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 التطوير العقاري

الفصل األول:
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أهداف الوحدة األولى:

فــي نهايــة هــذه الوحــدة يســتطيع المتدّربــون اكتســاب معارف 
ومهــارات حــول المبــادئ األساســية المتعلقــة بالتطويــر العقاري 
دراســة  مراحــل  الــى  باإلضافــة  مراحلــه  وأهــم  وخصائصــه 

ــاري ــر العق ــياق التطوي ــي س ــدوى ف الج



الفصل األول:
التطوير العقاري وتخطيط استخدام األراضي
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التطوير العقاري وتخطيط استخدام األراضي

األول

ميتــاز التطويــر العقــاري بالتنــوع والالمركزيــة وطــول املــدة. وهــو إحــدى العمليــات القليلــة التــي تســتخدم جميــع 

ــات  ــام باملرشوعــات املذكــورة يف النظري ــال واإلدارة والقي ــة ورأس امل ــاج، وهــي األرض والعامل العوامــل األربعــة لإلنت

االقتصاديــة الحديثــة. وعــادًة مــا يتضمــن الناتــج مــن التطويــر العقــاري إمــا تغيــر اســتخدام األرايض أو تشــييد مبنــى 

جديــد أو بديــل، أو كالهــام. يُبــن الشــكل رقــم 1 مثــال ملفهــوم التطويــر العقــاري الحديــث.

ويعتــر نشــاط مرتفــع املخاطــر غالبًــا مــا ينطــوي عــى مبالــغ كبــرة مــن املــال يتــم توظيفهــا يف تطويــر املنتــج. هــذا 

ــة  ــه »عملي ــر العقــاري بكون ــذي يصــف التطوي التعريــف قريــب مــن تعريــف)Reed and Wilkinson, 2008( وال

تتضمــن تغيــر أو تكثيــف اســتخدام األرايض فينتــج عــن ذلــك مبــاٍن لإلشــغال«.  

مقدمة في التطوير العقاري  1.0
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ــة  ــل )Adams, 1994; Cadman and Toppin, 1995; Kohlhepp, 2012(، يف عملي بحــث عــدٌد مــن املؤلفــن مث

ــواق  ــل األس ــل داخ ــذي يعم ــط ال ــر املُخط ــة نظ ــن وجه ــوع م ــاول )Adams, 1994( املوض ــاري. وتن ــر العق التطوي

ــن )2008  ــدف الباحث ــن كان ه ــاري. يف ح ــر العق ــاذج التطوي ــار من ــن االعتب ــًذا بع ــا أخ ــتجيب له ــة ويس العقاري

,Wilkinson and Reed( يف النســخة الخامســة مــن كتابهــام »التطويــر العقــاري« وصــف عمليــة التطويــر العقــاري، 

ــادرة وتنتهــي بالتأجــر والتــرف واإلدارة. ــدأ مــن املب ــه تب وقــد حــددا 8 مراحــل ل

املرحلة األوىل: بدء العمل 

تبــدأ املبــادرة يف حالــة توفــر قطعــة األرض أو موقــع مناســب الســتخدام آخــر أو عندمــا يكــون الطلــب عــى اســتخدام 

معــن مــام يــؤدي إىل البحــث عــن موقــع مناســب. قــد تــأيت املبــادرة مــن أيــة جهــات فاعلــة أو أصحــاب املصلحــة يف 

عمليــة التطويــر ممــن:

يبحث عن املوقع املناسب تحسبًا للطلب أو الحاجة ألي استخدام.  -

يتوقــع قيمــة أعــى محتملــة باملقارنــة مــع االســتخدام الحــايل أو القائــم نظــرًا لتغيــر الخصائــص الســكانية   -

ــوم  ــة يق ــن الظــروف. ويف هــذه الحال ــا م ــة أو غره ــة أو الفيزيائي ــة أو االجتامعي ــر الظــروف االقتصادي أو تغي

املبــادر بإجــراء أبحــاث الســوق لتقديــر العائــدات املحتملــة باإلضافــة إىل الحصــول عــى تريــح تخطيــط مــن 

ــد االقتضــاء(. ــتخدام األرايض )عن ــر يف اس أجــل التغي

الشكل )1(: التطوير العقاري الحديث

املدخالت:

- أرض بيضــاء يف منطقــة نيــوم شــامل غــرب 

اململكــة، عــى مســاحة 26.500 كــم2. 

- العاملة

- رأس املال

-التقنية الحديثة وإنجاز املشاريع الضخمة

املخرجات:

أضخــم مــرشوع تطويــر يف العــامل يشــمل   

ــات  ــه انعكاس ــتقبل ول ــات املس ــدث تقني أح

والعيــش  الحيــاة  جــودة  عــى  إيجابيــة 

واالقتصــاد... والعمــل 

مراحل التطوير العقاري  2.0
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تتمثــل أدوار مختلــف أصحــاب املصلحــة يف بــدء املبــادرة يف إطــار »الجهــات الفاعلــة الرئيســية«. وليــس بالــرضورة أن 

يشــارك املبــادر يف بقيــة عمليــة التطويــر، وهــذا يتوقــف عــى دوافعــه وأهدافــه.

املرحلة الثانية: التقدير

مــن أهــم املراحــل يف عمليــة التطويــر العقــاري هــي مرحلــة التقديــر؛ حيــث إنهــا تؤثــر عــى عمليــة اتخــاذ القــرارات 

ــم املــايل للمقرتحــات  ــم عــى أبحــاث الســوق العامــة والخاصــة، والتقيي مــن املطــَور طــوال الوقــت. ويشــمل التقيي

ــة للتطبيــق. بالنســبة  ــة وقابل ــر معقول ــم املــايل للتأكــد مــن أن تكلفــة التطوي ــة التقيي ــاج عملي )Reed, 2007(. تحت

لعمليــات التطويــر الخاصــة بالقطــاع الخــاص، يحــدد التقييــم إمكانيــة الربــح بالنســبة إىل املخاطــر التــي يتــم تحملهــا. 

وبالنســبة للقطــاع العــام واملؤسســات التــي ال تهــدف إىل الربــح، فإنهــا تحــاول ضــامن اســرتداد التكاليــف. 

يوجــد هــدف إضــايف للتقييــم املــايل أال وهــو تحديــد قيمــة املوقــع، وينبغــي إجــراء هــذه املرحلــة قبــل الدخــول يف 

أي التــزام لتكــون هنــاك مرونــة للمطــور. وعــى الرغــم مــن أن التقييــم يعتمــد عــى املشــورة املشــرتكة مــن الفريــق 

ــة  الفنــي للمطــور فــإن القــرار النهــايئ وتحمــل املخاطــر يقــع عــى عاتــق املطــور. إنهــا عمليــة مســتمرة مــع مراقب

مســتمرة، تتصــل مبــارشًة بجميــع املراحــل األخــرى.

املرحلة الثالثة: االستحواذ 

مبجــرد اتخــاذ قــرار التطويــر، هنــاك العديــد مــن القــرارات األخــرى التــي ينبغــي اتخاذهــا قبــل الحصــول عــى املوقــع 

وبدايــة تنفيــذ التطويــر. ويجــب أن تتضمــن هــذه العنــارص مــا يــي:

الفحص القانوين    أ- 

يجــب تقييــم جميــع املســائل القانونيــة املتعلقــة باملوقــع، وتشــمل امللكيــة وتصاريــح التخطيــط الحــايل وأيــة حقــوق 

ــع  ــع الحقــوق يف املوق ــن لجمي ــد املالكــن الحالي ــوب لتحدي ــق مطل ــارة أو الدعــم. والتحضــر الدقي ــرور أو اإلن يف امل

ــه، فــإن أي خطــأ يف تحديــد درجــة امللكيــة أو التكلفــة أو الوقــت يف االســتحواذ عــى حقــوق  وكيفيــة الحصــول علي

املوقــع ميكــن أن يؤثــر تأثــرًا خطــرًا عــى اســتمرارية عمليــة التطويــر. وقــد يشــارك القطــاع العــام يف مرحلة االســتحواذ 

حيــث ميكنــه أن يســتخدم صالحياتــه القانونيــة يف نــزع امللكيــة، ولكــن اســتخدام تلــك الصالحيــات قــد يكــون مكلًفــا 

ويســتغرق وقتًــا أطــول. لــذا تكــون أغلــب عمليــات التطويــر مــن خــالل التعــاون بــن أصحــاب املوقــع األصليــن إمــا 

عــن طريــق التــرف مبصالحهــم مــن خــالل التفــاوض أو أن يصبحــوا رشكاء يف عمليــة التطويــر.

فحص األرض   ب- 

ينبغــي إجــراء فحــص شــامل لقــدرات املوقــع يك يتــالءم مــع االســتخدام املقــرتح. ويشــمل فحــص األرض مــدى تحمــل 

املوقــع والوصــول إليــه والــرف الصحــي. ويتعــن إجــراء مســح لكافــة الخدمــات القامئــة )عــى ســبيل املثــال: الكهربــاء 

واملــاء والغــاز والهاتــف( للتأكــد مــن قدرتهــا عــى خدمــة عمليــة التطويــر املقرتحــة. وإن كانــت الخدمــات غــر كافيــة 

فيـــحتاج املـطـــور عندئــٍذ إىل تقديــر تكلفـــة توفيـــرها أو توســعتها. وينبغــي أن يُرز الفحــص وجود مشــاكل تحت   األرض
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مثــل الصــدوع الجيولوجيــة ووجــود أي بقايــا أحفوريــه مثــل آثــار الحضــارات القدميــة أيًضــا آثــار التلــوث والخدمــات 

تحــت األرض وصهاريــج التخزيــن. كــام يجــب إجــراء مســح للموقــع لتحديــد مســاحة وتضاريــس املوقــع.

التمويل  ج- 

ــاًء  ــة، وبن ــة كافي ــوارد الداخلي ــت امل ــر، إال إذا كان ــل املناســب ملــرشوع التطوي يجــب أن يحصــل املطــور عــى التموي

ــل. أوالً،  ــن التموي ــن م ــب نوع ــا ســيهتم املطــور برتتي ــادًة م ــدة الخطــة.. وع ــًة خــالل م ــر مالمئ ــرشوط األك ــى ال ع

ــا، متويــل طويــل األجــل ويهــدف  متويــل قصــر األجــل يكــون رضوريًــا لتغطيــة التكاليــف خــالل عمليــة التطويــر. ثانيً

إىل تغطيــة كامــل تكاليــف عمليــة التطويــر عــى أنهــا اســتثامر. يختلــف مســتوى املعلومــات التفصيليــة التــي يطلبهــا 

ــة إىل ســالمة  ــة باإلضاف ــه املالي ــا حــول قــدرة املطــور ومالءت ــالً مقنًع ــع ســيطلب دلي ــل، ولكــن الجمي مقدمــو التموي

إعــداد وتقييــم الخطــة.

الشكل )2(: خطوات القرار يف مرحلة الحيازة
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املرحلة الرابعة: التصميم والتكاليف 

تكــون مرحلــة التصميــم بجانــب مراحــل أخــرى وتصبــح أكــر تفصيــالً كلــام أصبــح مقــرتح عمليــة التطويــر مؤكــًدا )إن 

ــا، ســيتأكد املطــور مــن التصميــم(. ويتــم االسرتشــاد بعمليــات التطويــر املتوقعــة مــن  كان الشــاغل املحتمــل معروفً

خــالل موجــز التصميــم الــذي يضــع معايــر التصميــم للمهنــدس املعــامري. ويف املرحلــة األوىل، ينبغــي تصميــم الحــد 

ــا ملراقــب الكميــات وذلــك إلعــداد تقديــرات التكلفــة األوليــة  األدىن لخفــض التكاليــف، ولكــن ينبغــي أن يكــون كافيً

ألغــراض التقييــم املــايل. كــام يتــم إعــداد خطــط التصميــم املُدرّجــة التــي تبــن موضــع املبنــى أو املبــاين عــى املوقــع 

إىل جانــب خطــط الطوابــق البســيطة الخاصــة بالرتتيبــات الداخليــة لــكل طابــق. ومــا إن يتــم اتخــاذ القــرار لتقديــم 

طلــب التخطيــط يتــم إعــداد خطــط أكــر تفصيــال، مثــل التخطيطــات التفصيليــة التــي تشــمل االرتفــاع وأقســام املبــاين 

الشــاملة ملواصفــات املــرشوع. ويف هــذه املرحلــة، يطلــب املطــور تقديــرات التكاليــف الكاملــة مــن مراقــب الكميــات 

للتفــاوض مــع مقــاويل البنــاء.

تغطــي مرحلــة التصميــم والتكلفــة معظــم فــرتة التشــييد وتشــمل جميــع أعضــاء فريــق العمــل الفنــي. ويجــب يف كل 

مرحلــة مناســبة اســتكامل التقديــرات الخاصــة بالتصميــم والتكلفــة لتجنــب التأخــر. ومــع إمكانيــة اختــالف الناتــج 

النهــايئ عــن التصميــم األويل، إال أن عــى املطــور ضــامن التقليــل مــن تغيــرات التصميــم املكلفــة إىل أن يتــم الوصــول 

إىل مرحلة االلتزام. 

املرحلة الخامسة: التصاريح  

تحتــاج أيــة عمليــة تطويــر )مــع بعــض االســتثناءات الطفيفــة(، والتــي بحكــم تعريفهــا القانــوين تتضمــن أي تغيــر 

يف االســتخدام أو عمليــة البنــاء، إىل تريــح تخطيــط مــن هيئــة التخطيــط املحليــة قبــل البــدء بهــا. ويف الكثــر مــن 

الحــاالت يجــوز للمطــور التقــدم بطلــب مبــديئ قبــل الحصــول عــى املوافقــة الكاملــة. وتحــدد موافقــة التخطيــط 

املبدئيــة االســتخدام املعتمــد للموقــع املســاحة املســموح بهــا أو كثافــة الخطــة املقرتحــة. ويحتــاج املطــور إىل توفر ما 

يكفــي مــن املعلومــات لوصــف نــوع وحجــم وشــكل هــذه الخطــة عــى نحــٍو مالئــم. وال تســمح موافقــة التخطيــط 

ــمل  ــالً. ويش ــر تفصي ــط أك ــة تخطي ــة ملوافق ــزال بحاج ــال ي ــر؛ ف ــة التطوي ــا يف خط ــي قدًم ــور بامل ــة للمط املبدئي

الطلــب املفصــل عــادًة تقديــم معلومــات تفصيليــة إىل هيئــة التخطيــط ومنهــا الرســومات واملعلومــات املفصلــة عــن 

اختيــار املواقــع ووســائل الوصــول والتصميــم واملظهــر الخارجــي وتنســيق املناظــر الطبيعيــة. وال ميكــن تقديــم طلــب 

ــة املقدمــة حــول موقــع  ــات املبدئي ــاك عــدد مــن الطلب ــر االســتخدام ألن هن ــة لتغي للحصــول عــى موافقــة مبدئي

معــن إذا تغــرت الظــروف قبــل أن يحصــل املطــور عــى املوقــع. وإن تغــرت الخطــة بعــد أن تــم الحصــول عــى 

موافقــة مفصلــة، يكــون هنــاك رضورة حينئــٍذ ملوافقــة إضافيــة مــن هيئــة التخطيــط املحليــة.

يحتــاج املطــور إىل إجــراء تقديــرات أوليــة واقعيــة للوقــت والتكلفــة املحتملــن للحصــول عــى التريــح املناســب 

خــالل مرحلــة التقديــر. وقــد يصبــح الحصــول عــى تريــح بالتخطيــط أمــرًا معقــًدا يتطلــب معرفــة مفصلــة باألنظمة 

واللوائــح املناســبة، وكذلــك املعرفــة املحليــة لكيفيــة عمــل هيئــة التخطيــط. فــإن توظيــف مخططــن مختصــن أو 
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ــط  ــاليف مشــاكل التخطي ــن ت ــث ميك ــة حي ــث التكلف ــن حي ــاالً م ــا وفع ــرًا رضوريً ــون أم ــد يك ــط ق استشــاري تخطي

ومواجهتهــا. وعنــد رفــض هيئــة التخطيــط املحليــة للتريــح ميكــن للمطــور التظلــم إىل الجهــات املختصــة. وباإلضافــة 

ــم  ــث يت ــة حي ــة يف كل بلدي ــط املعني ــع إدارة التخطي ــط« م ــاق تخطي ــرام »اتف ــاج املطــور إىل إب ــد يحت ــك، ق إىل ذل

التفــاوض عــى »اتفــاق تخطيــط« ويعتــر جــزء مــن موافقــة التخطيــط. وهــذه االتفاقيــات، يشــار إليهــا عــى أنهــا 

»مكاســب التخطيــط« عــى ســبيل املثــال، قــد يكــون هنــاك تحســينات عــى الطــرق املجــاورة لتوفــر الوصــول اآلمــن 

ــر أو الحصــول عــى االســتثناءات يف االرتفاعــات مثــال . ويجــب أن يتــم  ــة التطوي إىل املوقــع بعــد االنتهــاء مــن عملي

ــا مــا تُفــرض تكاليــف التطويــر اإلضافيــة، وبالتــايل تؤثــر عــى  توقيــع اتفاقيــات التخطيــط قبــل منــح املوافقــة وغالبً

التقييــم الشــامل للخطــة.

توجــد يف بعــض الحــاالت مجموعــة متنوعــة مــن املوافقــات القانونيــة األخــرى التــي قــد تكــون مطلوبــة قبــل الــرشوع 

ــي‹(،  ــي أو ›محم ــى تاريخ ــدم مبن ــر أو ه ــق يف تغي ــة )الح ــاين املدرج ــة املب ــمل موافق ــر، وتش ــة تطوي ــة عملي يف أي

وتحويــل أو إغــالق حــق املــرور، واتفاقــات ضــامن توفــر الخدمــات والبنيــة التحتيــة الالزمــة، وموافقــة تنظيــم املبــاين، 

يف جميــع الحــاالت التــي تشــرتك فيهــا عمليــات البنــاء. ويجــب عــى املطــور أن يقــوم بإزالــة كافــة عقبــات الحصــول 

عــى تصاريــح قانونيــة قبــل بــدء مرحلــة االلتــزام.

املرحلة السادسة: االلتزام

ــزام جوهــري  ــأي الت ــام ب ــل القي ــة الالزمــة قب ــة األعــامل األولي ــم إنجــاز كاف ــه ت ــا بأن يجــب أن يكــون املطــور مقتنًع

فيــام يتعلــق بالتطويــر. ويجــب أن يتفــاوض حــول كافــة املدخــالت املناســبة الخاصــة بــاألرايض والتمويــل والعاملــة 

ــة  ــات تجعــل املطــور مســؤوالً عــن أي ــة اتفاق ــع أي ــم توقي ــل أن يت ــة قب ــح القانوني ــواد، والحصــول عــى التصاري وامل

ــامل تغــر  ــك الحت ــرًة أخــرى وذل ــم املــرشوع م ــة، يجــب تقيي ــاء مــن األعــامل األولي ــد االنته ــات كــرى. وعن مروف

الظــروف االقتصاديــة أثنــاء الوقــت املســتغرق إلعــداد الخطــة . وبالتــايل، مــن املهــم جــًدا أن يتأكــد املطــور مــن أن 

التقييــم يســتند إىل أفضــل املعلومــات املمكنــة وأن الخطــة ال تــزال قابلــة للتطبيــق. وإىل أن يتــم الحصول عــى األرايض، 

يجــب عــى املطــور إبقــاء التكاليــف بــأدىن حــد ممكــن. وتكــون التكاليــف املحتملــة حتــى هــذه املرحلــة هــي األتعاب 

ــط،  ــح التخطي ــد يحصــل املطــور عــى األرايض دون االســتفادة مــن تري ــة للموظفــن. ويف بعــض الحــاالت، ق املهني

وبالتــايل، قــد يحتــاج إلبــرام العقــد للحصــول عــى موافقــة التخطيــط الالزمــة. وباإلضافــة إىل ذلــك، غالبًــا مــا يتــم إبــرام 

عقــود مرشوطــة لالســتحواذ عــى املوقــع ســواًء عندمــا يكــون لــدى املطــور الوقــت الــكايف لتنفيــذ جميــع الفحوصــات 

األوليــة املهمــة، أو أن يضمــن املطــور التمويــل الــالزم.

يتــم توقيــع جميــع العقــود للحصــول عــى األرايض وتأمــن التمويــل وتعيــن مقــاول البنــاء مــع فريــق عمــل مهنــي يف 

تاريــخ محــدد. وقــد ال يتــم بالــرضورة التوقيــع عــى هــذه العقــود مًعــا، ويجــب أن يكــون هــدف املطــور تحقيــق ذلــك 

حيــث ســيتم زيــادة األربــاح إىل أقــى حــد ممكــن. ويف حالــة إجــراء عمليــة تطويــر غــر هادفــة للربــح، فــإن ضــامن 

تأخــر االلتــزام إىل أن تكــون كافــة املــوارد متاحــة ســيقلل مــن التكاليــف واملخاطــر إىل الحــد األدىن.
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املرحلة السابعة: التنفيذ

قــد تبــدأ مرحلــة التنفيــذ مبجــرد وضــع جميــع املــواد الخــام لعمليــة التطويــر يف مكانهــا الصحيــح. عنــد هــذه النقطــة هنــاك 

التــزام مبوقــع معــن ومبــاين معينــة بتكلفــة محــددة ممتــدة عــى مــدى فــرتة زمنيــة معينــة. ولكــن تقلصــت املرونــة التــي 

كانــت ممكنــة ســابًقا يف املراحــل الســابقة. مــا يجــب التأكيــد عليــه هــو أهميــة التقييــم الدقيــق والحفــاظ عــى املرونــة ألطول 

فــرتة ممكنــة. ويكــون الهــدف األســايس خــالل هــذه املرحلــة هــو التأكــد مــن اكتــامل عمليــة التطويــر يف غضــون كالً مــن 

الوقــت وامليزانيــة التــي تــم تحديدهــام يف مرحلــة التقييــم، مــع مراعــاة الجــودة. واعتــامًدا عــى خــرة املطــور وتعقيــد الخطــة 

فقــد يكــون مــن األفضــل تحقيــق ذلــك مــن خــالل توظيــف مديــر للمــرشوع لتنســيق عمليــة التصميــم والبنــاء. ويجــب عــى 

مديــر املــرشوع أو املطــور أن يتفــادى املشــاكل ويتخــذ قــرارات مســتنرة رسيعــة للحــد مــن التأخــر والتكاليــف اإلضافيــة. كــام 

يجــب أيًضــا عــى املطــور االهتــامم كثــرًا يف إدارة املــرشوع كــام هــو الحــال يف الرتويــج لــه ويجــب مراقبــة الســوق باســتمرار 

لضــامن صحــة املنتــج، وإدخــال تعديــالت عــى املواصفــات عنــد الحاجــة. وعندمــا يتعلــق األمــر بعمليــة تطويــر غــر هادفــة 

للربــح، يجــب أن يكــون هــدف املطــور احتــواء التكاليــف مــع زيــادة الفوائــد مــن اإلشــغال إىل الحــد األقــى.

املرحلة الثامنة: التأجري واإلدارة والترصف 

يجــب أن ينظــر املطــور لهــذه املرحلــة يف بدايــة الخطــة رغــم حدوثهــا يف املراحــل األخــرة. ويكــون العميــل املســتقبي أحيــاًن 

قــد تــم تأمينــه يف بدايــة أو أثنــاء عمليــة التطويــر. وســيعتمد نجــاح التطويــر عــى القــدرة عــى تأمــن عميــل راغــب وفــق 

اإليجــار أو الســعر املقــدر، وكذلــك خــالل الفــرتة املتوقعــة أصــالً يف التقييــم. قــد يتخــذ التــرف شــكل تأجــر أو قــد يكــون 

بيــع مبــارش لحصــة امللكيــة العقاريــة. ويكــون هنــاك العديــد مــن اإليجــارات يف حــاالت التطويــر الكــرى، أمــا يف حالــة مبنــى 

واحــد مخصــص للمكاتــب فقــد يتــم التــرف باملمتلــكات مــن خــالل عمليــة إيجــار واحــدة كُــرى. 

ينبغــي التفكــر باســرتاتيجية التأجــر أو البيــع يف مرحلــة التقييــم، ومــن ثــم تحديثهــا الحًقــا خــالل مســار عمليــة التطويــر، 

حيثــام كان ذلــك ممكًنــا ومناســبًا، ولذلــك يتعــن إدراج أي وكيــل أو موظــف مــن العاملــن لــدى املطــور لتأمــن اإليجــار أو 

البيــع يف عمليــة التطويــر منــذ بدايتهــا. باإلضافــة إىل ذلــك، يجــب تحديــد املرحلــة التــي ميكــن فيهــا تأجــر أو بيــع الخطــة. 

كــام أنــه مــن الــرضوري، إكــامل عمليــة التطويــر قبــل البحــث عــن أي عميــل أو إمتامهــا تقديريـًـا. وقــد ال يكــون هــذا القــرار 

للمطــور وحــده وميكــن أن يتأثــر بشــكل كبــر بالجهــات الفاعلــة األخــرى يف العمليــة مثــل املمولــن أو مالــي األرايض )إن 

كانــوا رشكاء يف مراحــل التطويــر(.

ــاؤه  ــيتم إنش ــذي س ــاري ال ــتثامر العق ــا إذا كان االس ــرر م ــاري أن يق ــر العق ــة التطوي ــة عملي ــور يف بداي ــى املط ــب ع يج

ســيتم االحتفــاظ بــه أو بيعــه لتحقيــق أربــاح رأســاملية، مــا مل يكــن قــد تــم بيعــه مســبًقا ملقــدم التمويــل طويــل األجــل. 

ويعتمــد مثــل هــذا القــرار عــى دوافــع املطــور فضــالً عــن ظــروف ســوق االســتثامر العقــاري الســائدة يف ذلــك الوقــت. 

ولكــن يتوجــب عــى املطوريــن أن يكونــوا مرنــن يف التكيــف مــع أيــة تغيــرات يف ســوق االســتثامر قبــل اســتكامل الخطــة، 

وهــذا يعنــي أنــه يجــب تقديــر قيمــة االســتثامر يف مراحــل التقييــم والتصميــم األوليــة. ولذلــك، إن تــم اتخــاذ القــرار ببيــع 

االســتثامر ألي مســتثمر، عــى املطــور حينئــٍذ البحــث بشــكل كامــل عــن متطلباتــه. وســيكون املوقــع واملواصفــات والقــدرة
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املاليــة للمســتأجر )املســتأجرين( ذات أهميــة كبــرة يف تحقيــق أفضــل قيمــة لالســتثامر. وقــد يســتخدم املطــور وكيــال 

ــٍت ممكــن  ــل يف أقــرب وق ــا، وينبغــي اســتخدام الوكي ــار ملســتثمٍر م ــع العق مختصــا يف التســويق العقــاري لتأمــن بي

ــا ألفضــل املامرســات، ينبغــي  ــر العقــاري. وفًق ــل ملخطــط التطوي ــم األمث ــم املشــورة حــول املواصفــات والتصمي لتقدي

أال تتوقــف عمليــة التطويــر ومســؤولية املطــور عنــد إشــغال املبنــى، فــال يــزال هنــاك حاجــة أن يحافــظ املطــور عــى 

التواصــل مــع العميــل، حتــى يف حالــة عــدم وجــود عالقــة مبــارشة مــع املالــك أو املســتأجر، وذلــك ألن املطوريــن ميكنهم 

معرفــة املزيــد حــول متطلبــات الشــاغلن بشــكل عــام، وعــى وجــه الخصــوص، أوجــه القصــور يف البنــاء املكتمــل مــن 

ــار اإلدارة عــى أنهــا جــزء مــن عمليــة التصميــم يف مرحلــة مبكــرة إن كان  وجهــة نظــر اإلدارة. ولذلــك، يتوجــب اعتب

ــى  ــامل املبن ــم إك ــى يت ــر حت ــايل للتطوي ــاح امل ــم النج ــن تقيي ــن ال ميك ــتقبي. ولك ــل مس ــه لعمي ــايئ ُموج ــج النه املنت

.)Wilkinson and Reed, 2008( ــر العقــاري حســب ــن الشــكل )3( مراحــل التطوي وتأجــره، أو بيعــه. ويُب

الشكل )3(: مراحل التطوير العقاري 

ــوع أدوار ودرجــات مشــاركة هــذه  ــر، وتتن ــج التطوي ــي تســاهم يف نتائ ــة الت ــن األطــراف الفاعل ــة م توجــد مجموع

األطــراف يف عمليــة التطويــر العقــاري. ومــن األطــراف والجهــات الفاعلــة يف عمليــة التطويــر العقــاري، مــالك األرايض 

واملؤسســات املاليــة ومطوريــن القطــاع الخــاص والعــام ومقاولــو البنــاء والــوكالء والفريــق املهنــي واملخططــن. وتعمــل 

ــة، واإلطــار  ــة القانوني ــر العقــاري ضمــن إطــار مؤســي موجــود ســابًقا، والبيئ ــة الرئيســية يف التطوي الجهــات الفاعل

ــات  ــلوك الجه ــم س ــمية تحك ــد رس ــن قواع ــارة ع ــا عب ــي نتناوله ــة الت ــية. إن األنظم ــات السياس ــي واملؤسس الحكوم

الفاعلــة يف عمليــة التطويــر.

األطراف الرئيسية في عملية التطوير العقاري 3.0

1- املبادرة
تأيت املبادرة من أصحاب

املصلحة )املطور/الحكومة(

6- االلتزام
االلتزام الرسمي مع مختلف 

أطراف التطوير

7- التنفيذ
ضامن إنجاز املرشوع وفًقا 
للجدول الزمني وامليزانية 

والجودة املخطط لها

2- التقييم
أبحاث السوق والتقييم
املايل للتطوير املقرتح

5- التصاريح
تشمل تصاريح البنية

التحتية والبناء

3- الحيازة
الفحص القانوين، فحص

األرض والتمويل
4- التصميم والتكلفة

8- التأجري واإلدارة والترصف
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مالك األرايض 

مطوري القطاع الخاص

مطوري القطاع العام

قــد يكــون ملــالك األرايض دور فعــال أو غــر ذلــك يف عمليــة التطويــر. فمــالك األرايض الفعالــن هــم الذيــن يبــدؤون عــادًة 

التطويــر أمــا مــالك األرايض غــر الفعالــن فقــد يعيقــون عمليــة التطويــر. وهنــاك ثــالث أنــواع مــن مــالك األرايض، وهم:

ــك، وجميعهــم لديهــم هــدف اجتامعــي  ــات واملنظــامت وغــر ذل ــة والهيئ ــن: الدول مــالك أرايض تقليدي أ - 

ــادي. ــه اقتص ــن كون ــر م أك

ــاج أو  ــدف اإلنت ــات االســتخراجية وغرهــم به ــن بالصناع ــل املزارعــن والعامل ــن: مث ــالك أرايض صناعي م ب - 

ــات.  ــم الخدم تقدي

مــالك األرايض املاليــن: مــن ميتلكــون األرض باعتبارهــا اســتثامر وســيقومون بتطويرهــا إن كانــت عوائدهــا  ت - 

مــن الناحيــة املاليــة جيــدة.

قــد يقــوم مــالك األرايض بــدور املطوريــن مبــارشة أو بالرشاكــة مــع املطوريــن. وكلــام زاد عــدد مــالك األرايض يف عمليــة 

التطويــر وقلــت الحصــة التــي ميتلكونهــا مــن األرض، ازدادت صعوبــة تنفيــذ أي تطويــر يف املوقــع. 

بالرغــم مــن تنــوع املطوريــن مــن حيــث الحجــم والتصنيــف والتأهيــل، إال أن هدفهــم الرئيــي مــن التطويــر العقــاري 

هــو الربــح املــايل. وقــد يختلــف نــوع التطويــر عــن طريــق التخصــص يف نــوع محــدد )مكاتــب إداريــة أو بيــع بالتجزئة 

أو وحــدات ســكنية( أو املواقــع الجغرافيــة. بعــض املطوريــن متخصصــن يف نــوع معــن مــن التطويــر ولكــن املوقــع 

ــر أو  ــح املدي ــا ملصال ــف مــن واحــدة ألخــرى وفًق ــة تختل ــه محــي أو دويل. كــام أن سياســة الرشك ــن كون ــف ب يختل

خراتــه وإدراكــه لــرشوط الســوق. 

ــع  ــة والوض ــة الحكومي ــى السياس ــاًء ع ــرى بن ــة إىل أخ ــن دول ــام م ــاع الع ــوري القط ــاركة مط ــة مش ــف درج تختل

االقتصــادي. وتكــون الســلطات املحليــة مقيــدة مــن خــالل مواردهــا املاليــة ومحــددة بســلطاتها القانونيــة. وعــالوة 

عــى ذلــك، يجــب أن تكــون الســلطات املحليــة مســؤولة وملزمــة بتحقيــق االحتياجــات العامــة للمجتمــع مــن خــالل 

دعــم التطويــر واالســتثامر. وقــد تقــوم الســلطات املحليــة بــدور املحفــزات لعمليــة التطويــر عــن طريــق توفــر األرايض 

ــة  ــاريع طويل ــالل املش ــن خ ــاص م ــام والخ ــن الع ــن القطاع ــدث رشاكات ب ــد تح ــر. وق ــبة للتطوي ــروف املناس والظ

األجــل. وتهــدف الرشاكــة بــن القطاعــن العــام والخــاص إىل توفــر خدمــات عامــة مميــزة عــن طريــق زيــادة جــودة 

االســتثامر وحجمــه واســتغالل مــوارد القطــاع العــام. ويقــوم مفهــوم الرشاكــة بــن القطاعــن العــام والخــاص بدمــج 

أفضــل مــا لــدى القطاعــن وهــي مــوارد القطــاع العــام وكفــاءة وخــرة القطــاع الخــاص.

3.1

3.2

3.3
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املخططون 

املؤسسات املالية 

مقاولو البناء 

يعتــر الغــرض الرئيــي مــن التخطيــط هــو »تشــجيع التطويــر« ومنــع »التطويــر غــر املرغــوب بــه«. ويُنظــم عمليــات 

التطويــر أحــكام القانــون والسياســة الحكوميــة. وتعتمــد القــرارات عــى خطــط التطويــر وسياســة الحكومــة والقــرارات 

ــم.  ــر الكثافــة والتصمي ــاج املطــورون إىل معرفــة اســتخدام األرض ومعاي ــم، يحت الســابقة وطبيعــة التطبيــق. ومــن ث

قــد تضمــن إجــراء املفاوضــات املســبقة مــع املخططــن نجــاح عمليــات التطويــر. فاتفــاق التخطيــط الخــاص بالبنيــة 

التحتيــة أو املرافــق االجتامعيــة يجــب أن تتعلــق »بشــكل منطقــي« بالتطويــر املقــرتح. قــد تتبنــى ســلطات التخطيــط 

سياســات مختلفــة نحــو التطويــر. فاملخططــون يف املناطــق ذات النشــاط االقتصــادي املحــدود ســيصبحون أقــل رصامــة 

ــر ســيفرضون  ــود، أمــا املخططــون يف املناطــق ذات النشــاط االقتصــادي الكب ــن يفرضــوا إال الحــد األدىن مــن القي ول

معايــر أعــى مــع تقليــل وتــرة التطــورات.

ــان  ــاري إىل نوع ــر العق ــاج التطوي ــة ويحت ــل املشــاريع العقاري ــة متوي ــاً يف عملي ــة دوراً هام ــب املؤسســات املالي تلع

ــل  ــل طوي ــر( والتموي ــة التطوي ــغيلية لعملي ــف التش ــة التكالي ــل )لتغطي ــر األج ــل قص ــام التموي ــل وه ــن التموي م

األجــل )لتغطيــة التكاليــف االســتثامرية لعمليــة التطويــر(. وتتنــوع أشــكال املؤسســات املاليــة مــن صناديــق التقاعــد 

ورشكات التأمــن واملصــارف التــي تقــدم قــروض طويلــة األجــل لعمالئهــا. وقــد تشــارك املؤسســات املاليــة يف عمليــة 

التطويــر باعتبارهــا مطــور وممــول ومســتثمر. وينبغــي أن متثــل محفظتهــا العقاريــة توازنًــا ألنــواع ومواقــع مختلفــة 

مــن التطويــر العقــاري. وعــادًة مــا تبحــث صناديــق التقاعــد ورشكات التأمــن عــن مبــاٍن ذات دخــل جــاري )إيجــار( 

مرتفــع. أمــا اإلقــراض املــريف فقــد يكــون يف شــكل ائتــامن مــريف وقــروض طويلــة األجــل. وترتبــط تكلفــة التمويــل 

باملالئــة االئتامنيــة للمطــور باإلضافــة إىل قابليــة املــرشوع لتحقيــق األربــاح.

يُوظــف مقاولــو البنــاء لتنفيــذ املخطــط عــى الرغــم مــن أن املقــاول قــد يكــون أيًضــا مطــور: ويف هــذه الحالــة قــد 

ــاء خــاص. بالنســبة  ــر بن ــدى املطــور خب ــد كبــرة تعــوض عــن املخاطــرة املرتفعــة وقــد يكــون ل ــاك عوائ تكــون هن

ــاء وفــرتة العقــد.  ــذي يعتمــد عــى تكلفــة البن ــح املــايل ال ــر الهــدف الرئيــي هــو الرب ــن »العاديــن«، يعت للمطوري

ويُقصــد بــــعقد »التصميــم والبنــاء« أن املقــاول لــه دور أيًضــا يف التصميــم الــذي يزيــد مــن املخاطــر. فهــم يقومــون 

بأنشــطة متخصصــة يف عمليــة التطويــر. ســيبدأ املقاولــون نشــاطهم بعــد التــزام املطــور، وبالتــايل يجــب عــى املطورين 

التأكــد مــن قــدرة وإمكانيــات املقاولــن بحيــث يوازنــوا بــن أقــل عــرض وجــودة األداء ولكــن ليــس منخفــض للغايــة 

بحيــث ال يتســبب يف حصــول املقاولــن عــى أربــاح منخفضــة بصــورة غــر معقولــة.

3.4

3.5

3.6
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الوكالء 

الفريق املهني 

يشــمل الــوكالء التجاريــن أو وكالء العقــارات ويكــون التعاقــد معهــم مفيــدا يف تســويق املشــاريع العقاريــة. ويعتــر 

ــا مــا يشــارك يف  ــة التطويــر وغالب الوكيــل الرابــط بــن املطــور وشــاغي العقــار. ويلعــب للوكيــل دورا مهــام يف عملي

ــة لســوق  ــه التفصيلي ــدور بســبب معرفت ــر. ويكــون الوكيــل قــادر عــى أداء هــذا ال ــة مــن مراحــل التطوي كل مرحل

العقــارات مــن حيــث الطلــب واإليجــارات الحاليــة واألســعار، باإلضافــة إىل اعتــامده عــى اتصاالتــه »الشــخصية« مــع 

املطوريــن وشــاغي العقــار واملؤسســات املاليــة وأصحــاب األرايض.

ال ميلــك معظــم املطوريــن الخــرة الالزمــة يف عمليــة التطويــر، فهــم يحتاجــون إىل توظيــف املهنيــن لتقديــم املشــورة 

ــن  ــادات والقوان ــة لإلرش ــي خاضع ــق املهن ــات الفري ــن مجموع ــة م ــر. وكل مجموع ــن التطوي ــة م يف مراحــل مختلف

ويتكــون الفريــق املهنــي عــادة مــن:

مستشاري التخطيط   -

-  املهندسن املعامرين

خبر معاينة مساح الكميات  -

مهنديس اإلنشاءات   -

مدراء املرشوع  -

املحامون  -

املحاسبون   -

3.7

3.8

الشكل )4(: األطراف الرئيسية يف عملية التطوير العقاري
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هنــاك مجموعــة متنوعــة مــن الجهــات الفاعلــة واملصالــح التــي تقــوم بــأدوار مختلفــة فيــام يتعلــق بعمليــة التطويــر. 

ــراف  ــن األط ــد م ــر العدي ــة التطوي ــارك يف عملي ــه يش ــا أن ــوع مب ــد والتن ــاري بالتعقي ــر العق ــة التطوي ــز صناع وتتمي

والجهــات مــن وكاالت وقطــاع عــام وخــاص. ويف نفــس الوقــت، تتميــز صناعــة التطويــر العقــاري باملخاطــر وكثافــة 

ــة  ــم السياســات العام ــاري إىل فه ــر العق ــة التطوي ــد صناع ــادة تعقي ــد أدى زي ــاز. وق ــرتة اإلنج ــامت وطــول ف التنظي

وتنظيــم البلديــات والقوانــن واإلجــراءات التعاقديــة والتصاميــم الحديثــة، ولتســهيل دراســة وفهــم التطويــر العقــاري 

تــم تقديــم العديــد مــن منــاذج التطويــر العقــاري منــد منتصــف الخمســينات مــن القــرن املــايض. وميكــن تعريــف 

النمــوذج عــى أنــه نظــام مــن املُســلَّامت والبيانــات واالســتدالالت املقدمــة عــى أنهــا وصًفــا رياضيًــا للكيــان أو الحالــة. 

ــه تعريــف »وصــف  ــه محــاكاة باســتخدام الحاســوب اآليل. كــام ميكــن تعريفــه بكون كــام يوصــف النمــوذج عــى أن

مبســط، وخصوًصــا ذلــك الوصــف الريــايض، لنظــام أو عمليــة، ملســاعدة الحســابات والتوقعــات« )أكســفورد، 2015(. 

ــر العقــاري إىل املجموعــات التاليــة: وقــد قســم )Healey , 1991( منــاذج التطوي

منــاذج التــوازن: ويتــم هيكلتهــا عــن طريــق إشــارات اقتصاديــة حــول الطلــب الفعــال، حســب مــا هــو مبــن   أ( 

ــارشًة مــن املدرســة الكالســيكية يف االقتصــاد.  ــدات، وغرهــا. وتســتمد هــذه النــامذج مب يف اإليجــارات، العائ

منــاذج تسلســل األحــداث: تركــز عــى إدارة املراحــل يف عمليــة التطويــر. وتســتمد هــذه النــامذج  يف املقــام   ب( 

األول مــن اإلشــغال املســبق إلدارة العقــارات مــع إدارة عمليــة التطويــر.

منــاذج الوكالة:تركــز عــى الجهــات الفاعلــة يف عمليــة التطويــر وعالقاتهــم. وقــد ُوضعــت هــذه النــامذج يف   ج( 

ــر مــن وجهــة نظــر ســلوكية أو مؤسســية. ــة التطوي املقــام األول مــن ِقبــل األكادمييــن الراغبــن يف وصــف عملي

منــاذج الهيــكل: تركــز عــى القــوى التــي تنظــم العالقــات الخاصــة بعمليــة التطويــر وتقــود حركتهــا. وترتكــز   د( 

هــذه يف االقتصــاد الســيايس للمناطــق الحرضيــة.

نماذج التطوير العقاري 4.0

مناذج عملية التطوير

ــة وتفــر ســلوك الجهــات  ــات الوكال ــل عالق ــر تفاصي ــدة حيــث ميكــن أن تُظه ــر العقــاري مفي ــر منــاذج التطوي تعت

الفاعلــة وأهميــة األحــداث يف ظــل ظــروف مختلفــة وتربــط هــذه املصالــح واألحــداث بالبنــى االقتصاديــة والسياســية 

 )Healey, 1991( األكــر اتســاًعا. وفيــام يــي تفســر للنــامذج األكــر اســتخداًما يف عمليــة التطويــر حســب تقســيم

وهــي نـمـــاذج الـــتوازن وتـــسلسل األحـــداث والـوكـالـــة والـهـيـــكل باإلضافــة إىل النمــوذج املقــرتح مــن قبــل )1992 

ــمل  ــن )Keogh and D'Arcy, 1999( ويش ــرتح م ــوذج املق ــة والنم ــكل والوكال ــاذج الهي ــن من ــع ب ,Healey( ويجم

منــاذج الهيــكل والوكالــة وتسلســل األحــداث.

4.1
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1.4.1. منوذج التوازن

تســتند هــذه النــامذج عــى افــرتاض أن الطلــب والعــرض الفعــال يقــودان عمليــة التطويــر الجديــدة. ومــن املفــرتض 

أن الطلــب عــى العقــارات الجديــدة )أيًــا كان نوعهــا( ســينتج عنــه عــرض للعقــارات. وســينعكس ذلــك يف اإليجــارات 

والعوائــد، والحًقــا يف عمليــات تقييــم األرايض واملمتلــكات. ويُنظــر إىل أنشــطة التطويــر حســب منــاذج التــوازن باعتبارها 

ــب  ــل الرضائ ــددة مث ــاالٍت مح ــة« يف مج ــات العقالني ــى »التوقع ــة ع ــات الفاعل ــلوكيات الجه ــتند س ــكالية وتس إش

املفروضــة عــى األرايض وسياســات تخصيــص األرايض واملضاربــة العقاريــة. وتتمثــل ســلبيات منــاذج التــوازن يف عــدم 

قدرتهــا عــى تفســر مختلــف أشــكال الطلــب )طلــب املســتخدم واملســتثمر املختلفــن واالســتجابة إلشــارات مختلفــة(. 

كــام أن النمــوذج يقــوم بتبســيط عمليــة التطويــر إىل حــد كبــر مبــا ال يعكــس الواقــع فمثــال حســب النمــوذج يتــم 

اعتبــار رشكــة التطويــر عــى أســاس الطــرف املشــرتي للعقــار مــن مقــاويل البنــاء بعــد اكتاملــه يف حــن أنــه يف الواقــع 

.)Ismail, 1996( تقــوم رشكــة التطويــر باملراحــل األويل واألساســية لعمليــة التطويــر

2.4.1. منوذج تسلسل األحداث

 )Reed and Wilkinso, 2008( يركــز هــذا النمــوذج عــى إدارة املراحــل يف عمليــة التطويــر وأســلوب اإلدارة. ويحــدد

مثانيــة )8( مراحــل لعمليــة التطويــر، وتختلــف منــاذج تسلســل األحــداث عــن منــاذج التــوازن يف أنهــا تفــرغ عمليــات 

التطويــر يف مراحــل محــددة ســلًفا وتبحــث عــن »عقبــات« محتملــة. إال أن منــاذج تسلســل األحــداث ال تفر ســلوكيات 

الجهــات الفاعلــة واملصالــح وتقــدم إجابــة مقتضبــة عــن »أســباب« املشــكالت. باإلضافــة إىل ذلــك، مل يثبــت أن هنــاك 

أي تسلســل قيــايس لألحــداث يف أي مــرشوع تطويــر. 

3.4.1. منوذج الوكالة

يركــز هــذا النمــوذج عــى الجهــات الفاعلــة يف عمليــة التطويــر واألدوار التــي يؤدونهــا مــع الرتكيــز عــى مصالحهــم. 

غــر أن الضعــف الرئيــي يف منــوذج الوكالــة يكمــن يف افتقــاده ملفهــوم حيويــة القــوى التــي »تقــود« عمليــة التطويــر. 

ويوضــح منــوذج الوكالــة مــدى صعوبــة نشــاط التطويــر عــن طريــق إلقــاء الضــوء عــى كيفيــة جمــع مختلــف الــوكالء 

يف مراحــل مختلفــة مــن التطويــر. وترتكــز منــاذج الوكالــة يف:

أنشطة الوكالء وتفاعالتهم يف مختلف عملية التطوير العقاري.  -

العالقات بن مختلف األطراف يف عملية التطوير العقاري.  -

4.4.1. منوذج الهيكل 

ــوي.  ــٍو حي ــى نح ــا ع ــر وتدفعه ــة التطوي ــات عملي ــي تنظــم عالق ــة« الت ــوى الدافع ــى »الق ــكل ع ــوذج الهي ــز من يرك

والنــامذج املذكــورة أعــاله هــي مــن منظــور االقتصــاد الكالســيي الجديــد الــذي يهتــم بعمليــة ونتائــج تشــكيل األســعار. 

يركــز منــوذج الهيــكل عــى هيــكل الســوق مــن خــالل عالقــات القــوى لــرأس املــال والعاملــة ومــالك األرايض. و يربــط 

منــوذج هيــكل الوكالــة وســلوك األحــداث بحيويــة أمنــاط اإلنتــاج والتنظيــم. أمــا بالنســبة لنقــاط الضعــف الرئيســية 

لنــامذج الهيــكل فهــي افتقارهــا لتأثــر الجهــات الفاعلــة عــى عمليــة التطويــر.
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تتأثــر منــاذج الوكالــة وتسلســل األحــداث والهيــكل يف األســواق االقتصاديــة وأنشــطة التطويــر بالتمويــل، كــام يلعــب 

ــا يف هيكلــة مصالــح واســرتاتيجيات الجهــات الفاعلــة. فالنــامذج التــي  نظــام االئتــامن ورأس مــال التمويــل دوًرا حيويً

تركــز فقــط عــى الجهــات الفاعلــة أو األحــداث ال تعكــس حقيقــة مجتمعــات الســوق. ويبــن الشــكل )5( خصائــص 

.)Healey, 1991( ــامذج الســابقة حســب الن

5.4.1. منوذج الهيكل والوكالة  

بنــاًء عــى مــا ســبق، يؤســس منــوذج الهيــكل والوكالــة املقــرتح مــن قبــل )Healey, 1991( عالقــات الوكالــة واألنشــطة 

واألحــداث املتعلقــة يف عمليــة التطويــر، أي أنهــا تجمــع قــوى الهيكلــة مــع العالقــات االجتامعيــة يف عمليــة التطويــر. 

تشــمل منــاذج الهيــكل والوكالــة أربــع مراحــل مــن التحليــل: 

رسم خرائط عملية التطوير - األحداث والوكاالت ونتائج مرشوع التطوير.  -

تحليل عالقات الوكالة – األدوار وعالقات القوى.  -

تقييم االسرتاتيجيات ومصالح الجهات الفاعلة يف أكر الجوانب تأثرًا يف العالقات.  -

ربط العالقات االجتامعية يف وضع اإلنتاج والتنظيم والهوية الفكرية للمجتمع.   -

)Healey, 1991( مناذج التطوير العقاري حسب :)الشكل )5

هيكل توفري اإلسكان )لتطوير الوحدات السكنية(

ــر األرايض  ــة لتطوي ــة املادي ــة بالعملي ــي مرتبط ــاص وتاريخ ــع خ ــددة ذات طاب ــة مح ــات اجتامعي ــج عالق ــو »منت ه

وإنتــاج املبــاين ونقــل املســاكن املكتملــة للمســتخدم النهــايئ واســتخدامها الالحــق« )Ball, 1983(. ويُعنــي بدراســة 

العالقــات االجتامعيــة يف مجــال توفــر املســاكن خاصــًة اإلنتــاج واملقايضــة واالســتهالك )Ball, 1986(. وتأخــذ قــوى 

هيــكل التوريــد يف عــن االعتبــار تغيــر طبيعــة الهيــاكل بكونهــا خاصــة بزمــان ومــكان محــدد وال ميكــن تعميمهــا

4.2

منوذج التوازن

املصدر: املدرسة الكالسيكية يف االقتصاد 

العرض والطلب يف السوق يُؤثر عى عملية 
التطوير العقاري

منوذج الوكالة

املصدر: االقتصاد السلويك

عالقات الوكالة بن األطراف املشاركة
عملية التطوير

منوذج تسلسل األحداث

املصدر: ادارة العقارات

ادارة مراحل التطوير العقاري

منوذج الهيكل

املصدر: االقتصاد السيايس للمناطق الحرضية

القوي والحركية تنظم العالقات يف عملية
التطوير العقاري
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فهــي توفــر فقــط كإطــار عمــل للتحليــل. وتعتــر »العالقــة االجتامعيــة جــزء مــن توفــر الهيــكل إن كانــت مكونــة مــن 

العمليــة املاديــة لإلنتــاج والتخصيــص واالســتهالك وإعــادة إنتــاج اإلســكان« )Ball, 1986, pp. 160(. وميكــن تعريــف 

العالقــات االجتامعيــة يف توفــر اإلســكان عــى النحــو التــايل: 

السلوكيات االقتصادية للوكالء   -

تؤثر عى توفر اإلسكان )اإلنتاج، التبادل، االستهالك(  -

يف مواجهة التفاعالت السياسية.  -

ويف الختــام، تعتــر منــاذج التطويــر مفيــدة كإطــار عمــل يتــم عــى أساســها تحليــل املامرســات والتأثــرات السياســية 

عــى عمليــات التطويــر، كــام تســاعد هــذه النــامذج عــى الرتكيــز عــى إجــراء البحــوث ويف تدويــن الحالــة والتأكــد 

مــن عــدم إغفــال أهميــة العنــارص الرئيســية للمــرشوع. ولكــن هــذه النــامذج مــا هــي إال مجــرد أطــر عمــل حيــث أن 

التحليــل الفعــي يشــمل تحليــل املســتندات واملقابــالت الشــخصية والدراســات امليدانيــة. ومــن خــالل اإلدراك األوســع 

ــاع السياســات مــن صياغــة سياســة  ــوع، ســيتمكن صن ــي تشــكل التن ــر الت ألشــكال وعالقــات أنشــطة وقــوى التطوي

أفضــل يف املســتقبل.

) Ball, 1986( هيكل توفري مساكن ميسورة التكاليف املصدر :)الشكل )6
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يهــدف تخطيــط اســتخدام األرايض )Land-use planning( يف التخطيــط الحــرضي إىل تنظيم اســتخدام األرايض بطريقة 

ــط اســتخدام األرايض إلدارة  ــات تخطي ــألرايض. وتســتخدم الحكوم ــل ل ــق االســتخدام األمث ــاءة مــام يحق تتســم بالكف

تنميــة األرايض داخــل املــدن مــع الحفــاظ عــى املــوارد الطبيعيــة. وتحقيقــا لهــذه الغايــة، يتمثــل التقييــم املنهجــي 

أفضــل الطــرق يف تقديــر إمكانــات األرايض وامليــاه، وبدائــل اســتخدام األرايض، واألوضــاع االقتصاديــة واالجتامعيــة مــن 

أجــل اختيــار واعتــامد أفضــل الخيــارات الســتخدام األرايض. وتنتــج عــن الخصائــص املكانيــة لــألرض، عــى وجــٍه خــاص، 

العديــد مــن العوامــل الخارجيــة التــي تــؤدي إىل مزايــا وعيــوب لألطــراف األخــرى.

تخطيط استخدام األراضي 5.0

العوامل الخارجية املُؤثرة عىل التطوير

الحاجة إىل اإلجراءات الحكومية 

ضوابط التخطيط

مُيكــن اعتبــار العوامــل الخارجيــة مزايــا وتكاليــف إضافيــة للمزايــا والتكاليــف الخاصــة التــي تــأيت عــادًة مــن اقتصــاد 

ســوق حــر، فعــى ســبيل املثــال، قــد تقــرر الرشكــة بنــاء مصنــع جديــد عــى موقــع مهجــور يف منطقــة يهيمــن عليهــا 

الكســاد الســوقي. ويف ســبيل تنفيــذ هــذا القــرار، فإنهــا تــؤدي إىل مزايــا خارجيــة عندمــا تعــزز صــورة املنطقــة وتحســن 

قيمــة األرض. ومــن جانــب آخــر، إن تــم بنــاء املصنــع يف منطقــة ســكنية، فســتكون هنــاك تكاليــف خارجيــة لحركــة 

املركبــات الثقيلــة والضوضــاء وفقــدان جــامل املنطقــة، إلــخ. 

ــا  ــة. فوفًق ــل الخارجي ــع العوام ــل م ــة للتعام ــة مالمئ ــراءات الخاص ــوق وال اإلج ــر الس ــة، ال يعت ــة العملي ــن الناحي م

لنظــام األســعار، قــد يكــون هنــاك تكاليــف كبــرة قبــل وضــع منــوذج جديــد لتقييــم األرض. عــالوًة عــى ذلــك، تــرك 

ــى  ــتوى أدىن. وع ــايف ذو مس ــي ص ــج اجتامع ــه منت ــج عن ــد ينت ــة ق ــل الخارجي ــع العوام ــل م ــعار للتعام ــام األس نظ

نفــس الشــاكلة، فاإلجــراءات الخاصــة تواجــه املعوقــات. وهنــاك بعــض الطــرق املتاحــة للحكومــة للســامح للعوامــل 

الخارجيــة يف تخصيــص مــوارد األرض. وهــذا يشــمل: نظــام التســعر، والرضائــب واإلعانــات املاليــة، والضوابــط املاديــة، 

ــة. ــة، وتحمــل املســؤولية لتوفــر بضائــع وخدمــات معين واالســتيعاب الداخــي للعوامــل الخارجي

يعتــر التخطيــط منهًجــا للتحكــم يف العمليــة املســتقلة القتصــاد الســوق. ولنجــاح عمليــة التخطيــط يجــب االلتــزام 

بضوابــط التخطيــط التاليــة:

5.1

5.2

5.3
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املعرفــة املطــورة: يف الغالــب يفكــر األفــراد يف االســتخدام الحــايل للموقــع وال يفكــرون إال قليــالً يف   )1(

االحتياجــات املســتقبلية، وقــد ال يهتــم األفــراد يف الحفــاظ عــى خصائــص التصميــم املعــامري أو تعيــن الحــزام 

األخــرض الــذي يزيــد مــن جــامل وقيمــة املوقــع، كــام أن األفــراد ليــس لديهــم تحكــم يف املعلومــات املســتقبلية 

عــى عكــس املخططــن. فأفضــل املعلومــات التــي ميتلكهــا املخطــط قــد تجنبــه األخطــاء الناشــئة عــن التقليــل 

مــن أو املبالغــة يف تقييــم املوقــع )مثــل حالــة الســيطرة عــى الكثافــة(. كــام أن املعلومــات غــر املكتملــة تعنــي 

ــع املنافســن لكــن  ــة بجمي ــدى املخطــط معرف ــرارات دون معرفــة خطــط املنافســن. فقــد ال يكــون ل اتخــاذ ق

ميكنــه وضــع سياســات مالمئــة ومحــددة كــام هــو الحــال يف إعــادة تجديــد املناطــق الحرضيــة. وبنــاًء عــى ذلــك، 

فجميــع الخطــط املســتقبلية لتطويــر الطــرق واللوائــح العامــة املتعلقــة بتقســيم األرايض ومتطلبــات البنــاء تقلــل 

مــن عــدم اليقــن.

التعامــل مــع العوامــل الخارجيــة: يعتــر التأثــر اإلجــاميل للعوامــل الخارجيــة هــام للغايــة، ولكــن ال ميكــن   )2(

تحديــد األشــخاص والجهــات املتأثــرة بهــذه العوامــل. ويــأيت دور تقســيم األرايض يف هــذه الفئــة إذ يقيــد تقســيم 

ــك يجــب تجاهــل االســتخدامات التنافســية  ــام بذل ــة الســتخدام محــدد، ومــن أجــل القي األرايض مناطــق معين

لــألرايض املجــاورة )مثــل املصنــع يف املناطــق الســكنية(. ومــن املمكــن أيًضــا أن متنــع قــرارات التخطيــط تشــييد 

ــا حيــث يرتــب  ــة املحيطــة. وقــد يكــون التخطيــط إيجابيً ــا مــع البيئ ــاين التــي ال تنســجم شــكاًل أو مضمونً املب

اســتخدامات تكميليــة مثــل تحديــد قطــع أرايض للمــدارس ومراكــز التســوق ومواقــف الســيارات وغرهــا عــى 

نحــو اســرتاتيجي.

التعامــل مــع املنافســة غــري الســليمة: يكــون تخطيــط الجهــة املعنيــة يف حــاالت البيــع اإللزامــي ســلطة   )3(

عندمــا يكــون أحــد مــالك موقــع معــن يُعيــق تطويــر شــامل. فعقــب وضــع التخطيــط تــأيت الخطــوة التاليــة التــي 

تســمح لهيئــة التخطيــط مبامرســة صالحيــات نــزع امللكيــة الــذي يجعــل البيــع اإللزامــي ذو قــوة نظاميــة. حيــث يجــب 

عــى الجهــة النازعــة توضيــح األســباب التــي دفعتهــا لذلــك. وذلــك يحيــل دون التعامــل مــع املنافســة غــر الســليمة. 

توفــري الخدمــات العامــة والجامعيــة: عجــز الســوق عــن توفــر الســلع العامــة والجامعيــة، ومبــا أن توفــر   )4(

هــذه الســلع مثــل الطــرق والجســور وســاحات انتظــار الســيارات والحدائــق العامــة يجــب أن تكــون مســؤولية 

ــر  ــرًا رضوري. ويعت ــد أم ــزي يع ــط املرك ــض التخطي ــإن بع ــة، ف ــرة أو مهم ــق كب ــي مناط ــا تغط ــة وألنه الدول

ــه مــن حيــث اســتخدام األرض ســواًء فيــام يتعلــق بتكلفــة اســتبدال املبنــى أو  هــذا أمــرًا أساســيًا ال رجعــة في

صعوبــة توحيــد املصالــح املختلفــة املعنيــة. فخدمــات البنيــة التحتيــة مثــل املنتزهــات وشــبكات الــرف الصحــي 

ــط الشــامل  ــة التخطي ــدى هيئ ــة. ويوجــد ل ــا يف خطــة اســتخدام املنطق ــاه يجــب دمجه ــر املي ــدارس وتوف وامل

مزيــًدا مــن املزايــا للتعامــل مــع عنــارص البنيــة التحتيــة الســتخدام األرض، ومــن ثــم إن كانــت الرشكــة الخاصــة 

مســئولة بالكامــل عــن التطويــر، فهــي مقيــدة بالعمــل مــع مخطــط الطــرق الحاليــة وخطــوط التنظيــم والطريقــة
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التــي تــم إنشــائها بــه قبــل وجــود النقــل بواســطة املركبــات. وبهــذه الطريقــة، يصبــح تصميــم الطريــق غايــة 

ــات  ــا صالحي ــي لديه ــة الت ــات الحكومي ــاص والجه ــور الخ ــن املط ــاون ب ــرى، التع ــة أخ ــن جه ــة. وم يف الصعوب

ــة بشــكل عــام. ــث والبيئ ــة حاجــة النقــل الحدي ــل نظــام الطــرق لتلبي ــد ســمح بتعدي ــط ق التخطي

ــى  ــب ع ــرات يف الطل ــة لتغي ــوارد بطيئ ــتجابة امل ــون اس ــد تك ــدة، ق ــباب عدي ــوارد: ألس ــل امل ــن نق تحس  )5(

العــرض حســبام هــو مبــن يف الســوق. عــى ســبيل املثــال، يتســبب ازديــاد النشــاط الصناعــي يف منطقــة محــددة 

ــة،  ــة. ويف هــذه الحال ــن بســبب النقــص يف املســاكن املالمئــة يف املنطق ــة الحصــول عــى عــامل إضافي يف صعوب

ــوازن مــع  ــم عــى نحــو مت ــر تت ــة التطوي ــن أن عملي ــد م ــق التأك ــط أن تســاعد عــن طري ــة التخطي ميكــن لهيئ

توفــر املســاكن إىل جانــب الســامح ملبــاين مصانــع جديــدة. وباملثــل، يف املناطــق التــي يهيمــن عليهــا الكســاد قــد 

ال يرغــب العــامل يف االنتقــال ألســباب اجتامعيــة، وهــذا األمــر يجــب إدراكــه مــن قبــل املخططــن بصفتــه ميــزة 

تؤخــذ يف االعتبــار مــن خــالل توفــر بنيــة تحتيــة متطــورة يف املنطقــة وعــن طريــق إتاحــة الــرشكات الصغــرة.

ــا  ــه اقتصاديً ــن كون ــر م ــيًا أك ــراًرا سياس ــل ق ــع الدخ ــادة توزي ــوم إع ــر مفه ــل: يعت ــع الدخ ــادة توزي إع  )6(

لكــن مشــاكل توزيــع الدخــل قــد تكــون كامنــة يف قــرارات التخطيــط. وبالتــايل، بينــام تقــوم ســلطات التخطيــط 

باملوافقــة عــى التطويــر ألســباب بيئيــة، ميكــن أن يكــون هنــاك تأثــرات عــى عمليــة التوزيــع. وبنــاًء عــى ذلــك، 

قــد تكــون إعــادة توزيــع الدخــل سياســة فعالــة يف هــذا اإلطــار. عــى ســبيل املثــال، قــد يكــون هنــاك أســباب 

اقتصاديــة ملســاكن ذات الســامت املميــزة واملناســبة للعــامل األساســين يف وســط املــدن حيــث يكــون ســعر األرض 

ــل مــن  ــرًا يف املجتمــع أن يشــغلوا هــذه املســاكن بإيجــار منخفــض أق ــا كــام يســمح لألعضــاء األكــر فق مرتفًع

ســعر الســوق الحــرة. ومؤخــرًا تــم التخفيــف مــن رقابــة التخطيــط لبنــاء »إســكان ميســور التكلفــة« يف املناطــق 

الريفيــة. عــالوًة عــى ذلــك، قــد تــويص قــرارات التخطيــط بإعــادة توزيــع الدخــل لصالــح جيــل املســتقبل، عــى 

ــرض  ــزام األخ ــى الح ــاظ ع ــة والحف ــق الرتفيهي ــات واملناط ــص أرايض للمتنزه ــق تخصي ــن طري ــال ع ــبيل املث س

وحاميــة املبــاين التاريخيــة.

مربّرات لوائح التخطيط

ميكــن تعويــض عيــوب آليــة تحديــد الســعر بالتدخــل الحكومــي يف الســوق عــن طريــق التعديــل يف العــرض والطلــب 

)عــى ســبيل املثــال، إعطــاء أوامــر التخطيــط يف مناطــق ذات معــدالت بطالــة مرتفعــة(، أو عــن طريــق فــرض الرضائب 

أو دعــم بعــض األنشــطة )عــى ســبيل املثــال، فــرض رضيبــة أعــى عــى املبــاين التجاريــة والصناعيــة منــه عى املســاكن؛ 

دعــم الزراعــة مــن خــالل تخفيــف عــبء الرضيبــة( أو عــن طريــق وضــع لوائــح عــى الخدمــات العامــة )مثــل: لوائــح 

الرقابــة عــى اإليجــارات والتشــييد العــام والوقايــة مــن الحرائــق(. والســؤال املطــروح هنــا: ملــاذا يجــب تدخــل رقابــة 

التخطيــط يف حــن أن األســاس يكــون عــن طريــق تقييــم كل حالــة عــى حــدة؟

5.4
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أواًل: قــد يكــون معــدل الرضائــب املحــدد مركزيًــا عــام يف تطبيقــه ولكنــه غــر مالئــم يف بعــض الحــاالت وقــد تكــون 

مرتفعــة للغايــة ومتنــع املــرشوع مــن كونــه ذو جــدوى اقتصاديــة. تنطبــق بعــض االنتقــادات املوازيــة عــى الحــد األدىن 

مــن لوائــح املعايــر مثــل ارتفــاع الغرفــة ومســاحة النوافــذ وعوامــل التهويــة واحتياطــات الســالمة. وال متيــل متطلبــات 

الحــد األدىن هــذه إىل كونهــا معيــار طبيعــي إال أن مركزيــة القــرار قــد تحــدث جمــوًدا. فبالنســبة للمبــاين يجــب أن 

تكــون هنــاك مرونــة لتلبيــة كل حالــة عــى حــدة، فعــى ســبيل املثــال، املبــاين التاريخيــة التــي لهــا خصائــص فريــدة 

يجــب الحفــاظ عليهــا. وألن جميــع أعــامل التطويــر تبــدو غــر متجانســة مــن حيــث الخصائــص، هنــاك الكثــر الــذي 

ميكــن قولــه يف املراقبــة عــى أســاس كل حالــة عــى حــدة بــداًل مــن القانــون العــام.

ثانًيــا: عنــد منــح تريــح التخطيــط، ميكــن للجهــات املعنيــة فــرض رشوط خاصــة تغطــي توفــر الخدمــات واملرافــق العامة 

ــف »مكاســب  ــض. وتختل ــذوي الدخــل املنخف ــي ووحــدات إســكان ل ــز اجتامع ــن املفتوحــة ومرك ــل الطــرق واألماك مث

التخطيــط« املحتملــة مــن مــرشوع ألخــر عــى أســاس كل حالــة عــى حــدة مــام يســمح باملرونــة يف الــرشوط املفروضــة.

ــا يف قــرارات التخطيــط )عــى ســبيل املثــال، املرافــق الرتفيهيــة يف املناطــق  ــا: تكــون تأثــرات التوزيــع كامنــة غالبً ثالًث

الريفيــة تشــمل تكاليــف نقــل مرتفعــة مــام يســتفيد منــه الطبقــة الغنيــة أكــر مــن الطبقــة الفقــرة(، كــام أن فــرض 

رضائــب ال يُؤثــر كثــراً عــى األغنيــاء حيــث أنهــم يف ميكنهــم الدفــع مــن أجــل املــي قدًمــا يف املــرشوع.

صعوبات تطبيق ضوابط التخطيط

أواُل: يفتقــد التخطيــط للمرونــة فيــام يخــص أولويــات األفــراد، مقارنــة مــع مســألة فــرض الرضائــب )إذا كان مطلوبـًـا(، 

وهــذا ينطبــق بشــكل خــاص عــى تقســيم املناطــق مــن خــالل خطــط الهيكلــة. فعــى ســبيل املثــال، قــد تســتغني 

ــف النقــل والوقــت املســتغرق يف الذهــاب  ــدوام جــزيئ عــن الوظيفــة بســبب تكالي ــي تعمــل ب املــرأة املتزوجــة الت

للمصنــع يف منطقــة صناعيــة. ومــن ثــم فــإن الرشكــة املصنفــة عــى أن نشــاطها »صناعــي« وتعتمــد بشــدة عــى هــذه 

العاملــة قــد تدفــع تكاليــف إيجــار إضافيــة )شــاملة الرضائــب( لراحــة موظفيهــا يف املوقــع ويعتــر هــذا قابــالً للتريــر 

إن تجــاوزت املنفعــة اإلضافيــة التكاليــف. عــالوًة عــى ذلــك، قــد تكــون خطــط البنــاء غــر مرنــة مــع مــرور الوقــت 

خصوصــا عندمــا ميكــن أن يتبــدل أعــى وأفضــل اســتخدام لــألرض مــع تغيــرات الدخــل وتطويــر النقــل.

ــة االســتخدام الحــايل  ــا املوجــودة يف حال ــة لبعــض املزاي ــار حســابات غــر كافي ــط يف االعتب ــد يأخــذ التخطي ــا: ق ثانًي

لــألرض مل تســمح بهــا خطــة البنــاء، والتــي تتعامــل مــع املشــاكل البيئيــة للمناطــق الداخليــة باملدينــة عــن طريــق 

إعــادة البنــاء الكامــل بخســارة الفــرص الوظيفيــة متاًمــا يف الــرشكات الصغــرة التــي كانــت موجــودة مــن خــالل اإليجــار 

املنخفــض والتكاليــف املرتفعــة للذهــاب للعمــل، والتكاليــف واملصاعــب اإلضافيــة للحصــول عــى خدمــات الوظائــف 

الفريــدة، باإلضافــة إىل الــرضر بالعالقــات االجتامعيــة وفقــدان روح املجتمــع.

5.5
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ثالًثــا: يتغــاىض التخطيــط عــادة عــن تداعيــات معينــة مــن الضوابــط املفروضــة وقــد تفــرض أدلــة التصاميــم عقبــات 

ــث  ــر التجــاري مــن حي ــد التطوي ــد تقيي ــرات عن ــر التأث ــك تظه ــاظ عــى املســاكن املســتعملة. كذل ــة يف الحف إضافي

الكثافــة مــن أجــل الحــد مــن االزدحــام. 

رابًعــا: مييــل التخطيــط إىل أن يكــون ســلبيًا مــن حيــث الخصائــص وقــد ينتــج عنــه نتائــج غــر مرغــوب فيهــا، مثــل 

الزحــف العمــراين وســلب جامليــة املوقــع.

خامًســا: عمليــة دراســة كل حالــة عــى حــدة لطلبــات الحصــول عــى تريــح التخطيــط تؤخــر الوصــول لقــرار، ويعتــر 

ــر هــذا التأخــر واضــح عندمــا  ــع اســتخدام مــوارد األرض. ويكــون تأث ــا للمطــور ويضي ــا ومكلًف هــذا التأخــر محبطً

يكــون التطويــر عــى موقــع كبــر حيــث يجــب وضــع بدائــل الرامــج  يف بعــن االعتبــار.

سادســا: يجــب أن نتذكــر أن عمليــة التخطيــط، مثــل أيــة أنشــطة أخــرى،  تســتخدم مــوارد طبيعيــة وبرشيــة، وال يجــب 

ــاح الهامشــية مــع التكلفــة الهامشــية. تأثــر ضوابــط التخطيــط عــى اقتصاديــات  تنفيذهــا إال عندمــا تتســاوى األرب

وســوق األرايض عــى الرغــم مــن أن التخطيــط يســعى لتحســن عمــل آليــة التســعر، إال أن لديــه تداعيــات عــى ســوق 

األرايض يف املناطــق الحرضيــة وعــى االقتصــاد املحــي عــى النحــو التــايل:

قيمــة املوقــع: تؤثــر قيــود كثافــة و اشــرتاطات البنــاء يف قيمــة املوقــع, و بالتــايل قــد تتقيــد قيمــة رأس املــال   )1(

املدفــوع بإمكانيــة الحصــول عــى كل موقــع حســب توافــر رأس املــال و بصــورة فرديــة لــكل موقــع. 

منطيــة اســتخدام األرض: يُؤثــر تقســيم املناطــق إىل تغيــر منــط قيمــة األرض. مثــاًل، تحديــد حجــم األرايض   )2(

املتاحــة للمكاتــب ترفــع مــن قيمــة أرض املكاتــب القامئــة وبالتــايل تُؤثــر عــى قيمــة األرايض التــي تُعطــى لهــا 

موافقــة تخطيــط للمكاتــب يف املســتقبل.

القيم اإلجاملية لألرض: يُؤثر التخطيط عى قيمة املوقع الفردي وبالتايل عى القيمة اإلجاملية لألرض.   )3(

ــع  ــار توزي ــه آث ــوارد األرض، إال أن ل ــص م ــم إال بتخصي ــط ال يهت ــن أن التخطي ــم م ــى الرغ ــع: ع ــريات التوزي تأث  )4(

ــر  ــط ســوبر ماركــت كب ــة بتخطي ــح املوافق ــة. فمن ــاءة االقتصادي ــع هــدف الكف ــارض م ــد تتع ــارشة ق ــر مب ــارشة وغ مب

ســيرض املحــالت الصغــرة يف الجــوار. وحيــث أن التخطيــط يغطــي توفــر الســلع العامــة مثــل تطويــر النقــل واملتنزهــات 

واملــدارس فــإن امليــل لذلــك لتعزيــز قيــم منــازل ذات مســتوى عــايل يف مشــارف املنطقــة الحرضيــة. وباملثــل، فــإن الكثافــة 

املنخفضــة تعتــر ميــزة لألغنيــاء الذيــن يســتطيعون تحمــل ســعر منــزل بــه حديقــة كبــرة، يف حــن أنــه مــن املرجــح أن 

يســتخدم املتاجــر الكــرى )هايــر ماركــت( أو الحــزام األخــرض خــارج املدينــة األشــخاص الذيــن ميتلكــون ســيارات.

ــة يف  ــرص الوظيفي ــدان الف ــل فق ــط مث ــرارات التخطي ــرى لق ــات أخ ــد تداعي ــة: توج ــريات التكميلي التأث  )5(

مركــز املدينــة واإلرضار بالعالقــات االجتامعيــة وارتفــاع تكاليــف الذهــاب للعمــل والتأخــر الــذي يزيــد تكاليــف 

ــي: ــا ي ــة أخــرى تشــمل م ــف تكميلي ــام توجــد تكالي ــر. ك التطوي
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o   اآللية البروقراطية التي يجب أن تدير التخطيط. 

o   إمكانية التخطيط التي تفسد االستقرار يف مكان خاضع للمقرتحات.

o   املامرســة اآلخــذة يف االزديــاد مــن ِقبــل ســلطات التخطيــط نحــو »مكاســب تخطيــط« معينــة حتــى ولــو 

كانــت يف شــكل مدفوعــات ماليــة كــرشط ملنــح املوافقــة.

ميكــن تعريــف إعــادة التطويــر العقــاري بكونــه »عمليــة إلعــادة البنــاء أو اســتعادة منطقــة يف حالــة مــن الرتاجــع، 

أو ســحب االســتثامر أو اإلهــامل. وقــد يبــدأ إعــادة التطويــر القطــاع العــام أو الخــاص وفًقــا لخطــة إعــادة التطويــر 

املعتمــدة مــن البلديــة. ويف حالــة اســتخدامها عــى نحــٍو صحيــح، ميكــن تحويــل منطقــة غــر مســتغلة إىل منطقــة 

ذات دور اقتصــادي وجــزء منتــج مــن املجتمــع«. كــام ميكــن تعريــف إعــادة التطويــر العقــاري بكونــه » عمليــة هــدم 

ــا عــن النمــط القديــم«. التحســينات املوجــودة وبنــاء تحســينات جديــدة مختلفــة غالبً

إعادة التطوير العقاري 6.0

التجديد الحرضي وإعادة تطوير العقارات

تطوير أرايض تم تطويرها سابًقا 

يكــون تجديــد املناطــق الحرضيــة عــى مســتوى برامــج تحســن البيئــة االجتامعيــة واالقتصاديــة للمجتمــع. وقــد تشــمل مامرســة 

التجديــد عمليــات إعــادة التطويــر وإعــادة التأهيــل والرتميــم وهــدم املبــاين القامئــة وبنــاء مبــاين جديــدة. وقــد تقــوم املبــاين 

الجديــدة بنفــس الوظيفــة التــي كانــت تقدمهــا املبــاين القدميــة أو قــد يتــم تغيرهــا. وســيحدد اســتخدام األرض وكثافــة التطويــر 

ــدأ »االســتخدام األعــى واألفضــل«، فاالســتخدام  ــر األرض مبب ــر األرض )Turnbull, 2005(. ويسرتشــد تطوي مســار ومنــط تطوي

ــا وذي جــدوى مــن الناحيــة املاليــة ويحقــق أفضــل  القانــوين واملحتمــل بشــكل معقــول للعقــار هــو االســتخدام املمكــن ماديً

قيمــة. ويعتــر »إعــادة اســتخدام« األرض يف وســط املــدن هــو القاعــدة نظــرًا لنــدرة األرايض ووجــود نقــص يف املناطــق الحرضيــة 

واألحيــاء الشــعبية. ولقــد تــم تجديــد املناطــق الحرضيــة يف األســاس يف الــدول املتقدمــة وأصبــح التوجــه يف الــدول الناميــة.

ــد املناطــق  ــم هــدف تجدي ــم دع ــد ت ــة، ولق ــد املناطــق الحرضي ــى تجدي ــز ع ــرم زاد الرتكي ــرن املن ــذ تســعينيات الق من

الحرضيــة عــن طريــق تغيــرات كبــرة يف سياســة الحكومــة يف اململكــة املتحــدة لتحســن إعــادة اســتخدام األرايض واملعروفــة 

ــر  ــم تشــجيع تطوي ــام ال يت ــابًقا بين ــر األرايض املطــورة س ــم تشــجيع تطوي ــا يت ــابًقا«. وغالب ــح »األرايض املطــورة س مبصطل

األرايض الجديــدة. وخــر مثــال عــى تطويــر األرايض املطــورة ســابًقا هــو منطقــة دوكالنــدز )Docklands( مبدينــة لنــدن. 

أمــا تجديــد املناطــق الحرضيــة أو كــام يُشــار إليــه أحيانـًـا »النهضــة الحرضيــة«  آخــذ يف االزديــاد يف جميــع الــدول املتقدمــة 

ــا مــا تتمتــع األرايض املطــورة ســابًقا مبوقــع جيــد يف وســط املــدن األمــر الــذي خاصــًة يف وســط املناطــق الحرضيــة. وغالبً

6.1

6.2
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ــة الســفن  ــر األرايض املطــورة ســابًقا يف املناطــق املحيطــة بأرصف ــادة تطوي ــة إع ــن أمثل ــن ب ــارات. وم يغــري مطــورو العق

ــر. ــورن وفانكوف ــال وملب ــو ومونرتي ــل تورونت ــدن مث املوجــودة يف م

ومــن جانــٍب آخــر، يعتــر إعــادة تطويــر أرض أو عقــار مطــور يف الســابق أمــرًا يف غايــة التعقيــد ويشــمل العديــد مــن املخاطر، 

عــى ســبيل املثــال التعامــل مــع قضيــة التلــوث. وقــد ذكــر )Rogers and Powers, 2000( وآخــرون أن الكثــر مــن أفضــل 

مواقــع األرايض املطــورة ســابًقا يف اململكــة املتحــدة قــد تــم تطويرهــا بالفعــل وال تــزال بقايــا التطويــر القديــم موجــودة أو 

أن تكلفــة تنظيــف التلــوث مرتفعــة للغايــة. فمــن املرجــح أن يف بعــض أجــزاء إنجلــرتا مثــة مواقــع ليــس بهــا وفــرة كافيــة 

ــق  ــه يجــب تطبي ــر )Syms, 2002( أن ــاري الســكني والتجــاري. وذك ــر العق ــر ألغــراض التطوي مــن األرايض مســبقة التطوي

نفــس مبــادئ زيــادة الكثافــة الخاصــة بالتطويــر عــى عمليــات تطويــر األرايض املطــورة ســابًقا عــى الرغــم مــن أنهــا ليســت 

مرتفعــة مثــل كثافــات التطويــر داخــل املــدن والتــي مــن شــأنها أن تقلــل كميــة األرايض املطلوبــة لتلبيــة حاجــة التطويــر.

مراحل إعادة التطوير 

تشــمل عمليــة إعــادة التطويــر العديــد مــن املراحــل وكثــر منهــا مرتبطــة يبعضهــا البعــض. وحيــث أن الرتكيــز عــى 

إعــادة اســتخدام األرايض وتقييــم املوقــع مبــا يف ذلــك الدراســات امليدانيــة وتحليــل املخاطــر ومتويــل التطويــر والــذي 

يعتــر مراحــل إضافيــة منفصلــة داخــل عمليــة التطويــر نفســها. وتتشــابه مراحــل إعــادة التطويــر مــع مراحــل التطويــر 

وال فائــدة يف تفصيلهــا تفاديــا لتكــرار مــا تــم تقدميــه. يقــدم الشــكل )7( أهــم مراحــل إعــادة التطويــر العقــاري.

6.3

الشكل )7(: مراحل إعادة التطوير العقاري

2- حيازة املوقع
تكون مبارشة يف حالة حيازة 
موقع واحد وتتعقد يف حالة 

دمج املواقع

1- بداية املرشوع 
الفكرة املبدئية وتحديد 

املوقع والتصميم املبديئ... 

7- التخطيط والحصول عىل 
املوافقات من الجهات املنظمة
ضامن إنجاز املرشوع وفًقا 
للجدول الزمني وامليزانية

8- ابرام اتفاقيات التمويل

10- البناء

9- املناقصة

3- تقييم املوقع
فحص املوقع لتحديد 
االستعامالت التاريخية 
واحتاملية تأثره بالتلوث

6- دراسة الجدوى
إعادة تقييم كاملة للتصميم 
املفصل والتكاليف باإلضافة 

إىل أي برامج منافسة

4- تحليل املخاطر
تحديد حجم التلوث يف 

صورة الكشف عنه يف مرحلة 
التقييم

5- التصميم
تكون بعد اكتامل املراحل 
السابقة عرب اعادة صياغة 

األفكار

11- املبيعات والتسويق
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القضايا املتعلقة بإعادة التطوير العقاري

التحسن  )أ ( 

مييــل املــالك األصلــن والشــاغلن واملســتأجرين الذيــن لديهــم دخــل محــدود يف املناطــق املعــاد تطويرهــا   -

ــع. ــل مرتف ــر ذات دخ ــات تطوي إىل عملي

يتــم اســتبدال املســاكن الغــر مخططــة وذات التكلفــة املنخفضــة بشــقق مبنيــة بحســب خطــة حرضيــة   -

ــبيًا.  ــى نس ــة أع وذات تكلف

األرايض امللوثة )ب ( 

غالبًا ما تتم مشاريع إعادة التطوير العقاري يف املواقع التي سبق تطويرها سابقا وتكون ُملوثة.  -

هناك حاجة لإلدارة والتنفيذ واملراقبة الدقيقة يف تطوير املواقع املطورة مسبًقا وعادًة ما تشمل التكاليف الكبرة.  -

امللكية املتعددة )ت ( 

الحصول عى موافقات من عدد كبر من مالك األرايض أو الوحدات أمرًا غاية يف الصعوبة والتحدي.  -

مسألة »حق نزع امللكية للمصلحة العامة« ال تتم إال للغرض العام وليس للربح.  -

فــور تقديــم العــرض، يتــم تعيــن لجنــة خاصــة لتحديــد الحــد األدىن للســعر األســايس للمناقصــة العامــة.   -

ــالك. ــن امل ــع م ــول مرتف ــدل قب ــايس إىل مع ــعر األس ــاج الس ويحت

يجب أن تتجاوز العروض السعر األسايس حتى تكون ناجحة.  -

زيادة األعباء عىل املوارد املتاحة )ث ( 

ميكــن أن تزيــد عمليــة إعــادة التطويــر العقــاري مــن الطلــب عــى البنيــة التحتيــة القامئــة وتشــكل ضعًفــا   -

ــخ(. ــوث، ازدحــام، ال ــة املحيطــة )تل ــا عــى البيئ إضافيً

مــن جانــب آخــر، قــد يُحســن إعــادة التطويــر القاعــدة الرضيبيــة للســلطات املحليــة ومــن ثــم تزيــد مــوارد   -

الســلطات املحليــة فيــام يخــص نفقــات البنيــة التحتيــة.

6.4

الشكل )8(: القضايا املتعلقة بإعادة التطوير العقاري



تمارين الفصل األول: 
التطوير العقاري وتخطيط استخدام األراضي
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ضع عالمة )   ( أمام العبارة الصحيحة و عالمة ) X ( لإلجابة الخاطئة مع تصحيح

الخطأ )يف حال اإلجابة الخاطئة(.

التطوير العقاري هو عملية تتضمن تغير أو تكثيف استخدام األرايض فينتج عن ذلك مباٍن لإلشغال. 

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

يتميز التطوير العقاري بالثبات والتنوع واملركزية.

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

فحص األرض يشمل التقييم املادي لقدرات املوقع يك يتالءم مع االستخدام املقرتح. 

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

 تشمل مرحلة التقييم يف التطوير العقاري عى أبحاث السوق والتقييم املايل للمقرتحات.

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

يبحث املطور العقاري عن مصادر التمويل بعد االلتزام الرسمي.

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

.1

.2

.3

.4

.5

1

اخرت إجابة واحدة صحيحة لألسئلة التالية:

1/ تشمل خطوات القرار يف مرحلة الحيازة:

أ - فحص األرض.

ب - الفحص القانوين.

ج - التمويل.

د - كل ما سبق صحيح.

ج - بعد مرحلة التنفيذ.

د - خالل مرحلة املبادرة.

ج - بعد توفر املواد الخام الالزمة

د -كل ما سبق صحيح.

2/ يقوم املطور العقاري بطلب الحصول عىل التصاريح القانونية:

أ - قبل االلتزام الرسمي وتوقيع العقود. 

ب - بعد االلتزام الرسمي وتوقيع العقود.

2

3/ تبدأ مرحلة تنفيذ التطوير العقار:

أ - بعد الحصول عى التصاريح الالزمة

ب - بعد االلتزام الرسمي.
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أجب باختصار عىل األسئلة التالية:

)Wilkinson and Reed, 2008( 1/ أذكر بإيجاز مراحل التطوير العقاري حسب

2/ استعرض تأثري ضوابط التخطيط عىل سوق األرايض واالقتصاد األرايض

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

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

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

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

3

ج - مقاولو البناء.

د -كل ما سبق صحيح.

ج - مناذج تسلسل األحداث.

د - مناذج الهيكل.

4/ من األطراف املشاركة يف عملية التطوير العقاري:

أ - املخططون.

ب - املؤسسات املالية.

5/ مناذج التطوير العقاري التي تحدد العالقات بن األطراف املشاركة يف عملية التطوير هي:

أ - مناذج التوازن

ب - مناذج الوكالة

املرحلة 1: ...............................................................

املرحلة 2: ...............................................................

املرحلة 6: ...............................................................

املرحلة 3: ...............................................................

املرحلة 7: ...............................................................

املرحلة 4: ...............................................................

املرحلة 8: ...............................................................

املرحلة 5: ...............................................................

ري
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تحليل أبحاث السوق ودراسة جدوى
مشاريع التطوير العقاري

الثاني

ــد  ــاري وأخ ــر العق ــوق التطوي ــل س ــاعد يف تحلي ــي تس ــة الت ــات الالزم ــع املعلوم ــة جم ــي عملي ــوق ه ــاث الس أبح

القــرارات االســرتاتيجية التــي تســاعد يف تقليــص املخاطــر وحــل املشــاكل، وتحديــد الفــرص وخلــق القيمــة، مــام يســمح 

ــل  ــوق« أو »تحلي ــاث الس ــح »أبح ــتخدم مصطل ــاح. يس ــن النج ــدر م ــى ق ــق أق ــاري بتحقي ــر العق ــرشوع التطوي مل

الســوق« عــى نحــو موســع يف االقتصــاد لكــن هنــاك معنــى أكــر تحديــًدا عندمــا يتعلــق األمــر بالتطويــر العقــاري. 

مقدمة عن أبحاث السوق 7.0
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عموًمــا، أبحــاث الســوق أو تحليــل الســوق هــو تحديــد ودراســة الســوق لتقديــم خدمــات أو ســلع اقتصاديــة معينــة 

وميكــن اعتبارهــا يف مســتوين:

من منظور واسع للسوق بغض النظر عن نوعية العقارات.  o

من منظور  سوق العقارات التي يتم التنافس فيها عى عقار محدد.  o

عنــد إجــراء أبحــاث الســوق وجمــع البيانــات، مــن املهــم التفاعــل مــع العديــد مــن أصحــاب املصلحــة واملشــاركن يف 

الســوق. ومــن بــن أهــم املصــادر أولئــك املشــاركن أو املحتمــل اشــرتاكهم يف عمليــات التطويــر العقــاري. باإلضافــة إىل 

ذلــك، قــد تقــدم مصــادر أخــرى معلومــات عامــة أو أوســع حــول االقتصــاد املحــي كمعلومــات داعمــة للتحليــل. ومــن 

املهــم أن نــدرك كيــف يؤثــر التفاعــل بــن العــرض والطلــب عــى قيمــة العقــار. فمــن خــالل دراســة العمليــات العقارية 

والعقــارات املعروضــة للبيــع يف الســوق باإلضافــة إىل ســلوك املشــاركن يف الســوق، مــن املمكــن دراســة العالقــات بــن 

العــرض والطلــب ومعرفــة الســبب املنطقــي وراء تــوازن وتغــر األســعار، مــام يســاعد يف تفســر التوجهــات الحاليــة 

ــر  ــم للتطوي ــب مالئ ــة ال تشــر إىل وجــود طل ــت ظــروف الســوق الحالي ــإن كان ــة. ف ــرات املســتقبلية املتوقع والتغي

ــا. كــام تســاعد أبحــاث الســوق  ــب عــى مــرشوٍع م ــت الطل ــد توقي املقــرتح، فقــد تســاعد أبحــاث الســوق يف تحدي

عــى التنبــؤ بتوقيــت التطويــر العقــاري املقــرتح وحجــم الطلــب املتوقــع عــى مــدار فــرتة معينــة مــن الزمــن. وتقــوم 

أبحــاث الســوق املفصلــة بإعطــاء معلومــات أكــر دقــة عــن الســوق العقــاري. فمثــاًل، تحــدد االســرتاتيجيات التســويقية 

الرئيســية لعقــار حــايل أو مقــرتح، أو معالجــة خصائــص التصميــم للتطويــر املقــرتح.

ــرض  ــب والع ــن الطل ــة ب ــدد العالق ــث أن يح ــى الباح ــب ع ــرتح، يج ــاري املق ــر العق ــوق للتطوي ــم الس ــاس دع لقي

التنافــي يف ســوق العقــارات حاليًــا ويف املســتقبل عــى حــٍد ســواء. وتشــر هــذه العالقــة إىل درجــة التــوازن أو عــدم 

التــوازن التــي توضــح خصائــص الســوق الحــايل والظــروف التــي مــن شــأنها أن تحــدد خصائــص الســوق عــى مــدى 

فــرتة التوقعــات. ويتــم تحديــد قيمــة الســوق للتطويــر العقــاري املقــرتح إىل حــٍد كبــر عــن طريــق مركزهــا التنافــي يف 

ســوقها. وســيعزز التعــرف عــى خصائــص وســامت العقــارات مــن القــدرة عــى تحديــد العقــارات املنافســة )العــرض( 

ــة  ــم الظــروف االقتصادي ــب(. ومــع فه ــن )الطل ــة للمســتأجرين أو املشــرتين املحتمل ــوب املقارن ــا والعي وإدراك املزاي

ومــدى تأثــر األســواق العقاريــة والقــوة املحركــة لهــذه األســواق مــن املمكــن حينهــا تحديــد العوامــل الخارجيــة التــي 

تؤثــر عــى التطويــر العقــاري املقــرتح وفهمهــا بشــكل أفضــل. تعتــر مرحلــة البحــث مرحلــة رضوريــة للحصــول عــى 

املعلومــات الكافيــة لإلجابــة عــى األســئلة التاليــة: 

مــا هــو الطلــب الحــايل أو املتوقــع للمنتجــات أو الخدمــات العقاريــة املقرتحــة؟ وبعبــارة أخــرى، كــم عــدد   )1(

الوحــدات املتوقــع بيعهــا بشــكل معقــول يف كل فــرتة؟ 

ــكانية  ــص الس ــي الخصائ ــا ه ــة؟ م ــات العقاري ــات أو الخدم ــذه املنتج ــتهدفة له ــواق املس ــي األس ــا ه م  )2(

ــالء املحتملــن وكــم يبلــغ عددهــم؟  للعم

ما هو العرض املتوقع من املنتجات أو الخدمات العقارية يف منطقة السوق؟ وما هو حجم املنافسة يف السوق؟  )3(
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تحديد قطاعات السوق

يف بدايــة عمليــة أبحــاث الســوق، مــن املهــم تحديــد التطويــر العقــاري املقــرتح وســوق العقــارات التــي تتنافــس فيهــا، وهاتــن 

املهمتــن قــد تعتــران تكميليتــن. إن تحليــل خصائــص وســامت العقــارات يســاعد يف تحديــد العقــارات املنافســة. كــام يعــزز 

تعريــف الســوق العقــاري بشــكل واضــح مــن إدراك طريقــة تأثــر العوامــل الخارجيــة عــى التطويــر املقــرتح. ويقــوم الباحــث 

ــاري  ــر العق ــف التطوي ــم يصن ــن ث ــات الســوق وم ــة للمســتهلكن أو قطاع ــاري معــن إىل أســواق فرعي بتقســيم ســوق عق

املقــرتح مــن أنــواع العقــارات األخــرى. كــام يســاهم تقســيم الســوق يف تحديــد رشائــح املســتخدمن املحتملــن. 

ميكــن تقســيم الســوق إىل قطاعــات عــن طريــق تحديــد املشــاركن يف الســوق واملحتمــل اشــرتاكهم يف الصفقــات املتعلقة 

بالتطويــر العقــاري املقــرتح ونــوع املنتــج العقــاري والخدمــات التــي يقدمهــا. ويشــمل تصنيــف املنتــج كالً مــن العقــارات 

املطلــوب تطويرهــا والعقــارات املنافســة والتكميليــة. ولهــذا فــإن أبحــاث الســوق تجمــع عمليــة تقســيم الســوق إىل 

قطاعــات وتصنيــف املنتــج. ومــن أجــل تحديــد ســوق عقــاري معــن، يجــب دراســة العوامــل التاليــة:

التطوير العقاري املقرتح: مثل، مراكز البيع بالتجزئة، املقرات اإلدارية.  o

الخصائــص العقاريــة: مثــل اإلشــغال )نوعيــة املســتأجرين( وقاعــدة العمــالء )املســتخدمن األكــر احتــامالً(    o

ــية.  ــات األساس ــم واالحتياج ــى( والتصمي ــتوى املبن ــاء )مس ــودة البن وج

منطقــة الســوق: تُحــدد جغرافيًــا أو حســب املوقــع، فقــد تكــون منطقــة الســوق محليــة أو إقليميــة أو دوليــة يف نطاقهــا،   o

وقــد تكــون منطقــة حرضيــة أو يف الضواحــي. وغالبًــا مــا تُحــدد مناطــق ســوق البيــع بالتجزئــة أو الســوق الســكني مــن خــالل 

عالقــات معينــة بــن املســافة والزمــن. ويوضــح الشــكل 9 مثــاال لتحديــد الســوق عــن طريــق املوقــع الجغــرايف حيــث متثــل 

النقــاط الســوداء )املســاكن( الواقعــة يف منطقــة الســوق الخاضعــة للتطويــر املحتمــل )مثــل تطويــر مركــز للتســوق(.

العقــارات البديلــة املتاحــة: ويُقصــد بهــا العقــارات التــي تقــدم نفــس املنفعــة االقتصاديــة والتــي تنافــس   o

ــوق. ــة الس ــرتح يف منطق ــاري املق ــر العق ــات التطوي منتج

ــاج  ــث يحت ــاري، حي ــر العق ــل التطوي ــي تكم ــارات الت ــواع العق ــارات األخــرى أو أن ــة: العق ــارات املكمل العق  o

مســتخدمي التطويــر املطلــوب إىل الوصــول إىل العقــارات التكميليــة والتــي يُشــار إليهــا أيًضــا عــى أنهــا مرافــق الدعــم.

7.1

)2005 ،Fanning :الشكل )9(: تحديد منطقة السوق من خالل املوقع الجغرايف )املصدر

موقع املرشوع
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توقع حجم الطلب

يعكــس حجــم الطلــب االحتياجــات والرغبــات املاديــة والقــوة الرشائيــة واألولويــات لــدى جمهــور املســتهلكن. ويتــم توقــع الطلب 

عــى املســاكن ومســاحات بيــع التجزئــة عــى أســاس معــدالت النمــو الســكاين ومســتويات الدخــل والتوظيــف. يُبــن الشــكل 10 

مثــال عــى تحديــد منطقــة الســوق مــن خــالل إحصائيــات أصحــاب البيــوت.

ترتكــز تحليــالت الطلــب عــى تحديــد املســتخدمن املحتملــن للتطويــر العقــاري املقــرتح، أي: املشــرتين أو املســتأجرين أو العمــالء 

الذيــن ســيجذبهم مــرشوع التطويــر العقــاري. فتحليــل الطلــب يختلــف لــكل نــوع مــن أنــواع العقــارات وتركــز تحليــالت الطلــب 

عــى املنتــج النهــايئ أو الخدمــة النهائيــة التــي يقدمهــا العقــار. عــى ســبيل املثــال، تحليــل الطلــب عــى التطويــر اإلداري املقــرتح 

قــد يشــر إىل محاولــة تحديــد مشــاريع يف املنطقــة التــي تشــغل املســاحات اإلداريــة واحتياجاتهــا مــن املســاحات لهــا وملوظفيهــا. 

وتحليــل الطلــب عــى مشــاريع بيــع التجزئــة تحــدد حجــم الطلــب عــى خدمــات البيــع بالتجزئــة مــن قبــل العمــالء املحتملــن يف 

منطقــة الســوق. ويــدرس تحليــل الطلــب الخــاص باألســواق الســكنية عــى نحــٍو خــاص األرُس يف منطقــة الســوق الخاضعــة للتطوير 

العقــاري )مــع مالحظــة أن األرسة تُعــرّف عــى أنهــا عــدد األشــخاص ذي الصلــة أو غــر ذي صلــة الذيــن يعيشــون يف وحــدة ســكنية 

واحــدة، حيــث أن الفــرد الواحــد قــد يشــكل أرسة(. كــام يتــم الرتكيــز يف تحليــل الطلــب عــى الدخــل املتــاح أو القــوة الرشائيــة 

الفعالــة ألصحــاب املنــازل وأعامرهــم واألولويــات واألمنــاط الســلوكية ألفــراد األرسة. وغالبًــا مــا يعتمــد هــذا النــوع مــن البحــث عــى 

اإلحصائيــات الســكانية الحكوميــة التــي تقســم الســكان إىل مناطــق تعــداد ســكانية. ويبــن الشــكل 11 العوامــل املهمــة التي يجب 

أن تُؤخــذ يف عــن االعتبــار عنــد تحليــل الطلــب عــى التطويــر اإلداري، الســكني، التجــاري والصناعــي.

7.2

)2005 ،Fanning :شكل 10: تحديد منطقة السوق من خالل إحصائيات أصحاب البيوت )املصدر

مناطق اإلحصاء

1.2

منطقة السوق

أسايس

ثانوي3.4.5
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شكل 11: عوامل هامة يف تحليل الطلب عىل التطوير اإلداري، السكني، التجاري والصناعي

تقدير العرض التنافيس

يشــر العــرض إىل بنــاء وتوافــر املنتجــات العقاريــة. ومــن أجــل تحليــل العرض، يجــب عى الباحــث أن يقوم بإعــداد قامئــة بالعقارات 

التــي تنافــس التطويــر العقــاري املقــرتح. وينبغــي تحديــد حجــم الوحــدات الحالية وقيــد اإلنشــاء والتي ســتدخل الســوق للعقارات 

واملشــاريع املنافســة يف مرحلــة التخطيــط . كــام يجــب عــى الباحــث توخــي الدقــة يف وضــع البيانــات وتحليلهــا يف املرشوعــات 

املقرتحــة أو املعلــن عنهــا ألنــه قــد ال يتــم تشــييد معظمهــا يف نهايــة املطــاف. كــام يجــب عليــه أيًضــا األخــذ بعــن االعتبــار صــايف 

عمليــة العــرض وعــدم األخــذ بعــن االعتبــار عــدد الوحــدات التــي تــم هدمهــا وإقامــة مبنــي جديــد عــى نفــس األرض أو عــدد 

الوحــدات التــي يتــم ترميمهــا ال نهــا ال تعتــر عــرض إضــايف يف ســوق العقــارات. ويســتعرض الشــكل 12 املعلومــات الهامــة املطلوب 

جمعهــا والتــي تســاعد يف تقديــر حجــم العــرض التنافــي.

7.3
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توازن السوق

شكل 12: العوامل املُؤثرة عىل تقدير حجم العرض التنافيس.

عــى املــدى القصــر، يُعتــر املعــروض مــن العقــارات ثابــت نســبيًا واألســعار تتناســب مــع حجــم الطلــب. فــإن كان الطلــب مرتفــع 

للغايــة، فســتبدأ األســعار واألجــور يف االرتفــاع قبــل أن تبــدأ عمليــة بنــاء املشــاريع العقاريــة الجديــدة. وقــد يتأخــر االنتهــاء مــن 

التطويــر العقــاري فيتغــر حجــم الطلــب مــام يُؤثــر عى تــوازن أســواق العقارات عــى املدى القصــر. ومــن الناحية النظريــة، تتحرك 

حركــة العــرض والطلــب يف الســوق العقــاري نحــو نقطــة التــوازن عــى املــدى الطويــل. غــر أنــه يف واقــع األمر نــادرًا ما تتحقــق هذه 

النقطــة. ففــي بعــض األســواق ذات الخصائــص االقتصاديــة املحــدودة مثــل التقنيات الحاســوبية، غالبًا مــا يتجاوب العــرض ببطء مع 

ظــروف الطلــب املتغــرة، وحتــى عندمــا يكــون هنــاك فائــض يف العــرض، يجــب النظــر يف حقيقــة أن التطويــر العقــاري قيد اإلنشــاء 

ســيتم اســتكامله وبعدهــا سيســتمر إضافــة املخــزون اإلضــايف للفائــض الحــايل مام يســبب املزيد من عــدم التــوازن. كــام أن انخفاض 

حجــم الطلــب قــد يحــدث أثنــاء تنفيــذ مشــاريع التطويــر العقــاري الجديــدة مــام يــؤدي إىل تفاقــم مســتوى املعروض.

يصــف املحللــون واملشــاركون يف الســوق نشــاط األســواق العقاريــة بأشــكال مختلفــة. فالســوق النشــط هــو الســوق 

ــه ســوق  ــار إىل الســوق النشــط عــى أن ــد األســعار. كــام يُش ــب وتأخــر العــرض مــام يزي ــز بنمــو حجــم الطل املتمي

البائعــن )Market sellers ( ألن البائعــن للعقــارات املتاحــة ميكــن أن يتمســكوا بزيــادة األســعار. أمــا الســوق الراكــد 

فهــو الســوق املنخفــض بــه حالــة الطلــب مــام يســبب حالــة مــن زيــادة املعــروض نســبيًا وانخفــاض حــاد يف األســعار. 

ــاوض  ــزة تف ــم مي ــرتين )Market buyers( ألن املشــرتين لديه ــه ســوق املش ــى أن ــد ع ــار إىل الســوق الراك ــام يُش ك

أقــوى. يبــن الشــكل 13 حــاالت تــوازن الســوق، ســوق املشــرتين وســوق البائعــن.

7.4
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شكل 13: توازن السوق، سوق املشرتين وسوق البائعن.

توجــد حــاالت أخــرى مطبقــة عــى األســواق ميكــن تفســرها، عــى ســبيل املثــال، قــد يُشــار إىل األســواق أحيانـًـا عــى 

أنهــا »قويــة« أو »ضعيفــة«. يف هــذه الحــاالت، قــد تعكــس األســواق القويــة الطلــب العــايل وزيــادة مســتويات األســعار 

ــض  ــب املنخف ــالل الطل ــن خ ــة« م ــواق »الضعيف ــدد األس ــرى تُح ــة األخ ــن الناحي ــالت. م ــن املعام ــر م ــم كب أو حج

ــح أســواق »واســعة« و«محــدودة«،  وانخفــاض  مســتويات األســعار. ومــن بــن املصطلحــات األخــرى العامــة مصطل

وأســواق »فضفاضــة« و«ضيقــة«، وأســواق »متوازنــة« و«غــر متوازنــة«. ويجــب توخــي الحــذر عنــد وصــف األســواق 

ــد يفشــل  ــال، ق ــع. فعــى ســبيل املث ــا عــى النحــو املتوق ــان دامئً ــب ال يأتي ــث أن العــرض والطل ــذه الطريقــة حي به

ــا.  العــرض يف االســتجابة إىل الطلــب املتزايــد ألن معــدل هــدم العقــارات قــد يتجــاوز نســبة التطويــر املكتمــل حديثً

يف هــذا املثــال ستســتمر األســعار صعــوًدا. وعــى الجانــب اآلخــر، قــد يتجــاوز العــرض حجــم الطلــب املرتفــع بســبب 

وفــرة العقــارات املوجــودة يف الســوق مــام ســينتج عنــه انخفــاض األســعار.

عــالوًة عــى ذلــك، يعتــر نشــاط الســوق العقــاري ذو اتجــاه دوري، بطريقــة مامثلــة لــدورة مشــاريع األعــامل، غــر أن 

الــدورة العقاريــة ليســت متزامنــة مــع دورة مشــاريع األعــامل. تتميــز دورة الســوق العقــاري بفــرتات الحقــة من التوســع 

ــل.  ــدى القصــر والطوي ــزات عــى امل ــع املحف ــاري م ــر العق ــاة، وتتجــاوب أنشــطة التطوي ــود واملعاف ــاض والرك واالنخف

فالــدورة ذات املــدى الطويــل هــي وظيفــة مــن التغــرات يف خصائــص التوظيــف والســكان ومســتوى الدخــل باإلضافــة 

1)Mueller, 1995( إىل تغــرات يف تفضيــالت املســتهلكن الحاليــة. ويســتعرض الشــكل 14 دورة العقــار الرباعيــة وفــق

1 Mueller, Glenn R., 1995, “Understanding Real Estate’s Physical and Financial 
Market Cycles”, Real Estate Finance, Vol 12, number 1, p: 52-47.
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)Mueller, 1995( شكل 14: دورة العقار الرباعية وفق

مستويات وأنواع تحليل السوق

قــد تبــدو مبــادئ تحليــل الســوق بســيطة نســبيًا لكــن التقنيــات واإلجــراءات التــي يطبقهــا املحللــون قــد تكــون معقــدة 

ــل مســتويات الســوق ليعكــس  ــة. كــام ميكــن إجــراء تحلي ــد تتطــور دراســات الســوق إىل بحــوث منفصل ــة. وق للغاي

مجموعــة مــن الطــرق املتزايــدة واملعقــدة. فتقديــرات حجــم الطلــب تُصــاغ بشــكل مختلــف اعتــامًدا عــى مســتوى 

التحليــل. يف بعــض الحــاالت، ميكــن ببســاطة االســتدالل عــى الطلــب مــن ظــروف الســوق الحــايل أو قــد يتــم اســتخدام 

معــدالت التغــر لتوقعــات التطويــر. وبســبب العيــوب يف هــذا املنهــج البســيط، فــال بــد مــن توخــي الحــذر يف عمليــة 

التحليــل. ومــن أجــل إجــراء تحليــل متعمــق للتنبــؤ بحجــم الطلــب األســايس فيــام يتعلــق بالتطويــر العقــاري املقــرتح، 

يجــب تجميــع بيانــات وافــرة كــام يجــب اســتخدام الحكــم الســليم يف طــرح التوقعــات. يقــوم املحلــل بتحســن تقييــم 

الطلــب املتوقــع مــن خــالل النظــر يف انطباعــات املشــاركن يف الســوق وتقييــم احتامليــة اســتمرار التوجهــات الحاليــة. 

وباإلضافــة إىل وجــود مســتويات مختلفــة مــن التحليــل، توجــد أنــواع لتحليــل الســوق العقــاري هــي:

تحليل القاعدة االقتصادية  -

دراسات السوق ودراسات إمكانية التسويق  -

تحليل االستثامر  -

تحليل الجدوى االقتصادية  -

تختلــف أنــواع تحليــل الســوق مــن حيــث النطــاق أكــر مــن اإلجــراءات. فجميــع أنــواع تحليــل الســوق تقــوم بدراســة 

نشــاط االقتصــاد املحــي والعوامــل التــي تؤثــر عــى حجــم العــرض والطلــب لنــوع معــن مــن العقــارات أو منطقــة 

ــع هــذه الدراســات  ــج جمي ــك، تقــود نتائ ــا عــى عقــار معــن. باإلضافــة لذل ــز دامئً ســوق محــددة، رغــم عــدم الرتكي

االســتقصائية إىل أعــى وأفضــل اســتخدام للتحليــل املطلــوب للتطويــر العقــاري املقــرتح.

7.5
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2.7.5. دراسات السوق ودراسات قابلية التسويق

تقــدم دراســة ســوق االقتصــاد الــكي صــورة عامــة عــن ظــروف العــرض والطلــب لتطويــر عقــاري مقــرتح )مثــل، حجــم 

ــر  ــز عــى تطوي ــة( أو ملنطقــة محــددة. يف دراســة الســوق، ال يكــون الرتكي ــع بالتجزئ ــة ومســاحات البي املســاحات اإلداري

عقــاري ُمحــدد. يف حــن يكــون الرتكيــز يف دراســة قابليــة التســويق عــى الكيفيــة التــي ســيتم بهــا اســتيعاب تطويــر عقــاري 

محــدد أو بيعــه أو تأجــره وفــق ظــروف الســوق الحاليــة أو املتوقعــة. وعــى عكــس دراســات الســوق، تعتــر دراســة قابليــة 

التســويق محــددة. فيجــب أن تحــدد خصائــص ســوق العقــارات وتــدرس تأثــره عــى التطويــر العقــاري املقــرتح.

ــة،  ــدرة، والرغب ــية، والن ــات األساس ــة: الخدم ــية للقيم ــل أساس ــة عوام ــل أربع ــى تحلي ــويق ع ــة التس ــة قابلي ــز دراس ترتك

والقــوة الرشائيــة الفعالــة. ويُحــدد تفاعــل هــذه العوامــل األربعــة قابليــة تســويق العقــار. وتعتــر املنفعــة والنــدرة عوامــل 

يف جانــب العــرض بينــام الرغبــة والقــوة الرشائيــة الفعالــة تعتــران عوامــل يف جانــب الطلــب. يشــمل التطويــر العقــاري عادًة 

مرحلــة البنــاء )العقــارات املبنيــة حديثـًـا أو التحويــل أو التجديــد( ومرحلــة التســويق. يجــب عــى دراســة قابلية التســويق أن 

توضــح حالــة العــرض والطلــب وفــق ظــروف الســوق الحاليــة )بالنســبة لتقديــر قيمــة »الحالــة الراهنــة«( باإلضافــة إىل حالــة 

العــرض والطلــب عــى مــدار مــدة البنــاء املخطــط لهــا )بالنســبة للقيمــة عنــد اكتــامل التطويــر( وفــرتة التســويق )بالنســبة 

ــاري  ــر العق ــة التســويق الخاصــة بالتطوي ــز دراســة قابلي ــارة أخــرى، يجــب أن ترك ــد االســتقرار(. وبعب ــر القيمــة عن لتقدي

املقــرتح عــى كل نقطــة يف الجــدول الزمنــي للتطويــر والتــي مــن املزمــع تقديــر قيمتهــا. يجــب أن يبحــث تحليــل العــرض 

والطلــب يف ظــروف الســوق حاليًــا ويف املســتقبل لتحديــد مــدى االســتيعاب وعوامــل أخــرى ســتؤثر عــى القيمــة أثنــاء مــدة 

التســويق. يســتعرض الشــكل 15 أهــم األهــداف التــي تحــاول دراســة قابليــة التســويق الوصــول اليهــا.

شكل 15: مراحل دراسة السوق

1.7.5. تحليل القاعدة االقتصادية

مُتثــل القاعــدة االقتصاديــة للمجتمــع النشــاط االقتصــادي الــذي يســمح ملنشــآت األعــامل أن تحقــق دخــل مــن األســواق 

الواقعــة خــارج حــدود منطقتــه. ومــن ثــم، يعتــر تحليــل القاعــدة االقتصاديــة اســتقصاًء للصناعــات واألعــامل التــي 

تجلــب فــرص العمــل والدخــل يف مجتمــع بعينــه باإلضافــة إىل وظائــف للعاملــة مثــل معــدل النمو الســكاين ومســتويات 

الدخــل. وتعتــر معــدالت التوظيــف مــن املــؤرشات الهامــة يف القاعــدة االقتصاديــة للمجتمــع عــن طريــق إنتــاج الســلع 

ــف  ــو يف التوظي ــس النم ــد يعك ــي. وق ــاد املح ــل االقتص ــوال إىل داخ ــب األم ــا لجل ــن تصديره ــي ميك ــات الت والخدم

األســايس التغيــرات يف الســكان أو دخــل األرُس أو عوامــل اقتصاديــة أخــرى تؤثــر عــى اســتخدام األرايض وقيمــة التطويــر 

العقــاري. فأســلوب تنفيــذ االســتبيانات وغرهــا مــن تقنيــات جمــع البيانــات التــي تــم توظيفهــا يف تحليــل القاعــدة 

االقتصاديــة، ينتــج بيانــات أساســية ميكــن أن تســتخدم يف أنــواع أخــرى مــن تحليــل األســواق.
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شكل 16: أهم أهداف الدراسة التسويقية

3.7.5. تحليل االستثامر

يســاعد تحليــل االســتثامر املطــور العقــاري عــى تحديــد فيــام اذا كان عقــار معــن يلبــي توقعــات املســتثمر أي املشــرتي 

ــة  ــة املعروض ــدالت املحتمل ــن املع ــة ب ــالل املقارن ــن خ ــد. فم ــر والعوائ ــة املخاط ــن ناحي ــاغل( م ــع )أو املالك-الش املتوق

للعوائــد مــن قبــل التطويــر العقــاري البديــل، ميكــن تقديــر املعــدل املطلــوب لعوائــد التطويــر العقــاري املقــرتح. تتعلــق 

ــا مــن  ــا معيًن ــار نوًع قياســات العوائــد واملخاطــر مبعايــر أداء الســوق وتكلفــة الفرصــة البديلــة. إن املســتثمر الــذي يخت

التطويــر العقــاري يســتغني عــن فرصــة لالســتثامر يف تطويــر عقــاري مختلــف وســيختار التطويــر الــذي يلبــي األهــداف 

ــل نســبة  ــد وأق ــن عــن أعــى معــدل للعوائ االســتثامرية املحــددة عــى نحــٍو أفضــل. ويبحــث بعــض املشــرتين املحتمل

ــة إىل انعــدام  ــا. باإلضاف ــد أكــر تحفظً ــل مبعــدل عوائ ــام يســعى اآلخــرون لضــامن النمــو عــى املــدى الطوي مخاطــر بين

ــتثامرات  ــت االس ــة اذا كان ــة بديل ــة فرص ــامل لتكلف ــة احت ــتثامر، مث ــرتة االس ــة ف ــتثمر طيل ــا املس ــي يتحمله ــيولة الت الس

ــن أو  ــع املشــرتين املحتمل ــاءات م ــد لق ــار. فعق ــوق عــى االســتثامر املخت ــة للمخاطــر تتف ــة يف املســتويات املامثل البديل

املالكن-الشــاغلن فيــام يخــص توقعاتهــم حــول العوائــد وحجــم التضخــم ومنــو الســوق قــد يوفــر الدعــم ملعــدالت العوائــد 

ــن  ــًدا م ــي مزي ــا مؤخــرًا تضف ــم الحصــول عليه ــي ت ــارات الت ــن العق ــة ع ــات املســتثمر الفعلي ــدرة. فتوقع ــة املق العقاري

ــة. ــد العقاري ــرات العوائ ــة عــى تقدي املصداقي
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4.7.5. تحليل الجدوى االقتصادية

تحليــل الجــدوى االقتصاديــة )التــي يُطلــق عليهــا أيًضــا دراســة الجــدوى( هــي الركيــزة األساســية إلنجــاز مشــاريع التطويــر العقارية، 

وهــي تعتمــد عــى الدراســة والتحليــل مــن أجــل نجــاح املــرشوع وتحقيــق املكاســب املأمولــة )أكــر تفاصيــل عــن دراســة الجــدوى 

االقتصاديــة يف الفقــرة املواليــة(. وترتكــز دراســة الجــدوى عــى جمــع العديــد مــن املعلومــات وتطلــب بحــث ُمعَمــق للوصــول اىل 

النتائــج املأمولــة. ميكــن تقســيم البحــث الــالزم إلنجــاز دراســة الجــدوى االقتصاديــة اىل بحــث أويل وبحــث ثانــوي.

1.4.7.5. البحث األويل

البحــث األويل هــو بحــث يهــدف اىل الحصــول عــى معلومــات أصليــة مــن خــالل مجهــود فــردي )أو مــن خــالل رشكــة 

أبحــاث( لإلجابــة عــى استفســارات محــددة نذكــر منهــا عــى ســبيل املثــال وليــس الحــر:

-  من هم املستخدمن النهائين )مشرتين أو مستأجرين( للتطوير املقرتح وكيف ميكن الوصول إليهم؟ 

ما هي املنتجات العقارية أو الخدمات التي يحتاجها أو يرغب بها املشرتين املحتملن؟  -

ما هي العوامل التي تؤثر عى قرارات الرشاء من قبل املشرتين املحتملن؟  -

ما هي األسعار املتوقعة للمنتجات العقارية؟  -

من هم املنافسون الحالين واملحتملن؟  -

مــن مزايــا البحــث األويل أنــه مُيكــن مــن اســتهداف املجموعــات املطلوبــة عى وجــه التحديــد )مثــل املســتخدمن املحتملن 

أو الســوق الجغــرايف للتطويــر املقــرتح( وميكــن مــن تحديــد أدوات البحــث لإلجابــة عــى التســاؤالت املحــددة. كــام ميكــن 

البحــث األويل مــن معرفــة الســوق عــن قــرب مــن خــالل االحتــكاك املبــارش مــع العديــد مــن األطــراف. ومــن ســلبيات 

البحــث األويل هــو أنــه قــد يكــون مضيعــًة للوقــت ومكلًفــا اذا تــم اســناده لرشكــة بحــث والنتائــج غــر متاحــة عــى الفــور. 

ــر  ــارب. ويعت ــات أو التج ــتبيانات أو املالحظ ــالل االس ــن خ ــادًة م ــث االويل ع ــة للبح ــات الالزم ــع املعلوم ــم جم يت

ــالل:  ــن خ ــتقصاء م ــراء االس ــن إج ــث األويل. وميك ــات يف البح ــع املعلوم ــيوًعا لجم ــرق ش ــر الط ــن أك ــتقصاء م االس

الربيــد املبــارش: وذلــك مــن خــالل التســليم مبــارشة أو عــن طريــق الريــد. وتعتــر هــذه الوســيلة متوســطة   -

الفاعليــة خاصــة مــن ناحيــة الــرد ويجــب املتابعــة عــر رســائل تذكــر. 

الهاتف: فعالة من حيث التكلفة ولكن قد يكون من الصعب الوصول إىل املشاركن.  -

ــت  ــتطالع يف الوق ــتكامل االس ــاركن باس ــمح للمش ــة ويس ــث التكلف ــن حي ــة م ــرتوين: فعال ــد اإللك الربي  -

املناســب لهــم ومبجهــود أقــل.

املقابالت الشخصية: ميكن تقديم أسئلة متابعة أو تغير محور االستطالع عى الفور.   -

ــات  ــي االحتياج ــا لتلب ــن تعديله ــي ميك ــتقصاء والت ــئلة االس ــة ألس ــدة وفعال ــيلة جي ــت: وس ــبكة اإلنرتن ش  -

البحثيــة املحــددة، ويوجــد عــدد مــن الــرشكات والرمجيــات التــي تســمح بإنشــاء وإجــراء االســتقصاء عــى شــبكة 

ــة: ــارص التالي ــن العن ــد م ــم االســتقصاء يجــب التأك ــد تصمي ــت. وعن اإلنرتن

الحفاظ عى كونه قصر وبسيط قدر اإلمكان والتأكد من أنه جذاب من حيث الشكل وسهل القراءة،  أ( 

االنتقال من األسئلة العامة إىل األسئلة األكر تحديًدا والتأكد من أن األسئلة مقتضبة وسهلة الفهم.   ب( 
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تجنب األسئلة الغامضة واألسئلة التي يصعب اإلجابة عليها.   ج( 

تأكد أن مقاييس اإلجابات املستخدمة منطقية مع اختبار االستقصاء مسبًقا لتحديد املشاكل املحتملة.  د( 

2.4.7.5. البحث الثانوي

ــق  ــر وتطب ــث والدفات ــات البح ــة، ودراس ــجالت الرشك ــل س ــل مث ــودة بالفع ــوارد املوج ــوي امل ــث الثان ــتخدم البح يس

ــًة بالبحــث  ــة عــى األســئلة املطروحــة. وتعتــر هــذه الطريقــة عــادًة غــر مســتهلكة للوقــت مقارن املعلومــات لإلجاب

األويل ومــن املمكــن أن يكــون أقــل تكلفــة أيًضــا. بينــام البحــث الثانــوي أقــل اســتهدافًا مــن البحــث األويل إال أنــه قــد 

ــة مــن حيــث املعالجــة مــن خــالل البحــث األويل  يعطــي معلومــات قيمــة ويجيــب عــى بعــض األســئلة غــر العملي

)مثــل تقييــم أوضــاع االقتصــاد الــكي( أو األســئلة التــي قــد تجعــل العمــالء غــر مرتاحــن إن تــم ســؤالهم بشــكل مبــارش 

)مثــل األســئلة التــي تخــص العمــر أو مســتويات الدخــل(.  ومــن األســئلة التــي ميكــن إن يتناولهــا البحــث الثانــوي نذكــر:

ما هي األوضاع االقتصادية الحالية التي تؤثر عى مرشوع التطوير؟ هل هي متغرة؟  -

ما هي الخصائص السكانية للمستخدمن املحتملن؟  -

ماهي تكلفة التطوير الحالية واملتوقعة؟  -

ــي  ــة مهمــة والت ــع واإليصــاالت والشــكاوى الرســمية مــوارد ثانوي ــر البي ــل فوات ــر ســجالت الــرشكات القامئــة مث تعت

ميكــن أن تســتخدمها املشــاريع. فكثــر مــن األوقــات ميكــن لهــذه الســجالت أن تلقــي الضــوء عــى نفــس األمــور التــي 

تســعى املرشوعــات إىل معالجتهــا مــن خــالل البحــث األويل ومــن ثــم يجــب فحــص ســجالت الرشكــة قبــل النظــر يف 

إجــراء االســتبيان أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال البحــث األويل. مثــة بعــض األمثلــة عــى اســتخدام البيانــات املوجــودة 

لــدى الرشكــة يف أبحــاث الســوق تتضمــن )عــى ســبيل املثــال وليــس الحــر(:

فحص إيصاالت وفواتر البيع ملعرفة توجهات الطلب لسلع وخدمات معينة.  أ( 

إحالة إيصاالت البيع والتي بها عناوين العمالء أو املنتجات والخدمات لتحديد فاعلية الدعاية.   ب( 

تجميع الشكاوى لتحديد مجاالت التحسن يف خدمة العمالء أو األسعار أو املنتجات والخدمات املقدمة.  ج( 

يوجــد مصــدر ثانــوي أســايس آخــر وهــو البيانــات اإلحصائيــة مــن موفــري اإلحصــاءات الرســمية وغرها من املؤسســات. 

ــث ميكــن أن  ــل واملعلومــات األساســية عــن الســوق بحي ــة التحلي ميكــن لهــذه اإلحصــاءات بدورهــا أن تغــذي عملي

تســاعد عــى تحليــل منطقــي ودقيــق لواقــع الســوق. ومــن البيانــات اإلحصائيــة التــي تســاعد يف فهــم وتحليــل الســوق 

العقــاري نذكــر عــى ســبيل املثــال البيانــات التــي تخــص:

خصائص السكان )العمر، مستوي التعليم، الدخل...(.   -

العامل والتوظيف )اإلحصائيات والتحليالت املتعلقة بقوة العمل والتوظيف والدخل(.  -

اقتصاد الدولة )املؤرشات االقتصادية الرسمية مثل نسب التضخم والناتج املحي اإلجاميل....(.  -

قطاع الصناعة )املؤرشات الصناعية(.  -

االستراد والتصدير )مؤرشات منو االستراد والتصدير(.  -

البحوث األكادميية )البحوث املنشورة يف مجالت علمية مرموقة(.  -
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تجزئة السوق

تجزئــة الســوق هــي عمليــة تقســيم الســوق أو الســكان إىل مجموعــات فرعيــة ذات دوافــع متشــابهة، وهــي مســتخدمة 

عــى نطــاق واســع للتقســيم وفــق االختالفــات الجغرافيــة والشــخصية والســكانية واالختالفــات الســلوكية واختالفــات 

اســتخدام املنتجــات واالختالفــات النفســية واختالفــات النــوع. وتســر توجهــات الســوق تصاعديـًـا أو تنازليًــا خــالل فــرتة 

ــة مــن الوقــت، ومــن ثــم قــد يكــون تحديــد حجــم الســوق مــن األمــور الصعبــة خاصــة إن كان األمــر يتعلــق  معين

بابتــكار جديــد. ويف هــذه الحالــة، ســيتوجب عليــك اســتنتاج األرقــام مــن عــدد العمــالء املحتملــن أو رشائــح العمــالء.

7.6

تهــدف دراســة الجــدوى اىل معرفــة قــدرة مشــاريع التطويــر العقــاري عــى إيجــاد عوائــد كافيــة لســداد كافــة املروفــات 

والرســوم وتوفــر عوائــد مقبولــة. كــام تهــدف إىل الكشــف عــن نقــاط القــوة والضعــف ملــرشوع قائــم أو مقــرتح بشــكل 

موضوعــي ومنطقــي، باإلضافــة إىل الفــرص واملخاطــر املوجــودة يف البيئــة، واملــوارد املطلوبــة للتنفيذ. وتحدد دراســة الجدوى 

فيــام اذا كانــت فكــرة املــرشوع منطقيــة وقابلــة للتنفيــذ. فتحليــل الجــدوى يوفــر الكثــر مــن املعلومــات الرضوريــة لخطــة 

العمــل. وتبحــث دراســة الجــدوى يف ثــالث مجــاالت رئيســية: مســائل الســوق، واملســائل الفنيــة والتنظيميــة باإلضافــة إىل 

املســائل املاليــة. بالنســبة إىل املشــاريع العقاريــة، تتضمــن دراســة الجــدوى االقتصاديــة تحليــالً ملوقــع املــرشوع مــن حيــث 

ملكيتــه، ومــدى توافــر الخدمــات العامــة فيــه، وســهولة الوصــول إليــه، وإمكانيــة التوســع مســتقبالً، والتأثــر البيئــي وغــر 

ذلــك. وينبغــي أن تحــدد الدراســة األطــراف األساســية التــي تؤثــر قراراتهــا ومواقفهــا يف نجــاح املــرشوع. وهــذه األطــراف 

تشــمل عــادة، كحــد أدىن، املالــك والهيئــات الحكوميــة واملؤسســة املمولــة واملســتخدمن النهائيــن للمــرشوع. كذلــك تشــمل 

الدراســة تحليــل الســوق والدراســة املاليــة باإلضافــة إىل تقييــم املخاطــر وتحليــل الحساســية. وحيــث أن املجــال العقــاري 

يشــمل تغيــرات دامئــة واســتهالك كبــر للمــوارد، فــإن النتائــج الســلبية واإليجابيــة املحتملــة يجــب دراســتها عــى أكمــل 

ــإن دراســة  ــدء املــرشوع، ف ــة ب ــد مرحل ــدأ عن ــب الجــدوى يجــب أن تب ــكان. وعــى الرغــم مــن أن جوان ــدر اإلم وجــه ق

الجــدوى ميكــن وضعهــا فقــط عنــد تأمــن املوقــع. وغالبًــا مــا تتــم دراســة الجــدوى يف مرحلــة التقييــم.

تعتــر دراســة الجــدوى دراســة تقييميــة وتحليليــة إلمكانــات مــرشوع التطويــر العقــاري املقــرتح، فهــي تعتمــد عــى دراســة 

وبحــث مســتفيض لتعزيــز عمليــة صنــع القــرار. يجــب عــى دراســة الجــدوى املصممــة عــى نحــو جيــد أن توفــر خلفيــة 

تاريخيــة لألعــامل أو املــرشوع ووصــف للمنتجــات أو الخدمــات والبيانــات املحاســبية وتفاصيــل العمليــات واإلدارة وأبحــاث 

الســوق والسياســات والبيانــات املاليــة واملتطلبــات القانونيــة ومتطلبــات الرضائــب. وبشــكل عــام، دراســات الجــدوى تســبق 

ــإن  ــم ف ــامالت نجــاح املــرشوع، ومــن ث ــم احت ــوم دراســة الجــدوى بتقيي ــذ املــرشوع. وتق ــي وتنفي ــر الفن ــة التطوي مرحل

املوضوعيــة املتصــورة تعتــر عامــاًل جوهريـًـا يف مصداقيــة الدراســة للمســتثمرين املحتملــن ومؤسســات اإلقــراض.

دراسة الجدوى االقتصادية 8.0
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ــح ويف  ــا عــى نحــو صحي ــام به ــم القي ــاري. وإذا ت ــر العق ــن أعــامل التطوي ــل دراســة الجــدوى جــزًء ال يتجــزأ م متث

الوقــت املناســب يف عمليــة التطويــر، مــن املمكــن أن متنــع إخفاقــات كــرى يف املــرشوع، وتحــدد فــرص كــرى أيًضــا. 

وبســبب أهميــة وتعقيــد دراســات الجــدوى والســوق، يجــب أن يشــارك كل مــن املطــور العقــاري واالستشــاري بصــورة 

نشــطة يف إجــراءات الدراســة. وتســتند العديــد مــن القــرارات الخاصــة مبرشوعــات التطويــر العقــاري إىل نتائــج دراســة 

الجــدوى. وتهــدف دراســة الجــدوى إىل كشــف نقــاط القــوة والضعــف عــى نحــو موضوعــي ومنطقــي ألي نشــاط 

تجــاري قائــم أو مــرشوع مقــرتح، وكذلــك الفــرص والتهديــدات املوجــودة يف البيئــة املحيطــة، واملــوارد املطلوبــة إلنجــاز 

املــرشوع. وأثنــاء عمليــة التطويــر، يقــوم العديــد مــن األطــراف مبراجعــة أقســام الدراســة. وتضــم قامئــة مســتخدمي 

ــات  ــن، مؤسس ــن اآلخري ــي األرض، املهندس ــن، مخطط ــن املعامري ــن، املهندس ــن العقاري ــدوى املطوري ــات الج دراس

اإلقــراض )بنــوك ورشكات التمويــل العقــاري(، وصناديــق االســتثامر العقــاري. وتعتــر دراســة الجــدوى تقريــرًا رســميًا 

يوثــق القــرارات الختاميــة يف اختيــار منــوذج واحــد مــن اثنــن أو أكــر مــن البدائــل. فهــي تضــع االحتــامالت، وتقيــم 

 )Phyrr et al; 1989( ــب ــية(. حس ــة، السياس ــرارات )االجتامعي ــورات الق ــى تص ــات ع ــرض االنعكاس ــاد، وتف االقتص

تتكــون دراســة الجــدوى مــن ســبع دراســات وهــي الدراســة االســرتاتيجية, الدراســة القانونيــة, دراســة التوافــق, دراســة 

الســوق, الدراســة التســويقية, الدراســة الفنيــة والدراســة املاليــة )الشــكل 17(.

دراسة الجدوى في سياق التطوير العقاري 9.0
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يف ســياق مشــاريع التطويــر العقــاري يتــم تنظيــم دراســة الجــدوى عــادة يف أربــع أقســام رئيســية )دراســة املوقــع، دراســة 

الســوق، الدراســة الفنيــة، والدراســة املاليــة(.

دراسة املوقع 

دراسة السوق  

تتمثــل دراســة )تحليــل( املوقــع الخــاص مبــرشوع التطويــر العقــاري يف جمــع املعلومــات التــي تســاهم يف وصــف وفهــم 

خصائــص املوقــع ومــن ثــم تحليــل تلــك املعلومــات وطرحهــا باالســتعانة بالخرائــط التخطيطيــة والصــور الفوتوغرافيــة 

ــض  ــة ببع ــات التخطيطي ــف الدراس ــتيعابها. وتختل ــا واس ــة قراءته ــة لرع ــومات البياني ــي والرس ــر الصناع ــور القم وص

جزئياتهــا اعتــامدا عــى الهــدف مــن الدراســة أو الخصائــص التــي متيــز املوقــع )وجــود املوقــع مبنطقــة تجاريــة أو صناعية 

أو ســياحية( مثــال: عنــد القيــام بدراســة موقــع خــاص بتطويــر أرايض بيضــاء، يجــب الرتكيــز عــى املعلومــات املواصــالت 

واملرافــق الرضوريــة األخــرى. ويســتعرض الشــكل 18 أهــم العنــارص التــي يتــم الرتكيــز عليهــا يف دراســة املوقــع.

ــا مــن  ــر العقــاري ويشــمل عــادًة قطًع ــار املواقــع الجغرافيــة ملــرشوع التطوي عــادًة مــا تشــمل دراســات الســوق اختب

ــا مــا يقــوم املطــورون بإجــراء دراســات الســوق لتحديــد أفضــل موقــع داخــل نطــاق املنطقــة والختبــار  األرايض. وغالبً

ــا مــا تطلــب الجهــات املختصــة مــن املطوريــن إكــامل دراســات  ــة للقطــع املحــددة. وغالبً اســتخدامات األرايض البديل

الجــدوى قبــل املوافقــة عــى طلــب تريــح مــرشوع التطويــر التجــاري أو الصناعــي أو التصنيعــي أو اإلســكاين أو اإلداري 

9.1

9.2

شكل 18: مكونات دراسة املوقع
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ــة املحــددة. وجــرت  ــة األعــامل يف املنطق ــار أهمي ــط. كــام تضــع جــدوى الســوق يف االعتب أو مشــاريع االســتخدام املختل

العــادة أن يكــون تعريــف دراســة الســوق هــو دراســة العــرض والطلــب. حســب )Birrell and Shi Bin; 1997( دراســة 

الســوق هــو رشط مســبق ملطابقــة املمتلــكات التــي ســيتم تطويرهــا مــع احتياجــات الســوق. ومــن املمكــن أيًضــا تعريــف 

دراســة الســوق باعتبارهــا خطــوات علميــة للتقــي حــول تفســر األســباب واآلثــار الخاصــة بالعديــد مــن الظواهــر التــي 

تحــدث يف الســوق للمســاعدة يف اتخــاذ القــرارات املاليــة الصائبــة. يف املامرســة العمليــة، هنــاك ثالثــة مســتويات مطلوبــة 

يف تحليــل الســوق:

ــرات  ــار املتغ ــن االعتب ــع األخــذ بع ــاري م ــر العق ــايل واملســتقبي ملــرشوع التطوي ــب الح ــرض والطل ــل الع  أ( تحلي

ــة. ــة واإلقليمي املحلي

ب( تحليل الخصائص السكانية والوضع االقتصادي يف املوقع واملنطقة.

ج( تقديم التوصيات بناء عى استنتاجات تحليل السوق.

الدراسة الفنية 

الدراسة املالية

تتضمن الدراسة الفنية كافة الجوانب الفنية والهندسية للمرشوع، وعموما فإن الدراسة الفنية تشمل: 

-الوقت املتوقع للتطوير

- تحديد حجم املرشوع والتوسعات املتوقعة

 -تحديد اآلالت واملعدات الفنية الالزمة إلنجاز املرشوع

- التخطيط لسر املرشوع: )تسهيل حركة انتقال املواد الخام وموقع اآلالت واملعدات واألولويات يف اإلنجاز(

- تقدير احتياجات املرشوع من املواد األولية والخامات والطاقة املحركة 

- تحديد العاملة املطلوبة واملسئولن عن إنجاز املرشوع

- التصميم الهنديس للمرشوع 

تهــدف الدراســة املاليــة إىل تحديــد التكاليــف االســتثامرية ملــرشوع التطويــر العقــاري، ومصــادر رأس املــال، والعائــد 

عــى االســتثامر، واالعتبــارات املاليــة األخــرى. وتتنــاول الدراســة كذلــك مقــدار النقــد الــالزم وكيفيــة إنفاقــه، وتوقيــت 

املروفــات واإليــرادات. وتشــمل املكونــات األساســية للتكاليــف االســتثامرية للمــرشوع )عــى ســبيل املثــال وليــس 

الحــر( تكاليــف األرض، تكاليــف اإلنشــاءات واملبــاين، تكاليــف املــواد األوليــة، تكاليــف املعــدات واآلالت ووســائل 

ــرشوع  ــتثامرية للم ــف االس ــر التكالي ــد تقدي ــف اإلدارة واإلرشاف. وبع ــذ، تكالي ــغيل والتنفي ــف التش ــل، تكالي النق

العقــاري، أمكــن للقامئــن عــى دراســة الجــدوى اقــرتاح الهيــكل التمويــي املناســب للمــرشوع. وقــد ينقســم التمويــل 

9.3

9.4
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إىل متويــل داخــي )أمــوال املــالك( أو متويــل خارجــي )تســهيالت ائتامنيــة وقــروض طويلــة األجــل(. فــإذا مــا كان املــرشوع 

قابــالً للتمويــل- مبعنــى أن رأس املــال املطلــوب مــن املمكــن توفــره- يبــدأ إعــداد القوائــم املاليــة مثــل قامئــة رأس املــال 

ــي املقــرتح للحصــول عــى القــروض، الجــدول  ــي املقــرتح لســداد املــال، الجــدول الزمن ــان الــرشكاء، الجــدول الزمن وبي

الزمنــي لســداد القــروض، الجــدول الزمنــي لســداد التكاليــف االســتثامرية، قامئــة مصــادر واســتخدامات التمويــل.

إذا اجتــازت الدراســة مرحلــة إمكانيــة التمويــل تصــل إىل مرحلــة دراســة الجــدوى املاليــة للمــرشوع. وتهــدف دراســة 

ــداد  ــة بإع ــدأ الدراس ــاري. وتب ــرشوع العق ــاز امل ــن إنج ــة م ــدوى اقتصادي ــاك ج ــل هن ــة ه ــة إىل معرف ــدوى املالي الج

مــؤرشات ماليــة أساســية لتقييــم املــرشوع )مثــل تقديــر التدفقــات النقديــة الحــرة املســتقبلية، تقديــر معــدل العائــد 

املطلــوب (. يوجــد العديــد مــن املعايــر املوضوعيــة التــي تســتخدم لتقييــم الجــدوى املاليــة للمــرشوع العقــاري ومــن 

 )Profitability Index( ــة ــؤرش الربحي ــة )Net Present Value; NPV(, م ــة الحالي ــايف القيم ــر: ص ــذه املعاي ــن ه ب

)Internal Rate of Return( ــي ــد الداخ ــدل العائ ومع

صــايف القيمــة الحاليــة: يشــر صــايف القيمــة الحاليــة للمــرشوع االســتثامري إىل الفــرق بــن القيمــة الحاليــة  ) أ( 

ــة الخارجــة للمــرشوع.  ــة للتدفقــات النقدي ــة والناتجــة عــن املــرشوع والقيمــة الحالي ــة الداخل للتدفقــات النقدي

فــإن كان صــايف القيمــة الحاليــة موجــب- أي تزيــد القيمــة الحاليــة للتدفقــات الداخلــة عــن التدفقــات النقديــة 

ــن مــرشوع اســتثامري  ــر م ــة وجــود أك ــح. ويف حال ــا، والعكــس صحي الخارجــة- كان املــرشوع االســتثامري مربح

يفضــل املــرشوع الــذي يعطــي أكــر صــايف قيمــة حاليــة. ومــن مميــزات معيــار صــايف القيمــة الحاليــة أنــه يأخــذ 

ــذي يأخــذ فقــط التدفقــات  ــار فــرتة االســرتداد وال ــة للمــرشوع )عكــس معي ــار كل التدفقــات النقدي بعــن االعتب

ــة للنقــود. ميكــن صياغــة  ــار القيمــة الزمني ــه يأخــذ بعــن االعتب ــة إىل كون ــخ االســرتداد(، باإلضاف ــة إىل تاري النقدي

ــايل: ــة كالت ــة صــايف القيمــة الحالي معادل

) CF0( : تكلفة املرشوع   •
CF( :التدفقات النقدية املُتوقعة للمرشوع

n
 ... CF2 CF1(  •

)r(: معدل العائد املطلوب عى املرشوع أو معدل الخصم  •
)n(: مدة املرشوع بالسنوات  •

مــؤرش الربحيــة: يتــم حســابه مــن خــالل قســمة القيمــة الحاليــة للتدفقــات الداخلة مــن املرشوع االســتثامري  ) ب( 

عــى القيمــة الحاليــة للتدفقــات الخارجــة لهــذا املــرشوع. فــإن كان ناتــج القســمة أكــر مــن الواحــد الصحيــح كان 

املــرشوع االســتثامري مربحــاً والعكــس صحيــح. ميكــن صياغــة معادلــة مــؤرش الربحيــة كالتــايل:
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ــم  ــر املســتخدمة يف التقيي ــد الداخــي مــن أهــم املعاي ــار معــدل العائ ــر معي ــد الداخــي: يعت معــدل العائ ) ج( 

واملفاضلــة بــن املرشوعــات االســتثامرية املختلفــة. ويســتخدمه العديــد مــن املؤسســات املاليــة الدوليــة والــرشكات 

ــذي  ــم( ال ــدل الخص ــد )مع ــدل العائ ــار يف مع ــذا املعي ــل ه ــات. ويتمث ــادي للمرشوع ــايل واالقتص ــل امل يف التحلي

ــة الخارجــة  ــة للتدفقــات النقدي ــة مــع القيمــة الحالي ــة الداخل ــة للتدفقــات النقدي ــده القيمــة الحالي تتســاوى عن

ــة للمــرشوع  ــده تكــون صــايف القيمــة الحالي ــذي عن ــى آخــر هــو معــدل الخصــم ال للمــرشوع االســتثامري. ومبعن

ــد الداخــي: ــة معــدل العائ ــر. ميكــن صياغــة معادل مســاوية للصف

املطلوب حساب:

التدفقات النقدية التشغيلية للمرشوع بالنسبة للثالثة سنوات املقبلة.  )1(

التدفقات النقدية الحرة للمرشوع.   )2(

صايف القيمة الحالية للمرشوع.  )3(

مؤرش الربحية للمرشوع.  )4(

هل املرشوع ذو جدوى اقتصادية باالعتامد عى معاير املوازنة الرأساملية؟  )5(

الحل:

)1(  )860,000( السنة األوىل( 880,000 )السنة الثانية( 940,000 ) السنة الثالثة (               

)2(  6,860,000- )بدايــة املــرشوع(، 860,000 )الســنة األوىل(، 880,000 )الســنة الثانيــة( و7,000,000 )الســنة 

ــة(. الثالث

مثــال: لنفــرتض البيانــات املاليــة التاليــة ملــرشوع تطويــر عقــاري )ســنقتر عــى 3 ســنوات مســتقبلية لتبســيط عمليــة 

الحســاب( مــع العلــم أن معــدل الخصــم )معــدل العائــد املطلــوب( يســاوي %8.

13 السنة

صايف الربح

التدفقات النقدية التشغيلية

اإلهالك

640,000

…………

620,000

…………

700,000

…………

240,000 240,000240,000

02

060,000 التغري يف رأس املال العامل

رأس املال املدفوع

التدفقات النقدية الحرة

القيمة املتبقية للمرشوع

)6,800,000(

…………………… ……………………

6,000,000

)60,000(0
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صايف القيمة الحالية للمرشوع:  )3(

)4(

نعــم املــرشوع ذو جــدوي اقتصاديــة ألن صــايف القيمــة الحاليــة أكــر مــن صفــر، معــدل العائــد املطلــوب أكــر مــن   )5(

معــدل الخصــم )تكلفــة رأس املــال( ومــؤرش الربحيــة أكــر مــن واحــد صحيــح.

تحليل وإدارة المخاطر في مشاريع التطوير العقاري 10.0

تعريف املخاطر

مخاطر التطوير العقاري

ــة  ــة مقارن ــج الفعلي ــل درجــة تشــتت النتائ ــوع خســارة يف املســتقبل وهــي متث ــة وق ــف املخاطــر باحتاملي ميكــن تعري

بالنتائــج املتوقعــة. يعتــر مصــدر املخاطــر هــو أي عامــل قــد يؤثــر عــى أداء املــرشوع وتنشــأ املخاطــر عندمــا يكــون 

هــذا التأثــر غــر مؤكــد وهــام عــى حــٍد ســواء عــى أداء املــرشوع. ويكــون لتحديــد أهــداف املــرشوع ومعايــر األداء 

ــا عــى مســتوى مخاطــر املــرشوع. ومــن جانــٍب آخــر، فــإن األهــداف غــر املالمئــة تعتــر يف حــد ذاتهــا  تأثــرًا جوهريً

ــا  ــه تلقائيً ــج عن ــددة ينت ــر مح ــل معاي ــن األداء مقاب ــد األدىن م ــة إىل الح ــرتاف بالحاج ــدم االع ــر، وع ــدًرا للمخاط مص

ــع  ــات جمي ــي تعكــس متطلب ــر أداء واضحــة والت ــإن وضــع أهــداف ومعاي ــم، ف ــن ث ــاد. وم مخاطــر عــى هــذه األبع

ــة يف إدارة مخاطــر املــرشوع.  ــر خطــوة أوىل هام ــة يعت األطــراف ذات الصل

يتعــرض جميــع األطــراف يف عمليــة التطويــر العقــاري إىل مســتويات مختلفــة مــن املخاطــر حيــث أن كل مــرشوع تطويــر 

بــه مجموعــة مــن االفرتاضــات عــن املســتقبل يف مجتمــع يتغــر برعــة كبــرة. ويختلــف حجــم املخاطــر بالنســبة أليــة 

رشكــة تطويــر عقــاري حســب حجــم ونوعيــة املــرشوع. وتحديــد مخاطــر املــرشوع يشــمل معرفــة التكلفــة التــي ميكــن 

تكبدهــا ومــا هــي املــدة التــي يســتغرقها التخلــص مــن مخاطــر الســالمة أو املخاطــر الفنيــة. فمخاطــر الســالمة، عــى 

ســبيل املثــال، قــد تكــون بالنســبة ملديــر املــرشوع مجــرد عقبــة وال تصــل حــد املخاطــر وذلــك ألنهــا أمــر يتوجــب عليــه 

ــات العمــل.  ــن أو متطلب ــات القوان ــزام بالترشيعــات أو متطلب ــق االلت ــا عــن طري ــم حله ــان يت ــن األحي ــر م ــه، وكث حل

حتــى تلــك املخاطــر التــي تظــل مخاطــر يف بيئــة املــرشوع قــد تتطلــب تفســرًا لهــا، عــى ســبيل املثــال، املخاطــر الفنيــة 

املتعلقــة باســتخدام مــواد جديــدة، والتــي تهــدف إىل توفــر زيــادة العــروض التشــغيلية للعميــل، قــد يكــون لهــا، إن فشــلت،

10.1

10.2
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 تأثــرات عــى املــرشوع مــن حيــث التكلفــة والتأخــر ورمبــا مــن حيــث تريــع إجــراءات العــودة إىل املســار الصحيــح. 

يجــب فهــم هــذه املخاطــر والتخطيــط لهــا مــن قبــل مديــر املــرشوع فيــام يخــص الجــدول الزمنــي والتكلفــة وكذلــك 

ــة والســالمة.  ــات إدارة املخاطــر الفني ــار عملي ــا يف إط ــا وإدارته ــاظ عليه ــدى الحف ــة وم ــث االعتامدي ــن حي ــتها م دراس

تســتعرض األشــكال التاليــة أهــم املخاطــر التــي تواجههــا مشــاريع التطويــر العقــاري باإلضافــة إىل طــرق تقييمهــا.

شكل 19: املخاطر االجتامعية املرتبطة بالتطوير العقاري

شكل 20: املخاطر التكنولوجية املرتبطة بالتطوير العقاري

شكل 21: املخاطر البيئية املرتبطة بالتطوير العقاري
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شكل 22: املخاطر االقتصادية املرتبطة بالتطوير العقاري

مفاهيم إدارة املخاطر وأهدافها

تعتــر إدارة املخاطــر وســيلة منظمــة لتحديــد وقيــاس املخاطــر وتطويــر واختيــار وإدارة الخيــارات للتعامــل مــع هــذه 

املخاطــر. مثــة العديــد مــن األدوات متاحــة للمســاعدة يف عمليــة إدارة املخاطــر يف املجــاالت الفنيــة. هــذه األدوات قــد 

تســاعد مديــر املــرشوع عــى فهــم إشــارات الخطــر التــي قــد تشــر إىل أن املــرشوع قــد خــرج عــن املســار املحــدد لــه 

وتحديــد أولويــات اإلجــراءات التصحيحيــة عنــد الــرضورة. يوجــد ثــالث تعريفــات إلدارة املخاطــر:

التعريــف األول: إدارة املخاطــر هــي العمليــة الرســمية التــي مــن خاللهــا يتــم تحديــد وتقييــم وإعــداد عوامــل املخاطــر 

بشــكل منهجــي.

التعريــف الثــاين: إدارة املخاطــر هــي طريقــة منهجيــة رســمية لــإلدارة والتــي تركــز عــى تحديــد ومراقبــة املجــاالت أو 

األحــداث التــي قــد تحــدث تغيــرًا غــر مرغــوب بــه.

التعريــف الثالــث: إدارة املخاطــر، يف ســياق املــرشوع، هــي فــن وعلــم تحديــد وتحليــل والتجــاوب مــع عوامــل املخاطــر 

طــوال فــرتة املــرشوع ولصالــح أهدافــه.

تشــمل عمليــة إدارة املخاطــر التحكــم يف األحــداث املســتقبلية املحتملــة وهــي إجــراء اســتباقي أكــر مــن رد الفعــل. 

فعــى ســبيل املثــال، يتطلــب نشــاط معــن عــى الشــبكة تطويــر تقنيــة جديــدة. ويشــر الجــدول الزمنــي إىل أن النشــاط 

سيســتمر ملــدة ســتة أشــهر لكــن املوظفــن الفنيــن يعتقــدون أن تســعة أشــهر هــي األقــرب للواقــع. فــإن قــام مديــر 

املــرشوع بتنفيــذ إجــراءات اســتباقية فقــد يضــع خطــة طــوارئ مــن البدايــة. أمــا إن كان مديــر املــرشوع يعتمــد يف عملــه 

عــى رد الفعــل، لــن يقــوم حينهــا بــأي يشء حتــى تقــع املشــكلة. ويف ذلــك الوقــت يجــب عــى مديــر املــرشوع أن يتفاعل 

برعــة مــع األزمــات وقــد يفقــد وقتــه الثمــن بينــام قــد تتطــور األزمــات. تقلــل إدارة املخاطــر مــن احتامليــة وقــوع 

الحــدث باإلضافــة إىل تقليــل حجــم تأثــره.

يهــدف تحليــل املخاطــر إىل تحســن القــرار مــن خــالل تحديــد جوانــب املخاطــر التــي قــد يكــون لهــا تأثــر والتــي تكــون 

خــارج الســيطرة. ويجــب أن تضــع يف عــن االعتبــار العنــارص التاليــة:

10.3
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مخاطر التطوير )اإلكامل، تجاوز حد التكلفة، الخ( )أ ( 

مخاطر التقييم )مخاطر املوقع، والسوق، والتمويل(. )ب ( 

مخاطر التصفية. )ت ( 

مخاطر التغر يف القيمة )جودة املوقع، التغر يف التوجهات والطلبات( )ث ( 

ــا  ــها كميً ــرشوع وقياس ــن يف أي م ــدم اليق ــاالت ع ــة وح ــر الهام ــة املخاط ــد كاف ــة تحدي ــإلدارة الفعال ــرضوري ل ــن ال م

وتحليلهــا والتــرف بنــاًء عليهــا ومراقبتهــا بشــكل منهجــي لزيــادة احتامليــة النجــاح يف تحقيــق األهــداف ضمــن امليزانيــة 

املتاحــة والجــدول الزمنــي املحــدد. تعتــر إدارة املخاطــر وســيلة للتعامــل مــع حالــة عــدم اليقــن: تحديــد مصــادر عــدم 

اليقــن واملخاطــر املرتبطــة بهــا، ومــن ثــم إدارة تلــك املخاطــر بحيــث يتــم تقليــل النتائــج الســلبية إىل أدىن حــد ممكــن 

)أو تجنبهــا متاًمــا( مــن جانــب واالســتفادة مــن النتائــج اإليجابيــة مــن جانــٍب آخــر. 

العالقة بن إدارة املخاطر وإدارة املشاريع

يف األيــام األوىل إلدارة املــرشوع، يكــون الرتكيــز بشــكل كبــر عــى إدارة التكلفــة والجــدول الزمنــي، ونــادًرا مــا يتــم إجــراء 

تنبــؤ للمخاطــر إال عــن طريــق اســتقراء للمعرفــة الفنيــة املاضيــة يف الوقــت الحــارض. تعمــل إدارة املخاطــر عــى فرضيــة 

أن املخاطــر املحــددة هــي مخاطــر مشــرتكة. وإذا حــدد فريــق عمــل املــرشوع وجــود بعــض املخاطــر وناقشــها وقبلهــا 

مجتمعــًة، فســيكون الفريــق والعميــل وإدارة الرنامــج قــادرون عــى املــي قدًمــا يف املــرشوع وهــم عــى بينــة. وتُصمــم 

أنظمــة إدارة املخاطــر لــي تقــوم مبهمــة أكــر مــن مجــرد تحديــد املخاطــر، فيجــب عــى النظــام أيًضــا أن يحــدد حجــم 

املخاطــر ويتنبــأ مبــدى تأثرهــا عــى املــرشوع، ومــن ثــم تحديــد مــا إذا كانــت املخاطــر مقبولــة أو غــر مقبولــة. 

إن املــرشوع، وفًقــا لتعريفــه، هــو يشٌء مــا مل يتــم إنجــازه مســبًقا ولــن يتــم إنجــازه مــرة أخــرى يف املســتقبل. وبســبب 

هــذا التفــرد، فقــد تــم تطويــر مبــدأ »التعايــش معــه« ملواجهــة املخاطــر. ويعمــل نظــام إدارة املخاطــر الــذي يتــم إعــداده 

ــة املعتمــدة يف  ــر أنظمــة الرشك ــق مــع أك ــط بالتواف ــد وحــل املخاطــر بشــكل مســتمر ومنضب ــة تحدي ــه عملي عــى أن

مراقبــة التنظيــم والتخطيــط وامليزانيــة والتكلفــة. وعنــد تبنــي هــذا النظــام ســتقل املفاجئــات ألن الرتكيــز ســيكون عــى 

اإلدارة االســتباقية بــدالً مــن العمــل بــرد الفعــل. وميكــن تنفيــذ مفهــوم إدارة املخاطــر عــى جميــع املشــاريع، كــام ميكــن 

أن تختلــف مســتويات التنفيــذ مــن مــرشوع آلخــر بنــاًء عــى عوامــل مثــل حجــم ونــوع املــرشوع، ومــن يكــون العميــل، 

وعالقــة املــرشوع باســرتاتيجية الرشكــة وثقافتهــا. كــام أن تحليــل املخاطــر هــام خصوصــا عندمــا تكــون املخاطــر اإلجامليــة 

مرتفعــة ووجــود قــدر كبــر مــن عــدم اليقــن. فبعكــس التخطيــط الــذي يركــز عــى مــا هــو معــروف بالفعــل، فــإن إدارة 

املخاطــر تدفعنــا للرتكيــز عــى املســتقبل املجهــول.

10.4
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عملية إدارة املخاطر

تبــدأ عمليــة إدارة مخاطــر املــرشوع بوضــع ســياق يتــم مــن خاللــه تنفيــذ املــرشوع، وهــذا يشــمل تحديــد األطــراف 

املعنيــة وفهــم أهــداف ومخرجــات املــرشوع وتحديــد نطــاق وحــدود نشــاط إدارة املخاطــر ملــرشوع بعينــه. كــام يجــب 

ــا  ــل فيه ــي يعم ــرتاتيجية الت ــة واالس ــق التنظيمي ــرى والعوائ ــاريع أخ ــع أي مش ــل م ــارض والتداخ ــه التع ــد أوج تحدي

املــرشوع. والخطــوة التاليــة يف عمليــة إدارة املخاطــر هــي تحديــد املخاطــر. وتعتــر هــذه املهمــة جوهريــة وأساســية 

لعمليــة إدارة املخاطــر. ويجــب أن تخضــع كل املخاطــر املحــددة إىل أنشــطة إدارة مخاطــر املــرشوع وعالجهــا ومراجعتهــا 

ــأيت مســتوى  ــم ي ــة ث ــد مســائل املخاطــر العام ــرة عــى مســتوى واســع لتحدي ــة ألول م ــق العملي ــد تطب ــا. ق ومراقبته

آخــر أكــر تفصيــاًل للنظــر يف مخاطــر محــددة وكيــف ميكــن أن تنشــأ. يجــب إدارة املخاطــر يف كل مرحلــة مــن مراحــل 

املــرشوع كــام ينبغــي اســتعراض املخاطــر التــي يتعــرض لهــا املــرشوع يف حــد ذاتــه والتــي تتعــرض لهــا منتجاتــه كذلــك.

إدارة املخاطــر عمليــة نقــوم بهــا يوميًــا دون التفكــر فيهــا، وتظهــر الصعوبــات عندمــا تحديــد وتقييــم املخاطــر لطبيعــة 

عمــل غــر مألوفــة أو معقــدة. وعندمــا يحــدث ذلــك، قــد يكــون مفيــًدا أن تكــون لدينــا عمليــة واضحــة ميكــن اتباعهــا، 

أي: تنفيــذ منهجيــة إدارة املخاطــر محــددة. إن املرحلــة املرتبطــة بخطــط االحتــواء والطــوارئ هــي مرحلــة املراقبــة التــي 

يتــم فيهــا مراقبــة احتــواء املخاطــر املحــددة ويتــم توظيــف اآلليــات التــي ســتؤدي إىل تنفيــذ خطــة الطــوارئ إن كانــت 

رضوريــة. ويوضــح الشــكل 23 كيــف يتــم دمــج هــذه املراحــل األربعــة الرئيســية إلدارة املخاطــر.

10.5

شكل 23: املراحل األربعة الرئيسية إلدارة املخاطر



تمارين الفصل الثاني: 
تحليل أبحاث السوق ودراسة جدوى مشاريع التطوير العقاري
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ضع عالمة )   ( أمام العبارة الصحيحة و عالمة ) X ( لإلجابة الخاطئة مع تصحيح

الخطأ )يف حال اإلجابة الخاطئة(.

تساعد أبحاث السوق يف تحليل سوق التطوير العقاري وازالة  مخاطر االستثامر. 

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

العقارات البديلة املُتاحة هي العقارات التي تقدم نفس املنفعة االقتصادية والتي تنافس 

منتجات التطوير العقاري.

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

ترتكز تحليالت الطلب عى تحديد املنافسن املحتملن للتطوير العقاري املقرتح.

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

من العوامل األساسية يف تحليل الطلب عى التطوير الصناعي تركيبة السكان ومعدالت النمو.

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

يعتر توفر اليد العاملة والطاقة الالزمة من محددات طلب التطوير الصناعي.

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

.1

.2

.3

.4

.5

1

اخرت إجابة واحدة صحيحة لألسئلة التالية: 2

1/ من العوامل املُؤثرة عىل حجم العرض التنافيس :

أ - تكلفة البناء والتطوير.

ب - أسعار األرايض الشاغرة وتوافرها.

ج - املنتجات العقارية البديلة.

د - كل ما سبق صحيح.

2/ يُشار إىل السوق النشط عىل أنه:

أ - سوق البائعن 

ب - سوق املشرتين

ج - سوق محدود 

د - سوق متوازن.
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أجب باختصار عىل السؤال التايل:

إلنجاز دراسة الجدوى االقتصادية نحتاج اىل بحث أويل وبحث ثانوي. أذكر أهم مصادر كل بحث.

3

4/ من أنواع تحليل السوق العقاري نجد تحليل القاعدة االقتصادية وتشمل:

أ - تحليل الجوانب القانونية للمرشوع.

ب - تحليل معدالت اإلشغار يف السوق.

ج - تحليل فرص العمل والدخل يف املجتمع.

د - تحليل طريقة تسويق وبيع العقار.

5/ تهدف الدراسة التسويقية ملشاريع التطوير العقاري إىل:

أ - تحديد املستخدم النهايئ للتطوير املقرتح

ب - تقدير االستخدامات البديلة للتطوير املقرتح

ج - تقدير حجم الطلب الفَعال عى التطوير املقرتح.

د - كل ما سبق صحيح.

مصادر البحث الثانوية

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

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

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

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

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

مصادر البحث األولية

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

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

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

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

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

3/ من مراحل دورة العقار الرباعية نجد مرحلة التوسع وتتميز:

أ - زيادة استكامل البناءات مع ارتفاع معدالت اإلشغار.

ب -بناءات جديدة مع انخفاض معدالت اإلشغار.

ج - بناءات جديدة مع ارتفاع معدالت اإلشغار.

د - ال يوجد بناءات جديدة مع انخفاض معدالت اإلشغار
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13 السنة

نسبة االشغال

التكاليف التشغيلية

اإليرادات التشغيلية

%85

100,000

%80

100,000

%100

100,000
؟ ؟؟

02

؟؟ صايف الربح

االهالك

التغري يف رأس املال العامل

القيمة املتبقية للمرشوع

التدفقات النقدية الحرة

التدفقات النقدية التشغيلية

رأس املال املدفوع

 

)50,000(

 

؟

80,000

0

 

؟

80,000

0

 

؟

80,000

)50,000(

 

؟

)3,500,000(

؟ ؟؟

6,000,000

؟ 

أجب عىل أسئلة التمرين التايل:

لنفرتض البيانات املالية التالية ملرشوع تطوير عقاري )سنقتر عى 3 سنوات مستقبلية لتبسيط  عملية الحساب(:

- اإليرادات السنوية املتوقعة للمرشوع يف حالة اإلشغال الكامل = 500,000 ريال

- التكاليف التشغيلية للمرشوع )ثابتة للثالثة سنوات( تساوي 100,000 ريال. 

- معدل الخصم )معدل العائد املطلوب( يساوي %10.

املطلوب حساب:

االيرادات التشغيلية للمرشوع  -1

صايف ربح املرشوع  -2

التدفقات النقدية التشغيلية للمرشوع  -3

التدفقات النقدية الحرة للمرشوع  -4

صايف القيمة الحالية للمرشوع  -5

4
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الوحدة الثانية

طريقة القيمة المتبقية لتقييم التطوير العقاري

أهداف الوحدة األولى:

فــي نهايــة هــذه الوحــدة يســتطيع المتدّربــون اكتســاب معــارف 
ــة  ــق طريق ــة بتطبي ــية المتعلق ــادئ األساس ــول المب ــارات ح ومه
القيمــة المتبقيــة لتقييــم أراضي المخططــات والتطويــر العقاري.

الفصل الثاني:
الحاالت الدراسية

الفصل األول:
المبادئ األساسية لتطبيق طريقة القيمة المتبقية



الفصل األول:
المبادئ األساسية لتطبيق طريقة القيمة المتبقية
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المبادئ األساسية لتطبيق طريقة القيمة المتبقية

األول

تتعــرض املمتلــكات العقاريــة بصــورة مســتمرة للتهالــك واالســتحداث طبًقــا لعمليــة التطويــر وإعــادة التطويــر لتلبيــة 

ــة  ــر وهــي طريق ــة التطوي ــة بعملي ــة قوي ــة ذات صل ــة املتبقي ــة القيم ــر طريق ــع. وتعت ــرة للمجتم ــات املتغ املتطلب

واضحــة وســهلة االســتخدام. وتســتلزم هــذه الطريقــة وجــود حســابات حيــث يتــم اشــتقاق قيمــة األرض مــن القيمــة 

اإلجامليــة للتطويــر. كثــرًا مــا تُســتخدم طريقــة القيمــة املتبقيــة لتقييــم أرايض التطويــر العقــاري. ويُســتخدم النمــوذج 

األصــي للطريقــة مــن أجــل تقييــم القيمــة القصــوى لعمليــة تطويــر معينــة والتــي ســيقوم املطــور بدفعهــا لــرشاء 

قطعــة األرض، ويكــون ذلــك بنــاًء عــى نيــة املشــرتي املحتمــل ووفًقــا لألنظمــة والتخطيــط. وتســتخدم قيمــة األرايض 

التقييم في حالة التطوير العقاري 1.0
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ــرتكة.  ــات املش ــات املرشوع ــل واتفاقي ــل التموي ــة مث ــراض متنوع ــة ألغ ــذه الطريق ــالل ه ــن خ ــا م ــم تقييمه ــي ت الت

وعندمــا تكــون تكلفــة األرض معروفــة ويتــم إدراجهــا يف تكلفــة التطويــر، فإنــه ميكــن اســتخدام هــذه الطريقــة لتحديــد 

جــدوى مشــاريع التطويــر. ويعــد بيــان الجــدوى مهــم قبــل بــدء أي مــرشوع تطويــر، ويشــر الفائــض بــن الدخــل 

والتكاليــف إىل قــدرة املــرشوع عــى تحقيــق أربــاح، وتحــدد قيمــة الربــح فيــام إذا كان املطــور ســيقوم باملغامــرة يف 

التطويــر املقــرتح أم ال. وبالتــايل، يتطلــب اســتخدام تلــك الطريقــة فهــاًم دقيًقــا وشــامال لعمليــة التطويــر. 

2.0

العوامل املؤثرة عىل قيمة العقار

تتأثــر قيمــة العقــار بالعديــد مــن العوامــل  وميكــن تصنيفهــا اىل أربــع أقســام: العوامــل املاديــة )أو الطبيعيــة(, العوامــل الترشيعية، 

العوامــل االجتامعيــة والعوامــل االقتصادية.

1.1.1. العوامل املادية )أو الطبيعية(

املوقــع: يعتــر املوقــع عامــالً مهــاًم يجــب أن يؤخــذ يف االعتبــار عنــد أيــة عمليــة تقييــم عقــاري وغالبًــا مــا يتــم اعتبــاره  ) أ( 

متعلًقــا بالربحيــة يف تطويــر العقــارات. ويلعــب املوقــع دورًا هاًمــا يف تحديــد أنــواع األعــامل التــي يتعن تنفيذهــا ويف نجاحها. 

وعــادة مــا تختلــف الخصائــص املطلوبــة مــن املوقــع حســب نوعيــة التطويــر. فمثــال يف حالــة التطويــر الســكني يبحــث 

املســتخدمون النهائيــون عــن مــدى تطويــر املوقــع وتوفــر املرافــق األساســية وســهولة الوصــول، وخصائــص الحــي والراحــة 

والنظافــة والنقــل واالنــارة والخصائــص الطبيعيــة والجغرافيــة للموقــع... 

العوامــل الترشيعيــة: مــن املمكــن أن تؤثــر القوانــن والضوابــط الترشيعيــة الحكوميــة املتعلقــة مبلكيــة األرايض بصــورة  ) ب( 

مبــارشة أو غــر مبــارشة عــى قيــم األرايض. ويظهــر هــذا التأثــر جليًــا يف الرقابــة عــى اســتخدام األرايض وملكيتهــا وتخطيطهــا 

ومتويلهــا واقتصادهــا وتخصيصهــا. فكلــام كانــت القيــود املفروضــة عــى األرض كبــرة كلــام كانــت قيمتهــا أقــل. 

العوامــل االجتامعيــة: مــن بــن العوامــل االجتامعيــة التــي تؤثــر عى قيمــة العقــارات خصائص وعــادات الســكان، النمو  ) ج( 

الســكاين، التوزيــع العمــري، أذواق الســكان، الثقافــة الســكانية ... يف اململكــة العربيــة الســعودية  وفيــام يخــص توزيــع عــدد 

الســكان بحســب فئــات العمــر، فقــد أشــارت اإلحصائيــة املقدمــة مــن هيئــة االحصــاء أن أكــر مــن ثلــث عــدد الســكان يرتكــز 

بــن األفــراد الذيــن يــرتاوح أعامرهــم بــن 25 و44 ســنة أي مــا نســبته 39%. وكلــام كانــت نســبة فئــة الشــباب مرتفعــة كلــام 

كان الطلــب عــى العقــار مرتفعــا. ويســتعرض الجــدول )1( توزيــع الســكان يف اململكــة بــن الســعودين وغــر الســعودين 

حســب الفئــة العمريــة بنهايــة النصــف األول مــن ســنة 2016. 

1.1



68
جميع الحقوق محفوظة للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ©

الجدول )1(: توزيع سكان اململكة حسب الفئة العمرية 
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ــاص  ــب الخ ــرض والطل ــى الع ــر ع ــا يف التأث ــادي دوًرا هاًم ــل االقتص ــب العام ــة: يلع ــل االقتصادي العوام ) د( 

بالعقــارات، ومــن ثــم يؤثــر عــى قيمــة العقــار. فعندمــا يرتفــع دخــل املســتهلك أو ترتفــع توقعــات الدخــل يرتفع 

الطلــب عــى التطويــر العقــاري. كــام تعتــر تكلفــة التمويــل العقــاري مــن العوامــل املهمــة يف التأثــر عــى عــرض 

وطلــب العقــار. يف اململكــة العربيــة الســعودية مثــال تــم اقــرار وتطبيــق منظومــة التمويــل العقــاري والتأجــر 

التمويــي وتهــدف هــذه املنظومــة اىل تعزيــز الثقــة وتقليــل املخاطــر وبالتــايل تقليــل تكلفــة التمويــل العقــاري. 

فمثــال نظــام الرهــن العقــاري املســجل يقلــل مخاطــر االئتــامن وبالتــايل تنخفــض عــالوة املخاطــر مــام يــؤدي إىل 

انخفــاض تكلفــة التمويــل العقــاري. ويلخــص الشــكل )1( أهــم العوامــل املُؤثــرة عــى قيمــة العقــار.
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الشكل )1(: أهم العوامل املُؤثرة عىل قيمة العقار

مفهوم وأقسام تطوير األرايض 

قبــل أن يتــم تفصيــل تطبيــق طريقــة القيمــة املتبقيــة، مــن املهــم أن نفهــم املعنــى الحقيقــي لتطويــر األرايض. ميكــن 

اعتبــار تطويــر األرايض عــى أنهــا أي أرض ســواًء أكانــت تابعــة أو غــر تابعــة ألرايض الدولــة والتــي تكــون مناســبة للتطويــر 

ــا للتعريــف  أو إعــادة التطويــر حتــى يتــم اســتخدامها واالســتفادة منهــا عــى أفضــل وجــه أو عــى الوجــه األمثــل. وفًق

القانــوين فــإن »التطويــر« يعنــي تنفيــذ أيــة عمليــة مــن عمليــات البنــاء أو الهندســة أو التعديــن، أو العمليــات الصناعيــة 

أو مــا شــابه ذلــك يف األرايض أو فوقهــا أو تحتهــا، مــام يتســبب يف إحــداث أي تغيــر جوهــري يف اســتخدام أي أرض أو مبنى 

أو أي جــزء منهــام، أو يتســبب يف تقســيم أو دمــج األرايض. ميكــن تصنيــف تطويــر األرايض اىل ثــالث أقســام:

أرايض ميكــن تطويرهــا: األرايض التــي مل يتــم منــح املوافقــة عــى إجــراء أي نــوع مــن التطويــر عليهــا ولكــن  ) أ( 

مــن املرجــح أن يتــم منــح التريــح للتطويــر عنــد الطلــب. تعتــر األرض التــي ميكــن تطويرهــا قابلــة لالســتخدام 

ــة تحويلهــا وتقســيمها. بشــكل أفضــل مــن خــالل عملي

أرايض معتمــدة للتطويــر: األرايض التــي تــم منحهــا املوافقــة عــى التطويــر مــن قبــل الجهــة املعنيــة مثــل  ) ب( 

ــح  ــم من ــر، يت ــة عــى التطوي ــة الحصــول عــى املوافق ــد الخضــوع لعملي ــة. بع ــط وســلطة الدول ــة التخطي هيئ

تريــح لتطويــر األرض لتحقيــق االســتفادة القصــوى منهــا. تعــد األرايض الزراعيــة التــي تــم منحهــا مــن قبــل 

هيئــة التخطيــط مثــال منوذجــي لخطــة التطويــر املعتمــدة. فــاألرايض املعتمــدة للتطويــر لديهــا بالفعــل مخطــط 

ــد تقييــم هــذه األرايض الحصــول عــى  ــر املقرتحــة. لذلــك مــن املهــم عن تفصيــي يبــن تفاصيــل خطــة التطوي

ــر املقرتحــة. املخطــط التفصيــي املذكــور حيــث أن قيمــة األرض اآلن خاضعــة لخطــة التطوي

1.2
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أرايض يعــاد تطويرهــا: األرايض إمــا محتملــة التطويــر أو معتمــدة للتطويــر مــع إجــراء بعــض مــن أشــكال  ) ج( 

ــا يف  ــن وضعه ــن املمك ــزال م ــن ال ي ــا ولك ــم تطويره ــي ت ــذه األرايض إىل األرايض الت ــر ه ــا. تش ــر عليه التطوي

ــل. االســتخدام األمث

املفهوم القائم عىل أعىل وأفضل استخدام

يُقصــد بقيمــة االســتخدام القائــم )Existing Use Value( الســعر الــذي ميكــن أن تبــاع بــه العقــارات يف الســوق املفتوحــة 

ــل  ــى وأفض ــد بأع ــن يُقص ــتقبل. يف ح ــم يف املس ــتخدام القائ ــرض االس ــط لغ ــتخدامها فق ــن اس ــه ميك ــرتاض أن ــى اف ع

ــؤدي اىل أعــى قيمــة للعقــار بغــض النظــر  اســتخدام )Highest and Best Use(  االســتخدام االفضــل الــذي ميكــن أن يُ

عــن اســتخدامه الفعــي الحــايل.

وميكــن تعريــف أعــى وأفضــل اســتخدام بأنــه االســتخدام املحتمــل املعقــول والقانــوين لــألرايض الشــاغرة أو العقــارات 

ــا، بدعــم مناســب ويحقــق فائــدة ماليــة ويــؤدي إىل تحقيــق أعــى قيمــة.  التــي يتــم تحســينها، وهــو أمــر ممكــن ماديً

وبالتــايل فــان أي اســتخدام مقــرتح أو نظــري للعقــار يجــب أن ميــر بسلســلة مــن االختبــارات قبــل أن يتــم قبولــه كأعــى 

وأفضــل اســتخدام للعقــار. يف بعــض الحــاالت، قــد يكــون االســتخدام املقــرتح أعــى وأفضــل اســتخدام لــوال بعــض التكاليف 

التــي تغــر صــايف القيمــة املضافــة. مثــال عــى ذلــك، موقــع يســتخدم كمنطقــة صناعيــة ومــن الناحيــة القانونيــة ميكــن 

ــل  ــذا يجع ــالح( وه ــة اإلص ــرة )تكلف ــع كب ــف املوق ــة تنظي ــن تكلف ــاهقة، ولك ــكنية الش ــاين الس ــتخدم اآلن للمب أن يس

قيمــة االســتخدام القائــم أعــى. يف هــذه الحالــة، إذا كان اســتمرار االســتخدام ممكًنــا، فــإن االســتخدام الصناعــي القائــم 

ميكــن أن يكــون أعــى وأفضــل اســتخدام. يف بعــض الحــاالت يتــم إعطــاء املقيمــن تعليــامت محــددة فيــام يتعلــق بأعــى 

وأفضــل اســتخدام مفــرتض. هــذا االســتخدام قــد ال يجتــاز اختبــارات أعــى وأفضــل اســتخدام قانــوين، وميكــن أن تنتــج عنــه 

قيمــة مختلفــة متاًمــا. أحــد األمثلــة عــى ذلــك هــو تقييــم الحدائــق يف حالــة تقديــم تعليــامت للمقيــم بتجاهــل جميــع 

االســتخدامات األخــرى املمكنــة.

1.3

ــخ محــدد ويكــون  ــة عــى نحــو كاف يف تاري ــة ومبين ــة موصوف ــر لقيمــة حقــوق عقاري ــم العقــاري هــو تقدي التقيي

الهــدف األســايس للُمقيّــم هــو تحديــد »القيمــة الســوقية« لألصــل محــل التقييــم عــى ضــوء مجموعــة مــن الحقائــق 

واملعطيــات. ومــن أهــم طــرق التقييــم العقــاري )التــي اســتعرضناها يف مناهــج ســابقة( طريقــة املقارنــة )أســلوب

تقييم التطوير العقاري 2.0



71
جميع الحقوق محفوظة للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ©

الســوق(، طريقــة املقــاول )أســلوب التكلفــة( وطريقــة االســتثامر )أســلوب الدخــل(. وألغــراض تقييــم مواقــع التطويــر 

ــة  ــة، وطريقــة القيمــة املتبقي ــل املقيمــن وهــام طريقــة املقارن ــن مــن قب ــم اســتخدام طريقت العقــاري عــادًة مــا يت

)Residual Valuation( والتــي تعــرف أيًضــا باســم طريقــة تقييــم التطويــر االفرتاضيــة. والهــدف مــن عمليــة التقييــم 

ألغــراض التطويــر هــو تحديــد فيــام إذا كانــت قيمــة التطويــر موجــودة يف املوقــع أو األصــول )املبــاين(، أو فيــام إذا كان 

التطويــر أو إعــادة التطويــر مربــح مــن الناحيــة املاليــة.

ــر )أو  ــث أن التطوي ــة حي ــة العقاري ــايل للملكي ــتخدام الح ــة االس ــد قيم ــم لتحدي ــراء تقيي ــا إج ــم دامئً ــب أن يت ويج

إعــادة التطويــر( ال يتــم إثبــات جــدواه مــن الناحيــة املاليــة إال إذا تجــاوزت قيمــة امللكيــة بعــد االنتهــاء مــن التطويــر 

ــذ  ــد تنفي ــد. عن ــر الجدي ــة إلحــداث هــذا التطوي ــا التكاليــف اإلجاملي ــا إليه ــة مضافً قيمــة االســتخدام الحــايل للملكي

التطويــر يكــون هنــاك نوعــان مــن العنــارص الرئيســية للتكلفــة: قيمــة االســتخدام الحــايل للملكيــة والتــي يتــم بيعهــا 

بخســارة ألغــراض التطويــر، مضافـًـا إليهــا جميــع التكاليــف املحتملــة إلحــداث هــذا التطويــر الجديــد. إذا كانــت قيمــة 

املمتلــكات التــي تــم تطويرهــا حديثـًـا أقــل مــن مجمــوع التكاليــف، فــإن التطويــر يكــون غــر ُمجــدي اقتصاديــا، وهــذا 

يعنــي أنــه، ميكــن التفكــر يف تنفيــذ مــرشوع التطويــر فقــط إذا كانــت القيمــة املقــدرة للتطويــر الجديــد تســاوي عــى 

األقــل مجمــوع تكاليــف التطويــر )قيمــة االســتخدام الحــايل مضافــا اليــه التكاليــف املحتملــة للتطويــر(.

مفهوم التقييم بطريقة القيمة املتبقية

تعــرف هــذه الطريقــة بهــذا االســم؛ ألنّهــا تُشــر إىل املبلــغ املتبقــي بعــد طــرح كافــة التكاليــف املعروفــة أو املتوقعــة الالزمــة 

ــار املخاطــر املرتبطــة بإنجــاز  ــك بعــد األخــذ يف االعتب ــد إنجــازه وذل ــر مــن القيمــة املتوقعــة للمــرشوع عن إلنجــاز التطوي

املــرشوع، وتســمى القيمــة الناتجــة »القيمــة املتبقيــة«.  )معايــر التقييــم الدوليــة 2020 - املعيــار 410 فقــرة 90.1(.

تعــد طريقــة القيمــة املتبقيــة وســيلة لتقييــم العقــارات التــي لديهــا إمكانــات للتطويــر مــن شــأنها أن تســفر عــن زيــادة 

يف الدخــل. وهــي طريقــة تعتمــد عــى تقديــر القيمــة الرأســاملية الحاليــة للدخــل املتوقــع واقتطــاع التكاليــف املحتملــة 

للتطويــر ويكــون املبلــغ املتبقــي هــو القيمــة الحاليــة للعقــار. ويتــم اســتخدام طريقــة القيمــة املتبقيــة يف تقييــم العقارات 

ــح  ــر الرب ــر قيمــة األرض وميكــن اســتخدامها لتقدي ــر طريقــة لتقدي ــم تطويرهــا أو التــي ميكــن تطويرهــا وتعت ــي يت الت

املحتمــل تحقيقــه مــن قبــل املطــور. قــد تكــون امللكيــة قطعــة أرض بيضــاء )فضــاء( ســيتم تطويرهــا أو أرض بهــا مبــاٍن 

قامئــة ســيتم هدمهــا وإعــادة تطويرهــا مببــاِن جديــدة كليًــا. وينطــوي اســتخدام هــذه الطريقــة عــى مهــارة كبــرة، حيــث 

مــن الــرضوري أوالً أن يتــم تحديــد أفضــل تطويــر مناســب للموقــع أو امللكيــة، ومــن ثــم التنبــؤ بقيمــة مثــل هــذا التطويــر 

بعــد أن تــم االنتهــاء منــه.
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تســتند طريقــة القيمــة املتبقيــة عــى مبــدأ أن قيمــة امللكيــة تعتمــد عــى إمكانيــة تطويرهــا. وتتضــح إمكانيــة التطوير 

 )Gross Development Value, or GDV( ــر ــة التطوي ــاميل قيم ــن إج ــرق ب ــة، أي: الف ــة املتبقي ــالل القيم ــن خ م

وتكلفــة التطويــر )Development costs, or DC(. وال تُســتحق القيمــة املتبقيــة إال يف نهايــة مــدة التطويــر. وبالتــايل، 

تكــون القيمــة الحاليــة للملكيــة مســتمدة مــن خصــم القيمــة املتبقيــة. ويُبــن الشــكل )2( املبــدأ الرئيــي لطريقــة 

القيمــة املتبقيــة.

الشكل )2(: املبدأ الرئييس لطريقة القيمة املتبقية

املنهج األسايس لطريقة القيمة املتبقية

تُعتــر طريقــة القيمــة املتبقيــة املنهــج األكــر اســتخداًما لتقييــم أرايض التطويــر العقــاري حيــث يتــم اقتطــاع جميــع التكاليــف 

املُحتملــة مــن التطويــر مــن قيمــة التطويــر املُكتمــل للحصــول عــى القيمــة املُتبقيــة لــألرض. وتنشــأ الصعوبــات يف اســتخدام 

ــاين وعــدم التفــاوض بعــد عــى اإليجــارات كــام تكــون الخطــط وحســابات  ــاء املب ــق هــذه الطريقــة نتيجــًة لعــدم بن وتطبي

ــر  ــل رشاء أرض التطوي ــذي ميكــن أن يدفعــه املشــرتي مقاب ــة أن الثمــن ال ــة القيمــة املتبقي ــة. وتفــرتض طريق ــة مبدئي التكلف

ــق  ــدل تحقي ــل، وب ــة التموي ــاء، وتكلف ــة البن ــر املُنجــز، بعــد خصــم تكلف ــع أو قيمــة التطوي ــض مــن البي ــاري هــو الفائ العق

األربــاح الالزمــة لتنفيــذ املــرشوع. وينبغــي إدراج أربــاح املطــور وإال ســيكون هنــاك افــرتاض ضمنــي بــأن املطــور ســيقوم بتنفيذ 

التطويــر دون أيــة فائــدة ماليــة. يف الغالبيــة العظمــى مــن الحــاالت لــن يكــون هنــاك حافــز عــى اإلطــالق لتنفيــذ التطويــر 

ــر واملســتوى العــايل مــن الخــرة الالزمــة  ــار حجــم األعــامل الكب ــا عندمــا يؤخــذ يف االعتب ــح، وخصوًص ــاك رب مــا مل يكــن هن

لعمليــات التطويــر األكــر نجاًحــا، وكذلــك املخاطــر الكبــرة التــي تنطــوي عليهــا مثــل أنشــطة تنظيــم وادارة هــذه املشــاريع. 

يف بعــض الظــروف املحــدودة، ميكــن القيــام بأعــامل التطويــر دون توقــع تحقيــق أربــاح مــن أنشــطة التطويــر، هــذه الحــاالت 

قــد تتضمــن التطويــر ألغــراض خريــة، أو التطويــر ســعيًا لتحقيــق األنشــطة واألهــداف املؤسســية الخاصــة بأيــة مؤسســة، أو 

ألن األربــاح التجاريــة املتوقعــة أو االقتصاديــات الناتجــة عــن االســتخدام الالحــق للعقــارات املطــورة قــد يعــد مــرًرا للقيــام 

بالتطويــر دون تحقيــق أربــاح. تُبــن االشــكال )3( و)4( طــرق تقديــر القيمــة املتبقيــة لــألرض والقيمــة املتبقيــة لألربــاح.
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ــم تحقيقهــا يف  ــي ت ــد الت ــر املكتمــل عــى أســاس املعلومــات املتاحــة عــن اإليجــارات والعوائ ــر قيمــة التطوي ــم تقدي يت

الوقــت الحــارض حيــث أن التطويــر قــد ال يكتمــل خــالل مــدة عامــن أو ثالثــة أعــوام أو حتــى لفــرتة أطــول، وخــالل هــذا 

الوقــت قــد تحــدث تغــرات كبــرة يف الســوق، وبالتــايل يرتتــب عليهــا تأثــرات عــى القيمــة. وباملثــل، قــد تتأثــر تكاليــف 

البنــاء أو تكاليــف التمويــل قصــر املــدى باألحــداث الخارجيــة، بينــام قــد يتســبب أي تأخــر يف الجــدول الزمنــي ملراحــل 

ــح التخطيــط أو انقطــاع العمــل بســبب ســوء  ــدات يف الحصــول عــى تصاري ــا مــا يحــدث بســبب التعقي ــر )غالبً التطوي

األحــوال الجويــة أو الحمــالت التســويقية غــر الناجحــة( يف إحــداث آثــار ماليــة خطــرة، وخصوًصــا حينــام تكــون تكلفــة 

ــة  ــم إضاف ــاري املكتمــل يت ــر العق ــن الحــد األدىن للقيمــة الســوقية للتطوي ــد م ــة.  وللتأك ــل قصــر األجــل مرتفع التموي

تكلفــة التطويــر وأربــاح التطويــر املطلوبــة إىل تكلفــة املوقــع.

الشكل )3(: تقدير القيمة املتبقية لألرض

الشكل )4(: تقدير القيمة املتبقية لألرباح

تكلفة املوقع + تكاليف التطوير األخرى + أرباح التطوير املطلوبة
= الحد األدىن للقيمة السوقية املطلوبة للتطوير العقاري املكتمل
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يجــب أن يتــم تعديــل هــذه الطريقــة لتُناســب احتياجــات املُقيِّــم املحــددة. إذا كان املوقــع الــذي يتــم تقييمــه هــو 

قطعــة مــن األرض يُحتمــل أنهــا غــر محولــة، فــإن القســط الــذي يتــم دفعــه عنــد تحويــل اســتخدام األرض يجــب أن 

يتــم اقتطاعــه مــن الرقــم املتبقــي. ومــع ذلــك، إذا كان املُقيِّــم يرغــب يف تقديــر القيمــة الســوقية الحاليــة للموقــع مــع 

ملكيــة املبــاين، فــال يتوجــب عليــه اقتطــاع قســط التحويــل املســتحق.

يتــم تحديــد قيمــة األرايض يف الســوق وقــت التطويــر بنــاًء عــى طبيعــة التطويــر الــذي يتــم تنفيــذه، يف حــن أن قيمــة 

األرايض قــد تقــل أو تزيــد مبــرور الوقــت. وبالتــايل تكــون طريقــة القيمــة املتبقيــة قــادرة عــى حســاب:

القيمة القصوى لتطوير املوقع املطروح للبيع يف السوق املفتوحة. ) أ( 

الربح املتوقع من القيام بالتطوير إذا كان املوقع ملًكا للمطور بالفعل. ) ب( 

الحــد األعــى لتكلفــة البنــاء حيــث كان قــد تــم حيــازة األرض، ولذلــك مُيكــن البــت يف التكلفــة املعروفــة  ) ج( 

ــول. ــح املقب والحــد األدىن لهامــش الرب

يحتــاج املُقيِّــم يف تقديــر القيمــة املتبقيــة للموقــع إىل تجميــع العديــد مــن املعلومــات املطلوبــة مثــل تكاليــف البنــاء 

وتكاليــف التمويــل ورســوم املعامــالت والتأجــر وتكاليــف التســويق... وجديــر بالتذكــر أن املعلومــات املتاحــة ميكــن 

اســتخدامها لتحقيــق نتائــج أخــرى، عــى ســبيل املثــال، قــد تكــون األرض بالفعــل ملــًكا للمطــور أو ذات ســعر ثابــت، 

ــر  ــر قيمــة الحــد األدىن للتطوي ــاء أو تقدي ــر القيمــة املتاحــة لإلنفــاق عــى أعــامل البن ــد يرغــب املطــور يف تقدي وق

املكتمــل والالزمــة لتريــر دفــع مثــن معــن لــألرض. 

مكونات قيمة التطوير الُمكتمل وتكلفته  3.0

تقدير قيمة التطوير املُكتمل 

ــة  ــا بقيم ــر ورضبه ــة للتأج ــة القابل ــاحة األرضي ــاب املس ــم حس ــل، يت ــر املكتم ــاملية للتطوي ــة الرأس ــر القيم لتقدي

تأجــر الوحــدات إليجــاد إجــاميل القيمــة اإليجاريــة. ثــم يتــم تحديــد العائــد مــن خــالل تحليــل أســعار بيــع عمليــات 

ــم طريقــة  ــا الســوق بشــكل عــام. ويشــمل هــذا الجــزء مــن التقيي ــي يطلبه ــد الت ــة العوائ ــة ومعرف ــر املامثل التطوي

االســتثامر. وعــادًة مــا يتــم االعتــامد عــى طريقــة الرســملة والتــي تفــرتض توقــع صــايف الدخــل التشــغيي املحتمــل 

ــار األرض  ــدة إيج ــوال م ــار، ط ــة اإليج ــك أو، يف حال ــة التمل ــد يف حال ــه إىل األب ــرتاض تواصل ــع اف ــل م ــار املُكتم للعق

املتاحــة )لفــرتة طويلــة، ورمبــا ملــدة 99 عاًمــا أو أكــر مــا مل يتــم منــح األرض لإليجــار ملــدة زمنيــة مــن قبــل، ويف هــذه 

الحالــة ســتكون متاحــة لباقــي املــدة(. 

3.1
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تقدير قيمة التطوير املُكتمل 

ــع.  ــا للحصــول عــى املوق ــه أن يقــدم عرًض ــام إذا كان علي يف املراحــل األوىل مــن الفحــص، يقــوم املطــور بدراســة في

ــا مــن حيــث التكلفــة، لذلــك فمــن املرجــح أن تكــون  لــن يكــون إعــداد الخطــط التفصيليــة يف هــذه املرحلــة مجديً

املعلومــات املتاحــة للُمقيِّــم مؤقتــة وســطحية. وســتحدد نتيجــة الحســابات فيــام إذا كان املوقــع ذو منفعــة محتملــة. 

ــن  ــن تحس ــتمكنه م ــي س ــبة، والت ــل املناس ــن التفاصي ــد م ــداد املزي ــيقوم بإع ــور س ــإن املط ــك، ف ــر كذل إذا كان األم

ــاول العنــارص الرئيســية للتكلفــة. حســابات التكاليــف. وســيتم اآلن تن

3.2

1.3.2. تكلفة البناء

يتــم تقديــر تكاليــف البنــاء مــن قبــل خبــر معاينــة )مســاح الكميــات( ويتــم التعبــر عنهــا عــادة كمعــدل إجــاميل 

ــذ  ــت التنفي ــاء وق ــف البن ــدر تكالي ــرتح. وتق ــى املق ــة للمبن ــاحة اإلجاملي ــه يف املس ــم رضب ــم يت ــع، ث ــرت مرب ــكل م ل

املقــرتح ملــرشوع التطويــر العقــاري. ويف العــادة ال یوجــد أي مخصــص للتضخــم خــالل فــرتة عقــد البنــاء ولکــن قــد 

يُضَخــم بعــض املطــورون تکالیــف البنــاء، وخاصــة يف فــرتات االرتفــاع الريــع لتکالیــف البنــاء. يجــب أن يهتــم املُقيِّــم 

بتخصيــص مبلــغ كاٍف لتكاليــف البنــاء والتكاليــف الطارئــة، نظــرًا ملــا لهــا مــن تأثــر »قــوي« عــى التكاليــف األخــرى 

)عــى ســبيل املثــال، الرســوم والتمويــل(. 

ــم  ــاري. ويت ــر العق ــؤدي إىل عــدم نجــاح مــرشوع التطوي ــوب ميكــن إن ي ــف عــن الحــد املطل ــادة التكالي كــام أن زي

ــمل  ــي أن تش ــه.  وينبغ ــم تعيين ــذي ت ــاول ال ــع املق ــد م ــع العق ــم توقي ــا يت ــاء عندم ــف البن ــل تكالي ــد تفاصي تحدي

التكاليــف أيًضــا العنــارص املرتبطــة بالتطويــر مثــل الهــدم وإخــالء املوقــع وتجهيــزه حيثــام كان ذلــك مناســبًا. ومــع 

زيــادة الرتكيــز عــى البيئــة فقــد تشــمل التكاليــف معالجــة تلــوث األرض كــرشط مســبق للتريــح بالتخطيــط. ميكــن 

للُمقيِّــم أن يحصــل عــى املشــورة مــن مراقــب الكميــات؛ وقــد يكــون لفريــق التطويــر الخــرة الكافيــة لتقديــم املشــورة 

يف هــذه املرحلــة، بــدالً عــن ذلــك.

2.3.2. الرسوم واألتعاب املهنية

متثــل األتعــاب املهنيــة التــي يتقاضاهــا املهندســون املعامريــون ومراقبــو الكميــات وعــادة مــا تحســب كنســبة مئويــة 

مــن تكاليــف املبنــى وهــي عــادة مــا تــرتاوح بــن 10 و15 يف املائــة مــن تكلفــة املبنــى اعتــامًدا عــى درجــة صعوبــة 

تنفيــذ البنــاء.  ويتــم فــرض الرســوم مــن قبــل الجهــة املعنيــة مقابــل طلبــات التخطيــط واملوافقــة عــى تنظيــم البنــاء. 

كــام تشــتمل الرســوم عمليــة االســتحواذ عــى املوقــع وتكاليــف املعامــالت. وقــد تشــمل الرســوم التصميــم واالرشاف 

ويف املشــاريع الكــرى يُضــاف إدارة املــرشوع.
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3.3.2. تكلفة عقد البناء

ــادة التــي يتعــرض فيهــا  ــد »االرتفــاع واالنخفــاض« – أي الطريقــة املعت ــا لبن ــاء طبًق ميكــن التفــاوض عــى عقــد البن

العميــل أليــة تغــرات مســتقبلية يف معــدالت األجــور وتكاليــف املــواد التــي تحــدث بعــد قبــول العــرض املقــدم مــن 

املقــاول. بــدالً عــن ذلــك، ميكــن أن تســتند التكاليــف عــى عقــد ذو »ســعر ثابــت« والــذي قــد يشــتمل عــى أرقــام 

أعــى للتعويــض عــن مخاطــر ارتفــاع التكاليــف يف املســتقبل. وعنــد تقديــر التكلفــة طبًقــا لهــذه الطريقــة، ســيتوجب 

عــى املقــاول أن يراعــي مــدة العقــد، ونــوع العمــل املطلــوب، والقــدرة عــى الحفــاظ عــى املــواد للتســليم يف وقــت 

الحــق بســعر ثابــت، واملســتوى العــام للنشــاط يف الصناعــة ورؤيتــه املســتقبلية للمــؤرشات االقتصاديــة. 

4.3.2. التكاليف الطارئة

يتــم تخصيــص بــدل يف حــدود 5 يف املائــة مــن إجــاميل تكاليــف البنــاء والرســوم لتغطيــة تكاليــف البنــود غــر املتوقعــة. 

قــد يكــون البــدل أعــى يف حــال كانــت املســاحات الكبــرة مــن حيــث التكلفــة مل يتــم الفصــل فيهــا يف املراحــل املبكــرة.

5.3.2. تكلفة التمويل 

مُيكــن أن تشــمل تكاليــف التمويــل تكلفــة التمويــل طويــل االجــل والتمويــل قصــر األجــل. يكــون التمويــل طويــل 

األجــل لتغطيــة تكاليــف رشاء األصــول وتكاليــف البنــاء. أمــا التمويــل قصــر األجــل فيكــون لغــرض توفــر رأس املــال 

العامــل للحصــول عــى املوقــع، ودفــع مثــن الخدمــات املهنيــة والوفــاء بالشــهادات املؤقتــة والنهائيــة الصــادرة مــن 

قبــل املهنــدس املعــامري. توجــد ثــالث مراحــل تتطلــب التمويــل:

مرحلــة حيــازة األرض: يكــون هــدف االقــرتاض تغطيــة تكاليــف رشاء املوقــع والرســوم والتكاليــف األوليــة  ) أ( 

ــك. املرتبطــة بذل

مرحلة البناء: الحصول التدريجي عى إجاميل القرض الذي تم التفاوض عليه.  ) ب( 

مرحلــة االنتهــاء والتســويق: مبجــرد االنتهــاء مــن التطويــر يصبــح املبنــى متاًحــا لإلشــغال وتحتــاج مرحلــة التســويق إىل  ) ج( 

تكاليــف إضافيــة. عــادة يتــم تســويق التطويــر قبــل اكتــامل البنــاء، ولكــن لــن يتــم تأجــر كل املســاحة إال بعــد أن تصبــح 

بأكملهــا قابلــة لإلشــغال. وحتــى يتــم الوصــول إىل هــذه املرحلــة يعتــر اســتمرار التمويــل قصــر األجــل أمــرًا رضوريــا.

وينبغــي األخــذ يف االعتبــار عنــد تقييــم العقــارات التطويريــة ان يتــم تفســر الغــرض بوضــوح خاصــة إذا كان الغــرض 

مــن اجــل اإلقــراض املضمــون كــام نصــت معايــر التقييــم الدوليــة 22020  عــى انــه يجــب ان يقيــم العقــار يف هــذه 

الحالــة باســتخدام طريقتــن عــى األقــل. كــام يجــب ان يقيــم العقــار كــام هــو )املرحلــة الحاليــة ، وكــام هــو مقــرتح 

)التطويــر املكتمــل(. ذلــك ألن عنــد تقييــم املشــاريع التطويريــة عــادة مــا تكــون هنــاك أجــزاء مــن األرايض مل يتــم 

تطويرهــا بعــد عــى مراحــل املــرشوع املختلفــة. ويحــث املعيــار 410 يف معايــر التقييــم الدوليــة 2020، القســم 

90.8 عــى أهميــة إدراج التمويــل االفــرتايض بحســب معــدالت الســوق يف حــال كان املــرشوع ممــول ذاتيًــا3 .

2  أنظر معايير التقييم الدولية 2020 معيار 410 العقارات التطويرية
3  أنظر دليل الممارسة المهنية لتقييم العقار إصدار 2020
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6.3.2. تكاليف اإلعالن والتسويق

ــة مرتفعــة وغــر متوقعــة  ــر العقــاري. وميكــن أن تكــون تكاليــف الدعاي ــر اإلعــالن والتســويق أساســيان للتطوي يعت

ــة  ــم إعــادة إطــالق الحمل ــا، فقــد يكــون مــن الــرضوري أن تت ــة اإليجــار كــام كان متوقًع ــم عملي ــا؛ عندمــا ال تت متاًم

ــر.  ــدار كب ــة مبق ــادة امليزاني التســويقية وزي

7.3.2. رسوم الوكالة

ــة عنــد إيجــار الوحــدات بعــد االنتهــاء مــن التطويــر وعنــد بيــع االســتثامرات. وعــادًة مــا  يتــم تحمــل رســوم الوكال

يتــم التعبــر عــن الرســوم كنســبة مئويــة مــن القيمــة اإليجاريــة املقــدرة املســتخدمة يف إجــاميل قيمــة التطويــر. ومتثــل 

رســوم بيــع االســتثامر تكاليــف الــرشاء املتوقعــة للمشــرتي، لتشــمل أتعــاب الوكيــل، واملحامــي والرضيبــة. 

8.3.2. أرباح املطور

يتــم عــرض أربــاح املطــور واملخاطــر عــى أنهــا تكلفــة عمليــة التطويــر. وقــد يكــون املبلــغ املطلــوب مبلًغــا مقطوًعــا 

أو نســبة مئويــة مــن القيمــة الرأســاملية للتطويــر املكتمــل أو نســبة مئويــة مــن إجــاميل التكاليــف املرتتبــة عــى ذلــك، 

ويــرتاوح معــدل العائــد املطلــوب تقديــرًا مــن عــرشة إىل خمســة و عرشيــن يف املائــة. ويتــم تقديــر مســتوى األربــاح 

واملخاطــر بنــاًء عــى مــدى صعوبــة االقــرتاح، وحالــة عــدم اليقــن مــن التنبــؤ بالنتائــج املحتملــة، وعالقــة االرتبــاط بــن 

مكونــات التطويــر، واملــدى الــذي ميكــن فيــه تحقيــق الربــح.

 كــام يجــب النظــر يف تكلفــة االســتحواذ عــى األرض كالعمــوالت ونقــل امللكيــة مــا إذا كانــت معروفــة وقــت التقييــم، 

ــن  ــا ب ــار م ــم الحــذر يف االختي ــال. يجــب أن يتوخــى املقي ــزكاة امل ــب املفروضــة عــى دخــل املطــور ك ــا الرضائ أيًض

األســلوبن الســالف ذكرهــام عنــد حســاب ربــح املطــور.

9.3.2. قيمة األرض

يتــم إيجــاد املبلــغ اإلجــاميل املتــاح لــرشاء األرايض عــن طريــق اقتطــاع تكاليــف التطويــر اإلجامليــة مــن صــايف قيمــة 

التطويــر. وتكــون القيمــة املتبقيــة، أو الفائــض، ال تشــمل فقــط تكلفــة املوقــع، ولكــن أيًضــا الرســوم عــى معامــالت 

األرض والرســوم املاليــة للحصــول عــى املوقــع واالحتفــاظ بــه إىل أن يتــم تأجــر التطويــر بالكامــل ويــدر الدخــل.

 ال ميثــل املبلــغ الصــايف بعــد اقتطــاع التكاليــف قيمــة باملعنــى الدقيــق للكلمــة، لكنــه يعتــر داللــة عــى أقــى مبلــغ 

ــاس  ــى أس ــة ع ــد املطلوب ــق العوائ ــالزم تحقي ــن ال ــع إذا كان م ــى املوق ــن للحصــول ع ــه مطــور مع ــن أن يدفع ميك

املعلومــات املتاحــة.
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ميكن تلخيص عملية تحديد القيمة باستخدام طريقة القيمة املتبقية كام يي )الجدول 2(:

خطوات تطبيق طريقة القيمة المتبقية 4.0

)GDV( تقدير إجاميل قيمة التطوير

ــة يف  ــارات املطروح ــرف يف العق ــن الت ــئة ع ــوقية الناش ــم الس ــوع القي ــر مجم ــي تقدي ــر ه ــة التطوي ــاميل قيم إج

التطويــر املقــرتح. ولهــذا الغــرض، يُفــرتض إكــامل تطويــر العقــارات، وإصــدار شــهادة تفيــد قابليتهــا لإلشــغال، وإتاحتهــا 

للبيــع الفــوري.

يتــم اســتنتاج خطــوات التطويــر مــن خــالل الخطــة التفصيليــة املعتمــدة بالفعــل مــن قبــل الجهــة املختصــة، ويتــم 

تقديــر قيمــة كل نــوع مــن أنــواع التطويــر. ويعــد أفضــل دليــل عــى القيمــة الســوقية هــو الدليــل عــى املبيعــات 

املاضيــة مللكيــات مامثلــة؛ ولكــن يجــب مراعــاة العنايــة الالزمــة لضــامن أن عمليــات التطويــر متشــابهة بالفعــل وأنــه 

ال توجــد ظــروف خاصــة محيطــة باملعامــالت تجعلهــا غــر موثــوق بهــا.

ولغرض تحديد القيمة السوقية للوحدات املكتملة، من الشائع افرتاض أن املطور سيقوم مبا يي:

البناء عى أساس األحجام والتصاميم والخصائص السائدة يف املنطقة التي تقع فيها امللكية، و  -

استخدام املستويات الحالية يف القيم دون توقع أي تغير خالل فرتة التطوير.  -

لذلك يعتر إجاميل قيمة التطوير هو مجموع ما يي:

قيمة الوحدات السكنية  •
قيمة الوحدات التجارية  •
قيمة الوحدات الصناعية  •

قيمة املكونات األخرى مثل األرايض الشاغرة لألغراض املؤسسية، والنوادي.  •

4.1

1

GDV إجاميل قيمة التطوير

)ناقص( تكلفة التطوير

=القيمة املتبقية )املستحقة يف نهاية 
)]n[ مدة التطوير

)DC(

GDV – DC

)GDV – DC(

1
)1+i(n

)1+i(n

معامل الخصم )باستعامل معدل 
)  i العائد املطلوب أو تكلفة التمويل

القيمة الرأساملية لألرض

 

الجدول )2(: خطوات تطبيق طريقة القيمة املتبقية
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)TDC( تقدير إجاميل تكلفة التطوير

تشــمل البنــود الرئيســية لتكلفــة التطويــر التكلفــة الفعليــة لبنــاء التطويــر وتكاليــف التمويــل. وميكــن تقديــر إجــاميل 

ــن  ــة. وميك ــر مامثل ــات تطوي ــن لعملي ــل املقاول ــن قب ــة م ــعار املعروض ــتخدام األس ــر باس ــة للتطوي ــة الفعلي التكلف

تحليــل التكلفــة عــى أســاس معــدل كل وحــدة أو كل مــرت. ويقتــر اســتخدام هــذه البيانــات عــى عمليــات التطويــر 

املتشــابهة يف تكوينهــا ويجــب عــى املُقيِّمــن إجــراء تعديــالت مناســبة لتعويــض االختالفــات.

ــاء والرســوم املســتحقة عــن الخدمــات حيــث يُفــرتض أن أي اختــالف  ــاد اســتخدام التكلفــة الســائدة للبن ومــن املعت

ــم أن يشــر إىل اللوائــح والسياســات القامئــة  يف التكاليــف ســيؤدي إىل اختــالف يف ســعر البيــع. كــام يجــب عــى املُقيِّ

التــي تفرضهــا الســلطات ذات الصلــة مثــل الحصــص املحليــة، واملكونــات منخفضــة التكلفــة، واالرتفــاع، والتصميــم، 

وقيــود االســتخدام، ومعــدالت املســاهمة وغرهــا الكثــر. قــد تكــون جميــع هــذه العنــارص ذات تأثــر عــى التكاليــف 

وســيكون لهــا تأثــر عــى املبلــغ املتــاح يف النهايــة لــرشاء األرايض.

هناك العديد من العنارص التي يتعن أخذها يف االعتبار عند حساب اجاميل تكلفة التطوير وتشمل:

4.2

يجب أن يكون تقرير املخطط:

مفصــل ويجــب أن يوضــح أن التطــور الفعــي يشــمل األماكــن الفعليــة للتطويــر املقــرتح، إىل جانــب نظــام الــرف   -

ــخ. ــة، ال ــة الكهربائي ــل محطــات الطاق ــة املفتوحــة واألرض املخصصــة لالســتخدامات املســاعدة األخــرى مث الصحــي، واملنطق

مدعــوم بتفضيــالت الســوق، والتطويــر الحــايل واملقــرتح يف املواقــع املجــاورة، ومتوافــق مــع خطــة التطويــر   -

ــة. ــة الحكومي ــة الجه ــرتح يف منطق ــايل واملق الح

يشمل تقدير القيمة السوقية للتطوير بعد االنتهاء من عملية التطوير )أيًضا يعرف بقيمة التطوير املكتمل(.  -

يحتوي عى أعى وأفضل استخدام لألرض.  -

يشــمل تحديــد ســعر البيــع املحتمــل للتطويــر املقــرتح )الوحــدات الســكنية بنــاًء عــى النــوع، أي منــزل مــن   -

طابــق واحــد ذو رشفــات، أو منــزل مــن طابقــن ذو رشفــات، أو منــازل شــبه منفصلــة، أو شــقق أو غرهــا.( بنــاًء 

عــى اتجاهــات الســوق الحاليــة واملتوقعــة مــع األخــذ بعــن االعتبــار الوضــع االقتصــادي للمــكان.

1.4.2. تكلفة إعداد املوقع

تشمل تكلفة إعداد املوقع تكلفة األرض، الرسوم القانونية والتكاليف املرتبطة برشاء األرض وتكلفة البنية التحتية.

تكلفة األرض: يتم تقديرها من خالل طريقة السوق )املقارنة( أو من خالل تقدير القيمة املتبقية.  ) أ( 

الرسوم القانونية ورسوم التقييم والتكاليف املرتبطة برشاء األرايض وتشمل: ) ب( 

عمليات املسح األولية  -

عمليات مسح املنسوب  -



80
جميع الحقوق محفوظة للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ©

إخالء واضعي اليد، إن وجدوا  -

أعامل الحفر عى سبيل املثال اإلزالة والقطع والتسوية واإلحالل.  -

ــة  ــار املحتمل ــم اآلث ــمل تقيي ــي )Environmental Impact Assessment(: يش ــر البيئ ــم األث ــر تقيي تقري  -

ــر  ــمل التقري ــب أن يش ــام يج ــة. ك ــة الطبيعي ــى البيئ ــاري ع ــر العق ــرشوع التطوي ــة( مل ــت أم إيجابي ــلبية كان )س

ــه وميكــن أن  ــر ســلبًا عــى املناطــق املحيطــة ب ــي تؤث ــع والت ــذ األنشــطة يف املوق ــع تنفي ــات ملن ــر والتوصي التداب

تــؤدي إىل خســائر يف املمتلــكات واألرواح. 

الدراسات الهيدرولوجية   -

.)Development Proposal Report( تقرير التطوير املقرتح  -

مرحلة تنفيذ شبكات البنية التحتية للمرشوع وتسليمها للجهات الرسمية ذات االختصاص : ) ج( 

تجهيز املوقع :  -

ســيتم تجهيــز املوقــع بــكل مــا يلــزم مــن أجــل توفــر االمكانيــات الالزمــة للطاقــم الفنــي للعمــل باملــرشوع  مــن   

) مولــدات كهربائيــة – مكاتــب – اجهــزة حاســب آيل – خزانــات - .... الــخ ( .

أعامل التسوية ونظافة املوقع وعملية اإلحالل :  -

مــن أجــل تســهيل العمــل داخــل املــرشوع ســيتم تســوية املوقــع وتنظيفــه ووفقــاً لتقريــر املختــر لتحليــل عينــة 

مــن الرتبــة فإنــه قــد نضطــر يف بعــض الحــاالت إىل القيــام بعمليــة إحــالل للرتبــة القامئــة مــن أجــل ضــامن اســتقرار 

افضــل لعمليــة انشــاء شــبكات البنيــة التحتيــة والطــرق.

شبكة الطرق :   -

سيتم تنفيذ شبكة الطرق وفق املواصفات واالشرتاطات الفنية المانة محافظة جدة .

العالمات املرورية للطرق :  -

ــارات  ــط - االش ــون القط ــات -عي ــمل ) الدهان ــط وتش ــل املخط ــة داخ ــهيل الحرك ــم وتس ــل تنظي ــن أج ــك م وذل

ــخ ( . ــة ...إل املروري

شبكة تريف مياه األمطار والسيول ومرافقها .  -

شبكة اإلنارة ومرافقها .  -

شبكة الرف الصحي ومرافقها .  -

شبكة التغذية باملياه وصاممات اإلطفاء ومرافقها .  -

أعامل التجميل والتنسيق والتشجر وشبكة الري .  -
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شبكة الجهد املتوسط ومرافقها داخل حدود املخطط.  -

شبكة الهاتف .  -

األرصفة والردورات .  -

تثبيت غرف الكهرباء عى الطبيعة بعد اعتامدها .  -

)د( مرحلة إعداد املخططات التبتريية وتنفيذ البرتات الخرسانية :

إعــداد مخططــات وجــداول تبتريــة تبــن حــدود وأبعــاد ومســاحات األرايض واعتامدهــا مــن األمانــة وســيتم تســليم 

ــكلها  ــتندات بش ــتكون املس ــداول , وس ــات والج ــن املخطط ــة ) DIGITAL ( م ــخة رقمي ــع نس ــة م ــخة ورقي نس

الرقمــي مســتوفاة ومكتملــة ومنتجــة بشــكل فنــي ســليم , و تتوافــق مــع االنظمــة املشــهورة ) الحديثــة ( يف هــذا 

املجــال مثــل ) AUTOCAD, MSEXCEL, ……. ETC( وخالفــه.

تهيئة املناظر الطبيعية  -

املرافق العامة مثل الصاالت العامة، مالعب لألطفال، الخ.  -

2.4.2. تكلفة البناء

متثــل تكلفــة البنــاء البنــد الرئيــي يف تكلفــة تطويــر أي مــرشوع. عنــد التقييــم، وتعتمــد تكاليــف البنــاء عــى نــوع املبنــى 

وأســلوب وتصميــم املبنــى أو املبــاين املعينــة، وعــادة مــا يتــم تقديرهــا بنــاًء عــى التجــارب الســابقة مــع مبــاٍن مشــابهة، 

أو مــن أرقــام تكلفــة البنــاء التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن فهــارس تكلفــة املبــاين املوثــوق بهــا، أو عــن طريــق الحصــول 

عــى أرقــام إرشــادية مــن املقــاول أو املهنــدس املعــامري أو املســاح. حتــى مــع هــذه املســاعدة ال يــزال مــن الصعــب 

القيــام بعمليــات التقديــر التــي تثبــت صحتهــا يف وقــت الحــق، وميكــن أن تثبــت االختالفــات التــي تنتــج عــن ظــروف 

املوقــع أو الرتبــة صعوبــة ذلــك )وكثــرًا مــا يــكاد يكــون مــن املســتحيل أن تحــدد بدقــة الطبيعــة الدقيقــة لظــروف باطــن 

الرتبــة(، أو عــن أشــياء مثــل زيــادة تكاليــف العاملــة أو مــواد البنــاء التــي قــد تحــدث مــع مــرور الوقــت. مــن املرجــح 

أيًضــا أن تختلــف تكاليــف البنــاء الفعليــة تبًعــا لنــوع العقــد مــع مقــاويل البنــاء، حيــث كلــام حــاول املطــور متريــر بعــض 

مخاطــر البنــاء إىل مقــاول البنــاء، ســرتفع الســعر الــذي يطلبــه مقــاول البنــاء. يف معظــم األحيــان يكــون لالســتقرار املــايل 

ــه عــى التفــاوض بــن مختلــف  ــاء بســبب مكانتــه وقدرت ــة تأثــر عــى تكلفــة البن ــه االئتامني للمطــور وســمعته ومالئت

األطــراف. يف الظــروف العاديــة يتــم حســاب تكلفــة البنــاء عــى أســاس تكاليــف البنــاء الســائدة لــكل مــرت مربــع واحــد 

ــا، قــد يكــون مــن املناســب  مــن املســاحة اإلجامليــة لــألرض. ومــع ذلــك، عندمــا تصبــح تفاصيــل املخطــط أكــر تقدًم

إعــداد قامئــة املواصفــات باألســعار أو حتــى جــدول كميــات ُمســّعر. وتكــون تكلفــة البنــاء عــادًة هــي مجمــوع:

أعــامل املوقــع، وتشــمل التكاليــف الناتجــة مــن هــدم املبــاين القامئــة وتســوية أو تعبئــة املوقــع، اختبــارات  ) أ( 

ــخ ــوار، ال ــة باألس ــناد واإلحاط ــن األرض واإلس باط



82
جميع الحقوق محفوظة للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ©

تكاليف أعامل الطرق وتركيب الخدمات وأعامل الرف الصحي. ) ب( 

تكلفة تشييد املباين، إلخ. ) ج( 

تكلفة أعامل املناظر الطبيعية. ) د( 

رســوم الفائــدة عــى جميــع املبالــغ املاليــة املخصصــة لجميــع بنــود أعــامل البنــاء مــن التاريــخ الــذي ســيتم  ) ه( 

ــر املكتمــل، إمــا عــن طريــق اإليجــار أو مــن خــالل البيــع. تحملهــا إىل التاريــخ املتوقــع الســتالم عائــدات التطوي

3.4.2. الرسوم املهنية

يعــد إرشاك الخدمــات املهنيــة يف أي مــرشوع تطويــر أمــرًا ال مفــر منــه. أحيانـًـا تكــون الرســوم املدفوعــة للمهنيــن كبــرة. 

وتعتمــد عضويــة الفريــق عــى طبيعــة ونطــاق التطويــر ولكــن عــادًة مــا تتضمــن مهنــدس معــامري، مخطــط، مراقــب 

ــن  ــق املهني ــد يشــمل فري ــًدا، ق ــر األكــر تعقي ــكا. يف مرشوعــات التطوي ــن ومهندســن ميكاني ــات، مهندســن مدني كمي

واملتخصصــن مهندســن كهربائيــن ومهنــديس أنظمــة ومصممــي الديكــور الداخــي ومستشــاري املناظــر الطبيعيــة.

تختلــف الرســوم املســتحقة حســب صعوبــة عمليــة التطويــر ويتــم تحديدهــا عــادًة عــى أســاس معــدل األجــور الخــاص 

بــكل مهنــة حســبام تنــص عليــه مجالــس كل منهــا. لكــن يف واقــع األمــر، وعــى الرغــم مــن ذلــك، يوفــر هــذا املعــدل 

األســاس الــذي يتــم التفــاوض عليــه لتعديــل انتظــام األعــامل االستشــارية لصالــح املطــور.

إذا كان لــدى املطــور االستشــارين واملتخصصــن الخاصــن بــه، فــإن مــن املناســب إجــراء تقديــر للرســوم املســتحقة لهــم كــام لــو كانــت 

الخدمــات مقدمــة مــن قبــل مستشــارين مســتقلن. وعــادًة مــا ســتكون تكلفــة الرســوم واملصاريــف املهنيــة هــي مجمــوع مــا يــي:

تكلفــة توظيــف االستشــارين الالزمــن لتصميــم واســتكامل التطويــر، والتــي قــد تشــمل املهندســن املعامريــن مراقبــي  ) أ( 

الكميــات، مهنــديس املوقــع، مجموعــة مــن املتخصصــن اآلخريــن مبــا يف ذلــك املخططــن واملهندســن الكهربائيــن واملتخصصن 

يف االتصــاالت ومهنــديس التدفئــة والتهويــة، مصممــي الديكــور الداخــي، ومهنــديس املصاعــد، استشــاري املناظــر الطبيعيــة، 

ومــا إىل ذلــك. وبخــالف املشــاريع الصغــرة جــًدا مــن املحتمــل أن تكــون هنــاك حاجــة أيًضــا إىل تعيــن مديــر للمــرشوع.

قــد يكــون الهيــكل النموذجــي للرســوم عــى النحــو التــايل بالنســبة للخــراء االستشــارين األفــراد وقــد ميثــل مجمــوع 

تلــك األجــور حــوايل 12% إىل 15% مــن تكلفــة البنــاء:4

أتعاب املهندس املعامري - 7% من إجاميل تكلفة املرشوع  -

أتعاب مراقبي الكميات - 1% من إجاميل تكلفة املرشوع  -

أتعاب املهندسن املدنين - 4% من إجاميل تكلفة البناء  -

أتعاب املهندس امليكانيي واملهندس الكهربايئ - 2% من إجاميل تكلفة البناء  -

مدير املرشوع - 1% من إجاميل تكلفة البناء  -

ــن  ــي تحســب م ــع أجــور الخــراء االستشــارين، والت ــوال املســتخدمة لدف ــع األم ــدة عــى جمي رســوم الفائ ) ب( 

ــر. ــدات التطوي ــى عائ ــه ع ــول في ــع الحص ــد املتوق ــف إىل املوع ــد التكالي ــم تكب ــح أن يت ــخ املرج التاري

رسوم التقسيم والخطط وحقوق امللكية: يتم تعين رسوم مساحي األرايض بناًء عى جدول مجلس املساحن.  ) ج( 

4    األرقام استرشادية وقد تتفق أو تختلف مع السوق كلَيا أو جزئًيا.
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4.4.2. تكلفة التمويل

تشــمل تكلفــة متويــل مــرشوع تطويــر عقــاري رســوم التمويــل وتكاليــف الفائــدة. رســوم التمويــل هــي رســوم ناتجــة عن 

ترتيــب التمويــل )مثــل رســوم دراســة امللــف، رســوم املســح والتقييــم...( وتعتمــد عــى طريقــة التمويــل وصيغتــه. وهــذه 

الرســوم غــر ثابتــة وهــي محــل للتفــاوض بــن املطــور واملُمــول، ولكنهــا عــادة مــا تعكــس حجــم القــرض املطلــوب، وقــد 

تكــون مــا بــن 3 و10% مــن قيمــة القــرض. أمــا تكاليــف الفائــدة فهــي عنــر حاســم يف التقييــم وتعكــس إمــا التكلفــة 

الفعليــة للمطــور مــن اقــرتاض املــال أو تكلفــة ضمنيــة )تعكــس تكلفــة الفرصــة البديلــة(. ويعكــس ســعر الفائــدة الــذي 

تــم التفــاوض عليــه حجــم القــرض، ومــدة الســداد وعــالوة املخاطــر والتــي تشــمل عــالوة مخاطــر االئتــامن، مخاطــر 

الســيولة ومخاطــر تغــر أســعار الفائــدة، مخاطــر الســوق، املخاطــر الترشيعيــة والقانونيــة ومخاطــر التضخــم. ويرتبــط 

حجــم التمويــل وتكلفتــه عــى العديــد مــن العوامــل منهــا: حجــم املطــور ومالئتــه املاليــة، وســجل نشــاط اقرتاضــه، نــوع 

التطويــر، قيمــة الرهــن، جــدوى املــرشوع، الخــرة يف اإلدارة وإجــاميل قيمــة التطويــر للمــرشوع. يســتعرض الشــكل )5( 

مكونــات ســعر الفائــدة.

ألغــراض تطبيــق طريقــة القيمــة املتبقيــة عــادة مــا يتــم حســاب تكاليــف التمويــل باســتخدام طريقــة قاعــدة االختبــار 

ــارة  ــي عب ــة ه ــار والتجرب ــدة االختب ــة. قاع ــر دقيق ــة غ ــابها بطريق ــم حس ــايل يت ــة )Rule Of Thumb( وبالت والتجرب

عــن مجموعــة مــن املبــادئ التوجيهيــة التــي تقــدم املشــورة املبســطة بشــأن موضــوع معــن. عــادة، قاعــدة االختبــار 

والتجربــة تقــوم بتقديــم نتائــج تعتمــد عــى املامرســة والخــرة بــدال مــن األســس النظريــة والعلميــة. ومــن املامرســات 

املعتــادة تقديــر تكاليــف التمويــل بالنســبة ملشــاريع التطويــر العقــاري عــى أســاس:

الشكل )5(: مكونات سعر الفائدة

50٪ من تكلفة تطوير املرشوع  X  كامل  مدة التطوير X  كامل الفائدة
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5.4.2. التكاليف الطارئة

وهــو عبــارة عــن تخصيــص يتــم حفظــه لتغطيــة تكاليــف البنــود غــر املتوقعــة أو التكاليــف اإلضافيــة يف مــواد البنــاء 

أو العنــارص األخــرى مثــل رســوم أو تكاليــف االقــرتاض التــي قــد ال تصبــح واضحــة إال مبجــرد بــدء عمليــة البنــاء. ومــن 

الشــائع أن يتــم تخصيــص بــدل بنســبة 5% مــن التكلفــة اإلجامليــة للتطويــر لتغطيــة التكاليــف. 

يف حــن أن احتــامل نشــوء التكاليــف الطارئــة يعــد أمــرًا حقيقيًــا للغايــة ويجــب أن يؤخــذ يف االعتبــار، إال أنــه ال ينبغــي 

اإلفــراط يف التخصيــص حيــث أن بعــض البــدالت قــد متــت يف بنــود التكاليــف الفرديــة مثــل تكلفــة البنــاء وتكلفــة البنيــة 

التحتيــة. يجــب أال يكــون املُقيّــم مفــرط الحــذر يف تقييمــه ألن ذلــك قــد يــؤدي إىل تقييــم املوقــع بأقــل مــن قيمتــه أو 

أن التطويــر يصبــح غــر قــادر عــى املنافســة. عنــد القيــام بتقييــامت التطويــر هنــاك حاجــة لتحقيــق التــوازن بــن الحــذر 

والواقعيــة إذا كان ســيتم رشاء مواقــع التطويــر املناســبة وســيتم تحقيــق أربــاح تطويــر مقبولــة.

6.4.2. تكاليف اإلعالن والتسويق

ميكــن أن تشــمل تكاليــف اإلعــالن والتســويق عــى نفقــات اإلعــالن يف صحيفــة ومجلــة واإلذاعــة والتلفزيــون، ولوحــات 

ــة العامــة. كــام توفــر  ــة وتكاليــف الدعاي ــة والنــرشات الصحفي ــات وغرهــا مــن املــواد الدعائي املوقــع، وطباعــة الكتيب

اإلنرتنــت وســيلة إعالنيــة جديــدة تقــدم تغطيــة واســعة النطــاق. ويتــم تقديــر املبلــغ املُخصــص لإلعــالن والتســويق مــن 

خــالل حســاب تكلفــة الحملــة املقرتحــة. ســيكون مــن غــر املناســب أن يتــم حســاب تكلفــة الدعايــة كنســبة مئويــة 

ــر. ينبغــي أن ترتبــط  ــوع معــن مــن التطوي ــرة بن ــه خــرة كب مــن قيمــة رأس املــال أو اإليجــار إال إذا كان املطــور لدي

تقديــرات تكلفــة اإلعــالن والرتويــج بنــوع املمتلــكات املزمــع تســويقها ودرجــة الســهولة أو الصعوبــة املحتمــل اختبارهــا 

يف تحقيــق عمليــات التــرف بهــا بطريقــة مرضيــة. وقــد تتمثــل مصــادر التقديــر املوثوقــة يف املطوريــن ووكالء العقــارات 

واستشــاري التســويق الذيــن لديهــم تجــارب ســابقة يف التعامــل مــع مثــل هــذا النــوع مــن العقــارات أو التطويــرات. 

ومــن املهــم خــالل الظــروف االقتصاديــة الصعبــة أال يتــم تقديــر تكلفــة هــذا البنــد بأقــل مــن قيمتــه حيــث يكــون مــن 

الصعــب للغايــة التــرف يف العقــارات وبالتــايل تتطلــب تكلفــة دعايــة أعــى.

7.4.2. تكاليف الوكالة

تنشــأ تكاليــف الوكالــة عنــد إيجــار الوحــدات بعــد االنتهــاء مــن التطويــر أو عنــد بيــع الوحــدات املُطــورة. وعــادًة مــا 

يتــم التعبــر عــن الرســوم كنســبة مئويــة مــن القيمــة اإليجاريــة املقــدرة املســتخدمة يف إجــاميل قيمــة التطويــر. ومتثــل 

ــة وتصــل إىل  ــل، واملحامــي والرضيب ــرشاء املتوقعــة للمشــرتي، لتشــمل أتعــاب الوكي ــف ال ــع االســتثامر تكالي رســوم بي

نســبة تــرتاوح مــن )5_10 يف املائــة( مــن ســعر البيــع.

8.4.2. أرباح ومخاطر املطور

يتــم عــرض أربــاح املطــور عــادة كنســبة مئويــة مــن القيمــة الرأســاملية للتطويــر املكتمــل أو نســبة مئويــة مــن إجــاميل 

التكاليــف املرتتبــة عــى ذلــك. وقــد تختلــف نســبة األربــاح املطلوبــة مــن مطــور اىل اخــر عــى الرغــم مــن قيامهــم 
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8.4.2. التكاليف األخرى

وتشــمل التكاليــف األخــرى املســاهمة يف تحســن طريــق الوصــول، والــرف الصحــي الرئيــي ومرافــق وقــوف الســيارات 

يف املنطقــة، واكتســاب املصالــح، الــخ.

9.4.2. القيمة املتبقية املتاحة لألرض

يتــم الحصــول عــى القيمــة املتبقيــة لــألرض عــن طريــق اقتطــاع إجــاميل تكلفــة التطويــر مــع إجــاميل قيمــة التطويــر. 

ويتــم تقديــر إجــاميل تكلفــة التطويــر وإجــاميل قيمــة التطويــر يف نهايــة فــرتة التطويــر. ومــن ثــم تكــون القيمــة املتبقيــة 

يف الواقــع هــي قيمــة مســتقبلية، مــام يتطلــب تحويــل القيمــة إىل قيمــة حاليــة. ومــن املهــم أيًضــا اختيــار معــدل الخصــم 

املناســب للقيمــة الحاليــة. وعــادة يتــم االعتــامد عــى معــدل خصــم يعكــس معــدل االقــرتاض ليعكــس تكلفــة متويــل 

املــرشوع. ميكــن تلخيــص عنــارص تكلفــة التطويــر يف الشــكل )7(

ــح واملخاطــر  ــا بحســاب الرب ــن خالله ــوم املطــور م ــد يق ــي ق ــن الطــرق الت ــدد م ــاك ع ــر. وهن ــة التطوي بنفــس عملي

املطلوبــة، وهــذا يتوقــف عــادًة عــى طبيعــة التطويــر واملخاطــر التابعــة، والتنافــس عــى مشــاريع التطويــر يف الســوق، 

ومــدة التطويــر والتوقــع للعوائــد املســتقبلية ملــرشوع التطويــر. ويتأثــر معــدل العائــد املطلــوب بدرجــة مخاطــر املرشوع 

التــي ترتبــط مبتغــرات اقتصاديــة ومتغــرات مــرشوع التطويــر )الشــكل 6(.

الشكل )6(: تأثري املتغريات االقتصادية ومتغريات مرشوع التطوير عىل أرباح املطور 

الشكل )7(: أهم مكونات تكلفة التطوير العقاري



86
جميع الحقوق محفوظة للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ©

التطبيــق العمــي املبــن يف املثــال التــايل )مــن الخطــوة 1 إىل الخطــوة 8 أدنــاه( يصــف كيفيــة حســاب كل عنــر مــن 

عنــارص تكاليــف التطويــر قبــل أن يتــم التطــرق لطريقــة العمــل الكاملــة لتقديــر القيمــة املتبقيــة:

سعر البيع املحتمل للتطوير املقرتح هو كام يي:

)GDV( السؤال: احسب القيمة اإلجاملية للتطوير

اإلجابة: أنظر إىل الجدول )5(.

)GDV( الخطوة1: حساب إجاميل قيمة التطوير

يقرتح مطور أرض مساحتها 8 هكتار ملرشوع تطوير يتكون من منازل سكنية عى النحو التايل:

تطبيق طريقة القيمة المتبقية 5.0

الجدول )3(: مكونات مرشوع التطوير العقاري

الجدول )4(: أسعار البيع املحتملة ملرشوع التطوير العقاري

نوع البناء

إجاميل عدد الوحدات

منازل من طابق واحد

منازل من طابق واحد شبه منفصلة

منازل من طابق واحد برشفة

منازل من طابق واحد منخفضة التكلفة

منازل من طابقن برشفة

عدد الوحدات

50

10

50

5

20

135

نوع البناء

منازل من طابق واحد

منازل من طابق واحد شبه منفصلة

منازل من طابق واحد برشفة

منازل من طابق واحد منخفضة التكلفة

منازل من طابقن برشفة

سعر البيع املقرتح )ريال سعودي للوحدة(

100,000

160,000

42,000

300,000

150,000
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الخطوة2: حساب تكاليف البنية التحتية

تكون تكلفة توفر البنية التحتية لعملية التطوير عى النحو التايل:

السؤال: احسب تكلفة البنية التحتية

اإلجابة: أنظر إىل الجدول )7(.

الجدول )6(: تكلفة البنية التحتية للوحدة

الجدول )7(: تكلفة توفري البنية التحتية ملرشوع التطوير العقاري

)GDV( القيمة اإلجاملية للتطوير :)الجدول )5

عنرص البنية التحتية

التليفونات

محطات املياه

الطرق واملصارف

الرصف الصحي

الكهرباء

عدد الوحدات

7,000

3,000

6,000

1,000

4,000

نوع البناء

القيمة اإلجاملية للتطوير

منازل من طابق واحد

منازل من طابق واحد شبه منفصلة

منازل من طابق واحد برشفة

منازل من طابق واحد منخفضة التكلفة

منازل من طابقن برشفات

أنواع البنية التحتية

إجاميل تكلفة البنية التحتية

التليفونات

محطات املياه

الطرق واملصارف

الرصف الصحي

الكهرباء

عدد الوحدات

50

10

50

5

20

135

عدد الوحدات

135

135

135

135

135

السعر 
)ريال سعودي للوحدة(

100,000

160,000

42,000

300,000

150,000

تكلفة البنية التحتية
)ريال سعودي للوحدة(

7,000

3,000

6,000

1,000

4,000

قيمة التطوير
)ريال سعودي(

5,000,000

1,600,000

2,100,000

1,500,000

3,000,000

13,200,000

تكلفة البنية التحتية
)ريال سعودي(

945,000

405,000

810,000

135,000

540,000

2,835,000
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ر تكلفة البناء بالنسبة ملرشوع التطوير العقاري السؤال: قدِّ

اإلجابة: أنظر إىل الجدول )9(.

الجدول )8(: تكلفة البناء للمرت املربع

الجدول )9(: تكلفة البناء ملرشوع التطوير العقاري

الخطوة3: حساب تكلفة البناء

قام مراقب الكميات بتقدير تكلفة البناء عى النحو التايل:

الخطوة4: تقدير األجور املهنية

بنــاًء عــى تكلفــة املــرشوع )أي تكلفــة البنيــة التحتيــة وتكلفــة البنــاء(، قــم بحســاب األجــور املهنيــة إذا علمــت أن 

أجــور املهندســن متثــل 5% مــن تكلفــة البنيــة التحتيــة. وأجــور املهنــدس املعــامري ومراقبــي الكميــات متثــل 10% مــن 

تكلفــة البنــاء.

اإلجابة: أنظر إىل الجدول )10(.

نوع البناء

منازل من طابق واحد

منازل من طابق واحد شبه منفصلة

منازل من طابق واحد برشفة

منازل من طابق واحد منخفضة التكلفة

منازل من طابقن برشفة

نوع البناء

منازل من طابق واحد

منازل من طابق واحد شبه منفصلة

منازل من طابق واحد برشفة

منازل من طابق واحد منخفضة التكلفة

منازل من طابقن برشفة

عدد الوحدات

50

10

50

5

20

عدد الوحدات

50

10

50

5

20

مساحة البناء
)مرت مربع(

120

200

60

280

180

مساحة البناء
)مرت مربع(

120

200

60

280

180

تكلفة البناء
)ر.س./مرت مربع(

400

450

300

700

400

تكلفة البناء
)ر.س./الوحدة(

48,000

90,000

18,000

196,000

72,000

تكلفة البناء
)ر.س./مرت مربع(

400

450

300

700

400

إجاميل تكلفة البناء 
)وفًقا ألنواع املنازل(

2,400,000

900,000

900,000

980,000

1,440,000

6,620,000إجاميل تكلفة البناء



89
جميع الحقوق محفوظة للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ©

الخطوة5: تقدير التكلفة املالية

لنفرتض أن مرشوع التطوير العقاري سيتم متويله عن طريق االقرتاض بنسبة %50 . 

تكاليف التطوير العقاري حتى اآلن هي عى النحو التايل:

إذا كان سعر اإلقراض األسايس هو 10% سنويًا ومدة التطوير عامن احسب تكلفة التمويل.

اإلجابة: يف املعتاد، يتم احتساب تكلفة التمويل عى أساس 50% من تكلفة التطوير وكامل مدة التطوير )جدول 12(.

الجدول )10(: تكلفة األجور املهنية ملرشوع التطوير العقاري

الجدول )11(: مجموع تكاليف التطوير

عنرص األجور املهنية

إجاميل األجور املهنية

أجر املهندس:
5% من 2,835,000 ريال سعودي  •

أجر املهندس املعامري ومراقبي الكميات:
10% من 6,620,000 ريال سعودي  •

تحليل األجور 
)ريال سعودي(

141,750

803,750

662,000

عنرص التطوير

تكاليف التطوير

األجور املهنية

مجموع تكاليف التطوير 
)بدون تكاليف التمويل(

تكلفة البناء

إعداد املوقع

مجموع تكاليف التطوير بدون تكاليف التمويل 

تسجيل حقوق امللكية

تكلفة التمويل:
)50٪ من 10,338,750 ر.س. ملدة 

عامن بسعر فائدة ٪10(

تكلفة البنية التحتية

)ريال سعودي(

التكلفة )ريال سعودي(

70,000

10,338,750

.1

.1

6,620,000 .4

10,000

1,033,875

.2

.2

803,750

10,338,750

.5

.6

2,835,000 .3
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التكاليف الطارئة )5٪ من تكلفة 
املرشوع 10,855,688 ر.س.(

568,631 .4

الجدول )12(: تقدير تكلفة التمويل

الجدول )13(: تقدير التكاليف الطارئة

)TDC( تقدير تكلفة التطوير :)الجدول )14

تكاليف التطوير

عنرص التطوير

مجموع تكاليف التطوير بدون تكاليف التمويل 

مجموع تكاليف التطوير )بدون تكاليف التمويل( 

تكلفة التمويل:
)50٪ من 10,338,750 ر.س. ملدة 

عامن بسعر فائدة ٪10(

تكلفة التمويل:

مجموع تكاليف التطوير مع تكاليف التمويل

التكلفة )ريال سعودي(

التكلفة )ريال سعودي(

10,338,750

10,338,750

.1

.1

1,033,875

1,033,875
11,372,625

.2

.2

.3

الخطوة6: تقدير التكاليف الطارئة

ر القيمــة التــي يجــب تخصيصهــا للتكاليــف الطارئــة اذا افرتضنــا أن بــدل )ُمخصــص( التكاليــف الطارئــة  الســؤال:  قــدِّ

مُيثــل 5% مــن أجــاميل تكاليــف التطويــر شــاملة تكاليــف التمويــل . اإلجابــة: أنظــر إىل الجــدول )13(.

الخطوة7: تقدير أرباح املطور

الســؤال:  بنــاًء عــى القيمــة اإلجامليــة للتطويــر )GDV( التــي تــم تقديرهــا يف الجــدول رقــم 5 كــم تبلــغ قيمــة صــايف 

أربــاح التطويــر ومــن ثــم القيمــة املتبقيــة لــألرض؟

اإلجابة:  سيتم افرتاض أرباح املطور بناًء عى هامش يساوي 10% من إجاميل تكلفة التطوير TDC )الجدول 14(.

الخطوة8: تقدير صايف قيمة التطوير والقيمة املتبقية لألرض

يتــم حســم إجــاميل تكلفــة التطويــر TDC وأربــاح املطــور مــن القيمــة اإلجامليــة للتطويــر GDV للحصــول   .1

ــر. )جــدول 15( ــة التطوي ــى صــايف تكلف ع
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يتم إيجاد القيمة الحالية للناتج لي نحصل عى القيمة املتبقية لألرض. )جدول 15(  .2

)TDC( إجاميل تكلفة التطوير

عنرص التطوير

األجور املهنية

القيمة الحالية لصايف قيمة التطوير )القيمة املتبقية لألرض(

TDC   إجاميل تكلفة التطوير

تكلفة البناء

صايف قيمة التطوير )يف نهاية فرتة التطوير )سنتن(

التكاليف الطارئة 

 القيمة املتبقية تقريًبا

إعداد املوقع

)GDV( القيمة اإلجاملية للتطوير

تسجيل حقوق امللكية

TDC   إجاميل تكلفة التطوير

تكلفة البنية التحتية

TDC أرباح املطور 10٪ من تكلفة التطوير

تكلفة التمويل 

مدة التطوير سنتن ومعدل الخصم ٪10.     

بالريال

بالريال

70,000

13,200,000

6,620,000

93,050

542,784

547,000 

10,000

11,915,409

803,750

11,915,409

2,835,000

1,191,541

1,033,875

546,843.64
FV

)1+i(n
PV =

الجدول )15(: تقدير القيمة املتبقية لألرض

تُســتخدم طريقــة القيمــة املتبقيــة عــى نطــاق واســع يف تقييــم حــاالت التحويــل ألن املُقيمــن عــى يقــن مــن نــوع 

التطويــر الــذي يتــم تنفيــذه. ويرجــع ذلــك إىل وجــود خطــة تفصيليــة مقدمــة مــن قبــل املطــور الــذي ميكــن االتصــال 

ــون جــًدا مــام يجعــل  ــر. يف معظــم الحــاالت يكــون املطــورون متعاون ــل حــول هــذا التطوي ــد مــن التفاصي ــه ملزي ب

توافــر البيانــات أســهل. ولكــن يجــب توخــي الحــذر عنــد اســتخدام بيانــات املطوريــن ألن البعــض تكــون لديهــم نزعــة 

للتلفيــق أو املبالغــة يف البيانــات للحــد مــن القيمــة الســوقية لــألراض ي والتــي ســتقلل بشــكل مبــارش األقســاط التــي 

ســيتم دفعهــا لتحويــل أراضيهــم. ونســتعرض خــالل هــذه الفقــرة أهــم نقــاط قــوة وضعــف طريقــة القيمــة املتبقيــة.

نقاط القوة والضعف لطريقة القيمة المتبقية 6.0
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نقاط قوة طريقة القيمة املتبقية

نقاط ضعف طريقة القيمة املتبقية

ميكن تلخيص مزايا طريقة القيمة املتبقية لتقييم مشاريع التطوير العقاري يف النقاط التالية:

ميكــن إجــراء التقييــم باســتخدام طريقــة القيمــة املتبقيــة برعــة كبــرة يف مرحلــة مبكــرة مــن مــرشوع  ) أ( 

التطويــر ويف الوقــت الــذي يكــون فيــه مــن املســتحيل غالبًــا يف أيــة حالــة أن يتــم التقييــم باســتخدام عــدد كبــر 

مــن املتغــرات وبقــدر كبــر مــن التفصيــل.

ــك، ويســاعد عــى التفكــر يف  ــامل النجــاح املــايل، أو غــر ذل يســاعد اســتخدامها عــى التحقــق مــن احت ) ب( 

املخطــط املحتمــل يف مرحلــة مبكــرة جــًدا، وبذلــك تســاعد املطــور عــى تقريــر فيــام إذا كان ســيمي قدًمــا يف 

ــد مــن النفقــات. ــة أم ســيتخى عــن املخطــط دون املزي ــة الفحوصــات اإلضافي مواصل

التنبــؤ بقيــم مســتقبلية يتــم موازنتهــا بالقيــم األكــر يقيًنــا يف الحــارض، واســتخدام األرقــام املعروفــة مــام  ) ج( 

ــر. ــم التطوي ــات تقيي ــل الخطــر الكامــن يف عملي يســاعد عــى تقلي

يتمكن املُقيِّمون ذوي الخرة والكفاءة من تحقيق نتائج ميكن االعتامد عليها بشكل واضح باستخدام هذه الطريقة. ) د( 

عندمــا يســتخدم املُقيِّمــون صيغــة التدفقــات النقديــة املخصومــة لتقييــم التطوير فإنهــم يف الواقــع يقومون  ) ه( 

باســتخدام طريقــة القيمــة املتبقيــة ألن املفهــوم الــذي تُحســب القيمــة عــى أساســه يبقــى هــو نفســه، وتكمــن 

االختالفــات بــن الطريقتــن يف الصيغــة التــي يتــم بهــا عــرض التقييــم وإدراج الكثــر مــن املتغــرات واملزيــد مــن 

البــدالت للوقــت بشــكل خــاص.

ــة رصيحــة عــى كل جــزء مــن األجــزاء  ــة بإجــراء تعديــالت فردي ــم يف طريقــة القيمــة املتبقي يقــوم املُقيِّ ) و( 

املكونــة للحســاب ولتريرهــا يف ضــوء طريقــة املقارنــة املبــارشة يتــم إجــراء تعديــالت عــى جوانــب مثــل املنظــر، 

واملوقــع، والوقــت، وغــر ذلــك.

ــة بالغــة بالنســبة  ــر ذات أهمي ــة، والتــي تعت ــة الجــدوى األساســية الكامن ــاول طريقــة القيمــة املتبقي تتن ) ز( 

ــذت بشــكل صحيــح، فإنهــا ســتُقيِّم تأمــن القــرض، ومخاطــر األصــول األساســية  ملؤسســة التمويــل، وإذا مــا نُف

ــة. ــات النقدي ــات التدفق وتوقع

ميكــن تطبيــق طريقــة القيمــة املتبقيــة لتقييــم املخاطــر وتحليــل الحساســية. هــذه القــدرة عــى تقييــم املخاطــر ال  ) ح( 

ــا مــا يشــمل جميــع هــذه العنــارص.  ميكــن أن تتحقــق مــن خــالل الطــرق أخــرى، عــى الرغــم مــن أن معــدل الرســملة غالبً

يتم انتقاد طريقة القيمة املتبقية بصورة متكررة ومن بن االنتقادات ما يي:

عــادة مــا تســتغرق عمليــات التطويــر شــهوًرا ورمبــا ســنوات لتكتمــل، وخــالل مــدة التطويــر، تكــون األرقــام  ) أ( 

املتوقعــة يف األســاس عرضــًة للتغيــر.

6.1

6.2
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إجراءات عملية التقييم

تبدأ عملية التقييم عندما يتلقى املقيم تعليامت من العميل وتشمل إجراءات التقييم كام يي: 

فتح امللف وتسجيل القضية  -

تحديد نوع امللكية والغرض من التقييم  -

تحديد نوع الفائدة القانونية، واستخدام األرايض املسموح به والقيود  -

فحص امللكية املعنية  -

التحقق من حقوق امللكية يف مكتب تسجيل األرايض  -

التأكد من حالة التخطيط يف مكتب التخطيط  -

التغيــرات الصغــرة نســبيًا يف بعــض املتغــرات قــد تتســبب يف تغــرات كبــرة جــًدا يف التقييــم وإذا حــدث  ) ب( 

تغيــر يف عــدة متغــرات، فمــن الواضــح أن التأثــر الــكي قــد يكــون كبــرًا.

هناك عدد كبر من التقديرات التي يجب أن يجريها املُقيِّم مام يتسبب يف زيادة فرص الخطأ. ) ج( 

يتــم التقييــم يف لحظــة زمنيــة معينــة وجميــع تقديــرات املُقيِّــم يجــب أن تتــم كــام لــو كانــت يف نفــس ذلــك  ) د( 

الوقــت.

يتســبب إخفــاق املُقيِّمــن يف مراعــاة التغــرات خــالل مــدة التطويــر يف الحصــول عــى نتائــج غــر واقعيــة  ) ه( 

مــن اســتخدام هــذه الطريقــة.

ــم  ــة والقي ــم اإليجاري ــة للقي ــم املتوقع ــتخدام القي ــدم اس ــالل ع ــن خ ــة م ــج مضلل ــة نتائ ــي الطريق تعط ) و( 

الرأســاملية كــام هــي يف تاريــخ االنتهــاء املتوقــع للمــرشوع بــدالً مــن تلــك القيــم التــي يتــم توقعهــا يف بدايــة 

ــط. املخط

ينبغــي تأجيــل القيمــة الرأســاملية للتطويــر املقــرتح للســامح بعــدم تلقــي أيــة فوائــد مــن التطويــر حتــى  ) ز( 

يتــم االنتهــاء منــه.

عند استخدام الطريقة فإن املُقيِّمن ال يقومون بحساب تكاليف البناء بطريقة تحليلية كافية. ) ح( 

ــم حســابها  ــايل يت ــة« وبالت ــار والتجرب ــدة االختب ــة »قاع ــل باســتخدام طريق ــف التموي ــم حســاب تكالي يت ) ط( 

ــة. ــر دقيق ــة غ بطريق

ال تســمح هــذه الطريقــة باحتــامل تلقــي اإليــرادات قبــل االنتهــاء مــن املــرشوع، عــى ســبيل املثــال، إذا تــم  ) ي( 

تنفيــذ مــرشوع عــى مراحــل منفصلــة.

7.1

إجراءات تقييم التطوير العقاري 7.0
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محتوى تقرير التقييم

يجب أن يحتوي تقرير التقييم عى ما يي:

تعليامت عن القيمة - يذكر التقرير التعليامت بوضوح.  -

الفائدة التي يتم تقييمها - يجب أن يتم التأكد من الفائدة بدقة ويتم ذكرها بوضوح.  -

الغرض من تقييم - يجب أن يذكر التقرير الغرض من التقييم بوضوح.  -

تاريــخ التقييــم - يجــب أن يكــون التاريــخ الفعــي لتقييــم املمتلــكات هــو تاريــخ الفحــص. ومــع ذلــك، إذا   -

ــم بشــكل واضــح. ــخ التقيي ــر تاري ــد مــن ذك ــخ، ال ب مل يكــن نفــس التاري

تاريخ الفحص – البد وأن يشمل التقرير التاريخ الذي تم فيه فحص امللكية.   -

ــل  ــك تفاصي ــا يف ذل ــا مب ــجيلها وذكره ــب تس ــة يج ــل املتعلق ــع التفاصي ــة - جمي ــوق امللكي ــل حق تفاصي  -

األخــرة. املعامــالت 

ــادي  ــف امل ــع والوص ــي واملوق ــل الح ــاالت مث ــة مج ــف امللكي ــن وص ــب أن يتضم ــة - يج ــف امللكي وص  -

للملكيــة وحالتهــا، والخدمــات املتاحــة، وغــر ذلــك.

تفاصيل اإليجار – عند االقتضاء، يجب أن يتضمن التقرير تفاصيل اإليجار.  -

تفاصيــل التخطيــط - يجــب أن يتضمــن التقريــر تفاصيــل التخطيــط حســبام يتــم إثباتهــا مــن قبــل هيئــة   -

التخطيــط املحليــة أو إدارة التخطيــط اإلســكاين. إذا تــم الحصــول عــى هــذه املعلومــات شــفهيًا فيجــب أن يتــم 

ذكــر هــذا بوضــوح.

فحص الخطة الهيكلية والخطة املحلية  -

تقسيم املناطق واستخدام األرايض  -

قبول طلب التطوير  -

التحقق من الخطة التفصيلية )إن وجدت(  -

جمع البيانات عن أسعار السوق، وتكلفة التطوير  -

تحليل البيانات  -

اختيار الطريقة املناسبة للتقييم  -

إجراء التقييم  -

تكوين رأي حول القيمة  -

إعداد تقرير التقييم  -

توقيع تقرير التقييم   -

إرسال تقرير التقييم إىل العميل   -

7.2
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الرأي حول القيمة

عنــد قيــام املُقيمــن بإعــداد تقاريــر التقييــم لغــرض تأمــن القــروض أو كــام يشــار إليــه عــادًة باســم »تقييــامت الرهــن 

ــا مــا يُطلــب منهــم مــن قبــل املؤسســات املاليــة تقديــر القيمــة الســوقية وقيمــة البيــع االضطــراري  العقــاري«، غالبً

ملــرشوع التطويــر العقــاري.

االفرتاضات – يجب أن يذكر التقرير بوضوح االفرتاضات اإلضافية واالفرتاضات الخاصة.  -

طريقــة التقييــم - يجــب أن ينــص التقريــر بوضــوح عــى طريقــة )طــرق( التقييــم املســتخدمة والبيانــات   -

ــر. ــع املعاي ــق م ــب أن تتف ــم يج ــتخدمة يف التقيي املس

األدلة عى قيمة - يجب أن يتضمن التقرير أدلة عى قيمة.  -

الرأي حول القيمة - يجب أن يتضمن التقرير بيانًا واضًحا ال لبس فيه عن القيمة.  -

الخطط - يجب أن يتضمن التقرير خطط البناء وخطط املوقع والخطط األخرى عندما يقتي األمر.  -

توقيع املُقيِّم - يجب أن يوقع التقرير من قبل املقيم ويجب أن يتم ذكر رقم تسجيله.  -

7.3

1.7.3. القيمة السوقية

مــن املهــم بالنســبة للمؤسســة املاليــة معرفــة القيمــة الســوقية للملكيــة الســتخدامها كضــامن أو تأمــن للقــرض حيــث أنهــا 

تشــكل الحــد األعــى ملبلــغ القــرض الــذي ميكــن أن يتــم منحــه للمقــرتض. وتجــدر اإلشــارة إىل أن القيمــة الســوقية كــام 

جــاء يف التقريــر تشــر إىل تاريــخ محــدد، أي تاريــخ التقييــم مــام يجعــل القيمــة ثابتــة. ولذلــك، فــإن القيمــة الســوقية يف 

املســتقبل ال تــزال متغــر غــر مؤكــد. نتيجــًة لهــذه الحقيقــة ال تقــوم املؤسســات املاليــة مبنــح القــروض عــى أســاس %100 

مــن القيمــة الســوقية، بــل عــى نســبة معينــة مــن قيمــة الســوق والتــي ميكــن أن تــرتاوح بــن 50% إىل %90.

2.7.3. قيمة البيع االضطراري

نظــرًا للمخاطــرة التــي تتحملهــا املؤسســات املاليــة عنــد منــح القــروض فــإن ذلــك أدى إىل مطالبــة املؤسســات املاليــة 

بذكــر قيمــة البيــع يف تقريــر التقييــم. وتشــر قيمــة البيــع االضطــراري حســبام هــو محــدد عــادًة إىل بيــع امللكيــة باملــزاد 

العلنــي يف حالــة اإلخــالل مــن قبــل املقــرتض يف ســداد القــرض حيــث يتــم بيعهــا يف املــزاد بنــاًء عــى أمــر مــن املحكمــة. 

ويجــب عــى املُقيــم يف هــذه الحالــة أن يقــوم بتقديــر القيمــة التــي مــن املرجــح تحقيقهــا يف ظــل ظــروف البيــع تلــك. 

ــم بســبب طبيعــة ومــدى  ــل املُقيِّ ــؤ بهــا بســهولة مــن قب ــا أن تلــك القيمــة ال ميكــن التنب ــه عموًم ومــن املتعــارف علي

ــد  ــإن تحدي ــايل ف ــرأي. وبالت ــل هــذا ال ــا يف صياغــة مث ــام به ــي يجــب القي ــة الت ــة والتخميني االفرتاضــات غــر املوضوعي

قيمــة البيــع القــري مــن قبــل املُقيِّــم تعتــر باألحــرى رأي شــخي أكــر مــن كونــه رأي موضوعــي. وميكــن أن تختلــف 

بــن أنــواع امللكيــات واملوقــع والســوق والظــروف االقتصاديــة. ومــع ذلــك، فإنهــا تعتــر مــن القيــم األساســية للمؤسســة 

املاليــة ملنــح القــروض.



تمارين الفصل األول: 
المبادئ األساسية لتطبيق طريقة القيمة المتبقية 
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ضع عالمة )   ( أمام العبارة الصحيحة و عالمة ) X ( لإلجابة الخاطئة مع تصحيح

الخطأ )يف حال اإلجابة الخاطئة(.

تُستخدم طريقة القيمة املتبقية لتقييم املباين.

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

يتم اشتقاق قيمة األرض حسب طريقة القيمة املتبقية من القيمة اإلجاملية للتطوير.

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

األرايض التي ميكن تطويرها هي األرايض التي تم منحها املوافقة عى التطوير.

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

 يُقصد بقيمة االستخدام القائم )Existing Use Value( السعر الذي ميكن أن تباع به 

العقارات يف السوق املفتوحة عى افرتاض أنه ميكن استخدامها فقط لغرض االستخدام 

القائم يف املستقبل. 

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

فكلام كانت القيود املفروضة عى األرض كبرة كلام كانت قيمتها أكر.

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

تستند طريقة القيمة املتبقية عى مبدأ أن قيمة امللكية تعتمد عى إمكانية تطويرها.

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

يتم تحمل رسوم الوكالة قبل االنتهاء من التطوير.

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

لتقدير القيمة املُتبقية لألرباح يجب خصم قيمة األرض من اجاميل تكلفة التطوير.

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

اقرار منظومة التمويل العقاري يف اململكة العربية السعودية يُؤدي اىل تعزيز الثقة يف 

السوق وتقليل املخاطر وبالتايل تقليل تكلفة متويل التطوير العقاري .

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

القيمة املتبقية هي ناتج طرح تكلفة التطوير ناقص إجاميل قيمة التطوير.

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

.1

.2

.3

.4

.6

.8

.10

.9

.7

.5

1
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2/ اقرار نظام الرهن العقاري املسجل يُؤدي اىل انخفاض عالوة املخاطر وأسعار الفائدة وذلك من 

خالل انخفاض: 

أ - مخاطر التضخم. 

ب - مخاطر االئتامن.

ج - مخاطر أسعار الفائدة.

د - مخاطر السداد املبكر.

1/ تتأثر قيمة التطوير العقاري باملوقع وهو من العوامل ؟

أ - املادية)أو الطبيعية(.

ب - الترشيعية.

ج - االجتامعية.

د - االقتصادية.

4/ عادة ما تُحسب األتعاب املهنية التي يتقاضاها املهندسون املعامريون ومراقبو الكميات:

أ- كنسبة مئوية من ايجارات املبنى.

ب - كنسبة مئوية من تكاليف التمويل.

ج - كنسبة مئوية من تكاليف األرض.

د - كنسبة مئوية من تكاليف املبنى.

3/ القيمة املتبقية لألرض حسب طريقة القيمة املتبقية هي:

أ - القيمة الحالية للفرق بن اجاميل قيمة التطوير وتكاليف التطوير.

ب - القيمة املستقبلية للفرق بن تكاليف التطوير واجاميل قيمة التطوير.

ج - القيمة الحالية إلجاميل قيمة التطوير بعد خصم أرباح املُطور.

د - القيمة الحالية إلجاميل تكلفة التطوير بعد اضافة أرباح املُطور.

اخرت إجابة واحدة صحيحة لألسئلة التالية: 2
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أجب عىل أسئلة التمرين التايل:

5/ من مراحل التطوير العقاري التي تتطلب متويال:

أ - مرحلة حيازة األرض

ب - مرحلة البناء

ج - مرحلة االنتهاء والتسويق.

د - كل ما ذكر صحيح.

3

مترين 1: رشكة النر لتطوير اإلسكان ترغب يف رشاء قطعة أرض لها تريح تخطيط لبناء أربعة )4( 

فلل. مدة التطوير عامن  ومعدل الفائدة 10% سنويًا. 

القيمة اإلجاملية للتطوير  •

مبيعات الفيال عند 1,350,000 ر.س./الوحدة

التكلفة اإلجاملية للتطوير  •

البناء            675,000 ر.س./الوحدة  .1

األجور املهنية       135,000 ر.س.  .2

رسوم البيع        54,000 ر.س.  .3

التكاليف الطارئة     150,000 ر.س.  .4

األرباح  •

20% من القيمة اإلجاملية للتطوير

املطلوب:

تقدير أقى سعر لألرض الحالية.  -1

تقدير أرباح املطور إذا كان سعر األرض هو 1,000,000 ر.س.  -2

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

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

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

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

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

......................................................................................................................................................
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مترين 2: تدرس رشكة  االقالع للتطوير العقاري امكانية رشاء قطعة أرض ُمخصصة حاليا لالستعامل 

الزراعي. يف صورة رشاء األرض مُيكن للرشكة الحصول عى ترخيص تخطيط واستعاملها ألغراض تجارية 

وأمامها خيارين للتطوير)حسب نتائج الدراسة السوقية(: انشاء مكاتب أو محالت تجزئة. باالعتامد 

عى دراسة الجدوى ميكن تطوير األرض حسب املعطيات التالية:

املطلوب:

تقييم االستعامل األعى واألفضل للموقع  -1

تقدير املبلغ األقى لألرض اذا كانت نسبة االرباح املطلوبة 20% من تكلفة البناء.     -2

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

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

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

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

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

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

 

معدل الرسملة

اجاميل تكلفة البناء للمرت املربع

منازل من طابق واحد شبه منفصلة

املساحة القابلة للتأجري

االيجار للمرت املربع 

) NOI( معدل النمو السنوي لصايف الدخل التشغيي

مكاتب

100,000 م2

%2

24 ريال

%13

100 ريال

%40

محالت تجزئة

80,000 م2

%3

30 ريال

%14

100 ريال

%50



المالحظات:
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تطبيق دراسة الجدوى االقتصادية
والقيمة المتبقية لمشروع تطوير عقاري

معلومات عامة عن مشروع التطوير العقاري المقترح

ــم وتطبيقــات  ــة هــو ترســيخ مفاهي ــة والهــدف مــن دراســة الحال ــات واملعلومــات هــي افرتاضي مالحظــة: كل البيان

ــة. ــة القيمــة املتبقي ــة وطريق دراســة الجــدوى االقتصادي

اسم مرشوع التطوير: »الرضوان للمنازل السكنية« وهو مرشوع سكني افرتايض  •

موقع مرشوع التطوير: حي العريض )الرياض وهي منطقة غر مطورة(  •

وصــف مــرشوع التطويــر: يتكــون مــرشوع التطويــر العقــاري مــن 150 منــزل مختلــف الحجــم والتصميــم   •

وموزعــة عــى مســاحة إجامليــة قدرهــا 10 هكتــارات )100,000 مــرت مربــع(. ويوفــر املــرشوع منــازل مســتقلة 

متكونــة مــن 70 منــزل بطابــق واحــد بتشــطيب عــادي وتكلفــة منخفضــة و50 منــزل بطابــق واحــد مــع حديقــة 

صغــرة و30 منــزل بطابقــن وحديقــة فســيحة. 

1.0

الـرابـع 
حالة

دراسية
(1)
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               دراسة املوقع

شملت دراسة املوقع العديد من الجوانب أهمها:

ــر  ــا )300م × 333 م( غ ــكل تقريب ــة الش ــة أرض مربع ــن قطع ــارة ع ــع عب ــع: املوق ــكل املوق ــم وش حج  •

مطــورة تقــع يف حــي العريــض يف جنــوب الريــاض ومتتــد عــى 10 هكتــارات.

وســنقوم خــالل دراســة الحالــة بالقيــام بدراســة الجــدوى االقتصاديــة ملــرشوع التطويــر املقــرتح باإلضافــة إىل تقديــر 

قيمــة األرض بطريقــة القيمــة املتبقيــة مــع افــرتاض عــدم إمكانيــة تطبيــق طريقــة املقارنــة )الســوق( لعــدم توفــر 

مبيعــات ألرايض مشــابهة ملنطقــة املــرشوع.

2.1

 منازل بطابق واحد بتشطيب عادي وتكلفة منخفضة

منازل بطابق واحد مع حديقة صغرية

منازل من طابقن مع حديقة صغرية

عدد املنازل

70

50

30

نوع البناء

دراسة الجدوى االقتصادية لمشروع التطوير المقترح 2.0

الشكل )1(: صورة توضيحية لوصف موقع املرشوع
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سهولة الوصول: تقع األرض عى طريق الحائر وهو قريب من الدائري الثاين.  •

ــة  ــبة إلقام ــي مناس ــة وه ــطحة ومرتفع ــة مس ــى منطق ــع األرض ع ــي: تق ــرصف الصح ــا وال الطبوغرافي  •

الــرف الصحــي العقــاري وال تتوفــر تجهيــزات  التطويــر  مــرشوع 

املرافق والخدمات: يوجد الكهرباء واملاء يف املنطقة. كام أن شبكة االتصاالت تغطي املنطقة.   •

ــب  ــم مطل ــة لتقدي ــرشوط الالزم ــا ال ــر فيه ــة األرض تتوف ــة: قطع ــرشوط املطلوب ــيم وال ــق التقس تطاب  •

الحصــول عــى تطويــر عقــاري.

املخاطــر البيئيــة: ال يوجــد مخاطــر بيئيــة أو طبيعيــة عنــد إنجــاز املــرشوع وال يؤثــر عــى املناطــق املحيطــة   •

بــل ســرفع تنفيــذ املــرشوع مــن قيمــة األرايض يف املنطقــة.

الشكل )2(: قرب موقع املرشوع من الطريق الرئييس 

               دراسة السوق

شملت دراسة السوق العديد من الجوانب أهمها:

الرشائح املستهدفة: األفراد متوسطي الدخل  •

تقديــر حجــم الطلــب املســتقبي: مــن خــالل اإلحصائيــات املتاحــة والدراســة امليدانيــة مــن خــالل توزيــع   •

االســتبانات عــى فئــة موســعة مــن املُســتجوبن، فانــة ميكــن تقديــر حجــم الطلــب الحــايل واملســتقبي مــن خــالل 

املعطيــات التاليــة: 

- العديد من املخططات الحالية وأرايض املنح يف حي عريض مام يؤرش بطلب حايل ومستقبي يف حالة التطوير.

- ارتفــاع الطلــب عــى أرايض حــي عريــض خاصــة بعــد أعــامل إيصــال الكهربــاء وإنجــاز طريــق الحائر/حوطــة 

بنــي متيــم وإنجــاز الطريــق الدائــري الثــاين والثالــث ملدينــة الريــاض.

2.2
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معــدل التغــر املتوقــع يف عــدد املســتفيدين: يُتوقـَـع ثبــات عــدد املســتفيدين ســنوياً وكذلــك قيمــة اإليجــار   •

ــة. للخمــس الســنوات املقبل

املنافسة وأسعار الخدمات: ال يوجد مرشوع تطوير عقاري مامثل للمرشوع املراد تنفيذه.   •

صايف الدخل التشغيي السنوي )NOI ( املستقبي من ايجار املنازل حسب توصية دراسة السوق هي كالتايل: 

               الدراسة الفنية

- مدة إنجاز املرشوع: سنتن

- تصاميم هندسية عادية للمنازل

- وضع خطة كاملة لسر وتنفيذ املرشوع

- سيتم انشاء وحدات مبدئية إلسكان العامل يف موقع املرشوع واالستفادة من حراسة املوقع  

- توجد امكانية لتوسعة املرشوع مبا أن االرايض املجاورة كلها بيضاء 

تكلفة توفري البنية التحتية لعملية التطوير:  •

2.3

 منازل بطابق واحد بتشطيب عادي وتكلفة منخفضة

منازل بطابق واحد مع حديقة صغرية

منازل من طابقن مع حديقة صغرية

صايف الدخل التشغيي السنوي 
)NOI ( )ريال سعودي للوحدة(

18,000

24,000

30,000

نوع البناء

تكلفة البنية التحتية 
)ريال سعودي للوحدة(

14,000

6,000

12,000

3,000

8,000

 

التكلفة اإلجاملية للبنية التحتية 
)ريال سعودي(

2,100,000

900,000

1,800,000

450,000

1,500,000

 6,750,000

تهيئة الطرق 

محطات املياه

الرصف الصحي

شبكة االتصاالت

الكهرباء

اجاميل تكاليف البنية التحتية

عنرص البنية التحتية



106
جميع الحقوق محفوظة للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ©

تكلفة البناء حسب مراقب الكميات:  •

تكلفة البناء التكلفة اإلجاملية للبناء )ريال سعودي( 

مساحة البناء )ر.س./مرت مربع( 

نوع البناء عدد الوحدات  )مرت مربع( 

70  منازل بطابق واحد بتشطيب عادي وتكلفة منخفضة  180  600  7,560,000

منازل بطابق واحد مع حديقة صغرة  50  200  800  8,000,000

منازل من طابقن مع حديقة صغرة  30  250  800  6,000,000

اجاميل تكلفة البناء   21,560,000

تكلفة األجور )األتعاب( املهنية:  •

التكاليف األخرى:  •

أجر املهندس املعامري )5٪ من تكلفة البناء(

أجر مهندس امليكانيكا والكهرباء )1.5٪ من تكلفة البناء(

أجر املهندس االنشايئ)2٪ من تكلفة البناء(

أجر مدير املرشوع)2٪ من تكلفة البناء(

أجر مراقبي الكميات )2٪ من تكلفة البناء(

إجاميل األجور املهنية

تحليل األجور )ريال سعودي(

1,078,000

323,400

431,200

431,200

431,200

2,695,000

عنارص األجور املهنية

)Planning fees( رسوم التخطيط

)Building regulations( أنظمة البناء

إجاميل التكاليف األخرى

تحليل األجور )ريال سعودي(

200,000

180,000

380,000

عنارص األتعاب املهنية

               الدراسة املالية

  تقدير التكاليف الرأساملية: 

مجموع تكاليف البنية التحتية وتكلفة البناء واألجور املهنية والتكاليف األخرى: 31,385,000  ريال

2.4
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:) Finance costs( التكلفة املالية  •

سيتم احتساب تكلفة التمويل عى أساس 50% من تكلفة التطوير )شاملة تكاليف توفر البنية التحتية، تكلفة 

البناء، تكلفة االجور املهنية، التكاليف األخرى ورسوم التمويل( مبعدل فائدة مركبة سنوية %8.25.

ينص عقد التمويل عى تقسيم املبلغ املتفق عليه عى مراحل التطوير للمرشوع والتي من املخطط أن تكون 

مرحلتن إىل متام البناء تبدأ من توقيع العقد وتنتهي عند االنتهاء من املرحلة األوىل.

:)Financing fees( رسوم التمويل  •

:)Letting and sale costs( تكاليف البيع والتأجري  •

أرباح املطور:  •

الرسوم القانونية واملهنية للبنوك
) Bank's legal/professional fees( 

إجاميل تكاليف رسوم التمويل

رسوم دراسة ملف طلب التمويل

تحليل األجور )ريال سعودي(

20,000

70,000

50,000

عنارص األتعاب املهنية

تكلفة التطوير )شاملة تكاليف توفري البنية التحتية، تكلفة 
البناء، تكلفة االجور املهنية، التكاليف األخرى ورسوم التمويل(

إجاميل التكاليف )شامال تكلفة التمويل(

تحليل األجور )ريال سعودي(

31,455,000

32,752,519

عنارص األتعاب املهنية

1,297,519تكلفة التمويل

أجور املكاتب العقارية 

تحليل األجور )ريال سعودي(

659,375

عنارص األتعاب املهنية

1,450,625إجاميل تكاليف البيع والتأجري

القيمة اإلجاملية للتطوير )شاملة كل التكاليف(

تحليل األجور )ريال سعودي(

34,203,144

عنرص التطوير

 )Promotion( الرتويج

أرباح املطور متثل 15٪ من القيمة اإلجاملية للتطوير )وال 
تشمل تكاليف االرض وال الفوائد عىل تكاليف االرض(

791,250

5,130,472
.1
.2
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تقدير القيمة املتبقية لألرض  •

**مالحظة: تم تقدير قيمة العقار باستعامل طريقة االستثامر باستعامل معدل رسملة %8:

ناقص

يساوي

تحليل األجور )ريال سعودي(

42,000,000**

7,796,856
34,203,144

1,523,235

6,653,707

)GDV( القيمة اإلجاملية للتطوير

صايف قيمة التطوير )يف نهاية فرتة التطوير(

القيمة اإلجاملية للتطوير

السعر األقىص لرشاء األرض )بعد خصم أرباح املطور(:

القيمة املتبقية لألرض )شاملة أرباح املطور(:
مدة التطوير سنتن ومعدل الخصم ميثل تكلفة التمويل.       

عنرص التطوير

7,796,856
)1+0.0825(2

225,000×70

42,000,000

300,000×50

375,000×30

18,000

24,000

30,000

 منازل بطابق واحد بتشطيب عادي
وتكلفة منخفضة

)GDV( القيمة اإلجاملية للتطوير

منازل بطابق واحد مع حديقة صغرية

منازل من طابقن مع حديقة صغرية

صايف الدخل التشغيي
 ) NOI( السنوي 

قيمة املنازلقيمة املنزل الواحد نوع البناء

= 300,000

= 225,000

= 375,000

18,000
0.08

24,000
0.08

30,000
0.08
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التقييم ألغراض اإلقراض المضمون 

ويف حالــة مــا إذا كان املطــور العقــاري يقيــم ألغــراض التقييــم املضمــون فإنــه يجــب عــى املقيــم بحســب املعايــر 

الدوليــة االلتــزام بتقييــم األصــل كــام هــو وكــام هــو مقــرتح وقــد فــر مجلــس املعايــر الدوليــة جملــة ) كــام هــو ( 

أي املرحلــة الحاليــة مــن التطويــر وجملــة )كــام هــو مقــرتح( أي التطويــر بعــد اكتاملــه. وقــد أوضــح املجلــس وجوبيــة 

أن يفــر املقيــم اختيــار أســاليب التقييــم املســتخدمة.

مــن بيانــات الحالــة الدراســية الســابقة بفــرض أن املطــور تقــدم بطلــب متويــل للبنــك عنــد بدايــة تطويــر املرحلــة 

ــايل: ــاء 50% مــن املــرشوع يك يصبــح عــدد الوحــدات كالت األوىل والتــي ســيقوم عندهــا ببن

الـرابـع 
حالة

دراسية
(2)

 منازل بطابق واحد بتشطيب عادي وتكلفة منخفضة

منازل بطابق واحد مع حديقة صغرية

منازل من طابقن مع حديقة صغرية

إجاميل عدد الوحدات

عدد املنازل

35

25

15
75

نوع البناء
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35

25

15

75

225,000

300,000

375,000

7,875,000

7,500,000

5,625,000

21,000,000

 منازل بطابق واحد بتشطيب عادي
وتكلفة منخفضة

منازل بطابق واحد مع حديقة صغرية

منازل من طابقن مع حديقة صغرية

إجاميل

قيمة املنازلقيمة املنزل الواحدعدد الوحدات نوع البناء

35

25

15

75

عدد
الوحدات

180

200

250

 

مساحة
الوحدة

600

800

800

 

تكلفة املرت
املربع

108,000

160,000

375,000

 

تكلفة
الوحدة

3,780,000

4,000,000

3,000,000

10,780,000 

إجاميل قيمة 
الوحدات

 منازل بطابق واحد بتشطيب عادي
وتكلفة منخفضة

منازل بطابق واحد مع حديقة صغرية

منازل من طابقن مع حديقة صغرية

إجاميل

نوع البناء

3,375,000

648,760

190,000

6,321,573

2,565,236

1,347500

725,313

35,000

17,101,573 .1

.2

القيمة اإلجاملية للتطوير )شاملة كل التكاليف(

تكاليف البنية التحتية

تكلفة التمويل

التكاليف األخرى

إجاميل التكاليف 

أرباح املطور متثل 15٪ من التكلفة اإلجاملية للتطوير 
)وال تشمل تكاليف االرض وال الفوائد عىل تكاليف االرض(

األجور املهنية

تكاليف البيع والتأجري

تكاليف رسوم التمويل

التكلفة )ريال سعودي(عنرص التطوير ) نفرتض أنها 50٪ من التكاليف يف الجزء األول(

حساب القيمة اإلجاملية للتطوير: 

إجاميل تكلفة التطوير
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يتضح أن قيمة األرض يف املرحلة الحالية من التطوير = 1,231,585 ريال سعودي

وقيمة األرض عند اكتامل التطوير = 1,523,235 ريال سعودي

ناقص

يساوي

تحليل األجور )ريال سعودي(

21,000,000

3,898,427
17,101,573

1,231,585

1,333,191

)GDV( القيمة اإلجاملية للتطوير

صايف قيمة التطوير )يف نهاية فرتة التطوير(

القيمة اإلجاملية للتطوير

السعر األقىص لرشاء األرض )بعد خصم أرباح املطور(:

القيمة املتبقية لألرض )شاملة أرباح املطور(:
مدة التطوير سنتن ومعدل الخصم ميثل تكلفة التمويل.       

عنرص التطوير

1,333,191
1.0825



المالحظات:
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حل التمارين
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الوحدة األولى:
الفصل األول

ضع عالمة )   ( أمام العبارة الصحيحة و عالمة ) X ( لإلجابة الخاطئة مع تصحيح

الخطأ )يف حال اإلجابة الخاطئة(.

التطوير العقاري هو عملية تتضمن تغير أو تكثيف استخدام األرايض فينتج عن ذلك مباٍن لإلشغال. 

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

يتميز التطوير العقاري بالثبات والتنوع واملركزية.

تصحيح: بالتغر والتنوع وعدم املركزية.

فحص األرض يشمل التقييم املادي لقدرات املوقع يك يتالءم مع االستخدام املقرتح. 

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

 تشمل مرحلة التقييم يف التطوير العقاري عى أبحاث السوق والتقييم املايل للمقرتحات.

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

يبحث املطور العقاري عن مصادر التمويل بعد االلتزام الرسمي.

تصحيح: قبل.

.1

.2

.3

.4

.5

1

اخرت إجابة واحدة صحيحة لألسئلة التالية:

1/ تشمل خطوات القرار يف مرحلة الحيازة:

أ - فحص األرض.

ب - الفحص القانوين.

ج - التمويل.

د - كل ما سبق صحيح.

ج - بعد مرحلة التنفيذ.

د - خالل مرحلة املبادرة.

ج - بعد توفر املواد الخام الالزمة

د -كل ما سبق صحيح.

2/ يقوم املطور العقاري بطلب الحصول عىل التصاريح القانونية:

أ - قبل االلتزام الرسمي وتوقيع العقود. 

ب - بعد االلتزام الرسمي وتوقيع العقود.

2

3/ تبدأ مرحلة تنفيذ التطوير العقار:

أ - بعد الحصول عى التصاريح الالزمة

ب - بعد االلتزام الرسمي.
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أجب باختصار عىل األسئلة التالية:

)2008 ,Wilkinson and Reed( 1/ أذكر بإيجاز مراحل التطوير العقاري حسب

2/ استعرض تأثري ضوابط التخطيط عىل سوق األرايض واالقتصاد األرايض

التأثر عى قيمة املوقع الفردي.

تأثر القيم اإلجاملية لألرض. 

تأثرات توزيع املوارد.

التأثرات التكميلية.

3

ج - مقاولو البناء.

د -كل ما سبق صحيح.

ج - مناذج تسلسل األحداث.

د - مناذج الهيكل.

4/ من األطراف املشاركة يف عملية التطوير العقاري:

أ - املخططون.

ب - املؤسسات املالية.

5/ مناذج التطوير العقاري التي تحدد العالقات بن األطراف املشاركة يف عملية التطوير هي:

أ - مناذج التوازن

ب - مناذج الوكالة

املرحلة 1: املبادرة

املرحلة 2: التقييم

املرحلة 6: التصميم والتكلفة

املرحلة 3: الحيازة

املرحلة 7: التنفيذ

املرحلة 4: االلتزام

املرحلة 8: التأجر، االدارة والترف

املرحلة 5: التصاريح

ري
قا

لع
ر ا

وي
تط

 ال
حل

مرا
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الوحدة األولى:
الفصل الثاني

ضع عالمة )   ( أمام العبارة الصحيحة و عالمة ) X ( لإلجابة الخاطئة مع تصحيح

الخطأ )يف حال اإلجابة الخاطئة(.

تساعد أبحاث السوق يف تحليل سوق التطوير العقاري وازالة مخاطر االستثامر. 

تصحيح: وتقليص.

العقارات البديلة املُتاحة هي العقارات التي تقدم نفس املنفعة االقتصادية والتي تنافس 

منتجات التطوير العقاري.

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

ترتكز تحليالت الطلب عى تحديد املنافسن املحتملن للتطوير العقاري املقرتح.

تصحيح: املستخدمن.

من العوامل األساسية يف تحليل الطلب عى التطوير الصناعي تركيبة السكان ومعدالت النمو.

تصحيح: السكني.

يعتر توفر اليد العاملة والطاقة الالزمة من محددات طلب التطوير الصناعي.

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

.1

.2

.3

.4

.5

1

اخرت إجابة واحدة صحيحة لألسئلة التالية: 2

1/ من العوامل املُؤثرة عىل حجم العرض التنافيس :

أ - تكلفة البناء والتطوير.

ب - أسعار األرايض الشاغرة وتوافرها.

ج - املنتجات العقارية البديلة.

د - كل ما سبق صحيح.

2/ يُشار إىل السوق النشط عىل أنه:

أ - سوق البائعن 

ب - سوق املشرتين

ج - سوق محدود 

د - سوق متوازن.
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أجب باختصار عىل السؤال التايل:

إلنجاز دراسة الجدوى االقتصادية نحتاج اىل بحث أويل وبحث ثانوي. أذكر أهم مصادر كل بحث.

3

4/ من أنواع تحليل السوق العقاري نجد تحليل القاعدة االقتصادية وتشمل:

أ - تحليل الجوانب القانونية للمرشوع.

ب - تحليل معدالت اإلشغار يف السوق.

ج - تحليل فرص العمل والدخل يف املجتمع.

د - تحليل طريقة تسويق وبيع العقار.

5/ تهدف الدراسة التسويقية ملشاريع التطوير العقاري إىل:

أ - تحديد املستخدم النهايئ للتطوير املقرتح

ب - تقدير االستخدامات البديلة للتطوير املقرتح

ج - تقدير حجم الطلب الفَعال عى التطوير املقرتح.

د - كل ما سبق صحيح.

مصادر البحث الثانوية

- املراجع والكتب العلمية

- سجالت الرشكة

- البيانات االحصائية من

 الجهات الرسمية

مصادر البحث األولية

- املقابالت

- الربيد املبارش

- الربيد االلكرتوين

- الهاتف

- شبكة االنرتنت

3/ من مراحل دورة العقار الرباعية نجد مرحلة التوسع وتتميز:

أ - زيادة استكامل البناءات مع ارتفاع معدالت اإلشغار.

ب -بناءات جديدة مع انخفاض معدالت اإلشغار.

ج - بناءات جديدة مع ارتفاع معدالت اإلشغار.

د - ال يوجد بناءات جديدة مع انخفاض معدالت اإلشغار
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13 السنة

نسبة االشغال

التكاليف التشغيلية

اإليرادات التشغيلية

%85

100,000

%80

100,000

%100

100,000
؟ ؟؟

02

؟؟ صايف الربح

االهالك

التغري يف رأس املال العامل

القيمة املتبقية للمرشوع

التدفقات النقدية الحرة

التدفقات النقدية التشغيلية

رأس املال املدفوع

 

)50,000(

 

؟

80,000

0

 

؟

80,000

0

 

؟

80,000

)50,000(

 

؟

)3,500,000(

؟ ؟؟

6,000,000

؟ 

أجب عىل أسئلة التمرين التايل:

لنفرتض البيانات املالية التالية ملرشوع تطوير عقاري )سنقتر عى 3 سنوات مستقبلية لتبسيط  عملية الحساب(:

- اإليرادات السنوية املتوقعة للمرشوع يف حالة اإلشغال الكامل = 500,000 ريال

- التكاليف التشغيلية للمرشوع )ثابتة للثالثة سنوات( تساوي 100,000 ريال. 

- معدل الخصم )معدل العائد املطلوب( يساوي %10.

املطلوب حساب:

االيرادات التشغيلية للمرشوع  -1

400,000 )السنة األوىل(، 425,000 )السنة الثانية( و500,000 )السنة الثالثة(.

صايف ربح املرشوع  -2

300,000 )السنة األوىل(، 325,000 )السنة الثانية( و400,000 )السنة الثالثة(.

التدفقات النقدية التشغيلية للمرشوع  -3

380,000 )السنة األوىل(، 405,000 )السنة الثانية( و480,000 )السنة الثالثة(.

التدفقات النقدية الحرة للمرشوع  -4

4,000,000- )بداية املرشوع(، 380,000 )السنة األوىل(، 405,000 )السنة الثانية( و3,630,000 )السنة الثالثة(.

صايف القيمة الحالية للمرشوع  -5

-592,561.98 

4



المالحظات:
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الوحدة الثانية:
الفصل األول

ضع عالمة )   ( أمام العبارة الصحيحة و عالمة ) X ( لإلجابة الخاطئة مع تصحيح

الخطأ )يف حال اإلجابة الخاطئة(.

تُستخدم طريقة القيمة املتبقية لتقييم املباين.

تصحيح: أرايض التطوير العقاري.

يتم اشتقاق قيمة األرض حسب طريقة القيمة املتبقية من القيمة اإلجاملية للتطوير.

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

األرايض التي ميكن تطويرها هي األرايض التي تم منحها املوافقة عى التطوير.

تصحيح: مل يتم منح املوافقة.

 يُقصد بقيمة االستخدام القائم )Existing Use Value( السعر الذي ميكن أن تباع به 

العقارات يف السوق املفتوحة عى افرتاض أنه ميكن استخدامها فقط لغرض االستخدام 

القائم يف املستقبل. 

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

فكلام كانت القيود املفروضة عى األرض كبرة كلام كانت قيمتها أكر.

تصحيح: أقل.

تستند طريقة القيمة املتبقية عى مبدأ أن قيمة امللكية تعتمد عى إمكانية تطويرها.

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

يتم تحمل رسوم الوكالة قبل االنتهاء من التطوير.

تصحيح: بعد.

لتقدير القيمة املُتبقية لألرباح يجب خصم قيمة األرض من اجاميل تكلفة التطوير.

تصحيح: اضافة.

اقرار منظومة التمويل العقاري يف اململكة العربية السعودية يُؤدي اىل تعزيز الثقة يف 

السوق وتقليل املخاطر وبالتايل تقليل تكلفة متويل التطوير العقاري .

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

القيمة املتبقية هي ناتج طرح تكلفة التطوير ناقص إجاميل قيمة التطوير.

تصحيح: القيمة املتبقية هي ناتج طرح إجاميل قيمة التطوير ناقص تكلفة التطوير.

.1

.2

.3

.4

.6

.8

.10

.9

.7

.5

1
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2/ اقرار نظام الرهن العقاري املسجل يُؤدي اىل انخفاض عالوة املخاطر وأسعار الفائدة وذلك من 

خالل انخفاض: 

أ - مخاطر التضخم. 

ب - مخاطر االئتامن.

ج - مخاطر أسعار الفائدة.

د - مخاطر السداد املبكر.

1/ تتأثر قيمة التطوير العقاري باملوقع وهو من العوامل:الرأساميل للمستثمر ؟

أ - املادية)أو الطبيعية(.

ب - الترشيعية.

ج - االجتامعية.

د - االقتصادية.

4/ عادة ما تُحسب األتعاب املهنية التي يتقاضاها املهندسون املعامريون ومراقبو الكميات:

أأ - كنسبة مئوية من ايجارات املبنى.

ب - كنسبة مئوية من تكاليف التمويل.

ج - كنسبة مئوية من تكاليف األرض.

د - كنسبة مئوية من تكاليف املبنى.

3/ القيمة املتبقية لألرض حسب طريقة القيمة املتبقية هي:

أ - القيمة الحالية للفرق بن اجاميل قيمة التطوير وتكاليف التطوير.

ب - القيمة املستقبلية للفرق بن تكاليف التطوير واجاميل قيمة التطوير.

ج - القيمة الحالية إلجاميل قيمة التطوير بعد خصم أرباح املُطور.

د - القيمة الحالية إلجاميل تكلفة التطوير بعد اضافة أرباح املُطور.

اخرت إجابة واحدة صحيحة لألسئلة التالية: 2

5/ من مراحل التطوير العقاري التي تتطلب متويال:

أ - مرحلة حيازة األرض

ب - مرحلة البناء

ج - مرحلة االنتهاء والتسويق.

د - كل ما ذكر صحيح.
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أجب عىل أسئلة التمرين التايل: 3

مترين 1: رشكة النر لتطوير اإلسكان ترغب يف رشاء قطعة أرض لها تريح تخطيط لبناء أربعة )4( 

فلل. مدة التطوير عامن  ومعدل الفائدة 10% سنويًا. 

القيمة اإلجاملية للتطوير  •

مبيعات الفيال عند 1,350,000 ر.س./الوحدة

التكلفة اإلجاملية للتطوير  •

البناء            675,000 ر.س./الوحدة  .1

األجور املهنية       135,000 ر.س.  .2

رسوم البيع        54,000 ر.س.  .3

التكاليف الطارئة     150,000 ر.س.  .4

األرباح  •

20% من القيمة اإلجاملية للتطوير

املطلوب:

تقدير أقى سعر لألرض الحالية.  -1

تقدير أرباح املطور إذا كان سعر األرض هو 1,000,000 ر.س.  -2

الحل:

قيمة الفلل بعد التطوير: 5,400,000 ريال

اجاميل تكلفة التطوير: 3,039,000 ريال

ربح املطور: 1,080,000 ريال

القيمة املتبقية= 1,281,000 ريال

القيمة الحالية لألرض: 1,058,678 ريال

مترين 2: تدرس رشكة  االقالع للتطوير العقاري امكانية رشاء قطعة أرض ُمخصصة حاليا لالستعامل 

الزراعي. يف صورة رشاء األرض مُيكن للرشكة الحصول عى ترخيص تخطيط واستعاملها ألغراض تجارية 

وأمامها خيارين للتطوير)حسب نتائج الدراسة السوقية(: انشاء مكاتب أو محالت تجزئة. باالعتامد 

عى دراسة الجدوى ميكن تطوير األرض حسب املعطيات التالية:
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املطلوب:

تقييم االستعامل األعى واألفضل للموقع  -1

تقدير املبلغ األقى لألرض اذا كانت نسبة االرباح املطلوبة 20% من تكلفة البناء.     -2

الحل:

1- بالنسبة للتطوير )مكاتب(:

اجاميل االيجار= 2,400,000 ريال

صايف الدخل التشغيي )NOI(= 1,440,000 ريال

قيمة التطوير  باستعامل طريقة االستثامر: 
     

تكلفة التطوير: 10,000,000 ريال

القيمة املتبقية )شاملة االرباح(= 3,090,909 ريال

أرباح املطور يف حالةأن قيمة األرض  تساوي مليون ريال = 3090909 – 1,000,000

= 2,090,909 بالنسبة للتطوير )محالت تجزئة(:

اجاميل االيجار= 2,400,000ريال

صايف الدخل التشغيي )NOI(= 1,200,000 ريال

قيمة التطوير  باستعامل طريقة االستثامر: 
     

تكلفة التطوير: 8,000,000 ريال

القيمة املتبقية )شاملة االرباح(= 2,909,090 ريال

االستعامل األعىل واألفضل: تطوير مكاتب

2- أرباح املطور )التطوير املكتبي(: 2,000,000 ريال

القيمة القصوى لألرض: 1,090,909 ريال

 

معدل الرسملة

اجاميل تكلفة البناء للمرت املربع

منازل من طابق واحد شبه منفصلة

املساحة القابلة للتأجري

االيجار للمرت املربع 

) NOI( معدل النمو السنوي لصايف الدخل التشغيي

مكاتب

100,000 م2

%2

24 ريال

%13

100 ريال

%40

محالت تجزئة

80,000 م2

%3

30 ريال

%14

100 ريال

%50

= 13,090,9091,440,000
0.13 - 0.02

= 10,090,0901,200,000
0.14 - 0.03
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المراجع 
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