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وأﻓﻀﻞ اﺳﺘﺨﺪام ﻟﻠﻌﻘﺎر

ﺡ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ ﻟﻠﻣﻘﻳﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﻳﻥ ١٤٣٣ ،ﻫـ

ﻓﻬﺭﺳﺔ ﻣﻛﺗﺑﺔ ﺍﻟﻣﻠﻙ ﻓﻬﺩ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﺃﺛﻧﺎء ﺍﻟﻧﺷﺭ
ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﻳﻥ  ،ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ ﻟﻠﻣﻘﻳﻣﻳﻥ
ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻟﺳﻭﻕ ﻭﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻭﺍﻻﻓﺿﻝ  / .١٠٦ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ
ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ ﻟﻠﻣﻘﻳﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﻳﻥ  -.ﺍﻟﺭﻳﺎﺽ ١٤٣٣ ،ﻫـ
 ٧٤ﺹ ؛ ..ﺳﻡ
ﺭﺩﻣﻙ٩٧٨-٦٠٣-٩٠٩٣٩-٨-٥ :
 -١ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺃ.ﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥ
ﺩﻳﻭﻱ ٣٣٢٫٦٣٢٤

١٤٣٩/٦٥٤٩

ﺭﻗﻡ ﺍﻹﻳﺩﺍﻉ١٤٣٩/٦٥٤٩ :
ﺭﺩﻣﻙ٩٧٨-٦٠٣-٩٠٩٣٩-٨-٥ :

)ﻣﻼﺣﻅﺔ( :ﻻ ﻳﺗﻡ ﻁﺑﺎﻋﺔ ﺍﻟﺟﺯء ﺍﻷﺳﻔﻝ ﻣﻊ ﺑﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻔﻬﺭﺳﺔ
ﺗﺄﻣﻝ ﻣﻛﺗﺑﺔ ﺍﻟﻣﻠﻙ ﻓﻬﺩ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﺗﻁﺑﻳﻖ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻹﻳﺩﺍﻉ ﺑﺷﻛﻝ
ﻣﻌﻳﺎﺭﻱ ﻣﻭﺣﺩ  ،ﻭ ﻣﻥ ﻫﻧﺎ ﻳﺗﻁﻠﺏ ﺗﺻﻭﻳﺭ ﺍﻟﺟﺯء ﺍﻻﻋﻠﻰ ﺑﺎﻷﺑﻌﺎﺩ
ﺍﻟﻣﻘﻧﻧﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺧﻠﻑ ﺻﻔﺣﺔ ﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎﺏ  ،ﻛﻣﺎ ﻳﺟﺏ ﻁﺑﺎﻋﺔ
ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭﻱ ﺭﺩﻣﻙ ﻣﺭﺓ ﺃﺧﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﺯء ﺍﻟﺳﻔﻠﻲ ﺍﻷﻳﺳﺭ
ﻣﻥ ﺍﻟﻐﻼﻑ ﺍﻟﺧﻠﻔﻲ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻲ .
ﻭ ﺿﺭﻭﺭﺓ ﺇﻳﺩﺍﻉ ﻧﺳﺧﺗﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﻣﻛﺗﺑﺔ ﺍﻟﻣﻠﻙ ﻓﻬﺩ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻓﻭﺭ
ﺍﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣﻥ ﻁﺑﺎﻋﺗﻪ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻳﺩﺍﻉ ﻧﺳﺧﺔ ﺍﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻣﻝ
ﻣﺧﺯﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺹ ﻣﺩﻣﺞ ) (CDﻭﺷﻛﺭﺍ ،،،
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ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎري واﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻋﻠﻰ واﻷﻓﻀﻞ .
دراﺳﺔ اﳉﺪوى اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ .
دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ .
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ﺗﮭﺪف ھﺬه اﻟﺤﻘﯿﺒﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺒﯿﺔ اﻟﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ طﺮق ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺴﻮق ودراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﺗﻮظﯿﻔﮭﺎ ﻟﺘﺤﻠﯿﻞ
اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻓﻀﻞ ﻟﻠﻌﻘﺎر.

أھﺪاف اﻟ ُﻤﺬ ّﻛﺮة

ھﺬه اﻟﻤﺬﻛﺮة ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻣﺮﺟﻊ ﺧﺎص ﻟﻤﺘﺪرﺑﻲ أﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﮭﯿﺌﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻠ ُﻤﻘﯿّﻤﯿﻦ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪﯾﻦ .واﻟﮭﺪف
ﻣﻨﮭﺎ ھﻮ ﺗﻘﺪﯾﻢ طﺮق ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺴﻮق ودراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ وﺗﻮظﯿﻔﮭﺎ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻷﻋﻠﻰ
واﻷﻓﻀﻞ ﻟﻠﻌﻘﺎر وﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﺬﻛﺮة ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
§ اﻟﻮﺣﺪة اﻷوﻟﻲ :ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎري واﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻋﻠﻰ واﻷﻓﻀﻞ.
§ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ :دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ.
§ ﺣﺎﻟﺔ دراﺳﯿﺔ.

ﺗﻨﻮﯾﮫ:
ﺗﺒﺬل اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺠﮭﻮد اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﻀﻤﺎن دﻗﺔ واﻛﺘﻤﺎل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺬﻛﺮة .وﻧﻈﺮًا ﻟﻠﻄﺒﯿﻌﺔ
اﻟﻤﺘﻐﯿﺮة ﻟﻠﻤﺎدة اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ وإﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺣﺪوث ﺧﻄﺄ ﺑﺸﺮي أو ﻏﯿﺮ ﺑﺸﺮي ،ﻧﮭﯿﺐ ﺑﺎﻟﻘﺎرئ أن ﯾﺮﺟﻊ ﻟﻠﻤﺼﺎدر اﻷﺻﻠﯿﺔ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ اﻟﺤﺠﯿﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع .وﯾﺮﺟﻰ ﻣﻼﺣﻈﺔ أن اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻨﺺ ھﻲ ﻟﻺﯾﻀﺎح
ﻓﻘﻂ .واﻟﻘﯿﻢ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼﻓًﺎ ﻛﺒﯿﺮًا ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ وﻣﺪن ودول ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﻟﻠﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،اﻟﺮﺟﺎء اﻻﺗﺼﺎل ﺑـ:
أﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ ﺗﻘﯿﯿﻢ
اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻠ ُﻤﻘﯿّﻤﯿﻦ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪﯾﻦ
اﻟﻄﺎﺑﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ ،ﻣﺮﻛﺰ اﻷﻣﺎﻧﻲ ،ﺣﻲ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ
 ،13321اﻟﺮﯾﺎض ،اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ

www.taqeem.gov.sa
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ﺟﺪول اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺪرﯾﺒﻲ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺪرﯾﺐ  :ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎري واﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻋﻠﻰ واﻷﻓﻀﻞ
اﻷﯾﺎم :ﯾﻮﻣﺎن
اﻟﺘﺎرﯾﺦ /اﻟﺘﻮﻗﯿﺖ
08.00 – 07.00
09.45 – 08.00

09.45 – 10.00
11.15 – 10.00

اﻟﯿﻮم اﻟﺜﺎﻧﻲ )اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ(

اﻟﯿﻮم اﻷول )اﻟﻮﺣﺪة اﻷوﻟﻲ(

اﺳﺘﻘﺒﺎل وﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﺤﻀﻮر
اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻷوﻟﻰ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول :ﻣﻔﺎھﯿﻢ أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻠﯿﻞ
اﻟﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎري

اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول :دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
ﻟﻠﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ

اﺳﺘﺮاﺣﺔ
اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﺗﻤﺎرﯾﻦ ﻋﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول

اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻻوﻟﻲ
ﺗﻤﺎرﯾﻦ ﻋﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول

11.30 – 11.15

اﺳﺘﺮاﺣﺔ

12.45 – 11.30

اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ
ﺗﻘﻮﯾﻢ اﻟﺠﺪوى اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻘﺎري:
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻋﻠﻰ
دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﯿﺔ
واﻷﻓﻀﻞ
ﺻﻼة اﻟﻈﮭﺮ

13.15 – 12.45
15.00 – 13.15

اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ

اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ
ﺗﻤﺎرﯾﻦ ﻋﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
أﺳﺌﻠﺔ وﻣﻨﺎﻗﺸﺎت

16.00 – 15.00
ﻣﻼﺣﻈﺔ:

ﯾُﻌﻄﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن اﺳﺘﺮاﺣﺔ ﻟﻤﺪة  15دﻗﯿﻘﺔ ﻓﻲ  45دﻗﯿﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ  90دﻗﯿﻘﺔ )إن دﻋﺖ اﻟﻀﺮورة إﻟﻰ ذﻟﻚ(.
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اﻟﻮﺣﺪة اﻷوﻟﻰ

ﻋﺪد اﻷﯾﺎم

ﺧﻄﺔ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺒﯿﺔ

ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎري واﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻋﻠﻰ واﻷﻓﻀﻞ

ﯾﻮم واﺣﺪ

اﻟﮭﺪف اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ

12.45 – 11.30

15.00 – 13.15

ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ھﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻤﺘﺪ ّرﺑﻮن اﻛﺘﺴﺎب ﻣﻌﺎرف وﻣﮭﺎرات ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎري واﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻓﻀﻞ واﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻌﻘﺎر.

اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻷوﻟﻰ
 11.15 – 10.00اﻟﻔﺼﻞ اﻷول :ﻣﻔﺎھﯿﻢ أﺳﺎﺳﯿﺔ
ﻓﻲ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎري

اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻻﺳﺘﺨﺪام
اﻷﻋﻠﻰ واﻷﻓﻀﻞ

اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻻﺳﺘﺨﺪام
اﻷﻋﻠﻰ واﻷﻓﻀﻞ

اﻟﺘﺎرﯾﺦ /اﻟﺘﻮﻗﯿﺖ
اﻟﯿﻮم اﻷول
09.45 – 08.00

ھﺪف اﻟﺠﻠﺴﺔ
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺠﻠﺴﺔ ،ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن
اﺳﺘﯿﻌﺎب ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﻮق وأھﻢ
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎر.
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺠﻠﺴﺔ ،ﯾﻜﺘﺴﺐ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻜﺮة
ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ أﺳﺎﺳﯿﺎت ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎري.
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺠﻠﺴﺔ ،ﯾﻜﺘﺴﺐ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻜﺮة
ُﻣﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ • اﺧﺘﺒﺎرات اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻋﻠﻰ
واﻷﻓﻀﻞ ﻟﻠﻌﻘﺎر.
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﺧﻄﻮات ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻻﺳﺘﺨﺪام
اﻷﻋﻠﻰ واﻷﻓﻀﻞ وأھﻢ اﻟﻘﯿﻮد اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ان
ﺗُﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎر.

اﻟﺠﻠﺴﺔ
اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻷوﻟﻰ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول :ﻣﻔﺎھﯿﻢ أﺳﺎﺳﯿﺔ
ﻓﻲ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎري

ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت اﻟﺠﻠﺴﺔ
• ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎري
• اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻌﻘﺎر

• ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎري وأھﻢ ﺧﻄﻮاﺗﮫ
• ﺗﻤﺎرﯾﻦ ﻋﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻻول
• ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻋﻠﻰ واﻷﻓﻀﻞ
• اﺧﺘﺒﺎرات اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻋﻠﻰ واﻷﻓﻀﻞ
• أھﻤﯿﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻋﻠﻰ واﻷﻓﻀﻞ.
• ﺧﻄﻮات ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻋﻠﻰ
واﻷﻓﻀﻞ
• اﻟﻘﯿﻮد ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻷرض
• ﺗﻤﺎرﯾﻦ ﻋﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
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اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ
ﻋﺪد اﻷﯾﺎم

اﻟﮭﺪف اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ

اﻟﺘﺎرﯾﺦ /اﻟﺘﻮﻗﯿﺖ
اﻟﯿﻮم اﻟﺜﺎﻧﻲ
09.45 – 08.00

11.15 – 10.00

12.45 – 11.30

15.00 – 13.15
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ﺧﻄﺔ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺒﯿﺔ

ھﺪف اﻟﺠﻠﺴﺔ
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺠﻠﺴﺔ ،ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن ﻋﻦ
دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوي اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ

ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺠﻠﺴﺔ ،ﯾﻜﺘﺴﺐ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻜﺮة
ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﻣﺮاﺣﻞ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوي ﻟﻠﻤﺸﺎرﯾﻊ
اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ.
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺠﻠﺴﺔ ،ﯾﻜﺘﺴﺐ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻜﺮة
ُﻣﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﺮاﺣﻞ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى
ﻋﺒﺮ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ.

اﻟﺠﻠﺴﺔ
اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول :دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ

اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول :دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ

دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
ﯾﻮم واﺣﺪ
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ھﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻤﺘﺪرﺑﻮن اﻛﺘﺴﺎب ﻣﻌﺎرف وﻣﮭﺎرات ﺣﻮل اﻟﻤﺒﺎدئ اﻻﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﯾﻊ
ّ
اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ .
ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت اﻟﺠﻠﺴﺔ
• ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﻦ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى
• ﻣﺮاﺣﻞ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ

• ﻣﺮاﺣﻞ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
• ﺗﻤﺎرﯾﻦ ﻋﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻻول
• ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪراﺳﺔ
• ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﺨﻄﯿﻄﯿﺔ ,اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ,
اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ واﻟﻔﻨﯿﺔ
• ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع
• ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺠﺪوى اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ

ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺠﻠﺴﺔ ،ﯾﻜﺘﺴﺐ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻜﺮة
ُﻣﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﺮاﺣﻞ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى
ﻋﺒﺮ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ.

اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
ﺗﻘﻮﯾﻢ اﻟﺠﺪوى اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
ﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻘﺎري :دراﺳﺔ
ﺗﻄﺒﯿﻘﯿﺔ
اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
ﺗﻘﻮﯾﻢ اﻟﺠﺪوى اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
ﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻘﺎري :دراﺳﺔ
ﺗﻄﺒﯿﻘﯿﺔ

vi
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الوحدة األولى :تحليل السوق العقاري واالستخدام األفضل
واألعلى
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بتحليل السوق العقاري واالستخدام األفضل واألعلى للعقار.
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الفصل األول :مفاهيم أساسية في تحليل السوق العقاري
ﺗﺪرﯾﺐ 1
 -1ما المقصود بتحليل السوق العقاري?
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

 -2ما الفرق بين السوق المحددة والسوق الفرعية?
اﻟﺴﻮق اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ

اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﺪدة

.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
............

.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
................................

 .1تعريف السوق
يمكن تعريف السوق بكونه مكان )فعلي أو افتراضي( لتبادل السلع ويكون ذلك في الغالب بين بائع
ومشتري .ومنطقة السوق هي المصطلح األوسع نطاقًا بين جميع المصطلحات التي تعين حدود
السوق .والسوق بوجه عام هو عبارة عن مجموعة من آليات أو ترتيبات مؤسسية تمكن من التقاء
4
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البائع بالمشتري والعكس صحيح .ويشير علم االقتصاد الحديث إلى السوق باعتباره "اقتصاد
المبادالت" .فبدالً من أن ينتج الناس مباشرة للوفاء باحتياجاتهم ,فإنهم يتخصصون في إنتاج مُحدد
لزيادة إجمالي المخرجات .وبالتالي ,يجري تبادل لكل من عوامل اإلنتاج والمنتجات النهائية .وتحدث
المبادالت ألن كل من البائع والمشتري يستفيدان منها .ويجب أن يتفاعل كل من البائع والمشتري
معًا إلحداث التغيير .وأي ترتيبات للقيام بذلك ,يمكن أن يطلق عليها اصطالحًا "السوق" .ويتضمن
السوق على آليات ووسائل تُمكنه من:
) (1تحديد سعر السلعة المتداولة,
) (2عرض معلومات األسعار,
) (3تسهيل الصفقات والمعامالت,
) (4تنفيذ توزيع السلع.
وتشمل سلسلة السوق ) (Market chainجميع مستويات السوق والجهات الفاعلة التي لها دور في
توزيع وتحويل السلعة من المُنتج إلى المستهلك النهائي .يُبين الشكل ) (1مثال افتراضي لسلسلة
السوق إلنتاج وتوزيع األرز مثال والتي تبدأ من المزارع عبر إنتاج األرز ,ثم بيعه للمصنع للقيام
بالمعالجة الالزمة والتعليب .يقوم المصنع بيع منتجاته إلى تجار الجملة وهم بدورهم يقومون بعملية
التوزيع على تجار )بائعي( التجزئة الذين يعرضون منتجاتهم إلى المستهلك النهائي.

اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك
ﺑﺎﺋﻊ اﻟﺗﺟزﺋﺔ
ﺑﺎﺋﻊ اﻟﺟﻣﻠﺔ

اﻟﻣﻧﺗِﺞ )اﻟﺻﺎﻧﻊ(
ُﻣزارع

الشكل ) :(1سلسلة السوق

 .2تعريف تحليل السوق
يُعرف تحليل السوق بكونه البحث واالستقصاء عن العوامل المُؤثرة على السوق والقيمة )محددات
العرض والطلب ,الظروف االقتصادية واالجتماعية (...وهو يُستخدم إلثراء أنشطة التخطيط لدى
الجهات المعنية .ويُعتبر تحليل السوق الطريقة الرئيسية للشركات إلبقاء التواصل مع العمالء وتحديد
5
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احتياجاتهم .ويشتمل تحليل السوق على مجموعة من الدراسات اإلحصائية حول بيانات رقمية محددة
يجري الحصول عليها من خالل مصادر أولية أو ثانوية أو كليهما ,والفحص النوعي لها .ويمكن
الحصول على هذه البيانات من قطاع محدد للمنشأة االقتصادية ,أو من اإلدارة ,أو ببساطة قد تخص
هذه البيانات طبقات اجتماعية أو ثقافية أو سياسية محددة .يهدف تحليل السوق إلى تحديد نقاط
القوة لدعمها وتحسينها وتحديد نقاط الضعف لمعالجتها وتوصيف الحلول ذات الصلة إلصالحها.

 .3السوق العقاري وتحديد منطقة السوق
العقار هو األشياء الثابتة مثل األراضي وكل ما اتصل بها اتصال دائم مثل المباني واألشجار والتي ال
يمكن نقلها دون تلف .إذًا العقار يمثل األرض بصورتها المادية وكل ما أنشئ عليها من مباني سكنية
وأبراج وفنادق ...وهي أشياء مادية وملموسة يمكن رؤيتها ولمسها.

 .1.3مفهوم السوق العقاري
يقصد بالسوق العقاري ,آلية للتبادل الطوعي للعقارات بين البائع والمشتري .ويتم تبادل العقار في
كثير من األحوال على أساس قيمته السوقية .وهو المبلغ الذي قد يجلبه العقار إن عُرض للبيع في
سوقٍ مفتوحةٍ في يوم التقييم تحت ظروفٍ تلبي متطلبات تعريف القيمة السوقية .لسوق العقارات
تأثير مهم على تطورات االقتصاد الكلي واالستقرار المالي .وبالتالي ,فإن المتابعة المنهجية
والمنتظمة لتطورات سوق العقارات ومستجداته وآفاقه تُعد غاية في األهمية بالنسبة لكل من أوضاع
االقتصاد الكلي وآفاق النشاط االقتصادي .تعتبر سوق العقارات سوقًا مستقرة وجذابة لالستثمارات,
ولكن نظرًا لعدم وجود سوق مركزية للعقارات ,ونظرا لخصائص العقار )الثبات وعدم النقل ,التفاوت
وعدم التماثل (...فإننا نجد صعوبة في فهم وتحليل السوق العقاري .ويتضاعف هذا األثر بسبب
القيود على المعلومات الخاصة بالمنتَج )العقار( وطبيعة المعامالت التي تجري في السوق .وحتى
يتسنى فهم آلية تحديد قيم العقارات ,من المهم أن نعرف أن المعامالت )الصفقات( العقارية تحدث
في الواقع في سوقين مختلفين ولكنهما مرتبطان ببعضهما البعض وهما:
أ .أسواق الحقوق العقارية )  :( Real estate space marketsتُمثل آلية تداول حقوق
استخدام األراضي والمباني .يتم إنشاء الطلب على الحقوق العقارية من قبل األطراف
)األفراد ,األسر ,أو الشركات( التي هي على استعداد لدفع ثمن استخدام الفضاء العقاري.
ويتم إنشاء العرض على الحقوق العقارية من األطراف )المالك( التي ترغب في بيع الحقوق
التي يمتلكونها للمستعملين .وغالبا ما تسمى هذه السوق "سوق اإليجار"
6

ﺣﻘﯾﺑﺔ اﻟﻣواد اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗدرب – ﻣﻧﮭﺞ  – 106ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺳوق واﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻋﻠﻰ واﻷﻓﺿل ودراﺳﺔ اﻟﺟدوى

ب .أسواق األصول العقارية ) :(Real estate assets marketsيشير مصطلح "سوق
األصول" إلى آلية التبادل الطوعي لملكية الممتلكات العقارية .في هذا السوق ,يتبادل
المشترون المال مع البائعين للحصول على حقوق ملكية األرض والمباني وغالبا ما تسمى
هذه السوق "سوق الممتلكات العقارية".

 .2.3تحديد منطقة السوق
تتأثر القيمة اإليجارية للعقارات وأسعارها بعوامل في كال السوقين )الحقوق واألصول العقارية( .ومع
شروع المُقيّم في عملية تحديد سوق العقارات ,تكون بعض أقسام السوق سهلة وواضحة .ونظرًا ألن
الموقع يمثل جانبًا مهمًا من قيمة العقار ,أضحى من الطبيعي استخدام الحواجز الجغرافية كطريقة
لتحديد منطقة السوق .فالناس الذين يبحثون عن منزل ما في شمال مدينة الرياض ,يقيدون أنفسهم
بالبحث عن المنازل في هذه المنطقة .ويعمل توصيف السوق مع حدود المنطقة كوسيلة مفيدة
لتحديد منطقة السوق ,وضمان أن النشاط داخل هذا السوق سيحقق القيمة السوقية األكثر دقة.
وهناك طريقة أخرى سهلة لتحديد منطقة السوق من خالل تحديد نوعية العقار ,كفصل المنازل التي
تقطنها أسرة منفردة عن العقارات اإليجارية متعددة الوحدات .فمعظم الباحثين عن المنزل باعتباره
المسكن األساسي لهم ال يندرجون ضمن فئة المستثمرين الذين يبحثون عن العقار الذي يحقق دخالً,
وذلك الختالف احتياجاتهم ورغباتهم ودوافعهم .وعالوة على ذلك ,فإن المالك شاغل العقار
والمستثمر بوجه عام ال يتنافسان على نفس العقارات.
في بعض الحاالت ,قد يكون هناك مشتر يفضل أن يستقر في بيت مكون من وحدتين )ويعيش في
وحدة مع تأجير الوحدة األخرى في نفس الوقت( .وأيًا ما كان األمر ,فهذه النوعية من المشترين
تمثل سوقًا ثانوية )فرعية( أخرى مختلفة يتعين تحليلها .ومن المتوقع أن تختلف القيمة المتصورة
للعقار بالنسبة لكل مشارك من هؤالء المشاركين في السوق .ولهذا السبب فإن تعريف السوق وتحديد
منطقته وتوصيفه في غاية األهمية .وللوصول إلى القيمة السوقية األكثر دقة ,على المُقيّم أال يقارن
العقارات المشابهة فحسب ,ولكن أيضًا المشترين المتشابهين .وعند اإلعداد لتحليل بيانات السوق,
من المهم النظر إلى الطرق التي يمكن من خاللها تقسيم سوق العقارات إلى أسواق محددة
) ,(Specific marketsوأسواق ثانوية أو فرعية ) (Sub-marketsباإلضافة إلى طرق تجزئة
السوق إلى قطاعات مصنفة حسب المشترين المحتملين ,وحسب أنواع العقارات.

 .1.2.3السوق المحددة
نظرًا لكون سوق العقارات ال يعتبر سوقًا متجانسًا ,فإن تعريف السوق وتحديده وتوصيفه يُعتبر في
غاية من األهمية .وعلى المُقيّمين أن يستوعبوا خصائص السوق المحددة والسوق الفرعية ,باإلضافة
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إلى معرفة المنتجات العقارية والمشاركين المحتملين في كل سوق .وجرت العادة أن يقوم المُقيّمون
بتوصيف العقارات بحسب المنطقة الجغرافية ونوعية العقار وطراز العقار وأي عدد من السمات
المادية األخرى .وللوصول إلى الرأي األكثر مصداقية بشأن القيمة ,على المُقيّم فحص نطاق السوق
المحدد )منطقة السوق( الذي يتنافس فيه المشترون وتتنافس فيه العقارات .ولكل سوق من األسواق
العقارية المحددة ,مجموعة مختلفة من المشاركين المحتملين في السوق ,ويتضمن ذلك المشترين
والبائعين والمستأجرين والمستثمرين وغيرهم.

 .2.2.3السوق الفرعية )الثانوية(
األسواق الفرعية هي مجموعة فرعية )ثانوية( من سوق العقارات األكبر حجمًا .ويقوم المُقيّم بذلك
لتضييق نطاق تركيز تحليل السوق كي تعطي البيانات المجمعة والتي يجري تحليلها صورة دقيقة عن
السوق .ولكل سوق فرعي من هذه األسواق الفرعية مجموعة منفصلة ومحددة على نحو جيد من
العقارات والمشاركين فيه .ويبين الجدول ) (1بعض األسواق المحددة ومجموعات فرعية من األسواق
في مجال العقارات.
الجدول ) :(1األسواق المُحددة ومجموعاتها الفرعية

السوق المحددة
المنازل التي تعيش فيها العقارات السكنية التي تحقق
دخالً
أسرة منفردة

أماكن المكاتب

المساحات التجارية
للبيع بالتجزئة

السوق الفرعي )الثانوي(
• المنازل التقليدية
• المربّعات السكنية
)(House Town
• المنزل الجديد

•

• عقار ألسرة واحدة )فيال(
• أسر متعددة في عقار مكون
من وحدتين أو  4وحدات
• مبنى يتكون من شقق ,كل
شقة تتكون من  5وحدات

•
•
•

مجموعة الوحدات
التجارية المنفصلة
مركز تسوق صغير
مركز تسوق عمالق
منافذ لبيع السلع
المخفضة ) Out
(lets

•
•
•
•

محالت مستقلة لمستأجر
واحد
عقارات للعديد من
المستأجرين
عقارات متعددة االستخدام
مكاتب مرتفعة الطوابق

 .3.2.3تجزئة السوق إلى قطاعات
تجزئة السوق إلى قطاعات هي استراتيجية تسويقية تنطوي على عملية تقسيم سوق مستهدفة واسعة
النطاق إلى مجموعات فرعية من المستهلكين ,أو المنشآت االقتصادية ,أو البلدان ممن لديها فعلياً
أو يُتصور أن لديها احتياجات وأولويات مشتركة ,ومن ثم تصميم وتنفيذ االستراتيجيات الالزمة
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الستهدافها .وتنطوي تجزئة السوق إلى قطاعات على تحديد وتصنيف األسواق الفرعية المختلفة
الموجودة داخل السوق األكبر حجمًا .وهذا يقسم السوق والمشاركين فيه إلى نطاقات حسب
األفضليات .وبالنسبة لسوق العقارات ,فإن تجزئة السوق إلى قطاعات تجبر المُقيّم على تحليل
المنتجات الحقيقية والمشاركين المنافسين على العقار .وفي الغالب ترتكز تجزئة السوق إلى
قطاعات على جانب الطلب ,مع تحديد الفروق واالختالفات بين مختلف المشاركين في السوق,
وتحديد ما إذا كانوا متنافسين حقيقيين على العقار محل التقييم أم ال.
تهدف عملية تجزئة السوق إلى قطاعات الى التنبؤ بالمنافع المستقبلية لكل قطاع )على سبيل المثال,
األرباح ,وسبل الترفيه( ,ويفرض مبدأ االستبدال ) (Principle of substitutionقيودًا على ذلك.
أما الدافع وراء تقسيم السوق وتفكيك عناصره فهو المنفعة ,لكن مبدأ المساهمة ) Principle of
 (contributionيحد من ذلك.
وتُستخدم عملية تجزئة السوق إلى قطاعات بوجه عام لتحديد العمالء المستهدفين والتعريف بهم,
وتقديم البيانات الداعمة لوضع استراتيجية تسويقية مُحددة .ويمكن القول إن هذه العملية تعمل على
تحديد السوق المحتمل فيما يتعلق بطبيعته ,والتقدير األفضل للطلب في السوق على منتج محدد,
وتقييم القدرة التنافسية للقطاع المعني ,وتخطيط التسويق وتنفيذه بمستوى كفاءة أعلى.
هناك  4أساليب لتجزئة السوق إلى قطاعات:
أ .التقسيم الجغرافي ) (Geographic segmentationمن خالل تقسيم السوق بناء على
بيانات جغرافية )دول ,أقاليم ,مناطق ,مدن ,أحياء .(...
ب .التقسيم الديموغرافي للسكان ) (Demographic segmentationمن خالل تقسيم
السوق بناء على عوامل تشمل العمر ,الجنس ,التركيبة االجتماعية ,عدد أفراد األسرة...
ت .التقسيم السلوكي ) (Behavioral segmentationمن خالل تقسيم السوق بناء على
عوامل تشمل سلوك األفراد ومدي تقبلهم للمنتج
ث .التقسيم السايكوجرافى ) (Psychographic segmentationمن خالل تقسيم السوق
بناء على عوامل تشمل نمط الحياة ,القيم...
ولكي تنجح عملية تجزئة السوق إلى قطاعات ,يجب أن تتوفر ست خصائص في السوق وهي قابلية
القياس) ,(measurabilityالكفاية ) ,(Sufficiencyاإلستدامة بمعنى الكبر النسبي للقطاع
السوقي ) ,( Substantialityإمكانية الوصول ) ,( Accessibilityاالستجابة الفريدة لجهود
التسويق ) (unique response to marketing effortsواالستقرار ) .(Stabilityويبين
الجدول ) (2مثاالً على تجزئة السوق العقاري إلى قطاعات.
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الجدول ) :(2تجزئة السوق العقاري إلى قطاعات.
نوعية العقار
سكني

تجاري
استثماري

تجزئة إلى قطاعات
 مستوى الدخل حجم األسرة العمر أسلوب الحياة حجم النشاط)المنشأة( أنواع النشاط نوعية المساحة المطلوبة حجم االستثمار -نوعية االستثمار المطلوب

 .4العوامل المؤثرة على قيمة العقار
من الضروري إجراء تحليل إنتاجية لكل نوع من العقارات .وقد ال يكون مطلوبًا من المُقيّم إجراء
تحليل منفصل لإلنتاجية لكل عملية تقييم ,ال سيما بالنسبة للعقار السكني في نفس المنطقة .لكن
كلما كانت نوعية العقار أكثر تخصصًا ,كان التحليل األكثر عمقًا هو األرجح .ويعتبر تحليل اإلنتاجية
أساسيًا إلى حد ما بالنسبة للعقارات السكنية لألسر المنفردة ,لكنه مفيد بصورة خاصة بالنسبة
للعقارات التجارية التي تحقق دخالً .وسيصبح ذلك أكثر وضوحًا عندما نناقش تحليل االستخدام
األعلى واألفضل )الفصل الثاني( .والسؤال المطروح اآلن :ما الذي يدفع مجموعات مختلفة من
المشترين للبحث عن منتجات عقارية مختلفة? بمعنى آخر ,نريد أن نعرف ما السبب في زيادة الطلب
على بعض المنتجات العقارية وارتفاع قيمتها ,بينما هناك انخفاض على طلب منتجات أخرى .وبناء
على ذلك ,سنقوم باستعراض أهم العوامل والقوي التي تُؤثر على قيمة جميع المنتجات بما فيها
المنتجات العقارية حتى يتسنى تطبيق مبادئ القيمة.

 .1.4القوى االقتصادية
تتضمن القوى )أو االتجاهات( االقتصادية التي تؤثر على القيمة في أسواق العقارات وأهمها;
مستويات الدخل ,وتكلفة األموال )أسعار الفائدة( ,والتضخم ,ونشاط الشركات )دورات النشاط(,
وفرص العمل )القاعدة االقتصادية(.
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 .1.1.4مستويات الدخل
يمثل مستوى دخل المشاركين في السوق عامالً مهما في مجال العقارات .فعند زيادة األجور بوجه
عام ,يمكن أن يدفع الناس مبالغ أكثر في العقارات ,وبالتالي يرتفع الطلب وترتفع األسعار .وعالوة
على ذلك ,عندما يشتري األثرياء عقارات في منطقة ما ,تصبح هذه المنطقة مطلوبة بدرجة أكبر.
وفي المقابل ,نالحظ أن تراجع األجور يُؤدي إلى انخفاض الطلب .فتراجع األجور في منطقة ما قد
ينجم عنه اتجاه المشاركين في السوق إلى خيار اإليجار بدالً من التملك.

 .2.1.4تكلفة األموال
تكلفة األموال هي سعر الفائدة التي يدفعها الناس أو الشركات مقابل استخدام أموال الغير
ألغراضهم .والقيمة الزمنية للنقود ودرجة المخاطر من العوامل المهمة التي تدفع بأسعار الفائدة
نحو التغير .ونالحظ أن ارتفاع أسعار الفائدة يبطئ حركة سوق العقارات أكثر من أي سلع أخرى
نظرًا لطول أجل الرهون العقارية وارتفاع تكلفة التمويل العقاري .في حين أن انخفاض أسعار الفائدة
يُخفَض تكلفة التمويل العقاري وينجم عنه زيادة الطلب في السوق العقاري ,وذلك على الرغم من
العوامل األخرى التي تُؤثر على قيمة العقار.

 .3.1.4التضخم
التضخم هو االرتفاع في المستوي العام لألسعار في اقتصاد ما خالل فترة معينة من الزمن .وينتج
عن التضخم زيادة في تكلفة السلع أو الخدمات ويُطلق على ذلك أيضًا بتضخم التكاليف ) Cost
 .(Inflationويُؤثر التضخم في معظم األحوال على أسعار المنازل الجديدة نظرًا لقيام المُقاولين
بتمرير االرتفاع في تكاليف العمالة ومواد البناء إلى المستهلكين .ويُعرف التضخم أيضًا بكثرة األموال
مقابل قلة المعروض من السلع ,ويُطلق على هذا النوع بتضخم الطلب ).(Demand Inflation
ويُؤثر هذا النوع من التضخم على أسعار المنازل والعقارات نظرًا الرتفاع الطلب مقابل قلة الوحدات
المعروضة .ويُؤدي ارتفاع التضخم بصورة مبالغة إلى ارتفاع هائل وسريع في أسعار الفائدة وحدوث
موجة من المضاربات .وتستعين الحكومات بالسياسة النقدية في محاولة منها للتأثير على دورة
العقارات ,وخفض أسعار الفائدة بهدف تشجيع الطلب وتحفيز النشاط االقتصادي ,أو رفع أسعار
الفائدة لخفض الطلب وكبح التضخم.

 .4.1.4فرص العمل )القاعدة االقتصادية(
القاعدة االقتصادية في منطقة ما هي النشاط الرئيسي أو الصناعة الرئيسية التي يستفيد منها
المجتمع المحلي لدعم ومؤازرة نفسه .ومن الممكن أن ينجم عن التغيرات في القاعدة االقتصادية
لمنطقة ما ,تغيرات في نمو فرص العمل ومستويات األجور .ويُعتبر وجود قاعدة اقتصادية صحيحة
في غاية األهمية لجميع المنشآت االقتصادية ,لكنها رئيسية وهامة بالنسبة ألسواق العقارات.
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فالمنشآت االقتصادية األخرى يمكن أن "تصدر" منتجاتها أو خدماتها خارج المنطقة أو مجرد أن
تنتقل إلى موقع جديد ,لكن العقارات ال يمكن أن تُنقل )نظرًا ألنها أصول غير قابلة للنقل( .لذلك مع
زيادة أو تراجع القاعدة االقتصادية في منطقة ما ,تتأثر قيمة العقارات بالطريقة نفسها ارتفاعًا
وهبوطًا.

 .2.4القوى الحكومية
تتضمن القوى الحكومية التي يمكن أن تؤثر على القيمة في سوق العقارات سلطة مجلس الشورى
ووزارة الشؤون البلدية والقروية وهيئات التطوير وغيرها )على سبيل المثال ,أنظمة العقارات
واألراضي ,واشتراطات البناء( ,وأنظمة التشريعات الضريبة )مثل فرض رسوم على األراضي
البيضاء( ,وأنظمة اإلستيراد والتصدير )مثل تراخيص تصدير اإلسمنت والحديد( ,والهيئات الخدمية
الحكومية )مثل الشرطة والمطافئ( ,وتقسيم المناطق )مثل األماكن السياحية والتاريخية( ,وأنظمة
الخدمات الحكومية )مثل التطوير العقاري(.

 .3.4القوى االجتماعية
تتضمن القوى االجتماعية التي يمكن أن تؤثر على القيمة في أسواق العقارات التغيرات الديموغرافية,
وهجرة السكان ,واتجاهات السكان ,وأذواق المشترين ومستوياتهم ومفاهيمهم .وينبغي على المُقيّم
أن يكون على وعي وبينة بالظروف االجتماعية السائدة في سوق العقارات ,حتى يتسنى له إسداء
المشورة للعميل حول االتجاهات المتوقعة للقيمة عند االستعانة به للقيام بذلك.

 .1.3.4التغيرات الديموغرافية
التغيرات الديموغرافية هي تغيرات لها عالقة بالسكان عموماً .وتتضمن هذه التغيرات نسب نمو
السكان ومعدّالت أعمارهم ,ومتوسط حجم األسرة .ومع تغير السكان تتغير احتياجاتهم المتعلقة
بالمسكن .ويتطلب النمو السكاني المزيد من المساكن ,لكن التغير في حجم األسرة يحدد ما إذا كان
المنزل الجديد الذي تبحث عنه األسرة سيكون مالئما أو ال .فمثال ,متوسط عدد أفراد األسر
السعودية يتراوح بين  6الى  7أفراد مما يعني أن الطلب يتزايد على المنازل الكبيرة وينخفض على
المنازل صغيرة الحجم .وقد تطالب الشريحة المعمرة من السكان مساكن مهيأة ألسلوب حياة
واحتياجات المشترين من كبار السن .وينبغي على المُقيّم أن يعرف االتجاه الذي يسير فيه السوق
في منطقة محددة.
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 .2.3.4تطلعات المشترين
تُعتبر تطلعات المشترين من العوامل المهمة في تحديد نوعية الطلب على العقار .ومع االتجاهات
واألذواق السائدة ,فإن هذه المفاهيم واألفكار تؤثر على خياراتهم .ويتجه المشترون إلى المناطق
التي يُفترض أن بها المزيد من فرص التعليم والترفيه والفرص الثقافية والحضارية .ومن الجوانب
التي تؤخذ بعين االعتبار توافر االرتباط بين الخدمات والمرافق.

 .5تعريف تحليل السوق العقاري وأنواعه
 .1.5تعريف تحليل السوق العقاري
يشير مصطلح "تحليل السوق العقاري" إلى استخدام مجموعة عملية من األدوات التحليلية
واإلجراءات ,التي تربط المبادئ األساسية لديناميكيات سوق العقارات ,في اتخاذ القرار المحدد
والمطلوب .ويُمكن تحليل سوق العقارات من اإلجابة على التساؤالت التالية )على سبيل المثال وليس
الحصر(:
 أين يمكن إقامة وفتح فرع مكتبي? ما حجم أو نوع المبنى الذي يمكن تطويره على موقع معين? ما نوع المستأجرين الذين يبحثون عن تسويق مبنى معين? ما هو تاريخ بداية ونهاية اإليجار الذي يجب أن يكون على عقد إيجار معين? متى يتم البدء في مشروع التطوير العقاري? كم عدد الوحدات التي يجب بناءها هذا العام?ويتطلب تحليل سوق العقارات عادة طرق إحصائية كمية أو نوعية والتنبؤ لكل من جانب الطلب
والعرض .وقد يكون التركيز في التحليل على المستوى الجزئي )مثل تحليل الجدوى لموقع أو عقار
معين( أو ,على المستوي الكلي مثل التوصيف العام لظروف العرض والطلب في سوق محددة.

 .2.5أنواع تحليل السوق العقاري
يُمكن تقسيم تحليل السوق العقاري الى نوعين :دراسة السوق ودراسة قابلية التسويق

 .1.2.5دراسة السوق )( Market study
تشمل دراسة السوق تحليل االقتصاد الكلي الذي يدرس ظروف السوق العامة للعرض والطلب على
منطقة معينة أو ملكية مُحددة .وقد تتضمن دراسة السوق أيضا تحليال التجاهات البناء وتحليل بيئة
المشترين والبائعين والمالك والمستأجرين.
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من المُؤشرات التي تساعد في دراسة وتحليل السوق العقاري نجد:
أ .معدالت اإلشغار ) :(Vacancy ratesتمثل نسب الوحدات الشاغرة )الفاضية( مقارنة
بالوحدات المعروضة في نفس المنطقة .فكلما زادت معدالت اإلشغار الحالية مقارنة
بمعدالت اإلشغار في حالة التوازن ,كلما زاد المعروض مُقارنة بالطلب وبالتالي احتمال
انخفاض القيمة اإليجارية للعقار.
ب .إيجارات السوق ) :(Market rentsتُمثل قيمة اإليجارات السائدة حاليا في السوق
)باالعتماد على عقود إيجار حديثة(.
ت .البدء واالنتهاء من البناءات الجديدة ) New construction starts and
 :(completionsويُعتبر مُؤشر على عرض العقار.

 .2.2.5دراسة قابلية التسويق )( Marketability study
تشمل دراسة قابلية التسويق تحليل االقتصاد الجزئي الذي يدرس قابلية تسويق عقار معين أو فئة
من العقارات ,مع التركيز عادة على قطاع مُحدد من السوق والذي من المرجح أن يُؤدي إلى توليد
الطلب .دراسات الجدوى مفيدة في تحديد أعلى وأفضل استخدام ,واختبار مقترحات التطوير
واختيار المستأجر المناسب.

 .6خطوات تحليل السوق العقاري
يمكن تلخيص مراحل تحليل السوق العقاري في ست خطوات:
 -1تحليل إنتاجية الملكية العقارية ) :(Analyze property productivityيقوم المُقيم
بتعريف العقار وتحديد الميزات ,والسمات ,والحقوق القانونية التي من شأنها أن تؤثر على
قيمة العقار.
 -2تحديد منطقة السوق ) :(Delineate the Market Areaيُحدد المُقيم منطقة السوق
للعقار محل التقييم .تهدف عملية تحديد منطقة السوق إلى تحديد المشترين للعقار
الموضوعي وكذلك تحديد السمات التي تجذبهم.
 -3التنبؤ بالطلب ) :(Forecast demandيقوم المحلل بتقدير الطلب الحالي والتنبؤ بالطلب
المستقبلي على العقارات باالعتماد على المتغيرات التي تؤثر على طلب العقار )مثال التغيرات
في عدد السكان والعمالة وأسعار الفائدة.(...
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 -4قياس وتنبؤ العرض التنافسي ):(Measure and forecast competitive supply
يقوم المحلل بتقدير عدد وحجم الوحدات العقارية )سواء الموجودة أو التي سيتم االنتهاء
منها قريبا( والتي تتنافس مع خاصيات العقار محل التقييم.
 -5تحليل التفاعل بين العرض والطلب ) Analyze the Interaction of Supply and
 :(Demandيقوم المحلل بمقارنة العرض والطلب ويستنتج ما إذا كان هناك فائض في
العرض أو زيادة في الطلب.
 -6التنبؤ بنسبة اختراق السوق ) :(Forecast market penetrationيقدر المحلل مقدار
الطلب الناتج عن الملكية العقارية موضوع التقييم.
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تمارين الفصل األول :مفاهيم أساسية في تحليل السوق العقاري
الجزء األول :ضع عالمة √ لإلجابة الصحيحة وعالمة × لإلجابة الخاطئة مع تصحيح الخطأ )في
حالة اإلجابة الخاطئة(.
 .1أسواق األصول العقارية تُمثل آلية تداول حقوق استخدام األراضي والمباني

تصحيح...................................................................................................................:

تتأثر القيمة اإليجارية للعقارات بعوامل مرتبطة بسوق الحقوق وسوق األصول العقارية.

 .2تصحيح:
..............................................................................................................................

 .3األسواق المحددة هي مجموعة ثانوية من سوق العقارات األكبر حجمًا.

تصحيح....................................................................................................................:

تهدف عملية تجزئة السوق إلى قطاعات إلى تحديد العمالء المستهدفين والتعريف بهم.

 .4تصحيح:
..............................................................................................................................

المربعات السكنية والمنازل التقليدية تعتبر أسواق محددة لسوق المنازل )سوق فرعية(.

 .5تصحيح:
..............................................................................................................................

الجزء الثاني :اختر إجابة واحدة صحيحة لألسئلة التالية:
 /1ما المقصود بالتقسيم السايكوجرافى ) (Psychographic segmentationكأحد أساليب
تجزئة السوق إلى قطاعات ?
أ -تقسيم السوق بناء على عوامل تشمل سلوك األفراد.
ب -تقسيم السوق بناء على عوامل تشمل نمط الحياة والقيم.
ج -تقسيم السوق بناء على عوامل تشمل التركيبة االجتماعية.
د -تقسيم السوق بناء على بيانات جغرافية.
 /2بماذا يُسمَي تقسيم السوق إلى أقاليم ,مناطق ,مدن وأحياء ?
أ -التقسيم الديموغرافي.
ب -التقسيم السلوكي.
ج -التقسيم السايكوجرافى.
د -التقسيم الجغرافي.
 /3أي من العوامل االقتصادية التالية يُؤثر على قيمة العقارات ?
أ -مستوي الدخل.
ب -تكلفة التمويل.
ج -التضخم.
د-كل ما سبق.
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 /4تشمل دراسة قابلية التسويق-:
أ -تحليل االقتصاد الجزئي.
ب -تحليل االقتصاد الكلي.
ج -تحليل كامل السوق.
د-كل ما سبق.
 /5معدالت اإلشغار ) (Vacancy ratesهي مُؤشرات-:
أ -تجزئة السوق العقاري إلى أسواق محددة.
ب -تجزئة السوق العقاري إلى أسواق فرعية.
ج -تحليل السوق العقاري.
د -تحليل التركيبة االجتماعية لمنطقة محددة.

الجزء الثالث :أجب باختصار على األسئلة التالية:
 .1أذكر بإيجاز خطوات تحليل السوق العقاري ) 6خطوات(.
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الفصل الثاني :االستخدام األعلى واألفضل
ﺗﺪرﯾﺐ 2
 -1ما المقصود باالستخدام األعلى واألفضل للعقار?
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
...........................................................

 -2أذكر اختبارات االستخدام األعلي واألفضل?
......................................
-3
.

......................................
.

......................................
.

......................................
.
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 .7تعريف االستخدام األعلى واألفضل
يمكن تعريف االستخدام األعلى واألفضل بكونه االستخدام المرجّح لألصل على النحو الممكن ماديًا,
وبناء على مبررات مالئمة ,وعلى النحو الذي تجيزه األنظمة ,ويحقق الجدوى المالية واالقتصادية
بما يحقق أعلى قيمة لألصل )العقار( موضوع التقييم .فاالستخدام الذي ال تجيزه األنظمة أو غير
الممكن ماديًا ال يُعتبر استخداماً أعلى وأفضل .واالستخدام الممكن ماديًا وعلى النحو الذي يجيزه
النظام قد يستلزم شرحًا وتفسيرًا من المُقيّم يُبرر سبب اعتبار أن هذا االستخدام محتمل ومعقول.
وبمجرد أن يتم االستنتاج بأن استخدامًا ما أو أكثر يعتبر من االستخدامات المحتملة المعقولة ,يجري
بعد ذلك اختبار الجدوى المالية واالقتصادية لالستخدامات المحتملة .وبناء على نتائج دراسة
الجدوى يتم تحديد االستخدام األعلى واألفضل للعقار محل التقييم.
ويدور محور التركيز لتحليل االستخدام األفضل حول االستخدامات المحتملة لألرض على أساس
أرض فضاء .1واالستخدام األفضل هو االستخدام الممكن ماديًا ,وعلى النحو الذي يجيزه النظام
ويحقق الجدوى المالية واالقتصادية بما يحقق أعلى قدر من األرباح .ويعتبر ذلك واحدًا من أهم
العناصر التي يأخذها المُقيّم في االعتبار قبل تكوين رأي حول القيمة .وتكمن أهمية فهم مشكلة
التقييم في تحديد نطاق العمل والذي بدوره يحدًد االستخدام األفضل لألصل محل التقييم .ويوضح
الشكل ) (2أهمية تحليل السوق لتحديد االستخدام األعلى واألفضل للعقار والذي بدوره يساعد
المُقيَم في تقدير قيمة العقار محل التقييم.

ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻘﺎر
اﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻋﻠﻰ
واﻷﻓﺿل
ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺳوق
الشكل ) :(2أهمية االستخدام األعلى واألفضل
تظهر أهمية تحليالت االستخدام األعلى واألفضل خاصةً في العقارات غير السكنية .بينما ,في
معظم أعمال تقييم المنازل التي تسكنها أسرة واحدة ,ال توجد ضرورة لتحليل االستخدام األعلى
واألفضل ,نظرًا ألن هذه المنازل تكون وسط مناطق سكنية .وهناك حالة أخري يصبح فيها تحديد
1

ﯾﻘﺻد ﺑﻌﺑﺎرة )أرض ﻓﺿﺎء( ﺟﻣﯾﻊ اﻷراﺿﻲ اﻟﺧﺎﻟﯾﺔ اﻟﺑﯾﺿﺎء واﻟﻐﯾر ﻣﺄھوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺳﻛﺎن.
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االستخدام األفضل من االعتبارات المهمة ,وذلك عندما يقوم المُقيّم بفحص أرض فضاء ,أو أرض
لها تنظيم قانوني حالي مختلف عما كانت عليه سابقًا .وجرت العادة أن يتطلب االستخدام األفضل
قدرًا أقل من التحليل عند تقييم عقار قائم وليس عقار مقترح .وأيًا ما كان األمر ,فإن المبنى المُطور
)المبنى الذي به مرافق وتحسينات( ال يُحقق دائمًا االستخدام األعلى واألفضل .وهناك عنصر
جوهري في تحليل االستخدام األعلى واألفضل يتمثل في فهم قوى السوق التي تؤثر على العقار محل
التقييم ,ونوعية العقارات المحيطة ومدي تشابهها بالعقار محل التقييم ويعتبر ذلك في غاية األهمية
عند تقييم مبنى مقترح سواءً أكان عقارًا سكنيًا أو تجاريًا.

 .8اختبارات االستخدام األعلى واألفضل
تتمثل االختبارات األربع لالستخدام األعلى واألفضل للعقار فيما يلي:
 (1اإلجازة القانونية )النظامية(
 (2إمكانية االستخدام المادي
 (3الجدوى المالية
 (4تحقيق أعلى قدر من األرباح

اﻹﺟﺎزة
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ

اﻣﻛﺎﻧﯾﺔ
اﻻﺳﺗﺧدام
اﻟﻣﺎدي

اﻟﺟدوى
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

ﺗﺣﻘﯾق
أﻋﻠﻰ ﻗدر
ﻣن اﻻرﺑﺎح

الشكل ) :(3اختبارات االستخدام األعلى واألفضل

 .1.8اإلجازة القانونية )النظامية(
ترتبط اإلجازة القانونية في جوهرها باللوائح التنظيمية والقوانين المنظمة للبناء واألراضي
والعقارات ,والقيود على العقار )مثل القيود المنصوص عليها في سند الملكية( .وغالباً ما يركز مُقيّمو
العقارات السكنية تحليالتهم على الجوانب المختلفة بشأن اللوائح التنظيمية واألنظمة الحاكمة للبناء
واألراضي والعقارات ,مثل الحد األدنى لمساحة قطعة األرض ,والحد األقصى لمساحة وارتفاع وحجم
المبنى .وقد يكون للعقارات التي تطل على مجرى مائي حق ارتفاق يتعلق بالصيانة يؤثر على المبنى
الموجود أو المقترح .وبالتالي ,يُفضًل الحصول على كشف مساحي حالي للعقار .يركز المُقيّمون
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تحليالتهم بالنسبة للعقارات التجارية ,على الجوانب التي تتعلق بارتفاع ومساحة وحجم المبنى .بينما
عند تقييم مجمع شقق ,من المُهم األخذ بعين االعتبار عدد الوحدات لكل هكتار من األرض بناء على
التنظيم المحدد الستيعاب العديد من األسر .ومن الضروري إجراء مسح للحدود إليضاح إذا ما كانت
هناك ارتفاعات أو تضاريس تؤثر على استخدامات العقار.
وهناك اعتبار آخر يتمثل فيما إذا كان المبنى القائم يمثل استخدامًا قانونيًا )نظاميًا( حسب األنظمة
الحالية .بمعنى أخر ,قد يكون المبنى القائم قانونيًا وقت بناؤه ولكن ال يُسمح ببنائه اليوم وفق
االشتراطات الحالية لقانون تنظيم البناء واألراضي والعقارات.

 .2.8إمكانية االستخدام المادي
عند تحديد إمكانية االستخدام المادي للعقار يجب على المُقيّم أن يأخذ في االعتبار مساحة الموقع
وشكله وطوبوغرافيته وإمكانية الوصول إليه ووجود العقار على شارع فرعي أو طريق عام رئيسي,
باإلضافة إلى معرفة مدي قابلية مساحة الموقع للقيام بأعمال التحسينات والصيانة والتعديالت.
كما يجب على المُقيّم فحص إمكانية تقسيم الموقع )األرض( إلى قطع إضافية مشابهة لألراضي
المجاورة ,خاصة إذا كانت األرض كبيرة .كما يجب عليه معرفة ما إذا كان الموقع مستو أو منحدر,
ويتطلب أعمال ردم إضافية لتسويته وما إذا كان ذلك معتاد بالنسبة للعقارات الموجودة في هذه
المنطقة.
وينبغي على المُقيّم أخذ جميع الخصائص السابقة في االعتبار وذكرها في التقرير إن دعت الضرورة
إلى ذلك .وحتى في حالة وجود تحسينات )أعمال تطوير( موجودة في العقار )تعديالت ومرافق ,وما
عدا ذلك( ,ينبغي عليه شرح ذلك في تقرير التقييم حتى يستوعب العميل تمامًا خصائص العقار محل
التقييم .والتحليل الخاص "بإمكانية االستخدام المادي" يتناول بالفحص التحسينات الحالية.
وبالنسبة للعقار القائم الذي ال يستغل الموقع بصورة تامة مثل وجود مبنى صغير على قطعة أرض
كبيرة ,فيجب تناول هذه المسألة في تقرير التقييم .ويعتبر ذلك مثاالً على االستخدام الذي ال يراعي
القواعد المعمول بها ولكنه ليس بالضرورة غير قانوني .وقد يعتبر ذلك أيضًا استخدامًا مؤقتًا أو يتم
تقييم هذا العقار من حيث الموقع فقط.

 .3.8الجدوى المالية
قد ترتبط مسألة الجدوى المالية بمسألة الجدوى االقتصادية للعقار ,ويرتبط ذلك باالستخدام
األعلى واألفضل كما لو كان العقار شاغرًا )أو األرض فضاء( .ومن المهم معرفة خصائص العقارات
المحيطة ,فإذا كان العقار المقترح يمثل منزال ألسرة واحدة ,فمن المرجح أنه لن تكون هناك جدوى
مالية من امتالك منزل يتضمن إضافات عالية الجودة مقارنة بالمنازل المحيطة به نظرًا ألن ذلك
سيؤدي إلى وجود تحسينات ومرافق وتعديالت ليس لها جدوى مالية .وينبغي على المُقيّم أن يذكر
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في التقرير أن تكلفة إدخال المرافق والتحسينات والتعديالت تقع خارج نطاق تكلفة بناء منزل معتاد
أكثر قبوالً في المنطقة المجاورة .وال يرغب أحد في دفع تكلفة إضافية لمنزل فخم إذا كان هذا
المنزل هو الوحيد من نوعه في منطقة المنازل المجاورة .والقيمة بحسب طريقة التكلفة قد تكون
أكبر منها بطريقة المقارنة ما لم يتم خصم مقابل التقادم الوظيفي الذي قد يصعب توصيفه كميًا.
وهناك خاصية أخري يجب األخذ بها بعين االعتبار عند تحليل الجدوى المالية تتمثل في تصميم
العقار .فهناك العديد من المنازل المصممة حسب رغبة المالك ولكنها ال تتماشي مع متطلبات السوق
وتعتبر تصاميم غير معتادة .وبالتالي ,تكون تكلفة هذه المنازل واألبنية غير ذات جدوى مالية ,وتعتبر
أعلى من العائد المالي.

 .4.8تحقيق أعلى مستوى من األرباح
يرتبط االستخدام األكثر تحقيقًا لألرباح بالعقارات التجارية .واألساس هو أعلى صافي دخل يحققه
المبنى المقترح .وقد يستلزم تحديد االستخدام األكثر ربحية إجراء تحليل للسوق أو دراسة جدوى.
وقبل قبول المهمة وتحديد األتعاب ,يجب على المُقيم التواصل مع العميل بشأن نطاق العمل الذي
يقوم به.
عند تقييم قطعة أرض فضاء تجارية على ناصية )زاوية( تقاطع طرق ,وينبغي على المُقيّم أن يأخذ
بعين االعتبار نوعية العقار التجاري الذي يجب بناؤه واالستخدام األكثر ربحية له .عند تقييم العقار
التجاري ,فإن نتيجة االستخدام األعلى واألفضل تكون أكثر تحديدًا فيما يتعلق بنوعية التحسينات
والمرافق والتعديالت التي يجب إدخالها )بناؤها( )كمحالت بيع بالتجزئة ,ومكاتب ,ومطاعم وجبات
سريعة ,ومحطات وقود ,وخالفه( .ومرة أخرى ,قد يتطلب ذلك تحليل صافي القيمة الحالية لكل
مبنى محتمل يمكن بناؤه على نحو قانوني وبصورة مادية على الموقع .أما بالنسبة لتقييم العقار
السكني ,فيتماشى االستخدام ذي الجدوى المالية بوجه عام مع االستخدام األكثر ربحية.

 .9أهمية االستخدام األعلى واألفضل بعد التعديالت
تكمن أهمية االستخدام األعلى واألفضل على فرضية إدخال التعديالت والتحسينات على عقار قديم
قائم في تحديد قيمة العقار .فمثال يمكن أن تكون قيمة منزل قائم وقديم كبيرة ألنه يمكن هدمه
وتحويله إلى فيال خاصة إذا كان نشاط السوق في المنطقة يظهر طلبًا عاليا على الفلل .ويجب على
المُقيم أن يُحدد نوعية استخدام المنزل الموجود )استخدام مؤقت أو دائم( ومدي مساهمته في
القيمة المضافة .وفي هذه الحالة ,فإن النتيجة التي يتوصل إليها المُقيم بشأن االستخدام األعلى
واألفضل تعتمد على طريقة مقارنة المبيعات مع منزل آخر قديم مُشابه .وأيًا ما كان األمر ,إذا كان
المنزل الموجود متقادم والعمر االقتصادي المتبقي له ال يذكر ,فقد يكون له عمر استخدامي للمالك
حتى وإن لم تسهم التحسينات والمرافق والتعديالت في قيمة العقار .وعلى أية حال ,فإن أفضل
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طريقة لتحديد ما إذا كان للتحسينات وإدخال المرافق والتعديالت أية مساهمة في القيمة عموماً
تكون من خالل تقييم األرض .وبالنسبة لتقييم العقار السكني باستخدام أسلوب التكلفة ,فإن التقييم
الدقيق للموقع يكون في غاية األهمية بالنسبة للمنزل القديم .وعلى المُقيم البحث عن مبيعات
األراضي أو إجراء تحليل يستخلص قيمة األرض .وال يجب االكتفاء بمجرد عبارات مكررة ونمطية
في تقرير التقييم تشير إلى أن قيمة الموقع استندت إلى مبيعات مشابهة لألرض أو استخالص قيمة
األرض أو كليهما.
كما يجب على المُقيم األخذ بعين االعتبار التغير في استخدامات وأغراض العقار ,مثل تقييم منزل
كان مخطط له في البداية حسب قانون تنظيم البناء والعقارات واألراضي ليكون ألغراض السكن,
لكن التخطيط وتقسيم المنطقة حسب القانون تغير إلى استخدام مكتبي .وفي هذه الحالة ,يتمثل
جزء مهم من تحليل االستخدام األعلى واألفضل في تحديد إذا ما كانت قيمة المنزل الذي تم بناؤه
وفقاً ألنظمة تنظيم العقارات واألراضي لالستخدام المكتبي أعلى من المنازل الموجودة في الشارع
المنظمة لألغراض السكنية .ولن يكون المُقيّم ملزمًا فقط بالبحث عن مبيعات المنازل السابقة
األخرى التي تم تحويلها إلى مكاتب ,ولكن من المرجح أيضًا أن يكون لزامًا عليه استخدام أسلوب
الدخل لتحديد إذا ما كانت القيمة المُقدرة باستخدام أسلوب الدخل أعلى من القيمة المُقدرة
باستخدام أسلوب السوق .ومثل هذه السيناريوهات مهم إدراكها قبل القيام بالمهمة.

 .10تحديد االستخدام األعلى واألفضل
يعتبر تحديد االستخدام األعلى واألفضل للعقار محل التقييم واحدة من أهم الخطوات في عملية
تقدير القيمة السوقية .وعلى المُقيّم أن ينظر إلى االستخدام الذي يدعم أعلى قيمة حالية للعقار
)في تاريخ التقييم( ,أو االستخدام الذي ينتج عنه أعلى قيمة حالية للعقار على مدى مدة زمنية
معقولة .ويعتبر هذا التمييز في غاية األهمية مع العقارات التجارية حيث يُتوقع أال يحقق العقار
تدفقات دخل على الفور ,لكن تتحقق تدفقات الدخل مع مرور الوقت وتطور ونمو النشاط االقتصادي
لهذا العقار .والهدف من تحليل االستخدام األعلى واألفضل هو تحديد ما إذا كان العقار يستخدم
بما يحقق أعلى قدر مسموح به من الربحية .فنالحظ مثالً أن البيوت الموجودة وسط منطقة سكنية
ال تمثل أي مشكلة ,لكن ماذا عن وجود بيت وسط منطقة تجارية? إذ جرت العادة أن يكون العقار
أكثر ربحية إذا كان يحقق دخالً من االستخدام التجاري بالمقارنة بتأجيره لألغراض السكنية.
وبالنسبة ألرض فضاء )بيضاء( في منطقة تشهد تغيرات من حيث النمو أو التوسع ,فإن االستخدام
األعلى واألفضل يكون في غاية األهمية ويحتاج إلى شرح وتفصيل .وفي أحيان أخرى يكون تغيير
المبنى إلى مبنى أخر أفضل إجراء لرفع قيمة األرض .وواقع الحال أن إزالة أحد أنواع المباني
التجارية وبناء مبنى آخر أمر يحتاج إلى تروٍ وتحليل واعتبار عند النظر إلى االستخدام األعلى
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واألفضل .وحتى في حالة وجود مبنى قائم ولم تتغير قوانين البناء والعقارات وتقسيم األراضي ,ينظر
المُقيّم إلى االستخدامات األخرى الممكنة والمحتملة للعقار عند تكوين رأي عن قيمة العقار .وبخالف
تحديد االستخدام األكثر ربحية لألرض ,يجب األخذ بالحسبان أيضًا الجوانب األخرى ومنها:
• يجب أن تسمح أنظمة البناء والتنظيم وتقسيم األراضي والعقارات باالستخدام المستهدف
لألرض.
• يجب أن تكون تكاليف االستخدام الجديد لألرض معقولة تجاريًا.
• يجب أن يكون المالك قادرًا على بناء المبنى المقترح على األرض.

 .11خطوات تقدير االستخدام األعلى واألفضل
هناك ثالث خطوات لتقدير االستخدام األعلى واألفضل للعقار:

اﻟﺧطوة اﻷوﻟﻰ
ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻗﯿﻤﺔ
اﻷرض ﻛﻤﺎ ﻟﻮ
ﻛﺎﻧﺖ ﺑﯿﻀﺎء

اﻟﺧطوة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻌﻘﺎر
)اﻷرض وﻣﺎ ﻋﻠﯿﮭﺎ
ﻣﻦ ﺗﺤﺴﯿﻨﺎت وﻣﺮاﻓﻖ

اﻟﺧطوة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
اﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ
ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻷﻋﻠﻰ
واﻷﻓﻀﻞ

الشكل ) :(4خطوات تقدير االستخدام األعلى واألفضل للعقار

 .1.11تقدير قيمة األرض كما لو كانت بيضاء
تتمثل الخطوة األولي في تقدير قيمة األرض كما لو كانت بيضاء ومتاحة ألي استخدام مسموح به.
وهنا ال يؤخذ في االعتبار أي مباني أو هياكل أو تحسينات ومرافق وتعديالت موجودة على األرض
)قد يكون من الضروري إزالة كل هذا إذا لم ينتج عنه تحقيق أعلى قيمة للمالك( .وعلى المُقيّم بعد
ذلك تقدير االستخدام األفضل لألرض الذي يحقق أعلى قيمة للمالك .وعند تقدير االستخدام األعلى
واألفضل ,على المُقيّم أن يأخذ بعين االعتبار اختبارات االستخدام األعلى واألفضل )أنظر الفقرة :(2
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اﻹﺟﺎزة
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ

 ھﻞ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﺜﻞ ﯾﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﯾﺠﯿﺰه اﻟﻨﻈﺎم واﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔﻟﻠﻌﻘﺎر؟
 ﯾﻨﻈﺮ اﻟ ُﻤﻘﯿّﻢ إﻟﻰ اﻟﻘﯿﻮد اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ ﺳﻨﺪ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻟﻘﯿﻮداﻷﺧﺮى.
 ﻣﺎ ھﻲ اﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺿﻮاﺑﻂ وأﻧﻈﻤﺔ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﻌﻘﺎرات واﻷراﺿﻲ؟ھﻞ ھﻨﺎك أي ﻟﻮاﺋﺢ وﺿﻮاﺑﻂ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ ﻣﻄﺒﻘﺔ )ﻛﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺒﯿﺌﺔ( أو ﻗﯿﻮد ﺧﺎﺻﺔ)ﻛﺎﻟﺸﺮوط واﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ وﺳﻨﺪ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ( ﺗﻤﻨﻊ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت ﻣﺤﺪدة ﻟﻠﻌﻘﺎر؟
 -ھﻞ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻀﻮاﺑﻂ ﯾﻀﯿﻒ ﻛﺜﯿﺮً ا إﻟﻰ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ

إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ
اﻻﺳﺗﺧدام
اﻟﻣﺎدي

ھﻞ ھﻨﺎك إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﻣﺎدﯾﺔ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﺒﻨﻰ اﻟﻤﺜﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻷرض؟
 ھﻞ ﻗﻄﻌﺔ اﻷرض ﻛﺒﯿﺮة ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺎﻓﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﺴﻤﺢ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺒﻨﻰ اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻣﻊاﻻﺷﺘﺮاطﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ،واﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎ ء
واﻟﻌﻘﺎرات.
 ھﻞ طﺒﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ اﻷرض ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺒﻨﻰ اﻟﻤﺜﺎﻟﻲ اﻟﻤﻘﺘﺮح؟ -ھﻞ اﻷرﺿﯿﺔ واﻟﺘﺮﺑﺔ ﺗﺘﺤﻤﻞ إﻧﺠﺎز اﻟﻤﺒﻨﻰ اﻟﻤﻘﺘﺮح؟

اﻟﺟدوى
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

ھﻞ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻓﻀﻞ ذو ﺟﺪوى اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ )أو ﻣﺎﻟﯿﺔ( ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎر؟
 ﻋﻠﻰ اﻟ ُﻤﻘﯿّﻢ أن ﯾﺪرس إذا ﻣﺎ ﻛﺎن ھﻨﺎك ﺳﻮق ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻋﻠﻰ اﻟ ُﻤﻘﯿّﻢ أن ﯾﺪرس ﻛﺪﻟﻚ إذا ﻣﺎ ﻛﺎن ھﺬا اﻟﺴﻮق ﯾﺪﻋﻢ اﺳﺘﺨﺪام آﺧﺮ ﻟﮭﺬه اﻟﻨﻮﻋﯿ ﺔﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎر ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﻤﻮذج اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ ،وﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺧﺮى ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ
ﺗﻔﻀﻲ إﻟﻰ ھﺬا اﻻﺳﺘﺨﺪام.

ﺗﺣﻘﯾق أﻋﻠﻰ
ﻗدر ﻣن
اﻷرﺑﺎح

ھﻞ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﺜﻞ ھﻮ اﻷﻛﺜﺮ رﺑﺤﯿﺔ )أو ﯾﺤﻘﻖ أﻋﻠﻰ دﺧﻞ ﺗﺸﻐﯿﻠﻲ( ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﻌﻘﺎر؟
 ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟ ُﻤﻘﯿّﻢ أن ﯾﻘﻮم ﺑﺘﻘﺪﯾﺮ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﻲ اﻟﺬي ﯾﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺨﺪاماﻷﻣﺜﻞ(:ﻟﻠﻌﻘﺎر.
اختبارات االستخدام األعلى واألفضل
الشكل )5
 ھﻞ اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻷﺧﺮى وأﻧﻮاع اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻷﺧﺮى ،وﺧﻼﻓﮫ ﺗﺤﻘﻖ ﺻﺎﻓﻲ دﺧﻞﺗﺸﻐﯿﻠﻲ أﻛﺒﺮ ؟
 -ھﻞ ﯾﺠﺐ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻔﯿﺪة )اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ( اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺤﻘﻖ أرﺑﺎ ًﺣﺎ؟

 .2.11تقدير قيمة العقار ويشمل األرض وما عليها تحسينات ومرافق وتعديالت
تتمثل الخطوة الثانية في تقدير قيمة العقار و يشمل األرض وما عليها تحسينات ومرافق وتعديالت
في الوقت الحالي .يُقيَم المُقيّم العقار بحالته الراهنة ويشمل األرض مع جميع المباني والهياكل
الموجودة عليها .والطريقة األولية التي يصل بها المُقيّم إلى القيمة تكون بمقارنة العقار مع المبيعات
األخرى القابلة للمقارنة التي بها مباني قائمة مشابهة .ويتم إجراء تعديالت وتسويات مقابل
الخصائص والسمات المختلفة للوصول إلى القيمة.
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 .3.11التحديد النهائي لالستخدام األعلى واألفضل
الخطوة النهائية تتمثل في مقارنة القيم التي تم التوصل إليها في الخطوتين األولى والثانية .وعادة
ما تُمثل القيمة األعلى االستخدام األفضل واألمثل للعقار .وعلى المُقيّم أن يدرس فعليًا العديد من
الخيارات المختلفة في الخطوة األولى قبل الوصول إلى تحديد االستخدام األعلى واألفضل للعقار.

 .12القيود على استخدام األرض
ينطوي استخدام األرض على إدارة البيئة الطبيعية أو الطبيعة البرية )القاحلة( للمكان وتعديلها إلى
بيئة مناسبة للمساكن والتشييد أو بيئة قروية مثل الحقول المزروعة ,والمراعي ,والغابات التي تجري
إدارتها إدارةً مناسبة .ويُعرف ذلك "بالترتيبات واألنشطة والمدخالت التي يقوم بها الناس في غطاء
محدد من األرض بغرض اإلنتاج )الزراعي مثالً( أو تغيير نمط استخدام هذه األرض أو صيانتها".
وتختلف ممارسات استخدام األرض اختالفاً كبيراً في جميع أنحاء العالم .ونمط "استخدام األرض"
هو مصطلح في لغة تخطيط المدن .ومن الشائع أن تقوم الجهة المختصة في الدولة )وزارة الشؤون
البلدية والقروية في المملكة العربية السعودية( بالتخطيط العمراني للمدن باإلضافة إلى اعتماد
مخططات تقسيمات األراضي وتنظيم استخدامها .ويجري تنفيذ خطط استخدام األرض من خالل
تقسيمها وتنظيم إعداد المخططات السكنية الحكومية والخاصة وتطبيق األنظمة واللوائح مثل أنظمة
البناء وتقسيم األراضي بما يضمن الوصول إلى بيئة عمرانية مالئمة وتوفر للسكان الراحة واألمان.
ولممارسات استخدام وإدارة األراضي أثر كبير على الموارد الطبيعية من مياه وتربة ومخصّبات
ومنتجات زراعية وحيوان .ومن الممكن استخدام المعلومات عن استخدام األرض لوضع حلول
لمشكالت إدارة الموارد الطبيعية مثل الملوحة وجودة المياه .وقد تختلف مثالً جودة المياه في
المسطحات المائية في منطقة تمت إزالة األشجار منها أو تعاني من مشكالت تآكل وتعرية عن جودة
المياه في المناطق المشجرة.
ومن الممكن األخذ بعين االعتبار االختبارات األربعة الخاصة باالستخدام األعلى واألفضل للعقار
معًا في وقت واحد ,لكن جرت العادة أن يبدأ المُقيّم بتحليل االستخدام المسموح به أو المجاز قانونًا.
ويرجع السبب في ذلك إلى أن القيود المفروضة على األرض من جانب القطاع العام )الحكومة( أو
القطاع الخاص )أفراد وشركات( هي الجانب األسهل من حيث البحث والتقصي .وبالتزامن مع تحديد
االستخدامات المجازة قانونًا لألرض ,ينظر المُقيّم إلى ما إذا كان االستخدام المقترح للعقار ممكنًا
من الناحية المادية أم ال .وهناك بعض القيود المادية التي تُفرض بموجب القوانين واللوائح; وهناك
قيود أخرى بسبب مساحة قطعة األرض ,وشكلها ,وسماتها وخصائصها وسنتناول عن قرب أول
اختبارين لالستخدام األفضل )اإلجازة القانونية وإمكانية االستخدام المادي( في هذا الموضوع.
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 .1.12اإلجازة القانونية
عندما نناقش االستخدامات المجازة قانونًا للعقار ,نفترض أن التحسينات والمرافق والتعديالت
الحالية سيُسمح بها لتكون كما هي )بشرط أال يكون صدر بشأنها حكم مخالفة( .وبوجه عام ,إذا
كانت أنظمة تنظيم البناء والمقاوالت واألراضي قد تغيرت منذ بناء هذا المبنى ,فإن االستخدامات
الحالية تعتبر مجازة وال يلزم تغييرها .لكن إذا اقترح المُقيّم إدخال إضافات أو تغييرات أو تعديالت
على المبنى الحالي ,أو النظر إلى االستخدام األعلى واألفضل للعقار كما لو كان شاغرًا )أو أرض
فضاء في حالة األرض( ,عندئذ يكون هناك مجموعة من القيود يجب أخذها في الحسبان:
§ القيود الخاصة التي تفرضها الحكومة :أنظمة النطاقات العمرانية ,ولوائح تقسيم
واستخدام األرض ,وقوانين البيئة .ويقصد بأنظمة النطاقات العمرانية األنظمة التي تختص
بتنظيم العقارات والمباني واألراضي واستخداماتها ,إضافة إلى تقييد نوعية المبنى أو
النشاط المسموح به على األرض .وقد تكون هناك قيود على مساحة المباني التي تقام على
قطعة األرض ,وعدد المباني التي يجوز إنشاؤها داخل حيز محدد )كثافة البناء( أو أنواع
مماثلة من القيود.
§ القيود الخاصة التي يفرضها مالك األرض السابقين :القيود على عقود وسندات الملكية,
والتقسيمات الفرعية ,وحقوق االرتفاق )حق عيني يُصدر على عقار لخدمة ومنفعة عقار
آخر(.
غياب سياسات النمو :هناك بعض المجتمعات التي عانت من عدم وجود سياسات للنمو .وينبغي على
المُقيّم أن يكون على وعي وبينة بأي سياسات لها تأثير على التطوير العقاري .وغياب هذه السياسات
يقيد مشروعات التطوير الجديدة ,مثل تقييد إصدار تراخيص البناء الجديدة حتى هدم المباني
القديمة ,أو تقييد عدد تراخيص البناء حسب الموقع أو اإلطار العام .وتؤدي مثل هذه السياسات إلى
زيادة تكاليف البناء والتشييد ,والمنازل ,للحد من المعروض بصورة مصطنعة مع عدم السماح للعرض
أن يتماشى مع الطلب .وقد وضعت البرامج الحديثة التي تهدف إلى "النمو الذكي" )وليس عدم النمو(
إلى معالجة هذه المشكالت; وينبغي على المُقيّم أن يكون على وعي بهذه السياسات الحالية أو
المخطط لها في السوق التي يعمل فيها .وهذه السياسات ال تؤثر على قيم العقارات فحسب ,بل تؤثر
أيضًا على التوصيات التي يمكن أن يقدمها المُقيّم للعميل بشأن االستخدام األفضل للعقار.

 .2.12إمكانية االستخدام المادي
توجد بعض القيود التي تُفرض على استخدام العقار بموجب القوانين واللوائح; وهناك قيود أخرى
بسبب مساحة ,وشكل قطعة األرض وسماتها وخصائصها المادية .وعندما نناقش االستخدامات
الممكنة من الناحية المادية للعقار ,فإن هذه االعتبارات تكون محل تقدير عند إدخال إضافات أو
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تغييرات أو تعديالت على المبنى الحالي ,أو النظر إلى االستخدام األفضل للعقار كما لو كان شاغرًا
)أو أرض فضاء في حالة األرض(.
وعلى المُقيّم أن يأخذ بعين االعتبار االستخدامات المحتملة للعقار في إطار القيود الخاصة به )كأن
ال ينبغي اعتبار مبنى ال يتناسب مع األرض كاستخدام أعلى وأفضل( .ويجب أيضًا األخذ بعين االعتبار
إلى طبوغرافية العقار نظرًا ألن طبيعة األرض من حيث التضاريس وخالفه قد ال تسمح باالستخدام
المعقول لها .وفي نهاية المطاف ,فإن عدم وجود طريق مباشر للوصول إلى العقار أو عدم كفاية
واتساع الواجهة للسماح بدخول وخروج المركبات يعيق عدد من الحلول الممكنة لتطوير العقار أيضًا.
ومن الممكن إضافة أرض إضافية لقطعة األرض الحالية إلصالح أوجه القصور المشار إليها ,لكن
ذلك قد يضيف تكاليف تطوير كبيرة .وقد تكون القيود المادية األخرى خارج نطاق العقار )األرض(.

28

ﺣﻘﯾﺑﺔ اﻟﻣواد اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗدرب – ﻣﻧﮭﺞ  – 106ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺳوق واﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻋﻠﻰ واﻷﻓﺿل ودراﺳﺔ اﻟﺟدوى

تمارين الفصل الثاني :االستخدام األعلى واألفضل
الجزء األول :ضع عالمة √ لإلجابة الصحيحة وعالمة × لإلجابة الخاطئة مع تصحيح الخطأ )في
حالة اإلجابة الخاطئة(.
االستخدام األعلى واألفضل هو االستخدام الممكن ماديًا ,وعلى النحو الذي يجيزه القانون
 .1ويحقق الجدوى المالية واالقتصادية المطلوبة.
تصحيح:
..................................................................................................................

تُساعد قيمة العقار في تحديد االستخدام األعلى واألفضل.

 .2تصحيح:
..................................................................................................................

تظهر أهمية تحليل االستخدام األعلى واألفضل خاصة بالنسبة لألراضي البيضاء )فضاء(.

 .3تصحيح:
..................................................................................................................

يُحبذ لتحليل االستخدام األعلى واألفضل اإلجازة القانونية.

 .4تصحيح:
..................................................................................................................

بالنسبة للعقارات التجارية يرتبط االستخدام األعلى واألفضل بتحقيق أعلى مستوى من
 .5األرباح.
تصحيح:
..................................................................................................................

الجزء الثاني :اختر إجابة واحدة صحيحة لألسئلة التالية:
 /1ما المقصود بإمكانية اإلستخدام المادي كأحد اختبارات االستخدام األعلى واألفضل ?
أ -تطبيق اللوائح التنظيمية المنظمة.
ب -االستعمال المرجّح لألصل على النحو الممكن ماديًا.
ج-إمكانية تحقيق أعلى قدر من األرباح.
د-كل ما سبق.
 /2في ماذا تكمن أهمية االستخدام األعلى واألفضل للعقار?
أ -تحليل السوق العقاري.
ب -تحليل قابلية تسويق العقار.
ج -تحديد قيمة العقار.
د-دراسة الجدوى المالية للعقار.
 /3ما هي خطوات تقدير االستخدام األعلى واألفضل للعقار ?
أ -تقدير القيمة كما لو كانت األرض بيضاء ثم تقدير قيمتها بما عليها مرافق وتعديالت في الوقت الحالي.

ب -تقدير قيمة األرض بما عليها ومرافق وتعديالت ثم تقدير قيمتها لو كانت بيضاء
ج -تقدير القيمة كما لو كانت األرض بيضاء ثم تقدير قيمتها كما لو أنَ عليها مرافق وتعديالت
مستقبال.
د-تقدير قيمة األرض ثم تقدير تكلفة البناء بأسعار اليوم.
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 /4ماذا يحدث إذا تغيرت أنظمة البناء والعقار موجود سابقا ?
أ -ال تعتبر االستخدامات الحالية للعقار مجازة ويجب تغييرها.
ب -تعتبر االستخدامات الحالية للعقار مجازة وال يجب تغييرها.
ج -ال تعتبر االستخدامات المستقبلية للعقار مجازة ويجب تغييرها
د-ال شئ ما سبق.
 /5ما هي القيود التي يمكن أن تُفرض على استخدام العقار ?
أ -قيود بموجب القوانين واللوائح.
ب -قيود بسبب مساحة وشكل قطعة األرض.
ج -حقوق االرتفاق.
د -كل ما سبق.
الجزء الثالث :أجب باختصار على السؤال التالي:
 .1أذكر خطوات تقدير االستخدام األعلى واألفضل ) 3خطوات(.
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
...............................................................

الجزء الرابع :أجب على سؤال التمرين التالي:
يدرس مستثمر إمكانية شراء أرض كبيرة غير مطورة مخصصة حاليا لالستعمال الزراعي .في حالة
شراء األرض وامكانية تطويرها وتحويلها إلى أرض تجارية .باالستناد إلى دراسة السوق يمكن إنشاء
مشروعين على هذه األرض :المشروع األول يتمثل في إنشاء مبني يتكون من مكاتب والمشروع الثاني
يتمثل في إنشاء مبني متكون من محالت تجزئة .يمكن تطوير األرض حسب المعطيات التالية:
مبني مكتبي
البند
2
المساحة القابلة للتأجير
 100,000م
 240ريال
اإليجار للمتر المربع الواحد
نسبة المصاريف التشغيلية
%40
متوسط نمو صافي الدخل %5
التشغيلي
معدل الرسملة )العائد المطلوب( %12
تكلفة البناء للمتر المربع الواحد  1,000ريال
المطلوب تحديد االستخدام األعلى واألفضل لألرض
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مبني محالت التجزئة
 80,000م2
 300ريال
%50
%5
%10
 1,000ريال
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الوحدة الثانية :دراسة الجدوى االقتصادية للمشاريع العقارية

أهداف الوحدة

في نهاية هذه الوحدة يستطيع المتدرّبون اكتساب معارف ومهارات حول المبادئ األساسية المتعلقة
بدراسة الجدوى االقتصادية للمشاريع العقارية.

محتويات الوحدة

تتكون الوحدة من فصلين:
الفصل األول :مفاهيم أساسية في دراسة الجدوى
الفصل الثاني :تقويم الجدوى االقتصادية لمشروع عقاري :دراسة تطبيقية

المنهجية المُعتمدة
 المحاضرة النقاش -االختبار

المدة
يوم واحد

32

الفهرس
الصفحة

الفصل األول :مفاهيم أساسية في دراسة الجدوى
 .1مُقدمة عن دراسة الجدوى

35

 .2مراحل دراسة الجدوى للمشاريع العقارية

38

 .3إرشادات في كتابة تقرير دراسة الجدوى

45

تمارين الفصل االول

46

الفصل الثاني :تقويم الجدوى االقتصادية لمشروع عقاري :دراسة تطبيقية
 .4معلومات عامة عن المشروع العقاري

48

.5الدراسة التخطيطية للمشروع

48

.6الدراسة القانونية للمشروع

49

 .7دراسة السوق

49

 .8الدراسة الفنية.
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 .9الدراسة المالية
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 .10دراسة الجدوى المالية
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الفصل األول :دراسة الجدوى االقتصادية للمشاريع العقارية
ﺗﺪرﯾﺐ 3
 -1أذكر مراحل دراسة الجدوى للمشاريع العقارية?

..........................................................1
..........................................................2
..........................................................3
..........................................................4
..........................................................5
.........................................................6

 -2أذكر أهم معايير تقييم الجدوى المالية للمشاريع العقارية
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
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 .1مُقدمة عن دراسة الجدوى
دراسة الجدوى )التي يُطلق عليها أيضًا تحليل الجدوى( هي الركيزة األساسية إلنجاز المشاريع
العقارية ,فهي تعتمد على الدراسة والتحليل من أجل نجاح المشروع وتحقيق المكاسب المأمولة.
حسب )  (Greer and Kolbe, 2003تتناول دراسة الجدوى مسألة ما إذا كان المشروع المقترح
يُقدَم احتماالً معقوال للوفاء بمعايير االستثمار الدنيا .ويشمل تحليل االستثمار االختيار من بين
مسارات العمل البديلة الممكنة لتحقيق أفضل النتائج من حيث أهداف المستثمر .بالنسبة إلى
المشاريع العقارية ,تتضمن دراسة الجدوى االقتصادية تحليالً لموقع المشروع من حيث ملكيته ,ومدى
توافر الخدمات العامة فيه ,وسهولة الوصول إليه ,وإمكانية التوسع مستقبالً ,والتأثير البيئي وغير
ذلك .وينبغي أن تحدد الدراسة األطراف األساسية التي تؤثر قراراتها ومواقفها في نجاح المشروع.
وهذه األطراف تشمل عادةً ,كحد أدنى ,المالك والهيئات الحكومية والمؤسسة الممولة
والمستخدمين النهائيين للمشروع .كذلك تشمل الدراسة تحليل السوق والدراسة المالية باإلضافة
إلى تقييم المخاطر وتحليل الحساسية.

 .1.1الفرق بين دراسة الجدوى ودراسة السوق
يجمع الغالبية بين دراسة السوق ودراسة الجدوى بالرغم من أنهما مختلفتين وتجريان في أوقات
مختلفة في سياق عملية االستثمار والتطوير العقاري .ودراسة الجدوى عبارة عن دراسة للعالقة بين
التكلفة والمنافع لمسعى أو نشاط اقتصادي ,وهي تتشابه إلى حد ما مع دراسة السوق ودراسة قابلية
التسويق .فدراسة الجدوى تتطلب من المُقيّم تقدير ظروف وأحوال السوق واتجاهات المستقبل.
والفرق هو أن دراسة الجدوى ترتبط بالمستقبل وترتكز على التوقعات .في حين تتناول دراسة السوق
تحليل العرض والطلب لمنتج معين في فترة محددة .أما دراسة الجدوى فهي عبارة عن نوع آخر من
التحليل يشترط على المُقيّم القيام به .ويكون المستثمر بحاجة إلى تصور عما إذا كانت هناك حاجة
للمشروع في السوق أم ال ,وهل من المحتمل أن يكون المشروع مربحًا أم ال .وإذا كان المشروع يتضمن
عقارات ,قد يجري استدعاء المُقيّم العقاري إلجراء التحليل المطلوب .ويعتبر المشروع ذا جدوى
عندما تكون القيمة السوقية المتوقعة للمشروع المنجز والمكتمل أكبر من إجمالي تكلفة المشروع
باإلضافة إلى تحقيق معدل عائد مقبول للمطور العقاري من استثماره .وتعتبر دراسة الجدوى جزء
أساسي ومهم من مشروع التطوير العقاري حيث ال يجب إجراء هذه الدراسة قبل بدء المشروع
فحسب ,ولكن أيضًا كمتابعة ورصد على نحو مستمر للمتغيرات بالغة األهمية والحساسة بهدف
ضمان أن يحقق مشروع التطوير العقاري األهداف المالية المرجوة منه.
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 .2.1أهمية دراسة السوق ودراسة الجدوى في التطوير العقاري
يُمكن اعتبار العقار إشغال لحيز مكاني على مدى مدة زمنية مع األخذ بعين االعتبار القيمة الزمنية
للنقود )ومن هنا يأتي مفهوم ثالثي األبعاد للعقار :الزمان والمكان والمال( .ونظام التطوير العقاري
هو تفاعل ديناميكي بين ثالثة عناصر مشاركة وهي مستخدم الحيز المكاني )المستهلك( ,ومنتج
الحيز المكاني )المطور( ,ومنظم الحيز المكاني )الحكومة( .ونتيجة هذا التفاعل هي قرار خاص
بالقيام بمشروع لتطوير منتج ثالثي األبعاد مكون من المكان والزمان والمال .ويحدد هذا القرار
نوعية الحيز المكاني الذي تجري تهيئته ,والسعر المطلوب على مدى مدة زمنية.

اﻟﻣﺎل
ﻣﻔﮭوم
ﺛﻼﺛﻲ
اﻷﺑﻌﺎد
ﻟﻠﻌﻘﺎر
اﻟزﻣﺎن

اﻟﻣﻛﺎن

الشكل ) :(1مفهوم ثالثي األبعاد للعقار
ويجب أن يحقق المطور العقاري عائدات كافية على استثماره المحدود في حقوق الملكية; أما
المستهلك فهو يواجه قيود على تكاليف الحيازة ال يمكن تجاوزها ,بينما الجهة المنظمة للحيز المكاني
)الحكومة( معنية بتحقيق األهداف المجتمعية في إطار الضرائب المفروضة والتطوير والتنمية على
نحو متوازن.
ومع قيام المُقيّم بإجراءات الدراسة السوقية أو دراسة قابلية التسويق ,نجد أن الكثير من اإلجراءات
هي نفسها دون اختالف .وتبدأ الدراسة السوقية بتحليل التركيبة الديموغرافية للمنطقة وتقسيمها.
بعد ذلك ,يقوم المُقيّم بتجزئة السوق إلى قطاعات لتحديد المشاركين المحتملين في السوق من
جانب الطلب ,وتقسيم العقارات المتاحة من جانب العرض لتحديد ما يفي باالحتياجات المحتملة
للجمهور المستهدف .وبمجرد تحديد سوق واضح على نطاق ضيق ,ينظر المُقيّم إلى الخصائص
األربع المطلوبة للقيمة وهي الطلب ) ,(Demandوالمنفعة ) ,(Utilityوالندرة ) ,(Scarcityوقابلية
النقل) .(Transferabilityوبعد التحقق من وجود الخصائص األربعة للقيمة )والوضع المثالي هو
وجود ارتباط بينهم( ,يجري ترجيح الخصائص األخرى للقيمة للوقوف على تأثيرها )كتحديد البدائل
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الجاهزة في السوق( .وفي نهاية المطاف ,يجري تحليل نموذج العرض والطلب لتحديد وضعية السوق
في الوقت الراهن ,وإلى أين يسير ,وكيف يؤثر على قيمة العقار.
وتُستخدم المعلومات الديموغرافية ,وكذلك البيانات االقتصادية في محاولة للتنبؤ باالتجاهات
المستقبلية .وينبغي على المُقيّم أن يحلل المشروعات الحالية والمخططة التي قد تكون منافسة
للمشروع المقترح .وبمجرد تحليل البيانات ,يقوم المُقيّم بإعداد تقرير يمثل أفضل تفسير وشرح
يقدمه لهذه البيانات .وبالطبع ال يمكن أن تكون التنبؤات دقيقة بنسبة  ,%100لكن المستثمر يقوم
بفحص النتائج التي توصل إليها المُقيّم ,واألسباب التي استند إليها ,والبيانات الداعمة لها للتوصل
إلى قرار االستثمار .ويحتاج المطور إلى معلومات تفصيلية عن السوق قبل المضي قدماً حتى في
مرحلة التصميم المبدئي .وهنا يأتي دور تحليل السوق ,فهذا التحليل يساعد المطور على اإلجابة
على سلسلة من األسئلة لتوضيح معالم فكرة المشروع ,فقد يرغب مطور المشروعات العقارية
السكنية في معرفة اإلجابة على األسئلة التالية:
• ما هي اتجاهات التشغيل وفرص العمل في منطقة السوق?
• ما هو معدل النمو السكاني في منطقة السوق?
• ما هي المواصفات والتصميم والمساحة األمثل لوحدات المشروع المقترح?
• كم عدد الوحدات التي يستوعبها السوق ,وبأي سعر ,وعلى أي فترة زمنية?
• ما نسبة طلب السوق التي يستحوذ عليها المشروع ,ولماذا?
• كيف ينبغي تسويق الوحدات للعمالء المستهدفين?
• ما مقدار إيرادات التشغيل أو الدخل المتوقع أن يحققه المشروع على مدى فترة زمنية محددة?
ويقوم المطور بتبادل هذه المعلومات مع المهندسين المعماريين والمهندسين اآلخرين ومهندسي
تنسيق المواقع الذين يقومون بإعداد مخطط أكثر دقة للموقع .ويستعين المهندس المعماري بهذه
المعلومات لتحديد نوعية المبنى والمرافق الالزمة له ,ويقوم المهندسون اآلخرون باستخدام هذه
المعلومات لتخطيط البنية التحتية وتنسيق الموقع العام.
وتتمثل الخطوة التالية في دراسة الجدوى االقتصادية لمشروع التطوير العقاري .ويقوم الفريق
المشرف على دراسة الجدوى باختبار إذا ما كانت اإليرادات المتوقعة للمشروع العقاري بحسب تحليل
السوق ستتجاوز بصورة كافية التكاليف المتوقعة .وإذا كانت نتائج دراسة الجدوى إيجابية )المشروع
العقاري مجدي اقتصاديا ويحقق عائد حقيقي يكافئ قيمة المخاطر التي يتم تحملها من االستثمار(
فيتم اعتماد المشروع .أما إذا كانت نتائج دراسة الجدوى سلبية فال يتم اعتماده .ويستعين المطور
العقاري بتفاصيل دراسة الجدوى للحصول على التمويل الالزم من المستثمرين والمُؤسسات المالية,
ويتم التوقيع على العقود مع شركات المقاوالت ,وتبدأ جهود التسويق .وهنا يبدو أن تحليل السوق لم
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يعد ضرورة بمجرد البدء في أعمال اإلنشاءات ,لكن من الممكن الحصول على المزيد من المعلومات
عند تسويق المشروع .وهناك مهمتان في غاية األهمية الستهداف العمالء هما تحديد قطاعات
السوق وتمييز المشروع من خالل تحليل السوق .وكي تكون المعلومات وثيقة الصلة بالمشروع ,ينبغي
تحديث الدراسة طوال أعمال المشروع )عملية التطوير(.
وتمثل دراسة الجدوى والسوق جزءً ال يتجزأ من أعمال التطوير العقاري .وإذا تم القيام بها على نحو
صحيح وفي الوقت المناسب في عملية التطوير ,من الممكن أن تمنع إخفاقات كبرى في المشروع,
وتحدد فرص كبرى أيضًا .وبسبب أهمية وتعقيد دراسات الجدوى والسوق ,يجب أن يشارك كل من
المطور العقاري واالستشاري بصورة نشطة في إجراءات الدراسة.

 .3.1أهمية دراسة الجدوى االقتصادية
تستند العديد من القرارات الخاصة بمشروعات التطوير العقاري إلى نتائج دراسة الجدوى .وتهدف
دراسة الجدوى إلى كشف نقاط القوة والضعف على نحو موضوعي ومنطقي ألي نشاط تجاري قائم
أو مشروع مقترح ,وكذلك الفرص والتهديدات الموجودة في البيئة المحيطة ,والموارد المطلوبة
إلنجاز المشروع .وأثناء عملية التطوير ,يقوم العديد من األطراف بمراجعة أقسام الدراسة .وتضم
قائمة مستخدمي دراسات الجدوى المطورين العقاريين ,المهندسين المعماريين ,مخططي األرض,
المهندسين اآلخرين ,مؤسسات اإلقراض )بنوك وشركات التمويل العقاري( ,وصناديق االستثمار
العقاري...
كما تكمن أهمية دراسة الجدوى في مشاريع التطوير العقاري في:
§ تقدير األرباح المستقبلية وتقليل احتمالية فشل المشروع
§

تساعد في المفاضلة بين المشاريع العقارية المتاحة وأخذ القرارات الصائبة.

§ تحقق االستغالل األمثل للموارد االقتصاديّة المتاحة.
§ تدعم عمليّة التنمية االقتصادية واالجتماعية
§ معرفة العوائد المتوقعة والمخاطر المتعلقة بالمشروع العقاري
§ تحديد مقدرة المشروع على تحمل المخاطر عبر القيام باختبارات الحساسية.

 .2مراحل دراسة الجدوى للمشاريع العقارية
تتكون دراسة الجدوى للمشاريع العقارية من العناصر التالية :الدراسة التخطيطية ,الدراسة
القانونية ,دراسة السوق ,الدراسة الفنية ,الدراسة المالية ودراسة الجدوى المالية .وسنقوم خالل
الفقرة  3.2بالتركيز على دراسة السوق ألنها من العناصر الجوهرية في دراسة الجدوى باإلضافة
إلى ارتباطها الوثيق بمحتوي الحقيبة التدريبية لهذا المنهج.
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 .1.2الدراسة التخطيطية
تتمثل الدراسة التخطيطية لموقع المشروع في جمع المعلومات التي تساهم في وصف وفهم خصائص
الموقع ومن ثم تحليل تلك المعلومات وطرحها باالستعانة بالخرائط التخطيطية والصور الفوتوغرافية
والرسومات البيانية لسرعة قراءتها واستيعابها .وتختلف الدراسات التخطيطية ببعض جزئياتها
اعتمادا على الهدف من الدراسة أو الخصائص التي تميز الموقع )وجود الموقع بمنطقة تجارية أو
صناعية أو سياحية( مثال :عند القيام بدراسة تخطيطية لموقع قريب من الحرم بمكة المكرمة ,يجب
التركيز على المعلومات التخطيطية التي تتعلق بإسكان المعتمرين والحجاج وذلك من خالل توضيح
الطرق الرئيسية بين موقع المشروع العقاري والحرم.
كما يجب تحليل الموقع عند إعداد الدراسة التخطيطية على نطاق كلي )المدينة أو المركز الحضري(
وعلى نطاق جزئي )موقع العقار وما يحيط به(.
أ .تحليل الموقع على المستوى الكلى ):(Macro Level
 تحليل التركيبة الجغرافية والبعد الجغرافي :الحدود السياسية والتماسك االقتصادي. تحليل تركيبة السكان :نمو السكان وتركيبتهم العمرية ,واتجاهات الهجرة ,وتكوين األسرة المعيشية. تحليل فرص العمل ومؤشرات التنمية االقتصادية.ب .تحليل الموقع على المستوي الجزئي )(Micro Level
 التطوير الفني للموقع )التزويد بالمرافق( :المياه والمجاري والصرف الصحي والكهرباء والغازواالتصاالت السلكية والالسلكية.
 مدى تطور البنية التحتية للموقع :حالة الطرق والكثافة المرورية ومعدالت وقوع الحوادث والمسافةالفاصلة بين الموقع والمطار و محطات القطار...

 .2.2الدراسة القانونية
تتضمن الدراسة القانونية كافة العالقات التعاقدية والقانونية والتشريعية التي ترتبط بمشروع
التطوير العقاري في كل مراحله سواء في مرحلة اإلعداد من حيث مدى مالئمة التشريعات القانونية
لنوعية المشروع )مثل دراسة و تحليل األنظمة و القوانين التي تميز موقع المشروع( أو في مرحلة
التنفيذ من ناحية التعاقدات والعقود اإلنشائية )مثل اإلجراءات القانونية لتمويل المشروع ,اإلجراءات
القانونية للهيكل التنظيمي وغيرها( أو في مرحلة التشغيل من حيث العالقات القانونية داخل المشروع
أو في تعامالته مع الغير وااللتزامات التعاقدية.
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3.2

دراسة السوق

تهدف دراسة السوق إلى تقدير حجم العرض والطلب بشأن نوعية محددة من االستخدام أو العقارات
في السوق .وجرت العادة أن يكون تعريف دراسة السوق هو دراسة العرض والطلب .ومن الممكن
أيضًا تعريف دراسة السوق باعتبارها خطوات علمية للتقصي حول تفسير األسباب واآلثار الخاصة
بالعديد من الظواهر التي تحدث في السوق للمساعدة في اتخاذ القرارات المالية الصائبة .وتقوم
دراسات السوق بإعداد تقارير حول البيانات المجمعة للعرض والطلب وتحليل هذه البيانات لمساعدة
المطور على فهم اتجاهات العرض والطلب السائدة .وبخالف تحليل العرض والطلب ,فإن دراسة
السوق تعتبر من الركائز األساسية في دراسة الجدوى للمشاريع العقارية .وترتكز دراسة سوق
العقارات على جمع البيانات وتنظيمها وتحليلها وعرضها لغرض فهم محددات العرض والطلب
والعوامل المُؤثرة على توازن السوق .وعادة تشمل دراسة سوق مشروعات التطوير العقاري مراحل
تحديد السوق وتعريفه ,تحليل العرض والطلب وتحليل السعر .ويتأثر سوق العقارات بمجموعة من
العوامل السياسية والقانونية واالجتماعية والعمرانية والثقافية واالقتصادية .ويؤدي تأثير هذه
العوامل إلى جعل دراسة سوق العقارات من العمليات الدقيقة والحساسة .تختلف دراسة السوق عن
دراسة قابلية التسويق وكالهما مهم في تكوين رأي بشأن القيمة .وترتكز دراسة السوق على تحليل
سوق العقارات بأكمله ,بينما دراسة قابلية التسويق تركز على عقار محدد .ويتم إجراء دراسة السوق
باستخدام بيانات عامة ,ويجري القيام بها مرة واحدة )وبعد ذلك يجري تحديثها بصورة دورية( .أما
دراسات قابلية التسويق فيتم القيام بها باستخدام بيانات محددة ويجري القيام بها لكل عقار.
 .1.3.2تحليل العرض والطلب
يتضمن تحليل العرض معلومات حول العقارات القائمة المُشابهة واإلنشاءات الجديدة )أعمال قيد
اإلنجاز وأعمال مقترحة(; وسمات العقارات وخصائصها ووظائفها ومنافعها; ومعدالت العقارات
الشاغرة )معدل العقارات الغير مشغولة(; وإيجارات السوق وخصائصها; وشروط عقود اإليجار
وحقوق االمتياز )كفترة اإليجار المجانية ,وتقديم خصم مقابل قيام المستأجر بأعمال تحسينات
وتعديالت ومرافق ,وخالفه( .من ناحية أخرى ,يتضمن تحليل الطلب معلومات حول المستخدمين
المحتملين )االحتياجات المتوقعة ,والتفضيالت ,والتغيرات في االحتياجات والتفضيالت ,وخالفه(;
وبيانات ديموغرافية وبيانات عن أوضاع الدخل وفرص العمل والتشغيل; وعوامل محلية أخرى ترتبط
بأوضاع االقتصاد الكلي.
وفي العادة تنطوي دراسة السوق على بعض أشكال جمع البيانات ,إما بصورة غير مباشرة من خالل
الدراسات المكتبية أو دراسة الوثائق والمستندات ,أو بصورة مباشرة من خالل مهام العمل الميداني.
وتتضمن هذه الدراسة بصورة شبه دائمة تحليل البيانات األولية لمساعدة اإلدارة على فهم محددات
العرض والطلب واالتجاهات الرئيسية لسوق العقارات .وتعتبر صحة النتائج ومدى موثوقيتها من
40

ﺣﻘﯾﺑﺔ اﻟﻣواد اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗدرب – ﻣﻧﮭﺞ  – 106ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺳوق واﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻋﻠﻰ واﻷﻓﺿل ودراﺳﺔ اﻟﺟدوى

العوامل المهمة واألساسية في دراسة السوق .وتؤثر نتائج الدارسة على قرارات االستثمار العقاري.
فقد يتم مثالً استخدام نواتج دراسة السوق لتغيير فكرة المشروع ,والتسعير ,واختيار تاريخ التنفيذ.
وخالفاً للبحث األكاديمي ,ال تعمل دراسة سوق العقارات بصورة كبيرة على وضع نظريات عامة ,لكنها
تركز على تقديم بيانات موثوقة ودقيقة حول العرض والطلب ,والتسعير ,والمنافسة ,وتحليل
المستهلكين فيما يتعلق بمجموعة محددة من العقارات أو منطقة محددة في إطار فهم محددات
توازن السوق.
 .2.3.2أهمية دراسة السوق
تعتبر دراسة السوق ركيزة أساسية من ركائز دراسة الجدوى للمشاريع العقارية وتقدم هذه الدراسة
بيانات أساسية تُمكن من توقع الطلب المستقبلي وبالتالي التدفقات النقدية المُتوقعة من المشروع
العقاري .وكمثال لذلك نفترض أن شركة تطوير عقاري دخلت في شراكة عقارية في صورة مشروع
عقاري يشتمل على مزيج من الوحدات السكنية والتجارية والفندقية; ومالك مجمع تسوق يرغب في
بيع المساحات المخصصة للشركات أو المحالت التجارية أو تأجيرها; وصاحب فندق يرغب في
تحقيق نسبة إشغال تامة للغرف; وصاحب منتجع يتوقع إشغال تام للشاليهات .فهل يعرف أي من
هؤالء المستثمرين أو المالكين كيف يمكن بناء وتسويق مشروعه المقترح )وبالتالي منتجاته أو
خدماته(? من خالل عملية وخطوات مستفيضة وتفصيلية تمثل دراسة سوق ,يمكن الحصول على
إجابات على مثل هذه األسئلة .وتنطوي دراسة السوق في جوهرها على تعريف أهداف المشروع
العقاري ,وتحليل العمالء المحتملين ,وتمحيص المنافسين )من هم وماهي أنشطتهم ومنتجاتهم
وأسعارهم وحمالتهم الترويجية ,واستراتيجياتهم لتحقيق غاياتهم( ,وتحليل مدى قابلية المشروع
العقاري .والهدف من وراء ذلك هو جمع معلومات لتحديد المشترين المحتملين ,حجم الطلب,
تفضيالت المشترين ,مستوى القدرة على السداد ,سعر المنتج العقاري والعوامل المهمة األخرى التي
قد تؤثر على المشروع المقترح .وتعتبر دراسة السوق مهمة أيضًا ألنها قد تكون مطلوبة من قبل
البنوك أو شركات التمويل العقاري أو سلطات التخطيط المحلية.
 .3.3.2تحليل السوق العقاري
يتمثل تحليل السوق العقاري في تحديد وتعريف سوق العقارات ,وتقدير حجم العرض والطلب,
وتحليل األسعار ,وتحليل المنافسين ,وتحليل المستهلكين )العمالء( .وتختلف طبيعة تحليل السوق
حسب نوع العقار ,وبالتالي ,هناك حاجة إلى تفاصيل محددة خاصة بالتحليل لكل نوع .ونحتاج
عموماً إلى صورة شاملة عن المعلومات ذات الصلة المطلوبة إلجراء تحليل السوق ألنواع مختلفة
من العقارات .وتحليل السوق العقاري عبارة عن دارسة مكونة من أربع مراحل تشمل:
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أ .جمع البيانات المتعلقة بالمشروع العقاري )خصائص الموقع ,خصائص السّكّان وسماتهم
االجتماعية ,مستوى دخل الفرد وأنماط اإلنفاق حجم المنافسة الموجودة والمستقبلية
للمشروع.
ب .تحليل البيانات )تحليل محددات العرض والطلب على المشروع العقاري(
ت .تحليل أثر إدراج المشروع في السوق العقاري )تحليل مستوي التوازن بين العرض والطلب(
ث .صياغة النتائج النهائية والتوصيات.

4.2

الدراسة الفنية

تتضمن الدراسة الفنية كافة الجوانب الفنية والهندسية للمشروع ,وعموما فإن الدراسة الفنية
تشمل:
 تحديد حجم المشروع والتوسعات المتوقعةتحديد اآلالت والمعدات الفنية الالزمة إلنجاز المشروع التخطيط لسير المشروع) :تسهيل حركة انتقال المواد الخام وموقع اآلالت والمعدات واألولوياتفي اإلنجاز(
 تقدير احتياجات المشروع من المواد األولية والخامات والطاقة المحركة تحديد العمالة المطلوبة والمسئولين عن إنجاز المشروع -التصميم الهندسي للمشروع

 .5.2الدراسة المالية
تهدف الدراسة المالية إلى تحديد التكاليف االستثمارية للمشروع العقاري ,ومصادر رأس المال,
والعائد على االستثمار ,واالعتبارات المالية األخرى .وتتناول الدراسة كذلك مقدار النقد الالزم
وكيفية إنفاقه ,وتوقيت المصروفات واإليرادات .وتشمل المكونات األساسية للتكاليف االستثمارية
للمشروع )على سبيل المثال وليس الحصر( تكاليف األرض ,تكاليف اإلنشاءات والمباني ,تكاليف
المواد األولية ,تكاليف المعدات واآلالت ووسائل النقل ,تكاليف التشغيل والتنفيذ ,تكاليف اإلدارة
واإلشراف.
بعد تقدير التكاليف االستثمارية للمشروع العقاري ,أمكن للقائمين على دراسة الجدوى اقتراح الهيكل
التمويلي المناسب للمشروع .وقد ينقسم التمويل إلى تمويل داخلي )أموال المالك( أو تمويل خارجي
)تسهيالت ائتمانية وقروض طويلة األجل( .فإذا ما كان المشروع قابالً للتمويل -بمعنى أن رأس المال
المطلوب من الممكن توفيره -يبدأ إعداد القوائم المالية التالية:
 قائمة رأس المال وبيان الشركاء. الجدول الزمني المقترح لسداد المال.42
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 الجدول الزمني المقترح للحصول على القروض. الجدول الزمني لسداد القروض. الجدول الزمني لسداد التكاليف االستثمارية. -قائمة مصادر واستخدامات التمويل.

 .6.2دراسة الجدوى المالية
إذا اجتازت الدراسة مرحلة إمكانية التمويل تصل إلى مرحلة دراسة الجدوى المالية للمشروع .وتهدف
دراسة الجدوى المالية إلى معرفة هل هناك جدوى اقتصادية من المشروع العقاري .وتبدأ الدراسة
بإعداد مؤشرات مالية أساسية لتقييم المشروع )مثل تقدير التدفقات النقدية المستقبلية الحرة,
تقدير معدل العائد المطلوب.(...
 .1.6.2معايير تقييم الجدوى المالية
يوجد العديد من المعايير الموضوعية التي تستخدم لتقييم الجدوى المالية للمشروع العقاري ومن
بين هذه المعايير:
أ .صافي القيمة الحالية )(Net Present Value, NPV
يشير صافي القيمة الحالية للمشروع االستثماري إلى الفرق بين القيمة الحالية للتدفقات النقدية
الداخلة والناتجة عن المشروع والقيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة للمشروع .فإن كان صافي
القيمة الحالية موجب -أي تزيد القيمة الحالية للتدفقات الداخلة عن التدفقات النقدية الخارجة-
كان المشروع االستثماري مربحا ,والعكس صحيح .وفي حالة وجود أكثر من مشروع استثماري يفضل
المشروع الذي يعطي أكبر صافي قيمة حالية .ومن مميزات معيار صافي القيمة الحالية أنه يأخذ
بعين االعتبار كل التدفقات النقدية للمشروع )عكس معيار فترة االسترداد والذي يأخذ فقط
التدفقات النقدية إلى تاريخ االسترداد( ,باإلضافة إلى كونه يأخذ بعين االعتبار القيمة الزمنية للنقود.
يمكن صياغة معادلة صافي القيمة الحالية ) (NPVكالتالي:
0

&'0
1+,

/

= −&'( +
*01

/

&'/
+
⋯
+
1+,

'&+
*
1+,

*'&
!"# = −&'( +
1+,

 : (&'( ) -1تكلفة المشروع
 :( &'* &'- .... &'/ ) -2التدفقات النقدية المُتوقعة للمشروع
 :( ,) -3معدل العائد المطلوب على المشروع أو معدل الخصم
 :( 2) -4مدة المشروع بالسنوات.
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ب .مؤشر الربحية )(Profitability Index, PI
يتم حسابه من خالل قسمة القيمة الحالية للتدفقات الداخلة من المشروع االستثماري على القيمة
الحالية للتدفقات الخارجة لهذا المشروع .فإن كان ناتج القسمة أكبر من الواحد الصحيح كان
المشروع االستثماري مربحاً والعكس صحيح .يمكن صياغة معادلة مؤشر الربحية ) (PIكالتالي:
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ت .معدل العائد الداخلي )(Internal Rate of Return, IRR
يعتبر معيار معدل العائد الداخلي من أهم المعايير المستخدمة في التقييم والمفاضلة بين
المشروعات االستثمارية المختلفة .ويستخدمه العديد من المؤسسات المالية الدولية والشركات في
التحليل المالي واالقتصادي للمشروعات .ويتمثل هذا المعيار في معدل العائد )معدل الخصم( الذي
تتساوى عنده القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة مع القيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة
للمشروع االستثماري .وبمعنى آخر هو معدل الخصم الذي عنده تكون صافي القيمة الحالية للمشروع
مساوية للصفر .يمكن صياغة معادلة معدل العائد الداخلي ) (IRRكالتالي:
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 .2.6.2تحليل المخاطر وتحليل الحساسية
بعد حساب معايير تقييم الجدوى المالية يتم تحليل مخاطر المشروع وتحليل الحساسية
) .(Sensibility analysisو يهدف تحليل المخاطر إلى تحسين عملية اتخاذ القرار من خالل
تحديد كل جوانب المخاطر التي يمكن التأثير على سير المشروع )على سبيل مخاطر التنفيذ وتجاوز
التكاليف ,مخاطر السيولة ,مخاطر التمويل ,مخاطر التغير في القيمة .(...أما تحليل الحساسية فهو
اختبار لمعرفة مدى تأثر ربحية المشروع العقاري نتيجة لتغيير أحد أو مجموعه من العناصر التي
تم افتراضها في الدراسة .ويهدف تحليل الحساسية إلى التعرف على حساسية المشروع العقاري
ومدى استجابته للمتغيرات التي يمكن حدوثها في تكاليف التشغيل أو الدخل )على سبيل المثال :أثر
انخفاض الدخل عن المتوقع بنسبة  ,%5أثر ارتفاع الحديد واإلسمنت بنسبة  .(...%7وكلما كانت
درجة حساسية المشروع للمتغيرات األساسية ضعيفة كلما كانت درجة المخاطر أقل ويعطي هامش
أمان أكبر للمستثمر.
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 .3إرشادات في كتابة تقرير دراسة الجدوى
خالل هده الفقرة سنقوم بتقديم بعض النصائح واإلرشادات المساعدة في كتابة وصياغة تقرير
دراسة الجدوى .ويجب أن يعكس التقرير هدف دراسة الجدوى وينبغي تصميمه وصياغته بطريقة
تُسهَل استعماله .يمكن أن يحتوي تقرير دراسة الجدوى على العناصر التالية:
أ .صفحة العنوان :تحدد طبيعة التقرير ,وعنوان الدراسة ,والمحلل الذي أعد التقرير.
ب .قائمة المحتويات :صمم لتسهيل العثور على فقرات محددة في التقرير.
ت .قائمة الجداول والصور :عندما يحتوي التقرير على العديد من الجداول والصور ,فمن
األفضل أن يكون فهرس خاص بالجداول والصور لتسهل عملية البحث.
ث .ملخص تنفيذي للدراسة ) :(Executive summaryملخص مختصر للدراسة يشمل
أهم الخطوات والنتائج وهو جزء مهم من دراسة الجدوى وهو أول جزء يقرأه اآلخرون.
ج .مراحل دراسة الجدوى :وتشمل تفصيل لكل دراسة انطالقا من الدراسة التخطيطية مرورا
بالدراسة القانونية ,دراسة السوق ,الدراسة الفنية ,الدراسة المالية ,دراسة الجدوى
المالية واالقتصادية ,تحليل المخاطر وتحليل الحساسية.
ح .االستنتاجات والتوصيات :تلخص أهم نتائج الدراسة باإلضافة إلى التوصيات فيما يخص
العائد والمخاطرة.
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تمارين الفصل األول :دراسة الجدوى االقتصادية للمشاريع العقارية
الجزء األول :ضع عالمة √ لإلجابة الصحيحة وعالمة × لإلجابة الخاطئة مع تصحيح الخطأ )في
حالة اإلجابة الخاطئة(.
تعتبر دراسة الجدوى العقارية خطوة مبكرة في عملية االستثمار والتطوير العقاري.

 .1تصحيح:
..................................................................................................................

الدراسة السوقية للمشروع العقاري تتمثل في جمع المعلومات التي تساهم في وصف وفهم
 .2خصائص الموقع ومن ثم تحليل تلك المعلومات وطرحها باالستعانة بالخرائط
تصحيح.....................................................................................................................:

تُقيَم دراسة الجدوى العقارية األرباح المستقبلية وتضمن عدم فشل المشروع

 .3تصحيح:
..................................................................................................................

إذا ما تم تقدير التكاليف االستثمارية وتكاليف التشغيل أمكن للقائمين على دراسة الجدوى
 .4اقتراح الهيكل التمويلي المناسب للمشروع.
تصحيح:
..................................................................................................................

تتضمن الدراسة الفنية دراسة جانب العرض ودرجة المنافسة في األسواق.

 .5تصحيح:
.....................................................................................................................

الجزء الثاني :اختر إجابة واحدة صحيحة لألسئلة التالية:
 /1ما أهمية دراسة الجدوى االقتصادية للمشاريع العقارية ?
أ -تقدير األرباح المستقبلية.
ب -المفاضلة بين المشاريع.
ج -تحقيق االستغالل األمثل للموارد االقتصاديّة المتاحة.
د-كل ما سبق.
 /2أي مما يلي يعتبر من عمليات الدراسة الفنية ?
أ -دراسة العرض والطلب.
ب -دراسة موقع المشروع.
ج -تحديد اآلالت والمعدات الالزمة.
د -دراسة الوضع االقتصادي للمدينة.
 /3ماذا تشمل الدراسة التخطيطية للمشروع?
أ -وصف الموقع.
ب -دراسة خصائص الموقع.
ج -دراسة الوضع التخطيطي بالمنطقة المحيطة بالموقع.
د -كل ما سبق.
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 /4على أي أساس يتم حساب معايير تقييم الجدوى المالية للمشاريع العقارية?
أ -التدفقات النقدية الحرة.
ب -صافي الدخل.
ج -الربح قبل الفائدة والضريبة.
د -إيرادات المشروع.
 /5ماذا يجب أخذه بعين االعتبار لحساب التدفقات النقدية الحرة?
أ -التدفقات النقدية التشغيلية.
ب -التغير في صافي رأس المال العامل.
ج -رأس المال المدفوع.
د -كل ما سبق.
الجزء الثالث :أجب باختصار على األسئلة التالية:
 .1ما الفرق بين دراسة السوق ودراسة قابلية التسويق.
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

 .2أذكر أهداف الدراسة الفنية
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
........................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
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الفصل الثاني :تقويم الجدوى االقتصادية لمشروع عقاري :دراسة تطبيقية
 .4معلومات عامة عن المشروع العقاري المُقترح
 اسم المشروع" :البركة للوحدات السكنية" وهو مشروع مبنى سكني للعزاب )مشروعافتراضي(.
 موقع المشروع :حي الفالح –جنوب جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ,الرياض. وصف المشروع :يتكون المشروع من مبنى سكني لإليجار مُوجه للعزاب ,وسيقام في المنطقةالمحيطة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ويتوقع أن تتجاوز تكلفته  6ماليين ريال.
سيوفر المشروع  28شقه بتشطيبات جيدة للعزاب )صالة وغرفتين( بمنافعهم الخاصة )دورة
مياه  +مطبخ( باإلضافة إلى المنافع المشتركة للمبنى من صالة جلوس فسيحة ومواقف
للسيارات وغرف لعمال النظافة والحراسة.

 .5الدراسة التخطيطية للمشروع
 وصف الموقع :الموقع عبارة عن قطعة أرض صالحة للبناء على شارع معبد تقدر مساحتهابـ  800متر مربع وموجودة في حي الفالح شمال مدينة الرياض.
 خصائص موقع المشروع :يتميز الموقع بالخصائص التالية:§ توفَر جميع الخدمات الضرورية ووسائل النقل واالتصاالت.
§ قرب الموقع من جامعة اإلمام ) 5دقائق سيرا على األقدام(.
§ قرب الموقع من محطة قطار الرياض.
§ يوجد الموقع وسط منطقة خاصة باإليجار للعزاب والطلبة.
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ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم
ﻣوﻗﻊ اﻟﻣﺷروع
اﻻﻓﺗراﺿﻲ

شكل ) :(1صورة توضيحية لوصف موقع المشروع

 .6الدراسة القانونية للمشروع
 الشكل القانوني للمشروع :مشروع فردي .ويعتبر تحديد الشكل القانوني مهم ألنه يُحدّدالمسؤولية القانونية في مختلف المعامالت ,سواء بين الشركاء أو بين اإلدارة والعاملين ,أو
العمالء والموردين .كما سوف يُحدّد متطلّبات وشروط الحصول على رخصة المشروع
باإلضافة إلى إجراءات التسجيل واإلشهار.
 األنظمة والقوانين التي تميز موقع المشروع :تسمح األنظمة ببناء مبني متكون من أربعطوابق فوق أرض المشروع.
 اإلجراءات القانونية للهيكل التنظيمي :صاحب المشروع هو المدير والمشرف العام وتمتحديد من ينوبه باإلضافة إلى مختلف األطراف المشاركة في اإلدارة مع تحديد نوعية
التعاقد ومدته.

 .7دراسة السوق
 الشرائح المستهدفة :فئة العزاب من الموظفين باإلضافة إلى طالب ومدرسي جامعة اإلمام. تقدير حجم الطلب المستقبلي :من خالل اإلحصائيات المتاحة والدراسة الميدانية منخالل توزيع االستبانات على فئة موسعة من المُستجوبين ,فانة يمكن تقدير حجم الطلب
الحالي والمستقبلي من خالل المعطيات التالية:
§ العزاب الموظفين :شمال الرياض من المناطق الحديثة والتي تتميز بنسق مرتفع
من المشاريع االستثمارية وبالتالي ارتفاع فرص التوظيف والبحث عن سكن قريب
من مكان العمل.
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§ طالب ومدرسي جامعة اإلمام :يتزايد عدد الطالب جامعة اإلمام ويتم قبول سنويا
أكثر من  10,000طالب في مختلف التخصصات .كما أن توسع الجامعة وإنشاء
العديد من برامج الدراسات العليا نتج عنه ارتفاع عدد أعضاء هيئة التدريس.
 عدد العمالء المستفيدين من المشروع :يُتوقع أن يستفيد من المشروع سكان المبنى المقدربعدد يُقارب  56مستفيد ) 28شقة × شخصين لكل شقة(.
 معدل التغير المتوقع في عدد المستفيدين :يُتوقَع ثبات عدد المستفيدين سنوياً وكذلكقيمة اإليجار للخمس السنوات المقبلة.
 المنافسة وأسعار الخدمات :ال يوجد مشروع مماثل للمشروع المراد تنفيذه ولكن توجدمشاريع مشابهة في نفس منطقة الفالح تؤجر سنوياً للعزاب وبمواصفات وخدمات جيدة.
ويمكن تلخيص أهم المشاريع المشابهة من خالل الجدول التالي:
جدول ) :(1خصائص المشاريع المشابهة
اسم المشروع

الموقع

التميز للشقق
السكنية

شمال حي الفالح

الراحة
للوحدات
السكنية

شرق حي الفالح

اإليجار
الشهري
 2000ريال

نسبة
اإلشغال
%100

نوع الشقق

 3000ريال

%90

غرفة وصالة

 2200شهريا

%100

غرفتين وصالة

 3300شهريا

%95

غرفة وصالة
غرفتين وصالة

نالحظ من الجدول ):(1
 نسب اإلشغال للشقق التي تتكون من غرفه وصالة  % 100وأن نسب اإلشغال للشقق المتكونةمن غرفتين وصالة تتراوح بين  %90و .%95وعلى هذا األساس ,يُتوقَع أن تكون نسبة
اإلشغال للمشروع المقترح  %80بالنسبة للسنة األولي %85 ,بالنسبة للسنة الثانية ثم %90
بالنسبة للسنوات الموالية.
 اإليجار الشهري للشقق المتكونة من غرفتين وصالة )المشابهة لشقق المشروع المقترح(تتراوح بين  3,000ريال و 3,300ريال .وعلى هذا األساس ,يُتوقَع أن يبلغ متوسط اإليجار
الشهري للشقة بالنسبة للمشروع المقترح  3,150ريال.
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 .8الدراسة الفنية
 عمر المبني االفتراضي 30 :سنة. مدة إنجاز المشروع :من  10أشهر إلى سنة. الخدمات المُقدمة للمستفيدين :توفر صالة جلوس ,قنوات فضائية رياضية ,شبكةأنترنت مجانية ,خدمات نظافة وحراسه يومية ومواقف مجانية للسيارات.
 نوعية البناء :يتوقع أن تبلغ مساحة بناء الدور الواحد حوالي  480متر مربع )مساحةاألرض  800متر مربع ونسبة البناء  (% 60في حين أن مساحة الشقة الواحدة في
حدود  60متر مربع .يتكون المبني من طابق أرضي وثالث طوابق متكررة وكل طابق
يشمل  7شقق .وسيكون المبني بتشطيبات جيدة مع توفر مصعدين من النوعية الممتازة
باإلضافة الى مقهي بجانب قاعة الجلوس.
 -نوعية الشقق :تتكون الشقق من غرفتين وصالة وحمام ومطبخ.

شكل ) :(2مسقط أفقي للشقة
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 تقدير تكلفة البناء واألرض:جدول ) :(2تقدير تكلفة المبني
البند
تكلفة تنفيذ المُسطحات
) 480م 4× 2أدوار( ×  2,000ريال =

التكلفة بالريال
3,840,000

تكاليف إدارية )التصاريح والتصميم(...

38,400

تكاليف عدادات الكهرباء والماء

100,000

تكلفة تنفيذ المبني
قيمة األرض ) 800متر مربع في
3000ريال(
المجموع

3,978,400
2,400,000
6,378,400

 األثاث والمعدات :لتجهيز الشقق يجب توفير مكيفات وثالجات ومطابخ كما يبين الجدولباإلضافة إلى تجهيزات قاعة الجلوس والمقهى .يُبين الجدول ) (3احتياجات المشروع من
األثاث والمعدات:
جدول ) :(3احتياجات المشروع من األثاث والمعدات
البند
مكيفات وثالجات للشقق
مطابخ أمريكية للشقق
أثاث لصالة الجلوس )تلفزيون ومقاعد ومكيفات(
أثاث لغرف الحارس وعمال النظافة
مجموع قيمة األثاث
معدات المقهى
المجموع

التكلفة
بالريال
112,000
140,000
12,000
15,000
279,000
10,000
289,000

 الخدمات اإلضافية :سوف يتم تحميل المشروع سنويا تكاليف الخدمات اإلضافية والتيتشمل االشتراك في شبكة اإلنترنت وأجرة العمالة والصيانة .تُبين الجداول ) (4و )(5
تكاليف الخدمات اإلضافية ورواتب الموظفين للمشروع بالنسبة للسنة األولي:
جدول ) :(4تكاليف الخدمات اإلضافية للمشروع
البند
خدمة إنترنت ال محدود بسرعة  200ميجا
صيانة دورية سنوية للمبني )شاملة المصاعد(
المجموع
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التكلفة
بالريال
4,800
60,000
64,800
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جدول ) :(5رواتب الموظفين
البند
الراتب السنوي لمشرف المبني
الراتب السنوي لحارس المبني
الراتب السنوي لعمال النظافة ) 2عمال(
الراتب السنوي لمشرف المقهى
المجموع

التكلفة
بالريال
50,000
36,000
60,000
40,000
186,000

 .9الدراسة المالية
 مصدر تمويل المشروع :تمويل ذاتي من صاحب المشروع .سيتم استخدام سعر خصم %10عند احتساب القيمة الحالية للمشروع على اعتبار أن هذا المعدل المطلوب على االستثمار
ويمثل تكلفة الفرصة البديلة.
 اإليرادات المتوقعة للمشروع :باالعتماد على توصيات دراسة السوق ,نفترض أن اإليراداتالمتوقعة للمشروع كالتالي:
جدول ) :(6اإليرادات المتوقعة للمشروع
البند
اإليجار السنوي للشقق ) 28×3,150شقة( ×12
شهر
الدخل السنوي للمقهى
المجموع
-

التكلفة
بالريال
1,058,400
150,000
1,208,400

التكاليف الرأسمالية )تكاليف اإلنشاء( :يمكن تلخيص التكاليف الرأسمالية للمشروع في الجدول ).(7

جدول ) :(7التكاليف الرأسمالية للمشروع
البند
تكلفة المبني
األرض
األثاث والتجهيزات
معدات
احتياجات رأس المال العامل
المجموع
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التكلفة
بالريال
3,978,400
2,400,000
279,000
10,000
30,000
6,697,400
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فرضيات الدراسة:
 يُتوقَع أن تكون نسبة اإلشغال للمشروع المقترح  %80بالنسبة للسنة األولي %85 ,بالنسبةللسنة الثانية ثم  %90بالنسبة للسنوات الموالية.
 ثبات إيراد االستثمار )المقهى( للخمس سنوات المقبلة. زيادة سنوية لرواتب الموظفين والعمال بنسبة .%5 زيادة سنوية لمصاريف الصيانة بنسبة .%5 ثبات تكلفة الخدمات اإلضافية. معدل العائد المطلوب )أو تكلفة رأس المال أو معدل الخصم( يساوي .%10 يستمر المشروع لمدة خمسة أعوام ثم يتم بيعه في نهاية السنة الخامسة بقيمة  6,5مليونريال.
 اإلهالك السنوي للمباني ) ,(%3.33لألثاث ) (%20وللمعدات ).(%10 ال يوجد تغير في احتياجات رأس المال العامل للخمس سنوات المقبلة -ال يوجد إنفاق رأسمالي ) (Capital expenditureطيلة الخمس سنوات المقبلة.

.10دراسة الجدوى المالية
لحساب معايير تقييم الجدوى المالية للمشروع العقاري ,يجب تقدير التدفقات النقدية
المستقبلية للمشروع
§ تقدير صافي الربح المستقبلي للمشروع
السنة
نسبة
االشغال
االيراد
التشغيلي
)تأجير
الشقق(
ايراد
االستثمار
)المقهى(
اجمالي
االيرادات
رواتب واجور
مصاريف
الصيانة
الخدمات
اإلضافية

1
%80

846,720

2
%85

3
%90

899,640

952,560

4
%90

5
%90

952,560

952,560

)(1,058,400×90%

)(1,058,400×90%

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

996,720

1,049,640

1,102,560

1,102,560

1,102,560

186,000
60,000

195,300
63,000

205,065
66,150

215,318
69,458

226,084
72,931

64,800

64,800

64,800

64,800

64,800

)(1,058,400×80%

)(1,058,400×90%) (1,058,400×85%
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اإلهالك
اجمالي
التكاليف
صافي الربح

*189,281

189,281

189,281

189,281

189,281

500,081

512,381

525,296

538,857

553,096

549,464

563,703
577,264
537,259
496,639
* ) 189,281 =(0.1×10,000) + (%20×279,000) + (%3.33×3,978,400ريال
§ تقدير التدفقات النقدية المستقبلية للمشروع

السنة
صافي الربح

0

اإلهالك
التدفقات النقدية
التشغيلية
التغير في رأس المال
العامل
رأس المال المدفوع
القيمة المتبقية
للمشروع
التدفقات النقدية
للمشروع

5
4
3
2
1
549,464 563,703 577,264 537,259 496,639

189,281

189,281 189,281

189,281 189,281

738,745 752,984 766,545 726,540 685,920
30,000

0

0

0

0

)(30,000

6,667,400
6,500,000
)7,208,745 752,984 766,545 726,540 685,920 (6,697,400

§ حساب صافي القيمة الحالية للمشروع
685,920
726,540
766,545
752,984
7,208,745
+
+
+
+
*
?
@
1 + 0.1
1 + 0.1
1 + 0.1
1 + 0.1
1+, A

!"# = −6,697,400 +

NPV = 92,888.21
يقدم المشروع صافي قيمة حالية موجبة ) (!"# > 0ويعني ذلك أن المشروع قادر على تغطية
تكاليف االستثمار وتكلفة التمويل وتحقيق إضافة موجبة وبالتالي يمكن قبول إنجاز المشروع.
§ حساب معدل العائد الداخلي للمشروع
685,920
726,540
766,545
752,984
7,208,745
+
+
+
+
*
?
@
1 + 366
1 + 366
1 + 366
1 + 366
1 + 366 A

!"# = −6,697,400 +

IRR = 10.37%
يقدم المشروع معدل عائد داخلي ) (%10.37أكبر من معدل العائد المطلوب ) (%10ويعني ذلك أن
صافي القيمة الحالية للمشروع تكون موجبة إلى حدود معدل العائد الداخلي وعندها تصبح مساوية
للصفر.
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§ حساب مؤشر الربحية للمشروع
!"#
92,888.21
=+1
+ 1 = 1.013
('&
6,697,400

= "3

يقدم المشروع مُؤشر ربحية أكبر من الواحد الصحيح وبالتالي يمكن قبول المشروع.
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اﻟوﺣدة اﻷوﻟﻲ :ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺳوق اﻟﻌﻘﺎري واﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻋﻠﻰ واﻷﻓﺿل

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول :ﻣﻔﺎھﯿﻢ أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎري

ﺗﺪرﯾﺐ 1
اﻟﻌﻘﺎري؟

 -1ﻣﺎ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺴﻮق

اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎري ھﻮ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻣﻦ اﻷدوات اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﯿﺔ واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ
اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﺪﯾﻨﺎﻣﯿﻜﯿﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻘﺎرات ﺑﺄﺧﺬ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﺤﺪد واﻟﻤﻄﻠﻮب .وﯾﺘﻄﻠﺐ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻮق اﻟﻌﻘﺎرات
ﻋﺎدة طﺮق إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻛﻤﯿﺔ أو ﻧﻮﻋﯿﺔ واﻟﺘﻨﺒﺆ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻄﻠﺐ واﻟﻌﺮض .وﻗﺪ ﯾﻜﻮن اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺠﺰﺋﻲ )ﻣﺜﻞ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺠﺪوى ﻟﻤﻮﻗﻊ أو ﻋﻘﺎر ﻣﻌﯿﻦ( أو ،ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮي اﻟﻜﻠﻲ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻮﺻﯿﻒ
اﻟﻌﺎم ﻟﻈﺮوف اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﺳﻮق ﻣﺤﺪدة.

 -2ﻣﺎ اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﺪدة واﻟﺴﻮق اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ؟
اﻟﺴﻮق اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ

اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﺪدة

اﻟﺴﻮق اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ ھﻲ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﺮﻋﯿﺔ )ﺛﺎﻧﻮﯾﺔ(
ﻣﻦ ﺳﻮق اﻟﻌﻘﺎرات اﻷﻛﺒﺮ
ﺣﺠ ًﻤﺎ .

اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﺪدة ھﻲ ﺳﻮق
ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪھﺎ إﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻄﺎق
اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ )ﻣﺜﺎل ﺷﻤﺎل
اﻟﺮﯾﺎض( أو ﺣﺴﺐ ﻧﻮع
اﻟﻌﻘﺎر )اﻟﻤﻨﺎزل اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ،
اﻟﻤﺤﻼت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ(....
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ﺗﻤﺎرﯾﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول :ﻣﻔﺎھﯿﻢ أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎري
اﻟﺠﺰء اﻷول :ﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ √ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ وﻋﻼﻣﺔ × ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ اﻟﺨﺎطﺌﺔ ﻣﻊ ﺗﺼﺤﯿﺢ اﻟﺨﻄﺄ )ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺨﺎطﺌﺔ(.
 .1أﺳﻮاق اﻷﺻﻮل اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺗُﻤﺜﻞ آﻟﯿﺔ ﺗﺪاول ﺣﻘﻮق اﺳﺘﺨﺪام اﻷراﺿﻲ واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ

×

ﺗﺼﺤﯿﺢ :أﺳﻮاق اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ..............................................................................................

ﺗﺘﺄﺛﺮ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻹﯾﺠﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات ﺑﻌﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺴﻮق اﻟﺤﻘﻮق وﺳﻮق اﻷﺻﻮل اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ.

 .2ﺗﺼﺤﯿﺢ:
.........................................................................................................................................

√

 .3اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺤﺪدة ھﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺛﺎﻧﻮﯾﺔ ﻣﻦ ﺳﻮق اﻟﻌﻘﺎرات اﻷﻛﺒﺮ ﺣﺠ ًﻤﺎ.

×

ﺗﺼﺤﯿﺢ :اﻷﺳﻮاق اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ........................................................................................................

 .4ﺗﮭﺪف ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺠﺰﺋﺔ اﻟﺴﻮق إﻟﻰ ﻗﻄﺎﻋﺎت إﻟﻰ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻌﻤﻼء اﻟﻤﺴﺘﮭﺪﻓﯿﻦ واﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﮭﻢ.

√

ﺗﺼﺤﯿﺢ:

 .5اﻟﻤﺮﺑﻌﺎت اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ واﻟﻤﻨﺎزل اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ أﺳﻮاق ﻣﺤﺪدة ﻟﺴﻮق اﻟﻤﻨﺎزل )ﺳﻮق ﻓﺮﻋﯿﺔ(.

×

ﺗﺼﺤﯿﺢ :اﻟﻤﺮﺑﻌﺎت اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ واﻟﻤﻨﺎزل اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ أﺳﻮاق ﻓﺮﻋﯿﺔ ﻟﺴﻮق اﻟﻤﻨﺎزل )ﺳﻮق ﻣﺤﺪدة(

اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﺧﺘﺮ إﺟﺎﺑﺔ واﺣﺪة ﺻﺤﯿﺤﺔ ﻟﻸﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
 /1ﻣﺎ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﯿﻢ اﻟﺴﺎﯾﻜﻮﺟﺮاﻓﻰ ) (Psychographic segmentationﻛﺄﺣﺪ أﺳﺎﻟﯿﺐ ﺗﺠﺰﺋﺔ اﻟﺴﻮق
إﻟﻰ ﻗﻄﺎﻋﺎت ؟
أ -ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﺴﻮق ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺸﻤﻞ ﺳﻠﻮك اﻷﻓﺮاد.
ب -ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﺴﻮق ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺸﻤﻞ ﻧﻤﻂ اﻟﺤﯿﺎة واﻟﻘﯿﻢ.
ج -ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﺴﻮق ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺘﺮﻛﯿﺒﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ.
د -ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﺴﻮق ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺔ.
 /2ﺑﻤﺎذا ﯾُﺴ َﻤﻲ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﺴﻮق إﻟﻰ أﻗﺎﻟﯿﻢ ،ﻣﻨﺎطﻖ ،ﻣﺪن وأﺣﯿﺎء ؟
أ -اﻟﺘﻘﺴﯿﻢ اﻟﺪﯾﻤﻮﻏﺮاﻓﻲ.
ب -اﻟﺘﻘﺴﯿﻢ اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ.
ج -اﻟﺘﻘﺴﯿﻢ اﻟﺴﺎﯾﻜﻮﺟﺮاﻓﻰ.
د -اﻟﺘﻘﺴﯿﻢ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ.
 /3أي ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﯾُﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻌﻘﺎرات ؟
أ -ﻣﺴﺘﻮي اﻟﺪﺧﻞ.
ب -ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ.
ج -اﻟﺘﻀﺨﻢ.
د-ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ.
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 /4ﺗﺸﻤﻞ دراﺳﺔ ﻗﺎﺑﻠﯿﺔ اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ-:
أ -ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺰﺋﻲ.
ب -ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ.
ج -ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺴﻮق.
د-ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ.
 /5ﻣﻌﺪﻻت اﻹﺷﻐﺎر ) (Vacancy ratesھﻲ ُﻣﺆﺷﺮات-:
أ -ﺗﺠﺰﺋﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎري إﻟﻰ أﺳﻮاق ﻣﺤﺪدة.
ب -ﺗﺠﺰﺋﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎري إﻟﻰ أﺳﻮاق ﻓﺮﻋﯿﺔ.
ج -ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎري.
د -ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺘﺮﻛﯿﺒﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﺤﺪدة.
اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ :أﺟﺐ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
 .1أذﻛﺮ ﺑﺈﯾﺠﺎز ﺧﻄﻮات ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎري ) 6ﺧﻄﻮات(.

اﻟﺨﻄﻮة :2

ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﻮق

اﻟﺨﻄﻮة :3

ﺗﻨﺒﺆ اﻟﻄﻠﺐ

اﻟﺨﻄﻮة :4

ﻗﯿﺎس وﺗﻨﺒﺆ اﻟﻌﺮض اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ

اﻟﺨﻄﻮة :5

اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ

اﻟﺨﻄﻮة :6

ﺗﻨﺒﺆ ﻧﺴﺒﺔ اﺧﺘﺮاق اﻟﺴﻮق

3

ﺧﻄﻮات ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺴﻮق
اﻟﻌﻘﺎري

اﻟﺨﻄﻮة :1

ﺗﺤﻠﯿﻞ إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻋﻠﻰ واﻷﻓﻀﻞ
ﺗﺪرﯾﺐ 2
 -1ﻣﺎ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻋﻠﻰ واﻷﻓﻀﻞ ﻟﻠﻌﻘﺎر؟
ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻋﻠﻰ واﻷﻓﻀﻞ ﺑﻜﻮﻧﮫ
اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺮﺟّﺢ ﻟﻸﺻﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﻤﻜﻦ
ﻣﺎدﯾًﺎ ،وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺮرات ﻣﻼﺋﻤﺔ ،وﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ
اﻟﺬي ﯾﺠﯿﺰه اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وﯾﺤﻘﻖ اﻟﺠﺪوى اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﺴﺎھﻢ أﻋﻠﻰ ﻗﯿﻤﺔ ﻟﻸﺻﻞ
)اﻟﻌﻘﺎر(

 -2أذﻛﺮ اﺧﺘﺒﺎرات اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻋﻠﻲ واﻷﻓﻀﻞ؟
اﻹﺟﺎزة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ
اﻟﺠﺪوى اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ

إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺎدي
ﺗﺤﻘﯿﻖ أﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﻣﻦ
اﻷرﺑﺎح

4

ﺗﻤﺎرﯾﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻋﻠﻰ واﻷﻓﻀﻞ
اﻟﺠﺰء اﻷول :ﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ √ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ وﻋﻼﻣﺔ × ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ اﻟﺨﺎطﺌﺔ ﻣﻊ ﺗﺼﺤﯿﺢ اﻟﺨﻄﺄ )ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺨﺎطﺌﺔ(.
اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻋﻠﻰ واﻷﻓﻀﻞ ھﻮ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻤﻜﻦ ﻣﺎدﯾًﺎ ،وﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﯾﺠﯿﺰه اﻟﻘﺎﻧﻮن وﯾﺤﻘﻖ √
 .1اﻟﺠﺪوى اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ.
ﺗﺼﺤﯿﺢ:
.........................................................................................................................................

 .2ﺗُﺴﺎﻋﺪ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻌﻘﺎر ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻋﻠﻰ واﻷﻓﻀﻞ.

×

ﺗﺼﺤﯿﺢ :ﯾُﺴﺎﻋﺪ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻋﻠﻰ واﻷﻓﻀﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻌﻘﺎر.

ﺗﻈﮭﺮ أھﻤﯿﺔ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻋﻠﻰ واﻷﻓﻀﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﺒﯿﻀﺎء )ﻓﻀﺎء(.

 .3ﺗﺼﺤﯿﺢ:
.........................................................................................................................................

 .4ﯾُﺤﺒﺬ ﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻋﻠﻰ واﻷﻓﻀﻞ اﻹﺟﺎزة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ.

√
×

ﺗﺼﺤﯿﺢ :ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻋﻠﻰ واﻷﻓﻀﻞ اﻹﺟﺎزة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ.

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﯾﺮﺗﺒﻂ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻋﻠﻰ واﻷﻓﻀﻞ ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح.

 .5ﺗﺼﺤﯿﺢ:
.........................................................................................................................................

اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﺧﺘﺮ إﺟﺎﺑﺔ واﺣﺪة ﺻﺤﯿﺤﺔ ﻟﻸﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
 /1ﻣﺎ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻹﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺎدي ﻛﺄﺣﺪ اﺧﺘﺒﺎرات اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻋﻠﻰ واﻷﻓﻀﻞ ؟
أ -ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ.
ب -اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺮﺟّﺢ ﻟﻸﺻﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﻣﺎدﯾًﺎ.
ج-إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﺤﻘﯿﻖ أﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح.
د-ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ.
 /2ﻓﻲ ﻣﺎذا ﺗﻜﻤﻦ أھﻤﯿﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻋﻠﻰ واﻷﻓﻀﻞ ﻟﻠﻌﻘﺎر؟
أ -ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎري.
ب -ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺎﺑﻠﯿﺔ ﺗﺴﻮﯾﻖ اﻟﻌﻘﺎر.
ج -ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻌﻘﺎر.
د-دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎر.
 /3ﻣﺎ ھﻲ ﺧﻄﻮات ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻋﻠﻰ واﻷﻓﻀﻞ ﻟﻠﻌﻘﺎر ؟
أ -ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ اﻷرض ﺑﯿﻀﺎء ﺛﻢ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ﺑﻤﺎ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﺮاﻓﻖ وﺗﻌﺪﯾﻼت ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ.

ب -ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻗﯿﻤﺔ اﻷرض ﺑﻤﺎ ﻋﻠﯿﮭﺎ وﻣﺮاﻓﻖ وﺗﻌﺪﯾﻼت ﺛﻢ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﯿﻀﺎء
ج -ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ اﻷرض ﺑﯿﻀﺎء ﺛﻢ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ أنَ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﺮاﻓﻖ وﺗﻌﺪﯾﻼت ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ.
د-ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻗﯿﻤﺔ اﻷرض ﺛﻢ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺒﻨﺎء ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﯿﻮم.
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√

 /4ﻣﺎذا ﯾﺤﺪث إذا ﺗﻐﯿﺮت أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﻌﻘﺎر ﻣﻮﺟﻮد ﺳﺎﺑﻘﺎ ؟
أ -ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎر ﻣﺠﺎزة وﯾﺠﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮھﺎ.
ب -ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎر ﻣﺠﺎزة وﻻ ﯾﺠﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮھﺎ.
ج -ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎر ﻣﺠﺎزة وﯾﺠﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮھﺎ
د-ﻻ ﺷﺊ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ.
 /5ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻘﯿﻮد اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗُﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻘﺎر ؟
أ -ﻗﯿﻮد ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ.
ب -ﻗﯿﻮد ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺴﺎﺣﺔ وﺷﻜﻞ ﻗﻄﻌﺔ اﻷرض.
ج -ﺣﻘﻮق اﻻرﺗﻔﺎق.
د -ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ.
اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ :أﺟﺐ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺆال اﻟﺘﺎﻟﻲ:
 .1أذﻛﺮ ﺧﻄﻮات ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻋﻠﻰ واﻷﻓﻀﻞ ) 3ﺧﻄﻮات(.
اﻟﺨﻄﻮة اﻷوﻟﻲ :ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ اﻷرض ﺑﯿﻀﺎء
اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ :ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻷرض ﺗﺤﺴﯿﻨﺎت وﻣﺮاﻓﻖ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ
اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :اﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻷﻋﻠﻰ واﻷﻓﻀﻞ

اﻟﺠﺰء اﻟﺮاﺑﻊ :أﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺳﺆال اﻟﺘﻤﺮﯾﻦ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
ﯾﺪرس ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺷﺮاء أرض ﻛﺒﯿﺮة ﻏﯿﺮ ﻣﻄﻮرة ﻣﺨﺼﺼﺔ ﺣﺎﻟﯿﺎ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺰراﻋﻲ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺷﺮاء
اﻷرض وإﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﻄﻮﯾﺮھﺎ وﺗﺤﻮﯾﻠﮭﺎ إﻟﻰ أرض ﺗﺠﺎرﯾﺔ .ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ دراﺳﺔ اﻟﺴﻮق ﯾﻤﻜﻦ إﻧﺸﺎء ﻣﺸﺮوﻋﯿﻦ
ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻷرض :اﻟﻤﺸﺮوع اﻷول ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ إﻧﺸﺎء ﻣﺒﻨﻲ ﯾﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﻜﺎﺗﺐ واﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺜﺎﻧﻲ ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ إﻧﺸﺎء
ﻣﺒﻨﻲ ﻣﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﺤﻼت ﺗﺠﺰﺋﺔ .ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻷرض ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
ﻣﺒﻨﻲ ﻣﺤﻼت اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ
ﻣﺒﻨﻲ ﻣﻜﺘﺒﻲ
اﻟﺒﻨﺪ
2

 80,000م2

اﻹﯾﺠﺎر ﻟﻠﻤﺘﺮ اﻟﻤﺮﺑﻊ اﻟﻮاﺣﺪ

 240﷼

 300﷼

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ

%40

%50

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﻤﻮ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﻲ

%5

%5

ﻣﻌﺪل اﻟﺮﺳﻤﻠﺔ )اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻤﻄﻠﻮب(

%12

%10

ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺒﻨﺎء ﻟﻠﻤﺘﺮ اﻟﻤﺮﺑﻊ اﻟﻮاﺣﺪ

 1,000﷼

 1,000﷼

اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺄﺟﯿﺮ

 100,000م

اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻋﻠﻰ واﻷﻓﻀﻞ ﻟﻸرض
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اﻟﺤﻞ
اﻟﺒﻨﺪ

ﻣﺒﻨﻲ ﻣﺤﻼت اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ

ﻣﺒﻨﻲ ﻣﻜﺘﺒﻲ

اﻹﯾﺠﺎر 100,000م 24,000,000= 240×2﷼
×40%
﷼
اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ 24,000,000
= 9,600,000﷼
9,600,000
–
اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ 24,000,000
=14,400,000﷼
ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺸﺮوع )

!","$$,$$$
'!$.

( =  120,000,000﷼

80,000م 19,200,000= 240×2﷼
19,200,000﷼×9,600,000= 50%
﷼
9,600,000
–
19,200,000
=9,600,000﷼
)

(,)$$,$$$
$.!$

( =  96,000,000﷼

ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺸﺮوع 100,000م80,000 100,000,000= 1,000×2م 80,000,000= 1,000×2﷼
﷼

 20,000,000﷼
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﻋﻠﻰ واﻷﻓﻀﻞ ﻟﻸرض :إﻧﺸﺎء ﻣﺸﺮوع ﻣﺒﻨﻲ ﻣﻜﺘﺒﻲ
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 16,000,000﷼

اﻟوﺣدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ :دراﺳﺔ اﻟﺟدوى اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول :دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﯾﻊ
اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
ﺗﺪرﯾﺐ 3
 -1أذﻛﺮ ﻣﺮاﺣﻞ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى ﻟﻠﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ؟
-1
-2
-3
-4
-5
-6

اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﺨﻄﯿﻄﯿﺔ
اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ
دراﺳﺔ اﻟﺴﻮق
اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻔﻨﯿﺔ
اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ

 -2أذﻛﺮ أھﻢ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﺠﺪوى اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
 ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺪاﺧﻠﻲ -ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺮﺑﺤﯿﺔ
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ﺗﻤﺎرﯾﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول :دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
اﻟﺠﺰء اﻷول :ﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ √ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ وﻋﻼﻣﺔ × ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ اﻟﺨﺎطﺌﺔ ﻣﻊ ﺗﺼﺤﯿﺢ اﻟﺨﻄﺄ )ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺨﺎطﺌﺔ(.
ﺗﻌﺘﺒﺮ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺧﻄﻮة ﻣﺒﻜﺮة ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﻌﻘﺎري.

 .1ﺗﺼﺤﯿﺢ:
.........................................................................................................................................

√

 .2اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع اﻟﻌﻘﺎري ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺟﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ وﺻﻒ وﻓﮭﻢ ×
ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﻮﻗﻊ وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وطﺮﺣﮭﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺨﺮاﺋﻂ
ﺗﺼﺤﯿﺢ :اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﺨﻄﯿﻄﯿﺔ....................................................................................................

 .3ﺗﻘﯿَﻢ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ و ﺗﻀﻤﻦ ﻋﺪم ﻓﺸﻞ اﻟﻤﺸﺮوع

×

ﺗﺼﺤﯿﺢ :ﺗﻘﯿَﻢ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ وﺗﻘﻠَﻞ ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﺸﻞ اﻟﻤﺸﺮوع

إذا ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ وﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ أﻣﻜﻦ ﻟﻠﻘﺎﺋﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى اﻗﺘﺮاح
√
 .4اﻟﮭﯿﻜﻞ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻤﺸﺮوع.
ﺗﺼﺤﯿﺢ:
.........................................................................................................................................

 .5ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻔﻨﯿﺔ دراﺳﺔ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﺮض و درﺟﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق.

ﺗﺼﺤﯿﺢ :دراﺳﺔ اﻟﺴﻮق..........................................................................................................

اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﺧﺘﺮ إﺟﺎﺑﺔ واﺣﺪة ﺻﺤﯿﺤﺔ ﻟﻸﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
 /1ﻣﺎ أھﻤﯿﺔ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ؟
أ -ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ.
ب -اﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ.
ج -ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾّﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ.
د-ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ.
 /2أي ﻣﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻔﻨﯿﺔ ؟
أ -دراﺳﺔ اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ.
ب -دراﺳﺔ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﺸﺮوع.
ج -ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات اﻟﻼزﻣﺔ.
د -دراﺳﺔ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔ.
 /3ﻣﺎذا ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﺨﻄﯿﻄﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع؟
أ -وﺻﻒ اﻟﻤﻮﻗﻊ.
ب -دراﺳﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﻮﻗﻊ.
ج -دراﺳﺔ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺘﺨﻄﯿﻄﻲ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﻗﻊ.
د -ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ.
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 /4ﻋﻠﻰ أي أﺳﺎس ﯾﺘﻢ ﺣﺴﺎب ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﺠﺪوى اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ؟
أ -اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺤﺮة.
ب -ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ.
ج -اﻟﺮﺑﺢ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺎﺋﺪة واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ.
د-إﯾﺮادات اﻟﻤﺸﺮوع.
 /5ﻣﺎذا ﯾﺠﺐ أﺧﺬه ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﺤﺴﺎب اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺤﺮة؟
أ -اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ.
ب -اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ.
ج -رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺪﻓﻮع.
د -ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ.
اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ :أﺟﺐ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
 .1ﻣﺎ اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ دراﺳﺔ اﻟﺴﻮق ودراﺳﺔ ﻗﺎﺑﻠﯿﺔ اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ.
ﺗﺨﺘﻠﻒ دراﺳﺔ اﻟﺴﻮق ﻋﻦ دراﺳﺔ ﻗﺎﺑﻠﯿﺔ اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ وﻛﻼھﻤﺎ ﻣﮭﻢ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﯾﻦ رأي ﺑﺸﺄن اﻟﻘﯿﻤﺔ .وﺗﺮﺗﻜﺰ دراﺳﺔ اﻟﺴﻮق ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﺳﻮق اﻟﻌﻘﺎرات ﺑﺄﻛﻤﻠﮫ ،ﺑﯿﻨﻤﺎ دراﺳﺔ ﻗﺎﺑﻠﯿﺔ اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎر ﻣﺤﺪد .وﯾﺘﻢ إﺟﺮاء دراﺳﺔ اﻟﺴﻮق ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻋﺎﻣﺔ،
وﯾﺠﺮي اﻟﻘﯿﺎم ﺑﮭﺎ ﻣﺮة واﺣﺪة )وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﯾﺠﺮي ﺗﺤﺪﯾﺜﮭﺎ ﺑﺼﻮرة دورﯾﺔ( .أﻣﺎ دراﺳﺎت ﻗﺎﺑﻠﯿﺔ اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ ﻓﯿﺘﻢ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﮭﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﺤﺪدة وﯾﺠﺮي اﻟﻘﯿﺎم ﺑﮭﺎ ﻟﻜﻞ ﻋﻘﺎر.

 .2 .أذﻛﺮ أھﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻔﻨﯿﺔ
ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻔﻨﯿﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻔﻨﯿﺔ واﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ،وﺗﺸﻤﻞ:
 ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺸﺮوع واﻟﺘﻮﺳﻌﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔﺗﺤﺪﯾﺪ اﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات اﻟﻔﻨﯿﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻧﺠﺎز اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ﻟﺴﯿﺮ اﻟﻤﺸﺮوع) :ﺗﺴﮭﯿﻞ ﺣﺮﻛﺔ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم وﻣﻮﻗﻊ اﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات واﻷوﻟﻮﯾﺎت ﻓﻲ اﻹﻧﺠﺎز( ﺗﻘﺪﯾﺮ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﯿﺔ واﻟﺨﺎﻣﺎت واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺤﺮﻛﺔ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ واﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻋﻦ إﻧﺠﺎز اﻟﻤﺸﺮوع -اﻟﺘﺼﻤﯿﻢ اﻟﮭﻨﺪﺳﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوع
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اﺳﺘﺨﺪام
ى واألفضل ودراسة الجدوى
وأﻓﻀﻞم األعل
وأﻋﻠﻰستخدا
اﻟﺴﻮقق واال
ﺗﺤﻠﯿﻞل السو
تحلي

 .1ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻮق اﻟﻌﻘﺎرات ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ،ﺳﺘﯿﻔﻦ ﻓﺎﻧﯿﻨﻎISBN 978-1-935328-57-5 (2014) MAI ،
 .2ﺟﻮرج ج ﻛﺮﯾﺲ ،ﺗﺎرﯾﻦ وﯾﺐ ،وﺟﻮن ﺳﻨﺎﯾﺪر ،ﺗﻘﻨﯿﺎت اﻟﺘﻨﺒﺆ وﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺴﻮق :ﻣﻨﮭﺞ ﻋﻤﻠﻲ )وﯾﺴﺘﺒﻮرت ،ﻛﻮﻧﯿﺘﯿﻜﺖ،
اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ :اﻟﻨﺎﺷﺮ .(1994 ،Quorum Books
 .3ﻣﺎرك ﻣﻮﻧﺰو ،وﻟﯿﺰا ﻓﯿﺮوﺳﻮ ﻣﻮﺳﯿﺎل ،ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎم وأﻋﻠﻰ وأﻓﻀﻞ اﺳﺘﺨﺪام )ﻣﺎﺳﻮن ،أوھﺎﯾﻮ اﻟﻮﻻﯾﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ :اﻟﻨﺎﺷﺮ  ،2010 ،Cengage Learningص 10
 .4ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺴﻮق ﻟﻠﻌﻘﺎرات :ﻣﻔﺎھﯿﻢ وﺗﻄﺒﯿﻘﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ وأﻋﻠﻰ وأﻓﻀﻞ اﺳﺘﺨﺪام 28 ،ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  ،2005ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ ﺳﺘﯿﻔﻦ
ﻓﺎﻧﯿﻨﻎ.ISBN-13: 978-0922154869 ISBN-10: 0922154864،
 .5اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﻌﻘﺎري اﻟﻤﮭﻨﻲ :دﻟﯿﻞ إﻟﻰ اﻷﻋﻤﺎل ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 1 ،أﺑﺮﯾﻞ  .2012ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ رﯾﺘﺸﺎرد ﺑﯿﺴﯿﺮ ودﯾﻔﯿﺪ
ISBN-10: 0874201632
ھﺎﻣﻠﺘﻮن؛ ISBN-13: 978-0874201635
 .6اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ :اﻟﻤﺒﺎدئ واﻟﺨﻄﻮات اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ 15 ،دﯾﺴﻤﺒﺮ ،2007ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ ﻣﺎﯾﻚ ﻣﺎﯾﻠﺰ ،وﻏﺎﯾﻞ
ﺑﯿﺮﻧﺰ ،وﻣﺎرك إﺑﻠﻲ ،وﻣﺎرك ﻟﻮﯾﺲ؛ ISBN-10: 0874209714 ISBN-13: 978-0874209716

