االنتقائيــة يف نفــس الوقــت للوصــول إىل سياســة نقديــة فعالــة مضــادة لتقلبــات الــدورة االقتصاديــة.
ويتفــق أصحــاب النظريــات النقديــة عــى أن نجــاح تلــك السياســة يعتمــد أيضــا عــى القــدرة عــى مواجهــة
التضخــم والركــود ســواء برفــع الثقــة بــن الــركات يف األعــال أو غريهــا مــن العوامــل .كــا يؤكــد خـراء النقــد
أن السياســة النقديــة أكــر مرونــة مــن السياســة املاليــة العامــة وميكــن تطبيقهــا بوتــرة رسيعــة.
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تمارين الفصل الثالث

أ

ضع عالمة ( ) أمام العبارة الصحيحة أو عالمة (×) أمام العبارة الخاطئة فيام ييل:

 .1عمليات السوق املفتوحة هي بيع ورشاء األوراق املالية يف سوق املال من قبل البنك املركزي.
 .2تعترب سياسة أسعار فوائد البنوك من أدوات السياسة املالية العامة.
 .3تعترب الرضائب من أدوات السياسة النقدية.
 .4يحدث تضخم سحب الطلب عندما ينمو الطلب اإلجاميل مبعد ٍل غري مستدامٍ .
 .5يعني التضخم زياد ًة مستدام ًة يف املستوى الرتاكمي أو العام لألسعار يف االقتصاد.

ب

اخرت اإلجابة الصحيحة يف كل مام ييل:

 -1يُعنى التحليل االقتصادي الكيل بدراسة:
أ) السلوك االقتصادي لكل
وحد ٍة اقتصادي ٍة عىل حد ٍة.

ب) السلوك االقتصادي للمجتمع
مثل :البطالة.

ج) السلوك االقتصادي لكل
الوحدات االقتصادية.

د) جميع ما سبق.

 -2تتمثل األغراض الرئيسية للسياسة النقدية:
أ) التوظيف الكامل.

ب) النمو االقتصادي.

ج) استقرار األسعار.

د) جميع ما سبق.

 -3تشمل سياسة املالية العامة القرارات التي تتخذها الحكومة بشأن:
أ) تحصيل اإليراد وطريقة إنفاقها.

ب) إدارة عرض النقود.

ج) إدارة أسعار الفائدة.

د) جميع ما سبق.

 -4من أدوات السياسة النقدية:
أ) اإلنفاق الحكومي.

ب) الرضائب.

ج) التغيري يف نسب االحتياطي

د) ال يشء مام سبق.

 -5من األسباب الرئيسية لتضخم سحب الطلب:
أ) تغري سعر الرصف.

ب) املحفزات املالية.

ج) املحفزات النقدية.

د) جميع ما سبق.
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ج

أجب عىل األسئلة التالية:

 -1ذكر أهم أدوات السياسة النقدية؟
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................
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الفصل األول
الوحدة األولى

أ

ضع عالمة ( ) أمام العبارة الصحيحة أو عالمة (×) أمام العبارة الخاطئة فيام ييل:

 .1تُ ّثل القيمة تقدي ًرا للسعر املحتمل دفعه مقابل سلع وخدمات يف وقت محدد.
صحيح يُعنى بتقدير القيمة لغرض محدد ويف لحظة زمنية محددة( .تصحيح:علم وفن)
 .2التقييم هو عل ٌم
ٌ
 .3يجب أخذ فرتات التحول يف السوق بعني االعتبار عند تقدير القيمة السوقية.
 .4تُ ثل التكلفة املبلغ املطلوب دفعه لرشاء أو إنتاج السلع أو تقديم الخدمات.
 .5يعتمد أسلوب السوق عىل قيمة التدفقات النقدية التي يحققها نشاط األعامل
 .6يف أغلب الحاالت ،يكون الهدف الرئييس لل ُمق ِّيم هو تقدير القيمة السوقية.

ب

اخرت اإلجابة الصحيحة يف كل مام ييل:

-1القيمة التي يحققها العقار إذا تم عرضه للبيع يف سوقٍ مفتوح ٍة وتنافسي ٍة تس ّمى:
أ) القيمة االستثامرية.

ج) القيمة السوقية.
 -2من رشوط القيمة السوقية:
ٍ
أ) أن تكون املعاملة عىل ٍ
محايد.
أساس
ج) أن يكون البائع راغبًا يف البيع.

ب) قيمة التصفية.

د) القيمة التأمينية.

ب) أن يكون املشرتي راغبًا يف الرشاء.
د) جميع ما سبق.

 -3القيمة االستثامرية للعقار تُ ثّل:
أ) قيمة العقار من وجهة نظر مستثم ٍر محد ٍد .ب) قيمة العقار التي ميكن تحصيلها من بيع عقا ٍر يف
زمني محدو ٍد.
إطا ٍر ٍّ
ج) قيمة العقار التي تنشأ عن دمج حقني
أو أكرث من الحقوق العقارية.
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د) قيمة العقار الوارد تعريفها يف عقد أو
وثيقة التأمني.

×

 -4قيمة تصفية العقار تُ ثّل:
أ) قيمة العقار من وجهة نظر مستثم ٍر محد ٍد .ب) قيمة العقار التي ميكن تحصيلها من بيع
زمني محدو ٍد.
عقا ٍر يف إطا ٍر ٍّ
ج) قيمة العقار التي تنشأ عن دمج حقني أو د) قيمة العقار الوارد تعريفها يف عقد أو
أكرث من الحقوق العقارية.

وثيقة التأمني.

 -5من مبادئ التقييم العقاري مبدأ االستبدال ويُقصد به:
أ) قيمة العقار تُ ثّل القيمة الحالية للمنافع
املستقبلية املتوقع الحصول عليها.
ج) االستخدام األفضل واألمثل للعقار.

ج

ب) األسواق العقارية تتسم بالديناميكية وليس
بالثبات والجمود.
ات ُأخرى بديل ٌة.
لكل من البائع واملشرتي خيار ٌ
د) ٍّ

أكمل الفراغات التالية باستخدام إحدى االختيارات املتاحة لك أدناه:

.........................
 .1اشرتي خالد العقار مببلغ  800,000ريال .يُسمى املبلغ املدفوع السعر
 .2عبد هللا مهتم برشاء العقار ألغر ٍ
اض استثامري ٍة وقيمته بالنسبة له مليون ريال تسمى قيمة املليون ريال
االستثامرية
القيمة...............................
بالقيمة.....................
 .3قام خالد بتأمني املبنى مببلغ  400,000ريال .هذه القيمة تُسمى
التأمينية
اإليجارية
بالقيمة.......................
 .4سيقوم خالد بتأجري العقار مببلغ  40,000ريال سنويا .هذه القيمة ت ُسمى

د

أجب باختصار عىل السؤال التايل؟

 .1اذكر الفرق بني القيمة والسعر؟
...............................................................................................................................................................................
القيمة :متثل رأي تقديري للمبلغ املحتمل تحققه يف سوق مفتوحة وتنافسية ،يف حني ميثل السعر:
...............................................................................................................................................................................
مبلغ التبادل الفعيل الذي ميكن مالحظته يف سوق مفتوحة سواء تم اإلفصاح عنه أم ال.
...............................................................................................................................................................................
 )2اذكر العنارص األساسية للقيمة السوقية؟
...............................................................................................................................................................................
املبلغ املقدر  ،ينبغي عىل أساسه مبادلة العقار  ،تاريخ التقييم  ،مشرت و بائع راغبني
...............................................................................................................................................................................
معاملة عىل أساس محايد  ،التسويق املناسب ،الترصف عىل أساس من املعرفة و الحكمة
...............................................................................................................................................................................
عدم وجود قرس أو إجبار
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الفصل الثاني
الوحدة األولى

أ

ضع عالمة ( ) أمام العبارة الصحيحة أو عالمة (×) أمام العبارة الخاطئة فيام ييل:

 .1يف اململكة العربية السعودية تخضع مهنة التقييم العقاري وفروع التقييم األخرى إىل إدارة مؤسسة النقد العريب
السعودي( .تصحيح:الهيئة السعودية للمقيمني املعتمدين)

×

 .2من ضوابط املامرسات الجيدة يف مهنة التقييم مراعاة العميل واعتباراته.
 .3الهدف الرئييس من عمل امل ُق ِّيمني يف القطاع الخاص هو تقديم املساعدة واملشورة للدولة والسلطات املحلية.
(تصحيح :القطاع العام)

×

 .٤يشمل دور امل ُ َق ِّيم يف القطاع العام التقييم ألغر ٍ
اض قانوني ٍة وغري قانوني ٍة.
 .٥تقدير قيم العقارات التابعة للدولة يعترب تقيي ٌم يف القطاع العام ألغر ٍ
اض قانوني ٍة.
(تصحيح :ألغراض محاسبية)

ب

اخرت اإلجابة الصحيحة يف كل مام ييل:

 -١أساسيات املامرسات الجيدة يف التقييم تتمثل يف:
أ) مراعاة اإلدارة واعتباراتها.

ب) مراعاة املكتب واعتباراته.

ج) مراعاة العميل واعتباراته.

د) جميع ما سبق.

 -٢التقييم ألغر ٍ
اض محاسبي ٍة يُقصد به:
أ) التقييم يف حالة نزع ِملْ ِكيَّ ٍة للمصلحة العامة .ب) التقييم ألغراض إعداد امليزانيات ونرش الحسابات السنوية.

ج) التقييم لغرض تحديد القيمة اإليجارية.
 -٣يشمل دور املُق ِّيم يف القطاع الخاص:

أ) تقديم الخدمات االستشارية لرشكات
التطوير العقاري.
ج) تقدير قيمة العقارات املعنية
بالقضايا املدنية.
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د) التقييم ألغراض الرهن العقاري.

ب) تقديم املساعدة واملشورة للدولة.
د) ال يشء مام سبق

×

 -٤التقييم ألغر ٍ
اض قانوني ٍة يُقصد به:
أ) التقييم يف حالة نزع ِملْ ِك َّية للمصلحة العامة.
ج) التقييم ألغراض البيع.

ج

د

ب) التقييم ألغراض إعداد الرشاء.
د) جميع ما سبق

صل التعريف مع اإلجابة الصحيحة :
ب التقييم ألغراض تقدير قيمة
ِملْ ِك َّية تم انتزاعها.

التقييم ألغر ٍ
اض محاسبي ٍة

أ

التقييم ألغر ٍ
اض قانوني ٍة

ب

التقييم ألغراض تقدير السعر
د املتوقع للعقار يف حالة البيع
والرشاء.

التقييم ألغراض الرهن
العقاري

ج

التقييم ألغراض إعداد
أ امليزانيات ونرش القوائم املالية.

التقييم ألغراض البيع والرشاء د

التقييم ألغراض الحصول عىل
ٍ
عقاري.
قرض
ج
ٍ

أجب باختصار عىل السؤال التايل؟

 .1اذكر الفرق بني دور امل ُقيِّم يف القطاع العام والقطاع الخاص؟

الدور الرئييس للمقيم يف القطاع الخاص هو تقديم املساعدة واملشورة للدولة والسلطات املحلية والجهات
...............................................................................................................................................................................
القانونية واملوضوعات ذا ت الصلة بالعقارات .يف حني يكون دور املقيم يف القطاع الخاص تقديم خدمات
...............................................................................................................................................................................
التقييم ضمن رشكات التقييم واالستشارات العقارية واملطورين العقاريني واملؤسسات املالية.
...............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
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الفصل الثالث
الوحدة األولى

أ

ضع عالمة ( ) أمام العبارة الصحيحة أو عالمة (×) أمام العبارة الخاطئة فيام ييل:

 .1يشمل العقار فقط األرايض واألشجار( .تصحيح:األرايض وماتصل بها اتصال دائم من أشجار ومباين)

×

 .2مفهوم العقار أوسع من مفهوم املِلْ ِكيَّة العقارية( .تصحيح:مفهوم امللكية العقارية أوسع من مفهوم العقار)

×

 .3من الحقوق املرتتبة عن املِلْ ِك َّية العقارية نجد حق التطوير وحق الرهن.
 .4الحيازة اإليجارية متثل ِملْ ِك َّي ًة عقاري ًة ملد ٍة محدود ٍة.
أصول ملموس ًة وغري ملموس ٍة (تصحيح:غري متداولة)
أصول ثابت ٌة وطويلة األجل وميكن أن تكون ٌ
 .5األصول املتداولة هي ٌ

ب

اخرت اإلجابة الصحيحة يف كل مام ييل:

ً
(تحقق)دخل هي:
 -1من أنواع العقارات التي تدر
أ) املكاتب.

ب) الوحدات التجارية ملبيعات التجزئة ،العقارات الصناعية،
والوحدات السكنية املؤجرة.

ج) الوحدات السكنية املؤجرة.

د) جميع ما سبق.

 -2املخاطر املرتبطة بإشغار العقارات الصناعية هي مخاطر:
أ) انخفاض قيمة العقار.

ب) انخفاض القيمة اإليجارية.

ج) عدم إشغال العقار.

د) صعوبة تسييل العقار.

 -3العقارات واملنشآت املستخدمة يف النشاط الزراعي والرعوي والبساتني والغابات تسمى:
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أ) أمالك زراعية.

ب) عقارات تجارية.

ج) عقارات صناعية.

د) جميع ما سبق.
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×

ج

د

صل التعريف مع اإلجابة الصحيحة :
جميع املصالح والحقوق
والحصص واملنافع املرتبطة
بالعقار.

األصول

أ

ب

املِلْ ِك َّية العقارية

ب

األشياء الثابتة مثل :األرايض
ج واملباين التي ال ُيكن نقلها دون
تلف.

العقار

ج

موارد تتحكم فيها املنشأة
أ نتيج ًة ألحداث سابقة حيث
تتوقع املنشأة منها

أجب باختصار عىل السؤال التايل؟

 .1اذكر بعض منافع االستثامر يف العقارات الصناعية؟
...............................................................................................................................................................................
أ) ريع (القيمة االيجارية) عالية وبالتايل عائد أعىل.
...............................................................................................................................................................................
ب) عقود ايجار طويلة األجل
...............................................................................................................................................................................
ج) الحصول عىل قيمة إيجارية صافية من التكاليف
...............................................................................................................................................................................
د) العقارات الصناعية ال تحتاج قدرا كبريا من الصيانة

 -٢اذكر بعض األمثلة عن الحقوق املرتتبة عن املِلْ ِكيَّة العقارية؟

...............................................................................................................................................................................
تخول حقوق امللكية للاملك مصالح ومنافع محددة فيام ميلك ،عىل سبيل املثال حق الترصف
...............................................................................................................................................................................
يف العقار كحق للبيع أو التأجري أو حق استخدامه.
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الفصل الرابع
الوحدة األولى

أ

ضع عالمة ( ) أمام العبارة الصحيحة أو عالمة (×) أمام العبارة الخاطئة فيام ييل:

 .1الخاصية الرئيسية للعقار هي التفاوت وعدم التامثل.
ُ .2يثّل العقار استثام ًرا قصري األجل( .تصحيح:طويل األجل)

×

 .3من الخصائص الطبيعية لألرض عدم التلف ويعني ذلك عدم تحريكها أو نقلها( .تصحيح:عدم االهالك أو الدمار)

×

سقف.
 .4من الخصائص االقتصادية لألرض الندرة ويعني ذلك أن عرض األرايض محدو ٌد وله
ٌ
 .5تُؤثر نسبة منو السكان عىل طلب العقار.

ب

اخرت اإلجابة الصحيحة يف كل مام ييل:

 -1من خصاص األرض االقتصادية الثبات يف االستثامر ،ويعني ذلك:
سقف،
أ) عرض األرايض له
ٌ
اض جديدةٍ.
وال ميكن إنتاج أر ٍ
ج) االستثامر يف األرايض يكون طويل األجل.

ب) األرايض ثابت ٌة وغري قابل ٍة للتحريك.
د) جميع ما سبق.

-2من العوامل املُؤثرة عىل عرض العقار:
أ) ثبات املعروض من األرض.

ب) توفري األموال.

ج) الترشيع يف املجال العقاري.

د) جميع ما سبق.

 -3التطوير العقاري من العوامل املُؤثرة عىل طلب العقار ،وهي تُعترب:
ب) عوامل اجتامعي ٍة.
أ) عوامل اقتصادي ٍة.
ج) عوامل مكاني ٍة وبيئي ٍة.
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د) ال يشء مام سبق.

ج

د

صل التعريف مع اإلجابة الصحيحة :
مصدر للدخل

أ

عقاري أو
حق
ال يوجد مطلقًا ٌّ
ٍّ
ج عقا ٌر مياثل آخر بصور ٍة تام ٍة.

طويلة األجل

ب

ٍ
لسنوات
ب تستمر العقارات
عديد ٍة مبعدل تهالك بطيء.

عدم التامثل

ج

دخل جاريًا
تُتيح العقارات ً
ودخل رأسام ٍّيل.
ً

أ

أجب باختصار عىل السؤال التايل؟

 .1اذكر الخصائص الطبيعية واالقتصادية لألرض؟
...............................................................................................................................................................................
• الخصائص الطبيعية لألرض
...............................................................................................................................................................................
• الثبات وعدم التلف وفريدة من نوعها.
...............................................................................................................................................................................
• الحصائص االقتصادية لألرض
...............................................................................................................................................................................
• الندرة وثبات االستمرار واستقراره وتفضيالت املوقع وقابلية التطور .
..............................................................................................................................................................................
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الفصل الخامس
الوحدة األولى

أ

ضع عالمة ( ) أمام العبارة الصحيحة أو عالمة (×) أمام العبارة الخاطئة فيام ييل:

ٍ
استهالك حا ٍّيل لرأس املال من أجل الحصول يف املستقبل عىل عوائد مساوي ٍة لرأس املال.
 .1االستثامر هو التخيل عن
 .2االستثامر الحقيقي هو االستثامر يف األوراق املالية( .تصحيح:يف العقار واألصول الحقيقية)

 .3يتم حساب معدل العائد عىل االستثامر بقسمة القيمة االستثامرية عىل عوائد االستثامر.
(تصحيح:قسمة عوائد االستثامر عىل القيمة االستثامرية )

×

 .4ال تؤثر أسعار الفائدة عىل تكلفة العقار وعىل القيمة اإليجارية( .تصحيح :فتؤثر)

×

 .5تعترب القيمة اإليجارية للعقار ً
يل( .تصحيح :جاري)
دخل رأسام ٍّ

×

ب

اخرت اإلجابة الصحيحة يف كل مام ييل:

-1االستثامر الخايل من املخاطر هو االستثامر يف:
أ) العقارات.

ب) السندات التي تصدرها الرشكات.

ج) األوراق املالية التي تصدرها الحكومة.

د) شهادات االيداع املرصفية.

 -2األسهم املمتازة هي:
أ) أور ٌاق مالي ٌة قابل ٌة للتداول.
ج) ال تخول لصاحبها املشاركة
يف قرارات الرشكة.

ب) شهادة ِملْ ِك ِّية.
د) جميع ما سبق.

 -3التأخري يف تنفيذ املرشوع العقاري وفقا للمدة الزمنية واملواصفات املحددة يُسمى:
أ) مخاطر التسييل.

ب) مخاطر التنفيذ.

ج) مخاطر التمويل.

د) مخاطر التضخم.

 -4من العوامل املؤثرة عىل القيمة اإليجارية:
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×

أ) عمر املبنى.

ب) موقع العقار.

ج) العرض والطلب.

د) جميع ما سبق.
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 -5إذا كان معدل العائد االسمي  %18ونسبة التضخم  % 5فإن معدل العائد الحقيقي عىل االستثامر هو:
ب) .%5

أ) .%23
ج) .%13

ج

د

د) ال يشء مام سبق.

صل التعريف مع اإلجابة الصحيحة :
أور ٌاق مالي ٌة قابل ٌة للتداول
تصدرها الرشكات وتعترب
شهادة يف الدين.

األسهم العادية

أ

ج

األسهم املمتازة

ب

أور ٌاق مالي ٌة قابل ٌة للتداول
ب تصدرها الرشكات وهي تُ ثّل
شهادة ِملْ ِكيَّة.

السندات

ج

أور ٌاق مالي ٌة قابل ٌة للتداول
تصدرها الرشكات تخول
لصاحبها حق التصويت يف
الرشكة.

أ

أجب باختصار عىل السؤال التايل؟

 .1اذكر أهم مخاطر االستثامر العقاري؟
• صعوبة تسييل العقار
...............................................................................................................................................................................
• مخاطر التنفيذ
...............................................................................................................................................................................
• مخاطر نقص السيولة
...............................................................................................................................................................................
• مخاطر االعامل
...............................................................................................................................................................................
• مخاطر التضخم
..........................................................................................................................................................................
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الفصل األول
الوحدة الثانية

أ

ضع عالمة ( ) أمام العبارة الصحيحة أو عالمة (×) أمام العبارة الخاطئة فيام ييل:

.1

اإلحصاء هو علم البيانات الذي ينطوي عىل جمعٍ ،وتنظيمٍ  ،وتحليلٍ  ،وتفسريٍ ،وعرض البيانات للمساعدة يف
صنع قرار ٍ
ات سليم ٍة وف َّعال ٍة.
العينة هي مجموع ٌة أكرب من املجتمع اإلحصايئ( .تصحيح:مجموعة أصغر من املجتمع االحصايئ)

.3

ُتغي التابع هو امل ُتغري الرئييس الذي يخضع للبحث والتقيص وهدف الباحث هو فه ٌمه ووصفٌه ورش ٌحه.
امل ّ

.٤

ال يتغري املتغري التابع إال بتغري املتغري املستقل

.٥

ال يوجد عالق ٌة بني العينة واملجتمع اإلحصايئ( .تصحيح:ومن خالل العينة ميكن تقديم املعلومات عن املجتمع اإلحصايئ)

×

.٦

عددي يوضح ويصف خاصي ًة محدد ًة عن الع ّينة( .تصحيح:يصف خاصية عن املجتمع)
قياس
ٌّ
امل َعلم هو ٌ

×

.٧

اإلحصاء الوصفي يُعنى باستخدام عين ٍة من البيانات للوصول إىل نتائج حول مجتمع العينة.

×

.٨

ُيثل الوسيط القيمة املتوسطة يف مجموع ٍة مرتب ٍة من األرقام.

.٩

املنوال هو السعر األكرث تكرا ًرا يف مجموع ٍة مرتب ٍة من البيانات.

.2

(تصحيح:االحصاء االستداليل)

 .١٠يتضمن اإلحصاء الوصفي بناء الرسوم البيانية ،واملخططات والجداول ،وحساب املقاييس الوصفية املتنوعة.

ب

اخرت اإلجابة الصحيحة يف كل مام ييل:

 -1تُسمى املجموعة الفرعية من املجتمع اإلحصايئ:
أ) البيانات.

ب) العينة.

ج) املجتمع.

د) جميع ما سبق.

وصفي ألحد املتغريات يتم باستخدام بيانات العينة:
قياس
-2
ٌ
ٌّ

أ) اإلحصائية.

ُتغي املستقل
ج) امل ّ
148

جميع الحقوق محفوظة للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ©

ُتغي التابع.
ب) امل ّ

د) امل َعلم.

×

قياس محد ٍد للمسافة بينها تُسمى:
بيانات تتبع نظا ًما مع ٍ
ٌ
-3
ب) بياناتٌ أولي ٍة.
أ) مقياس الفرتات.
د) بياناتٌ اسمي ٍة.

ج) بياناتٌ ترتيبي ٍة.

بيانات مثل «جيد جدً ا ،جيد ،متوسط ،سيئ» هي بيانات:
ٌ
-4
ب) بياناتٌ أولي ٍة.
أ) بيانات الفرتة الزمنية.
د) بياناتٌ اسمي ٍة.

بيانات ترتيبي ٍة.
ٌ
ج)

بيانات مثل «نوع املولود (ذك ٌر أو أنثى) ،أجب بنعم أو ال» هي بيانات:
ٌ
-5
ب) بياناتٌ أولي ٍة.
أ) بيانات الفرتة الزمنية.
ج) بياناتٌ ترتيبي ٍة.

ج

بيانات اسمية
ٌ
د)

أجب عىل األسئلة التالية:
األرايض

السعر/مرت مربع

أرض رقم 1
أرض رقم 2
أرض رقم 3
أرض رقم 4
أرض رقم 5
أرض رقم 6
أرض رقم 7

 2,000ريال
 3,000ريال
 1,000ريال
 2,000ريال
 2,000ريال
 2,000ريال
 3,000ريال

احسب متوسط األسعار ،والوسيط ،واملنوال؟
...............................................................................................................................................................................
متوسط األسعار  2,142.86ريال سعودي
...............................................................................................................................................................................
الوسيط=  2,000ريال سعودي
...............................................................................................................................................................................
املنوال=  2,000اريال سعودي
..............................................................................................................................................................................
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الفصل الثاني
الوحدة الثانية

أ

ضع عالمة ( ) أمام العبارة الصحيحة أو عالمة (×) أمام العبارة الخاطئة فيام ييل:

.1

حل.
منهجي ومنظ ٌم للبحث والتقيص عن مشكل ٍة محدد ٍة تتم مواجهتها يف بيئة عملٍ وتحتاج إىل ٍّ
البحث هو مجهو ٌد
ٌ

.2

يركّز البحث الك ّمي عىل تحليل شعور الناس وطريقة تفكريهم واتخاذ القرارات.

.3

ٍ
ٍ
بيانات عددي ٌة أو
ينتج عن البحث النوعي
بيانات ميكن تحويلها إىل أرقام( .تصحيح:الكمي)

.4

الكمي طرقًا مثل :االستبيانات ،واالستقصاءات ،والنمذجة.
يستخدم البحث
ّ

.5

البحث باستخدام املسح االستقصايئ هو طريق ٌة لجمع املعلومات من خالل طرح األسئلة.

.٦

ال ت ُؤثر طريقة جمع البيانات عىل نتائج الدراسة( .تصحيح:تؤثر املعلومات غري الدقيقة سل ًبا عىل نتائج الدراسة)

×

.٧

طرق ت ُطبق اختبار ٍ
الطرق املعلمية هي ٌ
ات إحصائي ًة عىل البيانات التي ال تستويف معايري االفرتاض األسايس الخاص
باالختبار
مجموعات النقاش املركّز تُ ثّل الشكل األكرث شيو ًعا للبحث النوعي.

×

.٩

ُتغيات بطريق ٍة تصويري ٍة.
يُعني تحليل االنحدار الخطي البسيط يف تحديد العالقات بني امل ّ

.٨

 .١٠يُستعمل تحليل االنحدار الخطي امل ُتعدد يف تحليل العالقة بني أكرث من ُم ّ ٍ
تغي
مستقل.
ٍّ

ب

اخرت اإلجابة الصحيحة يف كل مام ييل:

 -1من أدوات النمذجة اإلحصائية:
أ) تحليل اإلنحدار البسيط.

ب) التحليل االستقرايئ.

ج) تحليل اإلنحدار املتعدد.

د) أ و ج

 -2من أساليب البحث الكمي:
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أ) البحث االستقصايئ.

ب) الدراسة التجريبية.

ج) النمذجة عىل أساس البيانات الثانوية.

د) جميع ماسبق.
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×

×

 - ٣إذا أردنا تفسري ُمحددات االيجار السنوي للشقق باملساحة والقرب من املرافق باستعامل منوذج االنحدار
تغي «االيجار السنوي» يُعترب:
الخطي املتعدد فإن ُم ّ

تغي مستقل.
أ) ُم ّ

تغي عشوايئ.
ج) ُم ّ

ج

تغي تابع.
ب) ُم ّ

د) جميع ماسبق

أجب عىل األسئلة التالية:

اذكر أهم أساليب البحث النوعي؟
• مجموعة النقاش الركز
...............................................................................................................................................................................
• دراسة حالة
...............................................................................................................................................................................
• تحليل محتوى
..............................................................................................................................................................................
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الفصل األول
الوحدة الثالثة

أ

ضع عالمة ( ) أمام العبارة الصحيحة أو عالمة (×) أمام العبارة الخاطئة فيام ييل:

 .1تتسم املوارد االقتصادية بالتنوع والوفرة( .تصحيح:الندرة)

×

 .2املشكلة االقتصادية تواجه األفراد فقط( .تصحيح:األفراد والرشكات والدولة )

×

 .3يُظهر ُمنحنى إمكانيات اإلنتاج ما ميكن إنتاجه وليس ما يطلب املجتمع إنتاجه.
أي نقط ٍة تقع عىل منحنى إمكانيات اإلنتاج تعني أ ّن املوارد مل يتم استغاللها بالطريقة األمثل.
ُّ .4
(تصحيح :نقاط إنتاج مثىل ،وتوضح أقىص كمية ميكن إنتاجها)

×

 .5يف سوق املنافسة الكاملة ،يتعامل البائعون بسعر السوق.
 .6املحتكر هو الرشكة التي تنتج سلع ٍة لها بدائل شبيه ٍة( .تصحيح:ليس لها)

×

 .7تستطيع الرشكة يف السوق التنافسية أن تؤثر عىل السعر بشكلٍ مبارشٍ( .تصحيح:السوق االحتكارية)

×

شكل من أشكال احتكار األقلية.
 .8جميع األعامل التجارية «الكبرية» هي ٌ

ب

152

اخرت اإلجابة الصحيحة يف كل مام ييل:

 -1تظهر سوق املنافسة الكاملة يف حالة:
أ) حواجز دخو ٍل وخرو ٍج منخفض ٍة.

ب) تجانس املنتجات.

ج) املعرفة الكاملة بنوعية املنتج.

د) كل ما ذكر صحيح.

 -2تتمثل املنافسة االحتكارية يف وجود:
أ) عد ٍد قليلٍ من الرشكات.

ب) عدم تفاعل الرشكات مع ترصفات بعضها البعض.

ٍ
منتجات متشابه ٍة.
ج)

د) كل ما ذكر صحيح.
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 -3االتحاد االحتكاري هو:
أ) ٌ
رسمي بني عدة
اتفاق
ٌ
ٍ
رشكات يف احتكار األقلية.

ب) ٌ
رسي بني عدة
اتفاق ٌّ
ٍ
رشكات يف احتكار األقلية.

ج) اتفاق كل رشكات السوق التنافيس.

د) جميع ماسبق .

 -4تظهر االحتكارات بسبب:
أ) عوائق الدخول.

ب) اقتصاديات الحجم.

ج) التحكم يف موارد نادرة

د) جميع ماسبق

ج

أجب باختصار ٍعىل السؤال التايل:

 -1اذكر خصائص احتكار األقلية؟
• مجموعة النقاش املركز
...............................................................................................................................................................................
• دراسة حالة
...............................................................................................................................................................................
• تحليل محتوى
...............................................................................................................................................................................
 -2عندما يقوم املجتمع بتوظيف موارده عىل الوجه األمثل ،فكم وحدة من املواد الغذائية والهواتف الذكية ُيكنه
إنتاجهم؟

................................................................................
 35هواتف ذكية
................................................................................
 11مواد غذائية
................................................................................
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الفصل الثاني
الوحدة الثالثة

أ

ضع عالمة ( ) أمام العبارة الصحيحة أو عالمة (×) أمام العبارة الخاطئة فيام ييل:

ٍ
كميات أقل تدريج ًيا.
 .1ارتفاع مثن سلع ٍة يدفع املنتجني إىل زيادة إنتاجهم بينام يدفع املستهلكني إىل رشاء
ٍ
كميات أقل عند نفس السعر.
 .2إذا انتقل منحنى العرض إىل اليمني فإ ّن ذلك يعني أن املنتجني سيقومون بعرض
(تصحيح:أكرب)

×

 .3ينص قانون الطلب عىل ارتفاع الكمية املطلوبة من السلعة كلام انخفض مثنها ،عىل فرضية بقاء العوامل األخرى
عىل حالها.
 .4انخفاض تكلفة عنارص اإلنتاج يؤدي إىل انتقال منحنى الطلب إىل اليمني( .تصحيح:العرض)

×

 .5ميثل ُمنحنى العرض الكميات املطلوبة التي يستطيع املستهلك رشاؤها عند األمثان املختلفة مع افرتاض بقاء
األشياء األخرى عىل حالها( .تصحيح:منحنى الطلب)

×

 .6إذا ارتفع عدد املنتجني والبائعني يف السوق ،فذلك يعني انتقال منحنى العرض إىل اليمني عند كل سعرٍ.

ب

اخرت اإلجابة الصحيحة يف كل مام ييل:

 -1يُعنى التحليل االقتصادي الجزيئ بدراسة:
أ) السلوك االقتصادي لكل وحد ٍة
اقتصادي ٍة عىل حد ٍة.
ج) السلوك االقتصادي لكل
الوحدات االقتصادية.

ب) السلوك االقتصادي
للمجتمع ،مثل :البطالة.
د) جميع ما سبق.

 -2زيادة الكمية املطلوبة من سلع ٍة معين ٍة نتيجة انخفاض السعر هو مبثابة:
أ) انتقالٍ عىل نفس منحنى الطلب.

ب) انتقال منحى الطلب اىل اليسار.

ج) انتقال منحنى الطلب اىل اليمني

د) ثبات عىل نفس منحنى الطلب.

 -3من العوامل التي تؤدي إىل انخفاض الطلب لسلع ٍة معين ٍة:
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أ) انخفاض أسعار السلع البديلة.

ب) انخفاض الدخل.

ج) ارتفاع أسعار السلع املك ّملة

د) جميع ما سبق.
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ج

أجب عىل األسئلة التالية:

 .1اذكر بعض العوامل التي تؤثر عىل الزيادة يف الطلب؟
• ارتفاع الدخل
...............................................................................................................................................................................
• ارتفاع أسعار السلع البديلة
...............................................................................................................................................................................
• ارتفاع عدد السكان
..............................................................................................................................................................................
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الفصل الثالث
الوحدة الثالثة

أ

ضع عالمة ( ) أمام العبارة الصحيحة أو عالمة (×) أمام العبارة الخاطئة فيام ييل:

 .1عمليات السوق املفتوحة هي بيع ورشاء األوراق املالية يف سوق املال من قبل البنك املركزي.
 .2تعترب سياسة أسعار فوائد البنوك من أدوات السياسة املالية العامة( .تصحيح:السياسة النقدية)

×

 .3تعترب الرضائب من أدوات السياسة النقدية( .تصحيح:السياسة املالية)

×

 .4يحدث تضخم سحب الطلب عندما ينمو الطلب اإلجاميل مبعد ٍل غري مستدامٍ ( .تصحيح:الكمية املعروضة)

×

 .5يعني التضخم زياد ًة مستدام ًة يف املستوى الرتاكمي أو العام لألسعار يف االقتصاد.

ب

اخرت اإلجابة الصحيحة يف كل مام ييل:

ُ -1يعنى التحليل االقتصادي الكيل بدراسة:
أ) السلوك االقتصادي لكل
وحد ٍة اقتصادي ٍة عىل حد ٍة.

ب) السلوك االقتصادي للمجتمع
مثل :البطالة.

ج) السلوك االقتصادي لكل
الوحدات االقتصادية.

د) جميع ما سبق.

 -2تتمثل األغراض الرئيسية للسياسة النقدية:
أ) التوظيف الكامل.

ب) النمو االقتصادي.

ج) استقرار األسعار.

د) جميع ما سبق.

 -3تشمل سياسة املالية العامة القرارات التي تتخذها الحكومة بشأن:
أ) تحصيل اإليراد وطريقة إنفاقها.

ب) إدارة عرض النقود.

ج) إدارة أسعار الفائدة.

د) جميع ما سبق.

 -4من أدوات السياسة النقدية:
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أ) اإلنفاق الحكومي.

ب) الرضائب.

ج) التغيري يف نسب االحتياطي

د) ال يشء مام سبق.
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 -5من األسباب الرئيسية لتضخم سحب الطلب:
أ) تغري سعر الرصف.

ب) املحفزات املالية.

ج) املحفزات النقدية.

د) جميع ما سبق.

ج

أجب عىل األسئلة التالية:

 -1ذكر أهم أدوات السياسة النقدية؟
• سياسة أسعار فوائد البنوك
...............................................................................................................................................................................
• تغريات يف نسب االحتياطي
...............................................................................................................................................................................
• عمليات السوق املفتوحة
..............................................................................................................................................................................
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المراجع
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