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األول

مقدمة عن التقييم بأسلوب السوق

أســلوب التقييــم العقــاري باالعتــاد عــى الســوق هــي طريقــة تقديــر قيمــة عقــار أو أمــاك عقاريــة باالعتــاد عــى
املقارنــة الســوقية بــن العقــار محــل التقييــم والعقــارات املشــابهة املوجــودة يف نفــس املنطقــة والتــي تــم بيعهــا
حديثًــا .ويشــتق مــؤرش القيمــة للعقــار محــل التقييــم مــن خــال تطبيــق وحــدات مقارنــة مناســبة والقيــام بتعديــات
وعمليــات تســوية عــى أســعار بيــع العقــارات املشــابهة بنــاء عــى عنــارص املقارنــة .ويقــوم املقيــم العقــاري بدراســة
العديــد مــن العنــارص املؤثــرة عــى العقــار مثــل موقــع العقــار وحالتــه ومســتوى التشــطيبات الداخليــة والخارجيــة،
إضافــة اىل ظــروف الســوق وتاريــخ عمليــات البيــع وظــروف البيــع والتــي عــادة مــا تلعــب دورا ً أساســياً يف تقديــر قيمــة
العقــار محــل التقييــم .وتتطلــب هــذه الطريقــة الحصــول عــى أوصــاف دقيقــة للعقــارات املقارنــة ،وتعبــر دقيــق عــن
أســعار املبيعــات واملعلومــات ذات الصلــة .ويتجــاوز توصيــف العقــارات املقارنــة األبعــاد املاديــة للعقــارات ،كــا يجــب
أن يتضمــن الحقــوق يف العقــار والقيــود عليــه .ويف حالــة عــدم وجــود أدلــة وشــواهد عــى املبيعــات ،ميكــن األخــذ بعــن
االعتبــار آراء امل ُقيّمــن والــوكالء العقاريــن وقوائــم حــر العقــارات وعــروض البيــع .وتســمى هــذه الطريقــة عــى نطــاق
واســع باســم طريقــة املقارنــة املبــارشة ،أو العقــارات املقارنــة ،أو طريقــة البيــوع املقارنــة ،وســركز الوحــدة األوىل مــن
هــذا املنهــج عــى طريقــة املقارنــة يف التقييــم العقــاري.
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1.0

القيمة السوقية كأساس للتقييم

يتبــادل العقــار غال ًبــا عــى أســاس قيمتــه الســوقية ،وهــو املبلــغ الــذي يحققــه العقــار إن ُعــرض للبيــع يف ســوقٍ
مفتوح ـ ٍة يف تاريــخ التقييــم تحــت ظـ ٍ
ـروف تلبــي متطلبــات تعريــف القيمــة الســوقية .وقــد يكــون هــذا اســتمرا ًرا
لالســتخدام الحــايل للعقــار أو لبعــض االســتخدامات األخــرى البديلــة.
تعتــر طريقــة املقارنــة مــن الطــرق األكــر شــيو ًعا عنــد تقديــر القيمــة الســوقية لعقــار مــا ،وتعتمــد عــى عقــارات
مشــابهة تــم بيعهــا حديثًــا وموجــودة يف نفــس املنطقــة التــي يوجــد بهــا العقــار محــل التقييــم .ويجــب التحقــق يف
ـليم ومنطل ًقــا لعمليــة التقييــم .وتتطلــب عمليــة تقديــر القيمــة
أساســا سـ ً
البدايــة مــن صحــة ســعر املبيعــات واعتبارهــا ً
الســوقية مــن امل ُقيّــم إجـراء مطابقــة ومقارنــة بــن العقــار محــل التقييــم والعقــارات التــي تــم إجـراء معامــات فعليــة
عليهــا يف اآلونــة األخــرة والتــي لهــا خصائــص أو ســات متشــابهة للغايــة.

2.0

تعريف القيمة السوقية

القيمــة الســوقية هــي القيمــة التــي يحققهــا العقــار إذا تــم عرضــه للبيــع يف ســوق مفتوحــة يف تاريــخ التقييــم يف ظــل
ظــروف تســتويف اش ـراطات ومتطلبــات تعريــف القيمــة الســوقية .ت ُعــرف القيمــة الســوقية بحســب تعريــف معايــر
التقييــم الدوليــة بكونهــا« :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 األط ـراف
مبعرفــة وحكمــة دون قــر أو إجبــار».
أ .يشــر «املبلــغ املقــدر» إىل الســعر املســتحق مقابــل العقــار يف معاملــة ســوقية عــى أســاس محايــد .بينــا
يقصــد بالقيمــة الســوقية الســعر األكــر ترجي ًحــا والــذي ميكــن الحصــول عليــه يف الســوق عــى نحــو معقــول
يف تاريــخ التقييــم وف ًقــا لتعريــف القيمــة الســوقية .وهــو أفضــل ســعر معقــول ميكــن أن يحصــل عليــه البائــع،
كــا أنــه الســعر األكــر فائــدة للمشــري ..ويســتثنى هــذا التقديــر بشــكل خــاص أي ســعر تقديــري يتضخــم
أو ينخفــض نتيجــة متطلبــات أو ظــروف خاصــة مثــل صفقــات البيــع وإعــادة التأجــر ،أو اعتبــاراتٌ خاصـةٌ ،أو
امتيــازاتٌ ممنوحــة ملالــك أو مشــر معــن.
ب.يقصــد بعبــارة «ينبغــي عــى أساســه مبادلــة العقــار» أن قيمــة العقــار عبــارة عــن مبلــغ تقديــري وليــس
مبلــغ مقــرر مســبقاً أو ســعر بيــع فعــي ،وهــو ســع ٌر يف معاملــة اســتوفت كافــة عنــارص تعريــف القيمــة
الســوقية يف تاريــخ التقييــم.
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ج .يُقصــد بعبــارة «يف تاريــخ التقييــم» أن تكــون القيمــة محــدد ًة بزمــن معــن يف تاريــخ معلــوم؛ وذلــك أل ّن
األســواق وظروفهــا ميكــن أن تتغــر مــا ميكــن أن يــؤدي إىل عــدم صحــة أو مالءمــة القيمــة التقديريــة يف وقــت
أي تاريــخ آخــر.
آخــر .وتُبــن قيمــة التقييــم حالــة الســوق وظروفــه يف تاريــخ التقييــم وليــس يف ّ
د.يُقصــد بعبــارة «مشــر راغــب» الشــخص الــذي لديــه دافـ ٌع للـراء وليــس ُمجـ ًرا عليــه .وهــذا املشــري ليــس
ـأي ســعر ،وهــو يشــري وف ًقــا لواقــع الســوق الحــايل وتوقعاتــه وليــس
ً
حريصــا وال مصمـ ًـا عــى أن يشــري بـ ّ
وفــق ســوق خياليــة أو افرتاضيــة ال ميكــن متثيلهــا أو توقــع وجودهــا .ولــن يدفــع املشــري املفــرض ســع ًرا أعــى
مــا يتطلبــه الســوق .ويُعــد املالــك الحــايل مــن ضمــن العنــارص التــي متثــل قــوام «الســوق».
ـأي ســعر ،وال يتعامــل بســعر
ه	.مــن ناحيــة أخــرى فــإن «البائــع الراغــب» ليــس
ً
حريصــا وال مجـ ًرا عــى البيــع بـ ّ
ـول يف الســوق الحــايل .ويســعى البائــع الراغــب إىل بيــع األصــل مبتطلبــات الســوق وبأفضــل ســعر
ال يُعــد معقـ ً
ميكــن الحصــول عليــه مــن الســوق املفتوحــة بعــد التســويق الــازم أيًّــا كان الســعر .وال تؤخــذ الظــروف الحقيقــة
ايض.
للاملــك األصــي يف عــن االعتبــار ،إذ أ ّن البائــع الراغــب هــو عبــار ٌة عــن مالــك افـر ّ
و .يُقصــد بعبــارة «معاملــة عــى أســاس محايــد» معاملــة بــن أطـراف ليســت بينهــم عالقــة معينــة أو خاصــة،
مثــل رشكــة أم ورشكاتهــا التابعــة ،أو مالــك األرض واملســتأجر ،وميكــن أن تتســبب هــذه العالقــة يف جعــل
مســتوى الســعر غــر معهــود يف الســوق أو متضخــم بســبب عنــر ذي قيمــة خاصــة .ويفــرض أن تتــم املعاملــة
بالقيمــة الســوقية بــن أط ـراف ليســوا ذوي عالقــة ويتــرف كل طــرف منهــم باســتقاللية.
ز .يقصــد بعبــارة «بعــد تســويق مناســب» أن األصــل يتــم عرضــه يف الســوق بأفضــل طريقــة ممكنــة ليتــم
بيعــه بأفضــل ســعر معقــول ميكــن الحصــول عليــه وفقـاً لتعريــف القيمــة الســوقية .وتعتــر طريقــة البيــع هــي
األنســب واألكــر مالءم ـ ًة للحصــول عــى أفضــل ســعر يف الســوق املتاحــة للبائــع .ويعتمــد طــول فــرة عــرض
العقــار يف الســوق عــى نــوع العقــار وحالــة الســوق .واملعيــار الوحيــد لتحديــد املــدة هــو أن يكــون هنــاك وقت
ٍ
كاف يســمح للعقــار بــأن يلفــت اهتــام عــدد مناســب مــن املشــرين املحتملــن ،وأن تتــم فــرة العــرض قبــل
تاريــخ التقييــم.
ح .يقصــد بعبــارة «يتــرف كل طــرف مــن األط ـراف مبعرفــة وحكمــة « أن كل مــن املشــري الراغــب والبائــع
الراغــب عــى معرفــة وعلــم بطبيعــة العقــار وخصائصــه ،واســتخداماته الفعليــة واملمكنــة ،وحالــة الســوق يف
تاريــخ التقييــم .كــا يُفــرض أن كل مــن البائــع واملشــري سيســتخدم هــذه املعرفــة عــى نحــو يتســم بالحيطــة
والحــذر يك يتحقــق الســعر املناســب لــكل منهــا يف املعاملــة .ويتــم تقديــر الحصافــة بالرجــوع إىل حالــة الســوق
يف تاريــخ التقييــم وليــس إىل منفعــة يف تاريــخ الحــق ،فعــى ســبيل املثــال ،ال يعتــر البائــع غــر حــذر عندمــا
يبيــع أصــوالً يف ســوقٍ أســعاره هابطــة بســـعر أدىن مــن املســتويات الســابقة .ويف مثــل هــذه الحــاالت ،كــا هــو
الحــال يف مواقــف البيــع وال ـراء يف أســواق متغــرة األســعار ،فــإن املشــري الحــذر أو البائــع الحــذر يتــرف
وفقــا ألفضــل املعلومــات املتوفــرة عــن الســوق يف وقــت املعاملــة.
ط .يُقصــد بعبــارة «دون قــر أو إجبــار» أن كل طــرف مــن الطرفــن لديــه دافــع ورغبــة إلمتــام املعاملــة ،ولكنــه
غــر مجــر أو ملــزم عــى إمتامهــا.
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3.0

تغيرات القيمة السوقية

يعتــر مفهــوم القيمــة الســوقية وتعريفهــا يف غايــة األهميــة ومــن رضوريــات مامرســة مهنــة التقييــم .وتعتمــد تقييــات
الســوق عمو ًمــا عــى معلومــات عــن العقــارات القابلــة للمقارنــة .لــذا تتطلــب عمليــة التقييــم القيــام بأعــال بحــث
وتقــي موضوعيــة وكافيــة إلجــراء تحليــات تتســم بالكفــاءة ،والوصــول إىل أحــكام عادلــة ميكــن دعمهــا باألدلــة
والشــواهد ،وبالتــايل فــان امل ُق ّيــم يجــب أن يأخــذ بعــن االعتبــار جميــع األدلــة والشــواهد املوضوعيــة مــن الســوق،
مثــل اتجاهــات الســوق ،واملعامــات والصفقــات القابلــة للمقارنــة ،واملعلومــات األخــرى املفيــدة للتقييــم .وعــى امل ُقيّــم
إج ـراء إفصــاح مالئــم عندمــا تكــون بيانــات الســوق محــدودة ،أو غــر موجــودة (مثــل نقــص املعلومــات لعقــارات
وأصــول متخصصــة ومحددة)،كــا عليــه بيــان هــل مــا قــام بــه مــن تقديــر للقيمــة يعتــر محــدو ًدا بســبب نقــص
البيانــات أم ال .ونظـ ًرا ألن األســواق تتميــز بتغــر الظــروف واألحــوال ،عــى امل ُقيّــم التأكــد مــن أن البيانــات املتاحــة تفــي
بقواعــد القيمــة الســوقية .لــذا يجــب عــى املقيــم أخــذ العوامــل التاليــة بعــن االعتبــار:
أ .فـرات عــدم تــوازن الســوق :تتســم األســواق يف بعــض الفـرات بالتبايــن الكبــر يف األســعار ،وهــو مــا يعــرف
بعــدم التــوازن .فــإذا جــرت بعــض عمليــات البيــع خــارج األطــر املعروفــة للســوق ،عندئـ ٍـذ ال يعطيهــا امل ُق ّيــم
وزنًــا كب ـ ًرا .وقــد ال تكــون أســعار املعامــات والصفقــات الفرديــة دليـ ًـا عــى القيمــة الســوقية ،لكــن تحليــل
مثــل هــذه البيانــات يجــب أن يُؤخــذ يف الحســبان يف عمليــة التقييــم.
ب.فــرات انخفــاض الســوق :قــد يكــون هنــاك عــدد كبــر مــن «البائعــن الراغبــن» ،وقــد تتضمــن بعــض
املعامــات والصفقــات ،وليــس بالــرورة جميعهــا ،عنــارص تتمثــل يف التزامــات ماليــة أو رشوط أخــرى تحــد مــن
الرغبــة العمليــة يف البيــع لــدى بعــض املالكــن أو تزيــل هــذه الرغبــة.
ج .ف ـرات التذبــذب يف الســوق :تتســم بارتفــاع أو انخفــاض األســعار بوتــرة متســارعة وبالتــايل تنتــج عنهــا
مخاطــر تتمثــل يف أراء تقييــم متضخمــة أو منخفضــة يف حالــة االعتــاد عــى معلومــات تاريخيــة أو يف حالــة
وضــع افرتاضــات غــر مــرره.

4.0

المبدأ األساسي لطريقة المقارنة

تعتمــد طريقــة املقارنــة عــى مبــدأ االســتبدال وهــذا املبــدأ مفــاده أن املســتثمر أو الشــخص الحصيــف لــن يدفــع يف
عقــار ســع ًرا يتجــاوز الســعر الــذي يدفــع يف عقــارات مامثلــة .ويتشــابه هــذا املبــدأ مــع مبــدأ تكلفــة الفرصــة البديلــة،
لكنــه يقــر بــأن لــكل مــن البائــع واملشــري خيــارات ،عــى ســبيل املثــال ،املنــزل الــذي تبلــغ قيمتــه الســوقية  800ألــف
ريــال ســعودي ال يســاوي  850ألــف ريــال ســعودي نظـ ًرا ألن للمشــري خيــار رشاء منــزل آخــر مبواصفــات أقــل قليـ ًـا
مقابــل  780ألــف ريــال ســعودي أو مبواصفــات أفضــل قليـ ًـا مقابــل  830ألــف ريــال .وذلــك ألن املشــري الحصيــف لــن
يدفــع مقابــل عقــار مــا أكــر مــن تكلفــة عقــار بديــل لــه يحقــق منافــع مشــابهة .ومبوجــب مبــدأ االســتبدال الــذي ُيثــل
أســاس طريقــة املقارنــة ،فــإن املشــري العقــاين ســيقارن األســعار املطلوبــة ويســعى ل ـراء عقــار يفــي باحتياجاتــه
بأقــل تكلفــة.
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وعنــد التقييــم بطريقــة املقارنــة ،فــإن امل ُق ّيــم يُحــاول تفســر وقيــاس اإلج ـراءات التــي تقــوم بهــا األط ـراف املعنيــة يف
الســوق ،ومنهــم البائعــون واملشــرون واملســتثمرون.
تُســتخدم األدلــة والشــواهد القابلــة للمقارنــة عــى نطــاق واســع عنــد تقييــم العقــارات ،وذلــك عــى الرغــم مــن أنــه
مــن النــادر وجــود عقاريــن متامثلــن .وحتــى املنــازل ذات التصاميــم املتامثلــة يف منطقــة ســكنية أو الشــقق املتشــابهة
يف عــارة ســكنية قــد تكــون بينهــا فــروق بســيطة ولكــن مــن شــأنها إحــداث فــروق كبــرة يف القيمــة.
ونالحــظ أن الطبيعــة املعقــدة ملعظــم األصــول العقاريــة متثــل عامـ ًـا آخــر يؤثــر عــى اســتخدام األدلــة والشــواهد
املقارنــة .والعقــار املنفــرد هــو مزيــج مــن عــدد كبــر مــن العنــارص والعوامــل التــي تتضمــن املوقــع والنــوع واملســاحة
واإلنشــاءات والحيــازة وامللكيــة واإلجــارة وغريهــا .ويفضــل عــادة أن يطابــق كل عنــر مــن هــذه العنــارص يف املبنــى
محــل التقييــم تلــك العنــارص املوجــودة يف املبنــى املقــارن ،لكــن مــن غــر املحتمــل حــدوث ذلــك يف الواقــع العمــي.
وهنــاك عنــر آخــر مهــم يؤثــر عــى اســتخدام األدلــة والشــواهد املقارنــة عنــد تقييــم العقــارات يتمثــل يف أن ســوق
العقــارات ال يتمتــع بالشــفافية .وغال ًبــا مــا نالحــظ أن تفاصيــل املعامــات ال تكــون متاحــة للجمهــور ،وحتــى عنــد
نرشهــا فإنهــا قــد تكــون قدميــة ودون تفاصيــل واضحــة .وهــذه الحالــة شــائعة يف كثــر مــن دول العــامل ،كــا أنــه مــن
الصعــب الحصــول عــى أدلــة وشــواهد خاصــة باملعامــات يف دول ال تـزال فيهــا األســواق يف املراحــل املبكــرة نســبيًا مــن
التطــور.
ونتيجــة لتلــك األســباب ،مــن غــر املرجــح أن تتطابــق األدلــة والشــواهد املقارنــة بصــورة تامــة مــع العقــار محــل
التقييــم .وســيحتاج امل ُق ّيــم إىل تحليــل وتفســر البيانــات املتاحــة ،واســتخدامها لتقديــم إرشــادات بشــأن الــرأي النهــايئ
للقيمــة.
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المالحظات:

الثاني

ُمتطلبات تطبيق طريقة المقارنة

1.0

مراحل تطبيق طريقة المقارنة

خــال هــذا الفصــل سنســتعرض متطلبــات تطبيــق طريقــة املقارنــة ويقصــد باملتطلبــات املراحــل التــي يجــب القيــام
بهــا مــن قبــل امل ٌقيــم العقــاري قبــل تطبيــق عمليــات التســوية عــى الفروقــات واســتنتاج قيمــة العقــار محــل التقييــم.
وميكــن تلخيــص متطلبــات تطبيــق طريقــة املقارنــة يف املراحــل التاليــة:
المرحلة 2

المرحلة 4

المرحلة 6

المرحلة 8

تحديد منطقة
السوق

تحديد العوامل التي
تؤخذ يف االعتبار عند
إجراء
التسويات

التحقق من بيانات
املبيعات ومعالجتها

إجراء تعديالت وتسويات
مقابل الفروق

المرحلة 1

تحديد إطار زمني
لعملية التقييم
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المرحلة 3

دراسة تفاصيل
العقار محل
التقييم

المرحلة 5

المرحلة 7

المرحلة 9

جمع بيانات عن
املبيعات القابلة
للمقارنة

تحليل املبيعات

التسويات وتقدير
القيمة السوقية
للعقار

الشكل رقم ( :)١مراحل تطبيق طريقة املقارنة
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املرحلة األوىل :تحديد إطار زمني لعملية التقييم

عــى الرغــم مــن عــدم وجــود قواعــد محــددة للمــدة الزمنيــة ،فمــن الواضــح أن املبيعــات التــي متــت يف تاريــخ ُمقــارب
لتاريــخ التقييــم يجــب أن تحظــى بأقــى قــدر مــن األولويــة واالعتبــار .ولكــن املبيعــات التــي تعــود إىل فــرة زمنيــة
طويلــة عــى الرغــم مــن أهميتهــا وفائدتهــا كدليــل إرشــادي لتقييــم االتجاهــات قــد تتضمــن مســتويات اقتصاديــة
وظــروف ســوق مختلفــة ،تُــؤدي اىل تقييــم غــر عــادل .وإذا كان هنــاك عــدد كاف مــن املبيعــات (مــن ثالثــة إىل
خمســة) يف فــرة ســنة مــن تاريــخ التقييــم ،عندئـ ٍـذ يجــب إعطائهــا وزن كبــر يف حســاب مــؤرش القيمــة للعقــار محــل
التقييــم مــع األخــذ بعــن االعتبــار عمليــات التســوية األخــرى .وقــد يكــون مــن الــروري الرجــوع بالزمــن ملــدة أطــول،
وال ميكــن القيــام بذلــك بصــورة آمنــة إال إذا مل تكــن هنــاك تذبذبــات كبــرة يف املنــاخ االقتصــادي وعــى أســعار العقــارات
طيلــة تلــك الفــرة.
ال ُيكــن تحديــد اإلطــار األمثــل لعمليــة التقييــم العقــاري ألن تذبــذب أســعار العقــارات يختلــف مــن مــكان إىل آخــر.
فمثــا ُيكــن اعتبــار فــرة ســتة أشــهر كافيــة لتغـ َـر أســعار العقــارات يف منطقــة ُمعيَنــة يف حــن ُيكــن أال تتغــر أســعار
العقــارات طيلــة ســنة أو أكــر يف منطقــة أخــرى.

ب املرحلة الثانية :تحديد منطقة السوق
الســائد أن تكــون املنطقــة الكبــرة أكــر فائــدة عنــد تحديــد االتجاهــات والقيــم والحقائــق التاريخيــة ،غــر أنــه ال
مــن َ
توجــد مزايــا محــددة عنــد تضمــن مناطــق كبــرة مــا مل تشــتمل عــى عقــارات مقارنــة تــم بيعهــا حديثًــا .ويجــب إدخــال
تســويات عــى جميــع املبيعــات مقابــل أي فــروق ،مــا مل تكــن الفــرة الزمنيــة التــي تــم فيهــا بيــع العقــارات امل ُشــابهة
هــي بنفــس الفــرة التــي يتــم فيهــا تقديــر القيمــة ،ومــا مل تكــن املواقــع قابلــة للمقارنــة مــع العقــار محــل التقييــم.
ج

املرحلة الثالثة :دراسة تفاصيل العقار محل التقييم

يجــب دراســة العقــار محــل التقييــم مــن النواحــي املاديــة (الحجــم واملســاحة والشــكل واألرض واملوقــع ،ونوعيــة
العقــار ،إلــخ) ،ومــن الجوانــب القانونيــة (ملكيــة مطلقــة ،أو حيــازة إيجاريــة ،أو قيــود عــى الحــق العقــاري ،إلــخ).
وميكــن الحصــول عــى املعلومــات الخاصــة بســندات وتسلســل امللكيــة مــن الســجل العقــاري (كتابــة العــدل) ،بينــا
ميكــن الحصــول عــى األحــكام والــروط الخاصــة بالتخطيــط والتنظيــم مــن إدارة التنظيــم املعنيــة .وميكــن الحصــول
عــى املعلومــات األخــرى مثــل الســات الفنيــة لــأرض والطبوغرافيــة وســهولة الوصــول إىل املوقــع مــن اإلدارات الفنيــة
املختصــة.
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د

املرحلة الرابعة  :تحديدالعوامل التي تؤخذ يف اإلعتبارعند إجراء التسويات

نالحــظ أن بعــض عوامــل املقارنــة املهمــة والتــي تنطبــق عــى جميــع قطاعــات العقــارات قــد تكــون ذات طبيعــة عامــة
أو محــددة أو ذات طبيعــة قانونيــة أو ماديــة ،وتتضمــن مــا يــي:
 - 1حالة وظروف السوق
غالبًــا مــا تتــم اإلشــارة إىل التســويات مقابــل حالــة وظــروف الســوق بالتســوية «الزمنيــة» .وقــد تتغــر ظــروف
الســوق تتغــر مــع الوقــت ،ولكــن إذا مل تتغــر ظــروف الســوق ،لــن تكــون هنــاك حاجــة إلجـراء هــذه التســوية
حتــى مــع انقضــاء فــرة زمنيــة طويلــة .وقــد تنجــم التغـرات يف ظــروف الســوق مــن التغـرات يف الترشيعــات،
واملتطلبــات واالش ـراطات املاليــة ،والهيــاكل الرضيبيــة ،وتأخــر أعــال البنــاء ،والتذبــذب يف العــرض والطلــب.
وأحيانًــا تكــون هنــاك العديــد مــن العوامــل التــي تتســبب يف تغيــر ظــروف الســوق .فالركــود يــؤدي إىل انكامش
يف أســعار العقــارات ،لكــن هنــاك أنــواع محــددة مــن العقــارات تتأثــر بصــورة مختلفــة .و قــد ال يؤثــر الرتاجــع
يف الطلــب إال عــى فئــة محــددة مــن العقــارات .وإذا تراجــع الطلــب عــى نوعيــة محــددة مــن العقــارات أثنــاء
رشا يُعتمــد عليــه لقيمــة عقــار
فــرة التضخــم ،فــإن املبيعــات التــي جــرت أثنــاء هــذه الفــرة قــد ال تعطــي مــؤ ً
مامثــل يف فــرة زمنيــة مختلفــة مــا مل يتــم إجـراء تســويات مالمئــة.
وتتيــح عمليــات البيــع وإعــادة البيــع الخاصــة بالعقــارات يف أغلــب األحــوال أفضــل مــؤرش عــى التغ ـرات
يف ظــروف الســوق مــع الوقــت .فــإذا كانــت البيانــات الخاصــة بعمليــات إعــادة البيــع غــر متاحــة ،ميكــن
اســتخدام املبيعــات الخاصــة بعقــارات مشــابهة يف نفــس الســوق .وقــد تبــن املبيعــات الخاصــة بأنــواع مختلفــة
مــن العقــارات أثنــاء الفــرة نفســها ظــروف الســوق لعقــار محــدد يجــري تقييمــه .وأثنــاء فــرات الكســاد
االقتصــادي ،يكــون مــن الصعــب التوصــل إىل القيمــة الســوقية للعقــارات امل ُباعــة يف اآلونــة األخــرة .ويجــوز
إجـراء عمليــات تســوية للمبيعــات األقــدم عهـ ًدا حســب ظــروف الســوق الحاليــة وظــروف الســوق التــي وقــع
فيهــا بيــع العقــارات امل ُقارنــة.

ظروف السوق واألسعار التي تم فيها بيع
العقار املشابه منخفضة ُمقارنة بظروف السوق
واألسعار يف تاريخ التقييم بنسبة  10%مثالً.
قيمة العقار محل التقييم يف سنة ( 2020ازدهار):
 770,000ريال

سعر بيع عقار مشابه يف سنة ُ ( 2018ركود):
 700,000ريال

رضورة القيام بعملية تسوية
(إضافة  10%لسعر العقار امل ُقارن)
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 - 2املوقع
يؤثــر املوقــع عــى قيمــة العقــارات بصفــة ُمبــارشة وجــرت العــادة أن تكــون قيمــة مبنــى مكاتــب جديــد يف
مدينــة الريــاض مثـاً أعــى مــن قيمــة مبنــى مامثــل لــه يف مدينــة جــازان .وقــد يكــون املوقــع يف غايــة األهميــة
عــى نطــاق أقــل مــن ذلــك بكثــر :ففــي محــات التجزئــة نجــد أن الفــرق يف املوقــع مجــرد أمتــار قليلــة ميكــن
أن يحــدث فروقًــا هائلــة يف قيمــة املحــل التجــاري .ويجــري تحليــل موقــع العقــار محــل التقييــم بالنســبة
ملوقــع العقــارات امل ُشــابهة والتــي تــم بيعهــا حديثًــا .وقــد يــدرك امل ُقيّــم أن أحــد املواقــع أفضــل مــن موقــع
آخــر أو مســاو لــه أو أســوأ منــه .وبالتــايل ،قــد يكــون مــن الــازم إجـراء تســوية مقابــل اختــاف املوقــع .عــى
ســبيل املثــال ،وجــود منــزل يف مخطــط ســكني مكتمــل وقائــم بذاتــه ويحتــوي عــى املرافــق األساســية يكــون
موقعــه أفضــل مــن منــزل قائــم يف منطقــة أخــرى ال يوجــد بهــا تطويــر عقــاري.
ومعظــم العقــارات القابلــة للمقارنــة يف نفــس املنطقــة لهــا نفــس خصائــص املوقــع ،لكــن قــد يكــون هنــاك
اختــاف داخــل املنطقــة نفســها .وبالتــايل ،يجــب األخــذ بعــن االعتبــار الفــرق بــن عقــار لــه إطاللــة رائعــة
عــى حديقــة أو متنــزه وعقــار يقــع عــى إطاللــة غــر جذابــة .وقــد تكــون التســويات مقابــل املوقــع مطلوبــة
ورضوريــة إلظهــار الفــرق يف الطلــب عــى العديــد مــن األجنحــة املكتبيــة داخــل مبنــى واحــد ،مثــل املزايــا
التجاريــة ملحــات التجزئــة الواقعــة عــى زاويــة ،وخصوصيــة الوحــدة األخــرة يف مــروع ســكني أو القيمــة
اإلضافيــة إلطاللــة عــى بحــر أو نهــر.
 - 3تواريخ املعامالت
تشــهد معظــم األســواق تقلبــات يف األســعار ميكــن أن تحــدث بوتــرة رسيعــة للغايــة .وبالتــايل ،ينبغــي أن تكــون
أدلــة وشــواهد املقارنــة مح َدثــة قــدر اإلمــكان ،وحتــى يف ظــروف التبــادالت التجاريــة النشــطة ،فــإن الصفقــات
العقاريــة تعتــر قليلــة نســب ًيا ،وبالتــايل قــد يكــون مــن الصعــب الحصــول عــى أدلــة وشــواهد مح َدثــة يف
ظــروف متقلبــة.
 - 4أحكام ورشوط التنظيم والتخطيط
تتضمــن أحــكام ورشوط التنظيــم والتخطيــط والتنظيــم؛ التقســيم إىل مناطــق ،والكثافــة الســكانية ،ونســبة
املبــاين ،ونســبة مســاحة البنــاء (الحــدود الخارجيــة) للطابــق األريض ،إلــخ .ويعتــر التقســيم إىل مناطــق أحــد
املحــددات األساســية لالســتخدام األفضــل واألمثــل للعقــار ألنــه يحــدد نــوع التطويــر العقــاري املســموح بــه.
واملوقــع الــذي يتــم تقســيمه إىل مناطــق لالســتخدام التجــاري قــد يجلــب قيمــة أعــى مقارنــة باملوقــع املقســم
كعقــارات صناعيــة.
واألرض التــي ميكــن إقامــة مــروع تطويــر عقــاري عليهــا أو ميكــن إعــادة تطويرهــا عقاريًــا ولهــا مخطــط عــام
معتمــد تجلــب قيمــة أعــى مــن األرض التــي ليــس لهــا مثــل هــذا املخطــط املعتمــد .واملوقــع الــذي يتمتــع
بنســبة كثافــة أعــى أو نســبة بنــاء أعــى يجلــب يف العــادة قيمــة أعــى مقارنــة مبوقــع أقــل كثافــة وأقــل نســبة
بنــاء .وعــى نحــو مامثــل ،فــإن الزيــادة يف نســبة البنــاء أو الكثافــة الســكانية مقارنــة إىل مســاحة األرض ينتــج
عنهــا زيــادة يف قيمــة األرض .مــن ناحيــة أخــرى ،فــإن تقليــل هــذه العوامــل أو إعــادة تقســيم وتخطيــط
املنطقــة مــن قبــل إدارة التخطيــط والتنظيــم (وزارة الشــئون البلديــة والقرويــة يف حالــة اململكــة العربيــة
الســعودية) لتقليــل اســتخدام األرض ،عــى ســبيل املثــال ،وجــود حـزام أخــر أو مقابــر قــد تــؤدي إىل خفــض
القيمــة الســوقية لــأرض .وبالتــايل ،يجــب إجـراء تســوية مناســبة تأخــد بعــن االعتبــار مجموعــة الفروقــات.
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• الخصائص املادية
تتضمــن الخصائــص املاديــة التــي قــد تؤثــر عــى قيمــة العقــار العديــد مــن الخصائــص نذكــر منهــا مــا يــي عــى
ســبيل املثال:
 مساحة األرض ،وشكلها ،وتضاريسها. عمر املبنى والصيانة والحجم واملساحة والتصميم. االهالك املادي والوظيفي.• الخصائص القانونية
تتضمــن الخصائــص القانونيــة الحيــازة وفئــة اســتخدام األرض والــروط الرصيحــة والقيــود عــى حقــوق امللكية،
واملوافقــات واالعتــادات ،وميكــن الحصــول عــى املعلومــات أعــاه مــن صــك امللكية.
هنــاك أنــواع عديــدة ومختلفــة مــن حقــوق امللكيــة ،فامللكيــة املطلقــة دون أي أعبــاء أو رهــون أو امتيــازات
تحقــق أعــى قيمــة .أمــا القيــود عــى امللكيــة أو االســتخدام ،عــى ســبيل املثــال ،يف صــورة تعهــدات مقيــدة أو
حيــازة إيجاريــة تــؤدي يف العــادة إىل خفــض القيمــة.
وبالنســبة للعقــارات االســتثامرية ،فــإن رشوط أي عقــد إيجــار لهــا أثــر مبــارش عــى القيمــة .وتتضمــن الــروط
واألحــكام املهمــة يف عقــد اإليجــار القيمــة اإليجاريــة املســتحقة ،ومــدة عقــد اإليجــار ،ورشوط مراجعــة القيمــة
اإليجاريــة ،وااللتزامــات الخاصــة بأعــال اإلصالحــات والتزامــات التأمــن واالســتخدام املرخــص بــه.
• أنواع العقارات
تتأثــر أنــواع العقــارات بالطلــب واالســتخدام املرخــص وأعــال البنــاء الخاصــة باملبنــى .وتتأثــر قيمــة العقــار يف
كل قطــاع مــن قطاعــات الســوق بخصائــص ذلــك الســوق ،ولــذا مــن الــروري تجميــع أدلــة وشــواهد املقارنــة
مــن نفــس قطــاع الســوق املعنــي.
• عوامل أخرى
هنــاك عوامــل أخــرى قــد تؤثــر عــى قيمــة العقــار وتتضمــن عــى ســبيل املثــال املعتقــدات ،والعــادات ،وغــر
ذلــك مــن العوامــل غــر املاديــة .عــى ســبيل املثــال ،قــد يخفــض مــن قيمــة منــزل وجــود حظــر قانــوين عليــه.

ه

املرحلة الخامسة :جمع بيانات عن املبيعات القابلة للمقارنة

يبــدأ امل ُق ّيــم بجمــع ومقارنــة املبيعــات بعــد تعيــن الحــدود الخاصــة باإلطــار الزمنــي واملنطقــة .واملبيعــات التــي تعتمــد
عليهــا املحاكــم هــي املبيعــات املســجلة .وال يُعتمــد عــى العقــارات امل ُشــابهة امل ُباعــة مبجــرد الحصــول عــى عــروض
البيــع أو الـراء .وغالبًــا مــا يُنظــر إىل قوائــم العقــارات لــدى الوســطاء أو الــوكالء العقاريــن بــيء مــن االحتيــاط نظـ ًرا
ألن األســعار املطلوبــة عــادة مــا تكــون متضخمــة .كــا يجــب أن تكــون جميــع املعلومــات الخاصــة بالعقــارات امل ُباعــة
واملبيعــات قيــد التنفيــذ ُمشــابهة للعقــار محــل التقييــم .ويعنــي ُمصطلــح «قابليــة املقارنــة» مجموعــة مــن املبيعــات
الحاليــة لعقــارات ُمشــابهة للعقــار محــل التقييــم.
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وعــى نحــو مامثــل ،يتعــن عــى امل ُق ّيــم البحــث واالســتقصاء عــن بيانــات الســوق لتحديــد الصحيــح والدقيــق منهــا .وال
تُســتخدم يف تقديــر قيمــة العقــار ســوى العقــارات التــي تــم بيعهــا فعليــا ،نظـ ًرا ألنهــا متثــل املبالــغ املدفوعــة فعل ًيــا أو
املتفــق عليهــا بالفعــل بــن البائــع واملشــري .ويجــب عــى امل ُقيــم التأكــد مــن أن املبلــغ املدفــوع ُيثــل القيمــة الحقيقيــة
للعقــار وأن رشوط القيمــة الســوقية قــد توفــرت يف عمليــة البيــع.
بعــد ذلــك ،يقــوم امل ُقيّــم بتحديــد وحــدات املقارنــة ذات الصلــة (مثــل الســعر لــكل مــر مربــع) ،وإعــداد تحليــل لــكل
عمليــة مقارنــة.
وتتضمــن مصــادر البيانــات القابلــة للمقارنــة املنشــورات العقاريــة ،والســجالت العموميــة ،واملشــرين ،والبائعــن،
والوســطاء والــوكالء العقاريــن وامل ُق ّيمــن ،إلــخ .ويشــر تقريــر التقييــم إىل التفاصيــل املهمــة يف كل عمليــة بيــع مقارنــة.
وبعــد ذلــك تجــري املقارنــة بــن املبيعــات املقارنــة والعقــار محــل التقييــم مبوجــب عنــارص املقارنــة مــع إجــراء
التســويات حســب الظــروف والفروقــات.
وتســتخدم طريقــة املقارنــة عقــارات مقارنــة مناســبة لتحديــد القيمــة الســوقية .ولصحــة اســتخدام طريقــة امل ُقارنــة،
يجــب أن تتوفــر الــروط التاليــة:
 - 1جمع املعلومات عن العقارات امل ُشابهة بعد تحديد اإلطار الزمني وخصائص السوق.
 - 2إعطاء أولوية للمعامالت الحالية أو الحديثة عىل عقارات ُمشابهة.
 - 3ضبط عوامل التشابه واالختالف يف العقارات املشابهة القابلة للمقارنة فيام يتعلق بعامل الوقت،
وحالة السوق ،واملوقع ،ورشوط وأحكام التخطيط والتنظيم ،والخصائص املادية والقانونية.
 - 4إجراء تسويات مقابل عنارص االختالف والتباين.

و

املرحلة السادسة :التحقق من املبيعات ومعالجة البيانات ذات الصلة
 - 1تحديد العقارات املقارنة
نقطــة البدايــة يف تطبيــق طريقــة امل ُقارنــة هــي اف ـراض أن جميــع املبيعــات املســجلة يف املنطقــة تســتحق
األخــذ بعــن االعتبــار فيــا عــدا تلــك التــي جــرت مبوجــب رشط أو ظــرف مــن الظــروف التاليــة:
• أطراف عملية البيع تربطهم صلة قرابة أو مؤسسات ذات عالقة.
• إجبار أحد األطراف عىل إبرام املعاملة.
• إجراء البيع لتسييل األصول بغرض سداد دين.
• البيع لحبس الرهن.
• البيع لحامية موقع أو توسعته.
• البيع برشوط وأحكام استثنائية.
• وجود اعتبارات خاصة بشأن نشاط األعامل أو الجوانب املالية.
• عدم إجراء البيع بصورة محايدة لسبب ما.
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 - 2التحقق والتدقيق
يجــب التحقــق مــن صحــة دقــة بيانــات بيــع العقــارات امل ُشــابهة قبــل اســتخدامها ألغ ـراض املقارنــة .ومــن
الــروري أن يتــم إج ـراء أعــال التحقــق والتدقيــق التاليــة:
• التأكد من أن سعر بيع العقارات امل ُشابهة عىل أساس القيمة السوقية.
• التحــري واالســتقصاء مــن حالــة البيــع مبعنــى أن العقــار مســجل أو غــر مســجل وأن البيــع قــد تــم
فعليًــا وليــس شــكليًا.
• التأكــد مــن صحــة تفاصيــل عقــد بيــع العقــارات امل ُشــابهة ،عــى ســبيل املثــال ،الســعر ،ومســاحة األرض
وامل ُســطحات ،ورشوط عقــد اإليجــار ،إلــخ.
• التأكــد مــن مصــدر املعلومــات الخــاص بعمليــة البيــع ،عــى ســبيل املثــال ،منشــور إعالمــي للبورصــة
مــن رشكــة مــا ،أو إعالنــات الرشكــة يف الجرائــد ،إلــخ.
 - 3التسويات املُسبقة للعقار املقارن
قبــل تحليــل البيانــات ،قــد يحتــاج امل ُقيــم إىل إج ـراء تســويات محــددة بصــورة مســبقة عــى العقــار املقــارن.
ومــن الــروري أن يتــم إج ـراء التســويات التاليــة:
• رشوط الدفع والرتتيبات املالية
قــد يختلــف ســعر معاملــة عقــار مــا عــن ســعر عقــار مشــابه لــه بســبب اختــاف رشوط الدفــع والرتتيبات
املاليــة األخــرى .فعمليــة البيــع بــروط دفــع ميــرة مــن حيــث املــدة أو جــدول زمنــي للدفــع عــى
مــدى ســنتني يســتلزم إجـراء تســويات مســبقة عــى ســعر البيــع.
مثال (:)1
إذا تــم بيــع عقــار ُمقــارن للعقــار محــل التقييــم بســعر  1,200,000ريــال ومتــت عمليــة البيــع بــروط
دفــع ميــرة عــى النحــو التــايل :دفــع مبلــغ  500,000ريــال نقــدا وقــت رشاء العقــار واملبلــغ امل ُتبقــي
 700,000ريــال بعــد ســنة (دفــع آجــل) .وبالتــايل فــان القيمــة الســوقية للعقــار امل ُقــارن لــو تــم بيعــه
نقــدا (دفــع كامــل املبلــغ يف تاريــخ الـراء) ليســت  1,200,000ريــال بــل تكــون أقــل ،ألنــه يجــب األخــذ
بعــن االعتبــار القيمــة الزمنيــة للنقــود.
• تتضمــن املكونــات غــر العقاريــة للقيمــة نشــاط األعــال وبنــود أخــرى مثــل التجهي ـزات والرتكيبــات
واملخــزون حيــث تدخــل كل هــذه العنــارص يف ســعر البيــع .ويتــم اســتبعاد هــذه املكونــات مــن ســعر
البيــع للحصــول عــى القيمــة العقاريــة.
.األعباء عىل العقار
تتمثــل األعبــاء عــى العقــار يف وجــود واضعــي يــد عــى العقــار أو مســتأجري أرض العقــار أو حــق
الطريــق املمنــوح مــن املالــك ،وبالتــايل يلــزم األمــر إجــراء تســويات مســبقة مقابــل هــذه األعبــاء.

22

جميع الحقوق محفوظة للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ©

ز

املرحلة السابعة :تحليل املبيعات

بعــد جمــع األدلــة والشــواهد الخاصــة باملبيعــات ،تبــدأ عمليــة التحليــل املنهجــي .ويجــب اســتبعاد عمليــات البيــع غــر
الســليمة والتحقــق مــن عمليــات البيــع الفعلية.ويجــب إثبــات ســعر كل عمليــة بيــع حســب وحــدات املقارنــة املناســبة.
وتعتمــد وحــدات املقارنــة املختــارة عــى نوعيــة العقــار .وتتضمــن وحــدات املقارنــة مــا ييل:
وحدة املقارنة

التطبيق

السعر لكل مرت مربع
السعر لكل هكتار
السعر للمرت املكعب
السعر لكل غرفة
السعر لكل وحدة
السعر لكل رسير
السعر لكل مقعد
السعر لكل حفرة

عقارات سكنية وتجارية وصناعية وأرايض ملرشوعات التطوير العقاري
األرايض الزراعية
املباين الصناعية ،واملخازن
الفنادق
شقة
مستشفى
دار سينام ،مرسح ،استاد ريايض
ملعب جولف
جدول ( :)1وحدات امل ُقارنة حسب نوع العقار

ميكن إجراء تحليل سعر املرت املربع وفق الطرق التالية:
 - 1التحليل بناء عىل مساحة األرض
يُســتخدم التحليــل بنــاء عــى مســاحة األرض يف العــادة يف تحليــل األمــاك الزراعيــة ،واألرايض الفضــاء ،وأرايض مشــاريع
التطويــر العقــاري ،واألرايض املناســبة إلعــادة التطويــر.
القيمة الرأساملية اإلجاملية
التحليل بناء عىل مساحة األرض=
مساحة األرض
 - 2التحليل بناء عىل املساحة املبنية
يُســتخدم يف العــادة للعقــارات املشــركة مثــل املبــاين الســكنية التــي بهــا شــقق .ويناســب هــذا التحليــل العقــارات
الصناعيــة والتجاريــة والســكنية ذات التصميــم النمطــي املوحــد.
القيمة الرأساملية اإلجاملية
التحليل بناء عىل املساحة املبنية=
مساحة املباين
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 - 3التحليل بناء عىل طريقة الجمع
طريقــة الجمــع هــي طريقــة لتحليــل األرض واملبــاين (تُســمي كذلــك أســلوب الجمــع) .ويتــم إج ـراء تحليــل األرض
واملبــاين بصفــة منفصلــة .وتتحــدد قيمــة املبنــى بنــاء عــى تكلفــة االســتبدال بعــد اإلهــاك ،وتخصــم مــن ســعر البيــع
للحصــول عــى القيمــة املتبقيــة التــي مــن املفــرض أن تكــون قيمــة األرض .ويتــم تحليــل القيمــة املتبقيــة بنــاء عــى
مســاحة األرض للوصــول إىل قيمــة الوحــدة مــن األرض.
مثال (:)2
نفــرض وجــود منــزل يســتخدم كعقــار مقــارن يف عمليــة تقييــم .تبلــغ مســاحة أرضــه  600مــر مربــع ،ومســاحة
مبانيــه  200مــر مربــع ،ســجل بيعــه بســعر  600ألــف ريــال .يبلــغ العمــر الحــايل للمبنــي  10ســنوات والعمــر
االفـرايض لــه  40ســنة .تبلــغ تكلفــة بنــاء املــر املربــع حال ًيــا  1000ريــال .كيــف ميكــن إجـراء التحليــل بنــاء عــى
 3طــرق باســتخدام مســاحة األرض ،املســاحة املبنيــة ،واألرض واملبــاين.
 التحليل بناء عىل مساحة األرض: 600,000ريال
 600مربع مرت

=  1000ريال للمرت املربع من األرض مبا عليها من مباين

 التحليل بناء عىل املساحة املبنية: 600,000ريال
 200مربع مرت

شامل حصته من األرض
=  3000ريال للمرت املربع من املبنى ً

 التحليل بناء عىل األرض واملباين (طريقة الجمع):سعر البيع

 600ألف ريال (أ)

ناقصاً :التكلفة االستبدالية للمبنى

 150ألف ريال (ب)

 40-10سنة 200 x 1000 x
 40سنة
القيمة املتبقية لألرض (أ) (-ب)
تقدير سعر املرت املربع لألرض:
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 750ريال للمرت املربع من املبنى
 450ألف ريال
 450ألف ريال لكل  600م

2

 750ريال للمرت املربع من األرض

ح

املرحلة الثامنة :إجراء تعديالت وتسويات مقابل فروق املبيعات املقارنة

يف أغلــب األحيــان ،ال تتطابــق العقــارات املقارنــة مــع العقــارات محــل التقييــم ،حيــث قــد يتميــز العقــار املقــارن
بخصائــص فريــدة متيــزه عــن غــره ســواء مــن موقــع أو تصميــم او مرافــق وخدمــات .أو العكــس ،قــد تنقصــه بعــض
هــذه الخصائــص مقارنــة بالعقــار محــل التقييــم .لــذا ،ســيضطر املقيــم لعمــل تســويات بــن العقاريــن (ســواء كانــت
التســوية بالزيــادة أو النقصان).بحســب خرباتــه العمليــة للوصــول اىل مــؤرش واحــد لقيمــة العقــار محــل التقييــم.
 - 1خطوات إجراء التسويات
يجب اتخاذ الخطوات التالية للحصول عىل تسويات دقيقة.
• تحديد العوامل التي تؤثر عىل قيمة العقار محل التقييم.
• مقارنــة ســات وخصائــص كل عقــار مقــارن مــع العقــار محــل التقييــم ،وتحديــد الفــرق يف كل عنــر
مــن عنــارص املقارنــة بــن العقــار املقــارن والعقــار محــل التقييــم.
• إجراء التسويات مقابل كل عنرص غري متامثل.
• التوصــل إىل صــايف التســوية لــكل عقــار مقــارن وتطبيقــه عــى ســعر الوحــدة للوصــول إىل نطــاق ســعر
الوحــدة بعــد التســوية للعقــار محــل التقييم.
• عــى أســاس املــدى الســعري ،يحــدد امل ُق ّيــم أكــر ســعر معقــول للوحــدة يف العقــار محــل التقييــم
ويتــم اختيــار ســعر الوحــدة بعــد التســوية مــن أفضــل عقــار مقــارن بصــورة معتــادة باعتبــاره أكــر
ســعر معقــول للوحــدة يف العقــار محــل التقييــم.
 - 2عوامل التسوية (التعديل)
يجــري تحليــل مبيعــات األصــول املامثلــة وتعديلهــا لتســوية الفــروق بــن العقــار موضــوع التقييــم والعقــار
املقــارن .ويختلــف مبلــغ التســوية املطلــوب يف تحليــل املبيعــات حســب نوعيــة العقــار محــل التقييــم .ومــن
املرجــح أن املبيعــات التــي متــت حديثــا يف املنطقــة أو يف املبنــى هــي األنســب الســتيفاء هــذه القواعــد.
وتتضمــن بعــض العوامــل الكــرى التــي تســتلزم إجــراء تســويات اإلطــار الزمنــي ،التقســيم إىل مناطــق،
والتخطيــط والتنظيــم ،واملوقــع ،وســهولة الوصــول إىل املوقــع ،وحيــازة األرض ومســاحتها وشــكلها.
• عامل الوقت
القيمــة ليســت ثابتــة ،فهــي تختلــف وتتبايــن مــن وقــت إىل آخــر حســب التغـرات االقتصاديــة والقضايا
االجتامعيــة والسياســية والطبيعــة الطبوغرافية.
• التخطيط والتنظيم والتقسيم إىل مناطق
يعتــر تخطيــط وتنظيــم اســتخدام األرض مــن العنــارص الجوهريــة يف تحديــد القيمــة الســوقية لــأرض
ومــا عليهــا مــن مبــاين .واألرض التــي تتمتــع بإمكانــات إقامــة مــروع تطويــر عقــاري عليهــا أو ميكــن
إعــادة تطويرهــا عقاريًــا ولهــا مخطــط عــام معتمــد تجلــب قيمــة أعــى مــن األرض التــي ليــس لهــا مثــل
هــذا املخطــط املعتمــد.
مــن ناحيــة أخــرى ،فــإن تقليــل هــذه العوامــل أو إعــادة تقســيم وتخطيــط املنطقــة مــن قبــل إدارة
التخطيــط والتنظيــم لتقليــل اســتخدام األرض ،عــى ســبيل املثــال ،ح ـزام أخــر قــد يــؤدي إىل خفــض
القيمــة الســوقية لــأرض.
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• املوقع وإمكانية الوصول إليه
املوقــع هــو مــكان تواجــد العقــار ســواء كان عــى وجهــة طريــق أو صــف ثــاين أو لــه طريقــن أو مدخلــن
أو أرض دون وجــود حــق قانــوين للوصــول إليهــا (حــق ارتفــاق أو امتيــاز) .ويــأيت أيضً ــا ضمــن ذلــك توفــر
املرافــق األساســية مثــل إمــدادات امليــاه والكهربــاء والنقــل العــام يف املنطقــة املحيطــة ،وأثــر أعــال التطويــر
يف املناطــق املجــاورة وإمكانيــة إقامــة مرشوعــات تطويــر (مجمعــات تجاريــة وتســوق راقيــة يف املنطقــة،
املســافة مــن أقــرب بلــدة ،والقطــع املجــاورة ،ومســتوى الوحــدة يف املبنــى).
• حيازة األرض
هــي عالقــة ســواء كانــت قانونيــة أو عرفيــة بــن األشــخاص أو املجموعــات بشــأن األرض .وحيــازة األرض
عبــارة عــن نظــام قانــوين أو عــريف(أي قواعــد وضعتهــا املجتمعــات لتنظيــم الســلوكيات ذات الصلــة) .وتحــدد
قواعــد حيــازة األرض توزيــع حقــوق امللكيــة يف األرض وتخصيصهــا داخــل املجتمعــات .كــا تحــدد كيفيــة
الحصــول عــى حــق االســتخدام والســيطرة والتحكــم ونقــل امللكيــة ،والقيــود املرتبطــة بذلــك.
• املساحة والشكل
جــرت العــادة أن ترويــج مســاحات أقــل مــن األرض يحقــق قيمــة أعــى مقارنــة بــاألرض األكــر مســاحة،
وأحيانًــا يكــون العكــس .ويف الغالــب ،يكــون الشــكل العــادي والشــائع للعقــار هــو األكــر تروي ًجــا وتســويقًا.
 - 3رشوط التسوية
يقــوم امل ُقيــم بعمليــات التســوية لضبــط االختالفــات بــن العقــارات امل ُقارنــة والعقــار محــل التقييــم .ولــي تعكــس
عمليــات التســوية القيمــة الحقيقيــة للعقــار يجــب أن تســتويف عمليــات التســوية الــروط التاليــة:
• يجــب أن تكــون جميــع التســويات التــي يتــم القيــام بهــا معقولــة وتتفــق مــع حالــة وظــروف الســوق
الســائدة.
• يجــب أال ينطــوي العقــار املســتخدم يف املقارنــة عــى قــدر كبــر للغايــة مــن التســويات (كلــا كان التشــابه
أكــر بــن العقــار محــل التقييــم والعقــار املقــارن كلــا كانــت عمليــات التســوية أقــل).
• يجــب عــدم املبالغــة يف قيمــة التســويات والتأكــد مــن معقوليــة املبالــغ التــي يجــب أن تعكــس فقــط
القيمــة الحقيقيــة للفروقــات.
• يجب رشح كل عملية تسوية وإثباتها بأدلة.
• غالبــا مــا يتــم التعبــر عــن التســويات مقابــل الفــروق بــن العقــار امل ُقــارن والعقــار محــل التقييــم بنســبة
مئويــة (تســوية بنســبة مئويــة) أو بقيمــة نقديــة (تســوية بقيمــة نقديــة).
• يتــم إجـراء التســويات باســتخدام طريقــة مختلطــة عبــارة عــن مزيــج مــن أســاليب متسلســلة وتراكميــة.
ويف هــذه الطريقــة ،يتــم إجـراء التســويات يف البدايــة مقابــل رشوط البيــع (دفــع حــايل أو دفــع اجــل) ،ويــي
ذلــك ظــروف الســوق .ويعكــس الرقــم بعــد التســوية الحالــة الســائدة يف الســوق يف تاريــخ التقييــم .وبنــاء
عــى الرقــم املشــار إليــه بعــد التســوية ،يتــم إجـراء تســويات أخــرى لعوامــل أخــرى تب ًعــا لذلــك.
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مثال (:)3
مطلوب تقييم فيال سكنية باملواصفات التالية:
واجهة جنوبية عىل شارع نافذ عرضه 20م.
علامً بأن هناك فيال سكنية مقارنة يف املنطقة ذاتها تم بيعها قبل ستة أشهر باملواصفات التالية:
واجهة رشقية عىل شارع داخيل عرضه 16م.
ســعر بيــع الفيــا املقارنــة 3,300,000 :ريــال علــا بــأن الدفــع يكــون بعــد ســنة وأن معــدل الخصــم
(معــدل العائــد املطلــوب) يســاوي .10%
ظــروف الســوق يف تاريــخ بيــع الفيــا املقارنــة منخفضــة عــن ظــروف الســوق الحاليــة (تاريــخ التقييــم)
بنســبة .4%
 3,300,000ريال

سعر البيع األجل للعقار املقارن (بعد سنة)
تسوية رشوط التمويل:
سعر بيع العقار امل ُقارن لو كان الدفع حايل

3,000,000 3,300,000
1 + 0.1

تسوية رشوط السوق:
سعر بيع العقار امل ُقارن لو تم يف نفس الظروف
الحالية للسوق (زيادة )4%
تسوية خصائص العقار:
املوقع15% + :
الواجهة-10% :
سهولة الوصول10% + :
مجموع التسوية بنسبة مئوية15% + :
قيمة العقار بعد التسويات

) 3,000,000 x (1+ 0.04ريال = 3,120,000ريال
 3,120,000 x 0.15ريال =  468,000ريال
= 468,000 + 3,120,000
3,588,000

جدول ( :)2عمليات التسوية

 - 1يجــب أن تســتند التســويات مقابــل عامــل املســاحة عــى مفهــوم املســاحة املثاليــة حســب مرشوعــات
التطويــر املحيطــة واملجــاورة.
يوجد طريقتني للتسوية مقابل املساحة :طريقة املضاعف وطريقة األمثال.
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مثال ( :)4طريقة املضاعف
 12 :هكتارا ً
مساحة قطعة األرض محل التقييم
 3 :هكتارات
		
مساحة قطعة األرض املقارنة
حساب عدد املضاعف:
املضاعف األول 3 :هكتارات ×  6 = 2هكتارات
املضاعف الثاين 6 :هكتارات ×  12 = 2هكتارات
قطعة األرض محل التقييم أكرب بضعفني من القطعة املقارنة.
إذن ،مخصص املساحة10% = 5% ×2 :
مثال ( :)5طريقة األمثال
مساحة قطعة األرض محل التقييم
		
مساحة قطعة األرض املقارنة
حساب عدد األمثال:
 12هكتار  3 -هكتارات
=  3أمثال
 3هكتار

 12 :هكتارا ً
 3 :هكتارات

قطعة األرض محل التقييم تساوي  3أمثال القطعة املقارنة.
إذن ،مخصص املساحة15% = 5% ×3 :
مالحظات:
 نفــرض انــه تــم تخصيــص نســبة  5%لــكل مضاعــف أو لــكل مثــل يف حالــة عــدم وجــود أدلــة وشــواهد (قــدتختلــف النســبة حســب تقديــر وخــرة املقيــم العقــاري).
 ســواء تــم اســتخدام طريقــة املضاعــف أو طريقــة األمثــال ،فــإن األمــر يعتمــد عــى البحــث الــذي تــم القيــامبــه مــن طــرف امل ُقيــم.
 النســبة املســتخدمة أعــاه هــي لغــرض رشح املثــال فقــط ،ويعتمــد األمــر عــى حالــة الســوق العقــاري وخــرةا مل ُقيم.
 نســبة التســوية مقابــل املســاحة تعتمــد أيضً ــا عــى نــوع العقــار محــل التقييــم ،وعــى املســاحة املثاليــةالســتخدام األرض.
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مثال (:)6
فيــا يــي تقديــر قيمــة أرض بأســلوب املقارنــة .حيــث جمــع املقيــم بيانــات تتعلــق بــاالرايض املقارنــة
مــن نفــس املدينــة وقــد متــت عليهــا عمليــات بيــع يف تواريــخ مختلفــة (الجــدول .)3
معلومات اضافية:
 ظــروف الســوق يف ســنة ( 2014تاريــخ بيــع قطعــة املقارنــة رقــم  )2تختلــف عــن ظــروف الســوق يفســنة ( 2017تاريــخ التقييــم) اذ شــهد الســوق يف ســنة  2017ارتفــاع يف االســعار مقارنــة بســنة 2014
بنســبة .10%
 ظــروف الســوق يف ســنة ( 2016تاريــخ بيــع قطعــة املقارنــة رقــم  1و )3هــي مشــابهة لظــروف الســوقيف ســنة ( 2017تاريــخ التقييــم).
 تــم بيــع القطعــة املقارنــة رقــم  2عــى اســاس حيــازة ايجاريــة ( 90ســنة) وبالتــايل فــان ســعر البيــع هــواقــل مــن ســعر بيــع نفــس القطعــة لــو كانــت امللكيــة مطلقــة وقــد تــم تقديــر النســبة ب .10%
 التخطيــط الخــاص بالقطعــة املقارنــة رقــم  1هــو تخطيــط ســكني وتجــاري وبالتــايل فــان قيمتهــا تكــونأعــى مــن قيمــة نفــس القطعــة لــو كان التخطيــط ســكني فقــط وقــد تــم تقديــر نســبة االرتفــاع يف
الســعر بنســبة .30%
 موقــع قطعــة املقارنــة  1أفضــل مــن موقــع القطعــة محــل التقييــم (الصــف االول مــن طريــق رئيــيأعــى قيمــة مــن الصــف األول مــن طريــق ثانــوي) وتــم تقديــر هــذه امليــزة يف املوقــع بنســبة  .10%يف
حــن ان موقــع القطعــة محــل التقييــم أفضــل مــن موقــع القطعــة املقارنــة ( 3الصــف االول مــن طريــق
ثانــوي أعــى قيمــة مــن الصــف الثــاين مــن طريــق ثانــوي) وقــد تــم تقديــر هــذه امليــزة بنســبة .10%
 يتــم تطبيــق طريقــة املضاعــف خــال التســوية مقابــل املســاحة وقــد تــم تخصيــص نســبة  5%مقابــلكل مضاعــف.
القطعة محل التقييم

سعر البيع قبل التسوية(مرت)2
تسوية رشوط التمويل
تسوية ظروف السوق

سعر البيع بعد تسوية رشوط
التمويل وظروف السوق (مرت)2
التسويات األخرى:
الحيازة (ملكية مطلقة)
التخطيط/التنظيم (سكني)
املوقع (الصف األول من طريق
ثانوي)
املساحة ( 15,867م)2
طبيعة األرض (مستوية)
صايف نسب/مبلغ التسوية
سعر البيع بعد التسوية(م)2
سعر البيع التقريبي بعد
التسوية(م)2

قطعة املقارنة 1

قطعة املقارنة 2

 840.44ريال

 414.78ريال

 377.07ريال
 840.44ريال
 0%نقدا  0% 100%نقدا 100%
 37.07 + 10%+ريال
0%

قطعة املقارنة 3

 392.72ريال
نقدا 100%
0%
0%
 392.72ريال

حيازة إيجارية
ملكيةمطلقة
 0%ملكية مطلقة
سكني
 0%سكني/تجاري 10%
سكني
 -30%الصف األول  0%الصف األول 0%
 0%طريق ثانوي  10%الصف الثاين من
 -10%من طريق
طريق ثانوي
 7,956م2
رئييس
 30,556م2
5%
مستوية
 19,930 0%م5-% 2
مستوية
0%
0%
مستوية
0%
-336.18 -40%ريال +20.74 5+%ريال 58.91 + 15+%ريال
 451.63ريال
 435.52ريال
 504.26ريال
 451ريال
 435ريال
 504ريال
جدول ( :)3بيانات القطعة محل التقييم والقطع امل ُقارنة
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الخصائص

القطعة محل التقييم قطعة املقارنة  1قطعة املقارنة 2

مدينة أ
مدينة أ
مدينة املقارنة
2016/05/05
تاريخ التقييم/املعاملة 2017/02/15
ملكية مطلقة
ملكية مطلقة
الحيازة
بناء
بناء
فئة استخدام األرض
البيع
البيع
الغرض من التقييم
سكني /تجاري
سكني
التخطيط/التنظيم
الصف األول من طريق الصف األول من
املوقع
طريق رئييس
ثانوي
19,930
15,867
املساحة (مرت مربع)
16,750,000ريال
؟
سعر البيع (بالريال)
مستوية
مستوية
طبيعة األرض
 840.44ريال
التحليل (ريال/مرت )2؟
نقدا 100%
رشوط الدفع

قطعة املقارنة 3

مدينة أ
مدينة أ
2016/12/26
2014/9/19
حيازة إيجارية  90سنة ملكية مطلقة
بناء
بناء
البيع
البيع
سكني
سكني
الصف الثاين من
الصف األول من
طريق ثانوي
طريق ثانوي
30,556
7,956
12,000,000ريال
3,000,000ريال
مستوية
مستوية
 392.72ريال
 377.07ريال
نقدا 100%
نقدا 100%

جدول ( :)4عمليات التسوية

يبلــغ نطــاق القيمــة املســتخرجة مــن التســويات مــن  435إىل  504ريــال للمــر املربــع .وبنــاء عــى قطعــة
املقارنــة  3التــي تعتــر أفضــل حالــة للمقارنــة (ألن تاريــخ املعاملــة هــو االقــرب لتاريــخ التقييــم) ،فــإن الســعر
املعقــول للقطعــة محــل التقييــم هــو  450ريــال للمــر املربــع .ميكــن كذلــك أخــذ املتوســط املــوزون (املرجــح)
لتقديــر قيمــة املــر املربــع مــع اســناد وزن أكــر لقيمــة القطعــة املقارنــة ( 3مثــال  50%للقطعــة  3و% 25
للقطعــة  1و 25%للقطعــة .)2
وبالنســبة للمثــال ( ،)6فــإن التســويات التــي يتــم إجراؤهــا تأخــذ شــكل الجمــع والطــرح مــن قيمــة القطــع
املقارنــة املعتمــدة .وهــذه التســويات هــي انعــكاس لخصائــص القطــع والعوامــل املؤثــرة عليهــا .ومــن خــال
التجــارب والخـرات فقــط واملعرفــة واملهــارات املصاحبــة لهــا ميكننــا تفســر وتحليــل ســلوك الســوق والعوامــل
املؤثــرة عليــه بصــورة صحيحــة .وال توجــد قاعــدة ُموحــدة بشــأن ذلــك ،ألن كل حالــة لهــا مقتضياتهــا مــع األخــذ
يف الحســبان الخصائــص املميــزة لــكل ســوق عقــاري .وهــذا يعنــي املوقــف النســبي للعقــار املقــارن مــع العقــار
محــل التقييــم يف بلــدة أو شــارع أو منطقــة محــددة .كــا ميكــن أن يعنــي ذلــك املوقــف النســبي داخــل املبــاين
نفســها .وكلــا زادت درجــة توفــر العنــارص التــي تعــزز اســتخدام األرض ،كلــا زادت القيمــة.
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ط املرحلة التاسعة :التسويات وتقدير القيمة السوقية للعقار
يقــوم معظــم امل ُقيمــن بإجـراء تســويات تســتند إىل تحديــد نســبة مئويــة ومتثــل هــذه التســويات الفــرق بــن العقــار
محــل التقييــم وعقــار املقارنــة بنســب مئويــة وليــس بقيمــة نقديــة .كــا يعتمــد العديــد مــن املقيمــن عــى التســويات
التــي تجمــع بــن التســوية بنســبة مئويــة والتســوية بقيمــة نقديــة.
مثال ( :)7مطلوب تقييم فيال سكنية باملواصفات التالية:
مساحة األرض  800م ،2واجهة جنوبية عىل شارع عرضه 20م.
علامً بأن هناك فيال سكنية مقارنة يف املنطقة ذاتها تم بيعها بـاملواصفات التالية:
مساحة األرض  700م 2وسعر املرت املربع لألرايض املثيلة  2,000ريال
واجهة رشقية عىل شارع عرضه 16م.
سعر بيع الفيال املقارنة 2,500,000 :ريال.
لتقديــر قيمــة الفيــا يقــوم املقيــم بعمليــات تســوية بنســبة مئويــة (بالنســبة للعنــارص املختلفــة التــي ال ميكــن تقديــر
قيمــة نقديــة بصفــة مبــارشة مثــل واجهــة الشــارع وعرضــه) وبتســوية بقيمــة نقديــة (بالنســبة للعنــارص املختلفــة التــي
ميكــن تقديــر قيمــة نقديــة بصفــة مبــارشة).
معايري املقارنة
املوقع
الواجهة
مجموع التسوية بنسبة مئوية

العقار محل التقييم
شارع 20م
جنوبية

العقار املقارن
شارع 16م
رشقية

التسوية بنسبة مئوية
15+%
10-%
5+%

جدول ( :)5التسوية بنسبة مئوية

معايري املقارنة
االرض

العقار املقارن
700م2

العقار محل التقييم التسوية بقيمة نقدية
100م 2,000 × 2ريال للمرت املربع=  200,000ريال
800م2
جدول ( :)6التسوية بقيمة نقدية

قيمة التسوية الناتجة عن التسوية بنسبة مئوية
قيمة التسوية الناتجة عن التسوية بقيمة نقدية
تقدير قيمة الفيال السكنية

 2,500,000ريال ×  125,000 =5%ريال.
 200,000ريال
 2,500,000ريال  125,000 +ريال  200,000 +ريال =
 2,825,000ريال

جدول ( :)7قيمة الفيال بعد التسوية

بالنســبة للتســوية بقيمــة نقديــة ،يتــم تحديــد حجــم ومقــدار االختــاف ويتــم تقديــره بصفــة مبــارشة مببلــغ نقــدي .أمــا
التســوية بنســبة مئويــة فيوجــد طريقتــن هــا الطريقــة الرتاكميــة وطريقة تسلســل التســويات.
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 -1الطريقة الرتاكمية
يف هــذه الطريقــة ،يتــم جمــع النســبة التــي تعكــس الفــرق للوصــول إىل صــايف التســويات .وبعــد ذلــك يتــم
تطبيــق هــذا الرقــم مقابــل ســعر البيــع بعــد تســوية عامــل الوقــت للوصــول إىل تقديــر القيمــة.
 -2طريقة تسلسل التسويات
يعترب تسلسل التسويات رضوري عند إجراء تسويات باستخدام الطريقة الرتاكمية.
 -1الطريقة الرتاكمية
ـذه (:)8
مثال
الطريقــة ،يتــم جمــع النســبة التــي تعكــس الفــرق للوصــول إىل صــايف التســويات .وبعــد ذلــك يتــم
يف هـ
تطبيــق هــذا الرقــم مقابــل ســعر البيــع بعــد تســوية عامــل الوقــت للوصــول إىل تقديــر القيمــة.
 800,000ريال
تسوية رشوط التمويل:
-5%
عن طريق الدفع األجل
تسلسلتم بيعه
طريقةاملقارن
 -2العقار
التسويات
رشوط البيع:
تسوية
التسويات رضوري عند إجراء تسويات باستخدام الطريقة الرتاكمية.
تسلسل
يعترب
العقار املقارن تم بيعه لسداد دين (رشوط بيع غري معتادة) +10%
سعر بيع العقار املُقارن بعد تسوية رشوط التمويل والبيع (800,000x)1+0.1ريال = 840,000ريال
+10%
تسوية ظروف السوق:
العقار امل ُقارن تم بيعه يف ظروف سوق منخفضة
سعر بيع العقار املُقارن بعد تسوية رشوط التمويل والبيع (840,000x)1+0.1ريال = 924,000ريال
وظروف السوق
 924,000x 0.15ريال = 138,600ريالتسوية خصائص العقار:
5% +
املوقع:
الخصائص املادية20% - :
مجموع التسوية بنسبة مئوية15% - :
 924,000ريال  785,400= 138,600 -ريال
قيمة العقار بعد التسويات
 - 3طريقة التقسيم إىل مناطق
مــن الواضــح أن جــزء الواجهــة مــن املحــل التجــاري هــو األكــر قيمــة مقارنــة بالجــزء الخلفــي نظـ ًرا ألن الغــرض
مــن املحــل هــو بيــع الســلع والبضائــع وبالتــايل فــان للواجهــة اهميــة كــرى .وتقــل القيمــة مــع التوجــه إىل
الخلــف نظـ ًرا ألن هــذا الجــزء غــر مناســب يف عمليــة البيــع .ويتــم اســتخدام طريقــة مقارنــة تســمى «طريقــة
التقســيم إىل مناطــق» لحســاب االنخفــاض يف القيمــة حســب املنطقــة.
يوجد طريقتان للتقسيم إىل مناطق:
 طريقة التقسيم الطبيعيطريقة التقسيم الريايض (الحسايب)• طريقة التقسيم الطبيعي
يف هــذه الطريقــة ،يتــم اختيــار عمــق املناطــق املختلفــة مــع االهتــام بالعمــق الفعــي للمحــات .وعنــد
تحديــد عمــق كل منطقــة ،يقــرر امل ُقيــم العالقــة بــن كل منطقــة واملنطقــة التــي تليهــا.
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مثال (:)9
املطلــوب تحديــد القيمــة اإليجاريــة للمحــات التاليــة :محــل «ب» ,ومحــل «د» ،تحديــد القيمــة اإليجارية
يعتمــد عــى تقديــر قيمــة كل منطقــة .علـ ًـا بــأن كل محــل يتمتــع بواجهــة عرضهــا  5مــر .املحــل األقــل
عمقــا هــو املحــل «أ» 15 :مـ ًرا واملحــل االكــر عمقــا هــو املحــل «ه» 35 :مـ ًرا
معلومات اضافية:
محل أ -اإليجار بواقع  15ألف ريال يف السنة كقيمة إجاملية
محل ب -عقارات يشغلها مالكوها
محل ج -اإليجار بواقع  21ألف ريال يف السنة كقيمة إجاملية
محل د -عقارات ُمؤجرة ملدة  42سنة
محل هـ -اإليجار بواقع  25ألف ريال يف السنة كقيمة إجاملية
ال توجــد أدلــة وشــواهد تفيــد كيفيــة تحديــد القيمــة اإليجاريــة وال نســتطيع تحديــد قيمــة ألول  5أمتــار أو
آلخــر  5أمتــار .الدليــل األول هــو بالنســبة للمحــل «أ» :عرضــه  5أمتــار وعمقــه  15مـرًا ،والقيمــة اإليجاريــة
هــي  15ألــف ريــال يف الســنة (مبتوســط  200ريــال للمــر املربــع) .وبالتــايل فــإن عمــق املنطقــة األوىل يجــب
أن يكــون  15م ـرًا .الدليــل الثــاين هــو املحــل «ج» وهــو بعمــق  25م ـرًا ومؤجــر مببلــغ  21ألــف ريــال يف
الســنة .والدليــل الثالــث هــو املحــل «ه» وهــو بعمــق  35مـ ًرا ومؤجــر مببلــغ  25ألــف ريــال يف الســنة ،وهــو
مــا يبــن أن أعــاق املناطــق املختلفــة يجــب أن تكــون  15مـ ًرا (عمــق املحــل «أ»وهــو ميثــل املنطقــة االوىل)،
و 10أمتــار (الفــرق بــن عمــق املحــل»ج» واملحــل «أ» وهــو ميثــل املنطقــة الثانيــة) ،و 10أمتــار (الفــرق بــن
عمــق املحــل»ه» واملحــل «ج» وهــو ميثــل املنطقــة الثالثــة).

الشكل ( :)2التقسيم الطبيعي اىل مناطق
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ميكــن أن نســتخلص أن قيمــة املنطقــة الثانيــة (مــن  15إىل  25مـ ًرا) هــي  6آالف ريــال ،وقيمــة املنطقــة الثالثــة
مــن ( 25إىل  35مـ ًرا) هــي  4آالف ريــال.
كيفية حساب القيمة اإليجارية
قيمة املرت املربع حسب املناطق
قيمة املنطقة األوىل هي  15,000ريال.
2
مساحة املنطقة األوىل ( 15م عمق ×  5م عرض) = 75م
قيمة املرت املربع يف املنطقة األوىل =  200ريال
قيمة املرت مربع يف املنطقة األوىل= (ريال (/)15,000مربع مرت
 200 =)75ريال
قيمة املنطقة الثانية (من  15مرت اىل 25مرت) هي  6,000ريال.
2
مساحة املنطقة الثانية ( 10م عمق ×  5م عرض) = 50م
قيمة املرت املربع يف املنطقة الثانية =  120ريال
قيمة املرت املربع يف املنطقة الثانية= (ريال (/)6,000مربع مرت
 120 =)50ريال
قيمة املنطقة الثالثة (من  25مرت اىل 35مرت) هي  4,000ريال.
2
مساحة املنطقة الثالثة ( 10م طول ×  5م عرض) = 50م
قيمة املرت املربع يف املنطقة الثالثة =  80ريال
قيمة املرت املربع يف املنطقة الثالثة= (ريال (/)4,000مربع مرت
 80 =)50ريال
القيمة اإليجارية للمحل
القيمة اإليجارية للمحل « ب »
=  18,000ريال

القيمة اإليجارية للمحل « د »
=  23,000ريال

كيفية حساب القيمة اإليجارية
عمق املحل "ب " يساوي  20مرتًا:
املنطقة األوىل بعمق  15م ًرتا 15,000 :ريال
املنطقة الثانية ( 5م عرض ×  5م عمق) بواقع  120ريال/م: 2
 120×25ريال =  3,000ريال
القيمة اإليجارية للمحل "ب " 15,000 :ريال  3,000 +ريال
=  18,000ريال
عمق املحل "د" يساوي  30م ًرتا:
املنطقة األوىل بعمق  15م ًرتا 15,000 :ريال
2
املنطقة الثانية (5م عرض ×  10م عمق) بواقع  120ريال/م :
 120× 50ريال = 6,000ريال
2
املنطقة الثالثة (5م عرض × 5م عمق) بواقع  80ريال/م :
 80× 25ريال =  2,000ريال
القيمة اإليجارية للمحل "د" 15,000 :ريال 6,000 +ريال +
 2,000ريال=  23,000ريال

• التقسيم الريايض (الحسايب)
يف هــذه الطريقــة ،يتــم اختيــار عمــق املناطــق املختلفــة بطريقــة عشــوائية دون االهتــام كثـ ًرا بالعمــق الفعــي
للمحــات .وعنــد تحديــد عمــق كل منطقــة ،يقــوم امل ُقيــم بتحديــد العالقــة بــن عمــق كل منطقــة واملنطقــة
التــي تليهــا بصــورة عشــوائية .عــى ســبيل املثــال ،قــد يقــرر املقيــم أن املحــل بأكملــه يُقســم إىل مناطــق كل
منطقــة  5أمتــار ،وتكــون املنطقــة الثانيــة بنصــف قيمــة املنطقــة التــي أمامهــا (األوىل) ،واملنطقــة الثالثــة بنصــف
قيمــة املنطقــة الثانيــة وهكــذا.
34
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مثال (:)10
املطلــوب تحديــد قيمــة املــر املربــع لــكل منطقــة باســتعامل طريقــة التقســيم الريــايض .علـ ًـا بــأن كل
محــل يتمتــع بواجهــة عرضهــا  10مــر .وايجــارات املحــات كالتــايل:
محل أ -اإليجار بواقع  40ألف ريال يف السنة كقيمة إجاملية
محل ب -اإليجار بواقع  58ألف ريال يف السنة كقيمة إجاملية
محل ج -اإليجار بواقع  64ألف ريال يف السنة كقيمة إجاملية
االفرتاضات املستخدمة:
 - 1املنطقة األوىل ،واملنطقة الثانية ،واملنطقة الثالثة 10 :أمتار كل منطقة.
 - 2كل منطقــة تســاوي نصــف قيمــة املنطقــة التــي أمامهــا .فــإذا كانــت املنطقــة «األوىل» بواقــع «»X
ريــال للمــر املربــع ،إذن ،تكــون املنطقــة «الثانيــة» بواقــع  X 0.5ريــال للمــر املربــع ،وتكــون املنطقــة
« الثالثة» بواقع  X 0.25ريال ،واملنطقة املتبقية بواقع  X 0.125ريال للمرت املربع.

الشكل ( :)3التقسيم الحسايب إىل مناطق

باستخدام طريقة التقسيم الريايض ،عىل امل ُق ّيم أن يحدد ما ييل:
 - 1عمق املنطقة املستخدمة
 - 2العالقة املالية بني منطقة وأخرى.
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اإليجار السنوي للمحل «أ» 40,000 :ريال ،عمق املحل  20مرتاً (منطقتني)

القيمــة اإليجاريــة للــم 2لــكل
منطقــة مــن املحــل "أ"

كيفية حســاب القيمة اإليجارية

قيمــة املــر املربــع يف املنطقــة مساحة املنطقة األوىل  10 :م عرض×  10م عمق=  100مرت مربع
قيمة املنطقة األوىل ضعف قيمة املنطقة الثانية:
األوىل
 26,666.666ريال
قيمة املرت املربع يف املنطقة األوىل:
= 266.66ريال
 40,000 = X 100 + X 100ريال
2
ريال
26,666.666
=  266.66ريال
 100مرت مربع
قيمــة املــر املربــع يف املنطقــة مبا أن قيمة كل منطقة تساوي نصف قيمة املنطقة التي أمامها:

الثانيــة

 40,000 = X 200 + X 100ريال
2
2
=  40,000 = X 300ريال
2
=  40,000 = X 300ريال

 13,333.333 = 40,000 = Xريال
3

قيمة املنطقة الثانية تساوي 13,333.333ريال
مساحة املنطقة الثانية 10 :م عرض×  10م عمق =  100مرت مربع
قيمة املرت املربع يف املنطقة الثانية
 13,333.333ريال = =  133,333.333ريال
 100مرت

= 133.33ريال

اإليجار السنوي للمحل «ب»  58,000ريال :عمق املحل 35م ًرتا ( 4مناطق)

القيمــة اإليجاريــة للــم 2لــكل
منطقــة مــن املحــل "ب"

كيفية حســاب القيمة اإليجارية لكل منطقة

قيمــة املــر املربــع يف املنطقــة مبا أن قيمة كل منطقة تساوي نصف قيمة املنطقة التي أمامها:

األوىل

X 100
X 100
 58,000 = X 50ريال
+ X 100
4 + 4 + 2
X 400
X 200
 58,000 = X 50ريال
+ X 800
8 + 8 + 8
8

 464,000 = X 1450ريال

=  320ريال م2
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 464,000 = Xريال =  320ريال
1,450

تابع الجدول السابق ..
اإليجار السنوي للمحل «ب»  58,000ريال :عمق املحل 35م ًرتا ( 4مناطق)
قيمة املرت املربع يف املنطقة الثانية
=  160ريال م2

 320 = Xريال =  160ريال

قيمة املرت املربع يف املنطقة الثالثة
=  80ريال م2

 320 = Xريال =  80ريال

قيمة املرت املربع يف املنطقة الرابعة
= 40ريال م2

 320 = Xريال =  40ريال

2

4

8

اإليجار السنوي للمحل «ج»  64,000ريال عمق املحل  40م ًرتا ( 4مناطق)

القيمــة اإليجاريــة للــم 2لــكل
منطقــة مــن املحــل «ج»

كيفية حســاب القيمة اإليجارية لكل منطقة

قيمة املرت املربع يف املنطقة األوىل مبا أن قيمة كل منطقة تساوي نصف قيمة املنطقة التي أمامها:
=  341ريال م2
X 100
X 100
 64,000 = X100ريال
X 100
+
+
+
4
8
2
X400
X 200
 64,000 = X 100ريال
+ X800
8 + 8 + 8
88
1500
X
=  64,000ريال

8

X 1500

8

=X

=  64,000ريال

 512,000ريال

1,500

=  341ريال

قيمة املرت املربع يف املنطقة الثانية
=170ريال م2

 341 = Xريال =  170ريال

قيمة املرت املربع يف املنطقة الثالثة
= 85ريال م2

 341 = Xريال =  85ريال

قيمة املرت املربع يف املنطقة الرابعة
= 42ريال م2

 341 = Xريال =  42ريال

2

4

8

- 4املطابقة والتسوية وتقدير القيمة السوقية
يُحبــذ بوجــه عــام اعتــاد طريقــة الســوق أكــر مــن أي طريقــة أخــرى يف أعــال التقييــم للوصــول إىل القيمــة الســوقية
للعقــار .ويف هــذه الحالــة ،يحتــاج امل ُقيّــم إىل إج ـراء تطابــق وتســوية للقيــم املختلفــة التــي تــم تقديرهــا مــن كل
طريقــة مــن طــرق التقييــم لتكويــن رأي خــاص بالقيمــة الســوقية .ويتــم اختيــار القيمــة الناتجــة مــن الطريقة األنســب
يف العــادة كقيمــة ســوقية للعقــار .عــى ســبيل املثــال ،القيمــة األنســب لتقييــم مبنــي مكاتــب هــي طريقــة االســتثامر.
وبالتــايل ،يتــم اختيــار القيمــة الســوقية الناتجــة مــن طريقــة االســتثامر حتــى إذا تــم اعتــاد أســلوب املقارنــة.
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 - 5مزايا وعيوب طريقة املُقارنة
• مزايا طريقة املقارنة
 تتســم طريقــة املقارنــة بالبســاطة والوضــوح وبســاطة العمليــات الحســابية وســهولة الفهــم وقبولهــاعــى نطــاق واســع يف معظــم أنحــاء العــامل.
 تُســتخدم طريقــة املقارنــة عــى نطــاق واســع بســبب الوفــرة الكبــرة يف األدلــة والشــواهد الخاصــةباملبيعــات ال ســيام بالنســبة للعقــارات الشــائعة ،وكذلــك البيانــات الخاصــة باالســتخدام والبيانــات
الفعليــة واملتاحــة للجمهــور.
 تعتــر طريقــة املقارنــة األكــر منطقيــة وموضوعيــة مقارنــة بطــرق التقييــم األخــرى وال تعتمــد هــذهالطريقــة عــى تنبــؤات أو توقعــات شــخصية بــل تنطلــق مــن قيــم ســوقية.
 يتــم تطبيــق طريقــة املقارنــة يف العــادة يف الحــاالت التــي تنطــوي عــى أنــواع متجانســة مــن العقــاراتفقط .
• عيوب طريقة املُقارنة
 عدم وجود عقارين متطابقني متا ًما بسبب الطبيعة املتفردة لسوق العقارات. العقارات مختلفة من حيث الخصائص والعوامل التي تؤثر عىل البيع تختلف اختالفًا كب ًريا. يف الغالــب ،يجــب إجـراء تســويات مقابــل الفروقــات ،مــا يؤثــر عــى دقــة القيمــة النهائيــة املعدلــة.حكــا مهنيًــا جيــ ًدا ،وخــرات ومهــارات وبعــض
عــاوة عــى ذلــك ،تتطلــب التســويات والتعديــات
ً
عنــارص الحــدس مــن جانــب امل ُق ّيــم .وهــذه العوامــل مــن الصعــب توصيفهــا كم ًيــا.
 يف حالــة غيــاب أو عــدم كفايــة أدلــة وشــواهد صحيحــة لعمليــات البيــع ،ال ميكــن اســتخدام طريقــةاملقارنــة لتقييــم العقــارات التــي ال ت ُبــاع يف الســوق .ويف مثــل هــذه املواقــف ،يجــب أن يتحــى امل ُق ّيــم
بالحيطــة والحــذر والحــرص عــى األخــذ بعــن االعتبــار جميــع العوامــل التــي تؤثــر عــى ظــروف الســوق،
ال ســيام ،بالنســبة للعقــارات املتخصصــة مثــل محطــات الوقــود ،ودور الســينام ،والفنــادق.
 هنــاك العديــد مــن العوامــل مثــل العوامــل االقتصاديــة والسياســية واالجتامعيــة التــي يصعــب توصيفهاكميًــا عنــد اســتخدام طريقــة املقارنة.
 صعوبة تحديد العقارات أو املعامالت املقارنة. عدم وجود عدد كاف من العقارات أو املعامالت املقارنة. ال تتسم هذه الطريقة باملرونة. تُطــرح تســاؤالت بشــأن عــدم اليقــن فيــا يتعلــق بتوفــر البيانــات (مقــدار البيانــات املطلوبــة) وكفــاءةودقــة البيانــات ومــدى ارتباطهــا بالعقــار محــل التقييــم.
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تمارين الوحدة األولى:
أسلوب السوق

أ

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

.1

طريقة التقييم العقاري باالعتامد عىل أسلوب السوق تعتمد عىل تقدير تكلفة املبنى.
تصحيح......................................................................................................................:

.2

يقــوم املقيــم العقــاري بتســوية كامــل الفروقــات مــن العنــارص املؤثــرة وغــر املؤثــرة عــى قيمــة
العقــار.
تصحيح......................................................................................................................:

.3

عنــد تطبيــق طريقــة املقارنــة  ،ال يجــب األخــذ بعــن االعتبــار الحقــوق والقيــود املرتتبــة عــن
العقــار.
تصحيح.......................................................................................................................:

.4

ت ُعرف طريقة امل ُقارنة كذلك باسم طريقة السوق أو طريقة البيوع املقارنة.
تصحيح.......................................................................................................................:

.5

املبيعــات التــي متــت يف تاريــخ ُمقــارب لتاريــخ التقييــم يجــب أن تحظــى بأقــى قــدر مــن
األولويــة.
تصحيح...................................................................................................................... :

.6

إذا كانــت ظــروف الســوق التــي تــم فيهــا بيــع العقــار امل ُقــارن منخفضــة مقارنــة بظــروف الســوق
يف تاريــخ التقييــم بنســبة  ,5%تتــم التســوية بخصــم هــذه النســبة مــن ســعر بيــع العقــار امل ُقــارن.
تصحيح......................................................................................................................:

.7

يُستخدم التحليل بناء عىل مساحة األرض يف العادة يف تحليل األمالك الزراعية.
تصحيح.......................................................................................................................:

.8

واجهة املحل التجاري هي الجزء األكرث قيمة مقارنة بالجزء الخلفي.
تصحيح:
......................................................................................................................

.9

يعترب تسلسل التسويات رضوري عند إجراء تسويات باستخدام الطريقة الرتاكمية.
تصحيح:
..........................................................................................................................

.10

طريقــة «التقســيم الطبيعــي اىل مناطــق» تعتمــد عــى اختيــار عمــق املناطــق املختلفــة بطريقــة
عشــوائية دون االهتــام كثـ ًرا بالعمــق الفعــي للمحــات.
تصحيح:
..........................................................................................................................
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ب

اخرت اإلجابة الصحيحة يف كل مام ييل:

 .1من رشوط القيمة السوقية:



أ.
ب.
ج.
د.

أن تكون املعاملة عىل أساس سوق مفتوحة.
أن يكون البائع راغبا يف البيع.
أن تكون املعاملة عىل أساس محايد.
جميع ماسبق

 .2وحدة املُقارنة "السعر للمرت املكعب" تُطبق لتحليل:
أ.
ب.
ج.
د.

عقارات سكنية وتجارية.
األرايض الزراعية.
املباين الصناعية ،واملخازن.
الشقق السكنية.

 .3يجب ان تستويف عمليات التسوية العديد من الرشوط منها:
أ .رشح كل عملية تسوية وإثباتها بأدلة.
ب .التأكد من معقولية مبالغ التسوية.
ج .تسوية رشوط التمويل وظروف السوق.
د .كل ما ذكر صحيح.

 .4يف حالة بيع العقار املُقارن برشوط دفع ُميرسة من حيث املدة أو جدول زمني للدفع يستلزم إجراء
تسويات مسبقة عىل سعر البيع تُسمى:
أ .التسوية عىل أعباء العقار.
ب .التسوية عىل رشوط الدفع والرتتيبات املالية.
ج .التسوية عىل املكونات غري العقارية.
د .التسوية عىل ظروف السوق.

42

جميع الحقوق محفوظة للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ©

المالحظات:

الوحدة الثانية
أسلوب الدخل

أهداف الوحدة :
في نهاية هذه الوحدة يستطيع المتد ّربون اكتساب معارف
ومهارات حول المبادئ االساسية لتطبيق طرق التقييم
العقاري باستخدام أسلوب الدخل.

الفصل األول:
مقدمة عن التقييم بأسلوب الدخل
الفصل الثاني:
طرق التقييم باستخدام أسلوب الدخل
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األول

مقدمة عن التقييم بأسلوب الدخل

1.0

األسس النظرية ألسلوب الدخل

طريقــة التقييــم العقــاري باالعتــاد عــى أســلوب الدخــل هــي طريقــة تقديــر قيمــة عقــار أو أمــاك عقاريــة تــدر
دخــا (مثــل العقــارات الســكنية املؤجــرة ،املراكــز التجاريــة ،األســواق )...باالعتــاد عــى توقــع الدخــل املســتقبيل للعقــار
محــل التقييــم .ويتــم اســتخالص مــؤرش القيمــة للعقــار مــن خــال حســاب القيمــة الحاليــة لصــايف الدخــل التشــغييل أو
صــايف القيمــة اإليجاريــة امل ُتوقعــة للعقــار .ويعتــر توقــع صــايف الدخــل التشــغييل للعقــار باإلضافــة اىل معــدل الخصــم
(أو معــدل الرســملة) مــن العنــارص األساســية لتطبيــق أســلوب الدخــل .ويقــوم املقيــم العقــاري بتحديــد صــايف القيمــة
اإليجاريــة للعقــار وتقديــر معــدل منــو هــذه للقيمــة يف املســتقبل باالعتــاد عــى حالــة العقــار ومســتوى التشــطيبات
الداخليــة والخارجيــة ،إضافــة اىل ظــروف الســوق ونســب التضخــم املتوقعــة .كــا ميكــن االعتــاد عــى معــدالت منــو
صــايف القيمــة اإليجاريــة لعقــارات مشــابهة لتقديــر الدخــل املتوقــع للعقــار محــل التقييــم .ويُســمي أســلوب التقييــم
باالعتــاد عــى صــايف القيمــة اإليجاريــة امل ُتوقعــة للعقــار باســم أســلوب الدخــل ويوجــد ثــاث طــرق رئيســية يف تقييــم
العقــار تعتمــد عــى أســلوب الدخــل :طريقــة خصــم التدفقــات النقديــة وطريقــة الرســملة املبــارشة وطريقــة األربــاح
وطريقتــن غــر أساســيتني مضاعــف اجــايل الدخــل والقيمــة املتبقيــة ويطبقــان يف حــاالت معينــة .وسنســتعرض كيفيــة
حســاب مضاعــف الربحيــة كمــؤرش للقيمــة.
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أ

خطوات تطبيق أسلوب الدخل

تعتمــد طــرق التقييــم باســتخدام أســلوب الدخــل عــى توقــع الدخــل املســتقبيل للعقــار محــل التقييــم وميكــن تلخيــص
خطــوات أســلوب الدخــل كالتــايل:
 - 1تقدير التدفقات املستقبلية الناتجة عن دخل العقار (صايف الدخل التشغييل أو صايف
القيمة اإليجارية)
 - 2تحديد معدل الخصم أو معدل الرسملة حسب طريقة التقييم املعتمدة .
 - 3حساب القيمة الحالية للدخل املُتوقع للعقار للوصول اىل القيمة الرأساملية للعقار
(بعد االخذ بعني االعتبار القيمة الزمنية للنقود).

ب

مفهوم القيمة الزمنية للنقود

القيمــة الزمنيــة للنقــود تُ ثــل مقــدار التغــر يف قيمــة النقــود مبــرور فــرة زمنيــة معينــة ،مبعنـــى أن القيمــة الحاليــة
للريــال أعــى مــن قيمــة الريــال يف املســتقبل .ويُفــر ذلــك بالعديــد مــن العوامــل أهمهــا ارتفــاع نســب التضخــم الــذي
يعنــي االرتفــاع يف املســتوي العــام لألســعار وبالتــايل التغــر يف القــدرة الرشائيــة .عــى ســبيل املثــال :قيمــة الريــال الواحــد
بعــد  5ســنوات ال تســاوي قيمتــه اليــوم وذلــك نتيجــة التضخــم والتغــر يف القــدرة الرشائيــة للفــرد باإلضافــة اىل تكلفــة
الفرصــة البديلــة.
وتســمى العمليــة الخاصــة بإيجــاد القيمــة الحاليــة للدخــل املســتقبيل عمليــة الخصــم .وهــي عكــس الفائــدة عــى
األمــوال املســتثمرة .وتعمــل الفائــدة عــى زيــادة القيمــة الرأســالية الحاليــة عــى مــدى فــرة زمنيــة معينــة إىل قيمــة
رأســالية متزايــدة يف املســتقبل؛ أمــا الخصــم فيقلــل مبلــغ القيمــة الرأســالية عــى مــدى فــرة زمنيــة معينــة إىل مبلــغ
رأســايل حــايل أقــل قيمــة .يتــم خصــم الفوائــد مــن القيمــة املســتقبلية إليجــاد القيمــة الحاليــة يف حــن يتــم اضافــة
الفوائــد عــى القيمــة الحاليــة إليجــاد القيمــة املســتقبلية.

FV=PV×(1+i)n
( :)FVالقيمة املستقبلية
( :)PVالقيمة الحالية
( :)iمعدل الفائدة

القيمة المستقبلية
(اضافة الفوائد)

FV

(1+i)n

القيمة الحالية
(خصم الفوائد)

=PV

( :)PVالقيمة الحالية
( :)FVالقيمة املستقبلية
( :)iمعدل الخصم

الشكل ( :)4القيمة الحالية والقيمة املستقبلية
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ج

مجاالت تطبيق أسلوب الدخل

عــادة مــا يتــم تطبيــق أســلوب الدخــل عــى العقــارات التــي تــدر دخــا ،يتمثــل دخــل تأجــر العقــار الســنوي
يف صــايف القيمــة اإليجاريــة التــي يتــم الحصــول عليهــا حاليـاً أو مــن املتوقــع الحصــول عليهــا عــى مــدى فــرة
زمنيــة معينــة ثــم يجــري تقديــره وخصمــه مــن املرصوفــات والنفقــات الناتجــة عــن ملكيــة العقــار للحصــول
عــى صــايف القيمــة اإليجاريــة الســنوية .وبعــد ذلــك يتــم خصــم صــايف القيمــة اإليجاريــة مبعــدل خصــم مناســب
للوصــول إىل صــايف القيمــة الرأســالية الحاليــة للعقــار .ويتــم اختيــار معــدل الخصــم املالئــم بنــاء عــى معــدل
العائــد املتوقــع عــى االســتثامر (بنــاء عــى مقارنــات اســتثامرات عقاريــة مامثلــة) لنوعيــة العقــار املعنــي مــع
األخــذ بعــن االعتبــار عوامــل مثــل املخاطــر وزيــادة قيمــة رأس املــال وتأمــن الدخــل وســهولة البيــع وإدارة
العقــار ،إلــخ.

1.2
أ

المبادئ االساسية ألسلوب الدخل

مبدأ العرض والطلب
ميثــل مبــدأ العــرض والطلــب األســاس لجميــع املامرســات االقتصاديــة .ويُقصــد بــه العالقــة بــن الطلــب عــى
العقــار والخدمــات العقاريــة والكميــة املعروضــة منهــا للبيــع والتأجــر وتتأثــر القيمــة بالعــرض والطلــب .عنــد
تنبــؤ الدخــل املســتقبيل للعقــار (صــايف القيمــة اإليجاريــة) وكذلــك معــدل العائــد املطلــوب يجــب االخــذ بعــن
االعتبــار مببــدأ العــرض والطلــب

ب

مبدأ اإلستبدال
يتشــابه هــذا املبــدأ مــع مبــدأ تكلفــة الفرصــة البديلــة ،لكنــه يقــر بــأن لــكل مــن البائــع واملشــري أو امل ُؤجــر
واملســتأجر خيــارات .عــى ســبيل املثــال ،املنــزل الــذي تبلــغ قيمتــه اإليجاريــة الســنوية  40ألــف ريــال ســعودي
ال يســاوي إيجــاره  50ألــف ريــال ســعودي نظـ ًرا ألن للمســتأجر خيــار تأجــر منــزل آخــر مبواصفــات أقــل قليـ ًـا
مقابــل  35ألــف ريــال ســعودي أو مبواصفــات أفضــل قليـ ًـا مقابــل  45ألــف ريــال .واملســتأجر الــذي يتســم
بالعقالنيــة لــن يدفــع مقابــل أصــل ُمحــدد ايجــار أكــر مــن ايجــار أصــل بديــل لــه يحقــق منافــع مشــابهة.
ويعتمــد اســلوب الســوق عــى مبــدأ االســتبدال لتقديــر الدخــل املســتقبيل للعقــار محــل التقييــم.
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مبدأ التوقع
مبــدأ التوقــع يعنــي أن القيمــة الحاليــة للملكيــة العقاريــة هــي عبــارة عــن تعبــر عــن القيمــة الحاليــة
للمنافــع املســتقبلية املتوقــع الحصــول عليهــا .فاملحــل التجــاري الــذي تــم رشاؤه بقيمــة مليــون ريــال ُيثــل
تقديــر املشــري للقيمــة الحاليــة للمنافــع املســتقبلية املتوقــع حصولهــا مــن تأجــر املحــل .يعتــر مبــدأ التوقــع
مــن املبــادئ األساســية عنــد تقييــم األصــول التــي تحقــق دخـ ًـا والتــي تتطلــب التنبــؤ بالدخــل املســتقبيل عــى
مــدى الســنوات األوىل لالســتثامر .واملنطــق هــو أنــه ال يتــم رشاء العقــار بســبب اســتخدامه الحــايل أو صــايف
الدخــل الحــايل الــذي يحققــه ،ولكــن لغــرض االســتخدام املتوقــع لــه واملنافــع ذات الصلــة التــي ســتتحقق يف
املســتقبل بســبب ملكيــة األصــل .

د

مبدأ املنافسة
يعنــي هــذا املبــدأ يف مجــال العقــارات أن القــوى التنافســية تتجــه نحــو تقليــل األربــاح الغــر اعتياديــة مــع
الوقــت .ويعمــل كل مــن بائــع ومشــري العقــارات يف ســوق تنافســية عــى نحــو معقــول .ونجــد مثـاً أن املركــز
التجــاري الــذي عمــره  5ســنوات ويحقــق أربا ًحــا يواجــه منافســة مــن املراكــز التجاريــة الجديــدة املجــاورة.
ويتــم االعتــاد عــى مبــدأ املنافســة عنــد تقييــم العقــارات التجاريــة مثــل مراكــز التســوق واملبــاين الســكنية
والعقــارات الصناعيــة .ومــن خــال معرفــة قــوى الســوق التنافســية ،يقــوم امل ُق ّيمــون بعمــل التســويات الخاصة
مبعــدالت األربــاح وصــايف القيمــة اإليجاريــة.

1.3

أنواع البيانات ومصادرها

لتطبيــق أســلوب الدخــل يحتــاج امل ُقيــم اىل العديــد مــن البيانــات أهمهــا القيمــة اإليجاريــة ،النفقــات التشــغيلية
والرأســالية للعقــار ،معــدل العائــد ومعامــل ســنوات الــراء..

أ

القيمة اإليجارية
متثــل القيمــة اإليجاريــة املبلــغ الــذي يدفعــه شــاغل العقــار (امل ُســتأجر) لصاحــب العقــار (امل ُؤجــر) مقابــل
اســتخدام العقــار .وجــرت العــادة أن يتــم دفــع القيمــة اإليجاريــة بصــورة شــهرية أو ربــع ســنوية أو ســنوية.
وأحيانًــا تكــون طريقــة الدفــع عــى ف ـرات أخــرى مثــل اإليجــارات األســبوعية الشــائعة يف بعــض البلــدان.
وألغ ـراض التقييــم ،يتــم اســتخدام اإليجــار الســنوي وبالتــايل يجــب تحديــد صــايف القيمــة اإليجاريــة الســنوية.
معظــم اإليجــارات تكــون بالقيمــة اإلجامليــة /اإليجــار اإلجــايل وهــذا يعنــي أن املالــك يتحمــل كل مرصوفــات
العقــار وبالتــايل ،يجــب تحديــد املرصوفــات والنفقــات قبــل تحديــد صــايف القيمــة اإليجاريــة .ومعظــم أصحاب
العقــارات ال يرغبــون يف ثبــات القيمــة اإليجاريــة ملــدة تتجــاوز  5ســنوات .وتعتمــد طريقــة مراجعــة القيمــة
اإليجاريــة عــى الرتتيبــات بــن األطـراف بنــاء عــى مــا ورد يف عقــد اإليجــار .والنــوع األكــر شــيو ًعا هــو مراجعــة
القيمــة اإليجاريــة بالزيــادة ،لكــن هنــاك أنــواع أخــرى مــن املراجعــة ،وســنتطرق إليهــا بإيجــاز فيــا يــي.
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 - 1أنواع مراجعة القيمة اإليجارية
• املراجعة الفرتية للقيمة اإليجارية :

يتمثــل هــذا النــوع مــن العقــود يف مراجعــة القيمــة اإليجاريــة عــى مــدى ف ـرات محــددة مــع تقديــر قيمــة
إيجاريــة جديــدة .وتكــون القيمــة اإليجاريــة الجديــدة بعــد املراجعــة أكــر مــن القيمــة اإليجاريــة التعاقديــة
املحــددة ُمســبقا أو القيمــة اإليجاريــة كاملــة يف يــوم املراجعــة ،أيهــا أكــر .ويضمــن هــذا النــوع مــن العقــود
حــد أدين لإليجــار حتــى لــو تراجعــت القيمــة اإليجاريــة الحاليــة.
• مراجعة القيمة اإليجارية التصاعدية :

تســمي كذلــك بالقيمــة اإليجاريــة املســبقة التحديــد وتكــون باتفــاق بــن املالــك واملســتأجر عىل زيادات ســنوية
عنــد بدايــة عقــد اإليجــار .واملزايــا املحققــة للطرفــن هــي التأكــد مــن الحصــول عــى مدفوعــات مســتقبلية
وتوفــر تكلفــة االســتعانة مبســاح أو خبــر عقــاري أو إحالــة األمــر للقضــاء أو التحكيــم .أمــا عيــوب هــذه
الطريقــة فتتمثــل يف غيــاب القيمــة اإليجاريــة الســوقية التــي قــد تحقــق فائــدة إمــا للاملــك أو للمســتأجر.
• مراجعة القيمة اإليجارية بناء عىل مؤرش:

يتفــق املالــك واملســتأجر يف البدايــة عــى أن القيمــة اإليجاريــة ســتتغري حســب مــؤرش مــا يقــع االتفــاق عليــه
منــذ البدايــة وغالبــا مــا يكــون مــؤرش أســعار املســتهلك والــذي يعكــس نســبة التضخــم .وقــد تتغــر القيمــة
اإليجاريــة عــى أســاس ســنوي أو عنــد ُمــدد محــددة .وتتمثــل املشــكلة االساســية يف هــذه النوعيــة مــن العقــود
يف تحديــد املــؤرشات الخارجيــة التــي غالبــا تغريهــا ال يعكــس الجوانــب التــي لهــا أثــر عــى القيــم اإليجاريــة
(مثــال ارتفــاع مــؤرش اســعار املســتهلك ال تعكــس ارتفــاع أو انخفــاض القيمــة اإليجاريــة للعقــارات)
• مراجعة القيمة اإليجارية بالزيادة أو بالنقصان:

تتــم مراجعــة القيمــة اإليجاريــة عنــد ف ـرات محــددة ،ولكنهــا قــد تزيــد أو قــد تنخفــض حســب القيمــة
الســائدة وقــت املراجعــة .وتضمــن هــذه الطريقــة أن القيمــة اإليجاريــة( ،وهــي أحــد البنــود الرئيســية يف
النفقــات العامــة) ،ال تتحــرك خــارج نطــاق التوقعــات التجاريــة.
• القيمة اإليجارية الثابتة مع نسبة من عائد تشغيل العقار:

يتكــون هذاالنــوع مــن القيمــة اإليجاريــة مــن قيمــة إيجاريــة أساســية ثابتــة مــع نســبة مــن عائــد تشــغيل
العقــار عندمــا تصــل القيمــة اإليجاريــة إىل مســتوى متفــق عليــه .وتنــص الرتتيبــات املعمــول بهــا عــى إج ـراء
مراجعــة ســنوية ،وقــد تكــون هــذه املراجعــة بالزيــادة أو النقصــان حســب ربحيــة األعــال التجاريــة.
 - 2مصادر بيانات القيمة اإليجارية
القيمــة اإليجاريــة مــن أهــم العنــارص املطلوبــة لتطبيــق أســلوب الدخــل .ويف حالــة عــدم وجــود أدلــة وشــواهد عــى
القيمــة اإليجاريــة ،يكــون مــن الصعــب اســتخدام أســلوب الدخــل .فــإذا كان التقييــم يشــمل العقــار املؤجــر ،عندئـ ٍـذ
ميكــن اســتخدام القيمــة اإليجاريــة الفعليــة .ويف حالــة عــدم وجــود إيجــار للعقــار محــل التقييــم ،عندئـ ٍـذ يجــب تحديــد
القيمــة اإليجاريــة الســوقية (اإليجــار الســوقي).
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يُقصــد مبصطلــح «القيمــة اإليجاريــة الســوقية» القيمــة اإليجاريــة التــي ميكــن دفعهــا يف عقــار ُمقــارن يف الســوق .اذ
يقــوم امل ُق ّيــم بإجـراء مســح للســوق يف املنطقــة املعنيــة ملعرفــة اإليجــارات التــي يتــم دفعهــا يف عقــارات مشــابهة .ومــن
خــال هــذا املســح وقامئــة العقــارات التــي متــت دراســتها يحــدد القيمــة اإليجاريــة املناســبة للعقــار محــل التقييــم.
وتتســم القيمــة اإليجاريــة الســوقية بالخصائــص التاليــة:
• يجب أن تكون حديثة العهد
• يتم تحديدها يف إطار معاملة محايدة (بني أطراف مستقلة املصالح)
• يجب أن تكون لنوعية مشابهة من العقارات
• يجب أن تكون يف نفس املنطقة
• يجــب أن تتوافــق رشوط القيمــة اإليجاريــة مــع االشــراطات املطلوبــة ،مثــل قيــام املالــك بدفــع كافــة
مصاريــف العقــار (اإليجــار اإلجــايل).
• يجب أال تتضمن مدفوعات ألغراض أخرى مثل األثاث ،إلخ
• يجب أن تكون مامثلة من حيث املساحة واملرافق والتصميم والتخطيط
• يجب أن تكون مدة عقد اإليجار مامثلة.
مراجعة سنوية ،وقد تكون هذه املراجعة بالزيادة أو النقصان حسب ربحية األعامل التجارية.
مــن ناحيــة أخــرى ،إذا كانــت هنــاك قيمــة إيجاريــة موجــودة ،فيجــب فحــص ودراســة هــذه القيمــة اإليجاريــة لضــان
اســتيفائها للخصائــص الــواردة أعــاه .فــإن مل تتوافــق مــع هــذه الخصائــص ،يجــب إجـراء عمليــات تســوية إلظهــار رشوط
وأحــكام الســوق .وإذا كانــت القيمــة اإليجاريــة الحاليــة ثابتــة منــذ فــرة مــا ،عندئـ ٍـذ يجــب تحديــد قيمــة إيجاريــة
ســوقية جديــدة .ويف حالــة وجــود عقــد إيجــار ،يجــب اســتخدام القيمــة اإليجاريــة لتقييــم املــدة اإليجاريــة .وعنــد
إجـراء تســويات إلظهــار القيمــة اإليجاريــة الســوقية ،يجــب اعتــاد طريقــة املقارنــة.

 - 3تحليل بيانات القيمة اإليجارية :
يجــب مراجعــة القيمــة اإليجاريــة املدفوعــة مــع املســتويات العامــة للقيــم اإليجاريــة يف املنطقــة خاصــة عندمــا تكــون
امللكيــة شــاغرة أو مؤجــرة إيجــار قديــم أو إذا إعتــرت القيمــة اإليجاريــة أقــل مــن القيمــة اإليجاريــة الحقيقيــة.
ويف مثــل هــذه الحــاالت ،عــى امل ُقيــم أن يعتمــد عــى أدلــة وشــواهد مــن إيجــارات فعليــة لعقــارات أخــرى ُمامثلــة.
وهنــا تــأيت مهارتــه وحكمــه املهنــي لتقديــر القيمــة اإليجاريــة للعقــار عــى ضــوء مثــل هــذه األدلــة والشــواهد يجــب
األخــذ بعــن االعتبــار القيــم االيجاريــة لعقــارات مامثلــة وتواريــخ هــذه القيــم وعمــر وحالــة وموقــع املبنــى مقارنــة
مببنــى آخــر ،وقيمــة املرافــق للعقــارات املامثلــةيف املنطقــة املجــاورة التــي ســتؤجر أو ت ُبــاع.
ويف العديــد مــن الحــاالت ،مثــل املحــات التجاريــة املامثلــة يف صــف واحــد ،قــد يكــون األمــر بســيطًا عنــد مقارنــة عقــار
غــر مؤجــر مــع العديــد مــن العقــارات املؤجــرة وافـراض ،عــى ســبيل املثــال ،أن هــذه العقــارات األخــرى قــد بلغــت
القيمــة اإليجاريــة لهــا  120ألــف ريــال يف الســنة ،فمــن املعقــول أن نفــرض نفــس القيمــة اإليجاريــة لهــذا املحــل غــر
املؤجــر عــى اعتبــار أنــه مامثــل للمحــات األخــرى يف جميــع النواحــي.
لكــن عندمــا تكــون امللكيــة الشــاغرة أكــر امتــدا ًدا وهنــاك فــروق يف التخطيــط واملرافــق يجــب أن تؤخــذ يف الحســبان
عنــد مقارنتهــا مــع عقــارات مامثلــة .عندئـ ٍـذ مــن الــروري تقليــل القيمــة اإليجاريــة إىل أســاس «وحــدة مقارنــة»
مناســبة حيــث تختلــف القيمــة اإليجاريــة حســب نوعيــة العقــار محــل الدراســة.
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عــى ســبيل املثــال ،قــد يكــون مــن املرغــوب التأكيــد عــى القيمــة اإليجاريــة ملصنــع بــه مســاحة مبــاين إجامليــة
تبلــغ ألــف مــر مربــع .ويكشــف تحليــل القيــم اإليجاريــة ملصانــع مامثلــة يف نفــس املنطقــة أو املجــاورة أن املصانــع
التــي مســاحتها  500مــر مربــع أو مســاحة مقارنــة لذلــك تؤجــر بقيمــة تبلــغ  50ريــالً للمــر املربــع ،بينــا املصانــع
ـال للمــر املربــع .وهــذا يبــن
األخــرى التــي تبلــغ مســاحتها  4000مــر مربــع أو حــوايل ذلــك تؤجــر بقيمــة تبلــغ  40ريـ ً
أن املســاحة تعتــر عام ـاً لتحديــد القيمــة اإليجاريــة للوحــدة .وبعــد تحليــل ودراســة املبنــى والعوامــل األخــرى ذات
الصلــة ،قــد يكــون مــن املعقــول افـراض أن القيمــة اإليجاريــة لهــذا املصنــع يجــب أن تحســب عــى أســاس  47.5ريــال
للمــر املربــع .وتعتمــد الوحــدة املختــارة للمقارنــة عــى مــا جــرى بــه العــرف بــن امل ُقيّمــن يف هــذه املنطقــة أو بالنســبة
لهــذه النوعيــة مــن العقــارات (املــر مربــع كوحــدة ُمقارنــة).

ب

النفقات التشغيلية والرأساملية للعقار

ميكــن تعريــف النفقــات التشــغيلية للعقــار بأنهــا متثــل كل إنفــاق يتحملــه املالــك لصيانــة وتشــغيل والحفــاظ عــى
العقــار .وتتمثــل النفقــات التشــغيلية والرأســالية الشــائعة يف نفقــات االصــاح ،التأمــن واالدارة.
• نفقات االصالح
ترتبــط نفقــات االصــاح يف معظــم األحــوال بحالــة وعمــر املبنــى .ومبــرور الوقــت ،تتأثــر املبــاين باإلهــاك املــادي
والوظيفــي .وهنــاك أرضار تلحــق باملبنــى نفســه أو الطبقــة الخارجيــة لــه مثــل تــآكل طبقــة الطــاء .وبالتــايل،
عــى املالــك إنفــاق بعــض املبالــغ للحفــاظ عــى املبنــى يف حالــة جيــدة وقابلــة للتأجــر .واملبالــغ املدفوعــة
عــى مثــل هــذه األعــال تعتــر نفقــات اصــاح والتــي قــد تنخفــض يف املبــاين الجديــدة ويف بعــض الحــاالت
األخــرى قــد يكــون مبلــغ نفقــات االصــاح مبل ًغــا مقطو ًعــا لبعــض الســنوات ،وبالتــايل يجــب دراســة مخصصــات
اإلصالحــات بعنايــة وإج ـراء تســوية لهــا كل ســنة .ويجــب تحويــل املبلــغ املقطــوع إىل مبلــغ ســنوي حتــى
يتســنى للاملــك تخصيصــه لحســاب صــايف الدخــل الســنوي .وللحصــول عــى بيانــات دقيقــة حــول اإلصالحــات،
ينبغــي إنشــاء ســجالت ودفاتــر مالمئــة لهــذه األعــال واملحافظــة عليهــا .وجــرت العــادة أن يتــم تكويــن
مخصــص بنســبة مئويــة مــن القيمــة اإليجاريــة ألعــال اإلصالحــات ،ويف العــادة ال تتجــاوز هــذه النســبة .%10
• التأمني
مــن املهــم أن يقــوم املالــك بالتأمــن عــى املبنــى ضــد األخطــار ســنويًا .ويف حــاالت الكــوارث ،ميكــن أن يســرد
تكاليــف اســتبدال العقــار واســتبدال مــا تــم تدمــره .وحيــث إن التأمــن ميثــل مرصوفــات ســنوية متكــررة يجــب
أن يتحملهــا املالــك ،فيمكــن للاملــك تخصيــص مبلــغ ألقســاط التأمــن بحيــث يضــع هــذا املبلــغ جانب ـاً مــن
إجــايل الدخــل .ويُحتســب قســط التأمــن بنــاء عــى تكلفــة اســتبدال املبنــى بآخــر جديــد .وميكــن الحصــول
عــى قيمــة أقســاط التأمــن مبــارشة مــن رشكــة التأمــن.
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• اإلدارة
تتطلــب العقــارات قــد ًرا أكــر مــن اإلدارة مقارنــة باالســتثامرات األخــرى .وتعتــر نفقــات خدمــات اإلدارة
نفقــات أخــرى ينبغــي تخصيصهــا .وتتمثــل هــذه النفقــات يف تقديــم خدمــات إدارة العقــار املتمثلــة يف
تحصيــل اإليجــار وصيانــة املبنــى وإدارة املرافــق ،إلــخ .وتُحتســب نفقــات اإلدارة حســب األتعــاب واملرصوفــات
التــي تحددهــا الجهــات املختصــة املســؤولة عــن هــذه املهــام( .غالبــا يف حــدود  5%مــن إجــايل القيمــة
اإليجاريــة املحصلــة).
يتــم كذلــك دفــع نفقــات أخــري تســمى «رســوم وأعبــاء الخدمــة» لصيانــة املرافــق املشــركة أو امللكيــة
املشــاعة التــي يقدمهــا املطــور العقــاري .ويتــم دفــع رســوم الخدمــة للمطــور العقــاري قبــل إنشــاء جمعيــة
إدارة العقــار .وتتحــدد نســبة رســوم الخدمــات التــي يدفعهــا املشــري مــن خــال مســاح أرايض مرخــص
يعينــه املطــور العقــاري الــذي يقــوم بتوزيــع املبلــغ املســتحق كل شــهر عــى املــاك حســب األســهم املوزعــة
يف العقــار املشــرك .وهــذا يعنــي أن املشــري يف عقــار مشــرك يدفــع حصتــه حســب املســاحة التــي ميلكهــا
داخــل العقــار املشــرك .وكلــا زادت املســاحة زادت رســوم الخدمــة .فاملــك شــقة دوبلكــس يدفــع أكــر مــن
مالــك شــقة عاديــة.
• مصادر بيانات النفقات التشغيلية والرأساملية للعقار
يتــم الحصــول عــى النفقــات التشــغيلية والرأســالية للعقــار مــن خــال الســجالت التــي يحتفــظ بهــا املالــك.
ومــن النــادر أن يتــم إنشــاء مثــل هــذه الســجالت إال إذا كان القامئــون عــى إدارة العقــار مــن الخــراء
املتخصصــن .وبالتــايل ،يتعــن عــى امل ُقيمــن إجـراء بحــث حــول تكاليــف النفقــات واملرصوفــات ذات الصلــة.
فمثــا ،ميكــن الحصــول عــى قيمــة أقســاط التأمــن مــن رشكــة التأمــن بنــاء عــى تكاليــف إنشــاء مبنــى
مامثــل .كــا ميكــن الحصــول عــى تكاليــف اإلدارة مــن األســعار التــي تحددهــا املكاتــب العقاريــة املعنيــة.
ولكــن مــن الصعــب تحديــد نفقــات االصــاح نظ ـ ًرا لعــدم توفــر البيانــات الرضوريــة ،خصوص ـاً أن عمليــات
االصــاح ال يتــم إجراءهــا إال عنــد الحاجــة إليهــا وتختلــف مــن حالــة اىل أخــرى ولذلــك ال توجــد ســجالت
متاحــة لهــا .باإلضافــة إىل ذلــك ،غالبــا مــا تكــون نفقــات اإلصالحــات كبــرة ،ويف بعــض الحــاالت يجــري إجـراء
إصالحــات شــاملة.
• تحليل بيانات النفقات التشغيلية للعقار
تحليــل بيانــات النفقــات التشــغيلية للعقــار أمــر مطلــوب يف إطــار إعــداد وتجهيــز العقــار التجــاري أو الصناعي
أو محــل التجزئــة للبيــع .وميكننــا أن نقــول نفــس الــيء مــن وجهــة نظــر التأجــر ولكــن ألســباب مختلفــة.
ويــأيت جــزء مــن جاذبيــة العقــار مــن املرصوفــات املطلوبــة إلدارتــه .فالعقــار املكلــف غــر جــذاب للمشــري
واملســتأجر .وهــذه املشــاكل بحاجــة إىل حــل أو فهــم قبــل بــدء الحملــة التســويقية.
ومــا ال شــك فيــه أنــه هنــاك عقــارات فريــدة مــن نوعهــا مبــا يعنــي رضورة النظــر إىل النفقــات عــى نحــو
مياثــل هــذا التفــرد .ويكــون األمــر كذلــك عندمــا يهيــئ العقــار ظروفًــا لالســتخدام أو اإلشــغال تتجــاوز
املتوســطات املعتــادة .وإذا كان هنــاك أســباب لزيــادة النفقــات واملرصوفــات ،عــى ســبيل املثــال ،بســبب
موقــع العقــار واســتخدام العقــار ،عندئـ ٍـذ ميكــن االســتمرار يف عمليــة التســويق .ويتعــن أن نتفهــم كيــف
أن النفقــات واملرصوفــات تنعكــس عــى صــايف الدخــل ،وبالتــايل عــى مــدى جاذبيــة العقــار .وقــد تتجــاوز
تكاليــف تشــغيل العقــار املتوســطات ،وعــى هــذا األســاس ينبغــي التحكــم فيهــا وتصحيــح مســارها .وحتــى
يتســنى إج ـراء تحليــل لتكاليــف التشــغيل ،فيــا يــي بعــض اإلرشــادات:
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• معظــم العقــارات ذات الجــودة لهــا ميزانيــة خاصــة بتكاليــف التشــغيل .وتســتند هــذه امليزانيــة إىل تاريــخ
واســتخدام العقــار .ويجــب الحصــول عــى نســخة مــن كشــف تســوية املرصوفــات والنفقــات آلخــر ســنتني .كــا
يجــب الحصــول عــى نســخة مــن أداء املرصوفــات والنفقــات يف الســنة الحاليــة مقابــل امليزانيــة.
• يجــب فهــم العوامــل الخاصــة التــي تعتــر فريــدة مــن نوعهــا بالنســبة للعقــار ،والتــي قــد يكــون لهــا أثــر
كبــر عــى ميزانيــة تكاليــف التشــغيل.
• فصــل املرصوفــات واألعبــاء القانونيــة املحتســبة عــى تكاليــف التشــغيل .حيــث إن هــذه املرصوفــات واألعبــاء
يجــب أن تســتند إىل قيمــة العقــار واألعبــاء الرضيبيــة .وبعــد ذلــك تتــم مقارنــة هــذه املبالــغ مــع عقــارات
مامثلــة يف املنطقــة املحليــة.
• يجــب النظــر إىل التكاليــف التشــغيلية للعقــار مثــل امليــاه والطاقــة ومــدي جــودة إدارتهــا مبــا ميكــن عمليــة
التوفــر.
• النظــر إىل الفئــات الخاصــة يف بنــود النفقــات واملرصوفــات مثــل األمــن واملكيفــات واملصاعــد والســامل
املتحركــة والنظافــة واإلصالحــات والصيانــة والتأمــن .وبعــد ذلــك ،يتــم عمــل مقارنــة لهــذه البنــود مــع املبــاين
املامثلــة يف نفــس املوقــع العــام ،وتحديــد الفــروق أو املرصوفــات املرتفعــة التــي تــم الوقــوف عليهــا يف املقارنــة.

ج

معدل العائد

العائــد أو معــدل العائــد عــى االســتثامر هــو معــدل الربــح الــذي يتــم التعبــر عنــه كنســبة مئويــة ســنوية بنــا ًء عــى
قيمــة الربــح التــي تــم الحصــول عليهــا يف اســتثامر محــدد وتكاليــف االســتثامر أو قيمتــه الســوقية الحاليــة أو القيمــة
الرأســالية ويُشــار إليــه دامئًــا مبعــدل الخصــم أو معامــل الرســملة .ميكــن حســاب معــدل العائــد عــى عقــار ُمؤجــر
باملعادلــة التاليــة:
القيمة اإليجـارية
معدل العائد =
القيمة الرأساملية
وميكــن حســاب معــدل العائــد الــذي يطلبــه الســوق مــن خــال صفقــات اســتثامرية مامثلــة جــرت مؤخ ـ ًرا .ومــن
املمكــن التوصــل إىل نتائــج مضللــة مــا مل يكــن هنــاك تشــابه يف العديــد مــن محــددات القيمــة التــي متــت مناقشــتها
أعــاه بــن العقــار امل ـراد تقييمــه واألدلــة والشــواهد التــي تــم الحصــول عليهــا مــن معامــات حاليــة.
ومــن املمكــن حــدوث فــروق بســبب حجــم العقــار وعمــره ونوعيــة املســتأجر وصيغــة عقــد اإليجــار (وخاصــة رشوط
وأحــكام العقــد املتعلقــة بالتزامــات اإلصــاح وفـرات مراجعــة القيمــة اإليجاريــة) ،والفــرة التــي تســبق الزيــادة التاليــة
يف القيمــة اإليجاريــة .ويُســتخدم معــدل العائــد يف خصــم صــايف القيمــة اإليجاريــة املســتقبلية للعقــار للحصــول عــى
القيمــة الحاليــة .كــا يســتعمل معــدل العائــد يف حســاب معامــل ســنوات الـراء.
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د

معامل سنوات الرشاء

هــو مصطلــح يســتخدمه امل ُق ّيمــون لتحويــل القيمــة اإليجاريــة إىل قيمــة رأســالية .ومــن الناحيــة النظريــة هــو مضاعف
العائــد عــى عــى رأس املــال املســتثمر لعــدد الســنوات التــي يحــدث فيهــا تدفــق نقــدي باســتخدام عمليــة الخصم.

 .1معامل سنوات الرشاء يف حالة األبدية :

األبديــة هــي عبــارة عــن دفعــات يتــم الحصــول عليهــا بأحجــام متســاوية وضمــن فـرات زمنيــة متســاوية واىل
مــاال نهايــة ،مبعنــى أخــر األبديــة هــي عبــارة عــن دفعــات ايجــار يف نهايــة كل فــرة واىل األبــد .وميكــن حســاب
القيمــة الحاليــة لألبديــة (دفعــات االيجــار اىل االبــد) باســتخدام املعادلــة التاليــة:
Perpetuity = NOI × 1i

حيث إن:
( :)Perpetuityالقيمة الحالية لألبدية.
( :)NOIصايف الدخل التشغييل للعقار (أو صايف القيمة االيجارية).
( :)iمعدل العائد
(  :) 1iمعامل سنوات الرشاء يف حالة األبدية.
ســنوات الــراء (أو معامــل ســنوات الــراء) هــو مقلــوب العائــد ،أي املضاعــف الــذي يحــول القيمــة
اإليجاريــة إىل قيمــة رأســالية .وتوضــح املعادلــة التاليــة هــذه العالقــة:
100 = 1 = YP
%i
i

حيث إن ( :)YPسنوات الرشاء
( :)iمعدل العائد
مثال (:)11
العائد ()%
5
8

معامل سنوات الرشاء
1 = 20
= 0.05

10
12

12.5
10
8.33

20

5

1
= 0.08
1
= 0.1
1
= 0.12
= 1
= 0.20

=
=
=

100
5
100
8
100
10
100
12
100
20

جدول ( :)8حساب معامل سنوات الرشاء

*نالحــظ أنــه كلــا زاد معــدل العائــد انخفــض معامــل ســنوات الـراء .كذلــك كلــا زاد معــدل العائــد زادت
درجــة املخاطــر ويعنــي ذلــك أن االســتثامر أصبــح أقــل أمانًــا.
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 .2معامل سنوات الرشاء يف حالة عدد محدد من السنوات (معدل فائدة مفرد)

يف حالــة عــدد محــدد مــن الســنوات ( ،)nفــان القيمــة الحاليــة لدفعــات االيجــار املســتقبلية (دفعــات االيجــار اىل عــدد
ُمحــدد مــن الســنوات) ميكــن حســابها باســتخدام املعادلــة التاليــة:
1
(1+i)n

_1

i

×PV=NOI

حيث إن:
( :)PVالقيمة الحالية لدفعات االيجار املستقبلية.
( :)NOIصايف الدخل التشغييل للعقار (أو صايف القيمة االيجارية).
( :)iمعدل العائد

(

1_ 1 n
)(1+i

i

) :معامل سنوات الرشاء يف حالة عدد محدد من السنوات.

.3معامل سنوات الرشاء يف حالة عدد محدد من السنوات (معدل فائدة مزدوج)

تســتند طريقــة معــدل الفائــدة املــزدوج إىل افـراض أن املســتثمر ســي ّدخر ســنويًا مبل ًغــا مــن القيمــة اإليجاريــة التــي
حصــل عليهــا .وســيتم اســتثامر ذلــك املبلــغ باعتبــاره مخصــص اســتهالك ســنوي الســرداد رأس املــال األصــي يف نهايــة
املــدة .مخصــص االســتهالك الســنوي هــو املبلــغ الســنوي الــذي إذا تــم اســتثامره يف نهايــة كل عــام ســيرتاكم بفائــدة
مركبــة محــددة إىل مبلــغ يســاوي القيمــة االســتثامرية .اذ افرتضنــا أن القيمــة االســتثامرية تســاوي ريــال ســعودي واحــد،
فــان مخصــص االســتهالك الســنوي هــو :
i

(1+i)n-1

=S

حيث إن:
( :)Sمخصص االستهالك السنوي.
( :)iمعدل الفائدة املركبة ملخصص االستهالك.
يف حالــة عــدد محــدد مــن الســنوات ( ،)nفــان القيمــة الحاليــة لدفعــات االيجــار املســتقبلية وعــى فرضيــة وجــود
مخصــص اســتهالك ســنوي الســرداد رأس املــال األصــي ،فــان معامــل ســنوات الـراء يف حالــة معــدل الفائــدة املــزدوج
(معــدل العائــد عــى الدخــل ومعــدل مخصــص االســتهالك) هــو:
YP = i +1 S = 1,
i i

+ (1+i,)n-1

حيث إن:
( :)YPعدد سنوات الرشاء.
( :)sمخصص االستهالك السنوي.
( :)iمعدل العائد عىل الدخل.
( :)i,معدل الفائدة املركبة ملخصص االستهالك.
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الثاني

طرق التقييم باستخدام أسلوب الدخل

2.1

تعريف طرق التقييم

تعتمــد طريقــة خصــم التدفقــات النقديــة ،وطريقــة الرســملة املبــارشة وطريقــة مضاعــف اجــايل الدخــل عــى أســلوب
الدخل.

أ

طريقة خصم التدفقات النقدية

طريقــة خصــم التدفقــات النقديــة هــي مامثلــة لطريقــة صــايف القيمــة الحاليــة يف املاليــة .حســب هــذه الطريقــة ،قيمــة
العقــار الــذي يُــد َر دخــا تســاوي القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة املســتقبلية (صــايف التدفقــات التشــغيلية أو صــايف
القيمــة اإليجاريــة) مضافــا اليهــا قيمــة العقــار عنــد اســرداده مــن امل ُســتأجر.
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ب

طريقة الرسملة املبارشة

طريقــة الرســملة املبــارشة هــي طريقــة ُمبســطة تــم اشــتقاقها مــن طريقــة خصــم التدفقــات النقديــة .حســب هــذه
الطريقــة ،قيمــة العقــار الــذي يُــد َر دخــا تســاوي صــايف التدفقــات التشــغيلية مقســوم عــى معــدل الرســملة .للوصــول
اىل هــذه املعادلــة تــم افـراض فرضيتــن أساســيتني:
الفرضيــة األوىل :مالــك العقــار يتحصــل عــى صــايف القيمــة اإليجاريــة اىل األبــد وبالتــايل ال توجــد قيمــة عنــد
االســرداد مــن امل ُســتأجر( .) RV_n=0
الفرضية الثانية :صايف القيمة اإليجارية ثابتة ومتساوية اىل األبد ()NOI 1 …NOI n =NOI

ج

مؤرش مضاعف اجاميل الدخل

مضاعــف اجــايل الدخــل هــو نســبة ماليــة يتــم مــن خاللــه قســمة ســعر بيــع العقــار عــى اجــايل الدخــل الســنوي
للعقــار ويتــم حســابه انطالقــا مــن عقــارات مشــابهة تــم بيعهــا حديثــا .يف صــورة وجــود العديــد مــن العقــارات
املشــابهة ميكــن أخــذ متوســط مضاعــف اجــايل الدخــل لــكل عقــار.

2.2

متطلبات تطبيق أسلوب الدخل

قبــل تطبيــق معــادالت طــرق التقييــم باســتخدام أســلوب الدخــل (والتــي تــم رشحهــا يف الفقــرة الســابقة) يجــب تحديــد
صــايف الدخــل التشــغييل للعقــار ( ،)NOIمعــدل العائــد عــى االســتثامر ( )iوقيمــة اســرداد العقــار (.) RVn

أ

تحديد صايف الدخل التشغييل للعقار

يعتــر تحديــد صــايف الدخــل التشــغييل مــن العنــارص األساســية لتطبيــق أســلوب الدخــل .صــايف الدخــل التشــغييل هــو
الدخــل الســنوي لعقــار اســتثامري بعــد األخــذ بعــن االعتبــار إجــايل الدخــل مخصومــا منــه تكاليــف التشــغيل .ميكــن
حســاب صــايف الدخــل التشــغييل باملعادلــة التاليــة:
اجاميل الدخل  -خسائر االئتامن واإلشغار = دخل االيجار الفعيل
دخل االيجار الفعيل  -النفقات التشغيلية والرأساملية = صايف الدخل التشغييل
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 - 1إجاميل الدخل
يُشــر إجــايل الدخــل اىل اجــايل القيمــة اإليجاريــة املتوقعــة (عــى فرضيــة أن العقــار ُمؤجــر بنســبة  %100وال
توجــد وحــدات شــاغرة) وقبــل خصــم نفقــات الصيانــة والحفــاظ عــى املبنــى يف حالــة جيــدة.
 - 2خسائر االئتامن واإلشغال
خســائر االئتــان واإلشــغال هــي خســائر ناتجــة عــن عــدم اشــغال (تأجــر) العقــار بالكامــل باإلضافــة اىل
الخســائر الناتجــة عــن تعــر أو عــدم تســديد امل ُســتأجر للقيمــة اإليجاريــة.
 - 3دخل اإليجار الفعيل
دخــل االيجــار الفعــي ُيثــل قيمــة االيجــار الفعليــة (الحقيقيــة) التــي ســيحصل عليهــا املالــك (امل ُؤجــر) بعــد
خصــم دخــل الوحــدات الشــاغرة وخســائر االئتــان.
 - 4النفقات التشغيلية والرأساملية
النفقــات التشــغيلية هــي النفقــات الخاصــة بتأجــر وصيانــة العقــار أمــا النفقــات الرأســالية هــي نفقــات
يتحملهــا املالــك لرتميــم وتطويــر العقــار بهــدف الحفــاظ عليــه يف حالــة مناســبة لتحقيــق الدخــل الســنوي
املالئــم.
 - 5صايف الدخل التشغييل
قيمــة صــايف الدخــل التشــغييل متثــل صــايف القيمــة اإليجاريــة املحصلــة بعــد خصــم خســائر اإلشــغار واالئتــان
والنــف قــات التشــغيلية والرأســالية .ويتــم التغــايض عــن رضيبــة الدخــل نظـ ًرا ألنهــا رســوم ورضائــب عامــة،
كــا أنهــا تختلــف حســب الحالــة الشــخصية واالجتامعيــة للمســتفيد.

ب

تحديد معدل العائد عىل االستثامر

معــدل العائــد عــى االســتثامر هــو معــدل العائــد املطلــوب عــى العقــار .ويتــم الحصــول عــى العائــد مــن خــال
تحليــل صــايف الدخــل التشــغييل وســعر بيــع عقــارات ُمقارنــة .ويف حالــة توفــر املعلومــات حــول ســعر البيــع وصــايف
الدخــل التشــغييل للعقــارات امل ُقارنــة ،ميكــن حســاب معــدل العائــد حســب املعادلــة التاليــة:
NOI = Yield
Sales price
حيث أن:
( :)Yieldالعائد
( :)NOIصايف الدخل التشغييل للعقارات امل ُشابهة
( :)Sales priceسعر بيع العقارات امل ُشابهة
وعــى الرغــم مــن أن هــذه املعادلــة تبــدو بســيطة ،فــإن العائــد نفســه يتطلــب فهـ ًـا للتقييــم واقتصاديــات االســتثامر.
وهــو ميثــل التغ ـرات يف أنــواع العقــارات يف ظــل ظــروف مختلفــة ومســتويات مختلفــة مــن املخاطــر .وواقــع الحــال،
غالبًــا مــا يشــار إليــه يف مصطلحــات التقييــم مبُعــدل العائــد املطلــوب .ويعكــس هــذا امل ُعــدل العديــد مــن العوامــل
أهمهــا مكافــأة االمتنــاع عــن االســتهالك الحــايل (مكافــأة الوقــت او االنتظــار) مضافــا اليهــا نســبة التضخــم املتوقــع
وكذلــك عــاوة املخاطــر.
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مثال (:)12
املطلــوب تحديــد معــدل العائــد عــى عقــار اســتثامري (معــدل الرســملة) علـ ًـا انــه تــم حديثــا بيــع
عقــارات اســتثامرية ُمشــابهة يف نفــس املنطقــة وباملواصفــات التاليــة:
عقار 1

عقار 2

عقار 3

صايف الدخل التشغييل

50,000

56,100

42,700

سعر البيع

368,500

425,000

310,000

الحـل :
الخصائص

عقار 1

عقار 2

عقار 3

صايف الدخل التشغييل

50,000

56,100

42,700

سعر البيع

368,500

425,000

310,000

معدل الرسملة

× 100

50,000

368,500

= 13.57 %

100

× 56,100

425,000

= 13.20 %

100

× 42,700

310,000

= 13.77 %

نالحــظ أن معــدل الرســملة عــى عقــارات مشــابهة ي ـراوح بــن  13.20%و  .13.77%ويتــم تحديــد معــدل الرســملة
للعقــار محــل التقييــم باالعتــاد عــى رأي وحــدس امل ُقيــم .فمثــا ُيكــن ان يختــار املقيــم معــدل رســملة يُســاوي
امل ُتوســط بــن أقــل واعــي معــدل رســملة ( )13.48%يف حــن أن ُمقيــم اخــر يــري ان العقــار رقــم  2أكــر تشــابها مــع
العقــار محــل التقييــم وبالتــايل ســيعتمد عــى معــدل رســملة .13.20%
هنــاك أكــر مــن نــوع مــن الحقــوق العقاريــة يف األرض ومــا عليهــا مــن مبــان ،وبالتــايل فالحقــوق املختلفــة يف نفــس
العقــار قــد يكــون لهــا عوائــد مختلفــة .والعائــد الــذي يُنظــر إليــه بعــن االعتبــار يــأيت مــن حقــوق امللكيــة املطلقــة يف
العقــار محــل التقييــم .ومــن املهــم أن نالحــظ أن العائــد املوضــح يبــن ببســاطة نطــاق تقريبــي لنوعيــة محــددة مــن
العقــارات يف تاريــخ التقييــم.
يُوجــد العديــد مــن العوامــل التــي تؤثــر عــى معــدل العائــد املطلــوب تتمثــل يف موقــع املبنــى وعمــره وحالتــه ووضــع
املســتأجر الــذي يشــغله .وهنــاك عوامــل أخــرى ال تقــل أهميــة مثــل نوعيــة املســتأجر ودرجــة املخاطــر املرتبطــة
بالســداد .يختلــف ُمعــدل العائــد املطلــوب (معــدل الرســملة) حســب نوعيــة العقــار االســتثامري:
 - 1املحالت التجارية
يـراوح معــدل الرســملة املعتــاد مــن  5%إىل  ،15%ويطبــق املعــدل األقــل عــى املحــات التجاريــة يف مواقــع
الدرجــة األوىل والعائــد األعــى عــى املحــات يف املواقــع الثانويــة أو التــي يف الدرجــة الثالثــة والتــي يشــغلها
صغــار التجــار.
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 - 2املكاتب
يـراوح ُمعــدل الرســملة املعتــاد مــن  6إىل  .12%ومــن املتوقــع أن يكــون العائــد األقــل ُمتــأيت مــن مبنــى حديــث
تــم إيجــاره ملســتأجر منفــرد يتحمــل أعبــاء اإلدارة .ونفــس املبنــى إذا كان مؤجـ ًرا يف صــورة وحــدات أو أجنحــة
ويتحمــل املالــك مســؤولية املبالــغ الكبــرة مقابــل اإلدارة مبــا فيهــا تقديــم الخدمــات مثــل املصاعــد والتدفئــة
املركزيــة قــد يحقــق عائـ ًدا أعــى ألنــه يتحمــل مخاطــر أعــى.
 - 3املصانع واملخازن
متوســط معــدل الرســملة عــى ايجــار املصانــع واملخــازن يـراوح مــا بــن  8إىل 15وقــد زاد الطلــب عــى هــذه
النوعيــة مــن االســتثامرات العقاريــة يف الســنوات األخــرة.
 - 4العقارات السكنية
يشــمل هــذا النــوع نطاقًــا واس ـ ًعا مــن العقــارات ،ومــن الــروري تحديــد تصنيــف فرعــي ألنــواع العقــارات
الســكنية مثــل الشــقق والفلــل .وي ـراوح معــدل الرســملة يف هــذه النوعيــة مــن العقــارات االســتثامرية
بني  5%و.15%

ج

تحديد قيمة اسرتداد العقار

تُ ثــل قيمــة اســرداد العقــار قيمــة العقــار يف نهايــة فــرة التأجــر وتُســمي كذلــك بالقيمــة النهائيــة .لتقديــر قيمــة
اســرداد العقــار يجــب اف ـراض أن العقــار يــد ًر دخــا اىل االبــد انطالقــا مــن تاريــخ االســرداد .فــاذا تــم اف ـراض أن
الدخــل ســيكون كذلــك ثابتــا اىل االبــد ،فــان قيمــة اســرداد العقــار ميكــن حســابها باملعادلــة التاليــة:
= NOIn × 1i

NOIn
i

=RVn

حيث أن:
( :)RVnقيمة اسرتداد العقار يف نهاية السنة ()n
( :)NOInصايف الدخل التشغييل للعقار يف نهاية السنة األخرية.
( :)iمعدل الرسملة
(  :)1iمعامل سنوات الرشاء
يف حالــة افـراض أن الدخــل ســينمو مبعــدل ثابــت اىل االبــد ( ,)gفــان قيمــة اســرداد العقــار ميكــن حســابها باملعادلــة
التاليــة:
RVn= NOIi n+1 = NOIn+1 × i -1 g
حيث أن:
( :)RVnقيمة اسرتداد العقار يف نهاية السنة ()n
( :))NOIn+1صايف الدخل التشغييل للعقار يف نهاية السنة ()n+1
( :)i - gمعدل الرسملة
( :)gمعدل النمو الثابت لصايف الدخل التشغييل
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2.3
أ

تطبيق طرق التقييم باستخدام أسلوب الدخل

 تطبيق طريقة خصم التدفقات املستقبلية

يتــم تطبيــق طريقــة خصــم التدفقــات النقديــة يف حالــة تغــر صــايف القيمــة اإليجاريــة خــال فــرة االيجــار باإلضافــة اىل
أن فــرة االيجــار واالحتفــاظ بالعقــار محــددة بعــدد ســنوات ُمعــن .معــدل العائــد املطلــوب الــذي تــم تطبيقــه لحســاب
القيمــة الحاليــة لصــايف القيمــة اإليجاريــة املســتقبلية يُســمي معــدل الخصــم.
ميكن تقدير قيمة العقار بتطبيق طريقة خصم التدفقات املستقبلية باستعامل املعادلة التالية:
1
2
n
RVn
Value = NOI
+ NOI
+....+ NOI
)+ (1+i
n
(1+i)1
(1+i)2
(1+i)n

حيث أن:
( :)Valueالقيمة الحالية للعقار
( :))NOI_(1,2,…,nصايف الدخل التشغييل للعقار (أو صايف القيمة اإليجارية) للسنوات املستقبلية
( :)iمعدل الخصم (معدل العائد املطلوب عىل االستثامر)
( :) RVnقيمة العقار عند اسرتداده من امل ُستأجر
يف حالة ثبات صايف الدخل التشغييل ( ,)NOIميكن اختصار املعادلة كالتايل:
RVn
)+ (1+i
n

1
)1- (1+i
n
i

× Value = NOI

مثال (:)13
عقار تجاري يدر صايف دخل تشغييل للسنوات الخمس املقبلة عىل النحو التايل :
السنوات

2018

صايف الدخل
التشغييل ()NOI

 120,000ريال

2019

2020

2021

2020

 124,000ريال  127,000ريال  130,000ريال  131,000ريال

املطلــوب تقديــر قيمــة العقــار التجــاري بتطبيــق طريقــة خصــم التدفقــات املســتقبلية مــع العلــم أن معــدل
العائــد املطلــوب (معــدل الخصــم) يســاوي  7%وباف ـراض:
 -1ثبات صايف الدخل التشغييل انطالقا من سنة  2022واىل األبد ()g=0
 - 1معدل منو صايف الدخل التشغييل للعقار انطالقا من سنة  2022واىل األبد (: )g=5%
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الحل:
 -1قيمة العقار التجاري يف حالة ثبات صايف الدخل التشغييل انطالقا من سنة  2022واىل األبد (:)g=0
قيمة اسرتداد العقار التجاري بعد خمس سنوات:
1 = 1,871,428.57
RVn = 131,000 × 0.07

القيمة الحالية للعقار التجاري (بالريال):
Value = )120,000
+ 124,000 + 127,000 + 130,000 + 131,000(5 + 1,871,428.57
= 1,851,009
)
(5
) 1+ 0.07 (1 )1+ 0.07 (2 )1+ 0.07 (3 )1+ 0.07 (4
1+ 0.07

1+ 0.07

 -2قيمة العقار التجاري يف حالة منو صايف الدخل التشغييل انطالقا من سنة  2022واىل األبد (:)g=5%
قيمة اسرتداد العقار التجاري بعد خمس سنوات:
RVn = 131,000 × (1 + 0.05) × (0.07-1 0.05) = 6,877,500
القيمة الحالية للعقار التجاري (بالريال):
= 5,420,266

ب

6,877,500
)1+ 0.07 (5

Value = )120,000
+ 124,000 + 127,000 + 130,000 + 131,000(5 +
) 1+ 0.07 (1 )1+ 0.07 (2 )1+ 0.07 (3 )1+ 0.07 (4
1+ 0.07

معادلة مضاعف اجاميل الدخل

ال يعتــر مضاعــف إجــايل الدخــل مــن طــرق التقييــم األساســية وإمنــا هــو مــؤرش للقيمــة يؤخــذ بــه ملعرفــة إتجــاه
الســوق عــن طريــق التحــركات املختلفــة ملســتويات الدخــل .يتعــن تجميــع بيانــا ت إجامليــة لدخــول العقــارات و قيــم
مبيعاتهــا إلدخالهــا يف معادلــة مضاعــف الدخــل .وتعتمــد طريقــة مضاعــف اجــايل الدخــل عــى العقــارات املشــابهة
التــي تــم بيعهــا حديثــا وتطبيقهــا يتطلــب معرفــة اجــايل دخــل العقــارات باإلضافــة اىل ســعر بيعهــا .ميكــن حســاب
مضاعــف إجــايل الدخــل باملعادلــة التاليــة:
Sale price
Gross Income

= GIM

حيث أن:
( :)GIMمضاعف اجاميل الدخل
( :)Gross Incomeاجاميل دخل العقار
( :)Sale priceسعر بيع العقار
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مثال (:)14
عقــار تجــاري يــدر إجــاىل دخــل تشــغييل ســنوي  150,000ريــال مــع العلــم أنــه يوجــد عقــارات مشــابهة
بيعــت حديثــا ولهــا الخصائــص التاليــة:
السنوات

عقار1

عقار2

عقار3

عقار4

اجاميل الدخل

 130,000ريال

 140,000ريال

 145,000ريال

 155,000ريال

سعر البيع

 1,350,000ريال

 1,500,000ريال

 1,650,000ريال

 1,900,000ريال

املطلوب تقييم العقار التجاري باستعامل طريقة مضاعف الدخل.

الحل:
السنوات

عقار1

عقار2

عقار3

عقار4

اجاميل الدخل

 130,000ريال

 140,000ريال

 145,000ريال

 155,000ريال

سعر البيع

 1,350,000ريال

 1,500,000ريال

 1,650,000ريال

 1,900,000ريال

مضاعف اجاميل الدخل

10.38

10.71

11.38

12.26

نالحظ أن مضاعف اجاميل الدخل منحرص بني  10.38و.12.26
إذا تم اختيار مضاعف  10.38فان قيمة العقار التجاري ستكون150,000×10.38 =1,557,000 :إذا تم اختيار مضاعف  12.26فإن قيمة العقار التجاري ستكون150,000×12.26 =1,839,000 :قيمــة العقــار التجــاري تــراوح بــن  1,557,000ريــال و1,839,000ريــال وتحديــد القيمــة النهائيــة مرتبطــة بخــرة
املقيــم فيمكــن أن يأخــذ املتوســط الحســايب أو يأخــذ املتوســط املــوزون ويعطــي وزن أكــر لعقــار معــن ان رأي أن عقــار
ُمعــن يشــبه أكــر العقــار املـراد تقييمــه.
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ج

تطبيق طريقة الرسملة املبارشة

يتــم تطبيــق طريقــة الرســملة املبــارشة يف حالــة ثبــات واســتقرار صــايف القيمــة اإليجاريــة خــال فــرة االيجــار التــي
يفــرض أنهــا متتــد اىل األبــد.
معــدل العائــد املطلــوب الــذي تــم تطبيقــه لحســاب القيمــة الحاليــة لصــايف القيمــة اإليجاريــة املســتقبلية يُســمي
معــدل الرســملة .إذا اخذنــا بعــن االعتبــار فرضيــة ثبــات صــايف الدخــل التشــغييل وفرضيــة أن هــذا الدخــل يتواصــل اىل
األبــد وقمنــا بالتعديــل عــى منــوذج خصــم التدفقــات النقديــة:
0

(1+i)n

NOI +
Value = NOI
+ NOI
)+....+ (1+i
n
(1+i)1
(1+i)2

و بعد املعالجات الرياضية ميكن تقدير قيمة العقار حسب طريقة الرسملة املبارشة باملعادلة التالية:
Value = NOI × 1i
إذا أخذنــا بعــن االعتبــار فرضيــة منــو صــايف الدخــل التشــغييل بنســبة منــو ثابتــة وفرضيــة أن هــذا الدخــل يتواصــل اىل
األبــد ،تكــون قيمــة العقــار:
Value = NOI × 1

i-g

حيث أن:
( :)gمعدل منو الدخل
( :)Valueالقيمة الحالية للعقار
( :)NOIصايف الدخل التشغييل للعقار (ثابت اىل األبد)
(  :) i-g1معامل سنوات الرشاء.
مثال (:)15
عقــار تجــاري يــدر صــايف دخــل تشــغييل ســنوي  150,000ريــال ومعــدل الرســملة  .10%املطلــوب تقييــم العقــار
باســتعامل طريقــة الرســملة املبــارشة عــى فرضية:
 -1ثبات صايف الدخل التشغييل اىل األبد.
 -2منو صايف الدخل التشغييل اىل األبد مبعدل .2%
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الحل:

 - 1قيمة العقار التجاري يف حالة ثبات صايف الدخل التشغييل اىل األبد (:)g=0
1 = 1,500,000
Value = 150,000 × 0.1
 - 2قيمة العقار التجاري يف حالة منو صايف الدخل التشغييل اىل األبد (:)g=2%
= 1,875,000

1

× Value = 150,000

0.1 - 0.02

مثال (:)16
املطلوب تقييم عقار متكون من طابقني باستخدام طريقة الرسملة املبارشة.
وصف موجز للعقار:
منــزل منفصــل مــن طابقــن تــم بنــاؤه يف ســنة  2000تــم تأجــره مؤخـ ًرا بواقــع  1,200ريــال يف الشــهر مــع قيــام
املالــك بتحمــل النفقــات .املعامــات الخاصــة بعقــارات ُمشــابهة تبــن أن معــدل العائــد الســائد يبلــغ  .5%وقــد
تــم الحصــول عــى املعلومــات التاليــة:
التأمني السنوي عىل املنزل 140 :ريال
النفقات االدارية 5% :من اجاميل القيمة اإليجارية
االصالحات السنوية 2,500 :ريال
 14,400ريال يف السنة

إجاميل الدخل السنوي ( 1,200ريال × )12
النفقات التشغيلية والرأساملية

التأمني
اإلدارة (  14,400 × 5%ريال)
اإلصالحات

 140ريال
 720ريالً
 2,500ريال
3،360ريال يف السنة

اجاميل النفقات التشغيلية والرأساملية:

 11،040ريال يف السنة

صايف الدخل التشغييل ()NOI
معدل الرسملة () i
1
معامل سنوات الرشاء ( )

( 1
) 0.05

i

%5

القيمة الرأساملية للحق املطلق1 = :
NOI × 1 = 11040,× 0.05

ريال 220,800

i
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مثال (:)17
املطلوب تقييم مبنى مكاتب متت إقامته ألغراض محددة بتطبيق طريقة الرسملة املبارشة.
وصف موجز للعقار:
مبنــى مكاتــب يف منطقــة ذات موقــع متميــز ،وشــاغر ومتــاح لإليجــار عــى الفــور .القيمــة اإليجاريــة الشــهرية
الســوقية (مــع اســتبعاد رســوم الخدمــة) عــى النحــو التــايل:
 الطابق األريض (مساحته  720.14م 37.70 :)2ريال للمرت املربع. الطابق العلوي (مساحته  2,221.4م17.20 :)2ريال للمرت املربع. مواقف السيارات ( 36موقف) 80 :ريال لكل موقفمــن خــال أعــال املســح واملعاينــة ،تبــن إن متوســط معــدل اإلشــغال يف هــذه املنطقــة حــوايل ( %95يعنــي
معــدل اإلشــغار  )%5ومعــدل العائــد  6.5%بنــاء عــى تحليــل معامــات وصفقــات خاصــة بعقــارات مامثلــة يف
املنطقــة املجــاورة .كــا أن النفقــات التشــغيلية والرأســالية ت ُقــدر ب  %30مــن دخــل االيجــار الفعــي.

الحل:
الطابق األريض:
الطابق العلوي:
موقف السيارات:

( 720.14م 37.70 × 2ريال /م 12 × )2شه ًرا
(2,221.4م 17.20 × 2ريال /م 12 × )2شه ًرا
( 36موقف ×  80ريال لكل موقف) ×  12شه ًرا

إجاميل الدخل

 818,848ريال

ناقصا منه :خسائر عدم اإلشغال 818,848( :ريال × )5%
ً

 40,942ريال

إجاميل الدخل الفعيل

777,906ريال

ناقصا منه :النفقات التشغيلية والرأساملية 777,906( :ريال × )30%
ً

 233,372ريال

صايف الدخل التشغييل ()NOI

 544,534ريال يف السنة

معدل الرسملة () i

%6.5

1
) 0.065
(

معامل سنوات الرشاء ( ) 1i
القيمة الرأساملية للحق املطلق:
ريال 8,377,446
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= 1
NOI × 1i = 544,534× 0.065

2.4

تقييم حق الحيازة اإليجارية

يتــأىت حــق الحيــازة اإليجاريــة مــن الحــق املطلــق يف امللكيــة ،ومــدة هــذا الحــق محــدودة وتخضــع لــروط وتعهــدات.
ومصطلــح الحيــازة اإليجاريــة يغطــي اإليجــارات بجميــع أنواعهــا بغــض النظــر عــن طــول أو قــر مدتهــا .ومــن املمكــن
تجديــد أي عقــد إيجــار (مــا مل يتــم االتفــاق عــى خــاف ذلــك) ،لكــن إذا كانــت مــدة اإليجــار ســنة أو أقــل ،فــإن هــذه
اإلجــارة قــد تكــون دوريــة أي تتجــدد مــن تلقــاء نفســها .وال يجــوز فســخ اإلجــارة الدوريــة إال مبوجــب إخطــار إخــاء
بوقــت ٍ
كاف ينتــج أثــره يف نهايــة إحــدى الفـرات املعنيــة .وتكــون مــدة اإلخطــار عــى األقــل إحــدى املــدد اإليجاريــة
مــع اســتثناءات محــددة .وتنتهــي اإليجــارات غــر الدوريــة مــن تلقــاء نفســها (خاضعــة ألي رشط يجيــز التجديــد أو
التمديــد مبوجــب اتفــاق بــن األطـراف أو بحســب القانــون) أو مبــرور الوقــت .ويف بعــض األحــوال ،ميكــن تقصــر املــدة
اإليجاريــة مبوجــب بنــد ينــص عــى غرامــة أو رشط التوقــف.
يخضــع العقــد يف العــادة للقيمــة اإليجاريــة الســنوية مــع مراعــاة التعهــدات الــواردة يف العقــد .وتتضمــن عقــود اإليجــار
التجاريــة يف الغالــب رشطًــا بشــأن مراجعــة القيمــة اإليجاريــة لألخــذ يف الحســبان التغـرات العامــة (التــي يفــرض بأنهــا
زيــادة) يف قيمــة العقــارات .ويُطلــق عــى مانــح عقــد اإليجــار «املؤجــر» ويُطلــق عــى الحــق الــذي يحصــل عليــه بعــد
مــدة عقــد اإليجــار «أيلولــة الحــق العقــاري « أو حــق اســرداد العقــار .ويُطلــق عــى الطــرف املمنــوح لــه عقــد االيجــار
باملســتأجر واملصطلــح البديــل للمؤجــر هــو املالــك ،والســاكن للمســتأجر .ومــن أهــم عقــود التأجــر املعمــول بهــا نجــد
تأجــر االشــغال (أو الوقــت) والتأجــر مــن الباطــن.

أ

تأجري اإلشغال

يُطلــق ذلــك عــى عقــود االيجــار التــي تُ ثــل إيجــار األرض ومــا عليهــا مــن مبــاين مشــغولة يف حالتهــا الراهنــة .وجــرت
العــادة أن تختلــف مــدة اإليجــار حســب نوعيــة العقــار .ويف الغالــب يتــم تأجــر املنــازل الســكنية واألنــواع القدميــة
مــن بعــض أنــواع العقــارات التجاريــة والصناعيــة ملــدد قصــرة نســبيًا (مــن ســنة اىل خمــس ســنوات) .ويف حالــة عقــود
اإليجــار متوســطة األجــل وطويلــة األجــل لعقــارات تجاريــة أو صناعيــة ،جــرى العــرف عــى تضمــن رشط ملراجعــة
القيمــة اإليجاريــة ،وتكــون يف العــادة بالزيــادة عــى ف ـرات زمنيــة محــددة .واالتجــاه الســائد يف الســنوات األخــرة
بســبب آثــار التضخــم إىل حــد كبــر هــو أن تكــون ف ـرات مراجعــة القيمــة اإليجاريــة أقــر بحيــث تكــون مــدة 5
ســنوات فــرة قياســية إىل حــد مــا فــرة مقبولــة نظ ـرا للتغــر الرسيــع يف نســب التضخــم.

ب

التأجري من الباطن (أو التأجري الثانوي)

مبوجــب عقــد اإليجــار األصــي ،يجــوز للمســتأجر األول تأجــر العقــار مــن الباطــن اىل مســتأجر ثــاين ملــدة أقــل مــن
املــدة املمنوحــة لــه إمــا بنفــس القيمــة اإليجاريــة أو بقيمــة إيجاريــة أخــرى ،وذلــك عــى الرغــم مــن أن عقــود اإليجــار
يف العــادة تحظــر التأجــر مــن الباطــن بقيمــة إيجاريــة أقــل مــن القيمــة املســتحقة مبوجــب العقــد األصــي .وعــى هــذا
النحــو ،تتوجــب أيلولــة الحــق العقــاري (حــق اســرداد العقــار) إىل صاحبــه يف حالــة انخفــاض قيمــة عقــد اإليجــار مــن
الباطن.
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يف اململكــة العربيــة الســعودية ويف خصــوص تنظيــم العالقــة بــن املالــك واملســتأجر ،فقــد تطــرق قـرار مجلــس الــوزراء
ملســألة التأجــر مــن الباطــن وقــد جــاء يف املــادة الثانيــة مــن القـرار أنــه ال يجــوز للمســتأجر التنــازل بغــر رىض املالــك
عــن عقــد اإليجــار أو التأجــر مــن الباطــن وىف حالــة مخالفتــه يحــق للمؤجــر أن يطلــب إخــاء العقــار ويســتثنى مــن
ذلــك اآلىت :
 - 1يجــوز للمســتأجر التنــازل عــن باقــي مــدة العقــد ملســتأجر آخــر ويحــق للمؤجــر عــن انقضــاء املــدة طلــب
إخالئهــا مــن املســتأجر األخــر.
- 2يجوز للمستأجر التأجري من الباطن عىل القادمني بغرض الحج أو العمرة يف مكة واملدينة.
مثال (:)18
أجــر الســيد «أ» منزلــه املكــون مــن طابقــن بعقــد إيجــار مدتــه  7ســنوات للســيد «ب « قبــل  4ســنوات
(اإليجــار األســايس) مببلــغ  8,300ريــال ســنويًا .وقــد قــام املســتأجر (الســيد ب) مؤخ ـ ًرا بتأجــر املنــزل
للســيد «ج» بقيمــة إيجاريــة بلغــت  14,400ريــال ســنويًا ،حيــث الســيد «ب « هــو املســؤول عــن جميــع
النفقــات (التأمــن  140ريــال ،اإلصالحــات  2,340ريــال واإلدارة  720ريــال) .املطلــوب تقديــر القيمــة
الرأســالية لحــق الحيــازة اإليجاريــة للســيد «ب « مــع العلــم أن معــدل العائــد  7%وعــى فرضيــة وجــود
مخصــص اســتهالك ســنوي . 3%

الحل:
القيمة اإليجارية املحصلة من الباطن 14,400ريال سنويًا.
ناقصا :القيمة اإليجارية مستحقة الدفع
(للاملك)
إجاميل الدخل السنوي

			
النفقات التشغيلية والرأساملية:
التأمني
اإلدارة
اإلصالحات
اجاميل النفقات التشغيلية والرأساملية:
صايف الدخل التشغييل ()NOI
معدل العائد ()i
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8,300ريال سنو ًيا.
 8,300ريال سنويًا.

 140ريال
 720ريال
 2,340ريال
 3,200ريال سنويًا.
 2,900سنويًا
7%

معدل العائد ()i

%7

		

معدل االستهالك السنوي ()i,

%3

معامل سنوات الرشاء بالفائدة املزدوجة

( ) 1i,
, n

(1+i ) -1
1

1+

0.07+ (1+0.03
0.03)3 -1

القيمة الرأساملية لحق الحيازة اإليجارية= :

ريال 7,369

1

0.07+ 0.03

×2,900

(1+ 0.03)3 -1

مثال (:)19
توجــد ملكيــة زراعيــة ملزرعــة مســاحتها  50هكتــا ًرا بهــا نخيــل عمــره  10ســنوات ينتــج متـ ًرا ،بافـراض
املعلومــات التاليــة:
 يبلغ اإلنتاج السنوي  6أطنان للهكتار الواحد متوسط السعر لكل طن هو  7,500ريال تكلفة اإلنتاج للطن الواحد هي  4,200ريال العمر االقتصادي ألشجار النخيل هي  25سنة قيمة املوقع الخايل لكل هكتار تساوي  50,000ريال.قــم بتقديــر القيمــة الرأســالية للملكيــة الزراعيــة شــاملة قيمــة أيلولــة الحــق اىل صاحبــه (قيمــة
علــا بــأن :مخصــص اإلســتهالك الســنوي  ،5%ومعــدل العائــد املطلــوب . 12%
االســرداد) ً

الحل:
إجاميل الدخل السنوي [(]7,500×)50×6
تكلفة االنتاج السنوي [(]4,200×)50×6
صايف الدخل التشغييل ()NOI
		
معدل العائد ()i
,
معدل االستهالك السنوي ( )i
1
معامل سنوات الرشاء فائدة مزدوجة ( ) i,
,

i + (1+i ) -1
,n

القيمة الرأساملية الحالية لحق الحيازة اإليجارية:
القيمة الحالية أليلولة الحق (قيمة االسرتداد):

القيمة الرأساملية ال جاميل املساحة:

 2,250,000ريال سنويًا.
 1,260,000ريال سنويًا.
 990,000ريال سنويًا
%12
%5
1
0.05
)+ (1 +0.05
=
-1
15

0.12

=990,000×6.0132

5,953,068 SAR

1
)2,250,000 X ( (1+ 0.012
) 15

2,250,000 X 0.1827 = 411,075
ريال 5,953,068+ 411,075 = 6,364,143
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*مالحظــة :اســتخدمت جــداول معــدالت الفائــدة املزدوجــة ألن الدخــل مســتحق لفــرة محــدودة فقــط (العمــر
االقتصــادي لنخيــل التمــر هــو  25ســنة) .تعتمــد جــداول معــدالت الفائــدة املزدوجــة عــى فرضيــة أن املســتثمر
يقــوم بتخصيــص مبلــغ مــن الدخــل يودعــه ســنوياً .وهــذا املبلــغ يتــم اســتثامره يف مخصــص االســتهالك الســرداد
رأس املــال األصــي عنــد نهايــة املــدة ،ويف هــذه الحالــة يكــون إلعــادة زراعــة أشــجار النخيــل.

2.5
أ

مزايا وعيوب أسلوب الدخل في التقييم العقاري

مزايا أسلوب الدخل

دخل مثل املحالت التجارية واملكاتب ومجمعات التسوق.
 أسلوب الدخل مناسب للعقارات التي تحقق ً بالنســبة للعقــار الــذي بــه العديــد مــن املســتأجرين ويختلــف الدخــل املتــأيت منــه مثــل مجمعــات التســوق واملكاتــب،ميكــن إعــداد التقييــم بطريقــة الجــداول اإللكرتونية.

ب

عيوب أسلوب الدخل

أحيانًــا يكــون مــن الصعــب تحديــد القيمــة اإليجاريــة الفعليــة والنفقــات والعائــد عــى االســتثامر (معامــل الرســملة).
وتتأثــر القيمــة النهائيــة للحــق العقــاري مبــدى دقــة هــذه العوامــل.

72

جميع الحقوق محفوظة للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ©

المالحظات:

جميع الحقوق محفوظة للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ©

73

تمارين الوحدة الثانية:
أسلوب الدخل

أ

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

.1

ميكن أن يُطبق أسلوب الدخل عىل جميع أنواع العقارات .
تصحيح......................................................................................................................:

.2

مبــدأ العــرض والطلــب يعنــي أن القيمــة الحاليــة للملكيــة العقاريــة هــي عبــارة عــن القيمــة
الحاليــة للمنافــع املســتقبلية.
تصحيح......................................................................................................................:

.3

تسمى العملية الخاصة بإيجاد القيمة الحالية للدخل املستقبيل بعملية الخصم.
تصحيح.......................................................................................................................:

.4

مــن خصائــص القيمــة اإليجاريــة الســوقية أن تكــون لنوعيــة مشــابهة مــن العقــارات وأن تكــون
مــدة عقــد اإليجــار مامثلــة.
تصحيح.......................................................................................................................:
معــدل العائــد هــو معــدل الربــح الــذي يتــم التعبــر عنــه كنســبة مئويــة ســنوية بنــا ًء عــى قيمــة
الربــح التــي تــم الحصــول عليهــا يف اســتثامر محــدد.
تصحيح...................................................................................................................... :

.6

الطريقة الوحيدة التي تعتمد عىل أسلوب الوحد هي طريقة خصم التدفقات النقدية .
تصحيح......................................................................................................................:

.7

تعتمد فرضية الرسملة املبارشة عىل فرضيتني أساسيتني.
تصحيح.......................................................................................................................:

.8

خســائر االئتــان واإلشــغال هــي خســائر ناتجــة عــن اشــغال (تأجــر) العقــار بالكامــل باإلضافــة اىل
الخســائر الناتجــة عــن تعــر أو عــدم تســديد امل ُســتأجر للقيمــة اإليجاريــة.
تصحيح:
......................................................................................................................
يتــم تطبيــق طريقــة خصــم التدفقــات النقديــة يف حالــة تغــر صــايف القيمــة اإليجاريــة خــال فــرة
االيجــار باإلضافــة اىل أن فــرة االيجــار واالحتفــاظ بالعقــار محــددة بعــدد ســنوات .
تصحيح:
..........................................................................................................................
مــن عيــوب أســلوب الدخــل صعوبــة تحديــد القيمــة اإليجاريــة الفعليــة والنفقــات والعائــد عــى
االســتثامر (معامــل الرســملة) .
تصحيح:
..........................................................................................................................

.5

.9
.10
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ب

اخرت اإلجابة الصحيحة يف كل مام ييل:

 .1األبدية هي عبارة عن دفعات يتم الحصول عليها:
أ .بأحجام متساوية وضمن فرتات زمنية متساوية محددة
ب .بأحجام متفاوتة وضمن فرتات زمنية متساوية واىل ماال نهاية
ج .بأحجام متساوية وضمن فرتات زمنية متساوية واىل ماال نهاية
د .بأحجام متساوية وضمن فرتات زمنية متفاوتة واىل ماال نهاية
 .2إذا كان معدل العائد  5%فان معامل سنوات الرشاء يف حالة األبدية:
أ 20 .سنة
ب 5 .سنوات
ج 10 .سنوات
د .كل ما ذكر غري صحيح
 .3من طرق التقييم العقاري التي تعتمد عىل أسلوب الدخل:
أ .طريقة خصم التدفقات النقدية
ب .طريقة الرسملة املبارشة
ج .طريقة مضاعف اجاميل الدخل
د .كل ما سبق
 .4إذا كان ســعر بيــع العقــار التجــاري  1,540,000ريــال واجــايل دخلــه الســنوي  140,000ريــال فــان مضاعــف
اجــايل الدخــل يســاوي:
أ9 .
ب10 .
ج11 .
د .كل ما ذكر غري صحيح.
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المالحظات:

الحالة
الدراسية

الصفقة المفصلة لشركة معالم
الحياة لإلستثمار و التنمية
متلك رشكة معامل الحياة مجموعة من العقارات بيانها كالتاىل:
مسطح البناء باملرت
املربع

حالة اإلشغال

نسبة اإلشغال

نسبة
املسطحات
املؤجرة

مدة اإليجار من
تاريخ التعاقد

مباىن إدارية

20،000

جزء مقر  /جزء
مؤجرة للغري

60%

70%

 10سنة

مول تجارى

7،000

لإليجار للغري
بالكامل

0

0

 15سنة

أرادت الرشكــة الحصــول عــى متويــل للعقــارات التــي قامــت بتطويرهــا دون اللجــوء إىل القنــوات اإلعتياديــة مثــل
البنوك.وقعــت رشكــة معــامل الحيــاة و يشــار إليهــا هنــا بالرشكــة املالكــة تعاقـ ًدا مــع رشكــة باقــة لإلســتثامر و يشــار إليهــا
هنــا بالرشكــة اإلســتثامرية لبيــع العقــارات اململوكــة لديهــا عــى حالتهــا الراهنــة بالــروط التاليــة:
املبنــى اإلدارى :تبيــع الرشكــة املالكــة حــق ملكيــة املبنــى اإلدارى بالكامــل لرشكــة اإلســتثامر  .تؤجــر الرشكــة املالكــة
الجــزء املؤجــر واملشــغول مــن املبنــى مــن الرشكــة اإلســتثامرية وتــؤول ملكيــة الجــزء الــذى تشــغله و املؤجــر مــرة
أخــرى إىل الرشكــة املالكــة بعــد  15ســنة .تبــن مــن العقــود أن متوســط القيمــة اإليجاريــة للمنشــآت املســتأجرة 300
ريــال  /مــر مربــع.
املــول التجــارى :تبيــع الرشكــة املالكــة اىل الرشكــة اإلســتثامرية املــول التجــارى ،و تســتأجره منهــا بعقــد إيجــار ملــدة 15
ســنة بأقــل  20%مــن معــدل العائــد يف الســوق لنفــس النــوع مــن املبــاين .بعــد إســتئجار املبنــى يحــق للرشكــة املالكــة
التأجــر مــن الباطــن عــى أن تتحمــل جميــع النققــات .و ميكــن إســتخدام خيــار إعــادة الـراء بعــد  7ســنوات.
املطلوب:
بصفتك مستشار مقيم قم بتحديد القيمة الرأساملية بالنسبة للرشكة املالكة.

مهمة العمل:
قــام املقيــم الــذى ووكل مبهمــة العمــل بدراســة الحالــة دراســة جيــدة و اطلــع عــى صكــوك امللكيــات و عقــود اإليجــار
و تقاريــر الفحــص النــاىف للجهالــة املختلفــة التــي صــدرت يف تقريــره يف نطــاق العمــل حيــث جــاء فيــه:
« بنــا ًء عــى التعميــد الــذى وصلنــا قمنــا باإلطــاع عــى صكــوك امللكيــة الخاصــة بالعقــارات محــل التقييــم و عقــود
اإليجــار و وجدنــا أنهــا عقــود مــن النــوع املمتــاز»
قام املقيم بزيارة املوقع ومعاينة العقارات محل التقييم وقد جاء يف تقريره يف وصف العقار:
« قــام فريــق مــن العمــل لدينــا عــن طريــق التعاقــد الخارجــي (وذكــر إســم الرشكــة) وهــي تضــم مجموعــة مــن
الخ ـراء متخصصــن يف فحــص ومعاينــة هــذا النــوع مــن العقــارات ولهــم خ ـرات ســابقة يف املجــال موضحــة مبلحــق
هــذا التقريــر .وجــاء يف تقريرهــم أن املبــاين بحالــة جيــدة وهنــاك عمليــات صيانــة مــن خــال عقــود مســتمرة مــع
مورديــن للخدمــة.
قام املقيم بدراسة املوقع العام واالستقصاء عن أسعار اإليجارات والبيوع يف املنطقة وجاء يف تقريره:
«وصــف املوقــع العــام :مجموعــة العقــارات محــل التقييــم تقــع يف منطقــة أقــرب إىل تجمــع أعــال ذات مخطــط
إســتخدام متعــدد األغ ـراض (ســكنى – تجــارى – إدارى – ترفيهــى) وعــى الرغــم مــن أنهــا تبعــد عــن مركــز املدينــة
حــواىل  25كــم إال إنهــا مليئــة بالحركــة ،و يوجــد منشــآت أعــال و مراكــز تجاريــة وأيضً ــا مبــاىن ســكنية .تتســم املنطقــة
بأنهــا مخطــط منطقــة إقتصاديــة خاصــة».
«وصــف موقــع العقــار :تقــع أرض العقــارات محــل التقييــم يف منطقــة متميــزة بالنســبة للموقــع العــام للمــروع وتأخذ
شــكل مثلثــى ويحدهــا ثــاث نــواىص وواجهــة عــى شــارع رئيــى بعــرض  50مــر ،وشــارعني جانبيــن بعــرض  30مــر.
بالنســبة ألرض املبنــى الســكنى ال تقــع يف نفــس املوقــع  ،لكنهــا يف موقــع آخــر مالصــق لقطعــة األرض التــي عليهــا
املبنــى اإلدارى و املبنــى التجــارى يفصــل بينهــم شــارع مــرور محــى بعــرض  20مــر».
جمع البيانات واملعلومات:
قــدم املقيــم بنــا ًء عــى مــا جــاء يف تقريــره البيانــات واملعلومــات املتعلقــة باإليجــارات واملبيعــات التــي حدثــت يف
منطقــة العقــارات محــل التقييــم والتــي قــام بتجميعهــا بيانــات أوليــة وأيضــا مــن مصــادر أخــرى ثانويــة عبــارة عــن
قاعــدة بيانــات مــن عمليــات تقييــم لعقــارات مشــابهة وقــف عليهــا بنفســه وبعــض البيانــات املســتخرجة مــن تقاريــر
وعمليــات ســوقية أخــرى وجــاءت كالتــاىل:
عقارات تجارى

عقار1

عقار2

عقار3

عقار4

عقار5

عقار6

عقار7

عقار8

متوسط سعر
بيع بالريال /
مرت مربع

ال يوجد

6،000

ال يوجد

5,500

4,200

اليوجد

4.000

3.800

300

400

380

510

350

300

200

480

500

2,600

4,260

300

5,000

2,000

1,300

1,000

سعر إيجار
بالريال  /للمرت
املربع
إجامىل مسطح
البناء  /باملرت
املربع
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 3.5سنة

 6اشهر

 1.5سنة

 2سنة

 3سنوات

 1سنة

 1سنة

 1.5سنة

تاريخ املعاملة
أو تاريخ
التقييم

البعد عن نطاق  500مرت
التقييم

 200مرت

 320مرت  150مرت

مكاتب

محالت

محالت

كيلو
تقري ًبا
مكاتب

 100مرت

 700مرت

مكاتب

محالت

كيلو
تقري ًبا
محالت

اإلستخدام
املسموح به

مكاتب

منهجية حساب القيمة:
جــاء يف ســجالت املقيــم املعتمــد الــذى قــدم هــذا العمــل أن القيمــة تختلــف باختــاف الغــرض و أن الغــرض مــن
التقييــم هــو اإلســتثامر يف محفظــة عقاريــة متنوعــة بالنســبة لــكال الطرفــن و بنــاء عليــه فــإن القيمــة املـراد إيجادهــا
هــي القيمــة اإلســتثامرية للمحفظــة العقاريــة .و ذكــر املقيــم يف تقريــره اآلىت:
«إن منهجية حساب قيمة الصفقة تتلخص يف العوامل التالية» :
 - 1إيجاد القيمة اإلستثامرية للمبنى اإلدارى
 - 2إيجاد قيمة سوقية و قيمة إيجارية ملبنى املول التجارى

أوالً :منهجية حساب قيمة املبنى اإلدارى مكاتب:
 - 1حساب املساحات:

البند

باملرت املربع

مالحظات

مساحة ما يشغله املالك

4،200

 30%من املساحة املشغولة

املساحة املؤجرة للغري

9،800

 70%من املساحة املشغولة

إجاميل املساحة املشغولة

14،000

 60%نسبة إشغال املبنى

املساحة الخالية

6،000

 40%نسبة شواغر

إجاميل مساحة املبنى

20،000

 - 2أسلوب التقييم املناسب:
مــن املعلومــات التــي توافــرت لدينــا يف طلــب التعميــد و أيضــا التــي تــم جمعهــا مــن الســوق وجدنــا أن
األســلوب املناســب هــو أســلوب رســملة الدخــل .ســيتم إســتخدام القيمــة اإليجاريــة الحاليــة لحســاب القيمــة
الرأســالية كــا هــو مذكــور يف العقــود و متفــق عليــه بــن الطرفــن.
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 - 3حساب القيمة الرأساملية:
البند
إجاميل القيمة اإليجارية

قيمة الشواغر

باملرت املربع

مالحظات

12 × 20،000 × 300

72،000،000

 72 × %40مليون

28،800،000

صاىف القيمة اإليجارية
ناقصا النفقات
ً

43،200،000
72،000،000 × %30

صاىف الدخل
معامل الرسملة مبعدل 7%

21،600،000
21،600،000

مقلوب العائد إىل األبد

القيمة الرأساملية للحق املطلق ()1

×14.285
308،556،000

معطيات أخــرى تؤخذ يف اإلعتبار:

معدل العائد عىل اإليجارات السائد يف السوق وقت البيع .7%
معدل الفائدة عىل اإلقراض  3.75%سنويًا.

 - 4حساب القيمة اإليجارية السنوية للجزء املشغول:
باســتخدام معامــل رشاء الســنوات للجــزء الــذى تســتعيده الرشكــة بعــد  10ســنة و الــذى تبلــغ مســاحته 14،000
مــر مربــع ,يف هــذه الحالــة وجدنــا أن القيمــة اإليجاريــة ثابتــة بحســب العقــود و ســتقوم الرشكــة املالكــة
بإعــادة رشاء املبنــى الخــاص بهــا فقــط بعــد  15ســنة  .لــذا ســوف نســتخدم معامــل رشاء الســنوات ملــدة 15
ســنة و بنفــس معــدل العائــد .و أيضً ــا لوحــظ أن الدفــع ســيتم يف نهايــة املــدة .
البند
إجاميل القيمة اإليجارية

قيمة الشواغر

إيضاح
12 × 14،000 × 300

صاىف الدخل

50،400،000

ال يوجد

صاىف القيمة اإليجارية
ناقصا النفقات
ً

مالحظات

50،400،000
50،000،000 × 30%

15،120،000
35،280،000
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مدة العقد  10سنة تم تطبيق املعادلة
1
(1+i)n
i

معامل الرسملة مبعدل %7

1-

7.0236

القيمة الرأساملية ملدة العقد

247،792،608

القيمة الرأساملية املقربة ()2

247،800،000

ثان ًيا :حساب قيمة املول التجارى :

- 1تقديــر قيمــة صفقــة البيــع :جــاء يف تقريــر املقيــم اآلىت " :نظـ ًرا ألن املــول التجــارى غــر مؤجــر و بالتــاىل ليــس لــه
دخــل و بالتــاىل ميكــن تقديــر الصفقــة عــى مرحلتــن أ) تقديــر القيمــة الســوقية للمــول التجــارى و ب) تقييــم القيمــة
الرأســالية لحــق الحيــازة اإليجاريــة.
أ .تقديــر القيمــة الســوقية للمــول التجــارى :إعتمــد املقيــم أســلوب الســوق لتقديــر القيمــة نظ ـ ًرا لتوافــر
معلومــات عــن الســوق و قــد وجــد مــن مــن قــراءات عــن هــذا الســوق مــن بعــض البحــوث و جمــع
املعلومــات أن الســوق قــد إرتفــع مبقــدار  10%يف الســنة يف الســنتني األخريتــن.
 .iتتم عملية الضبط ألسعار البيع فقط و يوضحها الجدول التاىل :
عقارات تجارى

عقار 1عقار 2عقار 3عقار 4عقار5

متوسط سعر بيع
بالريال  /مرت مربع

ال يوجد 3.800 4.000 5,500 6،000

إجامىل مسطح البناء
 /باملرت املربع
تاريخ املعاملة أو
تاريخ التقييم

اآلن

البعد عن نطاق
التقييم

0

اإلستخدام املسموح
به
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300

نسب الضبط املقدرة  /مكون /
عقار مقارن عىل الرتتيب

%15 %15 %30 %10 1,000 1,300

 6أشهر  2سنة  1سنة

1.5
سنة

0

%10 %10 %20

700
مرت

كيلو
تقريباً

0

0

%10 %10

محالت محالت محالت محالت محالت

0

0

%15 %10

200
مرت

150
مرت

البند

عقار التقييم عقار1

عقار2

عقار3

6،000

5،500

3،800 4،000

0

%20

%10

%10

6،000

6،600

4،180 4،400

متوسط سعر بيع بالريال  /مرت مربع
تاريخ املعاملة أو تاريخ التقييم

اآلن

األسعار بعد تسوية الوقت بالريال  /مرت مربع

عقار4

البعد عن نطاق التقييم

0

0

0

%10-

%15-

اإلستخدام املسموح به

محالت

0

0

0

0

0

0

%10-

%15-

6،000

6،600

تسوية باقى النسب
األسعار بعد تسوية الوقت بالريال  /مرت مربع

5،200

3,215 3,667

باعتــاد الوســيط إليجــاد القيمــة التقديريــة للمــر املربــع =  5،133.5 = 2 ÷ 10,267 = 3,667 + 6،600ريــال
للمــر املربــع ,إذا القيمــة الســوقية للمــول التجــارى = املســاحة × ســعر املــر
=  35,934,500 = 5,133.5 × 7،000ريال
تقريبًا 36,000.000
ب.تقدير القيمة اإليجارية السوقية للمول
وجــد املقيــم بيانــات عــن القيــم اإليجاريــة املختلفــة التــي تــم تجميعهــا مــن الســوق و قــد وجــد أنهــا تحتــاج
إىل عمليــات تســوية إلســتنباط قيمــة إيجاريــة مناســبة ميكــن إســتخدامها .الجــدول التــاىل يبــن ذلــك
عقار1

عقار2

عقار3

عقار4

البند

400

510

200

480

0

%20

%10

%10

400

612

220

528

البعد عن نطاق التقييم

0

0

0

%10-

%15-

اإلستخدام املسموح به

محالت

0

0

0

0

0

0

%10-

%15-

400

612

183.3

406.15

سعر اإليجار بالريال  /مرت مربع
تاريخ املعاملة أو تاريخ التقييم

عقار
التقييم
اآلن

األسعار بعد تسوية الوقت بالريال  /مرت مربع

تسوية باقى النسب
متوسط األسعار بعد تسوية الوقت بالريال  /مرت
مربع

385
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و باستخدام املتوسط الحسايب للقيم = القيمة املقدرة لإليجار =  400.36ريال /م 400 = 2ريال /م 2تقري ًبا
البند

إيضاح

إجاميل القيمة اإليجارية
ناقصا النفقات
ً
صاىف الدخل

مالحظات

12 × 7،000× 400
33,600,000 × %30

مدة العقد  15سنة تم تطبيق املعادلة

معامل الرسملة مبعدل عائد %7
و معدل عائد %3.75
القيمة الرأساملية ملدة العقد
القيمة الرأساملية املقربة ()3

1
s
(1+i)n - 1

33,600,000
10,080,000
23,520,000
8.0154

1+
188,522,208
188,000,000

إذا ً القيمة التقديرية يف حالة تأجري املول من الرشكة اإلستثامرية بنا ًء عىل بنود التعاقد
هي  188,000,000ريال
ج .تقدير القيمة االرأساملية للمول عند رشاء الرشكة له و هي تتكون من خطوتني
 -1تقدير قيمة أيلولة الحق (قيمة العقار بم تبقى من فرتة التعاقد)
 -2تقدير قيمة العقار إىل األبد
البند
إجاميل القيمة اإليجارية

ناقصا النفقات
ً
صاىف الدخل

إيضاح
12 × 7،000× 333

مالحظات
28,000,000

القيمة اإليجارية تنقص مبقدار 8,400,000 20%
33,600,000 × %30
19,600,000
مدة العقد  7سنة تم تطبيق املعادلة

معامل الرسملة مبعدل عائد  7%و
معدل
القيمة الرأساملية ملدة العقد
أو القيمة الرأساملية املقربة ()4
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1
(1+i)n
i

1-

5.3893
105,630,280
106,000,000

تابع الجدول السابق ..
البند

مالحظات

إيضاح

إجاميل القيمة اإليجارية

12 × 7،000× 400

33,600,000

ناقصا النفقات
ً

33,600,000 × %30

10,080,000

صاىف الدخل
معامل الرسملة مبعدل عائد  7%و معدل

23,520,000
إىل األبد

القيمة الرأساملية ملدة العقد

14.2857

القيمة الحالية للريال ملدة  15سنة و مبعدل
عائد 2.75%
القيمة الرأساملية

335,999,664
0.8049

تقري ًبا ()5

270,446,129
270,000,000

إجاميل القيمة الرأساملية للمول باستخدام خيار إعادة الرشاء
=  376،000،000 = 270,000,000 + 106,000,000ريال
د .قيمة الصفقة بالنسبة لرشكة معامل الحياة لإلستثامر
هــي صــايف القيمــة الرأســالية للعقــارات حيــث بهــا عــدة قيــم منهــا مــا هــو مقبــوض و مــا هــو مدفــوع خــال
فـرات العقــود و لحســاب إجــايل قيمتهــا يرجــع إىل القيــم النهائيــة كالتــايل:
قيمة الصفقة = ()4( + )3( – )2( – )1
 248,756,000 = 376,000,000 + 188,000,000 - 247,800,000 – 308,556,000ريال
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حل التمارين
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الوحدة األولى:
أسلوب السوق

أ

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

.1

طريقة التقييم العقاري باالعتامد عىل أسلوب السوق تعتمد عىل تقدير تكلفة املبنى .
تصحيح:املقارنــة الســوقية بــن العقــار محــل التقييــم والعقــارات املشــابهة املوجــودة يف نفــس
املنطقــة والتــي تــم بيعهــا حديثًــا.
يقــوم املقيــم العقــاري بتســوية كامــل الفروقــات مــن العنــارص املؤثــرة وغــر املؤثــرة عــى قيمــة
العقــار.
تصحيح......................................................................................................................:

.3

عنــد تطبيــق طريقــة املقارنــة  ،ال يجــب األخــذ بعــن االعتبــار الحقــوق والقيــود املرتتبــة عــن
العقــار
تصحيح :يجب أخذها باإلعتبار
ت ُعرف طريقة امل ُقارنة كذلك باسم طريقة السوق أو طريقة البيوع املقارنة
تصحيح.......................................................................................................................:

.5

املبيعــات التــي متــت يف تاريــخ ُمقــارب لتاريــخ التقييــم يجــب أن تحظــى بأقــى قــدر مــن
األولويــة.
تصحيح..................................................................................................................... :

.6

إذا كانــت ظــروف الســوق التــي تــم فيهــا بيــع العقــار امل ُقــارن منخفضــة مقارنــة بظــروف الســوق
يف تاريــخ التقييــم بنســبة  ,5%تتــم التســوية بخصــم هــذه النســبة مــن ســعر بيــع العقــار امل ُقــارن.
تصحيــح  :زيادة الســعر %5

.7

يُستخدم التحليل بناء عىل مساحة األرض يف العادة يف تحليل األمالك الزراعية.
تصحيح.......................................................................................................................:

.8

واجهة املحل التجاري هي الجزء األكرث قيمة مقارنة بالجزء الخلفي.
تصحيح:
......................................................................................................................

.9

يتــم تطبيــق طريقــة خصــم التدفقــات النقديــة يف حالــة تغــر صــايف القيمــة اإليجاريــة خــال فــرة
االيجــار باإلضافــة اىل أن فــرة االيجــار واالحتفــاظ بالعقــار محــددة بعــدد ســنوات.
تصحيح:
..........................................................................................................................
مــن عيــوب أســلوب الدخــل صعوبــة تحديــد القيمــة اإليجاريــة الفعليــة والنفقــات والعائــد عــى
االســتثامر (معامــل الرســملة) .
تصحيح:
يف هذه الطريقة يتم اختيار عمق املناطق املختلفة مع اإلهتامم بالعمق الفعيل للمحالت

.2

.4

.10
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×
×

×

×

ب

اخرت اإلجابة الصحيحة يف كل مام ييل:

.1
أ.
ب.
ج.
د.

من رشوط القيمة السوقية:
أن تكون املعاملة عىل أساس سوق مفتوحة.
أن يكون البائع راغبا يف البيع.
أن تكون املعاملة عىل أساس محايد.
جميع ماسبق

.2
أ.
ب.
ج.
د.

وحدة املُقارنة «السعر للمرت املكعب» تُطبق لتحليل:
عقارات سكنية وتجارية.
األرايض الزراعية.
املباين الصناعية ،واملخازن.
الشقق السكنية.

.3
أ.
ب.
ج.
د.

يجب ان تستويف عمليات التسوية العديد من الرشوط منها:
رشح كل عملية تسوية وإثباتها بأدلة.
التأكد من معقولية مبالغ التسوية.
تسوية رشوط التمويل وظروف السوق.
كل ما ذكر صحيح.

 . 4يف حالــة بيــع العقــار املُقــارن بــروط دفــع ُميــرة مــن حيــث املــدة أو جــدول زمنــي للدفــع يســتلزم إج ـراء
تســويات مســبقة عــى ســعر البيــع تُســمى:
التسوية عىل أعباء العقار.
أ.
التسوية عىل رشوط الدفع والرتتيبات املالية.
ب.
التسوية عىل املكونات غري العقارية.
ج.
التسوية عىل ظروف السوق.
د.
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الوحدة الثانية:
أسلوب الدخل

أ

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

.1

ميكن أن يُطبق أسلوب الدخل عىل جميع أنواع العقارات

.2

مبــدأ العــرض والطلــب يعنــي أن القيمــة الحاليــة للملكيــة العقاريــة هــي عبــارة عــن القيمــة
الحاليــة للمنافــع املســتقبلية.

.3

تسمى العملية الخاصة بإيجاد القيمة الحالية للدخل املستقبيل بعملية الخصم.

.4

مــن خصائــص القيمــة اإليجاريــة الســوقية أن تكــون لنوعيــة مشــابهة مــن العقــارات وأن تكــون
مــدة عقــد اإليجــار مامثلــة.

.5

معــدل العائــد هــو معــدل الربــح الــذي يتــم التعبــر عنــه كنســبة مئويــة ســنوية بنــا ًء عــى قيمــة
الربــح التــي تــم الحصــول عليهــا يف اســتثامر محــدد.

.6

الطريقة الوحيدة التي تعتمد عىل أسلوب الوحد هي طريقة خصم التدفقات النقدية.

.7

تعتمد فرضية الرسملة املبارشة عىل فرضيتني أساسيتني.

.8

خســائر االئتــان واإلشــغال هــي خســائر ناتجــة عــن اشــغال (تأجــر) العقــار بالكامــل باإلضافــة اىل
الخســائر الناتجــة عــن تعــر أو عــدم تســديد امل ُســتأجر للقيمــة اإليجاريــة.

×

.9

يتــم تطبيــق طريقــة خصــم التدفقــات النقديــة يف حالــة تغــر صــايف القيمــة اإليجاريــة خــال فــرة
االيجــار باإلضافــة اىل أن فــرة االيجــار واالحتفــاظ بالعقــار محــددة بعــدد ســنوات.

×

.10

مــن عيــوب أســلوب الدخــل صعوبــة تحديــد القيمــة اإليجاريــة الفعليــة والنفقــات والعائــد عــى
االســتثامر (معامــل الرســملة).

(تصحيح :عىل العقارات املدرة للدخل)

(تصحيــح  :يقــوم هــذا املبــدأ علىالعالقــة بــن الطلــب عــى العقــار والخدمــات العقاريــة والكميــة
املعروضــة منهــا للبيــع والتأجــر)

تصحيــح  :طريقــة خصــم التدفقــات النقديــة ،وطريقــة الرســملة املبــارشة وطريقــة مضاعــف اجــايل
الدخــل

(تصحيح :هي خسائر ناتجة عن عدم اشغال (تأجري) العقار بالكامل)

(تصحيح :غري محدد)
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×
×

×

ب

اخرت اإلجابة الصحيحة يف كل مام ييل:

 . 1األبدية هي عبارة عن دفعات يتم الحصول عليها:
أ .بأحجام متساوية وضمن فرتات زمنية متساوية محددة
ب .بأحجام متفاوتة وضمن فرتات زمنية متساوية واىل ماال نهاية
ج .بأحجام متساوية وضمن فرتات زمنية متساوية واىل ماال نهاية
د .بأحجام متساوية وضمن فرتات زمنية متفاوتة واىل ماال نهاية
 .2إذا كان معدل العائد  5%فان معامل سنوات الرشاء يف حالة األبدية:
أ 20 .سنة
ب 5 .سنوات
ج 10 .سنوات
د .كل ما ذكر غري صحيح
 .4من طرق التقييم العقاري التي تعتمد عىل أسلوب الدخل:
أ .طريقة خصم التدفقات النقدية
ب .طريقة الرسملة املبارشة
ج .طريقة مضاعف اجاميل الدخل
د .كل ما سبق
 .5إذا كان ســعر بيــع العقــار التجــاري  1,540,000ريــال واجــايل دخلــه الســنوي  140,000ريــال فــان مضاعــف
اجــايل الدخــل يســاوي:
أ9 .
ب10 .
ج11 .
د .كل ما ذكر غري صحيح.
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