ﺡ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ ﻟﻠﻣﻘﻳﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﻳﻥ ١٤٤٠ ،ﻫـ

ﻓﻬﺭﺳﺔ ﻣﻛﺗﺑﺔ ﺍﻟﻣﻠﻙ ﻓﻬﺩ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﺃﺛﻧﺎء ﺍﻟﻧﺷﺭ
ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ ﻟﻠﻣﻘﻳﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﻳﻥ
ﺍﻟﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻡ ﻟﻠﺳﻭﻕ :ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ / .ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ
ﻟﻠﻣﻘﻳﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﻳﻥ  -.ﺍﻟﺭﻳﺎﺽ ١٤٤٠ ،ﻫـ
 ١٠٧ﺹ ؛ ..ﺳﻡ
ﺭﺩﻣﻙ٩٧٨-٦٠٣-٩١٢٠٤-٢-١ :
 -١ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ  -٢ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ  -٣ﻣﺣﺎﻓﻅ ﺃ.ﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥ
ﺩﻳﻭﻱ ٣٣٢٫٦٣٢٤

١٤٤٠/٥٩٧٥

ﺭﻗﻡ ﺍﻹﻳﺩﺍﻉ١٤٤٠/٥٩٧٥ :
ﺭﺩﻣﻙ٩٧٨-٦٠٣-٩١٢٠٤-٢-١ :

)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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برنامج تأهيل ُم ّ
قيمي العقار
الحقيبة التدريبية  :111التحليل املتقدم للسوق العقاري
أهداف الحقيبة التدريبية 111

تهدف هذه الوحدة التدريبية إلى تقديم وتطبيق طرق متقدمة في التمويل واالستثمار العقاري باإلضافة إلى تحليل وإدارة
املحافظ العقارية.

ُ ّ
أهداف املذكرة

للم ّ
هذه املذكرة بمثابة مرجع خاص ملتدربي أكاديمية تقييم التابعة للهيئة السعودية ُ
قيمين املعتمدين .والهدف منها هو تقديم
طرق متقدمة في التمويل العقاري (عبر توريق الديون العقارية) باإلضافة إلى تقديم وتطبيق طرق متقدمة في االستثمار
العقاري وتحليل املحافظ العقارية .تشمل املذكرة ما يلي:
▪ الوحدة األولي :التحليل املتقدم للتمويل واالستثمار العقاري.
▪ الوحدة الثانية :تحليل وإدارة املحافظ العقارية.

تنويه:
تبذل األكاديمية جميع الجهود املعقولة لضمان دقة واكتمال املعلومات الواردة في هذه املذكرةً .
ونظرا للطبيعة املتغيرة للمادة
العلمية وإمكانية حدوث خطأ بشري أو غير بشري ،نهيب بالقارئ أن يرجع للمصادر األصلية باعتبارها الحجية املطلقة في
ً
اختالفا ً
كبيرا في
هذا املوضوع .ويرجى مالحظة أن األمثلة الواردة في هذا النص هي لإليضاح فقط .والقيم الفعلية قد تختلف
مناطق ومدن ودول مختلفة.
للمزيد من املعلومات ،الرجاء االتصال بـ:
أكاديمية تقييم
للم ّ
الهيئة السعودية ُ
قيمين املعتمدين
الطابق الثالث ،مركز األماني ،حي الصحافة
 ،13321الرياض ،اململكة العربية السعودية

www.taqeem.gov.sa
i
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جدول البرنامج التدريبي

برنامج التدريب  :التحليل املتقدم للسوق العقاري
األيام :يومان
التاريخ /التوقيت

اليوم األول

اليوم الثاني

08.00 – 07.00
09.45 – 08.00

استقبال وتسجيل الحضور
الجلسة الثالثة (الوحدة الثانية)
الجلسة األولى (الوحدة األولي)
الفصل األول :تطبيق نظرية املحافظ على
الفصل األول :توريق الديون العقارية
االستثمار العقاري

09.45 – 10.00
11.15 – 10.00

استراحة
استئناف الجلسة الثالثة (الوحدة الثانية)
استئناف الجلسة األولي (الوحدة األولى)
تمارين عن الفصل األول (الوحدة الثانية)
تمارين عن الفصل األول (الوحدة األولي)

11.30 – 11.15

استراحة

12.45 – 11.30

الجلسة الرابعة (الوحدة الثانية)
صناديق االستثمار العقاري

الجلسة الثانية (الوحدة األولي)
الفصل الثاني :تحليل قرارات االستثمار
العقاري

13.15 – 12.45

صالة الظهر

15.00 – 13.15

استئناف الجلسة الرابعة (الوحدة الثانية)
استئناف الجلسة الثانية (الوحدة األولى)
تمارين عن الفصل الثاني (الوحدة الثانية)
تمارين عن الفصل الثاني (الوحدة األولي)
أسئلة ومناقشات

16.00 – 15.00
مالحظة:

ُيعطى املشاركون استراحة ملدة  15دقيقة في  45دقيقة في املحاضرات التي تزيد عن  90دقيقة (إن دعت الضرورة إلى ذلك).

ii

15.00 – 13.15
(اليوم األول)

12.45 – 11.30
(اليوم األول)
استئناف الجلسة الثانية
الفصل الثاني :تحليل قرارات
االستثمار العقاري

الجلسة الثانية (الوحدة األولي)
الفصل الثاني :تحليل قرارات
االستثمار العقاري

استئناف الجلسة األولى
 11.15 – 10.00الفصل األول :توريق الديون العقارية
(اليوم األول)

09.45 – 08.00
(اليوم األول)

التاريخ /التوقيت

v

في نهاية الجلسة ،يستطيع املشاركون استيعاب
حاالت التضارب في معاييراملفاضلة بين
االستثمارات العقارية باإلضافة إلى فهم تطبيقات
دراسة حاالت في تحليل االستثمارالعقاري.

عن استراتيجيات االستثمار العقاري باإلضافة إلى
ُ
طريقة تحليل ظهراملغلف.

في نهاية الجلسة ،يكتسب املشاركون فكرة عامة
عن مخاطر التوريق ودورها في أزمة الرهن العقاري
باإلضافة إلى الحكم الشرعي للتوريق.
في نهاية الجلسة ،يكتسب املشاركون فكرة ُمفصلة

هدف الجلسة
الجلسة
في نهاية الجلسة ،يستطيع املشاركون استيعاب
الجلسة األولى (الوحدة األولي)
الفصل األول :توريق الديون العقارية عملية توريق الديون العقارية ومراحلها باإلضافة إلى
معرفة بعض األدوات املبتكرة لتوريق الديون.

• تمارين عن الفصل الثاني

• معاييراملفاضلة بين االستثمارات العقارية
• دراسة حاالت في تحليل االستثمارالعقاري

• استراتيجيات االستثمارالعقاري
ُ
• تحليل ظهراملغلف

• مخاطرالتوريق وأزمة الرهن العقاري
• الجانب الشرعي لعملية توريق الديون
• تمارين عن الفصل األول

• الفرق بين التوريق ،التورق والتصكيك
• مراحل عملية توريق الديون
• أمثلة ألدوات مبتكرة لتوريق الديون

محتويات الجلسة

يوم واحد
ّ
املتدربون اكتساب معارف حول مراحل وأنواع عمليات توريق الديون العقارية ومدي مساهمتها في األزمة املالية العاملية.
في نهاية الوحدة يستطيع
باإلضافة إلى ذلك يكتسب املتدربون مهارات تطبيق التحليل املتقدم لالستثمارات العقارية.

الهدف الرئيس ي

عدد األيام

الوحدة األولى

التحليل املتقدم للتمويل واالستثمارالعقاري

خطة الجلسة التدريبية
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15.00 – 13.15
(اليوم الثاني)

12.45 – 11.30
(اليوم الثاني)

11.15 – 10.00
(اليوم الثاني)

09.45 – 08.00
(اليوم الثاني)

التاريخ /التوقيت

الهدف الرئيس ي

الوحدة الثانية
عدد األيام

في نهاية الجلسة ،يكتسب املشاركون فكرة عامة
عن صناديق االستثمارالعقاري املتداولة عبردراسة
حالة في سوق اململكة العربية السعودية.

عن صناديق االستثمار العقاري التقليدية
واملتداولة.

vi

استئناف الجلسة الرابعة
الفصل الثاني :صناديق االستثمار
العقاري

الجلسة الرابعة (الوحدة الثانية)
الفصل الثاني :صناديق االستثمار
العقاري

استئناف الجلسة الثالثة
الفصل األول :تطبيق نظرية املحافظ
على االستثمار العقاري

في نهاية الجلسة ،يستطيع املشاركون تطبيق
النظرية الحديثة إلدارة املحافظ على االستثمارات
العقارية وتكوين محفظة عقارية مثلي.
في نهاية الجلسة ،يكتسب املشاركون فكرة ُمفصلة

هدف الجلسة
الجلسة
ُ
الجلسة الثالثة (الوحدة الثانية) في نهاية الجلسة ،يكتسب املشاركون فكرة مفصلة
الفصل األول :تطبيق نظرية املحافظ عن أساسيات النظرية الحديثة إلدارة املحافظ
على االستثمار العقاري

• تمارين عن الفصل الثاني

• مقدمة عن صناديق االستثمارالعقاري
• صناديق االستثمارالعقاري املتداولة في
اململكة
• دراسة حالة" :صندوق الرياض ريت"

• دراسة حالة :تكوين محفظة عقارية مثلي
• تمارين عن الفصل األول

• تنويع املحافظ العقارية

• تنويع املحافظ االستثمارية

• تفادي املخاطرودوال املنفعة

• مفاهيم أساسية في إدارة املحافظ

محتويات الجلسة

تحليل وإدارة املحافظ العقارية
يوم واحد
ّ
في نهاية هذه الوحدة يستطيع املتدربون اكتساب مهارات حول تطبيق النظرية الحديثة للمحافظ على القطاع العقاري .باإلضافة إلى ذلك يكتسب
املتدربون معارف حول واقع صناديق االستثمارالعقاري في اململكة العربية السعودية.

خطة الجلسة التدريبية
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الوحدة األولي :التحليل املتقدم للتمويل واالستثمارالعقاري
أهداف الوحدة

ّ
املتدربون اكتساب معارف حول مراحل وأنواع عمليات توريق الديون العقارية ومدي
في نهاية هذه الوحدة يستطيع
مساهمتها في األزمة املالية العاملية .باإلضافة إلى ذلك يكتسب املتدربون مهارات تطبيق التحليل املتقدم لالستثمارات
العقارية.

محتويات الوحدة
تتكون الوحدة من فصلين:
الفصل األول :توريق الديون العقارية
الفصل الثاني :تحليل قرارات االستثمار العقاري

ُ
املنهجية املعتمدة
 املحاضرة النقاش -االختبار

املدة
يوم ونصف

3
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الفصل األول :توريق الديون العقارية
تدريب1
 -1ما الفرق بين التوريق ،التورق والتصكيك؟
التوريق

-2
.................................
.................................
-3
.................................
.................................
-4
.................................
.................................
................................

التورق

التصكيك

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

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

 -2أذكر األطراف الرئيسية واملساندة في عملية التوريق
األطراف الرئيسية

األطراف املساندة

…………………………………………………

…………………………………………………
…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………
……………………………………………….

…………………………………………………
……………………………………………….

…………………………………………………
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 .1مقدمة عن توريق الديون
ُ
ُ
التوريق أو التسنيد ( )Securitizationهو عملية تحويل القروض املسندة من البنوك واملؤسسات املالية إلى أوراق مالية
قابلة للتداول ( )Marketable securitiesوتهدف هذه العملية باألساس إلى تحويل القروض من أصول غير سائلة (غير
ُ
متداولة) إلى أصول سائلة (متداولة) .وتستند األوراق املالية املصدرة إلى ضمانات عينية أو مالية ،ذات تدفقات نقدية
مستقبلية ويتم عرضها للجمهور من خالل سوق رأس املال وبالتالي فان عملية التوريق قامت بتحويل الديون (مع املخاطر
والضمانات املرتبطة بها) من املقرض األساس ي إلى مقرضين آخرين.
نشأت عمليات التوريق ألول مرة في الواليات املتحدة األمريكية من خالل الهيئة الفدرالية الوطنية للرهن العقاري
( )Federal National Mortgage Associationوالتي يشار اليها باختصار فاني ماي " ."Fannie Maeتأسست الهيئة
الفدرالية الوطنية للرهن العقاري سنة  1938بعد أزمة الكساد الكبير التي حدثت في الثالثينات من القرن العشرين وقد
ساهمت في حل مشكلة التمويل العقاري لإلسكان في ظل الركود .وتعتبر فاني ماي أول مؤسسة مالية متخصصة في إعادة
تمويل الرهن العقاري في الواليات املتحدة األمريكية .وفي سنة  1968تم إجراء تعديالت على القانون الوطني لإلسكان وتم
تقسيم الهيئة الفدرالية الوطنية للرهن العقاري وإنشاء الهيئة الوطنية الحكومية للرهن العقاري ( Government
 )National Mortgage Associationوالتي يشار اليها باختصار جني ماي " "Ginnie Maeوهي هيئة حكومية مهمتها
األساسية تتمثل تسهيل عملية الحصول على سكن وذلك من خالل توفير أدوات مالية تتمثل في أوراق مالية مضمونة
برهونات عقارية .جني ماي ال تقوم بإقراض املال وإنما تقوم بدور الضامن لألوراق املالية التي تصدرها املؤسسات املالية
املعتمدة مما يعزز الثقة لدي املستثمرين .وتعتبر كل من "جيني ماي" (حكومية) و "فاني ماي" (شبه حكومية) أول هيئتين
متخصصتين في مجال ضمان الرهن العقاري .وفي سنة  1970تم إنشاء املؤسسة االتحادية لرهن القروض السكنية
( )Federal Home Loan Mortgage Corporationوالتي يشار اليها باختصار فريدي ماك " "Freddie Macوذلك من
أجل زيادة حجم سوق قروض الرهن العقاري .وتقوم كل من جني ماي وفريدي ماك وفاني ماي بتوفير السيولة للمقرضين
(البنوك واملؤسسات املالية) في سوق اإلقراض الثانوية .يستعرض الشكل ( )1دور جني ماي وفريدي ماك وفاني ماي في
عملية التمويل العقاري.

5

منهج  :111التحليل املتقدم للسوق العقاري

البنك يقرض العمالء قروض
الرهن العقاري

البنك يبيع قروض الرهن
العقاري إلى فريدي ماك أو فاني
ماي أو جني ماي

فريدي ماك أو فاني ماي أو جني ماي
تبيع أوراق مالية مضمونة برهن
عقاري للمستثمرين

الشكل ( :)1دور فريدي ماك وفاني ماي في عملية التمويل العقاري
أول من قام بعملية توريق فعلية "جني ماي" في سنة  1970ثم "فاني ماي" في سنة  .1971توالت عمليات التوريق بنسق
مرتفع وفي بداية الثمانينيات وحصلت أول عملية توريق خارج الواليات املتحدة األمريكية وكان ذلك في اململكة املتحدة سنة
 1985وكانت عمليات التوريق إلى نهاية الثمانينات حكرا على الدول الصناعية املتطورة .وفي التسعينات توسعت عمليات
التوريق لتشمل دول عديدة منها دول عربية على غرار الكويت ومصر والجزائر.

 .1.1الفرق بين التوريق ،التورق والتصكيك
التوريق هو ما سبق بيانه في الفقرة السابقة أما التورق هو عقد البيع الذي ال يقصد منه صاحبه االنتفاع بالسلعة ،ولكن
يقصد من ورائه الحصول على املال .فالتورق إذا هو عملية شراء سلعة إلى أجل ،ثم بيعها على غير بائعها نقدا للحصول
على املال .وينقسم التورق إلى تورق حقيقي وتورق منظم .وقد أجاز مجمع الفقه اإلسالمي الدولي التورق الحقيقي ويكون
عبر شراء حقيقي لسلعة بثمن آجل تدخل في ملك املشتري ويقبضها قبضا حقيقيا وتقع في ضمانه ،ثم يقوم ببيعه هو
6
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(املشتري) بثمن حال لحاجته إليه ،قد يتمكن من الحصول عليه وقد ال يتمكن .أما التورق املنظم فيكون عبر املصرف
الذي يقوم بكل األعمال من شراء واستالم السلعة وإعادة بيعها وما على العميل إال استالم ثمن السلعة حاال .وقد أقر
مجمع الفقه اإلسالمي الدولي عدم جواز التورق املنظم الذي سبق توصيفه لألمور اآلتية:
 -1أن التزام البائع في عقد التورق بالوكالة في بيع السلعة ملشتر آخر أو ترتيب من يشتريها يجعلها شبيهة بالعينة املمنوعة
شرعا ،سواء أكان االلتزام مشروطا صراحة أم بحكم العرف والعادة املتبعة.
 -2أن هذه املعاملة تؤدي في كثير من الحاالت إلى اإلخالل بشروط القبض الشرعي الالزم لصحة املعاملة.
 -3أن واقع هذه املعاملة يقوم على منح تمويل نقدي بزيادة ملا سمي باملستورق فيها من املصرف في معامالت البيع والشراء
التي تجري منه والتي هي صورية في معظم أحوالها ،هدف البنك من إجرائها أن تعود عليه بزيادة على ما قدم من تمويل.
بالنسبة للتصكيك فهو عملية تحویل األصول (املوجودات) إلى صكوك وطرحها للبیع ويستخدم مصطلح الصك في التمويل
اإلسالمي وهي ورقة مالية مكتوبة تثبت لحاملها حقا في مال أو في ملكية شائعة لألصول .وقد عرفت هيئة املحاسبة
واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية الصكوك في املعيار الشرعي رقم  17بكونها "وثائق متســاوية القيمة تمثل حصصا
شــائعة في ملكيــة أعيان أو منافع أو خدمات أو في موجودات مشــروع معين أو نشاط استثماري خاص ،وذلك بعد تحصيل
قيمة الصكوك وقفــل باب االكتتاب وبدء اســتخدامها فيما أصدرت من أجله .وتعــرف هذه الصكوك في هذا املعيار
بالصكوك االســتثمارية تمييزا لها عن األسهم وسندات القرض" .وقدم املعيار أنواع صكوك االستثمار ومنها صكوك ملكية
املوجودات املؤجرة ،صكوك ملكية املنافع ،صكوك السلم ،صكوك االستصناع ،صكوك املرابحة ،صكوك املشاركة،
صكوك املزارعة ،صكوك املساقاة وصكوك املغارسة .1وقد أوص ي البيان الختامي لندوة البركة الثانية والعشرين لالقتصاد
اإلسالمي املنعقدة في مملكة البحرين  8و 9ربيع اآلخر 1423هـ املوافق  19و 20حزيران (يونيو) 2002م إلى اختيار تسمية
(التصكيك) بديال عن مصطلح (التوريق) الذي يقصد به في التطبيق التقليدي تحويل الديون إلى سندات ،وأن استخدام
(التوريق) في إطار املصارف اإلسالمية ينبغي أن يقرن بما يدل على اختالفه عن املفهوم التقليدي .يلخص الجدول ( )1أهم
الفروقات بين مصطلحات التوريق ،التورق والتصكيك.

 1للمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى املعايير الشرعية التي تم اعتمادها حتى نوفمبر  2017من طرف هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية
file:///C:/Users/mmcd/Downloads/Shariaah-Standards-ARB.pdf
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الجدول ( :)1أهم الفروقات بين مصطلحات التوريق ،التورق والتصكيك
التوريق

تحويل الديون إلى سندات قابلة للتداول

التصكيك

تحويل املوجودات (األصول) إلى صكوك قابلة للتداول

التورق

عملية شراء سلعة إلى أجل ،ثم بيعها على غير بائعها نقدا

 .2.1دوافع التوريق
تم استخدام التوريق باألساس في النشاط املصرفي وذلك بهدف توفير السيولة ونقل املخاطر وخفض تكلفة التمويل
باإلضافة إلى عدة مزايا أخري .خالل هذه الفقرة نستعرض أهم دوافع التوريق بالنسبة للبنوك واملؤسسات املالية:
أ -توفيرالسيولة :عادة تلجأ املصارف إلى السوق النقدي لتوفير السيولة عبر إصدار أوراق مالية قصيرة األجل مثل
شهادات اإليداع املصرفية .ولكن بوجود التوريق يمكن للبنك الحصول على السيولة الالزمة عبر توريق جزء من
الديون وبيعها للجمهور.
ُ
ب -نقل املخاطر :تمكن عملية التوريق من نقل املخاطر املرتبطة بقروض الرهن العقاري (مخاطر االئتمان،
السيولة ،أسعار الفائدة )...من املصرف إلى املستثمرين وبالتالي تقوم عملية التوريق بنقل وتوزيع املخاطر.
ت -زيادة اإلقراض وتحسين الكفاءة التشغيلية :ويكون ذلك عبر تحويل األصول غير السائلة إلى أصول سائلة مما
يساعد على زيادة اإلقراض وتحسين الكفاءة التشغيلية للموارد دون الحاجة إلى زيادة حقوق امللكية.
ث -تحسين كفاية رأس املال :املقصود بمصطلح كفاية رأس املال هو تحديد العالقة بين مصادر رأس مال املصرف
واملخاطر املحتملة ويرمز إلى قدرة املصارف على الوفاء بالتزاماتها ومواجهة املخاطر والخسائر غير املتوقعة .وقد
أعطت لجنة بازل  1و 2و 3أهمية كبري لكفاية رأس مال املصارف بهدف الحفاظ على استقرار النظام املالي.
وتساهم عملية التوريق في تقليص مبلغ املخصص النظامي للديون املشكوك فيها ألنه تم نقل وتوزيع املخاطر.

كما تحقق عملية التوريق العديد من املزايا األخرى بالنسبة للشركات واملستثمرين واألسواق املالية:
-

مساعدة الشركات على توفير مصادر رأس مال جديدة بخالف املصادر التقليدية
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-

تنشيط األسواق املالية عبر زيادة حجم األوراق املالية املتداولة وعرض أوراق مالية جديدة

-

تنويع فرص االستثمار عبر طرح أوراق مالية جديدة ومختلفة من ناحية العائد واملخاطرة

يستعرض الشكل ( )2أهم مزايا عملية التوريق ملختلف األطراف

توفيرالسيولة  -نقل املخاطر
زيادة اإلقراض -تحسين الكفاءة
التشغيلية  -تحسين كفاية رأس املال

تنويع املحفظة االستثمارية –
أوراق مالية مختلفة من حيث
العائد واملخاطر

تنشيط سوق رأس املال – زيادة
حجم التداول – طرح أوراق مالية
جديدة

الشكل ( :)2مزايا عملية التوريق

 .3.1أنواع التوريق
يمكن تصنيف التوريق حسب نوع الضمان ،طبيعة التوريق ،نوع األصل موضوع الضمان ومدة التوريق:
أ -التوريق حسب نوع الضمان :ويشمل التوريق بضمان أصول ثابتة والتوريق بضمان متحصالت أجلة والتوريق
بضمان حكومي.
ب -التوريق حسب طبيعته :ويكون عبر انتقال األصول من خالل بيع حقيقي مقابل شهادات لنقل امللكية ،أو عبر
انتقال األصول بكفاءة في صورة إدارة مديونية وإصدار سندات قابلة للتداول تختلف حسب درجة املخاطر
والسيولة.
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ج -التوريق حسب األصل موضوع التوريق :يمكن تصنيف التوريق حسب توريق القروض أو الديون ،توريق
تدفقات الفوائد املستقبلية ،توريق املوجودات العينية...
ح -التوريق حسب املدة :يمكن تصنيف التوريق إلى قصير وطويل األجل .وتلجأ املؤسسات إلى التوريق قصير األجل
عبر إصدار أوراق مالية فترة استحقاقها أقل من سنة مثل األوراق التجارية املضمونة باألصول ( Asset backed
 )commercial papersوالى إصدار أوراق مالية طويلة األجل والتي تكون فترة استحقاقها أكبر من سنة مثل
األوراق املالية املضمونة بأصول ()Asset backed securities

 .2مراحل عملية التوريق
عملية توريق الديون تمر بالعديد من املراحل وتشمل العديد من األطراف منهم أطراف رئيسية وأطراف مساعدة.

 .1.2األطراف الرئيسية للتوريق
أ -املقرض األصلي أو املنشأ ( :)Originatorاملؤسسة أو الشركة التي تقدم القروض والتمويل والتي يترتب عليها
إنشاء التزامات لصالحها ونذكر على سبيل املثال البنوك التجارية والبنوك املتخصصة (العقارية ،الزراعية)...
وشركات التمويل واملؤسسات املالية والتي تريد توريق أصولها وقد تكون إما مالكة لألصول موضوع التوريق أو
لها قروض أو مستحقات مالية في ذمة األخرين.
ب -املنشأة ذات الغرض الخاص ( :)Special Purpose Vehicle, SPVويطلق عليها كذلك مؤسسة التوريق
ويقتصر غرضها على عملية اإلصدار ومتابعة عملية التوريق نيابة عن املقرض األصلي مقابل أجر أو عمولة تحدد
بنشرة اإلصدار .ويجب على املنشأة عدم القيام بأي نشاط أخر غير النشاط الذي أنشئت من أجله ،وذلك لكي
ال يتولد عن ذلك دائنين جدد مما يؤدي للمرور بضائقة مالية يمكن أن تنتهي بتقديم طلب إفالس إجباري.
ويتواصل وجود املنشأة ذات الغرض الخاص إلى تاريخ استحقاق (إطفاء) األوراق املالية املصدرة .وتعتبر املنشأة
ذات الغرض الخاص كيان قانوني ينشأ خصيصا للقيام بمهمة التوريق ،وهو كيان مستقل عن املقرض األصلي
(املُنشأ) بغرض الحماية من اإلفالس أو الصعوبات املالية التي قد تحدث ُ
للمنشأ .وعند القيام بعملية التوريق
ُ
فان األصول موضوع التوريق تنتقل من املنشأ إلى املنشأة ذات الغرض الخاص.
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ت -املقترضون (أو املدينون) :وهم األطراف الذين اقترضوا من املقرض األصلي ويكون دورهم في عملية التوريق هو
الوفاء بتسديد أقساط القرض إلى الجهة املكلفة بتحصيل القروض محل التوريق.
ث -املستثمرون (أو املكتتبون) :يمكن أن يكونوا أشخاص طبيعيين أو اعتباريين من بنوك استثمارية ،صناديق
تأمينات ومعاشات ،صناديق استثمار وغيرها ،ويعتبر املستثمرون طرف رئيس ي في عملية التوريق ألنهم يحلون
محل الدائن األصلي كدائنين جدد.

 .2.2األطراف املساندة للتوريق
أ -وكاالت التصنيف االئتماني :تقوم هذه الوكاالت بدور أساس ي في تصنيف األوراق املالية التي تطرح في أسواق رأس
املال ويساعد التصنيف في معرفة املالءة االئتمانية ودرجة مخاطر عدم السداد املرتبطة باإلصدار .ويعتمد
املستثمرون على التصنيف االئتماني كأحد ركائز قرارات االستثمار ألن التصنيف يمكنهم من معرفة درجة مخاطر
اإلصدار وبالتالي تحديد العائد املطلوب على هذه النوعية من االستثمارات .وتعتبر ()Standard & Poor's
و( )Moody'sو()Fitch Groupمن أكبر وكاالت التصنيف االئتماني.
ب -شركة خدمة الدين :تمثل الجهة القائمة على التحصيل الدوري للدين من قبل املقترضون في تواريخ االستحقاق
التي تم االتفاق عليها ُمسبقا ،وتسليمها إلى املنشأة ذات الغرض الخاص لتقوم بسداد حقوق املستثمرين في
مواعيدها ،وفي العديد من الحاالت تكون هذه الشركة هي نفسها ُمنشأة القروض (املقرض األصلي).
تُ -معزز االئتمان ( :)Credit enhancementويسمي كذلك ُمقدم خدمات الضمان وهي مؤسسة مالية يكون دورها
حماية مصالح املستثمرين (حملة األوراق املالية) عبر تقليص مخاطر عدم السدادُ .يعتبر ُمعزز االئتمان الضامن
لحقوق حملة األوراق املالية في تحصيل مستحقاتهم وقد يكون هذا الطرف شركة (أو شركات) التأمين أو مؤسسة
حكومية ،مثل "جنى مي" في الواليات املتحدة األمريكية.
ُ
ث -املنظم :ويلعب دور الوسيط لترويج األوراق املالية التي تم إصدارها.
ج -أمين املحفظة (ُ :)Depositorيمثل جهة ال تشارك في األعمال التجارية لعملية التوريق ،ويكون دورها األساس ي
متابعة األوراق املالية املرهونة باألصول وتقدير قيمتها الحقيقية والتأكد من أية ضمانات إضافية دخلت في تقييم
اإلصدار.
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 .3.2خطوات التوريق
يمكن تلخيص خطوات التوريق في الشكل (.)3

إنشاء أوراق مالية

تحويل القروض

3
4
المستثمرون -الصناديق االستثمارية...

2
المنشأة ذات الغرض الخاص

البنك

SPV

1
إنشاء " المنشأة ذات
الغرض الخاص "

المستثمرون يشترون األوراق المالية
ويدفعون المبلغ إلى ()SPV

( )SPVتقوم بتحويل المبلغ إلى البنك

5

6

الشكل ( :)3خطوات عملية التوريق
الخطوة األولي :يقوم املقرض األصلي (البنك) بإنشاء "املنشأة ذات الغرض الخاص"
الخطوة الثانية :يقوم البنك بتحويل القروض موضوع التوريق (محفظة التوريق) إلى "املنشأة ذات الغرض الخاص"
الخطوة الثالثة :تقوم "املنشأة ذات الغرض الخاص" بتصنيف محفظة التوريق حسب درجة املخاطر وإصدار أوراق مالية
متعددة ومختلفة.
الخطوة الرابعة :يتم بيع األوراق املالية إلى املستثمرون (املكتتبون) إما مباشرة عن طريق "املنشأة ذات الغرض الخاص"
ُ
أو عن طريق املنظم.
الخطوة الخامسة :يتم تحصيل مبالغ بيع األوراق املالية من طرف املستثمرين وتحويلها إلى "املنشأة ذات الغرض الخاص"
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الخطوة السادسة :يتم تحويل مبالغ عملية البيع إلى البنك
بعد ذلك يتم تحصيل أقساط القروض من املقترضين من خالل شركة خدمة الدين (أو البنك نفسه) وتسليمها إلى املنشأة
ذات الغرض الخاص لتقوم بسداد حقوق املستثمرين في مواعيدها وتتواصل العملية إلى تاريخ استحقاق (إطفاء) األوراق
املالية.

 .3أدوات ُمبتكرة لتوريق الديون
يوجد العديد من أدوات التوريق ومن أهمها األوراق املالية بضمان الرهن العقاري واألوراق املالية بضمان بأصول.

 .1.3األوراق املالية بضمان الرهن العقاري ()Mortgage Backed Securities; MBS
األوراق املالية املستندة إلى قروض الرهن العقاري ( )MBSهي أول منتجات عملية التوريق في الواليات املتحدة األمريكية.
وهي أوراق مالية تم إصدارها في مقابل قروض الرهن العقاري ،وتتيح لحاملها الحق في الحصول على فوائد في تواريخ
استحقاق محددة .ويتم إصدار األوراق املالية بضمانة الرهونات العقارية وتنقسم هذه األوراق إلى فئتين:
-

أوراق مالية بضمان رهن عقاري سكني ()Residential Mortgage Backed Securities; RMBS

-

أوراق مالية بضمان رهن عقاري تجاري ))Commercial Mortgage Backed Securities; CRMBS

في البداية كانت عملية التوريق تقوم على مجموعة من القروض والديون املتجانسة (قروض سكنية ،تجارية )...وبعد ذلك
أصبح التوريق يشمل على محفظة توريق غير متجانسة من ناحية األوراق والضمانات ودرجة املخاطر وتم تصميم لذلك
أوراق مالية مختلفة تسمي سندات عقارية مضمونة ( )Collateralized Mortgage Obligation; CMOوتعطي هذه
السندات فوائد مختلفة حسب درجة مخاطر الورقة.

 .1.3األوراق املالية بضمان األصول ()Asset Backed Securities; ABS
األوراق املالية بضمان األصول هي أوراق مالية تصدر في أصول غير قروض الرهن العقاري ،مثل قروض االستهالك وقروض
بطاقات االئتمان وغيرها وتتميز بكونها تستند ملحفظة أصول متجانسة .ومع تطور عمليات التوريق أصبح التوريق يشمل
على محفظة أصول غير متجانسة ونتج عنها ظهور منتجات جديدة أهمها سندات الدين املضمونة أو التزامات الدين
املضمونة ( )Collateralized Debt Obligationوهذه السندات هي األكبر أهمية في سوق التوريق ،وأكثرها انتشارا في
13
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السنوات األخيرة ،والتي اعتبرت أكثر أدوات التوريق سببا في حدوث األزمة املالية العاملية .وتنقسم سندات الدين املضمونة
إلى سندات القروض املضمونة ( ،)Collateralized Loan Obligationالتزامات السندات املضمونة ( Collateralized Bond
 )Obligationوسندات الدين املضمونة املركبة ()Synthetic Collateralized Debt Obligation

 .4مخاطرالتوريق وأزمة الرهن العقاري
 .1.4مخاطرالتوريق
تحتوي عملية التوريق على العديد من املخاطر أهمها:
أ -املخاطر االئتمانية ( :)Credit riskوتتمثل في عدم قدرة املقترض على سداد أقساط القرض والوفاء بالتزاماته
تجاه املقرض األصلي .كما تشمل املخاطر االئتمانية ُمعزز االئتمان (املؤسسة املالية الضامنة لعملية التوريق)
ب -مخاطرالسوق ( :)Market Riskوتتمثل في املخاطر املتعلقة بأسعار الفائدة وتقلبات أسعار الصرف والتي تؤثر
على عوائد ومخاطر األوراق املالية.
ت -املخاطر التشغيلية ( :)Operational Riskوهي املخاطر الناجمة عن عدم كفاءة عملية التوريق نتيجة عدم
اختيار جيد ملحفظة التوريق أو لشركة خدمات الدين أو خطأ في التقييم.
ث -مخاطرالضمانات ( :)Collateral Riskمخاطر الخسارة الناتجة عن األخطاء في طبيعة أو عدد أو قيمة الضمان
موضوع عملية التوريق باإلضافة إلى مخاطر التقلبات في قيمة الضمان.
ج -مخاطر السمعة ( :)Reputational Riskمخاطر الخسارة الناجمة عن األضرار التي لحقت بسمعة املقرض
األصلي ،في خسارة حصة السوق؛ زيادة التكاليف التشغيلية؛ أو انخفاض كبير في قيمة األسهم ،نتيجة لحدث
معاكس أو يحتمل أن يكون جنائيا حتى إذا لم تكن املؤسسة املالية مذنبة.

 .2.4دور عمليات التوريق في أزمة الرهن العقاري
في أعقاب أزمة دوت كوم (وتعرف أيضا بفقاعة اإلنترنت أو فقاعة تكنلوجيا املعلومات) وكذلك أحداث  11سبتمبر 2001
تم تخفيض أسعار الفائدة في الواليات املتحدة إلى نسبة  %1فقط للحفاظ على قوة االقتصاد مما شجع البنوك على
االقتراض من بنك االحتياط الفدرالي بنسبة منخفضة وبالتالي أصبحت البنوك ُمقترضة لألموال .وفي نفس الوقت تم
تشجيع األسر محدودة الدخل واملقترضين ذو التصنيف االئتماني املنخفض ( )Subprime borrowersعلى تملك مساكن
14

منهج  :111التحليل املتقدم للسوق العقاري

عبر االقتراض وقد قامت "فاني ماي" و"فريدي ماك" بشراء قروض الرهن العقاري التي تمنحها البنوك للمقترضين ذو
التصنيف االئتماني املنخفض والتي تسمي ( .)Subprime loansوبالتالي أفرطت البنوك في منح قروض الرهن العقاري ذات
املخاطر املرتفعة وكانت نسب الفائدة على هذه القروض متغيرة .وكان الهدف األساس ي من زيادة اإلقراض تعظيم األرباح
للبنوك بدون دراسة جيدة للمالءة االئتمانية للمقترضين وبدون تقييم فعلي وعادل للرهونات العقارية (الضمانات) على
أساس أن البنك يستطيع توريق الديون وبالتالي تحويل املخاطر خارج البنك .ووصل التساهل في إسناد القروض إلى حد
املجازفة وتوسعت مقابل ذلك عمليات التوريق.
مع ارتفاع حاالت اإلفالس في الواليات املتحدة األمريكية عقب أحداث  11سبتمبر  2001سجلت نسب البطالة والتضخم
ارتفاعا ملحوظا مما أدي بنك االحتياطي الفدرالي إلى رفع أسعار الفائدة بين  .2006-2004وبما أن قروض الرهن العقاري
ُ
املسندة تعتمد على فائدة متغيرة فان نسبة كبيرة من املقترضين (وهم في األصل ذو مالءة ائتمانية منخفضة) عجزت عن
سداد القروض والوفاء بالتزاماتها .وبالتالي تم حجز العقارات املرهونة وبيعها ،وأمام وفرة املعروض وتراجع السوق العقاري
انهارت أسعار املساكن املرهونة حتى أصبح سعرها ال يغطي قيمة األرض .انهيار أسعار املساكن أدي إلى إفالس العديد من
البنوك وبالتالي عدم القدرة على سداد مستحقات حملة األوراق املالية موضوع التوريق .وقد توقف املستثمرون في شراء
هذه النوعية من األوراق مما أدي إلى حدوث خسائر كبيرة للمؤسسات املالية التي تتعامل بالتوريق .ومما زاد في حالة عدم
الثقة والذعر لدي املستثمرين إفالس بنك " "Lehman Brothersفي  14سبتمبر  2008والذي يعتبر تاريخ مفصلي في األزمة
املالية العاملية (وتسمي كذلك أزمة الرهن العقاري) حتى أن العديد من الباحثين اعتبروا أن هذا التاريخ هو التاريخ الفعلي
الندالع األزمة املالية العاملية .من خالل استعراض أسباب األزمة املالية العاملية يمكن تلخيص دور عمليات التوريق في اندالع
األزمة من خالل الشكل (.)4
التساهل في عملية

التهاون في عملية تقييم

اإلقراض

الرهونات العقارية

عدم تقييم جيد

زيادة عمليات التوريق

للمخاطر املرتبطة

بهدف تعظيم األرباح

بعملية التوريق
الشكل ( :)4دور عمليات التوريق في اندالع األزمة املالية العاملية
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 .5الجانب الشرعي لعملية توريق الديون
نظر مجلـس املجمـع الفقهـي اإلسالمـي فـي دورته السادسة عشرة املنعقـدة بمكـة املكرمـة ،في املدة من  21إلى
ُ
1422/10/26ه ،املوافق :من  1إلى 2002/10/5م ،في موضوع( :بيع الدين) .وبعد استعراض البحوث املقدمة ،واملناقشات
َ
ُ ْ
اّلل ال َب ْي َع َو َحر َم
املستفيضة حول املوضوع ،وما تقرر في فقه املعامالت من أن البيع في أصله حالل ،لقوله تعالىَ ( :وأ َحل
ّ
الربا) [البقرة .]275 :ولكــن البيع له أركان وشروط البد من تحقق وجودها ،فإذا تحققت األركان والشروط وانتفت املوانع
كان البيع صحيحا ،وقد اتضح من البحوث املقدمة أن بيع الدين له صور عديدة؛ منها ما هو جائز ،ومنها ما هو ممنوع،
ّ
ويجمع الصور املمنوعة وجود أحد نوعي الربا :ربا الفضل ،وربا النساء ،في صورة ّما ،مثل بيع الدين الربوي بجنسه ،أو
وجود الغرر الذي يفسد البيع؛ كما إذا ترتب على بيع الدين عدم القدرة على التسليم ونحوه؛ لنهيه صلى هللا عليه وسلم
عن بيع الكالئ بالكالئ (أي الدين بالدين) .وبناء على ذلك قرر املجمع ما يلي:
ا
أوال :من صور بيع الدين الجائزة :بيع الدين للمدين نفسه بثمن َحـ ّ
ـال؛ ألن شرط التسليم متحقق؛ حيث إن ما في ذمته
مقبوض حكما ،فانتفي املانع من بيع الدين ،الذي هو عدم القدرة على التسليم.
ا
ثانيا :من صور بيع الدين غيرالجائزة:
أ -بيع الدين للمدين بثمن مؤجل أكثر من مقدار الدين؛ ألنه صورة من صور الربا ،وهو ممنوع شرعا ،وهو ما يطلق
عليه (جدولة الدين).
ب -بيع الدين لغير املدين بثمن مؤجل من جنسه ،أو من غير جنسه؛ ألنها من صور بيع الكالئ بالكالئ املمنوع شرعا.
ا
ثالثا :بعض التطبيقات املعاصرة في التصرف في الديون:
أ -ال يــجوز حسم األوراق التجارية (الشيكات ،السندات اإلذنية ،الكمبياالت)؛ ملا فيه مـن بيع الدين لغير املدين على
وجه يشتمل على الربا.
ب -ال يجوز التعامل بالسندات الربوية إصدارا ،أو تداوال ،أو بيعا؛ الشتمالها على الفوائد الربوية.
ج -ال يجوز توريق الديون بحيث تكون قابلة للتداول في سوق ثانويـة؛ ألنه في معنى حسم األوراق التجارية املشار
لحكمه في الفقرة (أ).
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ا
رابع ـا :يرى املجمع أن البديل الشرعي لحسم األوراق التجارية ،وبيع السندات هو بيعها بالعروض (السلع) شريطة تسلم
البائع إياها عند العقد ،ولو كان ثمن السلعة أقل من قيمة الورقة التجارية؛ ألنه ال مانع شرعا من شراء الشخص سلعة
بثمن مؤجل أكثر من ثمنها الحالي.
ا
خامسا :يوص ي املجمع بإعداد دراسة عن طبيعة موجودات املؤسسات املالية اإلسالمية ،من حيث نسبة الديون فيها ،وما
يترتب على ذلك من جواز التداول أو عدمه.
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تمارين الفصل األول :توريق الديون العقارية
الجزء األول :ضع عالمة √ لإلجابة الصحيحة وعالمة × لإلجابة الخاطئة مع تصحيح الخطأ (في حالة اإلجابة الخاطئة).
التصكيك هو عملية تحويل القروض والديون إلى أوراق مالية قابلة للتداول
تصحيح .....................................................................................................................................:

"فريدي ماك" و"فاني ماي" تقومان بدور الضامن لألوراق املالية في عملية التمويل العقاري
تصحيح............................................................................................................................................................ :

التوريق هو عملية شراء سلعة إلى أجل ،ثم بيعها على غير بائعها نقدا
تصحيح ..........................................................................................................................................:

تعتبر وكاالت التصنيف االئتماني من األطراف املساندة في عملية التوريق
تصحيح..................................................................................................................................................................... :

يقوم ُ"معزز االئتمان" بالتحصيل الدوري للدين من قبل املقترضون في تواريخ االستحقاق.
تصحيح...................................................................... .......................... :

الجزء الثاني :اخترإجابة واحدة صحيحة لألسئلة التالية:
 /1من األطراف الرئيسية في عملية التوريق:
أ -املنشأة ذات الغرض الخاص.
ب -وكاالت التصنيف االئتماني.
جُ -معزز االئتمان.
د -أمين املحفظة.
ا

 /2من صور بيع الدين الجائزة شرعا:

أ -بيع الدين لغير املدين بثمن حال.
ب -بيع الدين للمدين بثمن مؤجل أكثر من مقدار الدين.
ج -بيع الدين للمدين نفسه بثمن حال.
د -كل ما سبق.
 /3من مراحل توريق قروض الرهن العقاري:
( )1تأسيس "املنشأة ذات الغرض الخاص".
ُ
( )2تحويل الديون إلى "املنشأة ذات الغرض الخاص".
( )3إصدار أوراق مالية مضمونة برهونات عقارية من قبل البنك.
( )4بيع األوراق املالية املضمونة برهونات عقارية إلى املستثمرين.
أ )1( -و( )2فقط.
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ب )3( -و( )4فقط.
ج )1( -و( )2و( )4فقط.
د )1(-و( )2و( )3و(.)4
 /4ساهمت عمليات التوريق في اندالع األزمة املالية العاملية من خالل:
أ -تساهل البنوك في عملية اإلقراض.
ب -التهاون في عملية تقييم الرهونات عالية املخاطر.
ج -اإلفراط في إسناد القروض إلى مقترضين ذوي مالءة ائتمانية منخفضة.
د -كل ما سبق.
 /5من مخاطرعملية توريق الديون:
أ -مخاطر االئتمان
ب -مخاطر السوق
ج -مخاطر الضمان.
د -كل ما سبق.
الجزء الثالث :أجب على السؤال التالي:
 .1أذكر بعض أدوات توريق الديون املعاصرة

األوراق املالية بضمان الرهن العقاري

األوراق املالية بضمان األصل

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………….……….

……………………………………………….
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الفصل الثاني :تحليل قرارات االستثمارالعقاري
تدريب 2
 -1أذكر  4استراتيجيات لالستثمار العقاري
…………………………..

………………………..

………………………..

………………………..

 -2أذكر بعض حاالت يكون فيها تضارب بين نتائج صافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
………………………………………………………………….

20

منهج  :111التحليل املتقدم للسوق العقاري

 .6استراتيجيات االستثمارالعقاري
استراتيجية االستثمار هي مجموعة من القواعد ،السلوكيات أو اإلجراءات ،مصممة لتوجيه وترشيد اختيار املستثمر على
أساس األهداف ،وتحمل املخاطر واالحتياجات املستقبلية لرأس املال .ومن خالل هذه الفقرة سنستعرض أهم
استراتيجيات االستثمار العقاري وهي تختلف من مستثمر إلى أخر حسب توقعاته املستقبلية وتحمله لدرجة املخاطر.

 .1.6االستثمارفي العقارات األساسية ()Investing in core properties
تهدف هذه االستراتيجية إلى االستثمار في العقارات التي تقع في وسط املدينة وتتميز بطلب مرتفع (وسط الرياض وجدة
وغيرها) ،والتي يتم تأجيرها إلى مستأجرين يتمتعون بمالئة ائتمانية مرتفعة .وبسبب ارتفاع الطلب على اإليجار فإن
االستثمارات األساسية تكاد تكون آمنة (مخاطر منخفضة) .الهدف من هذه االستراتيجية هو تحقيق تدفق نقدي مستقر
نسبيا مع عائدات تنافسية مقارنة بعقارات مشابهة .ال تشمل هذه االستراتيجية تغيير في تشغيل العقار أو إدخال تحسينات
رئيسية على العقار.

 .2.6االستثمارفي العقارات األساسية )Investing in core + properties( +
تهدف هذه االستراتيجية إلى االستثمار في العقارات األساسية التي تقع في الضواحي أو في منطقة حضرية ثانوية .وتتميز
بكونه عقارات أقل جودة من عقارات االستراتيجية السابقة باإلضافة أن املستأجرين ال يمتلكون مالءة ائتمانية عالية .ال
يكون املستأجر عالي الجودة ،وتتراوح مخاطر هذه االستراتيجية من منخفضة إلى متوسطة مع ارتفاع بسيط في العائد
املتوقع مقارنة باالستراتيجية السابقة.

 .3.6االستثمارفي العقارات األساسية مع استراتيجية القيمة املضافة ( Investing in core properties
)with a "value added" strategy
تجمع هذه االستراتيجية بين العقارات األساسية واستراتيجية القيمة املضافة إلحداث تغييرات أو تحسينات .هذه التغييرات
تكون محددة بهدف زيادة اإليجارات ورفع القيمة .الجزء األكبر من مخاطر هذه االستراتيجية ناتج عن نسبة التداين
املرتفعة (عادة من  %40إلى  %70من قيمة االستثمار) ،إذ يساهم الرفع املالي في زيادة العوائد وفي نفس الوقت يساهم في
رفع مخاطر عدم السداد.
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تتضمن استراتيجيات القيمة املضافة ما يلي:
-

شراء العقار بسعر أقل نظرا لوضعه السيئ (تهالك العقار ،سوء اإلدارة ،نوعية غير جيدة من املستأجرين إلخ)

-

الحصول على قرض لتحسينه.

-

بيعه بسعر أعلى يغطي التكلفة ويحقق الربح.

على سبيل املثال ،قد تستثمر في مجمع تجاري متهالك يوجد فيه عدد قليل من املستأجرين وتقوم بتطويره .بعد عمليات
التطوير سيرتفع عدد املستأجرين ،ويمكنك بالتالي بيعه للحصول على ربح جيد.

 .4.6االستثمار في العقارات األساسية مع استراتيجية "االنتهازية" ( Investing in core properties
:)with an "opportunistic" strategy
االستثمار في العقارات األساسية مع استراتيجية "االنتهازية" تستهدف العقارات املتعثرة للغاية التي تتطلب ترميم وتطوير
كبير .كما تنطوي هذه االستراتيجية أيضا على تطوير األراض ي الخام إلى عقارات سكنية أو تجارية .هذه االستراتيجية هي
األكثر خطورة مقارنة باالستراتيجيات السابقة ،ألنها تنطوي على استخدام الرافعة املالية بنسبة مرتفعة (من  50إلى .)%80
كما تشمل خطة التطوير تحسينات أكثر تعقيدا مقارنة باستراتيجية "القيمة املضافة" ومخاطر أكبر تتمثل في املخاطر
املالية ومخاطر التنفيذ واملخاطر التشغيلية .كما أن العائد املتوقع لهذه االستراتيجية ناتج بنسبة كبيرة عن ارتفاع في القيمة
الرأسمالية للعقار وليس من اإليجارات.

 .5.6االستثمارفي قطاع عقاري ()Property sector investing
تهدف هذه االستراتيجية على التركيز على قطاع عقاري محدد باالستناد على األبحاث والتقارير والتوقعات املستقبلية .فمثال
إذا أظهرت التقارير والتوقعات أن االستثمار في قطاع املكاتب أفضل من االستثمار في محالت التجزئة على املدي املتوسط
والطويل فسيتم التركيز إذا على قطاع املكاتب .من إيجابيات هذه االستراتيجية أن املستثمر يصبح متخصص ويكسب خبرة
كبيرة في قطاع محدد .في حين أن من سلبيات االستراتيجية عدم التنويع وتركيز االستثمار في قطاع محدد.
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 .6.6االستثمارباالتجاه املعاكس ()Contrarian investing
االستثمار باالتجاه املعاكس هو نوع من االستراتيجية االستثمارية التي تتميز بالشراء والبيع عكس املستثمرين في السوق
خالل وقت محدد .يدخل مستثمر إلى السوق عندما يشعر اآلخرون بالسلبية بشأنه وتكون القيمة أقل من القيمة
الجوهرية.
 .7.6توقيت السوق ()Market timing
تستند استراتيجية توقيت السوق إلى االعتقاد بأنه مع فهم واستيعاب مرحلة كل نوع من املمتلكات في دورة العقارات
والظروف االقتصادية املستقبلية ،فئة من املستثمرين لديهم القدرة على التنبؤ بوقت شراء أو بيع العقارات.

 .8.6استثمارالنمو ()Growth investing
تستند استراتيجية استثمار النمو على البحث واالكتشاف ،من خالل دراسة األسواق التي يحتمل أن تشهد معدالت نمو
أعلى من املتوسط التقديري .املستثمرون في هذه العقارات يعتقدون أن الظروف االقتصادية لصالح الطلب على أنواع
عقارات محددة في أسواق نمو محددة .هذه االستراتيجية تعتمد بشكل كبير على قيمة أبحاث السوق والقدرة على فهم
التغييرات البيئية واالقتصادية ،وآثارها على جميع القطاعات العقارية.

 .9.6استثمارالقيمة ()Value investing
تستند استراتيجية استثمار القيمة بشكل كبير على الخبرة حيث يتم توجيه البحث نحو العثور على تلك العقارات التي تم
"تجاهلها" من قبل املستثمرين .باستخدام الخبرة والجهود البحثية الدقيقة ،يحاول املستثمرون تحديد العقارات التي لديها
القدرة على توليد دخل أكبر من املتوقع .فمثال قد يفضل املستثمرون االستثمار في العقارات املكتبية املوجودة في األعمال
املركزية ألنه يمكن تأجيرها كمكاتب لشركات كبري.
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ُ
 .7تحليل ظهراملغلف ()BOE analysis
ُ
تحليل ظهر املغلف أو تحليل ظهر الظرف ( )Back of the Envelope "BOE" analysisهي من أدوات تحليل االستثمار
العقاري األساسية وتعتبر واحدة من أهم األدوات التي تسمح للمستثمرين العقاريين بتفحص العشرات من الصفقات
ُ
املقترحة في قت وجيز .يمكن تعريف تحليل ظهر املغلف بكونه حساب رياض ي غير رسمي يستخدم تقديرات رقمية لتطوير
ُ
ُ
تقدير أولي " " ballpark figureوبصفة سريعة .غالبا ما تستخدم حسابات تحليل ظهر املغلف في مجال االستثمار والتطوير
العقاري لتحديد ما إذا كان هناك ما يبرر إجراء املزيد من الحسابات األكثر تفصيال .بالنسبة للجزء األكبر ،يميل املمارسين
العقاريين إلى االعتماد بشكل كبير على أنواع التحليل غير الرسمية للوفاء بالتزاماتهم األولية.
لنفترض أنك تلقيت اتصاال من مكتب عقاري أو صديق يخبرك عن فرصة استثمار عقاري جيدة .الفرصة تتمثل في فيال
سكنية وتعتبر فرصة استثمارية جيدة ومربحة (حسب املتصل بالطبع) .فكيف يمكنك أخد فكرة أولية عن أهمية الفرصة
االستثمارية وفي وقت وجيز؟
ُ
للقيام بتحليل ظهر املغلف للفرصة االستثمارية للبدء تحتاج في البداية إلى  5أرقام يمكنك الحصول عليها بسهولة عن
طريق السؤال أو تقديم افتراضات بسيطة:
أ -سعر الشراء
ب -اإليجار الشهري
ت -الدفعة األولى
ث -مبلغ القرض وشروطه
ج -مبلغ األقساط الشهرية.
لنفترض أن سعر بيع العقار  1,700,000ريال ،قيمة اإليجار الشهري  10,000ريال ،الدفعة األولي  ،٪20وستقترض
 1,360,000ريال ملدة  30سنة وتدفع  6,890ريال شهريا.
الخطوة األولي :حساب اإليجار السنوي (مبلغ اإليجار الشهري ×  10,000 :)12ريال ×  120,000 =12ريال.
الخطوة الثانية :حساب التدفقات النقدية قبل خدمات الدين وبعد طرح املصاريف التشغيلية (لنفترض أنها تمثل %20
وتشمل مصاريف اإلدارة والصيانة والتنظيف 120,000 :)...ريال ×  96,000 = %80ريال
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الخطوة الثالثة :حساب التكاليف السنوية للتمويل (مبلغ القسط الشهري × 6,890 :)12ريال ×  82,680 =12ريال.
الخطوة الرابعة :حساب التدفقات النقدية بعد خدمات الدين 96,000 :ريال –  82,680ريال =  13,320ريال
الخطوة الخامسة :حساب املؤشرات الهامة :يوجد  3مؤشرات هامة ملعرفة إذا الفرصة االستثمارية املقترحة هامة أو ال:
العائد على األصول ( ،)Return on Assets; ROAتكلفة التمويل ( )Cost of financingوالعائد على حقوق امللكية ( Return
.)on Equity; ROE
يتم حساب العائد على األصول ( )ROAبقسمة التدفق النقدي قبل خدمات الدين (الخطوة  )2على سعر العقار .يمكن
حساب كذلك معدل الرسملة على افتراض االحتفاظ بالعقار إلى ماال نهاية .يتم حساب تكلفة التمويل على أنها التكلفة
السنوية للتمويل (الخطوة  )3مقسومة على مبلغ القرض (التي تم افتراضها من البداية) .يمكن حساب هذا املؤشر ومقارنته
بالعائد على األصول .إذا كان العائد على األصول أعلى من تكلفة التمويل ،فهذا يعني أن الرفع املالي موجبا .وأخيرا ،يتم
احتساب العائد على حقوق امللكية ( )ROEبقسمة التدفق النقدي بعد خدمات الدين (الخطوة  )4على الدفعة املقدمة
(التي تم افتراضها من البداية) .يرمز هذا املؤشر إلى العائد الذي يكتسبه املستثمر مقابل التمويل الذاتي (بدون ديون).
عندما يكون الرفع املالي موجبا ،يكون العائد على حقوق امللكية أعلى من العائد على األصول.
العائد على األصول

96,000
× 100 = 5.65%
1,700,000

تكلفة التمويل

82,680
× 100 = 6.08%
1,360,000

العائد على حقوق امللكية

13,320
× 100 = 3.92%
340,000

ُ
نتائج تحليل ظهر املغلف تبين أن الفرصة االستثمارية املقترحة وبالفرضيات الحالية ليست جيدة وال تستحق دراسة
تفصيلية .إذ نالحظ أن العائد على األصول أقل من تكلفة التمويل مما يعني أن الرفع املالي في هذه الحالة سالبا .باإلضافة
إلى ذلك نالحظ أن العائد على حقوق امللكية أقل من العائد على األصول.
في املرة األولى التي يقوم فيها املستثمر بهذا التحليل ،سيستغرق األمر وقتا أطول قليال من املعتاد .بعد ذلك ،تصبح العملية
سهلة وتستغرق بعض الدقائق إذ يكفي إدخال البينات في برمجية اكسيل ويتم الحصول على النتائج املطلوبة .كما يمكن
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هذا التحليل املستثمر من القيام بتحليل الحساسية ( )Sensitivity Analysisفمثال كم ستكون نسب العائد على األصول
والعائد على حقوق امللكية لو انخفض سعر البيع وتمت الصفقة بسعر  1,520,000ريال؟
العائد على األصول

96,000
× 100 = 6.32%
1,520,000

تكلفة التمويل

82,680
× 100 = 6.08%
1,360,000

العائد على حقوق امللكية

13,320
× 100 = 8.33%
160,000

في هذه الحالة نالحظ أن الرفع املالي أصبح موجبا وبالتالي العائد على األصول أكبر من تكلفة التمويل كما أن العائد على
حقوق امللكية أكبر من العائد على األصول .في هده الحالة يمكن االحتفاظ بالفرصة االستثمارية مبدئيا واملرور إلى تحليل
تفصيلي.

 .8معاييراملفاضلة بين االستثمارات العقارية
كما أشرنا سابقا تعتبر طريقة تحليل املغلف من الطرق التي تمكن املستثمر من تفحص العشرات من الصفقات املقترحة
وتقديم فكرة أولية عن أهمية الصفقة في قت وجيز .وبعد القبول املبدئي للفرص االستثمارية املتاحة يمكن املرور إلى تحليل
أكثر تعمقا واستعمال معايير املوازنة الرأسمالية للمفاضلة بين املشاريع العقارية .من أهم معايير املفاضلة بين املشاريع
نجد معيار صافي القيمة الحالية ( )Net Present Value; NPVومعيار معدل العائد الداخلي ( ;Internal Rate of Return
 .)IRRوسنقوم من خالل هذه الفقرة بالتذكير باملعيارين باإلضافة إلى تفسير حاالت التضارب بين املعيارين مع طرح الحلول
املمكنة.

 .1.8معيارصافي القيمة الحالية
يشير صافي القيمة الحالية للمشروع االستثماري العقاري إلى الفرق بين القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة (صافي
الدخل التشغيلي الناتج عن املشروع العقاري) والقيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة للمشروع (تكلفة املشروع).
فإن كان صافي القيمة الحالية موجب -أي تزيد القيمة الحالية للتدفقات الداخلة عن التدفقات النقدية الخارجة -كان
املشروع االستثماري مربحا ،والعكس صحيح .وفي حالة وجود أكثر من مشروع استثماري يفضل املشروع الذي يعطي أكبر
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صافي قيمة حالية .من مميزات معيار صافي القيمة الحالية أنه يأخذ بعين االعتبار كل التدفقات النقدية للمشروع العقاري
(شاملة القيمة النهائية أو املتبقية للعقار في نهاية فترة االحتفاظ) باإلضافة إلى كونه يأخذ بعين االعتبار القيمة الزمنية
للنقود .يمكن صياغة معادلة صافي القيمة الحالية ( )NPVكالتالي:
𝑛

𝑁𝑂𝐼1
𝑁𝑂𝐼2
𝑛𝐼𝑂𝑁
𝑖𝐼𝑂𝑁
𝑁𝑃𝑉 = −𝐶𝐹0 +
+
+ ⋯+
∑ = −𝐶𝐹0 +
1
2
𝑛
)𝑟 (1 +
)𝑟 (1 +
)𝑟 (1 +
𝑖)𝑟 (1 +
𝑖=1

(  :)𝐶𝐹0تكلفة املشروع العقاري
ُ
التدفقات النقدية املتوقعة للمشروع) :(𝑁𝑂𝐼𝑛 .... 𝑁𝑂𝐼2 𝑁𝑂𝐼1
(𝑟) :معدل العائد املطلوب (معدل الخصم) للمشروع
(𝑛) :مدة املشروع
مثال (:)1
مستثمر أمامه خيارين لالستثمار العقاري .يتمثل الخيار األول في شراء عقار يتكون من مكاتب للتأجير والخيار الثاني يتمثل
في شراء عقار تجاري يتكون من محالت تجزئة للتأجير .قيمة االستثمار  4مليون ريال وتفاصيل التدفقات النقدية للخيارين
معروضة في الجدول رقم (:)1
الجدول ( : )1تفاصيل خيارات االستثمار
مكاتب

محالت تجزئة

تكلفة املشروع 4,000,000( :ريال)

تكلفة املشروع 4,000,000( :ريال)

إجمالي الدخل 600,000 :ريال

إجمالي الدخل 500,000 :ريال

خسائراالئتمان واالشغار %10 :من إجمالي الدخل

خسائراالئتمان واالشغار %10 :من إجمالي الدخل

النفقات التشغيلية والرأسمالية %30 :من دخل

النفقات التشغيلية والرأسمالية %20 :من دخل

اإليجار الفعلي

اإليجار الفعلي

النمو السنوي لصافي الدخل التشغيلي%5 :

النمو السنوي لصافي الدخل التشغيلي%4 :

فترة االحتفاظ باملشروع 5 :سنوات

فترة االحتفاظ باملشروع 5 :سنوات

القيمة املتبقية للمشروع 4,400,000 :ريال

القيمة املتبقية للمشروع 5,200,000 :ريال

تكلفة رأس مال املشروع%10 :

تكلفة رأس مال املشروع%10 :
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ما هو القرار االستثماري في حالة املشاريع املتعارضة ( )Mutually Exclusive Projects؟

الحل:
 حساب صافي الدخل التشغيلي ( )NOIللمشاريعمكاتب
إجمالي الدخل:

محالت تجزئة
 600,000ريال

خسائراالئتمان واالشغار:

إجمالي الدخل:

 60,000ريال

دخل اإليجارالفعلي:

خسائراالئتمان واالشغار:

 540,000ريال

دخل اإليجارالفعلي:

النفقات التشغيلية والرأسمالية162,000 :ريال
صافي الدخل التشغيلي:

 500,000ريال
 50,000ريال
 450,000ريال

النفقات التشغيلية والرأسمالية90,000 :ريال
صافي الدخل التشغيلي:

 378,000ريال

 360,000ريال

 حساب صافي الدخل التشغيلي املتوقعة للمشاريعالسنة

مكاتب

محالت تجزئة

0

( 4,000,000ريال)

( 4,000,000ريال)

1

 378,000ريال

 360,000ريال

2

 396,900ريال

 374,400ريال

3

 416,745ريال

 389,376ريال

4

437,582ريال

 404,951ريال

5

459,461ريال

 421,149ريال

القيمة املتبقية

 4,400,000ريال

 5,200,000ريال

 -1صافي القيمة الحالية ملشروع املكاتب:
378,000
396,900
416,745
437,582
+
+
+
1
2
3
)(1 + 0.1
)(1 + 0.1
)(1 + 0.1
(1 + 0.1)4
459,461 + 4,400,000
+
= 300,976.93
(1 + 0.1)5

𝑁𝑃𝑉 = −4,000,000 +

صافي القيمة الحالية ملشروع محالت التجزئة:
360,000
374,400
389,376
404,951
+
+
+
1
2
3
)(1 + 0.1
)(1 + 0.1
)(1 + 0.1
(1 + 0.1)4
421,149 + 5,200,000
+
𝟐𝟒 = 𝟔𝟗𝟔, 𝟏𝟏𝟔.
(1 + 0.1)5

𝑁𝑃𝑉 = −4,000,000 +

القراراالستثماري :اختيارمشروع محالت التجزئة ألن صافي القيمة الحالية للمشروع أكبرمن مشروع املكاتب.
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يتم االعتماد على معيار صافي القيمة الحالية للمفاضلة بين مشاريع االستثمار العقاري في حالة التقارب في قيمة املشروع
وفي فترات املشروع وال يمكن االعتماد على هذا املعيار في حالة التباين الكبير في قيمة االستثمار أو في فترات املشاريع (مثل
املفاضلة بين مشروعين مدة املشروع األول  5سنوات ومدة املشروع الثاني  10سنوات) .السؤال املطروح إذا :كيف تتم
املفاضلة بين مشاريع االستثمار العقاري في حالة االختالف في القيمة االستثمارية أو في مدة املشاريع؟

 .2.8املفاضلة بين املشاريع في حالة االختالف في القيمة االستثمارية
في حالة التباين الكبير بين القيمة االستثمارية للمشاريع العقارية ال يتم االعتماد على معيار صافي القيمة الحالية للمفاضلة
بين املشاريع وإنما يفضل االعتماد على مؤشر الربحية ( .)Profitability Indexيتم حساب مؤشر الربحية من خالل قسمة
القيمة الحالية للتدفقات الداخلة من املشروع االستثماري على القيمة الحالية للتدفقات الخارجة لهذا املشروع .فإن كان
ناتج القسمة أكبر من الواحد الصحيح كان املشروع االستثماري مربحا والعكس صحيح .يمكن صياغة معادلة مؤشر
الربحية ( )PIكالتالي:
𝑁𝑂𝐼1
𝑁𝑂𝐼2
𝑛𝐼𝑂𝑁
+
+ ⋯+
1
2
)𝑟 (1 + 𝑟) (1 +
𝑉𝑃𝑁 (1 + 𝑟)𝑛 𝑁𝑃𝑉 + 𝐶𝐹0
= 𝐼𝑃
=
=
+1
𝐶𝐹0
𝐶𝐹0
𝐶𝐹0

مثال (:)2
لنفترض البيانات التالية ملشروعين استثماريين:
الجدول ( : )2تفاصيل املشروعين في حالة االختالف في القيمة االستثمارية
املشروع ()1

املشروع ()2

تكلفة املشروع 2,400,000( :ريال)

تكلفة املشروع 1,200,000( :ريال)

القيمة الحالية ملجموع صافي الدخل التشغيلي:

القيمة الحالية ملجموع صافي الدخل التشغيلي:

 2,625,000ريال

 1,350,000ريال

صافي القيمة الحالية =  225,000ريال

صافي القيمة الحالية =  150,000ريال

مؤشر الربحية:

= 1.09

2,625,000

مؤشرالربحية= 𝟏. 𝟏𝟑 :

2,400,000

𝟎𝟎𝟎𝟏,𝟑𝟓𝟎,
𝟎𝟎𝟎𝟏,𝟐𝟎𝟎,

نالحظ من املثال السابق أنه باالعتماد على معيار صافي القيمة الحالية املشروع ( )1أفضل من مشروع ( )2ولكن ال يمكن
االعتماد على ذلك بما أن القيمة االستثمارية للمشروعين مختلفة .باالعتماد على مؤشر الربحية املشروع ( )2أفضل من
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املشروع ( .)1نالحظ إذا تضارب بين صافي القيمة الحالية ومؤشر الربحية ناتج أساسا عن االختالف في القيمة االستثمارية
للمشروعين .في هذا املثال يفضل االعتماد على مؤشر الربحية للمفاضلة بين املشروعين.

 .3.8املفاضلة بين املشاريع في حالة االختالف في مدة املشاريع
في حالة التباين بين فترات املشاريع العقارية ال يتم االعتماد على معيار صافي القيمة الحالية للمفاضلة بين املشاريع وإنما
يتم االعتماد على معيار القيمة املكافئة السنوية .يهدف هذا املعيار إلى تحويل التدفقات النقدية املستقبلية للمشروع
العقاري (صافي الدخل التشغيلي) إلى تدفقات نقدية سنوية ثابتة لنفس معدل الخصم ونفس مدة للمشروع .يتم االعتماد
على معيار القيمة املكافئة السنوية للمفاضلة بين املشاريع في صورة االختالف في مدة املشاريع.
معادلة معيار القيمة املكافئة السنوية هي كالتالي:
𝑛1 − (1 + 𝑟)−
× 𝐴𝐴𝐸 = 𝑉𝑃𝑁
𝑟
𝑟
× 𝑉𝑃𝑁 = 𝐴𝐴𝐸
𝑛1 − (1 + 𝑟)−
مثال (:)3
لنفترض التدفقات النقدية للمشاريع التالية (معدل الخصم :)%10
السنة

املشروع األول

املشروع الثاني

0

( 450,000ريال)

( 450,000ريال)

1

 337,500ريال

 225,000ريال

2

 225,000ريال

 202,500ريال

3

 157,500ريال

 180,000ريال

4

157,500يال

157,500يال

5

 135,000ريال

6

 112,500ريال

7

 90,000ريال

NPV

268,675.30

358,224.04

EAA

84,759.21

73,581.19
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نالحظ من الجدول السابق أنه باالعتماد على معيار صافي القيمة الحالية املشروع الثاني أفضل من املشروع األول
وباالعتماد على معيار القيمة املكافئة السنوية نالحظ أن املشروع األول أفضل من املشروع الثاني .في املثال السابق نعتمد
على معيار القيمة املكافئة السنوية للمفاضلة بين املشروعين ونختار املشروع ذي أكبر قيمة مكافئة سنوية.

 .3.8معيارمعدل العائد الداخلي
يعتبر معيار معدل العائد الداخلي من أهم املعايير املستخدمة في التقييم واملفاضلة بين املشروعات االستثمارية املختلفة.
ويتمثل هذا املعيار 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:
𝑁𝑂𝐼1
𝑁𝑂𝐼2
𝑛𝐼𝑂𝑁
+
+
⋯
+
=0
(1 + 𝐼𝑅𝑅)1 (1 + 𝐼𝑅𝑅)2
𝑛)𝑅𝑅𝐼 (1 +

𝑁𝑃𝑉 = −𝐶𝐹0 +

يمكن حساب معدل العائد الداخلي باستعمال برمجية اكسيل أو باستعمال االلة املالية أو باستعمال طريقة املحاولة
والخطأ (أكثر تفاصيل في املنهج .)109
من سلبيات معدل العائد الداخلي أنه في بعض الحاالت نتحصل على أكثر من معدل واحد ويحصل ذلك في حالة تغير إشارة
التدفقات النقدية أكثر من مرة (تدفقات موجبة ثم سالبة ثم موجبة )...وهذا يعني أن توزيع التدفقات النقدية غير طبيعي.
مثال (:)4
لنفترض التدفقات النقدية للمشاريع التالية:
السنة
0
1
2
3
4
5

املشروع األول
( 250,000ريال)
 60,000ريال
 80,000ريال
 90,000ريال
70,000يال
130,000يال
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املشروع الثاني
( 170,000ريال)
 160,000ريال
 160,000ريال
 160,000ريال
 160,000ريال
( 520,000ريال)
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معدل العائد الداخلي للمشروع األول هو  %18.95في حين أن املشروع الثاني يوجد لديه معدلين  %6.77و( % 97.85بما
أنه يوجد تغيير إلشارة التدفقات النقدية مرتين :سالبة في الصفر ثم موجبة لألربع سنوات وأخيرا موجبة في السنة األخيرة).
في هذه الحالة ال يمكن االعتماد على معدل العائد الداخلي للمفاضلة بين املشروعين ويفضل االعتماد على معيار صافي
القيمة الحالية (نفس مدة املشاريع وتقارب في القيمة االستثمارية).
باإلضافة إلى مشكلة تعدد معدالت العائد الداخلي ( )Multiple IRRلنفس املشروع يوجد مشكلة التضارب في النتائج بين
صافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي .يحصل التضارب بين املعيارين في حاالت:
 اختالف في القيمة االستثمارية للمشاريع اختالف في فترات املشروع اختالف في طبيعة التدفقات النقدية (مثال مشروع لديه تدفقات نقدية متصاعدة وآخر لديه تدفقات نقدية نازلة).في حاالت التضارب يتم االعتماد على معيار صافي القيمة الحالية وهو يعتبر املعيار الرئيس ي للمفاضلة بين املشاريع.

 .4.8معيارمعدل العائد الداخلي املعدل
في حالة وجود تضارب بين نتائج صافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي يمكن اللجوء إلى معيار معدل العائد
الداخلي املعدل لحل مشكلة التضارب .يتم حساب املعيار بمرحلتين:
املرحلة األولي :حساب القيمة املستقبلية ( )Future Valueللتدفقات النقدية باستعمال تكلفة التمويل (إعادة استثمار
التدفقات النقدية للمشروع على افتراض معدل عائد يساوي تكلفة التمويل).
املرحلة الثانية :نقوم بحساب معدل الخصم الذي عنده تكون صافي القيمة الحالية للمشروع مساوية للصفر .املعدل
الذي نتحصل عليه يسمي معدل العائد الداخلي املعدل ()Modified Internal Rate of Return; MIRR
مثال (:)5
لنفترض التدفقات النقدية للمشاريع التالية (تكلفة التمويل :)%10
السنة
0
1
2
3

املشروع األول
( 1,800,000ريال)
 375,000ريال
 600,000ريال
 825,000ريال
32

املشروع الثاني
( 1,800,000ريال)
 1,125,000ريال
 825,000ريال
 525,000ريال

منهج  :111التحليل املتقدم للسوق العقاري

4
5
NPV
IRR

 375,000ريال
 300,000ريال
741,392.17
%30.17

900,000يال
1,200,000يال
1,016,429.27
%26.52

نالحظ وجود تضارب في نتائج صافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي:
-

حسب معيار صافي القيمة الحالية :املشروع األول أفضل من الثاني
حسب معيار معدل العائد الداخلي :املشروع الثاني أفضل من األول

لحل مشكلة التضارب سيتم حساب معدل العائد الداخلي املعدل (بالنسبة للمشروع األول):
املرحلة األولي :حساب القيمة املستقبلية ( )Future Valueللتدفقات النقدية باستعمال تكلفة التمويل
𝐹𝑉 = 375,000 × (1 + 0.1)4 + 600,000 × (1 + 0.1)3 + 825,000 × (1 + 0.1)2
+ 900,000 × (1 + 0.1)1 + 1,200,000 = 4,535,887.50
املرحلة الثانية :نقوم بحساب معدل الخصم الذي عنده تكون صافي القيمة الحالية للمشروع مساوية للصفر.
4,535,887.50
(1 + 𝑀𝐼𝑅𝑅)5

𝑁𝑃𝑉 = 0 = −1,800,000 +

4,535,887.50
(1 + 𝑀𝐼𝑅𝑅)5

= 1,800,000

4,535,887.50
= 2.52
1,800,000
− 1 = 0.2030

1
5

= (1 + 𝑀𝐼𝑅𝑅)5

) (

𝑀𝐼𝑅𝑅 = 2.52

𝑀𝐼𝑅𝑅(1) = 20.30%
بالنسبة للمشروع الثاني (نفس الخطوات السابقة)𝑀𝐼𝑅𝑅(2) = 17.86% :
NPV
MIRR

املشروع األول
1,016,429.27
%20.30

املشروع الثاني
741,392.17
%17.87

نالحظ أن نتيجة معدل العائد الداخلي املعدل تتطابق مع صافي القيمة الحالية وقد زالت مشكلة التضارب في القرارات.
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 .9دراسة حاالت في تحليل االستثمارالعقاري
ُ
 .1.9دراسة حالة :تحليل ظهراملغلف ملشروع تطويرعقاري
مطور عقاري لديه فرصة استثمارية تتمثل في تطوير أرض فضاء يمتلكها مساحتها  43,560م .2يريد املطور أخذ فكرة أولية
ُ
عن أهمية الفرصة االستثمارية عبر تحليل أعلي وأفضل استعمال للموقع وتحليل ظهر املغلف .من خالل الدراسة السوقية
يمكن االستثمار في املوقع من خالل إنشاء مشروع عقاري يتمثل في مكاتب أو محالت تجزئة أو شقق سكنية أو مستودعات.
يستعرض الجدول التالي البيانات التي تم تجميعها الستثمارات في نفس منطقة املوقع.

مكاتب
محالت تجزئة
شقق
مستودعات

صافي الدخل التشغيلي
()NOI1
 5,000,000ريال
 6,000,000ريال
 4,050,000ريال
 4,000,000ريال

معدل العائد
()r
%13
%13
%12
%10

معدل النمو
()g
%3
%5
%3
%2

* تكاليف التطوير تشمل إجمالي تكاليف البناء ،الرسوم وتكاليف املعامالت وأرباح املطور
تواصل املطور العقاري مع وسيط عقاري وتحصل على املعلومات التالية:
-

سعر السوق للمتر املربع لألرض 500 :ريال

-

مساحة املسطحات القابلة لإليجار على املوقع 50,000 :م.2

-

تكلفة بناء الشقق 1,200 :ريال للمتر املربع

-

أدني معدل عائد مقبول لالستثمار%8 :

-

إجمالي املصاريف التشغيلية 160 :ريال للمتر املربع

-

سعر إيجار املتر مربع لعقارات مشابهة في نفس املنطقة 320 :ريال للمتر املربع

املطلوب:
 -1ما هو أعلي وأفضل استعمال للموقع.
ُ
 -2تحليل استعمال املوقع من خالل تحليل ظهراملغلف
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الحل:
 -1أعلي وأفضل استعمال للموقع

مكاتب
محالت تجزئة
شقق
مستودعات

صافي الدخل
التشغيلي ()NOI1

معدل الرسملة
()r-g

 5,000,000ريال
 6,000,000ريال
 4,050,000ريال
 4,000,000ريال

%10
%8
%9
%8

إجمالي قيمة
التطوير (

𝐼𝑂𝑁

)

𝑔𝑟−

 50,000,000ريال
 75,000,000ريال
 45,000,000ريال
 50,000,000ريال

القيمة املتبقية
لألرض
 10,000,000ريال
 7,500,000ريال
 15,000,000ريال
 10,000,000ريال

من خالل الجدول السابق يتبين أن أعلي وأفضل استعمال لألرض هو مشروع الشقق.

ُ
 -2تحليل استعمال املوقع من خالل تحليل ظهر املغلف
ُ
بعد تحديد االستخدام األعلى واألفضل يريد املطور القيام بتحليل ظهر املغلف للمشروع ( )BOE analysisألخد فكرة أولية
عن الجدوى املالية وهل يستحق املشروع دراسة أكثر تفصيال.
املرحلة األولي :حساب التكلفة اإلجمالية لشراء وبناء املوقع:
-

تكلفة األرض 500 :ريال ×  43,560م 21,780,000 = 2ريال

-

تكلفة البناء 50,000 :م 1,200 × 2ريال =  60,000,000ريال

التكلفة اإلجمالية لشراء وبناء املوقع 81,780,000 :ريال.
املرحلة الثانية :حساب صافي الدخل التشغيلي للمشروع في حالة التعادل (:)Breakeven NOI
ُيقصد بصافي الدخل التشغيلي للمشروع في حالة التعادل ،املستوي األدنى لصافي الدخل التشغيلي الذي يكون فيه الربح
مساويا للصفر (ال يوجد ال ربح وال خسارة) .في هده الحالة قيمة املشروع تساوي تكلفته.
𝐼𝑂𝑁
𝑒𝑡𝑎𝑟 𝑝𝑎𝐶

= 𝑒𝑢𝑙𝑎𝑉

𝑒𝑡𝑎𝑟 𝑝𝑎𝐶 × 𝑒𝑢𝑙𝑎𝑉 = 𝐼𝑂𝑁
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𝟎𝟎𝟒 𝑁𝑂𝐼 = 81,780,000 × 8% = 𝟔, 𝟓𝟒𝟐,
صافي الدخل التشغيلي للمشروع في حالة التعادل 6,542,400 :ريال.
املرحلة الثالثة :حساب مبلغ اإليجار األدنى املطلوب للمتر املربع والذي ُيحقق صافي الدخل التشغيلي للمشروع في حالة
التعادل.
-

املصاريف التشغيلية 50,000 :م 160 × 2ريال =  8,000,000ريال

-

إجمالي الدخل املطلوب 8,000,000 :ريال  6,542,400 +ريال =  14,542,400ريال.

-

14,542,400

مبلغ اإليجار األدنى املطلوب /م:2

50,000

=  290.8ريال

املرحلة الرابعة :مقارنة مبلغ اإليجار األدنى املطلوب مع اإليجار السائد في السوق لعقارات مشابهة
 اإليجار السائد في السوق 320 :ريال للمتر املربع اإليجار األدنى املطلوب للمشروع 290.8 :ريالحسب النتائج األولية ُيتوقع أن مشروع التطوير العقاري املقترح يقدم معدل عائد أعلي من معدل العائد األدنى املطلوب
(قبل عمليات التمويل) وبالتالي يستحق املشروع املرور إلى تحليل مالي أكثر تفصيال.

 .2.9دراسة حالة :التحليل املبسط للجدوى املالية ملشروع تطويرعقاري
مطور عقاري يرغب في بناء مشروع عقاري يتكون من مكاتب:
مساحة األرض  30,000م 2منها  27,200م 2قابلة للتأجيرتكاليف شراء املوقع 6,600,000 :ريال
تكاليف التطوير املباشرة  4,000,000ريال وتكاليف التطوير غير املباشرة  1,800,000ريال.
نسبة التمويل بالدين%80 :
التكاليف التشغيلية املتوقعة (ملالك العقار) 1,130,000 :ريال
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نسبة إشغال العقار( %95 :نسبة الشواغر )%5
نسبة قرض الرهن السنوية (( %12 :)Annualized mortgage constantنسبة قرض الرهن السنوية هي نسبة يتم
الحصول عليها بقسمة خدمات الدين السنوية على قيمة القرض) .يطلق على هذه النسبة كذلك عائد الدين ()Debt yield
ُ
نسبة تغطية الدين املطلوبة من املقرض (%150 :)Lender required Debt Coverage Ratio; DCR

املطلوب:
ُ
 -1تعريف التحليل املبسط للجدوى املالية.
ُ
 -2إيجابيات وسلبيات طريقة التحليل املبسط للجدوى املالية.
 -3خطوات الجدوى املالية باستعمال طريقة "الباب األمامي"
 -4تحليل الجدوى املالية للمشروع املقترح باستعمال طريقة "الباب األمامي"
 -5الفرق بين خطوات الجدوى املالية باستعمال طريقة "الباب األمامي" وطريقة "الباب الخلفي"
الحل:
ُ
 -1تعريف التحليل املبسط للجدوى املالية.
من الطرق األكثر استخداما (باإلضافة إلى طريقة تحليل املغلف) لدي املطورين العقاريين للقيام بتحليل أولي للجدوى
املالية ملشاريع التطوير العقاري نجد التحليل املبسط للجدوى املالية ()Simple Financial Feasibility Study; SFFS
وتستند هذه الطريقة في التحليل على معلومات سوق قروض الرهن العقاري وتفترض أن املطور يقترض أكبر قرض ممكن
إلكمال التطوير .كما تفترض الطريقة أن تكاليف التطوير تساوي القيمة السوقية للعقار عند االنتهاء .يشمل التحليل
ُ
املبسط للجدوى املالية طريقتين :طريقة "الباب األمامي" ( )Front doorوطريقة "الباب الخلفي" (.)Back door
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ُ
 -2إيجابيات وسلبيات طريقة التحليل املبسط للجدوى املالية.
ُ
من إيجابيات التحليل املبسط للجدوى املالية أنها طريقة بسيطة وسهلة الفهم وال يتطلب األمر معرفة دقيقة بأسواق رأس
املال (بخالف اإلملام بسوق الرهن العقاري) كما ال تطلب الطريقة معرفة تفاصيل سوق األصول العقارية ذات الصلة .يجب
ُ
عدم الخلط بين التحليل املبسط للجدوى املالية والتقييم الفعلي لفرصة استثمارية من وجهة نظر مستثمر أو مطور ،إذ
ُ
ُ
ال يعتبر التحليل املبسط بديال للتحليل التفصيلي للجدوى املالية .كما أن التحليل املبسط ال يقدم قيمة للمشروع عند
االنتهاء وبالتالي ال يقدم صافي القيمة الحالية للمشروع.

 -3خطوات الجدوى املالية باستعمال طريقة "الباب األمامي"
تبدأ هذه الطريقة في التحليل من التكاليف وتنتهي بحساب مبلغ اإليجار املطلوب لتحقيق الجدوى املالية للمشروع .تشمل
هذه الطريقة الخطوات التالية:
تكاليف شراء املوقع
 +تكاليف البناء
= إجمالي التكاليف املتوقعة للتطوير
× نسبة التمويل بالدين
= قيمة قرض الرهن العقاري
× نسبة قرض الرهن السنوية
=خدمات الدين السنوية
× نسبة تغطية الدين املطلوبة من املقترض
= صافي الدخل التشغيلي املطلوب
 +املصاريف التشغيلية املتوقعة
= الدخل التشغيلي الفعلي املطلوب
÷ نسبة الشواغر املتوقعة
= إجمالي الدخل املطلوب
÷ املساحة القابلة للتأجير
= اإليجاراملطلوب للمترالواحد
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 -4تحليل الجدوى املالية للمشروع املقترح باستعمال طريقة "الباب األمامي"
تكاليف شراء املوقع
 +تكاليف البناء
= إجمالي التكاليف املتوقعة للتطوير
× نسبة التمويل بالدين
= قيمة قرض الرهن العقاري
× نسبة قرض الرهن السنوية
=خدمات الدين السنوية
× نسبة تغطية الدين املطلوبة من املقترض
= صافي الدخل التشغيلي املطلوب
 +املصاريف التشغيلية املتوقعة
= الدخل التشغيلي الفعلي املطلوب
÷ نسبة اإلشغال املتوقعة
= إجمالي الدخل املطلوب
÷ املساحة القابلة للتأجير
= اإليجاراملطلوب للمترالواحد

 6,600,000ريال
 5,800,000 +ريال
=  12,400,000ريال
%80
 9,920,000ريال
× %12
=  1,190,400ريال
× %150
=  1,785,600ريال
 1,130,000 +ريال
=  2,915,600ريال
÷ %95
=  3,069,053ريال
÷  27,200م2
 112.83ريال

من خالل تحليل الجدوى املالية للمشروع املقترح باستعمال طريقة "الباب األمامي" نالحظ أن اإليجار يجب أن ال يقل على
 112.83ريال وعلى هذا األساس يمكن مقارنته باإليجار السائد في السوق للمتر املربع الواحد.
إذا التحليل املبسط للجدوى املالية للمشروع املقترح باستعمال طريقة "الباب األمامي" يمكن املطور العقاري من اإلجابة
على السؤال التالي :هل متوسط اإليجاراملطلوب لكل مترمربع يمكن تحقيقه في السوق الحالية؟
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 -5الفرق بين خطوات الجدوى املالية باستعمال طريقة "الباب األمامي" وطريقة "الباب الخلفي"
تبدأ طريقة "الباب الخلفي" في التحليل من اإليجارات وتكاليف التشغيل وتنتهي بتحديد التكلفة القصوى املمكنة
للمشروع .وتشمل طريقة "الباب الخلفي" الخطوات التالية:

املساحة القابلة لإليجار
× اإليجار املتوقع للمتر املربع الواحد
= إجمالي الدخل املتوقع
 نسبة االشغار= إجمالي الدخل الفعلي
 التكاليف التشغيلية املتوقعة= صافي الدخل التشغيلي املتوقع
÷ نسبة تغطية الدين املطلوبة من املقترض
= خدمات الدين املطلوبة
÷  =12مبلغ القسط الشهري
حساب مبلغ القرض العقاري
÷ نسبة االقتراض
= التكلفة القصوى للمشروع

يكمن الفرق بين هاتين الطريقتين في املدخالت .يفترض في طريقة "الباب الخلفي" معرفة معدل اإليجار الذي يمكن
الحصول عليه للمساحة بمجرد إنشائها.
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تمارين الفصل الثاني :تحليل قرارات االستثمارالعقاري
الجزء األول :ضع عالمة √ لإلجابة الصحيحة وعالمة × لإلجابة الخاطئة مع تصحيح الخطأ (في حالة اإلجابة الخاطئة).
االستثمار في العقارات األساسية تستهدف العقارات املتعثرة للغاية التي تتطلب ترميم وتطوير كبير
تصحيح...........................................................................:

من سلبيات معدل العائد الداخلي وجود أكثر من معدل في بعض الحاالت
تصحيح............................................................................................................................................................ :

ُ
طريقة تحليل ظهر املغلف تقدم تحليل تفصيلي للجدوى املالية للمشروع

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

في صورة املفاضلة بين مشروعين يختلفان في القيمة االستثمارية يمكن االعتماد على مؤشر الربحية
تصحيح..................................................................................................................................................................... :

في صورة تغير إشارة التدفقات النقدية أكثر من مرة نتحصل على معدل عائد داخلي واحد.
تصحيح.............................................................. :

الجزء الثاني :اخترإجابة واحدة صحيحة لألسئلة التالية:
 /1استراتيجية "االستثمارفي العقارات األساسية" تهدف إلى:
أ-التركيز على قطاع عقاري ُمحدد.
ب-االستثمار حسب توقيت وحالة السوق.
ج-الحصول على عائد مستقر ودرجة مخاطرة ضعيفة.
د-االستثمار في العقارات التي تتميز بنمو مرتفع في قيمتها.
 /2في صورة املفاضلة بين مشروعين يختلفان اختالف كبيرفي املدة نعتمد على:
أ -القيمة املكافئة السنوية.
ب -مؤشر الربحية.
ج -معدل العائد الداخلي املعدل.
د-صافي القيمة الحالية
 /3لتصحيح التضارب بين معيارصافي القيمة الحالية ومعيارمعدل العائد الداخلي يمكن حساب
أ -القيمة املكافئة السنوية.
ب -مؤشر الربحية.
ج -معدل العائد الداخلي املعدل.
د-صافي القيمة الحالية املعدلة
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 /4يحدث تضارب بين معيارصافي القيمة الحالية ومعيارمعدل العائد الداخلي في حالة:
أ -اختالف في القيمة االستثمارية للمشاريع.
ب -اختالف في فترات املشروع.
ج -اختالف في طبيعة التدفقات النقدية.
د -كل ما سبق.
 /5تهدف استراتيجية "استثمارالقيمة" إلى:
أ-التركيز على قطاع عقاري ُمحدد.
ب-االستثمار حسب توقيت وحالة السوق.
ج-الحصول على عائد مستقر ودرجة مخاطرة ضعيفة.
د-االستثمار في العقارات التي تتميز بنمو مرتفع في قيمتها.
الجزء الثالث :أجب على السؤال التالي:

ُ
 .1أذكر أهداف ومراحل طريقة تحليل ظهر املغلف ()BOE analysis

أهداف تحليل ظهراملغلف
…………………………………………………………

مراحل تحليل ظهراملغلف
…………………………………………………
…………………………………………………

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

…………………………………………………
…………………………………………………
……………………………………………….

…………………………………………….……….
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الوحدة الثانية :تحليل وإدارة املحافظ العقارية
أهداف الوحدة

ّ
املتدربون اكتساب مهارات حول تطبيق النظرية الحديثة للمحافظ على القطاع العقاري.
في نهاية هذه الوحدة يستطيع
باإلضافة إلى ذلك يكتسب املتدربون معارف حول واقع صناديق االستثمار العقاري في اململكة العربية السعودية.

محتويات الوحدة
تتكون الوحدة من فصلين:
الفصل األول :تطبيق نظرية املحفظة على االستثمار العقاري
الفصل الثاني :صناديق االستثمار العقاري

ُ
املنهجية املعتمدة
 املحاضرة النقاش -االختبار

املدة
يوم ونصف
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الفصل األول :تطبيق نظرية املحفظة على االستثمارالعقاري
تدريب 3
 -1كيف يمكن تقليل مخاطر املحفظة االستثمارية؟

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

أذكر بعض طرق تنويع املحافظ العقارية
طرق تنويع املحافظ العقارية
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
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 .10مفاهيم أساسية في إدارة املحافظ
 .1.10تعريف العائد واملخاطرة وطرق قياسهما
العائد ( )Returnيمثل األموال التي يمكن كسبها من االستثمار في فترة محددة ويمكن التعبير عنه بنسبة مئوية أو بمبلغ.
ينقسم العائد إلى نوعين :عائد جاري (الناتج عن تأجير العقار) وعائد رأسمالي (الناتج عن التغير في القيمة االستثمارية
للعقار) .العائد الجاري دائما موجب أما العائد الرأسمالي فيمكن أن يكون موجبا (ربح) أو سالبا (خسارة).
مثال:
اشتري مستثمر عقار بقيمة  1,000,000ريال وقام بتأجيره ملدة سنة بقيمة  70,000ريال .في نهاية السنة قام ببيع العقار
بقيمة  1,040,000ريال .احسب العائد الجاري والعائد الرأسمالي وإجمالي العائد (مبلغ ونسبة مئوية).
الحل:
مبلغ العائد الجاري 70,000 :ريال
نسبة العائد الجاري%7 :
مبلغ العائد الرأسمالي 40,000 :ريال
نسبة العائد الرأسمالي%4 :
مبلغ إجمالي العائد 110,000 :ريال
نسبة إجمالي العائد%11 :
بالنسبة للمخاطر ( )Riskفيمكن تعريفه احتمال عدم تحقق التوقعات ،أي احتمال أن العائد من االستثمارات الفعلية
ُ
يختلف عن العوائد املتوقعة .تقاس درجة مخاطر االستثمار باالنحراف املعياري ( 𝑖𝜎) وهو الجذر التربيعي للتباين
(:)Variance
1/ 2

2
n
=  Pi  Ri − E (R ) 
 i =1


)

(

1/ 2

)

2

) − E (R

 P  (R
n

i

i

i =1

=  i = Variance = 
2
i

n

 i =  Pi  Ri2 − E (R )2 
 i =1


()𝑅(𝐸) :العائد املتوقع :)𝑃𝑖 ( ،االحتماالت و( :)nعدد الحاالت املمكنة.
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 .2.10معامل االختالف
تقيس معامل االختالف ( )The coefficient of Variation; CVدرجة تشتت العوائد (العائد املتوقع) مقارنة بدرجة
املخاطر (االنحراف املعياري) .تكمن أهمية معامل االختالف عند املقارنة بين العديد من االستثمارات املستقلة واملختلفة
من حيث العائد واملخاطر .ويمكن تحليل ناتج معامل االختالف بكونه يعبر عن درجة املخاطر لكل وحدة من العائد املتوقع.
𝑖𝜎
)𝑅(𝐸

= 𝑉𝐶

)𝑅(𝐸 :العائد املتوقع

 .3 .10التغاير و االرتباط
معامل التغاير ( )Covariance coefficient; COVهو مقياس ملقدار تغيير متحولين مع بعضهما .تكون قيمة التغاير موجبة
عندما يتغير متحوالن مع بعضهما البعض ،وتكون سالبة عندما يتغيران عكس بعض .يمكن كتابة معادلة التغاير بين
متحولين اثنين ( )A ; Bعلى النحو التالي:
))  A, B = COV (RA , RB ) =  Pi (RiA − E (RA )) (RiB − E (RB
n

i =1

معامل االرتباط ( )Correlation coefficient; ρتقيس درجة االرتباط بين متغيرين (متحولين) ويتراوح نطاق معامل االرتباط
بين سالب واحد صحيح وموجب واحد صحيح (

 +1

A, B

 .) − 1  عندما تكون معامل االرتباط مساويا لصفر فهذا يعني

عدم وجود عالقة بين املتغيرين .يمكن كتابة معادلة معامل االرتباط بين متحولين اثنين ( )A ; Bعلى النحو التالي:
)𝐵𝐶𝑂𝑉 (𝐴,
𝐵𝜎 𝐴𝜎

= 𝐵𝜌𝐴,

 .11تجنب املخاطر و دوال املنفعة
 .1.11أنواع املستثمرين
املستثمر هو الذي يتخلى عن استهالك حالي من أجل الحصول في املستقبل عائدا مقبوال يعوضه عن وقت االنتظار
ومخاطر االستثمار .يمكن تصنيف املستثمرين إلى ثالث أنواع:
( )1مستثمرمتجنب للمخاطر أو مستثمرمتحفظ للمخاطر( : )Risk averse investorهو املستثمر الذي يفضل
عوائد أقل بمخاطر معروفة بدال من عوائد أعلى مع مخاطر غير معروفة .بعبارة أخرى ،من بين االستثمارات
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املختلفة التي تعطي نفس العائد بمستويات مختلفة من املخاطر ،يفضل هذا املستثمر دائما البديل الذي يحتوي
أقل مخاطر.
( )2مستثمرمحايد للمخاطر( :)Risk neutral investorهو مستثمر غير مهتم باملخاطر عند اتخاذ قرار االستثمار.
يضع املستثمر املحايد للمخاطر نفسه في منتصف نطاق املخاطر ،ممثال في املستثمرين الباحثين عن املخاطرة في
أحد األطراف واملستثمرين الذين يتجنبون املخاطر في الطرف اآلخر.
( )3مستثمرمحب للمخاطر ( )Risk lover investorأو مستثمر باحث للمخاطر( :)Risk-seeking investorهو
املستثمر الذي هو على استعداد لتحمل املزيد من املخاطر من أجل كسب عوائد أعلى.
 .2.11دالة املنفعة
يكون لدى األفراد تفضيالت مخاطر مختلفة يأخذونها بعين االعتبار عند اتخاذ قرار بشأن شراء منتج .تنجم تفضيالت
املخاطر املختلفة عن االختالفات في الرضا الفردي أو عدم الرضا الناتجة عن املخاطر .املنفعة ( )Utilityهي مقياس ذاتي
للرضاء وخاص بكل فرد .دالة املنفعة ( )Utility functionهي مؤشر أو مقياس يقيس الفائدة النسبية ملختلف النتائج
املمكنة .يتيح مفهوم املنفعة إمكانية دمج تفضيالت املخاطر الفردية في معايير اتخاذ القرار.
يمكن صياغة دالة املنفعة رياضيا ملستثمر متجنب للمخاطر عبر افتراض حالتين ممكنتين لناتج معين:
) 𝑈(𝑃1 𝑊1 + 𝑃2 𝑊2 ) > 𝑃1 𝑈(𝑊1 ) + 𝑃2 𝑈(𝑊2
مع (  )𝑊1و (  )𝑊2القيمة املالية الناتجة عن الحاالت املمكنة ( )1و( )𝑃1 ( .)2و (  )𝑃2االحتماالت لكل حالة ممكنة.
بالنسبة ملستثمر متجنب للمخاطر قيمة املنفعة املرتبطة ب )  𝑈(𝑃1 𝑊1 + 𝑃2 𝑊2أكبر من قيمة املنفعة املرتبطة ب
)  . 𝑃1 𝑈(𝑊1 ) + 𝑃2 𝑈(𝑊2إذا كان الناتج هو عائد على االستثمار فان املستثمر املتجنب للمخاطر يفضل عائدا
معلوما (مؤكد) ناتج عن املنفعة للقيمة املتوقعة )  𝑈(𝑃1 𝑊1 + 𝑃2 𝑊2على عائد غير مؤكد ناتج عن املنفعة املتوقعة
للقيمة )  .𝑃1 𝑈(𝑊1 ) + 𝑃2 𝑈(𝑊2يبين الشكل ( )5دالة املنفعة بالنسبة ملستثمر متجنب للمخاطر وتكون دالة
املنفعة مقعرة (.)Concave function
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الشكل ( :)5دالة املنفعة بالنسبة ملستثمر متجنب للمخاطر
ألغراض نمذجة سلوك املستثمر متجنب املخاطر فان دالة املنفعة املتوقعة هي دالة مقعرة واملشتقة الثانية لدالة
املنفعة مقابل القيمة املالية تكون سالبة:

𝑈 ′′ (𝑊) < 0

بالنسبة للمستثمر املحب للمخاطر تكون دالة املنفعة عبر افتراض حالتين ممكنتين لناتج معين:
) 𝑈(𝑃1 𝑊1 + 𝑃2 𝑊2 ) < 𝑃1 𝑈(𝑊1 ) + 𝑃2 𝑈(𝑊2
مع (  )𝑊1و (  )𝑊2القيمة املالية الناتجة عن الحاالت املمكنة ( )1و( )𝑃1 ( .)2و (  )𝑃2االحتماالت لكل حالة ممكنة .يبين
الشكل ( )6دالة املنفعة بالنسبة ملستثمر محب للمخاطر وتكون دالة املنفعة محدبة (.)Convex function

الشكل ( :)6دالة املنفعة بالنسبة ملستثمر محب للمخاطر
ألغراض نمذجة سلوك املستثمر محب للمخاطر فان دالة املنفعة املتوقعة هي دالة مقعرة واملشتقة الثانية لدالة املنفعة
مقابل القيمة املالية تكون موجبة:

𝑈 ′′ (𝑊) > 0
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بالنسبة للمستثمر محايد للمخاطر تكون دالة املنفعة عبر افتراض حالتين ممكنتين لناتج معين:
) 𝑈(𝑃1 𝑊1 + 𝑃2 𝑊2 ) = 𝑃1 𝑈(𝑊1 ) + 𝑃2 𝑈(𝑊2
مع (  )𝑊1و (  )𝑊2القيمة املالية الناتجة عن الحاالت املمكنة ( )1و( )𝑃1 ( .)2و (  )𝑃2االحتماالت لكل حالة ممكنة .يبين
الشكل ( )7دالة املنفعة بالنسبة ملستثمر محايد للمخاطر وتكون دالة املنفعة خطية (.)Linear function

الشكل ( :)7دالة املنفعة بالنسبة ملستثمر محايد للمخاطر

 .3.11تجنب املخاطر وقيمة املنفعة
سنفترض أن كل مستثمر ُيمكن أن يحقق فائدة أو منفعة للحصول على محفظة على أساس العائد املتوقع واملخاطر.
ُ
تسند قيمة أعلى للمنفعة إلى املحافظ ذات العائد واملخاطرة األكثر جاذبية .تتحصل املحافظ على أعلي قيمة للمنفعة
عندما تحقق أعلي عائد وأقل مخاطر .يوجد أكثر من طريقة للتعبير عن دالة منفعة املستثمر ومن الدوال التي تم
استعمالها كثيرا في املالية لقياس قيمة املنفعة هي دالة املنفعة التربيعية (:)Quadratic utility function
1
𝑈 = 𝐸(𝑟) − 𝐴𝜎 2
2
مع (𝑈) :قيمة املنفعة :)𝐸(𝑟)( ،العائد املتوقع على األصل :)𝐴( ،معامل تجنب املخاطر و (  :)𝜎 2تباين العائد.
املعادلة السابقة تتفق مع فكرة أن يتم تعزيز املنفعة عن طريق ارتفاع العائد املتوقع وتقليل درجة املخاطر .نالحظ أن
األصول أو املحافظ الخالية من املخاطر تحصل على منفعة تساوي معدل العائد (املعروف) ،ألنهم ال يتلقون أي معامل
لتجنب املخاطر .عادة يختار املستثمر املحفظة التي تقدم أعلى عائد.
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مثال:
لنفرض أنه يوجد ثالث محافظ استثمارية ولها الخصائص التالية (العائد الخالي من املخاطر :)%5
املحافظ
محفظة قليلة املخاطر ()L
محفظة متوسطة املخاطر ()M
محفظة عالية املخاطر ()H

عالوة
املخاطر
%2
%4
%8

العائد املتوقع

املخاطر

%7
%9
%13

%5
%10
%20

لنفترض وجود أربع مستثمرين بدرجات مختلفة من تجنب املخاطر ( )A=2و( )A=3.5و( )A=5و( )A=9مع العلم أنه كلما
ارتفع معامل تجنب املخاطر كلما كان املستثمر محافظا ويتجنب املخاطر.
املطلوب :حساب قيمة املنفعة لكل مستثمر
الحل:
قيمة املنفعة لكل مستثمر ولكل محفظة معروضة في الجدول التالي:
املستثمرين
A=2
A=3.5
A=5
A=9

قيمة املنفعة للمحفظة ()L

قيمة املنفعة للمحفظة ()M

قيمة املنفعة للمحفظة ()H

1
𝑈 = 0.07 − 2 × 0.052
2
= 0.0675
1
𝑈 = 0.07 − 3.5 × 0.052
2
= 0.0656
1
𝑈 = 0.07 − 5 × 0.052
2
= 0.0638
1
= 0.07 − 9 × 0.052
2
= 0.0588

1
𝑈 = 0.09 − 2 × 0.12
2
= 0.0800
1
𝑈 = 0.09 − 3.5 × 0.12
2
= 0.0725
1
𝑈 = 0.09 − 5 × 0.12
2
= 0.0650
1
𝑈 = 0.09 − 9 × 0.12
2
= 0.0450

1
𝑈 = 0.13 − 2 × 0.22
2
= 0.09
1
𝑈 = 0.13 − 3.5 × 0.22
2
= 0.06
1
𝑈 = 0.13 − 5 × 0.22
2
= 0.03
1
𝑈 = 0.13 − 9 × 0.22
2
= −0.05

نالحظ من الجدول السابق أن املستثمر املحب للمخاطرة سوف يختار املحفظة ( )Hوهي التي تحقق له أعلي قيمة منفعة.
في حين أن املستثمر الثاني والثالث لهما درجة تجنب املخاطر متقاربة ومتوسطة وسيختاران املحفظة ( .)Mأما املستثمر
الرابع (وهو مستثمر متجنب للمخاطر) سيختار املحفظة ( )Lوهي التي تحقق له أعلي قيمة منفعة.
يمكننا عرض مقايضة املستثمر بين املخاطرة والعائد عن طريق رسم خصائص املحافظ على الشكل ()8
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الشكل ( :)8املقايضة بين العائد واملخاطرة
نالحظ أن املحفظة ( )Pالتي لديها عائد متوقع () 𝑝𝑟(𝐸) ودرجة مخاطر ( 𝑝𝜎) هي مفضلة بالنسبة للمستثمر متجنب
املخاطر ألن العائد املتوقع لهذه املحفظة هو يساوي أو أكبر من أي عائد بالنسبة للمربع ( )IVكما أن درجة املحفظة تساوي
أو اقل درجة مخاطر لنفس املربع .وعكس ذلك أي محفظة موجودة في املربع ( )Iهي أفضل من املحفظة ( .)Pبالنسبة
للمربعات ( )IIو( )IIIاختيارهم يكون حسب درجة تجنب املخاطر بالنسبة للمستثمر .يمكن الحصول على عائد أعلي من
املحفظة ( )Pولكن درجة املخاطر ترتفع والعكس صحيح .يبين الشكل  9منحني التساوي

الشكل ( :)9منحني التساوي
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املحفظة ( )Qهي مرغوبة بنفس القدر مثل املحفظة ( )Pوكل املحافظ املوجودة على منحني التساوي هي مرغوبة من
املستثمرين ألنها تحقق نفس قيمة املنفعة.
مثال:
لنفرض وجود أربع محافظ استثمارية ولها الخصائص التالية:
املحافظ
محفظة ()1
محفظة ()2
محفظة ()3
محفظة ()4

العائد املتوقع
%10
%15
%20
%25

املخاطر
%20
%25.5
%30
%33.9

لنفترض مستثمر درجته لتجنب املخاطر ( .)A=4املطلوب :حساب قيمة املنفعة للمستثمر بالنسبة ألربع محافظ.
الحل:
قيمة املنفعة لكل مستثمر ولكل محفظة معروضة في الجدول التالي:
املحافظ
محفظة ()1

العائد املتوقع
%10

املخاطر
%20

محفظة ()2

%15

%25.5

محفظة ()3

%20

%30

محفظة ()4

%25

%33.9

قيمة املنفعة
1
𝑈 = 0.1 − 4 × 0.22 = 0.02
2
1
𝑈 = 0.15 − 4 × 0.2552 = 0.02
2
1
𝑈 = 0.2 − 4 × 0.32 = 0.02
2
1
𝑈 = 0.25 − 4 × 0.3392 = 0.02
2

نالحظ أن األربع محافظ تحقق نفس قيمة املنفعة بالنسبة للمستثمر وهي موجودة على نفس منحني التساوي.

 .4.11عوائد ومخاطراملحفظة االستثمارية
ُ
العائد املتوقع للمحفظة االستثمارية هو املتوسط املرجح (املوزون) للعوائد املتوقعة لكل استثمار .تقاس عوائد املحفظة
االستثمارية باستعمال املعادلة التالية:
]) 𝑛𝑅(𝐸 × 𝑛𝑊[ 𝐸(𝑅𝑝𝑜𝑟𝑡𝑓𝑜𝑙𝑖𝑜 ) = [𝑊1 × 𝐸(𝑅1 )] + [𝑊2 × 𝐸(𝑅2 )] + ⋯ +

𝑜𝑖𝑙𝑜𝑓𝑡𝑟𝑜𝑝𝑅  :العائد املتوقع للمحفظة
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( 𝑖𝑊) :أوزان كل أصل استثماري في املحفظة
) 𝑖𝑅( :Eالعائد املتوقع لكل أصل
ُ
تقاس مخاطر املحفظة االستثمارية (متكونة من استثمارين) باستعمال املعادلة التالية:

 portfolio = W112 + W2 22 + 2W1W2 121 2
نالحظ من املعادلة السابقة أن مخاطر املحفظة االستثمارية على العالقة بين عوائد األصول في املحفظة (معامل االرتباط).

 .12تنويع املحافظ االستثمارية
 .1.12التنويع ومخاطراملحفظة
لفهم عالقة التنويع بمخاطر املحفظة يجب في البداية استيعاب مفاهيم املخاطر املنتظمة واملخاطر الغير منتظمة.
 املخاطراملنتظمة ) (Systematic Riskهي املخاطر التي ال يمكن إزالتها بمجرد عملية تنويع فهي مخاطر غير قابلةللتنويع ( ) Non Diversifiable Riskويطلق عليها كذلك مخاطر بيتا ( )β; Beta-riskأو مخاطر السوق.
 املخاطر الغير منتظمة ( )Unsystematic Riskهي املخاطر التي يمكن إزالتها بمجرد عملية تنويع وهي مخاطرخاصة بالشركة.
تقاس املخاطر املنتظمة باستعمال معامل بيتا ( )beta coefficientوتقيس درجة حساسية األصل االستثماري (الورقة
املالية) مع مخاطر السوق (ألكثر تفاصيل يمكن الرجوع إلى منهج  .)109كلما زاد عدد األصول في املحفظة انخفضت درجة
املخاطر (وبالتحديد املخاطر الغير منتظمة) في حين أن املخاطر املنتظمة ال يمكن إزالتها بعملية التنويع.

الشكل ( :)10العالقة بين عدد األصول ودرجة املخاطر
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نالحظ من الشكل ( )10أن املخاطر الكلية للمحفظة تنخفض كلما زاد عدد األصول وتستقر بعد ذلك في مستوي معين من
عدد األصول .كما نالحظ أن املخاطر التي تنخفض هي املخاطر غير املنتظمة في حين أن املخاطر املنتظمة (املرتبطة
بالسوق) ال يمكن أزالتها عبر عمليات التنويع.

 .2.12املحفظة ذات أدني مخاطر
تشير املحفظة ذات أدني مخاطر ( )Minimum Variance Portfolioإلى محفظة متنوعة بشكل جيد تتكون من أصول
ذات مخاطر ،والتي يتم تحوطها عند جمعهم مع بعضهم البعض ،مما يؤدي إلى أدنى خطر محتمل ملعدل العائد املتوقع.
املحفظة ذات أدني مخاطر لديها أدني انحراف معياري مقارنة بكل أصل يكون املحفظة .يبين الشكل ( )11العالقة بين
عائد املحفظة ودرجة املخاطر حسب درجة االرتباط بين األصول.

الشكل ( :)11العالقة بين عائد املحفظة ودرجة املخاطر حسب درجة االرتباط
حسب الشكل ( )11نالحظ أنه كلما كان االرتباط أقل ،كلما زادت الفائدة املحتملة للتنويع .في الحالة القصوى من
االرتباط السلبي الكامل ( ،)𝝆 =-1لدينا تحوط مثالي ويمكن بناء محفظة ذات تباين صفري .لنفترض محفظة متكونة من
أصلين ( ،)A;Bنستطيع حساب أوزان األصلين في املحفظة ذات أدني مخاطر كالتالي:
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𝐵𝜎 𝐴𝜎 𝐵𝜎𝐵2 − 𝜌𝐴,
𝑊𝑚𝑖𝑛 (𝐴) = 2
𝐵𝜎 𝐴𝜎 𝐵𝜎𝐴 + 𝜎𝐵2 − 2𝜌𝐴,
)𝐴( 𝑛𝑖𝑚𝑊 𝑊𝑚𝑖𝑛 (𝐵) = 1 −
مالحظة :يمكن تعويض 𝐵𝜎 𝐴𝜎 𝐵𝜌𝐴,

بـ )𝐵 𝐶𝑜𝑣(𝐴,

 .3.12التنويع بين األصل خالي من املخاطرومحفظة أصول ذات مخاطرة
عند توزيع األصول نحتاج إلى معرفة خط توزيع رأس املال ( )Capital Allocation Line; CALوالدي يقدم أعلى منحدر أو
نسبة شارب .كلما كان خط توزيع رأس املال أكثر انحدارا كلما كان العائد املتوقع أكبر بالنسبة لدرجة معينة من املخاطر.
عند توزيع رأس املال نحتاج إلى أصل خال من املخاطر إلى جانب األصول ذات املخاطر .والسبب من وراء ذلك أن نسبة
شارب تقيس العائد اإلضافي الذي تحققه املحفظة االستثمارية (مقارنة بالعائد خالي املخاطر) مقابل كل وحدة من
وحدات املخاطر الكلية للمحفظة.
لنفترض أنه يوجد خيارين لالستثمار في صناديق استثمارية :صندوق استثماري في األسهم وصندوق استثمار
عقاري .بيانات العائد واملخاطرة كالتالي:

العائد المتوقع
االنحراف المعياري
معامل االرتباط
العائد الخالي من المخاطر

صندوق عقاري ) (Bصندوق أسهم )(A
%13
%8
%20
%12
0.3
%5

يبين الشكل ( )12خطين لتوزيع رأس املال() )CAL(Aو ())CAL(B
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الشكل ( :)12العالقة بين عائد املحفظة ودرجة املخاطر حسب درجة االرتباط

نالحظ من الشكل ( )12أنه يمكن رسم عدد كبير من خطوط توزيع رأس املال التي تشمل األصول ذات مخاطرة واألصل
خالي من املخاطر (اكتفينا في الشكل فقط بخطين) .نالحظ أن املحفظة ( )Bأعلى عائد من املحفظة ( )Aويمكن أن تكون
محفظة أخري أعلى عائد من املحفظة ( )Bوالسؤال املطروح :كيف يمكن الحصول على خط توزيع رأس املال الذي ُيعظم
(يرفع) العائد املتوقع لدرجة محددة من املخاطر .واإلجابة هي أنه يمكن القيام بذلك عبر الرفع من درجة ميل خط توزيع
رأس املال ويكون دلك عبر إيجاد اعلى نسبة لشارب:
𝑓𝑟 𝑅𝑃𝑜𝑟𝑡𝑓𝑜𝑙𝑖𝑜 −
𝑜𝑖𝑙𝑜𝑓𝑡𝑟𝑜𝑝𝜎

𝑜𝑖𝑙𝑜𝑓𝑡𝑟𝑜𝑃𝑅 :عائد املحفظة
( 𝑓𝑟) :معدل العائد الخالي من املخاطر
( 𝑜𝑖𝑙𝑜𝑓𝑡𝑟𝑜𝑝𝜎) :املخاطر الكلية للمحفظة.
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 .4.12املحفظة الخطرة املثلى واملحفظة الكاملة املثلى
املحفظة الخطرة املثلى ( )Optimal risky portfolioتمثل نقطة التقاء بين خط توزيع رأس املال ومجموعة الخيارات
والبدائل االستثمارية التي تحتوي على مخاطر (مجال الكفاءة) .تسمي هذه املحفظة باملحفظة املثلى (أو املثالية) ألنها
املحفظة الوحيدة التي تنتمي ملجال الكفاءة ولم يتم تجاوزها بخط توزيع رأس املال (الشكل .)13

الشكل ( :)13املحفظة الخطرة املثلى
بعد تحديد املحفظة الخطرة املثلى يمكن تحديد املحفظة الكاملة املثلى ( )Optimal Complete Portfolioبالنسبة لكل
مستثمر حسب درجة تجنب املخاطر .في حالة محفظة متكونة من أصلين ذات مخاطر ( )A; Bفان وزن كل أصل
( 𝐵𝑤 ; 𝐴𝑤) في املحفظة الخطرة املثلى هو:
[ E (rA ) − rf ] B2 − [ E (rB ) − rf ] AB A B
[ E (rA ) − rf ] B2 + [ E (rB ) − rf ] A2 − [ E (rA ) − rf + E (rB ) − rf ] AB A B

= wA

wB = 1 − wA

لنفترض نفس البيانات السابقة:

العائد المتوقع
االنحراف المعياري
معامل االرتباط
العائد الخالي من المخاطر

صندوق عقاري ( )Bصندوق أسهم ()A
%13
%8
%20
%12
0.3
%5

𝑤𝐴 = 0.6; 𝑤𝐵 = 0.4
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العائد املتوقع للمحفظة الخطرة املثلى:
𝐸(𝑅𝑝𝑜𝑟𝑡𝑓𝑜𝑙𝑖𝑜 ) = [0.6 × 0.13] + [0.4 × 0.08] = 0.11 = 11%
مخاطر املحفظة الخطرة املثلى:

 portfolio = W112 + W2 22 + 2W1W2 121 2 =14.2%
لنفترض مثال أن نسبة العائد الخالي من املخاطر  %5وأن مستثمر لديه درجة تجنب املخاطر ( .)A=4نسبة االستثمار التي
سيخصصها املستثمر في املحفظة الخطرة املثلى هي:
𝑓𝑟 𝐸(𝑟𝑝 ) −
𝐴𝜎𝑝2

=𝑦

0.11 − 0.05
= 0.7439
4 × 0.1422
وبالتالي فان املستثمر سيستثمر نسبة  %74.39في املحفظة الخطرة املثلى و %25.61في أصل خالي املخاطر (أذونات
الخزينة).

الشكل ( :)14املحفظة الكاملة املثلى
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يمكن تلخيص الخطوات للوصول إلى املحفظة الكاملة املثلى بالنسبة للمستثمر:
الخطوة األولي :تحديد خصائص األصول املتاحة (العائد املتوقع ،االنحراف املعياري ودرجة االرتباط)
الخطوة الثانية :إنشاء محفظة خطرة:
 حساب العائد املتوقع واالنحراف املعياري للمحفظة الخطرة املثلى تحديد أوزان األصول في املحفظة الخطرة املثلىالخطوة الثالثة :توزيع رأس املال بين املحفظة الخطرة املثلى وأذونات الخزينة:
 حساب أوزان املحفظة الكاملة املثلى بين املحفظة الخطرة املثلى وأذونات الخزينة -حساب املبلغ الذي سيتم توزيعه بين املحفظة الخطرة املثلى وأذونات الخزينة

 .5.12نموذج ماركويتزالختياراملحفظة املثلى
قدم هاري ماركويتز ( )Harry Markowitzفي سنة  1958تعميما لقاعدة اختيار املحافظ وتشمل العديد من األصول.
يمكن تلخيص عملية اختيار املحفظة املثلى حسب نموذج ماركويتز إلى خطوتين أساسيتين:
الخطوة األولي :تحديد الفرص االستثمارية ذات املخاطر واملتاحة للمستثمرين .هذه الفرص يمكن تلخيصها في
مجال التباين األدنى ( )Minimum-Variance Frontierلألصول ذات املخاطر .يبين هذا املجال أدني مخاطر
ممكنة بالنسبة لعائد محدد للمحفظة (يتم حساب املحفظة ذات أدني مخاطر بالنسبة لكل معدل عائد
مستهدف لنتحصل على مجال التباين األدنى) .جميع املحافظ التي تقع على مجال التباين األدنى انطالقا من
املحفظة ذات أدني مخاطر وما فوق توفر أفضل مزيج من املخاطر والعوائد ،وبالتالي تشمل مجموعة املحافظ
املرشحة أن تشمل املحفظة الخطرة املثلى .لذلك ،يسمي الجزء من مجال التباين والذي ينطلق من املحفظة ذات
أدني مخاطر ،وما فوق يسمي بمجال كفاءة املحفظة لألصول الخطرة ()Efficient frontier of risky assets
الخطوة الثانية :تحديد خط توزيع رأس املال األمثل (والذي لديه اعلي نسبة شارب) ونقطة االلتماس بين خط
توزيع رأس املال ومجال كفاءة املحفظة يكون املحفظة الخطرة املثلى.
يبين الشكل ( )15مفاهيم مجال التباين األدنى ومجال كفاءة املحفظة في حين أن الشكل ( )16يلخص خطوات اختيار
املحفظة الخطرة املثلى.
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الشكل ( :)15مجال كفاءة املحفظة

الشكل ( :)16اختيار املحفظة الخطرة املثلى
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 .6.12نموذج املؤشرالواحد
لحساب العائد ومخاطرة محفظة متكونة من  20أصل يجب حساب العائد املتوقع لكامل األصول ( 20عائد) باإلضافة إلى
حساب التباين ( 20تباين) باإلضافة إلى حساب عالقة االرتباط بين كل اثنين من األصول ( 190عالقة ارتباط) وهذا يعتبر
مقلق ويستهلك الكثير من الوقت .ولحل هذا اإلشكال قام ويليام شارب سنة  1970بتطوير نموذج ماركويتز وقدم نموذج
املؤشر الواحد ( .)Single Index Modelيرتكز هذا النموذج باألساس على فرضية تجانس التوقعات باإلضافة إلى تلخيص
العوامل الخاصة بالسوق واالقتصاد في مؤشر واحد وهو محفظة السوق ( )Market portfolioويتم إعطاء عالوة
للمخاطرة فقط حسب نموذج املؤشر الواحد تكون العالقة بين السهم ومعامل بيتا (مقياس املخاطر املنتظمة) كالتالي:
) 𝑀𝑅(𝐸 𝑖𝛽 𝐸(𝑅𝑖 ) = 𝛼𝑖 +
( 𝑀𝑅) :عالوة مخاطر السوق ( 𝑓𝑟 )𝑅𝑀 −
) 𝑖𝑅( :Eالعائد املتوقع لألصل
( 𝑖𝛽) :معامل بيتا

) 𝑀𝑅𝑐𝑜𝑣(𝑅𝑖 ,
) 𝑀𝑅(𝑟𝑎𝑉

= 𝑖𝛽

إجمالي املخاطر= املخاطر املنتظمة  +املخاطر الغير منتظمة:
) 𝑖𝑒( 𝜎𝑖2 = 𝛽𝑖2 𝜎𝑀2 + 𝜎 2

(  :)𝜎𝑖2تباين عوائد األصل i
 :𝜎𝑀2تباين في عوائد محفظة السوق

(  :)𝛽𝑖2 𝜎𝑀2املخاطر املنتظمة لألصل i
() 𝑖𝑒(  :)𝜎 2املخاطر غير املنتظمة لألصل i
التغاير:

𝑐𝑜𝑣(𝑟𝑖 , 𝑟𝑗 ) = 𝛽𝑖 𝛽𝑗 𝜎𝑀2

معامل االرتباط:

2
𝑀𝜎 𝑗𝛽 𝑖𝛽

𝑗𝜎 𝑖𝜎

= ) 𝑗𝑟 𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑟𝑖 ,
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 .13تنويع املحافظ العقارية
بالرغم من أهمية نظرية املحفظة الحديثة املقدمة من ماركويتز ( )1952في اختيار املحفظة املثلى فانه توجد العديد من
الصعوبات في تطبيقها على العقار ومن هذه الصعوبات ضرورة وجود معلومات دقيقة عن العوائد املتوقعة ،درجة املخاطر
ومعامل التشتت واالرتباط بين مختلف األصول .كما أن نموذج املؤشر الواحد يصعب تطبيقه لغياب معلومات تاريخية
عن مؤشر عقاري واحد يعكس كل املعلومات السوقية عن العقار .حديثا أصدرت الهيئة العامة للعقار في اململكة العربية
السعودية مؤشرات سعرية ومؤشرات غير سعرية (مؤشر أسعار البيع ،مؤشر املتوفر من العقارات ،مؤشر األراض ي ،مؤشر
االستيعاب ،مؤشر الشواغر ،مؤشر اإلنشاءات الجديدة) .وتكمن أهمية املؤشرات العقارية في املساعدة في تحليل السوق
العقاري واملساعدة في أخذ القرارات االستثمارية وتعزيز الشفافية وتوفير املعلومات الالزمة ويمكن مستقبال االستفادة من
املؤشرات في تكوين املحفظة العقارية .وبالرغم من صعوبة تطبيق نظرية املحفظة الحديثة في األصول العقارية إال أنها
قدمت العديد من املبادئ النظرية في عملية اختيار األصول وتقليل املخاطر عبر التنويع .ومن الطرق األساسية في تنويع
املحافظ العقارية نجد التنويع الجغرافي والتنويع حسب نوع العقار .وفي السنوات األخيرة ظهرت طرق أخري مكملة للطرق
األساسية في تنويع املحافظ العقارية ونذكر على سبيل املثال وليس الحصر التنويع حسب دورة العقار ،نوعية املستأجرين
وهيكل االستثمار.

 .1.13التنويع الجغرافي
التنويع الجغرافي هو مزيج من فئات مختلفة من األصول العقارية في مواقع مختلفة .وتستند هذه الطريقة إلى فكرة أن
عوائد ومخاطر االستثمارات العقارية تختلف باختالف مواقعها ،حتى لو كانت جميع الجوانب األخرى ،مثل نوع امللكية
وحجمها متشابهة .عند اعتماد هذه الطريقة ،يتعين على املستثمرين النظر في التحديات والفرص الكامنة في مختلف
املناطق الجغرافية ،وكذلك النظر في مزايا مناطق  /أقاليم ومدن حضرية معينة .فمثال يمكن التنويع باالعتماد على تقسيم
الشمال ،الجنوب ،الشرق والغرب .كما يمكن التنويع حسب نوعية املدن :مدن قديمة ومدن جديدة أو مدن في طور النمو
(تحتوي مشاريع مستقبلية جديدة) ومدن في طور االنحدار أو التدهور (تحتوي على استثمارات قديمة) ،مدن تحوي كثافة
سكانية مرتفعة وأخري منخفضة.
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غالبا ما يتم السعي إلى التنويع الجغرافي على عدة مستويات ،بما في ذلك التنويع الوطني واإلقليمي والدولي .غالبا ما يستوفي
املستثمرون الدوليون متطلبات تنوعهم الجغرافي على املستوى الوطني عن طريق االستثمار في عدد قليل من املدن الكبرى.
وبعبارة أخرى ،فإن التنويع الجغرافي الدولي الفعال ينجم عن اختيار االستثمارات في املناطق ذات االقتصادات املختلفة.
وينظر املستثمرون املحليون إلى التنويع على نطاق أصغر ،وبعضهم لديه توجه إقليمي معين وينوع من خالل وضع
استثمارات في مجموعة متنوعة من املناطق الحضرية .ينوع املستثمرون اآلخرون ذوو املنظور األوسع نطاقا على مستوى
الدولة أو في األسواق اإلقليمية ،بينما ينوع البعض اآلخر بمنظور أضيق على مستوى السوق الفرعي أو السوق املحلي.

 .2.13التنويع حسب نوع العقار
التنويع حسب نوع العقار يتمثل في االستثمار في أنواع مختلفة من املمتلكات العقارية مثل مراكز التسوق واملكاتب
واملستودعات ومباني املصانع والشقق والفنادق .عادة ما يتم التنويع حسب نوع العقار على عدة مستويات .يقوم بعض
املستثمرين بتنويع ممتلكاتهم العقارية على أوسع مستوى عن طريق اختيار مزيج من العقارات السكنية وغير السكنية أو
مزيج من املمتلكات العقارية املطورة وغير املطورة .وعادة ما ينوع اآلخرون ،وخاصة شركات االستثمار العقاري ،على
مستوى أكثر تفصيال من خالل التمييز بين فئات األعمال األساسية مثل املكاتب والصناعات واملحالت التجارية ومحالت
البيع بالتجزئة والخدمات الفندقية .كما يمكن التنويع حسب حجم العقار إذ بين ( )Kallberg; 1996أن العقارات صغيرة
الحجم مفيدة لعملية تنويع محفظة مكونة من أسهم وسندات كما أن عالقة االرتباط بين العقارات صغيرة الحجم وباقي
أصول املحفظة ضعيف مما يعني فوائد أكبر في عملية التنويع.
الدافع األساس ي وراء طريقة التنويع حسب نوع العقار هو أن العائد واملخاطر تختلف وفقا لصناعات محددة باستخدام
أنواع مختلفة من املمتلكات .على سبيل املثال ،تستجيب املكاتب عموما الحتياجات القطاعات املالية والخدمات املنتجة؛
وتستجيب الملكية الصناعية إلى القطاعات المنتجة للسلع؛ واملتاجر لقطاع التجزئة؛ والفنادق إلى قطاعي السفر
والسياحة ،ونمو العمالة .وعلى هذا النحو ،يتطلب تبني نوع التنويع العقاري فهم العوامل التي تؤثر على مجموعات
مستخدمي كل نوع من أنواع العقارات ،ويجب أن يكون املستثمرون على دراية بمجموعة ونطاق الخصائص املنسوبة لكل
فئة.
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 .3.13التنويع حسب دورة العقار
التنويع حسب دورة العقار تهدف إلى االستثمار في عقارات مختلفة من حيث دورة الحياة ( )Life cycleومن حيث فترة
االحتفاظ .الدافع األساس ي وراء التنويع حسب دورة العقار هو أن العائد على االستثمار العقاري واملخاطر يتغير حسب
فترة االستثمار وعبر مراحل مختلفة من دورة الحياة :التخطيط ،واالستحواذ ،وما قبل التطوير ،والتطوير ،والتمويل،
والتأجير  ،واإلدارة ،والبيع .على سبيل املثال ،قد تنطوي العقارات املكتسبة خالل مرحلة التطوير على مخاطر بيئية تتعلق
بأنظمة استخدام األراض ي ،وأنظمة تقسيم املناطق ،وأنظمة البنية التحتية ،واملخاطر املادية املرتبطة بالبناء الجديد ،مثل
نقص العمالة ونقص مواد البناء وما إلى ذلك .في البديل ،قد تشمل العقارات املكتسبة عند االنتهاء فقط مخاطر التمويل
والتسويق.

 .4.13التنويع حسب نوعية املستأجرين
التنويع حسب نوعية املستأجرين يعتمد على تنويع مزيج املستأجرين من حيث املالءة االئتمانية (التصنيف) واألعمال
وكذلك طول فترة اإليجار أو االستحقاق .وغالبا ما يتم تقييم التصنيفات االئتمانية للمستأجرين والشركات حسب بعض
املقاييس مثل دخل املستأجرين وانتظامهم أو فيما يتعلق باملؤشرات الخاصة باألعمال التجارية والديون الخاصة
باملستأجرين .اختالف تصنيف املستأجرين يعني اختالف في درجة املخاطر لكل مستأجر وبالتالي تتأثر املحفظة العقارية
بنوعية املستأجرين.

 .5.13التنويع حسب هيكل االستثمار
عادة ما يتعلق هيكل االستثمار بكيفية دمج املستثمر بين رأس املال والدين في العملية االستثمارية ،ونتيجة لذلك ،يؤثر
هيكل االستثمار على وضعية املستثمر من حيث حقوقه ومسؤولياته فيما يتعلق باالستثمار .إن قرار اختيار التنويع في
هيكل االستثمار (الجمع بين رأس املال وتمويل الديون) في االستثمار العقاري ،يعود إلى حقيقة أن العديد من هياكل
االستثمار العقاري املوجودة في نفس السوق الجغرافية وما شابهها في نوع العقار قد تعطي عائد ومخاطر مختلفين جدا.
وبالتالي ،من االعتبارات املهمة عند تنويع محفظة العقارات وفقا لهيكل االستثمار ،هو النسبة املئوية لتخصيص املحفظة
الكلية إلى فئات أخرى من االستثمار في السوق.

65

منهج  :111التحليل املتقدم للسوق العقاري

 .14دراسة حالة :تكوين محفظة عقارية مثلي
مستثمر يمتلك  500مليون ريال لديه درجة تجنب املخاطر ( .)A=5تواصل املستثمر مع شركة عقارية واقترحت عليه
الخيارات االستثمارية التالية:
نوع االستثمار
عقارات سكنية في الرياض
عقارات فندقية في البحرين
أذونات الخزينة

العائد املتوقع
%10
%30
%5

االنحراف املعياري
%20
%60
%0

نفترض أن معامل االرتباط بين العقارات السكنية في الرياض والعقارات الفندقية في البحرين.ρ = −0.2 :
يريد املستثمر أن يكون محفظة عقارية مثلي من حيث العائد واملخاطرة وتتناسق مع درجة تجنبه للمخاطر.
 -1أرسم مجموعة الفرص االستثمارية (مجموعة املحافظ) املتاحة أمام املستثمر من خالل توزيع االستثمار بين
العقارات السكنية والعقارات الفندقية.
 -2أوجد أوزان املحفظة الخطرة املثلى ( )Pوأحسب العائد املتوقع واالنحراف املعياري للمحفظة.
 -3أوجد أوزان املحفظة ذات أدني مخاطر باإلضافة إلى درجة االنحراف املعياري
 -4أوجد درجة ميل خط توزيع رأس املال ( )CALاملدعوم من املحفظة الخطرة املثلى وأذونات الخزينة
 -5كيف سيوزع املستثمر أمواله بين العقارات السكنية والعقارات الفندقية وأذونات الخزينة.
الحل:
 -1لتحديد مجموعة الفرص االستثمارية املتاحة أمام املستثمر من خالل توزيع االستثمار بين العقارات السكنية
والعقارات الفندقية سنقوم بحساب العائد واملخاطر لعدة محافظ استثمارية ممكنة وذلك بتغيير األوزان لكل
أصل من  %0إلى  .%100لنفترض أن ( 𝐴𝑊) يشير إلى وزن العقارات السكنية و( 𝐵𝑊) إلى وزن العقارات الفندقية.
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𝐴𝑊

𝐵𝑊

%0
%10
%20
%30
%40
%50
%60
%70
%80
%90
%100

%100
%90
%80
%70
%60
%50
%40
%30
%20
%10
%0

العائد املتوقع
30,00%
28,00%
26,00%
24,00%
22,00%
20,00%
18,00%
16,00%
14,00%
12,00%
10,00%

االنحراف املعياري
60,00%
53,64%
47,36%
41,22%
35,28%
29,66%
24,59%
20,47%
17,98%
17,80%
20,00%

مالحظة :تم حساب العائد املتوقع واالنحراف املعياري ملختلف املحافظ باستعمال برمجية اكسيل وباعتماد املعادالت
التالية:
]) 𝐸(𝑅𝑝𝑜𝑟𝑡𝑓𝑜𝑙𝑖𝑜 ) = [𝑊1 × 𝐸(𝑅1 )] + [𝑊2 × 𝐸(𝑅2

 portfolio = W112 + W2 22 + 2W1W2 121 2
املحافظ املمكنة من خالل التوزيع بين العقارات السكنية والعقارات الفندقية
33%
31%
29%
27%
23%
21%
19%
17%
15%
13%
11%
9%
7%
5%
70%

60%

50%

30%

40%

االنحراف املعياري لعوائد املحفظة
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 -2أوزان املحفظة الخطرة املثلى (املتكونة من عقارات سكنية في الرياض وعقارات فندقية في البحرين)
[ E (rA ) − rf ] B2 − [ E (rB ) − rf ] AB A B
[ E (rA ) − rf ] B2 + [ E (rB ) − rf ] A2 − [ E (rA ) − rf + E (rB ) − rf ] AB A B

= wA

wB = 1 − wA

(10 − 5) × 602 − (30 − 5) × −0.2 × 20 × 60
= 𝐴𝑊
= 0.6818
(10 − 5) × 602 + (30 − 5) × 202 − 30 × −0.2 × 20 × 60
𝑊𝐴 = 1 − 0.6818 = 0.3182
أوزان املحفظة الخطرة املثلى:
 %68.18استثمار في عقارات سكنية في الرياض و %1.82 3استثمار في عقارات فندقية في البحرين.
العائد املتوقع للمحفظة الخطرة املثلى:
𝐸(𝑅𝑃 ) = [0.6818 × 0.10] + [0.3182 × 0.30] = 0.1636 = 𝟏𝟔. 𝟑𝟔%
) 𝜎𝑃 = {(0.68182 × 202 ) + (0.31822 × 602
1

+ [2 × 0.6818 × 0.3182 × −0.2 × 0.2 × 0.6]}2 = 𝟐𝟏. 𝟏𝟑%
 -3املحفظة ذات أدني مخاطر هي املحفظة املتكونة تقريبا من  %90عقارات سكنية في الرياض و %10عقارات
فندقية في البحرين بما أن لديها أقل انحراف معياري حسب الجدول ( .)17.80%لحساب أوزان املحفظة ذات
أدني مخاطر بدقة نستعمل القوانين التالية:
𝐵𝜎 𝐴𝜎 𝐵𝜎𝐵2 − 𝜌𝐴,
𝑊𝑚𝑖𝑛 (𝐴) = 2
𝐵𝜎 𝐴𝜎 𝐵𝜎𝐴 + 𝜎𝐵2 − 2𝜌𝐴,
)𝐴( 𝑛𝑖𝑚𝑊 𝑊𝑚𝑖𝑛 (𝐵) = 1 −
)602 − (−0.2 × 60 × 20
𝑊𝑚𝑖𝑛 (𝐴) = 2
𝟏𝟕𝟓𝟖 = 𝟎.
)20 + 602 − 2 × (−0.2 × 60 × 20
𝟗𝟐𝟒𝟏 𝑊𝑚𝑖𝑛 (𝐵) = 1 − 0.8571 = 𝟎.
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االنحراف املعياري للمحفظة ذات أدني مخاطر:
) 𝜎𝑚𝑖𝑛 = {(0.85712 × 202 ) + (0.14292 × 602
1

+ [2 × 0.8571 × 0.1429 × −0.2 × 0.2 × 0.6]}2 = 𝟏𝟕. 𝟓𝟕%
نالحظ أن االنحراف املعياري للمحفظة ذات ادني مخاطر ( )17.57%هو أقل من االنحراف املعياري للمحفظة الخطرة
املثلى (.)21.13%
 -4خط توزيع رأس املال ( )CALهو الخط الذي يربط بين املعدل الخالي من املخاطر واملحفظة الخطرة املثلى .هذا
الخط يمثل جميع املحافظ الفعالة التي تجمع بين أذونات الخزانة مع املحفظة الخطرة املثلى .درجة ميل خط
توزيع رأس املال:
𝑅𝑃 − 𝑟𝑓 16.36 − 5
=
= 0.5376
𝑝𝜎
21.13

=𝑆

 -5طريقة توزيع االستثمار بين العقارات السكنية والعقارات الفندقية وأذونات الخزينة إذا أخذنا بعين االعتبار
درجة تجنب املخاطر (:)A=5

𝑓𝑟𝐸(𝑟𝑝 )−
𝐴𝜎𝑝2

=𝑦

0.1636 − 0.05
= 0.5089
5 × 0.21132

=𝑦

إذا سيقوم املستثمر بتوزيع نسبة  %50.89من أمواله في املحفظة الخطرة املثلى والباقي ( )49.11%في أذونات
الخزينة .وبما أن العقارات السكنية في الرياض تمثل نسبة  %68.18والعقارات الفندقية في البحرين  %31.82من
املحفظة الخطرة املثلى ،فان املستثمر سيوزع أمواله كالتالي:
عقارات سكنية في الرياض%34.70 =0.5089×%68.18 :
 500 ×%34.70مليون ريال=  173,500,000ريال
عقارات فندقية في البحرين%16.19 =0.5089× %31.82 :
 500 ×%16.19مليون ريال=  80,950,000ريال
أذونات الخزينة%49.11 :
 500 ×%49.11مليون ريال=  245,550,000ريال
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تمارين الفصل األول :تطبيق نظرية املحفظة على االستثمارالعقاري
الجزء األول :ضع عالمة √ لإلجابة الصحيحة وعالمة × لإلجابة الخاطئة مع تصحيح الخطأ (في حالة اإلجابة الخاطئة).
التنويع الجغرافي يتمثل في االستثمار في أنواع مختلفة من املمتلكات العقارية
تصحيح.......................................................................................................................:

التنويع حسب هيكل االستثمار يعتمد على تنويع مزيج املستأجرين من حيث املالءة االئتمانية
تصحيح........................................................................................................................... :

نموذج املؤشر الواحد هو تطوير لنموذج ماركويتز
تصحيح ..........................................................................................................................................:

مجال التباين األدنى هو جزء من مجال كفاءة املحفظة لألصول الخطرة
تصحيح.......................................................................................................................................... . :

املحفظة الخطرة املثلى ( )Optimal risky portfolioتمثل نقطة التقاء بين خط توزيع رأس املال
ومجموعة الخيارات والبدائل االستثمارية التي تحتوي على مخاطر
تصحيح................................................................................................ :

الجزء الثاني :اخترإجابة واحدة صحيحة لألسئلة التالية:
 /1طريقة التنويع على املستوي الوطني واإلقليمي والدولي تسمي:
أ -التنويع حسب هيكل االستثمار.
ب -التنويع الجغرافي.
ج -التنويع حسب دورة العقار.
د -التنويع حسب نوع العقار.
 /2مستثمرمتجنب للمخاطرهو مستثمر:

أ -غير مهتم باملخاطر عند اتخاذ قرار االستثمار.
ب -على استعداد لتحمل املزيد من املخاطر من أجل كسب عوائد أعلى.
ج -يفضل عوائد أقل بمخاطر معروفة.
د -يفضل عوائد أعلى مع مخاطر غير معروفة.
 /3املنفعة ( )Utilityهي:
( )1مقياس ذاتي للرضاء
( )2خاصة بكل فرد
( )3موحدة لكل األفراد
( )4مقياس للعائد ومخاطر املحفظة.
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أ )1( -و( )2فقط.
ب )3( -و( )4فقط.
ج )1( -و( )2و( )4فقط.
د )1(-و( )2و( )3و(.)4
 /4من الدوال التي تم استعمالها في املالية لقياس قيمة منفعة املستثمرهي دالة املنفعة التربيعية وتحسب بـ :
1

أ𝑈 = 𝐸(𝑟) + 𝐴𝜎 2 -
2
1

ب𝑈 = 𝐸(𝑟) − 𝐴𝜎 2 -
2
1

ج𝑈 = 𝐸(𝑟) × 𝐴𝜎 2 -
2
1

د𝑈 = 𝐸(𝑟) ÷ 𝐴𝜎 2 -
2

 /5عند تنويع املحفظة االستثمارية تنخفض:
أ -املخاطر الكلية للمحفظة
ب -املخاطر املنتظمة
ج -املخاطر غير املنتظمة
د -كل ما سبق.
الجزء الثالث :أجب على أسئلة التمرين التالي:
محفظة عقارية تقدم عائد متوقع  %20وانحراف معياري  .%30أذونات الخزينة تقدم عائد خالي من املخاطر بنسبة .%7
لنفترض مستثمر (أ) لديه درجة تجنب املخاطر ( )A=4ومستثمر (ب) لديه درجة تجنب املخاطر (.)A=2
 -1هل يفضل املستثمر (أ) االستثمار في املحفظة العقارية أو في أذونات الخزينة؟
 -2هل يفضل املستثمر (ب) االستثمار في املحفظة العقارية أو في أذونات الخزينة؟
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الفصل الثاني :صناديق االستثمارالعقاري
تدريب 4
 -1ما املقصود بصناديق االستثمار العقاري؟

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

 -2ماهي إيجابيات صناديق االستثمار املتداولة؟
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
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 .15مقدمة عن صناديق االستثمارالعقاري
 .1.15تعريف صناديق االستثمارالعقاري
صندوق االستثمار العقاري هو محفظة استثمارية مشتركة أو وعاء استثماري يسمح للمستثمرين باالشتراك فيه حسب
القدرة املالية لكل مستثمر ويتيح لهم الحصول على دخل من خالل االستثمار في قطاع العقارات .تتيح صناديق االستثمار
العقاري الفرصة للمستثمرين الحصول على عوائد القطاع العقاري دون الحاجة إلى شراء عقارات مستقلة مباشرة .وعادة
ما يتم طرح فرص االستثمار في صندوق االستثمار العقاري في صورة وحدات من حصص صغيرة الفئة ،مما يتيح لصغار
املستثمرين فرصة االستثمار في قطاع العقارات بدال من اقتصار األمر على الشركات الكبرى.
عرفت الئحة صناديق االستثمار العقاري في اململكة العربية السعودية بكونها "برنامج استثمار عقاري مشترك يهدف إلى
إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه باملشاركة جماعيا في أرباح البرنامج ،ويديره مدير الصندوق مقابل رسوم محددة" .مدير
الصندوق هو شخص ُمرخص له بممارسة أعمال اإلدارة بموجب الئحة األشخاص املرخص لهم ،يكون مسؤوال عن إدارة
أصول الصندوق وحفظها .يشترك املستثمرون في صندوق االستثمار العقاري عبر الحصول على وحدة حصة ،وتعامل كل
ّ
وحدة على أنها تمثل حصة مشاعة في صافي أصول الصندوق (الشكل )17

استثمار في العقارات
استثمارات عقارية

شراء الوحدات
املستثمرون

صندوق االستثمارالعقاري

دخل جاري ودخل رأسمالي

توزيع األرباح

الشكل ( :)17عملية االستثمار في صناديق االستثمار العقاري
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 .2.15التطور التاريخي لصناديق االستثمارالعقاري
ظهرت صناديق االستثمار العقاري للمرة األولى في الواليات املتحدة األمريكية سنة  1960عندما أقرت قانون العقارات
والذي يسمح بإنشاء صناديق استثمار عقاري .وقد ساهمت الصناديق العقارية في توفير درجة سيولة مرتفعة باإلضافة إلى
التنوع في االستثمار في االستثمار مع درجة مخاطر منخفضة .بعد الواليات املتحدة ،قامت كل هولندا (في سنة  )1969ثم
أستراليا (في سنة )1971بسن تشريعات تنظم الصناديق العقارية .إلى حدود منتصف التسعينات ،كانت صناديق االستثمار
العقاري منتشرة غالبا في الواليات املتحدة وهولندا وأستراليا.
خالل العقود األخيرة ،نمت صناديق االستثمار العقاري في العديد من األسواق األخرى حول العالم (كندا  ,1995بلجيكا
 ,1996اليونان  .)1999في أسيا ،ظهرت الصناديق العقارية عقب األزمة املالية األسيوية وترجع نشأة صناديق االستثمار
العقارية في أسيا إلى اليابان في سنة  2000ثم سنغافوره (اعتمدت صناديق االستثمار العقاري في سنة  )2002ثم هونغ كونغ
(اعتمدت صناديق االستثمار العقاري في سنة .)2003
بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي تعتبر اململكة العربية السعودية واإلمارات أهم بلدين في املنطقة في تأسيس هذا
النوع من الصناديق .تم إصدار الئحة صناديق االستثمار العقاري في اململكة بتاريخ 1427\6\19هـ املوافق 2006\7\15م،
حيث تنظم هذه الالئحة تأسيس صناديق االستثمار العقاري وطرح وحداتها وإدارتها وحماية حقوق مالكيها  ،وتطبيق قوانين
اإلفصاح والشفافية عليها .وقد حلت الصناديق العقارية محل املساهمات العقارية بعدما كثر تعثر العشرات من
املساهمات العقارية وضياع أموال الكثير من املستثمرين .وقد أصدرت هيئة سوق املال في سنة  2016الئحة صناديق
االستثمار املتداولة وهي صناديق استثمارية عقارية متاحة للجمهور .وبدأت السوق املالية السعودية إدراج صناديق
االستثمار العقارية املتداولة في شهر نوفمبر 2016مع إطالق صندوق "الرياض ريت" ،ثم أطلقت في فبراير  2017صندوق
"الجزيرة ريت" .في اإلمارات العربية املتحدةّ ،
سن مركز دبي املالي العاملي تشريعا إلقامة سوق إلعادة تبادل وحدات صناديق
االستثمار العقاري في عام  .2006وكان نمو سوق الصناديق العقارية بطيئا في البداية قبل أن يزدهر في السنوات األخيرة.
أما في مملكة البحرين ،فقد أصدر مصرف البحرين املركزي قوانين ولوائح ُمنظمة لصناديق االستثمار العقاري في سنة
 .٢٠٠٩كما أصبحت قواعد وقوانين إدراج صناديق االستثمار العقاري في بورصة البحرين نافذة بتاريخ  ١٧مايو ،٢٠١٥
والتي تسمح بإدراج صناديق االستثمار العقاري وتداول وحداتها في بورصة البحرين.
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 .3.15مزايا االستثمارفي صناديق االستثمارالعقاري
يتيح االستثمار في صناديق االستثمار العقاري العديد من املزايا أهمها:
 يستثمر الصندوق في عدة مشاريع عقارية بهدف تنويع الدخل وتوزيع املخاطر بدرجة أكثر فعالية. تنويع االستثمار في مناطق جغرافية مختلفة في املدن الرئيسية باململكة (الوسطى – الشرقية – الغربية) . يتمتع مدير الصندوق بخبرة ومهنية عالية في إدارة الصناديق االستثمارية وخصوصا العقاري منها وبما يمتلكه منمهنيين متخصصين في هذا املجال وخضوعه لرقابة وتشريعات هيئة السوق املالية.
 يضم مجلس إدارة الصندوق نخبة من أصحاب الخبرات املتنوعة والكفاءة العالية في مجال االستثمار العقاري. يسعى مدير الصندوق إلى طرح جميع الوحدات من فئة واحدة تتساوى في املميزات والحقوق. يخضع الصندوق لضوابط الشريعة اإلسالمية ويشرف عليه هيئة شرعية متخصصة الحصول على عوائد القطاع العقاري من خالل رؤوس أموال صغيرة نسبيا. توزيع جيد لألرباح مقارنة بغيرها من األسهم و/أو صناديق االستثمار. توفر الحماية والشفافية للمستثمرين من خالل إشراف هيئة سوق املال واشتراط وجود هيئات وأطراف مستقلةمن األمناء ومقيمي العقارات وغيرهم من املهنيين واملتخصصين.

 .16صناديق االستثمارالعقاري املتداولة في اململكة
 .1.16تعريف صناديق االستثمارالعقاري املتداولة
صناديق االستثمار العقاري املتداولة هي صناديق استثمارية عقارية متاحة للجمهور (للعموم) ،يتم تداول وحداتها في
ُ
السوق املالية وتعرف عامليا بمصطلح "ريت أو ريتس" .وتهدف إلى تسهيل االستثمار في قطاع العقارات املطورة والجاهزة
لالستخدام التي تدر دخال دوريا وتأجيريا .2وحسب التعليمات الخاصة بصناديق االستثمار العقارية املتداولة الصادرة عن
مجلس هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم  130- 6وتاريخ  1438-01-23املوافق ل  2016-10-24بناء على نظام السوق
املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم (م ) 30/وتاريخ  1424-6-2فان صندوق االستثمار العقاري املتداول هو "صندوق
ُ
استثمار عقاري مطروح طرحا عاما تتداول وحداته في السوق ،ويتمثل هدفه االستثماري الرئيس في االستثمار في عقارات

 2تعريف حسب موقع تداول
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مطورة تطوير ا إنشائيا ،قابلة لتحقيق دخل دوري وتأجيري ،وتوزع نسبة محددة من صافي أرباح الصندوق نقدا على مالكي
الوحدات في هذا الصندوق خالل فترة عمله ،وذلك بشكل سنوي بحد أدنى" .ويقصد بعقارات مطورة تطويرا إنشائيا،
العقارات املطورة الجاهزة لالستخدام ،ويشمل ذلك العقارات السكنية ،والتجارية ،والصناعية ،والزراعية ،وغيرها .يوجد
طريقتان لالستثمار في صناديق االستثمار العقارية املتداولة:
الطريقة األولي :في مرحلة االكتتاب العام (السوق األولية) عندما يطرح ُمديرو صناديق االستثمار العقارية املتداولة
وحدات الصندوق.
الطريقة الثانية :من خالل السوق املالية (السوق الثانوية) بعد أن يتم طرح وحدات الصندوق في السوق.

 .2.16الفرق بين صناديق االستثمارالعقاري املتداولة والصناديق التقليدية
-

صناديق االستثمار العقاري املتداولة هي صناديق يتم تداول وحداتها في السوق املالية بعكس صناديق االستثمار
العقاري التقليدية التي ال تداول وحداتها.

-

ُ
صناديق مقفلة بمعنى أن تأسيسها يكو ُن برأس مال محدد مسبقا (ال يقل عن  500مليون
الصناديق املتداولة
بعد إعالن مشروع تعديل التعليمات الخاصة بصناديق االستثمار العقارية في فبراير  .)2018في حين أن صناديق
االستثمار العقاري التقليدية يمكن أن تكون مغلقة أو مفتوحة.

-

تستثمر صناديق االستثمار العقاري املتداولة في عقارات مطورة تطويرا إنشائيا ،قابلة لتحقيق دخل دوري
وتأجيري أما صناديق االستثمار العقاري التقليدية فيمكن أن تستثمر في عمليات تطوير أولي (أرض خام) ثم
البيع ،التطوير اإلنشائي ثم البيع والتطوير األولي أو اإلنشائي بهدف التأجير ملدة زمنية محددة ومن ثم البيع.

-

ُ
نسبته ()75%
يجب أال تقل قيمة استثمارات صناديق االستثمار املتداولة في عقارات مطورة تطوير ا إنشائيا عما
من القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق وذلك بحسب آخر قوائم مالية مدققة .في حين ُ
يجوز لصناديق االستثمار
ُ
العقاري التقليدية أن تستثمر من خالل التطوير (األولي أو اإلنشائي) ثم البيع.

-

يقدم صندوق االستثمار العقاري املتداول عائد مشروط فهو ُملزم بتوزيع  %90من صافي الدخل سنويا ،بينما
صندوق االستثمار العقاري التقليدي غير ملزم بتوزيع أي نسبة من صافي دخله.
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-

يتميز صندوق االستثمار العقاري املتداول مقارنة بالصندوق التقليدي بسهولة في االستثمار وبوضوح أنظمتها
وسهولة التعامل بوحداتها – بيعا وشراء – بشكل مماثل لألسهم املدرجة بالسوق املالية.

-

في صناديق االستثمار العقاري املتداولة يجب أال يقل عدد مالكي الوحدات من الجمهور عن خمسين مالك وحدة،
في حين لم يرد هذا الشرط في الئحة صناديق االستثمار التقليدية.

 .3.16مزايا االستثمارفي صناديق االستثمارالعقاري املتداولة
من خالل الفروقات السابقة بين صناديق االستثمار العقاري املتداولة والصناديق التقليدية يمكن تلخيص أهم مزايا
االستثمار في صناديق االستثمار العقاري املتداولة في النقاط التالية:
-

السيولة العالية :حيث يمكن بيع وشراء وحدات الصندوق في السوق املالية طيلة أيام وفترات التداول مما يوفر
سيولة عالية للمستثمر.

-

قلة التكلفة :حيث تتيح صناديق االستثمار العقارية املتداولة الفرصة لالستثمار بتكلفة منخفضة في صناديق
عقارية ال تقل قيمتها عن  500مليون ريال.

-

توزيع دوري لألرباح :وذلك وفقا لسياسات واضحة ومحكومة باألنظمة مع وجود عائد مشروط.

-

شفافية عالية :يتميز صندوق االستثمار العقاري املتداول بشفافية عالية .إذ يلتزم مدير الصندوق بتقديم تقارير
دورية عن الصندوق ويتم عرضها على موقع تداول كغيرها من التقارير الخاصة بالشركات املدرجة في السوق
املالية.

-

انخفاض املخاطر :تستثمر صناديق االستثمار العقاري املتداولة في العقارات املطورة والتي تدر دخل دوري
وتأجيري .كما ال يجوز استثمار ما يزيد عن  %25خارج اململكة باإلضافة إلى أن نسبة اقتراض الصندوق ال يجب
أن تزيد على  %50بحسب أخر قوائم مالية مدققة.

 .4.16األطراف ذوو العالقة املشتركة بصناديق االستثمارالعقارية املتداولة
يستعرض الشكل ( )18أهم األطراف ذوو العالقة املشتركة بصناديق االستثمار العقارية املتداولة (املصدر :تداول)
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الشكل ( :)17األطراف ذوو العالقة املشتركة بصناديق االستثمار العقارية املتداولة
املصدر :موقع تداول
 يجب على مدير الصندوق تعيين أمين حفظ (أو أكثر) مرخص مخول لالحتفاظ بأصول الصندوق والوثائق الخاصةبه بموجب عقد مكتوب .كما يجب أن يكون أمين الحفظ ّ
املعين مستقال ،حيث ال ُيسمح بأن يكون مديرا أو مديرا
مساعدا للصندوق املذكور ،أو شركة تابعة ملدير الصندوق أو مديره املساعد.
 يجب أن يفصل أمين الحفظ املعين كافة أصول صناديق االستثمار العقارية املتداولة عن أصوله الخاصة وعنأصول عمالئه اآلخرين ،كما يجب الحفاظ على جميع السجالت الالزمة لدعم أداء املسؤوليات التعاقدية ويجب أن
تحدد بشكل منفصل من خالل تسجيل األوراق املالية وغيرها من األصول من صندوق االستثمار ذي الصلة باسم
أمين الحفظ لصالح صندوق االستثمار ذاته ،ويتم تسجيل األصول العقارية للصندوق املتداول باسم شركة تابعة
ألمين الحفظ ،كما يجب أن تكون أصول صناديق االستثمار مملوكة بشكل جماعي لصالح حاملي الحصص في هذا
الصندوق.
 يجب على مدير الصندوق تعيين شركة إدارة عقارات متخصصة في إدارة العقارات (شركة إدارة العقارات)  -بعدالتأكد من الحصول على املوافقات الحكومية املطلوبة من قبل الجهات الحكومية ذات الصلة ،وذلك إلدارة العقارات
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املحتفظ بها لالستثمار .وينبغي لهذه الشركة أن تمتلك الخبرة الالزمة وأن تكون مسؤولة عن تنفيذ األنشطة إدارة
العقار ،بما في ذلك ،على سبيل املثال ال الحصر ،إدارة العقار وصيانته وخدمات التأجير وتحصيل اإليجار.3

 .5.16معاييرطرح وإدراج صناديق االستثمارالعقاري املتداولة
من خالل االطالع على التعليمات الخاصة بصناديق االستثمار العقارية املتداولة الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية
بموجب القرار رقم  130- 6وتاريخ  1438/01/23املوافق  2016/10/24بناء على نظام السوق املالية الصادر باملرسوم
امللكي رقم (م )30/وتاريخ  1424/6/2وباالطالع على املعلومات في موقع تداول ،يمكن تلخيص معايير طرح وإدراج صناديق
االستثمار العقاري املتداولة في الجدول التالي:
الهيكل القانوني
عدد املساهمين
الحد األدنى لتأسيس الصندوق
القيمة األسمية
األرباح
نسبة القروض
االستثمارات

األراض ي البيضاء
عقارات تحت التطوير

العقارات خارج اململكة

ملكية الجمهور
عدد املستثمرين

صندوق عقاري مغلق
 50مساهم على األقل
 100مليون ريال سعودي ( 500مليون ريال بعد مشروع التعديل)
 10ريال للوحدة
عائد مشروط :يجب أال تقل نسبة األرباح املوزعة على مالك الوحدات عن %90
سنويا من صافي أرباح الصندوق
ال يجوز أن يتجاوز اقتراض الصندوق ما نسبته  %50من القيمة اإلجمالية
ألصول الصندوق وذلك بحسب أخر قوائم مالية مدققة
يجب أال تقل قيمة استثمارات الصندوق في عقارات مطورة تطويرا إنشائيا قابلة
لتحقيق دخل تأجيري ودوري عن ما نسبته  %75من القيمة اإلجمالية ألصول
الصندوق و ذلك بحسب أخر قوائم مالية مدققة.
ال يجوز ملدير الصندوق االستثمار في األراض ي البيضاء
يسمح ملدير الصندوق باستثمار نسبة ال تتجاوز  %25من القيمة اإلجمالية
ألصول الصندوق وذلك بحسب أخر قوائم مالية مدققة في التطوير العقاري،
سواء أكانت لعقارات مملوكة من قبله أم لم تكن ،أو لتجديد أو إلعادة تطوير
تلك العقارات.
يحظر على مدير الصندوق استثمار نسبة تزيد على  %25من القيمة اإلجمالية
ألصول الصندوق وذلك بحسب أخر قوائم مالية مدققة في عقارات خارج
اململكة.
ال تقل ملكية مالكي الوحدات من الجمهور عن  %30من إجمالي وحدات
الصندوق
 50مستثمر على األقل

 3مصدر الفقرة " األطراف ذوو العالقة املشتركة بصناديق االستثمار العقارية املتداولة " هو موقع تداول

79

منهج  :111التحليل املتقدم للسوق العقاري

تجدر اإلشارة أنه قد أعلنت هيئة سوق املال في  22فبراير  2018عن نشر مشروع تعديل التعليمات الخاصة بصناديق
االستثمار العقارية املتداولة وذلك استمرارا لدور الهيئة في تنظيم وتطوير السوق املالية وحماية املستثمرين ،وسعيا منها
إلى جعل بيئة السوق املالية أكثر استقرارا ،وتماشيا مع رؤيـة اململكـة العربية الس ّ
ـعودية  .2030وتتمثل أبرز التعديالت
املقترحة في منع من تظهر أسمائهم في الشروط واألحكام عند التأسيس أنهم يملكون وحدات في الصندوق التصرف في تلك
الوحدات خالل السنة األولى لتداولها ،باإلضافة إلى تحديد آلية لزيادة رأس مال الصندوق ،واشتراط تحقيق أصول
الصناديق العقارية املراد االستحواذ عليها من قبل صندوق عقاري متداول لصافي أرباح إيجاريه بعد خصم كافة املصروفات
آلخر ثالث سنوات للعقارات املطورة تطويرا إنشائيا ومدرة للدخل ،إضافة إلى قيام مدير الصندوق باإلفصاح عن جميع
مصروفات تأسيس وطرح وحدات الصندوق ،وإلى زيادة الحد األدنى لتأسيس الصندوق من ( )100مليون ريال سعودي إلى
( )500مليون ريال سعودي .كما أشارت أنه تم السماح للصناديق العقارية املتداولة استثمار نسبة ال تتجاوز ( )25%من
القيمة اإلجمالية ألصوله في حقوق املنفعة وفي تجديد وإعادة تطوير تلك العقارات وفي اتفاقيات إعادة شراء العقار وفي
وحدات صناديق أسواق النقد ،والشركات العقارية ،وصناديق العائد الثابت ،وفي صندوق قابض لصناديق االستثمار
العقارية املتداولة ،إضافة إلى تعديالت مقترحة أخرى.
 .6.16أمثلة عن صناديق استثمارعقاري متداولة في اململكة
يوجد حاليا (إلى شهر مايو  )2018في سوق تداول  13صندوق استثمار عقاري متداول ويلخص الجدول التالي بعض
معلومات عن الصناديق:
اسم الصندوق
الرياض ريت
الجزيرة ريت
جدوى ريت الحرمين
تعليم ريت
املعذرريت
مشاركة ريت
ملكية ريت
مشاعرريت
األهلي ريت 1

حجم الصندوق
تاريخ القيد
(مليون ريال)
( 1633بعد الطرح الثانوي)
نوفمبر 2016
118
فبراير 2017
660
أبريل 2017
285
مايو 2017
614
أغسطس 2017
880
أكتوبر 2017
677
نوفمبر 2017
572
يناير 2018
1375
يناير 2018
80

اإلجمالي

توزيعات العائد
معدل
األرباح (إلى  6مايو  )2018للتأجير (إلى  6مايو )2018
%7.01
%6.22
%8.43
%1.71
%6.52
%2.97
%7.37
%4.44
%8.65
%3.25
%8.84
%0
%8.05
%3.42
%6.20
%0
غير متوفر
%0
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دراية ريت
الراجحي ريت
جدوى ريت السعودية
سدكو كابيتال ريت

مارس 2018
مارس 2018
فبراير 2018
 1مايو 2015

1172
1622
1580
650

%1.25
%0
%0
%0

غير متوفر
غير متوفر
غير متوفر
غير متوفر

املصدر :سوق وصناديق االستثمار العقاري :األداء والتوقعات ،فالكم ،مايو  2018باإلضافة إلى موقع تداول وأرقام.

 .7.16تقييم صناديق االستثمارالعقاري املتداولة
وضعت هيئة السوق املالية السعودية والهيئة السعودية للمقيمين املعتمدين ،ضوابط لتقييم العقارات التابعة لصناديق
االستثمار العقارية املتداولة باالعتماد على معايير التقييم الدولية .وتهدف هذه الضوابط إلى تحسين عملية التقييم
والوصول إلى القيمة السوقية ،ومنع تضليل املساهمين بالعوائد االستثمارية العالية للصندوق .وأصدر مجلس هيئة
السوق املالية قرار بتاريخ  1439/4/21املوافق  2018/1/8املتضمن إضافة ضوابط خاصة بتثمين أصول صناديق
االستثمار العقارية وهي كالتالي:
-

يجب على مدير الصندوق نشر تقارير التقييم الخاصة بأصول صناديق .االستثمار العقارية العامة للجمهور في
موقعه اإللكتروني واملوقع اإللكتروني للسوق املالية السعودي (تداول) على أن يتم نشرها للجمهور فورا مع
موافقة الهيئة على الطرح وإضافة تقارير التقييم بشكل دوري كما هو مطلوب في الئحة صناديق االستثمار
العقاري خالل مدة ال تتجاوز  15يوم من تاريخ إصدار التقارير.

-

يجب أن يكون املثمنين مقيمين معتمدين وفقا لنظام املقيمين املعتمدين الصادر باملرسوم امللكي رقم (م)43/
وتاريخ  1433/7/9والئحته التنفيذية (فرع تقييم العقارات).

-

يجب على مدير الصندوق الحصول على إقرار من املقيمين املعتمدين يفيد بتقيدهم بمعايير التقييم املعتمدة
من الهيئة السعودية للمقيمين املعتمدين وميثاق آداب وسلوك مهنة التقييم الصادر عنها واللوائح والتعليمات
ذات العالقة.

-

يجب على مدير الصندوق تزويد املقيمين املعتمدين بأي معلومة تختص بأصول الصندوق العقارية املراد تقييمها
على سبيل املثال ال الحصر العقود ذات العالقة والتقارير الهندسية وتكاليف البناء وأي معلومة من شأنها تمكين
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املقيم املعتمد من إعداد تقريره وفقا لألحكام النظامية ومعايير التقييم املعتمدة وبشكل دقيق وواضح وغير
مضلل.
باإلضافة إلى الضوابط السابقة يجب على مقيم صناديق االستثمار العقارية تسجيل الغرض من التقييم واتباع معايير
محددة حسب نوع العقار االستثماري والتأكيد على املقيمين بالتثبت من القيمة اإليجارية في عقود التأجير ،على أن تكون
حقيقية ومماثلة ألسعار السوق (االعتماد على القيمة السوقية وليس القيمة االستثمارية).

 .17دراسة حالة" :صندوق الرياض ريت"
خالل هذه الفقرة سنستعرض تفاصيل أحد صناديق االستثمار العقاري املتداولة وهو "صندوق الرياض ريت" وقد اخترنا
هذا الصندوق لسببين رئيسين:
 يعتبر أول صندوق يقوم بعملية الطرح الثانوي ورفع رأس ماله (من  500مليون ريال إلى  1633مليون ريال) بآلية تطبقألول مرة باستخدام أسلوب أحقية التخصيص .وقد أعلنت "الرياض املالية" في تاريخ  2مايو  2018عن نجاح الطرح الثانوي
لزيادة رأس مال الصندوق.
 بعد رفع رأس مال الصندوق يعتبر "صندوق الرياض ريت" أكبر صندوق استثمار عقاري متداول في اململكة العربيةالسعودية حتى تاريخه.

 .1.17نبذة عامة عن الصندوق
صندوق الرياض ريت " ”Riyad REITهو صندوق استثمار عقاري متداول مقفل متوافق مع الضوابط الشرعية تم إدراجه
بالسوق املالية السعودية بتاريخ 2016/11/13م بموجب الئحة صناديق االستثمار العقاري والتعليمات الخاصة بصناديق
االستثمار العقارية املتداولة .تمت املوافقة على تسجيل وإدراج وحدات صندوق الرياض ريت من قبل هيئة السوق املالية
في تاريخ 1428/02/08هـ واملوافق 2016/11/08م .وتم تحديث الشروط واألحكام بعد موافقة هيئة السوق املالية على
زيادة رأس املال بتاريخ 2018/02/28م وموافقة مالكي الوحدات في االجتماع املنعقد بتاريخ 2018/03/18م.
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إن الهدف الرئيس ي للصندوق هو تحقيق توزيعات نقدية مستقرة وقابلة للنمو ملالكي الوحدات من خالل االستثمار في
عقارات مطورة تطويرا إنشائيا قابلة لتحقيق دخل تشغيلي وتأجيري ،وتوزيع املبالغ نقدا على مالكي الوحدات بشكل دوري.
ويستهدف الصندوق تحقيق النمو في التوزيعات من خالل:
أ -إعادة استثمار الدخل املحتفظ به في أصول استثمارية عقارية مجدية؛ بعد توزيع ما ال يقل عن  %90من صافي
أرباح الصندوق بشكل سنوي خالل مدة الصندوق وذلك خالل  90يوما تقويميا من كل سنة ميالدية ،وذلك
باستثناء األرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع األصول العقارية والتي يعاد استثمارها في أصول إضافية بما يخدم
مصلحة مالكي الوحدات.
ب -الزيادة املحتملة في قيمة رأس املال ناتجة عن تحسن مستوى العائدات؛
ت -استغالل العقارات غير املشغلة بالطرق املثلى بشكل أفضل.
كما يستهدف الصندوق زيادة القيمة والعائدات ملالكي الوحدات عن طريق تحسين صافي الدخل التشغيلي وذلك من خالل
تخفيض املصروفات جزئيا من خالل االستفادة من مفهوم اقتصاديات الحجم ويهدف الصندوق التباع أسلوب اإلدارة
النشطة فيما يتعلق بالعقارات متعددة املستأجرين التي يكون لها عقود بمدد ايجاريه مختلفة ،ويتعاون الصندوق كذلك
مع دور الخبرة والشركاء االستراتيجيين في التشغيل والتأجير العقاري سعيا لتحقيق اقص ى عوائد من الصندوق وأشغال
للعقارات بشكل مستمر بما يخدم مصالح الصندوق ومالكي الوحدات.4
يمكن تلخيص اهم معلومات الصندوق كالتالي:
تاريخ اإلنشاء 9 :يونيو 2015
تاريخ اإلدراج 13 :نوفمبر 2016
مدير الصندوق :شركة الرياض املالية
عملة الصندوق :ريال سعودي
تركيز القطاع :متنوع
مدة الصندوق 99 :سنة
رأس مال الصندوق 1,633,000,010 :ريال سعودي
حجم التسهيالت االئتمانية للصندوق الحالية 120,000,000 :ريال سعودي
 4المصدر :موقع الرياض المالية
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حجم الطرح األولي للجمهور 500,000,000 :ريال سعودي
عدد الوحدات املطروحة مقابل اشتراكات نقدية 53,705,693 :وحدة جديدة
سعر الوحدة عند الطرح 9.31 :ريال سعودي
الحد األدنى لالشتراك 50 :وحدة تعادل مبلغ  465.50ريال سعودي.
الحد األعلى لالشتراك 8,700,000 :وحدة تعادل مبلغ  80,997,000ريال سعودي
ال يوجد رسوم اشتراك
ﻗﺎم ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ا��ﻔﻈﺔ اﻻﺳ�ﺜﻤﺎر�ﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق  4ﻣ�ﺸﺄت ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺮﺧﺼﺔ وﺗ�ﺸﺮ ﺗﻘﺎر�ﺮ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ا��ﺎﺻﺔ ﺑﺄﺻﻮ ل
اﻟﺼﻨﺪوق ﻋ�� اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜ��و�ﻲ ﳌﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق وﻣﻮﻗﻊ )ﺗﺪاول( ً
ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت هﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ.

 .2.17مكونات املحفظة االستثمارية
تتكون املحفظة االستثمارية الحالية للصندوق من العقارات التالية:
مركز االزدهار التجاري (تجاري-الرياض)
فندق فيفندا (تجاري-الرياض)
أبراج الفرسان التجارية والفندقية (تجاري-الرياض)
املركز املتميز التجاري (تجاري-الرياض)
مبني ذي رزيدنس التجاري والفندقي (تجاري-الرياض)
أبراج الشاطئ التجارية واملكتبية والفندقية (تجاري-الدمام)
فندق أسكوت كورنيش الخبر (تجاري-الخبر)
برج أسكوت التحلية (تجاري-جدة).
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الشكل ( :)18التوزيع الجغرافي ألصول الصندوق قبل زيادة رأس املال
املصدر :الرياض ريت :الشروط واألحكام الخاصة بزيادة رأس املال
باإلضافة إلى العقارات السابقة فان "صندوق الرياض ريت" قام باالستحواذ على عقارات جديدة بعد زيادة رأس املال:
الجامعة السعودية اإللكترونية (تجاري-تعليمي :الرياض)
مجمع فندق كمبنسكي (تجاري-الرياض)
مركز أمنية (تجاري وسكني-جدة)

الشكل ( :)19التوزيع الجغرافي ألصول الصندوق بعد زيادة رأس املال
املصدر :الرياض ريت :الشروط واألحكام الخاصة بزيادة رأس املال
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 .3.17األداء التشغيلي الحالي واملستهدف
يقوم الصندوق بنشر معلومات عن األداء التشغيلي للعقارات اململوكة ونستعرض على سبيل املثال أداء
مركز االزدهار التجاري لسنة  2017واألداء املستهدف للسنوات الثالث املقبلة.
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تمارين الفصل الثاني :صناديق االستثمارالعقاري
الجزء األول :ضع عالمة √ لإلجابة الصحيحة وعالمة × لإلجابة الخاطئة مع تصحيح الخطأ (في حالة اإلجابة الخاطئة).
صندوق االستثمار العقاري هو وعاء استثماري يسمح للمستثمرين باالشتراك فيه حسب القدرة املالية
تصحيح.......................................................................................................................:

ظهرت صناديق االستثمار العقاري للمرة األولى في هولندا
تصحيح........................................................................................................................... :

يجب على املقيمين بالتثبت من القيمة اإليجارية في عقود التأجير ،على أن تكون حقيقية ومماثلة
ألسعار السوق
تصحيح ..........................................................................................................................................:

يستثمر الصندوق العقاري في قطاع واحد
تصحيح............................................................................................................................................................................ :

صناديق االستثمار العقاري التقليدية هي صناديق استثمارية عقارية متاحة للجمهور
تصحيح.................................................................................................................................. ......... .......................... :

الجزء الثاني :اخترإجابة واحدة صحيحة لألسئلة التالية:
 /1يتمثل الهدف الرئيس ي لصناديق االستثمار املتداولة في االستثمار في:
أ -األراض ي البيضاء.
ب -عقارات مطورة تطوير ا إنشائيا.
ج -عقارات مطورة تطوير أولي.
د -كل ما سبق.
 /2من األطراف ذوو العالقة املشتركة بصناديق االستثمارالعقارية املتداولة:

أ -مالكي الوحدات.
ب -أمين الحفظ.
ج -شركة إدارة العقارات.
د -كل ما سبق.
 /3من مزايا االستثمارفي صناديق االستثمارالعقاري املتداولة:
( )1انخفاض املخاطر
( )2سيولة مرتفعة
( )3شفافية عالية
( )4عائد ثابت.
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منهج  :111التحليل املتقدم للسوق العقاري

أ )1( -و( )2فقط.
ب )3( -و( )4فقط.
ج )1( -و( )2و( )3فقط.
د )1(-و( )2و( )3و(.)4
 /4يجب أال تقل نسبة األرباح املوزعة على مالك الوحدات في صناديق االستثمارالعقاري املتداولة عن:
أ%50 -
.ب%75 -
ج%90 -
د%25 -
 /5يجوز أن تقترض صناديق االستثمار العقاري املتداولة بم ال يتجاوز نسبة  ----من القيمة اإلجمالية ألصول
الصندوق وذلك بحسب أخرقوائم مالية مدققة.
أ%50 -
.ب%75 -
ج%90 -
د%25 -
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الوحدة األولي :التحليل املتقدم للتمويل واالستثمارالعقاري
الفصل األول :توريق الديون العقارية
تدريب1
 -1ما الفرق بين التوريق ،التورق والتصكيك؟
التوريق

-2
عملية تحويل القروض
ال ُمسندة من البنوك
-3ؤسسات المالية إلى
وال ُم
أوراق مالية قابلة للتداول
-4

التورق

التصكيك

عملية شراء سلعة إلى أجل ،ثم
بيعها على غير بائعها نقدا
للحصول على المال

عملية تحويل األصول
(الموجودات) إلى صكوك
وطرحها للبيع ويستخدم
مصطلح الصك في التمويل
اإلسالمي

 -2أذكر األطراف الرئيسية واملساندة في عملية التوريق
األطراف الرئيسية

األطراف املساندة

املقرض األصلي أو املنشأ
()Originator

وكاالت التصنيف االئتماني

شركة خدمة الدين

املنشأة ذات الغرض الخاص

ُمعزز االئتمان ( Credit

()Special Purpose Vehicle, SPV

)enhancement

املقترضون (أو املدينون)

ُ
املنظم

املستثمرون (أو املكتتبون)

1

تمارين الفصل األول :توريق الديون العقارية
الجزء األول :ضع عالمة √ لإلجابة الصحيحة وعالمة × لإلجابة الخاطئة مع تصحيح الخطأ (في حالة اإلجابة الخاطئة).
التصكيك هو عملية تحويل القروض والديون إلى أوراق مالية قابلة للتداول

×

تصحيح.:التوريق ....................................................................................................................................

"فريدي ماك" و"فاني ماي" تقومان بدور الضامن لألوراق املالية في عملية التمويل العقاري

√

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

التوريق هو عملية شراء سلعة إلى أجل ،ثم بيعها على غير بائعها نقدا

×

تصحيح..:التورق ........................................................................................................................................

تعتبر وكاالت التصنيف االئتماني من األطراف املساندة في عملية التوريق

√

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

يقوم ُ"معزز االئتمان" بالتحصيل الدوري للدين من قبل املقترضون في تواريخ االستحقاق.
تصحيح. :تقوم شركة خدمة الدين...................................................................... .........................

الجزء الثاني :اخترإجابة واحدة صحيحة لألسئلة التالية:
 /1من األطراف الرئيسية في عملية التوريق:
أ -املنشأة ذات الغرض الخاص.
ب -وكاالت التصنيف االئتماني.
جُ -معزز االئتمان.
د -أمين املحفظة.
 /2من صور بيع الدين الجائزة شرعا:

أ -بيع الدين لغير املدين بثمن حال.
ب -بيع الدين للمدين بثمن مؤجل أكثر من مقدار الدين.
ج -بيع الدين للمدين نفسه بثمن حال.
د -كل ما سبق.
 /3من مراحل توريق قروض الرهن العقاري:
( )1تأسيس "املنشأة ذات الغرض الخاص".
ُ
( )2تحويل الديون إلى "املنشأة ذات الغرض الخاص".
2

×

( )3إصدار أوراق مالية مضمونة برهونات عقارية من قبل البنك
( )4بيع األوراق املالية املضمونة برهونات عقارية إلى املستثمرين.
أ )1( -و( )2فقط.
ب )3( -و( )4فقط.
ج )1( -و( )2و( )4فقط.
د )1(-و( )2و( )3و(.)4
 /4ساهمت عمليات التوريق في اندالع األزمة املالية العاملية من خالل:
أ -تساهل البنوك في عملية اإلقراض.
ب -التهاون في عملية تقييم الرهونات عالية املخاطر.
ج -اإلفراط في إسناد القروض إلى مقترضين ذوي مالءة ائتمانية منخفضة.
د -كل ما سبق.
 /5من مخاطرعملية توريق الديون:
أ -مخاطر االئتمان
ب -مخاطر السوق
ج -مخاطر الضمان.
د -كل ما سبق.
الجزء الثالث :أجب على السؤال التالي:
 .1أذكر بعض أدوات توريق الديون املعاصرة

األوراق املالية بضمان الرهن العقاري

األوراق املالية بضمان األصل

أوراق مالية بضمان رهن عقاري
سكني

التزامات الدين املضمونة
سندات القروض املضمونة

أوراق مالية بضمان رهن عقاري
تجاري

التزامات السندات املضمونة
سندات الدين املضمونة
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الفصل الثاني :تحليل قرارات االستثمارالعقاري
تدريب 2
 -1أذكر  4استراتيجيات لالستثمار العقاري
االستثمارفي العقارات
األساسية
االستثمارفي العقارات
األساسية مع استراتيجية
القيمة املضافة
االستثمارفي قطاع عقاري

استثمارالنمو

 -2أذكر بعض حاالت يكون فيها تضارب بين نتائج صافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي

 اختالف في القيمة االستثمارية للمشاريع اختالف في فترات املشروع -اختالف في طبيعة التدفقات النقدية
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تمارين الفصل الثاني :تحليل قرارات االستثمارالعقاري
الجزء األول :ضع عالمة √ لإلجابة الصحيحة وعالمة × لإلجابة الخاطئة مع تصحيح الخطأ (في حالة اإلجابة الخاطئة).
االستثمار في العقارات األساسية تستهدف العقارات املتعثرة للغاية التي تتطلب ترميم وتطوير كبير

×

تصحيح .:االستثمار في العقارات األساسية مع استراتيجية "االنتهازية"..........................................................................

من سلبيات معدل العائد الداخلي وجود أكثر من معدل في بعض الحاالت

√

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

طريقة تحليل ظهر املغلف تقدم تحليل تفصيلي للجدوى املالية للمشروع

×

تصحيح.......................................................:أولي...................................................................................

في صورة املفاضلة بين مشروعين يختلفان في القيمة االستثمارية يمكن االعتماد على مؤشر الربحية

√

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

في صورة تغير إشارة التدفقات النقدية أكثر من مرة نتحصل على معدل عائد داخلي واحد.
تصحيح.............................................................. :اكثر من واحد

الجزء الثاني :اخترإجابة واحدة صحيحة لألسئلة التالية:
 /1استراتيجية "االستثمارفي العقارات األساسية" تهدف إلى:
أ-التركيز على قطاع عقاري ُمحدد.
ب-االستثمار حسب توقيت وحالة السوق.
ج-الحصول على عائد مستقر ودرجة مخاطرة ضعيفة.
د-االستثمار في العقارات التي تتميز بنمو مرتفع في قيمتها.
 /2في صورة املفاضلة بين مشروعين يختلفان اختالف كبيرفي املدة نعتمد على:
أ -القيمة املكافئة السنوية.
ب -مؤشر الربحية.
ج -معدل العائد الداخلي املعدل.
د-صافي القيمة الحالية
 /3لتصحيح التضارب بين معيارصافي القيمة الحالية ومعيارمعدل العائد الداخلي يمكن حساب
أ -القيمة املكافئة السنوية.
ب -مؤشر الربحية.
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×

ج -معدل العائد الداخلي املعدل.
د-صافي القيمة الحالية املعدلة
 /4يحدث تضارب بين معيارصافي القيمة الحالية ومعيارمعدل العائد الداخلي في حالة:
أ -اختالف في القيمة االستثمارية للمشاريع.
ب -اختالف في فترات املشروع.
ج -اختالف في طبيعة التدفقات النقدية.
د -كل ما سبق.
 /5تهدف استراتيجية "استثمارالقيمة" إلى:
أ-التركيز على قطاع عقاري ُمحدد.
ب-االستثمار حسب توقيت وحالة السوق.
ج-الحصول على عائد مستقر ودرجة مخاطرة ضعيفة.
د-االستثمار في العقارات التي تتميز بنمو مرتفع في قيمتها.
الجزء الثالث :أجب على السؤال التالي:
ُ
 .1أذكر أهداف ومراحل طريقة تحليل ظهر املغلف ()BOE analysis

أهداف تحليل ظهراملغلف

مراحل تحليل ظهراملغلف حساب اإليجارالسنوي

تسمح للمستثمرين العقاريين
بتفحص العشرات من

 .حساب التدفقات النقدية قبل خدمات الدين
وبعد طرح املصاريف التشغيلية
حساب التكاليف السنوية للتمويل

الصفقات املقترحة في قت وجيز
وتقدم تقدير أولي ملدي الجدوي
االقتصادية للمشروع العقاري

حساب التدفقات النقدية بعد خدمات الدين
حساب املؤشرات الهامة (العائد على األصول,
تكلفة التمويل والعائد على حقوق امللكية)
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الوحدة الثانية :تحليل وإدارة املحافظ العقارية
الفصل األول :تطبيق نظرية املحفظة على االستثمارالعقاري
تدريب 3
 -1كيف يمكن تقليل مخاطر املحفظة االستثمارية؟

التنويع :كلما كان االرتباط أقل ،كلما
زادت الفائدة املحتملة للتنويع.

أذكر بعض طرق تنويع املحافظ العقارية
طرق تنويع املحافظ العقارية
التنويع الجغرافي
التنويع حسب نوع العقار
التنويع حسب دورة العقار
التنويع حسب نوعية املستأجرين
التنويع حسب هيكل االستثمار
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تمارين الفصل األول :تطبيق نظرية املحفظة على االستثمارالعقاري
الجزء األول :ضع عالمة √ لإلجابة الصحيحة وعالمة × لإلجابة الخاطئة مع تصحيح الخطأ (في حالة اإلجابة الخاطئة).
التنويع الجغرافي يتمثل في االستثمار في أنواع مختلفة من املمتلكات العقارية

×

تصحيح .:التنويع حسب نوع العقار ......................................................................................................................

التنويع حسب هيكل االستثمار يعتمد على تنويع مزيج املستأجرين من حيث املالءة االئتمانية

×

تصحيح ...... :نوعية املستأجرين .....................................................................................................................

نموذج املؤشر الواحد هو تطوير لنموذج ماركويتز

√

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

مجال التباين األدنى هو جزء من مجال كفاءة املحفظة لألصول الخطرة

×

تصحيح . :مجال كفاءة املحفظة لألصول الخطرة هو جزء من مجال التباين األدنى

املحفظة الخطرة املثلى ( )Optimal risky portfolioتمثل نقطة التقاء بين خط توزيع رأس املال
ومجموعة الخيارات والبدائل االستثمارية التي تحتوي على مخاطر
تصحيح...................................................................... .......................... :

الجزء الثاني :اخترإجابة واحدة صحيحة لألسئلة التالية:
 /1طريقة التنويع على املستوي الوطني واإلقليمي والدولي تسمي:
أ -التنويع حسب هيكل االستثمار.
ب -التنويع الجغرافي.
ج -التنويع حسب دورة العقار.
د -التنويع حسب نوع العقار.
 /2مستثمرمتجنب للمخاطرهو مستثمر:

أ -غير مهتم باملخاطر عند اتخاذ قرار االستثمار.
ب -على استعداد لتحمل املزيد من املخاطر من أجل كسب عوائد أعلى.
ج -يفضل عوائد أقل بمخاطر معروفة.
د -يفضل عوائد أعلى مع مخاطر غير معروفة.
 /3املنفعة ( )Utilityهي:
( )1مقياس ذاتي للرضاء
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√

( )2خاصة بكل فرد
( )3موحدة لكل األفراد
( )4مقياس للعائد ومخاطر املحفظة.
أ )1( -و( )2فقط.
ب )3( -و( )4فقط.
ج )1( -و( )2و( )4فقط.
د )1(-و( )2و( )3و(.)4
 /4من الدوال التي تم استعمالها في املالية لقياس قيمة منفعة املستثمرهي دالة املنفعة التربيعية وتحسب ب:
1

أ𝑈 = 𝐸(𝑟) + 𝐴𝜎 2 -
2

1

.ب𝑈 = 𝐸(𝑟) − 𝐴𝜎 2 -
2
1

ج𝑈 = 𝐸(𝑟) × 𝐴𝜎 2 -
2
1

د𝑈 = 𝐸(𝑟) ÷ 𝐴𝜎 2 -
2

 /5عند تنويع املحفظة االستثمارية تنخفض:
أ -املخاطر الكلية للمحفظة
ب -املخاطر املنتظمة
ج -املخاطر غير املنتظمة
د -كل ما سبق.
الجزء الثالث :أجب على أسئلة التمرين التالي:
محفظة عقارية تقدم عائد متوقع  %20وانحراف معياري  .%30أذونات الخزينة تقدم عائد خالي من املخاطر بنسبة .%7
لنفترض مستثمر (أ) لديه درجة تجنب املخاطر ( )A=4ومستثمر (ب) لديه درجة تجنب املخاطر (.)A=2
 -1هل يفضل املستثمر (أ) االستثمار في املحفظة العقارية أو في أذونات الخزينة؟
 -2هل يفضل املستثمر (ب) االستثمار في املحفظة العقارية أو في أذونات الخزينة؟
الحل:
 -1بالنسبة للمستثمر (أ):
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قيمة املنفعة بالنسبة للمحفظة العقارية:
1
𝑈 = 0.2 − ( 4 × 0.32 ) = 0.02
2

قيمة املنفعة بالنسبة ألذونات الخزينة:
1
𝟕𝟎 𝑈 = 0.07 − ( 4 × 0) = 𝟎.
2

املستثمر (أ) سيفضل االستثمار في أذونات الخزينة ألنها تحقق له قيمة منفعة أعلى من املحفظة العقارية
 -2بالنسبة للمستثمر (ب):
قيمة املنفعة بالنسبة للمحفظة العقارية:
1
𝟏𝟏 𝑈 = 0.2 − ( 2 × 0.32 ) = 𝟎.
2

قيمة املنفعة بالنسبة ألذونات الخزينة:
1
𝑈 = 0.07 − ( 4 × 0) = 0.07
2

املستثمر (ب) سيفضل االستثمار في املحفظة العقارية ألنها تحقق له قيمة منفعة أعلى من أذونات الخزينة.
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تمارين الفصل الثاني :صناديق االستثمارالعقاري
الجزء األول :ضع عالمة √ لإلجابة الصحيحة وعالمة × لإلجابة الخاطئة مع تصحيح الخطأ (في حالة اإلجابة الخاطئة).
صندوق االستثمار العقاري هو وعاء استثماري يسمح للمستثمرين باالشتراك فيه حسب القدرة املالية

√

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

ظهرت صناديق االستثمار العقاري للمرة األولى في هولندا

×

تصحيح ...... :في الواليات املتحدة األمريكية .....................................................................................................................

يجب على املقيمين بالتثبت من القيمة اإليجارية في عقود التأجير ،على أن تكون حقيقية ومماثلة
ألسعار السوق

√

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

يستثمر الصندوق العقاري في قطاع واحد

×

تصحيح :يستثمر الصندوق في عدة مشاريع عقارية بهدف تنويع الدخل

صناديق االستثمار العقاري التقليدية هي صناديق استثمارية عقارية متاحة للجمهور
تصحيح ......... .......................... :املتداولة..............................................

الجزء الثاني :اخترإجابة واحدة صحيحة لألسئلة التالية:
 /1يتمثل الهدف الرئيس ي لصناديق االستثمار املتداولة في االستثمار في:
أ -األراض ي البيضاء.
ب -عقارات مطورة تطوير ا إنشائيا.
ج -عقارات مطورة تطوير أولي.
د -كل ما سبق.
 /2من األطراف ذوو العالقة املشتركة بصناديق االستثمارالعقارية املتداولة:

أ -مالكي الوحدات.
ب -أمين الحفظ.
ج -شركة إدارة العقارات.
د -كل ما سبق.
 /3من مزايا االستثمارفي صناديق االستثمارالعقاري املتداولة:
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( )1انخفاض املخاطر
( )2سيولة مرتفعة
( )3شفافية عالية
( )4عائد ثابت.
أ )1( -و( )2فقط.
ب )3( -و( )4فقط.
ج )1( -و( )2و( )3فقط.
د )1(-و( )2و( )3و(.)4
 /4يجب أال تقل نسبة األرباح املوزعة على مالك الوحدات في صناديق االستثمارالعقاري املتداولة عن:
أ%50 -
.ب%75 -
ج%90 -
د%25 -
 /5يجوز أن تقترض صناديق االستثمار العقاري املتداولة بم ال يتجاوز نسبة  ----من القيمة اإلجمالية ألصول
الصندوق وذلك بحسب أخرقوائم مالية مدققة.
أ%50 -
.ب%75 -
ج%90 -
د%25 -
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