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الوحدة األولى

اقتصاديات األراضي.

الفصل الثاني:
االستخدامات األساسية لألراضي الحضرية.

الفصل األول:
مفاهيم أساسية في مجال اقتصاديات األراضي.

أهداف الوحدة األولى:

فــي نهايــة هــذه الوحــدة يســتطيع المتدّربــون اكتســاب معارف 
ــات  ــة باقتصادي ــية المتعلق ــم األساس ــول المفاهي ــارات ح ومه
األراضــي وأهــم النظريــات االقتصاديــة المتعلقــة بالريــع إضافــة 

إلــى االســتخدامات األساســية لألراضــي الحضريــة.
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مفاهيم أساسية في مجال اقتصاديات األراضي

األول

اقتصاديــات األرايض )Land economics( هــو أحــد فــروع علــم االقتصــاد والــذي يختــص بالتعامــل مــع كل القــوى 

التــي تؤثــر عــى عــرض وطلــب األرايض كمــورد وعامــل إنتــاج، مبعنــى أن تلــك القــوى تؤثــر عــى التخصيــص األمثــل 

ملــوارد األرايض أثنــاء عمليــة إنتــاج الســلع والخدمــات االســتهالكية. واملــوارد هــي »عوامــل« لإلنتــاج تُســتخدم يف أي 

اقتصــاد إلنتــاج وتوزيــع الســلع والخدمــات لــي تســتخدمها البرشيــة. وتُصنــف هــذه املــوارد إىل أربعــة عوامــل هــي؛ 

ــق  ــادة األعــامل. ويف هــذه الوحــدة ســيتم التطــرق إىل تطبي ــة( ورأس املــال وري ــة )املــوارد البرشي األرايض والعامل

نظريــة االقتصــاد عــى اســتخدامات األرايض وهــو مــا يُطلــق عليــة »اقتصاديــات األرايض«.

ميكــن تعريــف اقتصاديــات األرايض بكونــه »علــم دراســة املبــادئ والسياســات املتعلقــة باســتخدام األرايض ومواردهــا 

ســواء أكان ذلــك عــن طريــق توجيــه ســيايس، أو توجيــه مــن ُمنظمــة وفقــاً لقيــوٍد قانونيــة« وذلــك حســب قامــوس 

كامربيــدج. وتتنــاول اقتصاديــات األرايض الحرضيــة عمليــات وأمنــاط اســتخدام األرايض )Hallett, 1979 (. اقتصاديات 

األرايض هــو فــرع مــن مجــاالت االقتصــاد الــذي يركــز عــى اســتخدام األرايض ودور األرض يف االقتصــاد. وكثــريا مــا 

يتقاطــع مــع االقتصــاد البيئــي، حيــث أن سياســات اســتخدام األرايض تؤثــر يف الحفــاظ عــى البيئــة، وتركــز العديــد 

مــن املجــاالت التجاريــة يف اقتصاديــات األرايض عــى التداعيــات البيئيــة الســتخدام األرايض يف جميــع أنحــاء العــامل. 

وتتضمــن اقتصاديــات األرايض القــرارات التــي يتخذهــا األفــراد واملؤسســات فيــام يتعلــق باســتخدامات األرض وفقــا 

لألنظمــة واللوائــح القانونيــة.

شكل 1: تعريف األرض

مركز األرض

حق الهواء

حقوق فوق سطح األرض

حقوق تحت
سطح األرض

 

1.2.1. مفهوم األرض 

ــض  ــان. ويف بع ــا اإلنس ــي يبنيه ــدات الت ــاين واملع ــة، دون املب ــة الطبيعي ــات العقاري ــارات أو امللكي ــي العق األرايض ه

ــة لالقتصــاد األرض عامــل  ــرب املدرســة التقليدي ــة األرض الحــق يف مواردهــا. وتعت االقتصــادات مُيكــن أن تشــمل ملكي

ــادة األعــامل. ــة وري ــال والعامل ــب رأس امل ــاج، إىل جان إنت

الخصائص الطبيعية واالقتصادية لألرض

مفهوم اقتصاديات األرايض 

مقدمة في اقتصاديات األراضي

1.1

2.1

1.0
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2.2.1. الخصائص الطبيعية لألرض 

تتميز األرض بالخصائص الطبيعية التالية:

الثبات: األرض ثابتة وال ميكن تحريكها أو نقلها.   أ. 

عدم التلف: األرض غري قابلة لإلهالك أو الدمار.  ب. 

ــة املوقــع وال يوجــد أرضــن  ــدة مــن ناحي ــك أن األرض لهــا خصائــص فري ــي ذل ــا: ويعن ــدة مــن نوعه فري  ج. 

ــا. ــاص به ــع خ ــا موق ــط ألن كل أرض له ــابهتن فق ــل متش ــن ب متامثلت

)Rectangular Survey System( 2.3.1. نظام املسح املستطيل

ــا 1.6  ــاوي تقريب ــل يس ــع )1 مي ــل مرب ــوايل 24 مي ــاحتها ح ــن األرض مس ــدة م ــتطيل وح ــح املس ــام املس ــدم نظ يق

ــوب  ــن الشــامل إىل الجن ــد خطــوط الطــول م ــا، ومتت ــا وغرب ــد رشق ــر(، وتحدهــا خطــوط عــرض أساســية متت كيلوم

)شــكل 3(. وتنقســم مســاحة 24 ميــل مربــع إىل مناطــق مســاحتها ســتة أميــال مربــع تســمى املــدن. وتنقســم املــدن 

أيضــا إىل 36 قســم، كل قســم مســاحته 1 ميــل مربــع )شــكل 4(. وقــد تــم تقســيم أغلــب مناطــق الواليــات املتحــدة 

باســتعامل نظــام املســح املســتطيل.

3.2.1. الخصائص االقتصادية لألرض

 تتميز األرض بالخصائص االقتصادية التالية: 

الندرة: عدد األرايض محدود وال ميكن إنتاج أرايض جديدة.  أ. 

ــا أو  ــا أو زراعته ــك تطويره ــد ذل ــن بع ــن رشاء أرض بيضــاء وميك ــل إذ ميك ــة للتعدي ــل: األرض قابل التعدي  ب. 

ــا. ــكنية عليه ــدات س ــاين ووح ــييد مب تش

تفضيالت املوقع: قيمة األرض تتغري حسب تفضيالت املوقع وأهداف االستخدام.  ج. 

الثبات يف االستثامر: يعني أن االستثامر يف األرايض هو استثامر طويل املدى.  د. 

)Metes & Bounds( 1.3.1. نظام حدود الخطوط وأطرافها

نظــام حــدود الخطــوط وأطرافهــا هــو نظــام يســتخدم يف العقــارات لوصــف األرايض أو امللكيــة العقاريــة عــى أســاس 

ــة أرض  ــدود قطع ــامت ح ــذه الس ــدد ه ــافات. وتح ــات واملس ــك االتجاه ــا، وكذل ــة لجغرافيته ــص الفيزيائي الخصائ

محــددة، وقــد تتضمــن أيضــا إشــارات إىل قطــع األرايض املجــاورة وأصحابهــا. ومبجــرد اكتــامل الوصــف، ميكــن أن تكــون 

حــدود األرض مميــزة فعليًــا مــع عالمــات دامئــة. عــادًة مــا تســتخدم أوصــاف طريقــة حــدود الخطــوط وأطرافهــا كلــام 

كانــت مســاحات األرايض غــري منتظمــة الحجــم أو الشــكل أو كالهــام، بحيــث ميكــن تحديــد حــدود األرض بطريقــة 

أوضــح )الشــكل 2(.

توصيف األرايض وقياسها

ــح  ــام املس ــا،  نظ ــوط وأطرافه ــدود الخط ــام ح ــا؛ نظ ــاس األرايض ومنه ــف وقي ــة لتوصي ــن األنظم ــد م ــد العدي توج

ــاه.  ــل أدن ــن التفصي ــد م ــتعرضها مبزي ــي سنس ــودي   والت ــف األرايض العم ــالت وتوصي ــة ب ــام خريط ــتطيل، نظ املس

شكل 2: مثال لنظام حدود الخطوط وأطرافها

شكل 3: مثال لنظام املسح املستطيل

3.1
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شكل 4: مثال لتقسيم املدينة )6 أميال مربع( إىل أقسام )1 ميل مربع(

شكل 5: مثال لخريطة بالت

)Recorded plat( 3.3.1. خريطة بالت

 The lot( الــدول التــي ال تســتخدم نظــام املســح املســتطيل عــادًة مــا تســتعمل نظــام مســح قطعــة األرض والكتلــة 

and block survey system( وهــو نظــام مســتخدم يف الواليــات املتحــدة وكنــدا لتحديــد األرايض، ال ســيام بالنســبة 

ــة املكتظــة بالســكان ومناطــق الضواحــي. يشــار لنظــام مســح قطعــة  لقطــع األرايض املوجــودة يف املناطــق الحرضي

األرض والكتلــة أحيانـًـا بنظــام خريطــة بــالت أو نظــام مســح الخرائــط املســجل )شــكل 5(. ويتــم عــرض حــدود وموقــع 

كل قطعــة أرض عــى خرائــط، والتــي يتــم تســجيلها بعــد ذلــك يف مكتــب ســجالت األرايض املعتمــدة يف املدينــة حيــث 

تقــع األرض. الكتلــة )Block( هــي مجموعــة مــن القطــع املتجــاورة ويتــم فصــل الكتــل بالطــرق. ويتــم إعطــاء كل 

خريطــة مســجلة كتــاب ورقــم مرجــع الصفحــة. 

)Vertical land description( 4.3.1. توصيف األرايض العمودي

ــي  ــدول الت ــة وصــف حقــوق الهــواء أو الحقــوق تحــت الســطحية )يف ال توصيــف األرايض العمــودي رضوري يف حال

تُقــر ذلــك(. ومرجــع اإلســناد هــو النقطــة أو الخــط أو الســطح الــذي يقــاس منــه ارتفــاع عمــودي أو العمــق. يف حالــة 

بيــع أو تأجــري تحــت ســطح األرض للحفــر أو الحقــوق التعدينيــة غالبــا مــا يكــون مرجــع اإلســناد هــو ســطح قطعــة 

األرض. عــى ســبيل املثــال، قــد يســمح عقــد االمتيــاز إيجــار نفطــي باســتخراج النفــط أو الغــاز مــن عمــق أكــرب مــن 

500 قــدم تحــت ســطح قطعــة األرض. 

وتســتخدم حصــص الهــواء لوصــف الوحــدات يف مشــاريع مثــل عــامرات متعــددة الطوابــق. ويتــم وصــف كل مــن 

ــواء وارتفاعــه )الشــكل 6(. قطعــة األرض وحصــص اله

شكل 6: مثال لتوصيف األرايض العمودي

ــة الكالســيكية،  ــة االقتصادي ــل النظري ــم تطويرهــا مــن قب ــام ت ــع )Rents( وقيمــة األرايض ك ــة األساســية للري النظري

تشــري إىل أن كليهــام يحددهــام الطلــب. يف النظريــة الكالســيكية لريــكاردو تــم افــراض عــرض ثابــت مــن األرايض وأنــه 

لديهــا اســتخدام واحــد وهــو زراعــة »الــذرة«، وبعبــارة أخــرى اســتخدامها للطعــام. مــن هــذه االفراضــات تــم الوصــول 

إىل بعــض االســتنتاجات.

قيمة األراضي والريع والطلب 2.0
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أوال، أن فــرض الرضائــب عــى األرايض لــن يزيــد قيمــة الريــع أو يغــري اســتخدام األرض. وثانيــا، أن »ســعر األرض مرتفــع 

ألن ســعر الــذرة مرتفــع وليــس العكــس«. يف حــن أن التحليــل األســايس للنظريــة النيوكالســيكية يفــرض أن األرض لهــا 

اســتخدامات بديلــة وبالتــايل ال تتحقــق االســتنتاجات الســابقة بالــرضورة. وعــى الرغــم مــن أن النظريــة النيوكالســيكية 

قــد تبــدو أعــم مــن نظريــة ريــكاردو )النظريــة الكالســيكية(، فــإن نظــام التخطيــط املقيــد ميكــن أن يــؤدي إىل حــاالت 

حيــث تنطبــق النظريــة الكالســيكية. 

الريع االقتصادي وعائد التحويل

ــل األرض، عندمــا يكــون متوفــر يف  ــاج، مث ــغ يكتســبه عامــل اإلنت ــع االقتصــادي )Economic rent( هــو أي مبل الري

عــرض غــري مــرن . الشــكل 7 يُبــن مفهــوم الريــع االقتصــادي عــى فرضيــة ثبــات العــرض 

أمــا عائــد التحويــل )Transfer earning( فيمكــن تعريفــه بأنــه أي مبلــغ يكتســبه عامــل اإلنتــاج، مثــل األرض، عندمــا 

يكــون متوفــر يف عــرض مــرن. الشــكل 8 يُبــن مفهــوم عائــد التحويــل عــى فرضيــة عــدم ثبــات العــرض 

شكل 7: الريع االقتصادي

شكل 8: عائد التحويل

ــد  ــادي وعائ ــع االقتص ــن الري ــج م ــى مزي ــل ع ــه يحص ــد فإن ــرض متصاع ــي ع ــاج منحن ــل االنت ــون لعام ــا يك عندم

التحويــل. ويُشــري الريــع االقتصــادي إىل الدخــل املكتســب مــن عامــل اإلنتــاج الــذي يتجــاوز عائــد التحويــل املتعلــق 

ــا )الشــكل 9(. به

شكل 9: توصيف الريع االقتصادي وعائد التحويل

ــل  ــرشح أص ــام 1817 ل ــة يف ع ــزي، نظري ــادي إنجلي ــري اقتص ــو خب ــكاردو )David Ricardo(، وه ــد ري ــدم ديفي ق

وطبيعــة الريــع االقتصــادي. واســتخدم ريــكاردو االقتصــاد واإليجــار لتفســري ظاهــرة ارتفــاع أســعار الــذرة واألرض يف 

حقبــة الحــروب النابليونيــة )1805-1815(. وكان الســؤال الجوهــري لريــكاردو: »هــل أدى ارتفــاع أســعار األرايض إىل 

ارتفــاع ســعر الــذرة؟ أم أن ارتفــاع أســعار الــذرة زاد الطلــب عــى األرايض وبالتــايل رفــع أســعار األرايض؟«.

عــَرف ريــكاردو الريــع بكونــه »هــذا الجــزء مــن إنتــاج األرض الــذي يُدفــع للاملــك الســتخدام الصالحيــات األصليــة 

وغــري القابلــة للتلــف يف الربــة«. يف نظريتــه، الريــع ليــس ســوى فائــض املنتــج أو الكســب التفاضــي، ويوجــد فقــط 

يف األرض.

1.2.2. فرضيات نظرية ريكاردو للريع 

افرض ريكاردو يف نظريته الفرضيات التالية: 

 أ.  ينشــأ ريــع األرض بســبب االختالفــات يف خصوبــة أو حالــة األرايض. وينشــأ ذلــك بســبب الصالحيــات األصليــة 

وغــري القابلــة للتلــف للربــة.

 ب.  تتناقــص العوائــد الهامشــية يف حالــة زراعــة األرايض. ومبــا أن قطــع األرايض تختلــف يف الخصوبة، فــإن املنتجات 

مــن األرايض األقــل خصوبــة تتناقــص عــى الرغــم من تســاوي التكلفــة اإلجاملية لإلنتــاج يف كل قطعــة أرض.

)Ricardian rent theory( نظرية ريكاردو للريع

1.2

2.2
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 ج.  األرض مــادة طبيعــة وبالتــايل ليــس لهــا ســعر عــرض وال تكلفــة إنتــاج. لذلــك الريــع ليــس جــزءا مــن التكلفــة 

والســعر. وهــذا يعنــي أنــه مــن وجهــة نظــر املجتمــع، فــإن العائــد الكامــل مــن األرض هــو فائض لإليــرادات.

 د.  عرض األرايض ثابت، وأنه يتم إنتاج منتج واحد من هذا العرض.

وكمثال للعالقة بن انتاج األرض والريع االقتصادي نفرض املعطيات التالية: 

يظهــر الجــدول رقــم 1 أن ريــع فئــات األرايض )أ( و)ب( و )ج( هــي عــى التــوايل 60 و40 و20 بالطــن. )د( هــي األرض 

الهامشــية )Marginal Land( وهــي متثــل مــا ميكــن انتاجــه يف الحالــة العاديــة باســتعامل نفــس عوامــل االنتــاج. ميكــن 

متثيــل النظريــة بالشــكل رقــم 11:

يف الشــكل 11، الفئــات األربــع لــألرض لهــا مســاحة متســاوية وهــي وتظهــر عى املحــور )OX(. وعــى املحــور )OY( يظهر 

اإليــراد لــكل أرض. املســتطيالت املقابلــة لــألرايض تظهــر اإليــرادات )أ( و )ب( و )ج( و )د( عــى التــوايل وهــي 100 و80 

و60 و40 طــن مــن الــذرة. املســاحة املظللــة يف كل مســتطيل يُظهــر مــا يســتخدم للريــع. وألن األرض )د( هــي األرض 

الهامشــية، فــال ريــع لهــا. وعليــه، فإنهــا تــؤدي دورهــا يف تحديــد الريــع.

2.2.2. التحليل االقتصادي لنظرية ريكاردو

 ميكــن تلخيــص التحليــل االقتصــادي لنظريــة ريــكاردو بالشــكل رقــم 10 )الريــع يف املحــور العمــودي وكميــة األرايض يف 

املحــور األفقــي(. العــرض الثابــت لــألرض يشــار اليــه عــرب خــط عمــودي )'SS( يف حــن أن )OS( هكتــار ســيتم توفريهــا 

مهــام كان الريــع املقــدم أو املدفــوع )فــوق الصفــر(. ومبــا أن ســعر األرض يحــدده بالكامــل الطلــب عــى األرض )الن 

عــرض االرايض ثابــت( فــان ســعر كل عامــل إنتــاج يف العــرض غــري املــرن هــو ريــع اقتصــادي وبالتــايل ليــس لديــه عوائــد 

التحويــل. طلــب األرض مشــتق مــن طلــب الــذرة ومُيثلهــا منحنــي الطلــب املتناقــص )'DD(. التــوازن يف ســوق األرايض 

يف حالــة التســاوي بــن الكميــة املطلوبــة والكميــة املعروضــة يُحــدد الريــع االقتصــادي املدفــوع عــى الخــط )OR( يف 

املحــور العمــودي.

وهكــذا، فــان ارتفــاع ســعر الــذرة هــو الــذي أدى إىل زيــادة الطلــب عــى األرض وارتفــاع ســعرها، بــدال مــن أن ســعر 

األرض هــو الــذي دفــع ســعر الــذرة اىل االرتفــاع. ومــع ذلــك، فــإن هــذا التحليــل يعتمــد عــى افــراض أن األرض لديهــا 

اســتخدام واحــد فقــط. يف العــامل الحقيقــي ميكــن اســتخدام قطعــة معينــة مــن األرض يف العديــد مــن االســتخدامات 

املختلفــة. وهــذا يعنــي أن عرضهــا ألي اســتخدام واحــد مــرن، يكــون لهــا عائــد تحويــل.

الشكل 11: تحديد الريعشكل 10: نظرية ريكاردو للريع 

فئات األرايض
)حسب درجة الخصوبة(

املنتج اإلجاميل
من الذرة )بالطن(

100 60 = 40 - 100أ

80 40 = 40 - 80ب
60 20 = 40 - 60ج
40 ال ريعد

الريع االقتصادي
املنتج اإلجاميل من الذرة - املنتج اإلجاميل من األرض الهامشية

جدول 1: اإلنتاج والريع االقتصادي
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3.2.2. انتقادات نظرية ريكاردو

 أ.  يعتــرب ريــكاردو أن عــرض األرض ثابــت ولكــن األرض يف الواقــع لهــا اســتخدامات بديلــة. وبالتــايل فــإن عــرض 

األرايض الســتخدام معــن غــري ثابــت.

 ب.  ال تعتمــد إنتاجيــة األرايض فقــط عــى الخصوبــة، بــل تعتمــد يف الواقــع عــى عوامــل أخــري مثــل املوقــع 

وطبيعــة االســتثامر واالســتخدام الفعــال لــرأس املــال.

ــم  ــا مل يت ــا، م ــاءل تدريجي ــة األرض تتض ــف، ألن خصوب ــة للتل ــري قابل ــة وغ ــزات أصلي ــك ممي  ج.  األرض ال متتل

ــق األســمدة. ــن طري ــا بانتظــام ع ــاء به االعتن

ــو  ــع حتــي ل ــكل األرايض غــري واقعــي. اذ أن كل قطعــة أرض لهــا ري ــع اقتصــادي ل  د.  افــراض عــدم وجــود ري

ــال. كان ضئي

 ه.  يقتــر الريــع عــى األرض فقــط، ولكــن االقتصاديــن الحديثــن أثبتــوا أن الريــع ينشــأ يف مقابــل أي عامــل 

انتــاج تتوفــر فيــه رشوط العــرض غــري املــرن.

تعتــرب نظريــة ريــكاردو للريــع ونظريــة الريــع النيــو كالســيكية مــن النظريــات األساســية لتحديــد الريــع )اإليجــارات( 

وقيمــة األرض اال أن كال النظريتــن تعانيــان مــن العديــد مــن االنتقــادات. أمــا التحليــل االقتصــادي لإليجــارات وقيــم 

 )Von Thunen's model( األرايض الــذي تــم تطويــره منــذ 1950 فقــد اســتند يف املقــام األول عــى منــوذج فــون ثونــن

والــذي يتنــاول نظريــة الريــع مــن زاويــة االختــالف يف اســتخدام الزراعــة وان املســافة مــن مركــز الســوق الرئيســية تؤثــر 

نســبيًا يف اإليجــارات وقيــم األرايض بالزيــادة أو بالنقصــان. يف النســخة الحرضيــة ينخفــض ســعر األرض مبعــدل متناقــص 

مــع املســافة مــن وســط املدينــة )الشــكل 13(. حيــث املســافة مــن مركــز املدينــة أو منطقــة األعــامل املركزيــة ممثلــة 

عــى طــول املحــور األفقــي، واإليجــارات )أو قيــم األرض( عــى املحــور العمــودي. يظهــر إيجــار األرض يف وســط املدينــة 

عــى املحــور العمــودي عــى الخــط )OC(. وميثــل الخــط )OA( إيجــار األرض الزراعيــة املحيطــة باملدينــة. ينخفــض 

إيجــار األرايض عــن املركــز مــع ارتفــاع املســافة مــن مركــز املدينــة اىل أن يصبــح مســاويا إىل )OA( عــى حافــة املدينــة 

.)OR( وهــو مــا يحــدد نصــف قطــر املنطقــة الحرضيــة، يف غيــاب التبايــن الطبوغــرايف

شكل 12: نظرية الريع النيو كالسيكية

شكل 13: نظرية الريع يف املناطق الحرضية

)Neoclassical rent theory( نظرية الريع النيوكالسيكية

ــة الريــع النيوكالســيكية يف إطــار مختلــف. وكانــت الخالفــات حــول قوانــن الــذرة قــد اســتغرقت 50  تطــورت نظري

ــع الدخــل.  ــدال مــن مســألة توزي ــة ب ــة األســعار العام ــب آخــر مــن نظري ــع األرض كان مجــرد جان ــا. ري ــا تقريب عام

وحســب النظريــة النيوكالســيكية فــان لــألرض اســتخدامات بديلــة، مثــل أي عامــل آخــر مــن عوامــل اإلنتــاج، يجــب أن 

تحصــل عــى أجورهــا املســتحقة. وعــالوة عــى ذلــك، نظــراً ألن كل قطعــة مــن األرايض لديهــا تكلفــة الفرصــة البديلــة 

ــة، يتبــع دخــل ريــع األرض يف تكلفــة  ــع الــذي ميكــن الحصــول عليــه يف االســتخدام البديــل األكــر ربحي – فــان الري

 )OS( يشــار إىل العــرض املعــن مــن األرض مــرة أخــرى عــرب املحــور األفقــي كــام .)اإلنتــاج أنظــر الشــكل رقــم )12

والريــع عــى املحــور العمــودي. وبــدال مــن أن تُســتخدم جميــع األرايض لزراعــة منتــج واحــد هــو الــذرة، يفــرض أن 

ــاً  يكــون هنــاك اســتخدامان لــألرض هــام زراعــة البطاطــس والــذرة. وميثــل منحنــى الطلــب عــى البطاطــس تقليدي

منحنــى الطلــب املتناقــص )'PP(، وبالتــايل فــان كميــة األرايض املســتخدمة لزراعــة البطاطــس مبينــة عــى طــول املحــور 

األفقــي مــن اليســار إىل اليمــن، بــدءا مــن )0(. األرض املتبقيــة، واألرايض التــي ال تســتخدم لزراعــة البطاطــس، ميكــن 

اســتخدامها لزراعــة الــذرة، ميكــن اإلشــارة اىل كميــة األرايض املســتخدمة لزراعــة الــذرة يف االتجــاه العكــي عــى طــول 

ــن  ــذرة م ــب ألرض ال ــى الطل ــن)S(. ميكــن أيضــا اإلشــارة ايل منحن ــدءا م ــن اليمــن إىل اليســار، ب ــي، م املحــور األفق

اليمــن إىل اليســار عــرب الخــط )'CC( وينحــدر إىل أســفل مــن اليمــن، ألنــه كلــام انخفضــت كميــة األرض املســتخدمة 

لزراعــة الــذرة، انخفضــت كميــة الــذرة املعروضــة للبيــع، ويرتفــع ســعرها، وبالتــايل يرتفــع الريــع املدفــوع لــألرايض 

التــي تنمــو فيهــا حبــوب الــذرة.

)Urban rent theory( نظرية الريع يف املناطق الحرضية

3.2

4.2
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التصميم الحضري والتجمعات االقتصادية 

مفهوم التصميم الحرضي 

مفهوم التجمعات االقتصادية

عوامل الجذب 

عوامل الطرد 

العوامل املُؤثرة عىل التجمعات االقتصادية

ــكل  ــب وش ــدد ترتي ــذي يح ــة ال ــط املدين ــن تخطي ــزء م ــرضي )Urban design( بالج ــم الح ــف التصمي ــن تعري ميك

ــم  ــه بتنظي ــات )Frederick Gutheim, 1963(. كــام ميكــن تعريف ــز بشــكل خــاص عــى الجاملي ــع الركي ــة م املدين

الفضــاء، والوقــت، واالتصــاالت )Amos Rapoport, 1977( أو بالعالقــة املعقــدة بــن جميــع عنــارص املســاحة 

املبنيــة وغــري املبنيــة يف املــدن والبلــدات )Creed & Roberts , 1998(. التصميــم الحــرضي يدمــج عمليــات وخــربة 

العديــد مــن التخصصــات ذات الصلــة مبــا يف ذلــك الفــن، والهندســة املعامريــة، وتنســيق املناظــر الطبيعيــة، والعلــوم 

ــل. ــط، والهندســة، والنق ــة، واالقتصــاد، والتخطي االجتامعي

 تهتــم اقتصاديــات التجمعــات )Agglomeration economies( بتشــكيل املناطــق التجاريــة داخل املــدن، والتجمعات 

. ) Fujita and Thisse ;2002( الصناعيــة عــى املســتوى اإلقليمــي، ودراســة اختالل التــوازن بــن املناطــق

وميكــن تعريــف التجمعــات االقتصاديــة بأنــه تركيــز األنشــطة ألغــراض اقتصاديــة. ويجــب أن يتضمــن مفهــوم التحــرض 

أنشــطة متشــابهة ومختلفــة. فــإذا كانــت املســتوطنة تحتــوى أنشــطة متشــابهة فقــط فلــن يكــون ذلــك كايف لتحقيــق 

تعريــف التحــرض. لذلــك يحــدد نــوع األنشــطة يف التجمعــات االقتصاديــة إذا كان املوقــع مســتوطنة أو بلــدة. مثــال 

عــى ذلــك هــو مــرشوع امللــز الــذي أُطلــق عــام 1953، أو برنامــج اإلســكان الــذي أُطلــق عــام 2011 وهــو برنامــج 

قائــم عــى التطويــر الســكني وال يُعــد يف ذاتــه نشــاطاً حرضيــاً كافيــاً ليســمي ببلــدة مســتقلة.    

يعتمــد التشــكيل الحــرضي عــى عمليتــي التوطــن والتحــرض، أّمــا عوامــل الجــذب فهــي العوامــل التــي تدفــع عامــة 

النــاس أو الكيانــات التجاريــة لالنتقــال إىل مواقــع جديــدة. ورمبــا تضمنــت العوامــل نوعــاً واحــداً متكتــالً مــن األنشــطة 

كــام يحــدث يف مخططــات األرايض الكبــرية، مثــل مخططــات اإلســكان. ومــن أمثلــة عوامــل الجــذب نجــد املخططــات 

التنظيميــة التــي تحولــت فيهــا بعــض املناطــق لتخــدم أغراضــاً محــددة. 

عــادة مــا تتعــادل عوامــل الطــرد مــع عوامــل الجــذب إذا مل يتحمــل النــاس وجودهــم يف املجتمــع الحــرضي. وتنشــأ 

الحاجــة امللحــة لالنتقــال إىل مــكان آخــر عنــد توفــر إمكانيــة االختيــار. والــذي زاد مــن إمكانيــة االختيــار هــو تحســن 

القــوة الرشائيــة حتــى أصبــح النــاس مكتفــن ذاتيــاً. دفــع التوســعان الصناعــي والتجــاري الــرشكات إىل نقــل مواقعهــا 

ــة  ــواق الضخم ــر كاألس ــات التطوي ــض مرشوع ــب بع ــب. وتتطل ــدالت الرضائ ــض مع ــة أو لتخفي ــادة اإلنتاجي ــا لزي إم

ــوب، والتميمــي، وغريهــا يف  ــور، والدان ــك أســواق كارف ــة ذل مســاحات أرايض واســعة ملواقــف الســيارات، ومــن أمثل

اململكــة. حيــث تخصصــت هــذه األســواق يف قطــاع التجزئــة، وقــد دفــع نجــاح املحــالت الكــربى مبشــاريع التطويــر إىل 

خــارج املــدن، أمــا املواقــع صغــرية املســاحة فقــد ُخصصــت ملراكــز التســوق األصغــر. 

يوجــد العديــد مــن العوامــل املؤثــرة عــى التجمعــات االقتصاديــة منهــا عوامــل جغرافيــة، اجتامعيــة، تقنيــة، وماليــة. 

ــات  ــى التجمع ــرة ع ــل املؤث ــض العوام ــرة بع ــذه الفق ــالل ه ــتعرض خ ــر سنس ــس الح ــال ولي ــبيل املث ــى س وع

ــة.  االقتصادي

تتضمــن مخططــات املــدن اســتخدامات ألغــراض ســكنية أو صناعيــة أو تجاريــة أو ترفيهيــة أو مختلطــة األغــراض، مــا 

ــا. وال تقتــر  ــت األرايض شــحيحة، ارتفعــت قيمته ــام كان ــارشة عــى قيمــة األرايض أو أســعار الســوق، فكل ــر مب يؤث

ــة التــي  ــة، بــل إنهــا قــد تتضمــن العوامــل االجتامعي عوامــل الجــذب عــى عوامــل التخطيــط أو العوامــل االقتصادي

تلعــب دوراً مهــامً يف ســكن اإلنســان. وملــا كانــت قيمــة األرض نتيجــًة لعوامــل العــرض والطلــب، فــإن عوامــل الجــذب؛ 

ــل  ــى تكت ــراً ع ــت مؤث ــة، كان ــل االجتامعي ــألرض والعوام ــل ل ــعر املحتم ــوق والس ــعر الس ــيم األرايض وس ــل تقس مث

األنشــطة الســكنية وغريهــا يف املنطقــة. وتســاعد كــرة األنشــطة التكامليــة واملتنوعــة عــى انســجام عوامــل الجــذب 

مــام يُســهم يف ارتفــاع أســعار األرايض أو خفضهــا.

1.5.3. الحجم املحتمل للسوق 

لــي تنتعــش املنطقــة وتزدهــر، البــد أن يتوافــر فيهــا مــا يدعــم حيــاة النــاس، وعليــه فــإن مســاحتها الحرضيــة البــد 

ــدن  ــض امل ــد يف بع ــد توج ــدة. وق ــة الجي ــوة الرشائي ــكان ذوي الق ــن الس ــدد كاٍف م ــتيعاب ع ــة اس ــع بقابلي أن تتمت

أعــداد ســكانية مرتفعــة لكــن ذات قــوة رشائيــة منخفضــة، مــا ال يســاهم يف التوســع الحــرضي بــل يــؤدي تدريجيــاً إىل 

مشــكالت محليــة مثــل شــح املســاكن والفقــر وتشــّكل األحيــاء الشــعبية. ومــن العوامــل املؤثــرة يف حجــم الســوق ، 
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اقتصــادات الحجــم )Economies of Scale(. وتعمــل الــرشكات عــى نطــاق واســعٍ عندمــا تتوّســع بالتحكــم يف املــواد 

الخــام واملخرجــات. وبدعــٍم مــن املنافســة االحتكاريــة، فــإن هــذه الــرشكات تتخــذ الخطــوة األوىل نحــو االســتحواذ عــى 

األســواق. وبهــذه الطريقــة فــإن اقتصاديــات الحجــم التــي تقودهــا اإلدارة االســراتيجية، تــؤدي الســتفادة الــرشكات مــن 

منافــع خفــض التكلفــة لتتخطــى منافســيها عــن طريــق التحكــم بقطــاع مــن الســوق، إال أن الــرشكات األصغــر حجــامً 

ســتجد أن اقتصــادات الحجــم ليســت يف صالحهــا بســبب مدخــالت الســوق. 

تعتمــد حصــة الســوق عــى حجــم الســوق والقــوة الرشائيــة. تنخفــض التكلفــة بارتفــاع اإلنتاجيــة إال أنهــا لــن تنخفــض 

عــن حــدود معينــة ولــن تنعــدم أبــداً. إال أنــه ويف مرحلــة معينــة، ترتفــع التكاليــف وذلــك حــن تدخــل التعقيــدات إىل 

اإلدارة، ويُعــزى ذلــك لــرشاء املزيــد مــن األصــول الثابتــة كاألرض واآلالت الصناعيــة. ويكــون هــذا الوضــع مبثابــة تحذيــر 

لبعــض الــرشكات بــأن ال تتجــاوز حجــامً معينــاً حيــث يصعــب أحيانــاً التحكــم باســراتيجية التكلفــة.

2.5.3. التمركز الجغرايف للسكان

ــة. وكشــفت دراســة ســعودية بعنــوان  يلعــب التمركــز الجغــرايف للســكان دورا مهــام يف تحديــد التجمعــات االقتصادي

»منهــج تطويــر إدارة التنميــة الحرضيــة للمجتمعــات العمرانيــة مــن خــالل مــؤرشات جــودة الحيــاة« والتــي أجراهــا 

املهنــدس أحمــد بــن عبــد العزيــز ســندي عــن احتــواء مناطــق مكــة املكرمــة واملدينــة املنــورة والريــاض ما يقــارب 60 % 

مــن ســكان اململكــة العربيــة الســعودية، البالــغ عددهــم 32.5 مليــون نســمة، حســب البيانــات األوليــة للهيئــة العامــة 

لإلحصــاء التــي أعلنتهــا يف ينايــر 2018. وتبلــغ مســاحة املناطــق الثــالث مجتمعــة يف حــدود 20 % مــن إجــاميل مســطح 

اململكــة العربيــة الســعودية، فيــام يعيــش 15 يف املائــة مــن عــدد ســكان اململكــة يف املنطقــة الرشقيــة، ويتــوزع باقــي 

الســكان عــى املتبقــي مــن مســطح اململكــة. وأوضحــت الدراســة أن اململكــة العربيــة الســعودية يف عهــد خــادم الحرمن 

الرشيفــن امللــك ســلامن بــن عبــد العزيــز حفظــه اللــه، وويل العهــد األمــري محمــد بــن ســلامن بــن عبــد العزيــز حفظــه 

اللــه، تعيــش طفــرة يف شــتى املجــاالت االقتصاديــة والصناعيــة ومنهــا عــى ســبيل املثــال وليــس الحــر مــرشوع جــزر 

البحــر األحمــر )وهــو مــرشوع الستكشــاف طبيعــة اململكــة مــن جــزر وســواحل وبراكــن خاملــة، باإلضافــة إىل املحميــات 

الطبيعيــة واآلثــار القدميــة( ،  ومــرشوع »القديــة« الرفيهــي  جنــوب غــرب العاصمــة الريــاض ، ومــرشوع مدينــة الفيصلية 

الذكيــة، ومــرشوع »نيــوم« وعــدة مشــاريع أخــرى، مشــرية إىل أن تلــك املرشوعــات ســيكون لهــا دور فعــال يف عــدم متركــز 

معظــم الخدمــات يف املــدن الرئيســية، التــي تعــد مــن أهــم أســباب هجــرة ســكان الريــف إىل املــدن.

3.5.3. توافر اليد العاملة 

يُؤثــر توافــر اليــد العاملــة املاهــرة يف تحديــد التجمعــات االقتصاديــة وتطورهــا. وميكــن تقســيم اليــد العاملــة اىل ثــالث 

 )medium-skilled labor( ــة متوســطة املهــارة ــد عامل ــة املهــارة )High skilled labor(، ي ــة عالي ــد عامل ــاف : ي أصن

ويــد عاملــة قليلــة املهــارة )low skilled labor(. ويســتعرض الشــكل 15 توزيــع اليــد العاملــة يف اململكــة بــن مهــن 

عاليــة، متوســطة وقليلــة املهــارة.

شكل 15: توزيع اليد العاملة يف اململكة بني مهن عالية ومتوسطة وقليلة املهارة

املهارات اإلدارية والريادية  .4.5.3

ــدرة  ــر الق ــدف تطوي ــراتيجية به ــوارد االس ــر للم ــك واملدي ــاءة ادارة املال ــاٌر لكف ــا اختب ــادة بكونه ــف الري ــن تعري ميك

التنافســية للرشكــة. ومــع ذلــك، فــإن هــذا التعريــف بعيــد عــن التعريــف األســايس لرائــد األعــامل. ينطــوي تعريــف 

الريــادة التشــغيلية عــى قيمــة الفــرد الــذي يتمتــع بالكفــاءة والقــدرة عــى تحويــل املــوارد االســراتيجية إىل كيــان ربحي. 

وتأسســت فكــرة تطويــر الفــرد الــذي ميلــك صفــات ريــادة األعــامل لبنــاء كيــان تجــاري مســتمر عــى املــدى الطويــل. 

ــة  ــه مثالي ــة إىل وجه ــل اململك ــة لالســتثامر لتحوي ــة العام ــة الســعودية، خططــت الهيئ ــة العربي عــى مســتوى اململك

لألعــامل التجاريــة وريــادة األعــامل، ويعــود الفضــل يف ذلــك إىل اإلجــراءات امليــرة والعديــد مــن الحوافــز املرتبطــة بهــا 

مثــل أقــل متوســط للرضائــب يف منطقــة الــرشق األوســط وشــامل أفريقيــا. كــام أّن البنــك الــدويل قــد اختــار اململكــة 

العربيــة الســعودية كأفضــل دولــة يف منطقــة الــرشق األوســط وشــامل أفريقيــا يف قطــاع األعــامل.

5.5.3. رأس املال البرشي

ميكــن تعريــف رأس املــال البــرشي بكونــه مجموعــة املهــارات، واملعرفــة، أو األصــول غــري امللموســة لألفــراد التــي ميكــن 

ــم اســتثامر يف رأس املــال  ــرب التعلي ــراد وأصحــاب العمــل وللمجتمــع. ويعت ــة لألف ــق القيمــة االقتصادي اســتخدامها لخل

البــرشي. ويقــوم رأس املــال البــرشي يف اململكــة العربيــة الســعودية عــى أُســس متينــة: فالنظــام التعليمــي يف املــدارس 

قــوي، وتحتــل مركــزاً عامليــاً متقدمــاً فيــام يتعلــق باإلنفــاق الحكومــي عــى التعليــم. يف إطــار رؤيــة اململكــة العربيــة 

الســعودية 2030 وكذلــك برنامــج التحــول الوطنــي 2020، تــم تأســيس مركــز رأس املــال البــرشي تحــت مظلــة برنامــج 

امللــك ســلامن لتنميــة املــوارد البرشيــة.
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توافر حوافز االبتكار  .6.5.3

يُؤثــر توافــر حوافــز االبتــكار يف تحديــد التجمعــات االقتصاديــة وتطورهــا. يف توجههــا لتنويــع االقتصــاد وجــذب االســتثامر 

األجنبــي وتقديــم حلــول للبطالــة، عملــت اململكــة العربيــة الســعودية عــى تطويــر مــدن اقتصاديــة تقــوم عــى مبــادئ 

تخطيــط املــدن الذكيــة وتــرشف الهيئــة العامــة لالســتثامر عــى هــذه املــدن الجديــدة. يســتعرض الشــكل رقــم 16 بعــض 

العوامــل املؤثــرة عــى التجمعــات االقتصاديــة.

شكل 16: بعض العوامل املؤثرة عىل التجمعات االقتصادية

تمارين الفصل األول: 
مفاهيم أساسية في مجال اقتصاديات األراضي
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ضع عالمة )   ( أمام العبارة الصحيحة و عالمة ) X ( لإلجابة الخاطئة مع تصحيح

الخطأ )يف حال اإلجابة الخاطئة(.

اقتصاديات األرايض هو علم دراسة املبادئ والسياسات املتعلقة باستخدام األرايض  

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

من الخصائص الطبيعية لألرض؛ الندرة.

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

يتقاطع علم اقتصاديات األرايض يف العديد من الحاالت مع االقتصاد البيئي.

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

توصيف األرايض عموديا رضوري يف حالة وصف حقوق الهواء أو الحقوق تحت 

السطحية.

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

حسب نظرية ريكاردو للريع تم افراض أن عرض األرايض متغري.

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

.1

.2

.3

.4

.5

1

اخرت إجابة واحدة صحيحة لألسئلة التالية:

أجب باختصار عىل األسئلة التالية:
1/ الريع االقتصادي هو أي مبلغ يكتسبه عامل اإلنتاج، مثل األرض، يف حالة:

أ. العرض املرن.

ب. العرض غري املرن.

ج. الطلب املرن.

د. الطلب غري املرن.

1/ أذكر بعض العوامل املؤثرة عىل التجمعات االقتصادية

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2/ أذكر بإيجاز الفرق الجوهري بني نظرية ريكاردو والنظرية النيوكالسيكية لتحديد ريع االرض؟

3/ حسب نظرية ريكاردو للريع )1817( :

أ - أدى ارتفاع أسعار األرايض إىل انخفاض سعر الذرة.

ب - أدى انخفاض سعر الذرة إىل ارتفاع أسعار االرايض.

ج - أدى ارتفاع سعر الذرة إىل ارتفاع أسعار االرايض

د -أدى ارتفاع أسعار األرايض إىل ارتفاع سعر الذرة.

2/ عندما يكون لألرض منحني عرض متصاعد فإنها تتحصل عىل:

أ - ريع اقتصادي. 

ب - عائد تحول.

ج - مزيج من الريع االقتصادي وعائد التحول.

د - صفر من الريع االقتصادي وعائد التحول.

4/ حسب نظرية الريع يف املناطق الحرضية:

أ - ينخفض سعر األرض مبعدل متناقص مع املسافة من وسط املدينة

ب - يرتفع سعر األرض مبعدل متزايد مع املسافة من وسط املدينة.

ج - ينخفض سعر األرض مبعدل متناقص مع انخفاض الطلب.

د - يرتفع سعر األرض مبعدل متزايد مع ارتفاع الطلب.

5/ ميكن تعريف التصميم الحرضي بكونه:

أ - الجزء من تخطيط املدينة الذي يحدد ترتيب وشكل املدينة

ب - تنظيم الفضاء، والوقت، واالتصاالت

ج - العالقة بن جميع عنارص املساحة املبنية وغري املبنية يف املدن والبلدات.

د - كل ما سبق. 2

3

النظرية النيوكالسيكيةنظرية ريكاردو
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االستخدامات الرئيسية لألراضي الحضرية

الثاني

تســتخدم النــامذج لرســم املــدن وإبــراز الفكــرة العامــة ألشــكالها. وخــالل القــرن العرشيــن، تــم تطويــر بعــض النــامذج 

لتوضــح كيفيــة منــو املــدن. يف العــر الحديــث كان فــون ثونــن )Von Thünen( هــو أول مــن وضــع منوذجــاً ألرض 

حرضيــة يف عــام 1826.

نماذج استخدام األراضي الحضرية

تم وضع منوذج فون ثونن )الشكل 17( قبل الثورة الصناعية. وقد اشتمل النموذج عى ست افراضات:

هناك سوق واحدة فقط متوفرة )وهي املدينة التي تعرف بأنها مركز التجارة(  )1(

جميع املزارعن موجهون نحو السوق )يبيعون بضائعهم يف سوق واحدة(  )2(

املحيط الطبيعي موحد )ال يوجد أنهار أو جبال لتعطيل التجارة(.  )3(

جميع النقاط عى مسافات متساوية )لجعل الظروف متساوية للجميع(  )4(

يعمل جميع املزارعن عى تحقيق أقىص قدر من األرباح.   )5(

التفضيالت الغذائية هي تفضيالت السكان األملان يف اوروبا )مبا ان فون ثونن أملاين(.   )6(

ــن  ــة واملزارع ــة. وأن األرض خصب ــريات خارجي ــأي تأث ــر ب ــاً وال تتأث ــة ذاتي ــدة مكتفي ــن البل ــون ثون ــوذج ف حســب من

يرســلون منتجاتهــم باســتخدام العربــات لعــدم وجــود طــرق ممهــدة. ترتفــع معــدالت اســتهالك املنتجــات يف وســط 

البلــدة حيــث يركــز الســّكان. ومنطقيــاً، خــالل القــرن التاســع عــرش فــإن منتجــات الحليــب والخضــار هــي الرائجــة يف 

وســط البلــدة حيــث يغيــب كل شــكل مــن أشــكال التربيــد والتخزيــن. وتؤكــد األشــكال األخــرى الســتخدام األرض يف 

منــوذج فــون ثونــن عــى الحاجــة للوقــود الســتخدامه يف أغــراض الطبــخ والتدفئــة حيــث تــزّود الغابــة البلــدة بحاجتهــا 

مــن الوقــود. كــام تظهــر أشــكال أخــرى مــن زراعــة املحاصيــل الدوريــة، وتربيــة املــوايش والحيوانــات األخــرى يف محيط 

حقــول تلــك املحاصيــل. املدينــة الرئيســية موصولــة بالنهــر الــذي يُعــد وســيلة املواصــالت الرئيســية لنقــل البضائــع. 

وقــد مّهــد هــذا النمــوذج اىل تطــور منــاذج حديثــة الســتخدام األرايض الحرضيــة. 

منوذج فون ثونن الزراعي

الشكل 17: منوذج فون ثونن الزراعي   

4.0

1.4
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ــه  ــاً بتقدمي ــتنتاجاً تجريبي ــة اس ــدن األمريكي ــه للم ــد مالحظت ــس )Ernest Burgess, 1925( بع ــرض ارنســت برجي ع

متثيــالً الســتخدام حــرضي وصفــي لــألرض يعتمــد عــى سلســلة مــن الحلقــات )الشــكل 18(. يربــط هــذا النمــوذج 

ــة لالســتفادة مــن  ــاً مــن مراكــز املدين ــاس يســكنون قريب الدخــل االقتصــادي للســكان باملســافة. كــام يفــرض أن الن

منافعهــا. ووفقــاً لربجيــس، فــإن التوســع يف اســتخدامات األرض وتحويالتهــا يكــون يف مجموعــة مــن الدوائــر املركزيــة 

ــي.  ــة )Central Business District; CBD( إىل الضواح ــامل املركزي ــة األع ــدأ مبنطق تب

الحــظ برجيــس أن هنــاك عالقــة بــن املســافة ومنطقــة األعــامل املركزيــة والوضــع االجتامعــي واالقتصــادي للســكان؛ 

اذ متيــل األرس الغنيــة إىل العيــش بعيــدا عــن منطقــة األعــامل املركزيــة. ومــع منــو املدينــة، الحــظ برجيــس أيضــا أن 

منطقــة األعــامل املركزيــة تــؤدي إىل التوســع يف الخــارج؛ وهــذا بــدوره مــا أدي بالحلقــات األخــرى للتوســع أيضــاً. 

املنطقــة 1 : متثــل منطقــة األعــامل املركزيــة وهــي أيــر مــا ميكــن الوصــول إليهــا وجميــع وســائل املواصــالت متوفــرة 

فيهــا. تضــم هــذه املنطقــة املراكــز اإلداريــة ومراكــز التوظيــف.  

املنطقــة 2 : تســمي املنطقــة االنتقاليــة )Transitional Zone( وتضــم املواقــع الصناعيــة. تســتفيد هــذه املســاحة مــن 

املدينــة مــن البنيــة التحتيــّة والســكك الحديديــة لنقــل املــواد الخــام واالســتهالكية بكميــات كبــرية.

ــة العــامل )Working Class Zone(. خــالل  ــة طبق ــدة وتســمي منطق ــن البل ــة م ــر منطق ــع يف أفق ــة 3 : تق املنطق

ــاً مــن  ــاروا الســكن قريب ــة للتنقــل، فاخت ثالثينــات القــرن العرشيــن، مل يكــن مبقــدور العــامل دفــع التكاليــف العالي

ــع. مواقــع املصان

املنطقة 4 : تسمي املنطقة السكنية )Residential zone( وتقدم جودة سكن راقية. 

املنطقــة 5 : تســمي الضواحــي وهــي منطقــة ركاب )Commuter Zone( وشــّجع ظهورهــا االنتشــار الريــع 

ــرة. ــك الف ــالل تل ــيارات خ للس

تــم نقــد هــذا النمــوذج عــى أســاس أن العديــد مــن املــدن تضــم مزيجــاً مــن التطويــر تختلــف عــن منــوذج برجيــس 

ــألرض. الفكــرة  ــوع ل ــدات أو املــدن تتكــون مــن االســتخدام املتن ــر أن البل املركــزي واملوحــد. كــام أن النمــوذج يُظه

الرئيســية هــي أن االســتخدامات املتشــابهة تكــون متكتلــة. يظهــر منــوذج برجيــس تقريبــاً يف بعــض األمنــاط الرئيســية 

ــي أنشــأها  ــز االحتشــاد. الشــوارع هــي الطــرق الت ــرب املســجد الحــرام مرك ــة تعت ــة املركزي ــة. املنطق ــة املكرم يف مّك

الحجــاج للوصــول إىل املســجد الحــرام. وتقــع املناطــق الســكنية ذات الجــودة العاليــة يف الضواحــي، بينــام تقــع الشــقق 

منخفضــة التكاليــف ضمــن حــدود منطقــة األعــامل املركزيــة.

)Concentric Zone model( منوذج النطاقات املتمركزة

الشكل 18: منوذج النطاقات املتمركزة

يعتــرب النمــوذج القطــري تكييــف لنمــوذج النطاقــات املتمركــزة حيــث تتشــابه منطقــة الخطــوط الحلقيــة يف منــوذج 

برجيــس، إال أن الفــرق الرئيــي هــو أن الركيبــة الســكانية للمواقــع ال تســمح بالتوزيــع املســاحي الســتخدامات األرض. 

ويكــون التطويــر عــى مــدى الطــرق الرئيســية. ويســتفيد النمــط الخطــي للتطويــر مــن آليــة الوصــول حيــث متثــل 

الطــرق إمــا مداخــل أو مخــارج. تتكــون بعــض األمنــاط الخطيــة إمــا عــى مداخــل الطــرق أو مخارجهــا، ويعتمــد ذلــك 

عــى تيــر آليــة الوصــول، حيــث تحــدث معظــم العمليــات التطويريــة للطــرق الريعــة التــي تنعــدم فيهــا املداخــل 

واملخــارج )الشــكل 19(.

النموذج القطري / الخطي / املحوري

الشكل 19: النموذج الخطي/ القطري/املحوري
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يقــود عــادة أســهل الطــرق وصــوالً عمليــات التطويــر عــى طــول الخطــوط األخــرى. مثــالً هنــاك مــرشوع يُحيــط بــه 

الطريــق الريــع الرئيــي بــن مكــة وجــدة مــن الشــامل وامتــداد طريــق إبراهيــم الخليــل وصــوالً إىل الليــث، ومــن 

جنــوب جــدة عــى ســاحل البحــر األحمــر إىل الجنــوب. تضــم منطقــة املــرشوع منطقتــن وهــام »أ« و»ب« ومجمــوع 

مســاحة املنطقــة 131 هكتــار موزعــة كالتــايل:

املنطقــة الشــاملية )منطقــة أ( تضــم 68 هكتــار، ويُخطــط أن تضــم منطقــة ســكنية منخفضــة التكاليــف   -

حيــث تُبنــى مبــاين للشــقق. ســيتبع التصميــم يف هــذه املنطقــة أربعــة أنــواع ســكنية، ينتــج عنهــا تصميــم مــا 

ــع. ــى 220 موق ــة ع ــكنية موزع ــدة س ــارب 2550 وح يق

ــة  ــكانية قليل ــة س ــم كثاف ــث تض ــة بحي ــاٍر مخطط ــى 63 هكت ــع ع ــة ب( تق ــة )املنطق ــة الجنوبي املنطق  -

ــن  ــن طابق ــوت م ــي بي ــاكن ه ــابهة واملس ــة متش ــذه املنطق ــم يف ه ــالت. التصامي ــن للعائ ــكني آم ــع س ومجّم

)فيــال دوبلكــس(. يضــم املجمــع الســكني مــا يقــارب 750 فيــال. يفصــل بــن املنطقتــان الســكنيتان )املنطقــة أ 

واملنطقــة ب( طريــق رسيــع مــن الــرشق إىل الغــرب، وذلــك وفقــاً للمخطــط الرئيــس. املزيــد مــن النمــو الحــرضي 

ــة تأســيس منطقــة لتكــون املوقــع الرئيــي  ــاح شــامل البوابــات وغربهــا وجنوبهــا أيضــاً، مــام يعنــي إمكاني مت

ــت  ــات تح ــن البواب ــة م ــة الجنوبي ــاورة للجه ــزاء املج ــة. األج ــة املكرم ــتقبلية يف مك ــة املس ــعات الحرضي للتوس

التطويــر حاليــاً، وهــي مخصصــة للمــدن الحرضيــة الصغــرية املتوقــع منّوهــا نظــرًا لتزايــد الســكان والــزوار بغــرض 

أداء مناســك العمــرة والحــج.

ــت القطاعــي )الشــكل  ــت )Homer Hoyt( وهــو عــامل متخصــص باقتصــاد األرايض، منــوذج هوي وضــع هومــر هوي

ــوذج أن  ــرض النم ــات. يف ــس الحلق ــات ولي ــن القطاع ــلة م ــى سلس ــوذج ع ــذا النم ــوم ه ــنة 1939م. يق 20( يف س

ــة الصناعــات  ــاً مــن منطق ــع قريب ــف يق ــز الطبقــي. فالســكن منخفــض التكالي ــف املناطــق يقــوم عــى التميي تصني

ــام يقــع الســكن مرتفــع التكاليــف يف منطقــة أبعــد حيــث  ــا، )منطقــة B(، بين ــة لتيســري وصــول العــامل إليه الثقيل

يفضــل ســاكنوه املناطــق الهادئــة التــي تحفــظ لهــم خصوصيتهــم وتتيــح لهــم تفــادي االختناقــات املروريــة )منطقــة 

C(. يُظهــر املخطــط أنــه وخــالل ثالثينيــات القــرن العرشيــن كانــت الســكك الحديديــة وخطــوط الناقــالت الثقيلــة 

واملوانــئ البحريــة هــي النمــط الســائد للمواصــالت يف منطقــة األعــامل املركزيــة )منطقــة A(. افــرض هومــر هويــت 

أن املــدن متيــل للنمــو بشــكل يشــبه األوتــاد مرتكــزة عــى املنطقــة التجاريــة مــن منطقــة األعــامل املركزيــة. بينــام 

تنمــو االســتخدامات األخــرى كاإلســكان والتصنيــع عــى شــكل هــالل محيــط بخطــوط املواصــالت )منطقــة D(. يؤكــد 

ــدة عــن مظاهــر  ــي تســكنها بعي ــا مــن الســكان تفضــل أن تكــون املواقــع الت هــذا النمــوذج عــى أن الطبقــة العلي

 .)F ــّوث واالزدحــام )منطقــة التل

وضــع هــارس وأملــان )Harris and Ullman( النمــوذج ذو النويــات املتعــددة عــام 1945، ويُعــد أكــر تعقيــداً مــن 

النــامذج األربعــة الســابقة، وهــو النمــوذج الوحيــد الــذي يصــف منــو املـُـدن يف الــدول الناميــة ويقــدم تصــّورات عــن 

ذلــك )الشــكل 21(. 

تقــع منطقــة مركــز األعــامل عــى خطــوط املواصــالت الرئيســية، وعليــه فــإن األرايض عــى طــول الخطــوط تكــون عاليــة 

القيمــة. وميكــن، إىل حــد مــا، تطبيــق هــذا النمــوذج عــى مدينــة مثــل كالغــاري )Calgary( يف كنــدا. يُشــري تصميــم 

املدينــة إىل أن معظــم املناطــق الســكنية عاليــة التكلفــة تنمــو عــى شــكل وتــد ضيــق باتجــاه وادي إلبــو. تشــكلت 

ــة مــن محطــات الســيارات. ودخلــت هــذه  ــة قريب ــن خــارج املدين ــات القــرن العرشي ــاء الفقــرية خــالل ثالثيني األحي

األحيــاء اآلن ضمــن حــدود املدينــة، ومــا زالــت تُعــد منطقــة ســكن منخفضــة التكلفــة بــن أصحــاب الدخــل املتوســط.

)Hoyt’s Sector Model( منوذج هويت القطاعي

)Multiple Nuclei model( النموذج ذو النويات املتعددة

الشكل 20: منوذج هويت القطاعي

الشكل 21: منوذج النويات املتعددة
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بُنيــت نظريــة النمــوذج متعــدد النويــات عــى فكــرة أن للنــاس حريــة التنقــل إذا مــا متلكــوا الســيارات. يقــرح هــذا 

النمــوذج أن منــو املدينــة يقــوم عــى عــدة نقــاط مســتقلة كنتيجــة ألنشــطة اســتخدامات األرض كالصناعــة والتجــارة، 

وليســت محصــورة يف منطقــة مركــز أعــامل واحــدة. عندمــا تتوســع املــدن، تندمــج لتشــّكل منطقــة حرضيــة واحــدة. 

ووفقــاً لهــارس وأملــان، فــإن اســتخدام نويــات متعــددة هــو نتيجــة ملجمــوع أربعــة عنــارص: 

تتطلــب بعــض األنشــطة مرافــق متخصصــة: فعــى ســبيل املثــال، منطقــة تجــارة التجزئــة البــد أن ترتبــط   أ. 

بشــبكة داخليــة يف املدينــة، ومرافــق مناســبة عــى املينــاء، بينــام املنطقــة الصناعيــة تحتــاج إىل مســاحات كبــرية 

مــن األرض. يقــرح النمــوذج أنــه ولتيســري عمليــات هــذه األنشــطة كــام يـُـراد لهــا، فــإن مرافــق املواصــالت البــد 

أن تكــون ذات أولويــة، والبــد أن تُقيــد قوانــن التخطيــط الداخــي بحيــث ال تتعــارض مــع الخطــوط املخصصــة 

للســيارات وذلــك لتفــادي ســري الشــاحنات الضخمــة يف املناطــق الســكنية. حيــث أن تعــارض اســتخدام املركبــات 

الثقيلــة مــع الطــرق الســكنية يف طــرق الوصــول يف املــدن، يســاهم يف اختناقــات ال مفــر منهــا وحــوادث تتســبب 

بخســائر اجتامعيــة.

بعــض األنشــطة تكمــل بعضهــا البعــض ملــا بينهــا مــن تــالزم ربحــي: تُجمــع األنشــطة الحرضيــة كقطــاع   ب. 

ــرار الــرشاء.  ــل اتخــاذ ق ــة األســعار قب ــة معــاً يف مــكان واحــد لتكــون وجهــة املســتهلك للتســوق ومقارن التجزئ

أمــا االســتخدامات مثــل املؤسســات املاليــة فإنهــا تحتــاج كالً مــن األنشــطة التجاريــة وقطــاع التجزئــة واملكاتــب 

لتتكامــل معهــا. تحتــاج أنشــطة األعــامل إىل املرافــق املاليــة للتوســع ومــا يحفــظ عليهــا عوائدهــا، باإلضافــة إىل 

الخدمــات القانونيــة واملكتبيــة التــي تُــّرع صفقــات البيــع والــرشاء.

ــج  ــة إىل نتائ ــؤدي تعــارض األنشــطة يف اســتخدام األرض الحرضي ــا: ي ــام بينه بعــض األنشــطة تتعــارض في  ج. 

ســلبية أو خســائر اجتامعيــة ال يتحملهــا ســوى املجتمــع. كــام أن انخفــاض قيمــة العقــارات ينتــج عنــه ضعــف يف 

الطلــب أو انخفــاض يف املبيعــات املتعلقــة بتطويرهــا. والطريقــة املثــى يف توزيــع األنشــطة ورفــع قيمــة األرض 

هــي التخطيــط لالســتخدامات املتكاملــة ووضــع نظــام منفصــل لخطــوط املواصــالت. خطــوط املواصــالت الحاليــة 

يف اململكــة العربيــة الســعودية تســتخدمها جميــع أنــواع املركبــات، باإلضافــة إىل ذلــك فإنــه ال يوجــد نظــام إلدارة 

وقــت اســتخدام املركبــات الثقيلــة لهــا. تؤثــر هــذه العوامــل عــى ســالمة الطريــق ورسعــة نقــل املنتجــات مــام 

يُضيــف عبئــاً عــى املجتمــع وقطــاع األعــامل. 

ــع:  ــب املرتف ــق ذات الطل ــة يف املناط ــة مرتفع ــة إيجاري ــا قيم ــع له ــتحق أن يُدف ــطة ال تس ــض األنش بع  د. 

ــون يف مناطــق اســراتيجية إذ  ــة، ال يســتحق أن يك ــض التكلف ــل الســكن منخف بعــض اســتخدامات األرايض، مث

ميكــن اســتثامرها يف اســتخدامات أخــرى ذات أعــى وأفضــل اســتخدام. كــام أن هنــاك أنشــطة أخــرى للتخزيــن 

ــة. ــاع التجزئ ــطة قط ــو أنش ــا ه ــتخدام له ــل اس ــى أرض أفض ــون ع ــي أن تك ــتودعات ال ينبغ واملس

َوضــع النظــام الســعودي املتعلــق باآلثــار واملتاحــف واملبــاين الراثيــة بالتزامــن مــع إدخــال منطقــة جــدة التاريخيــة 

ضمــن قامئــة اليونيســكو ملواقــع الــراث العامليــة، إقــراراً بالقيمــة الثقافيــة العتيقــة للمدينــة ومنوذجهــا الفريــد وإرثهــا

ــة  ــداً تقــرر يف الجلســة الثامن ــاً جدي ــة مكــة، كانــت ضمــن 26 موقعــاً أثري ــة، بواب ــز. جــدة التاريخي الحضــاري املميّ

َوضــع النظــام الســعودي املتعلــق باآلثــار واملتاحــف واملبــاين الراثيــة بالتزامــن مــع إدخــال منطقــة جــدة التاريخيــة

ضمــن قامئــة اليونيســكو ملواقــع الــراث العامليــة، إقــراراً بالقيمــة الثقافيــة العتيقــة للمدينــة ومنوذجهــا الفريــد وإرثهــا 

ــة  ــداً تقــرر يف الجلســة الثامن ــاً جدي ــة مكــة، كانــت ضمــن 26 موقعــاً أثري ــة، بواب ــز. جــدة التاريخي الحضــاري املميّ

والثالثــن لهيئــة الــراث العاملــي ملنظمــة األمــم املتحــدة للربيــة والعلــم والثقافــة املعقــودة يف قطــر )15-25 يونيــو، 

2014(. يُلقــي قــرار منظمــة اليونيســكو هــذا الضــوء عــى املكانــة التاريخيــة للمملكــة العربيــة الســعودية وتراثهــا 

الــري، كــام يُظهــر العمــق الثقــايف لهــا وتفاعالتهــا مــع الحضــارات اإلنســانية عــى مــر القــرون. 

ــة  ــة اقتصادي ــة جغرافي ــام ألونســو )William Alonso( هــي نظري ــا ويلي ــي وضعه ــة الت ــة اإليجــارات التزايدي نظري

ــة. إال  ــا أو بعدهــا عــن منطقــة األعــامل املركزي ــا يتغــري بحســب قربه ــري إىل أن أســعار العقــارات والطلــب عليه تُش

أنـّـه، ولتبســيط رشح العالقــة بــن اإليجــار واملســافة، تــم تقديــم نســخة مطــّورة مــن هــذه النظريــة مقارنــة بنمــوذج 

فــون ثونــن. تنــص النظريــة عــى أنــه كلــام تقلّصــت املســافة مــا بــن مركــز األعــامل واملســكن، فــإن اإليجــار الســكني 

يرتفــع، والعكــس صحيــح )الشــكل 22(. 

يف عــر فــون ثونــن، كان إيجــار األرض يقــوم عــى مــدى خصوبتهــا، فبقــدر خصوبتهــا يكــون إيجارهــا. وانطالقــاً مــن 

املبــدأ نفســه، اقــرح ويليــام ألونســو أنــه كلــام انخفضــت كثافــة اســتخدام األرض بالنســبة ملنطقــة األعــامل املركزيــة، 

انخفــض اإليجــار. ويطــرح بعضهــم فكــرة أنــه كلــام ابتعــدت اســتخدامات األرض عــن منطقــة األعــامل املركزيــة، فــإن 

املســافة ستُســتبدل يف اإليجــار. مثــالً، إذا كان ســكن أحدهــم يبعــد 25 كيلومــر عــن منطقــة األعــامل املركزيــة، فــإن 

اإليجــار ســينخفض )إذا كانــت العوامــل األخــرى ثابتــة( والعكــس صحيــح. 

)Bid rent theory  ( نظرية اإليجارات التزايدية

الشكل 22: نظرية اإليجارات التزايدية
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ــنة  ــتالر )Walter Christaller( يف س ــر كريس ــاين وال ــرايف األمل ــن الُجغ ــة م ــة املُقدم ــذه النظري ــية له ــرة الرئيس الفك

1933 هــي اختبــار العالقــة مــا بــن علــم االقتصــاد والجغرافيــا. خلــص بحثــه إىل أن النــاس يجتمعــون لتحقيــق دافــع 

ــة  ــتقرات البرشي ــة. وأن املس ــة بحت ــراض اقتصادي ــو إال ألغ ــا ه ــم م ــات، أي أن اجتامعه ــع والخدم ــاركة البضائ مش

ــات  ــع مــن الســلع والخدم ــادل املناف ــا بحجــم تب ــث يتحــدد النشــاط االقتصــادي بينه ــة حي ــة هرمي تتشــّكل بطريق

ونوعهــا. وكلــام زاد هــذا الحجــم أرتفــع الرتيــب )التصنيــف( وكلــام قــل الحجــم تــدىن الرتيــب، مــام يظهــر الشــكل 

ــذا  ــم ه ــرى. ويت ــدات، وق ــدن، وبل ــم، وم ــن إىل اقالي ــتقرات أو األماك ــف املس ــي لتصني ــل الهرم ــي أو التسلس الطبق

ــاء عــى ثــالث محــددات رئيســية:  الرتيــب بن

)1( الحجم ويشمل املساحة وعدد السكان واملسافة التي يتكبدوها للوصول إىل املنافع االقتصادية. 

)2( جاذبية تجارة التجزئة وتعني مدى توافر وتنوع السلع والخدمات. 

)3( نسبة حجم وتنوع السلع األكر رفاهية إىل السلع الرضورية.

)Central place theory( نظرية األماكن املركزية

حســب نظريــة اإليجــارات التزايديــة فــأن األرايض ســهلة الوصــول سيشــغلها باعــة التجزئــة، أمــا األقــل تكلفــة التــي 

ــإن األرايض األرخــص ســتكون مــن  ــايل، ف ــع. وبالت ــن األرايض فســتكون ألصحــاب املصان ــرية م ــع عــى مســاحة كب تق

نصيــب مــن ينــوي دفــع تكاليــف التنقــل العاليــة لكــن يبحــث عــن إيجــار أقــل مقارنــة مبــن اختــار الســكن قريبــاً مــن 

منطقــة األعــامل املركزيــة وبتكاليــف تنقــل أقــل.

يحــدد ترتيــب املــدن والبلــدات تنــوع البضائــع والســلع، مــام يعنــي أنــه كلــام ارتفــع ترتيــب املــدن والبلــدات، زاد 

تنــوع الســلع والخدمــات )الجــدول رقــم 2(. 

تتضمــن نظريــة األماكــن املركزيــة )الشــكل 24( مفهومــن. األول هــو مفهــوم العتبــة )threshold( والثــاين هــو مــدى 

الســلع والخدمــات. ومــن هذيــن املفهومــن ميكــن إيجــاد الحــد األعــى والحــد األدىن للســلع والخدمــات.

اقــرح وليــام كريســتالر الشــكل الســدايس للســوق نظــراً ألن الشــكل الدائــري ســيفيض إمــا إىل مناطــق غــري موصولــة 

بالخدمــات متامــاً أو متخمــة بهــا. وبالتــايل، فــإن الشــكل الجديــد ســيفيض إىل عــدد أقــل مــن املــدن والبلــدات الكــربى 

ذات الطلــب )التصنيــف( املرتفــع باملقارنــة بالبلــدات والقــرى ذات )التصنيــف( الطلب األقــل. ولتلخيص هــذه النظرية، 

ــة يعتمــد عــى منطقــة الســوق التــي تقــدم الســلع والخدمــات. فمشــري الخدمــات  ميكــن القــول أن حجــم املدين

والســلع يوزعــون عــادًة متطلباتهــم بنــاًء عــى احتياجاتهــم ورغباتهــم. فالســلع املوجــودة يف قامئــة االحتياجات ســتكون 

يف محيــط الســكن. أمــا قامئــة الرغبــات فســتكون ضمــن الســلع األعــى طلبــاً وتبعــد أماكنهــا عــدة كيلومــرات عــن 

ســكن املســتهلك. تكــون الســلع الكامليــة كالســيارات واملجوهــرات واألثــاث ذو الجــودة العاليــة يف املــدن الكــربى، إال 

أن الــرضوري منهــا يُبــاع يف القــرى والبلــدات. يُفــرض أن تكــون الســلع أو الخدمــات ذات اتجــاه واحــد للتصنيــف، ذلك 

ألنهــا كلــام صــارت مركبــة، فــإن توافرهــا يتعلــق إىل حــد كبــري مبنطقــة الجــذب يف املنطقــة أو املدينــة. الشكل 23: نظرية األماكن املركزية

جدول 2: ترتيب املدن والبلدات حسب طلب البضائع والسلع

نوع الطلب

طلب عاٍل

طلب منخفض

األقل طلباً
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الشكل 24: نظرية األماكن املركزية 
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توجد 4 عوامل تحدد االستخدام الحرضي لألرض:

الوصــول العــام: يعنــي مزايــا املوقــع فيــام يتعلــق بتكلفــة التنقــل ومــدى اعتــامده عــى مرافــق املواصــالت.   )1(

مركــز املنطقــة الحرضيــة يتمتــع بأكــرب وصــول عــام وعليهــا طلــب كبــري لالســتخدامات املختلفــة لــألرض. 

الوصــول الخــاص: يُشــري إىل مــا يتعلــق باالســتخدامات التكميليــة. ويعنــي ذلــك أن االســتخدامات التكميليــة   )2(

لــألرض يتــم تجميعهــا لالســتفادة مــن ميــزة التكتــل. قــد تتضمــن االســتخدامات التكميليــة جوانــب مختلفــة، 

فاملحــالت التــي تبيــع الســلع التــي ميكــن املقارنــة بينهــا قــد تتجمــع لتنافــس بعضهــا وتعــزز مــن ســمعة املوقــع 

املتخصــص يف نــوع معــّن مــن الســلع بخيــارات أكــرب متاحــة للعمــالء. 

العوامل اإلضافية:   )3(

التطور التاريخي: يساهم التطور التاريخي للموقع من زيادة الطلب عليه.  -

ــس  ــة اىل تضاري ــا باإلضاف ــدي صالبته ــة وم ــوع الرب ــص االرض ون ــرب خصائ ــة: تُعت ــص الطبوغرافي الخصائ  -

العمراين.  النسيج  تشكيل  الهامــة يف  العوامــل  مــن  املوقــع 

تغــرات الحجــم املتســارعة: إذ أن التغــريات يف الدخــل الحقيقــي والتطــور التقنــي يؤثــران عــى منــط قيَــم   -

األرض. فمــن جانــب الطلــب، مــع القــدرة عــى متلـّـك الســيارة وتوافــر تقنيــات البيــع بالتجزئــة الحديثــة، يحــدث 

ارتفــاع يف قيمــة األرايض الواقعــة يف الضواحــي باملقارنــة مــع املنطقــة الحرضيــة الداخليــة. 

ــع  ــار املوق ــرار اختي ــى ق ــري ع ــة التأث ــة املحلي ــة والحكوم ــة املركزي ــكان الحكوم ــة: بإم ــل التنظيمي العوام  )4(

عــن طريــق السياســات والرضائــب والبُنــى التحتيــة. فاملوقــع التجــاري ميكــن تصنيفــه عــى أنــه يــؤدي وظائــف 

متنوعــة فيــام يتعلــق باســتخدام األرض، ويف هــذه الحالــة، ســيكون هنــاك أنــواع مختلفــة مــن الســلع والبضائــع 

التــي يجــب تحديدهــا وتصنيفهــا، ومــن ذلــك:

السلع املميزة مثل املجوهرات والقطع الفنية الثمينة.  أ. 

سلع التسوق مثل األثاث والسجاد واملالبس واألجهزة االلكرونية.  ب. 

الســلع املتيــرة مثــل البقالــة والفواكــه والخضــار والحلويــات والصحــف. نوعيــة الســلع املباعــة تؤثــر عــى   ج. 

موقــع املحــل. الســلع املميــزة وســلع التســوق يشــريها العميــل عــى فــرات متباعــدة وغــري منتظمــة، إال أنــه 

يخصــص لهــا نســبة مهمــة مــن دخلــه، وعــادة مــا تكــون اســتجابة هــذا الطلــب مــن ذوي الدخــل العــايل.

ميكن تصنيف استخدامات االرض األساسية اىل ثالث أصناف: استخدام سكني ,وتجاري وصناعي.

االستخدامات األساسية لألرض

كان والزال منــط التطويــر الســكني يف ســياق البلــدات مــن املواضيــع البحثيــة املهمــة. ومــن أهــم العوامــل التــي تحــدد 

املوقــع املعــّن للتطويــر الســكني مــن بــن عــدة مواقــع هــي كالتــايل:

مالمئة العوامل الطبيعية للتطوير مثل: مستوى األرض، الربة، املوارد املائية، مدى توافر األرض.  )1(

القيود القانونية والتنظيامت الحكومية )تقسيم املنطقة وما يُقيد استخدامات األرض(.  )2(

األمناط الحالية الستخدام األرض واملوقع للتطوير السكني .   )3(

إمكانية الوصول، مبا يف ذلك مدى القرب من الطرق الريعة الداخلية.  )4(

املسافة عن مراكز العمل.  )5(

املسافة عن مراكز التسوق.  )6(

توافر أسباب الرفاهية )املياه، املطاعم، مراكز التسوق، مالعب الغولف، املنتزهات(.  )7(

عوامل متعلقة بالحي مثل: عمر املباين املحيطة، توفر املساجد واملدارس.  )8(

السياسة املالية مثل املحفزات املالية ومعدالت الفائدة وتكاليف التمويل.  )9(

االستخدام السكني

عوامل عرض املساكن  .1.1.5

عــرض مســاكن جديــدة يتيــح لســوق العقــارات الســكنية التكيــف مــع الطلــب املرتفع. وعــى املــدى الطويل، يســتجيب 

العــرض الرتفــاع الطلــب وبالتــايل فــأن أســعار املســاكن ســرتفع لــي تــوازي تكلفتهــا تكلفــة البنــاء مــن جديــد، التــي 

تشــمل تكاليــف رشاء األرايض الجديــدة التــي ســتبنى عليهــا تلــك املســاكن، وتكاليــف املــواد واليــد العاملــة، باإلضافــة إىل 

التكاليــف األخــرى كالتمويــل واملوافقــات. إن تكلفــة البنــاء الجديــد يحــدد كالً مــن موازنــة أســعار املســاكن عــى املــدى 

البعيــد ومحفــزات بنــاء البيــوت الجديــدة عــى املــدى القصــري. إن عــدد املســاكن املبنيــة خــالل فــرة معينــة – ومــا 

يعنيــه ذلــك بالنســبة ألســعار املســاكن – يعتمــد اعتــامد كي عــى مــدى االســتجابة للســكن املعــروض. إذا مــا توقــع 

النــاس زيــادة الطلــب يف املســتقبل، فــإن أســعار املســاكن ســرتفع يف املناطــق الجغرافيــة التــي يرغــب النــاس اتخــاذ 

مســاكن فيهــا. هــذا هــو الوضــع العــام إذا مــا كان الســّكان مســتقرين نســبياً، ســواء أكانــت دوافعهــم تفضيــالت أو 

هيمنــة املدينــة. إذا مــا كان بإمــكان انتقــال النــاس متيــراً، فــإن املــدن التــي تواجه قيــوداً تنظيميــة أو جغرافية ســيكون 

تعرضهــا أقــل الســتمرار ارتفــاع أســعار األماكــن، وســتقُر الفــرات الطويلــة للثبــات باملقارنــة مــع املــدن األخــرى.

5.0
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2.1.5. عوامل طلب املساكن

يتأثر طلب املسكن بجملة من العوامل مبا يف ذلك عوامل اجتامعية، اقتصادية، بيئية وحكومية )الشكل 25(.

إذا كانــت القيــود املفروضــة عــى العــرض ملزمــة، فــإن املزيــد مــن االرتفــاع عــى الطلــب ســينتج عنــه ارتفاع يف أســعار 

ــاع أســعار املســاكن،  ــل، يســتجيب العــرض الرتف ــادة العــرض(. وعــى املــدى الطوي املســاكن )مــع افــراض عــدم زي

وتعــود أســعار املســاكن ملســتوى توازنهــا. إال أن أســعار املســاكن قــد تكــون عرضــة لعمليــات املضاربــة عــى املــدى 

القصــري. قــد يدفــع ارتفــاع أســعار املســاكن إىل انتشــار التوقعــات العاليــة حــول التقييــم املســتقبي ألســعار املســاكن، 

مــع مبالغــة يف توقــع ارتفــاع األســعار. وقــد يحــدث هــذا حتــى وإن مل يطــرأ أي تغيــري يف الطلــب الحــايل للمســاكن، 

فالقــوة الرشائيــة للمشــرين املحتملــون ســرتفع يف املســتقبل.

ــس  ــال ولي ــار التجــاري، ونذكــر عــى ســبيل املث ــرة عــى القــرار االســتثامري للعق ــد مــن العوامــل املُؤث يوجــد العدي

ــار  ــة الســوقية للعق ــة، القيم ــرة التســويق الالزم ــرر، ف ــب املتك ــى واألفضــل، الطل ــع، االســتخدام األع الحــر: املوق

التجــاري يف حالــة اكتاملــه، القيمــة اإليجاريــة، التمويــل، تقســيم املنطقــة، نســبة الرضائــب، مســتوي املنافســة، التوزيــع 

الدميوغــرايف، توفــر املواصــالت.

جــرت القاعــدة العامــة عــى أن املصانــع األقــدم تهيمــن عــى املصــدر الطبيعــي بصفتــه عامــل القــرار الرئيــي بينــام 

تقــوم املصانــع األحــدث عــى العوامــل االقتصاديــة.  وبالتــايل ميكــن تقســيم عوامــل اختيــار املوقــع الصناعــي إىل:

عوامل طبيعية ) خصائص املوقع، سهولة الوصول، املناخ، املوارد الطبيعية(  )1(

عوامــل اقتصاديــة )توفــر اليــد العاملــة والطاقــة، التســهيالت والحوافــز الحكوميــة، توفــر التمويــل، توفــر   )2(

ــئ(.  ــة أو موان املواصــالت مــن طــرق أو ســكك حديدي

العوامــل الرئيســية املؤثــرة عــى اختيــار مواقــع أغلــب املصانــع تشــمل مــدي توفــر اليــد العاملــة باإلضافــة اىل توفــر 

ــتوًى  ــل إىل مس ــي التوص ــة فه ــزة للصناع ــواع املمي ــى األن ــر ع ــي تؤث ــرى الت ــل األخ ــا العوام ــالت. أم ــق املواص مراف

ــرب  ــن أك ــة م ــرف أن الصناع ــه يع ــث إن ــائلة حي ــات الس ــن النفاي ــص م ــق التخل ــاء ومراف ــة، وامل ــن الطاق ــب م مناس

مســتخدمي مــوارد امليــاه ومســتفيدي الطاقــة، وذلــك يقربهــا مــن مراكــز التوزيــع أو إىل الصناعــات الحليفــة األخــرى، 

ــة.  ــع خطــرة أو مؤذي ــات التصني ويعزلهــا عــن املناطــق اإلســكانية والصناعــات األخــرى حيــث عملي

اليد العاملة  .1.3.5

ــن  ــل املهيم ــعودية كان وال زال العام ــة الس ــة العربي ــي يف اململك ــاع الصناع ــة يف القط ــد العامل ــام يف الي ــص الع النق

ــس  ــات املالب ــع صناع ــرت جمي ــة. أظه ــات الخفيف ــدة خاصــة يف الصناع ــع الجدي ــع معظــم املصان ــد موق عــى تحدي

ــد  ــدة للي ــوارد جدي ــن م ــث ع ــة يف البح ــال املركزي ــو إبط ــالً نح ــتيك مي ــة بالبالس ــات املتعلق ــوجات والصناع واملنس

العاملــة يف الضواحــي الخارجيــة طــور النمــو، وهــذه الظاهــرة توجــد بوضــوح يف هــذه الصناعــات إذ تعتمــد يف أغلبهــا 

عــى اليــد العاملــة مــن اإلنــاث ومنــط تأسيســها عبــارة عــن سالســل مــن املصانــع الصغــرية يف الضواحــي الخارجيــة 

ــة واملحافظــة عليهــا. ــة املحلي ــد العامل وذلــك لجــذب الي

متيــل معظــم الصناعــات إىل جــذب اليــد العاملــة مــن مناطــق بعيــدة نوعــاً مــا، وإن كانــت، عمومــاً، اليــد العاملــة يف 

املصانــع تتقــدم لهــا مــن األحيــاء الصناعيــة املحيطــة. وعــادًة مــا تســكن أغلبيــة اليــد العاملــة الحرفيــة غــري املاهــرة يف 

ضواحــي معينــة، وتســكن معظــم اليــد العاملــة املتخصصــة يف املجــاالت اإلداريــة واملكتبيــة يف ضواحــي أخــرى، بينــام 

تنتــرش اليــد العاملــة الحرفيــة املاهــرة تقريبــاً يف جميــع األحيــاء. وعمومــاً، فــإن العاملــة اإلداريــة والصناعيــة املاهــرة 

تتنقــل أكــر مــن غريهــا وتجذبهــا مجــاالت أوســع مــن تلــك غــري املاهــرة. وقــد أدي التطــور الصناعــي يف اململكــة اىل 

خفــض معــدالت البطالــة. ويســتعرض الشــكل )26( معــدالت البطالــة يف مجموعــة العرشيــن )G20( لســنة 2019، 

ونالحــظ أن نســبة البطالــة يف اململكــة متثــل 5.5% وهــي أقــل مــن متوســط االتحــاد األورويب )%7.5(.

االستخدام التجاري

االستخدام الصناعي

الشكل 25: عوامل طلب املساكن

2.5

3.5
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الشكل )26(: معدالت البطالة يف اململكة مقارنة مبجموعة العرشين

)املصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، 2019(

مرافق املواصالت   .2.3.5

مــع النمــو املتزايــد ألهميــة التنقــل باملركبــات يف جميــع املجــاالت الصناعيــة يكــون الوصــول الفعــال للطــرق الرئيســية 

والطــرق الريعــة عامــل حيــوي يف موقــع جميــع الصناعــات. وعمومــاً، تتطلــب الصناعــات التــي تشــكل تكاليــف تنقلهــا 

الحــرضي نســبة كبــرية مــن التكاليــف النهائيــة لإلنتــاج، مواقــع مركزيــة أكــر مــن غريهــا. معظــم صناعــات الخدمــات 

تتضمــن شــبكة توزيــع حرضيــة مثــل املؤسســات الصحفيــة ومصانــع البســكويت واآليســكريم ومصانــع العلــب واملخابــز 

الكــربى واملغاســل ومصانــع بســره الحليــب تســعى الختيــار مــكان مركــزي. أمــا فيــام يتعلــق بالصناعــات الثقيلــة مثــل 

صناعــة األخشــاب وأعــامل النجــارة وصناعــة األوراق بأنواعهــا، وجوانــب مــن الصناعــات املتعلقــة بالســيارات والنفــط 

تحتــاج أيضــاً إىل مواقــع تخّفــض مــن مشــكالت التنقــل فيهــا. بعــض الصناعــات )وخاصــة املُوجهــة للتصديــر( تحتــاج 

وصــوالً مبــارشاً ملينــاء مــا. 

ــة  ــة األخــرى لنقــل األدوات واملــواد كاألنابيــب املفرغــة والســيور الناقل إن اســتحداث املركبــات ووســائل النقــل الحديث

قــد نتــج عنهــا زيــادة يف االســتخدام االقتصــادي للمســاحات يف املينــاء، وقــد مكنــت العديــد مــن الصناعــات التــي كانــت 

تتطلــب مواقــع متاخمــة للمينــاء لنقــل أدواتهــا وموادهــا عــن ســطح الســفن. ولــن تتطلــب صناعــة ُمعينــة أي اتصــال 

مبــارش برصيــف املينــاء مــا مل تكــن حجــم الشــحنة كبــرية مبــا فيــه الكفايــة لتعبئــة شــحنة كاملــة. الصناعــات

التــي تكــون يف أقــىص حاجتهــا لالتصــال مبــارش باملينــاء هــي التــي تســتقبل شــحنات املــواد وتُرّحلهــا عــرب امليــاه، مثــل 

ــى الشــحنات  ــد ع ــت تعتم ــة الزي ــرر. صناع ــة والســكر املك ــل األســمدة الصناعي ــية مث ــة األساس ــات الكيميائي الصناع

الضخمــة مــن الزيــت الخــام والبــرول الخــام املســتوردين مــن الخــارج وتتطلــب اتصــاالً مبــارش بخــط أنابيــب ميتــد مــن 

موانــئ الزيــت إىل حاويــات التخزيــن. وكذلــك تتلقــى صناعــة األخشــاب أغلــب موادهــا عــرب البحــار يف شــحنات ضخمــة، 

ويُفضــل أن تكــون مؤسســات التوزيــع الكــربى أقــرب مــا أمكــن مــن مينــاء األخشــاب بســبب ضخامــة الحمــوالت ووزنها.

الطاقة واملياه والنفايات السائلة  .3.3.5

معظــم الصناعــات الثقيلــة مــن أكــرب مســتخدمي الطاقــة الكهربائيــة وذلــك بحســب حجمهــا واســتمرارية عملياتهــا. 

الصناعــات التاليــة تُعــد مــن أكــرب مســتخدمي امليــاه نســبياً وأكــر مــن يحتــاج ملرافــق التخلــص مــن النفايــات الســائلة 

الخاصــة: الكيميائيــات األساســية، الــورق والكرتــون، املنســوجات، الصباغــة والتنظيــف الجــاف، املرشوبــات، الحليــب 

املبســر وتعبئتــه، الصابــون، الدباغــة، بعــض املنتجــات الغذائيــة، الغــزل والنســيج.

التوزيع  .4.3.5

معظــم الصناعــات الخدميــة مثــل املخبــوزات والتنظيــف الجــاف وصناعــة البســكويت واآليســكريم ومنشــآت إنتــاج 

الحليــب املبســر ودور الصحافــة وورش األخشــاب الضخمــة، ونظــراً لطبيعــة عملهــا املتعلقــة بالتوزيــع املبــارش، فإنهــا 

تتطلــب أن تكــون مواقعهــا مركزيــة بالنســبة للمنطقــة التــي تخدمهــا لتفــادي تكاليــف النقــل العاليــة.

ــع  ــات واملســابك وبعــض املنشــآت الهندســية املتخصصــة ومصان ــع املرشوب الصناعــات األخــرى، مثــل املطابــع ومصان

الِفــراء، تتطلــب أن تكــون يف مواقــع مركزيــة بالنســبة للقطاعــات الصناعيــة التــي تعتمــد عليهــا. ومــن الصناعــات مــا 

ينبغــي أن تكــون قريبــة للصناعــات التــي ترتبــط بهــا ارتباطــاً وثيقــاً – كصناعــة اللحــوم املعلبــة ينبغــي أن تكــون قريبــة 

مــن املســالخ، بينــام مصانــع قطــع الغيــار البــد أن تكــون قريبــة مــن املصانــع الكــربى لتجميــع الســيارات، ومصانــع 

ــات  ــتجد الصناع ــا، س ــعٍ م ــربى يف موق ــة كُ ــس صناع ــا إن تتأس ــب. وم ــع التعلي ــن مصان ــة م ــة قريب ــات املعلب املنتج

ــه التــي تؤثــر عــى حركــة املــرور وســري الحركــة  ــه أهميت املرتبطــة بهــا وقــد تحوطهــا. وهــذا النمــط مــن الرابــط ل

ــاق املــروري وتكاليــف املواصــالت،  ــة قــد يزيــد مــن االختن ــة. إن تشــتت صناعــات معين ــة للصناعــة املعني االقتصادي

والبــد أن تلقــى هــذه املشــكلة حظّهــا مــن الرعايــة واالهتــامم.

الشكل 27: العوامل املؤثرة عىل االستخدام الصناعي
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تمارين الفصل الثاني: 
االستخدامات األساسية لألراضي الحضرية

ضع عالمة )   ( أمام العبارة الصحيحة و عالمة ) X ( لإلجابة الخاطئة مع تصحيح

الخطأ )يف حال اإلجابة الخاطئة(.

يعتمد منوذج النطاقات املتمركزة عى سلسلة من الخطوط 

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

حسب منوذج فون ثيونن البلدة مكتفية ذاتياً وال تتأثر بأي عوامل خارجية.

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

باالستناد إىل منوذج النطاقات املتمركزة ال توجد عالقة بن املسافة اىل منطقة األعامل 

املركزية والوضع االجتامعي واالقتصادي للسكان.

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

 الفرق الجوهري بن النموذج القطري ومنوذج النطاقات املتمركزة يكمن يف كون 

الركيبة السكانية للمواقع ال تسمح بالتوزيع املساحي الستخدامات األرض.

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

يعتمد منوذج هويت للتخطيط الحرضي عى سلسلة من الحلقات.

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

.1

.2

.3

.4

.5

1

اخرت إجابة واحدة صحيحة لألسئلة التالية:

1/ حسب منوذج النطاقات املتمركزة لربجيس )1925( فان تسلسل املناطق كالتايل:

أ - منطقة األعامل املركزية ثم املنطقة الصناعية ثم االحياء السكنية الفقرية.

ب - منطقة األعامل املركزية ثم االحياء السكنية الفقرية ثم املنطقة الصناعية.

ج - منطقة األعامل املركزية ثم املنطقة الصناعية ثم االحياء السكنية الغنية.

د - منطقة األعامل املركزية ثم االحياء الغنية ثم املنطقة الصناعية.

2/ منوذج التخطيط الحرضي الذي يصنف املناطق عىل أساس التمييز الطبقي:

أ - منوذج النطاقات املتمركزة . 

ب - منوذج فون ثيونن.

ج - منوذج هويت القطاعي.

د - النموذج الُقطري

2
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أجب باختصار عىل السؤال التايل:

1/ ماهي أهم العوامل التي تؤثر عىل االستخدام السكني والصناعي للعقار

3/ باالستناد اىل منوذج هويت القطاعي يقع السكن مرتفع التكاليف يف :

)1(  املنطقة التجارية.

)2(  منطقة الصناعات الثقيلة.

)3(  منطقة بعيدة عن الصناعات الثقيلة

)4(  بعيدة عن مظاهر التلّوث واالزدحام.

أ - )1( و)2( فقط.

ب - )3( و)4( فقط.

ج - )1( و)2( و)3( فقط.

د -)1( و)2( و)3( و)4(.

4/ باالستناد إىل النموذج ذو النويات املتعددة فان منو املدينة يقوم عىل :

أ - منطقة مركز االعامل.

ب - تير آلية الوصول.

ج - التمييز الطبقي.

د - عدة نقاط مستقلة كالصناعة والتجارة.

5/ نظرية اإليجارات التزايدية التي وضعها ويليام ألونسو تنص عىل أن اإليجار السكني:

أ - يرتفع كلام تقلّصت املسافة ما بن مركز األعامل واملسكن

ب - ينخفض كلام تقلّصت املسافة ما بن مركز األعامل واملسكن

ج - يرتفع كلام طالت املسافة ما بن مركز األعامل واملسكن.

د - غري مرتبط باملسافة مع مركز األعامل.

3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

االستخدام السكنياالستخدام الصناعي
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الوحدة الثانية

مقدمة في تحليل االستثمار العقاري

أهداف الوحدة األولى:

فــي نهايــة هــذه الوحــدة يســتطيع المتدّربــون اكتســاب معارف 
ومهــارات حــول أســاليب وطــرق تحليــل االســتثمار العقاري.

الفصل الثاني:
نظرية المحافظ وتنويع االستثمارات العقارية

الفصل األول:
أساسيات تحليل االستثمار العقاري 
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األول
االســتثامر يف أنــواع األصــول املختلفــة )املاليــة والحقيقيــة( عــى تكويــن الــروة ولكــن ترافــق عمليــة االســتثامر مخاطــرة أكــرب، 

فكلــام زادت املخاطــرة زاد العائــد املتوقــع. ويتأثــر االســتثامر والدخــل أيضــاً بحالــة الســوق والظــروف االقتصاديــة املحليــة 

واالقليميــة والعامليــة. تحتــاج قــرارات االســتثامر مســتوى عــايل مــن اإلدارة والتخطيــط، فيجــب عــى املســتثمر أن يحــدد يف 

البدايــة أهدافــه االســتثامرية واملــدي الزمنــي لالســتثامر )معــدل العائــد املتوقــع، فــرة االســتثامر، درجــة املخاطــر(. بعــد ذلــك 

يتــم تحديــد الخيــارات االســتثامرية املتوفــرة يف الســوق لــي يتــم تخصيــص االمــوال لــكل خيــار اســتثامري )مثــال تخصيــص 

مبلــغ رأس املــال بــن االســتثامر يف االســهم والســندات الحكوميــة وصناديــق االســتثامر العقــاري(. وتختلــف طريقــة تخصيــص 

األمــوال حســب نوعيــة املســتثمر ومــدي اســتعداده لتحمــل درجــة املخاطــر. فاملســتثمر املتحفــظ  )Risk Averse(يفضــل 

األمــان عــى العائــد يف حــن ان املســتثمر املغامــر)Risk Taker( يفضــل العائــد املرتفــع عــى درجــة االمــان.

بالنســبة لالســتثامر العقــاري فانــه ال يقتــر عــى نوعيــة محــددة مــن االســتثامرات. وتعتــرب تقريبــاً كافــة أنــواع العقــارات 

ُمــدرة للدخــل مثــل العقــارات الســكنية والتجاريــة )املكاتــب والتجزئــة( والفنــادق والعقــارات الســياحية، والرعايــة الصحيــة، 

ووحــدات التخزيــن والعقــارات اللوجســتية والصناعيــة والزراعيــة. وتشــكل العقــارات الســكنية نســبة كبــرية مــن االســتثامر 

ــة.  ــة التجاري ــة أن يســتثمر يف االســتثامرات العقاري العقــاري وميكــن للمســتثمر الــذي يرغــب يف تنويــع اســتثامراته العقاري

ويوفــر االســتثامر العقــاري دخــل جــاري )مــن خــالل االيجــار( أو دخــل رأســاميل )مــن خــالل الفــرق بــن قيمــة الــرشاء وقيمــة 

البيــع(. وميكــن أن يكــون االســتثامر العقــاري طويــل األمــد، مثــل تأجــري عــامرة متكونــة مــن شــقق ســكنية، لفــرة طويلــة 

وميكــن أن يكــون قصــري األمــد مثــل رشاء العقــارات وإعــادة تأهيلهــا أو تجديدهــا، ومــن ثــم بيعهــا بربــح.

القوائــم املاليــة )Financial statements( هــي عبــارة عــن ســجالت رســمية لألنشــطة املاليــة والوضــع املــايل ملنشــأة أو فــرد أو 

أي كيــان معــن. فهــي تقاريــر مكتوبــة توضــح أداء الرشكــة، وســيولتها، وقوتهــا املاليــة بحيــث يتــم تقديــم املعلومــات املاليــة 

املتعلقــة بطريقــة منظمــة وبشــكل ُموَحــد. تهــدف القوائــم املاليــة اىل تقديــم معلومــات عــن الوضــع املــايل للرشكــة وأدائهــا 

ــم  تســاعد رشيحــة واســعة مــن املســتخدمن واملســتثمرين واملُحللــن يف اتخــاذ القــرارات املناســبة. يجــب أن تكــون القوائ

ــا مــا يتــم تقديــم القوائــم املاليــة عــى اســاس ســنوي، نصــف  ــة. غالبً ــة للمقارن املاليــة مفهومــة وواضحــة، وموثوقــة وقابل

ســنوي او ربــع ســنوي. وميكــن اســتخدام القوائــم املاليــة )عــى ســبيل املثــال وليــس الحــر( ألغــراض مختلفــة منهــا التحليــل 

املــايل، التقييــم، التنبــؤ، القــرارات االســتثامرية، قــرارات اســناد القــروض )بالنســبة للمؤسســات املاليــة(.

أساسيات القوائم المالية وتحليلها 2.0 األسس الكمية لتحليل االستثمار العقاري

االســتثامر هــو التخــي عــن اســتهالك حــايل ملبلــغ رأســاميل مقابــل الحصــول يف املســتقبل عــى دخــل أكــرب مــن رأس املــال يُعوضــه 

عــن درجــة املخاطــر والقيمــة الزمنيــة للنقــود وتكلفــة الفرصــة البديلــة. وقــد يتحقــق هــذا الدخــل يف صــورة دخــل رأســاميل أو 

دخــل جــاري أو كالهــام. ويعكــس معــدل العائــد املتوقــع مــن االســتثامرات العقاريــة خصائــص وســامت هــذا االســتثامر مــن حيــث 

ــا، كلــام  درجــة املخاطــر. والقاعــدة األساســية هــي أنــه كلــام زادت املخاطــر زاد العائــد املتوقــع؛ وكلــام كان االســتثامر أكــر أمانً

انخفــض العائــد املتوقــع. ويلجــأ األفــراد لالســتثامر للحفــاظ عــى ثرواتهــم وتنميتهــا. وتــراوح الفــرص االســتثامرية مــن االســتثامر 

ــة األخــرى إىل االســتثامرات يف  ــوك، ورشاء أســهم الــرشكات والســندات واألوراق املالي ــع االدخــار يف البن الخــايل مــن املخاطــر ودائ

ــد، نظــرًا لعــدم وجــود  ــدم االســتثامر الخــايل مــن املخاطــر أدىن عائ ــة. يُق قطــاع النفــط والغــاز، فضــال عــن االســتثامرات العقاري

مخاطــر وعــادة مــا يكــون  هــذا النــوع مــن االســتثامر يف األوراق املاليــة التــي تصدرهــا الدولــة مثــل الســندات الحكوميــة وأذونــات 

ــل تدفــع جهــة   ــات للتســليف واالدخــار. ويف املقاب ــي، أو يف جمعي ــداع النقــد يف حســاب بن ــا االدخــار فيتضمــن إي ــة.  أم الخزين

ــداً كاف  ــار عائ ــق االدخ ــاً، ال يحق ــرة. عموم ــة املخاط ــاض درج ــرا النخف ــودع نظ ــت إىل امل ــض وثاب ــدة منخف ــدل فائ ــار مع االدخ

لتكويــن ثــروة خــالل فــرة محــددة، كــام ميكــن أن يتســبب التضخــم يف تــآكل الفائــدة املكتســبة. ومــن الجهــة األخــرى يســاعد 

مقدمة في االستثمار العقاري 1.0

تنقسم القوائم املالية إىل أربعة قوائم أساسية وهي: 

قامئة املركز املايل  -

قامئة الدخل  -

أنواع القوائم املالية 1.2

قامئة التدفقات النقدية   -

قامئة حقوق املساهمن  -
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)Balance sheet( قامئة املركز املايل  .1.1.2

تســمى قامئــة املركــز املــايل كذلــك بامليزانيــة العموميــة، وهــي تبــن قيمــة أصــول الرشكــة والتزاماتهــا وقيمــة حقــوق املســاهمن عنــد نقطــة 

ــات- االلتزامــات( وحقــوق  ــة أجــزاء: األصــول )املوجــودات( والخصــوم )املطلوب ــة عــادة إىل ثالث ــة العمومي ــة محــددة. وتنقســم امليزاني زمني

املســاهمن مــام يعطــي صــورة واضحــة عــن قيمتهــا الدفريــة. يتــم عــرض األصــول يف عمــود خــاص وترتــب حســب درجــة ســيولتها )األصــول 

املتداولــة ثــم األصــول غــري املتداولــة(. ويف العمــود الثــاين يتــم عــرض الخصــوم وحقــوق املســاهمن. ومعادلــة قامئــة املركــز املــايل تنــص عــى أن 

إجــاميل األصــول يســاوي اجــاميل الخصــوم زائــد حقــوق املســاهمن. وعنــد اســتعراض املعادلــة بهــذه الطريقــة يتضــح لنا كيفيــة متويــل األصول: 

إمــا عــن طريــق اقــراض املــال )االلتزامــات طويلــة وقصــرية األجــل( أو باســتخدام أمــوال املــالك )حقــوق املســاهمن(. تســاعد قامئــة املركــز 

املــايل مســتخدمي البيانــات املاليــة يف تقييــم الســالمة املاليــة للمنشــأة مــن حيــث املخاطــر املتعــددة مثــل مخاطــر الســيولة، واملخاطــر املاليــة، 

ومخاطــر االئتــامن، ومخاطــر األعــامل التجاريــة. يعــرض )الشــكل 1( مثــال لقامئــة املركــز املــايل لرشكــة األندلــس العقاريــة يف نهايــة ســنة 2016.

الشكل 1 :  قامئة املركز املايل لرشكة األندلس العقارية يف نهاية سنة 2016.

الشكل 2 :  قامئة الدخل لرشكة األندلس العقارية يف نهاية سنة 2016.

)Income statement( قامئة الدخل  .2.1.2

تعتــرب قامئــة التدفقــات النقديــة مــن أهــم القوائــم املاليــة للرشكــة وهــي تقــدم تفصيــال عــن أنشــطة التدفقــات النقديــة 

للرشكــة والتــي تشــمل األنشــطة التشــغيلية واالســتثامرية والتمويليــة. تُوضــح القامئــة كيفيــة تغــري رصيــد النقديــة مــن بدايــة 

الفــرة إىل نهايتهــا والرقــم النهــايئ يف هــذه القامئــة يطابــق رصيــد النقديــة املوجــود يف قامئــة املركــز املــايل. وتكمــن أهميــة هذه 

القامئــة يف ابــراز قــدرة الرشكــة عــى توليــد النقديــة مــع تقديــم تفاصيــل دقيقــة حــول مصــادر النقديــة وطبيعــة اســتخدامها. 

يعــرض الشــكل 3 مثــال لقامئــة التدفقــات النقديــة لرشكــة األندلــس العقاريــة يف نهايــة ســنة 2016.

)Cash flows statement( قامئة التدفقات النقدية  .3.1.2

تعتــرب قامئــة التدفقــات النقديــة مــن أهــم القوائــم املاليــة للرشكــة وهــي تقــدم تفصيــال عــن أنشــطة التدفقــات النقديــة 

للرشكــة والتــي تشــمل األنشــطة التشــغيلية واالســتثامرية والتمويليــة. تُوضــح القامئــة كيفيــة تغــري رصيــد النقديــة مــن 

بدايــة الفــرة إىل نهايتهــا والرقــم النهــايئ يف هــذه القامئــة يطابــق رصيــد النقديــة املوجــود يف قامئــة املركــز املــايل. وتكمــن
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تحليل القوائم املالية

عــى مــدى فــرة معينــة وصــايف الربــح أو الخســارة، وحقــوق املســاهمن، وأربــاح األســهم واألرباح أو الخســائر الرأســاملية 

وآثــار التغــريات يف السياســات املحاســبية. يعــرض الشــكل 4 مثــال لقامئــة حقــوق املســاهمن لرشكــة األندلــس العقاريــة 

يف نهايــة ســنة 2016.

توجد ثالث أساليب لتحليل القوائم املالية:

)1( القوائم املالية املقارنة وتشمل التحليل األفقي والتحليل الرأيس 

)2( القوائم املالية املشركة 

)3( التحليل بالنسب املالية  

الشكل 3 :  قامئة التدفقات النقدية لرشكة األندلس العقارية يف نهاية سنة 2016.

الشكل 4 :  قامئة تغرات حقوق املساهمني لرشكة األندلس العقارية يف نهاية سنة 2016.

2.2

أهميــة هــذه القامئــة يف ابــراز قــدرة الرشكــة عــى توليــد النقديــة مــع تقديــم تفاصيــل دقيقــة حــول مصــادر النقديــة 

وطبيعــة اســتخدامها. يعــرض الشــكل 3 مثــال لقامئــة التدفقــات النقديــة لرشكــة األندلــس العقاريــة يف نهايــة ســنة 2016.

)Equity statement( 4.1.2. قامئة حقوق املساهمني

 تعــرف هــذه القامئــة كذلــك باســم قامئــة التغــريات يف حقــوق املســاهمن، حيــث تبــن تفاصيــل حركــة حقــوق املــالك
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1.2.2. القوائم املالية املقارنة  

القوائــم املاليــة التــي تقــدم بيانــات لفرتــن أو أكــر تســمي قوائــم ماليــة مقارنــة. وتعتــرب القوائــم املاليــة املقارنــة إحــدى 

أدوات التحليــل املــايل وتســتخدم ملقارنــة البيانــات املاليــة عــى فــرات مختلفــة )مثــل مقارنــة الربــع األول مــن العــام 

الحــايل مــع الربــع األول مــن العــام املــايض، أو العــام الحــايل مــع العــام الســابق(. تحليــل القوائــم املاليــة املقارنــة يقــدم 

معلومــات للمحلــل املــايل عــى تحليــل االتجــاه )Trend analysis( والعالقــة بــن البيانــات الحاليــة والتاريخيــة. كذلــك 

تعطــي القوائــم املاليــة املقارنــة فكــرة أكــرب عــى وضــع الرشكــة مقارنــة بتحليــل القوائــم لســنة واحــدة. ينقســم تحليــل 

القوائــم املاليــة املقارنــة اىل قســمن: التحليــل األفقــي والتحليــل الــرأيس.

التحليــل األفقــي )Horizontal analysis (: هــو تحديــد النســبة املئويــة للزيــادة أو النقصــان يف بنــد مــن   أ. 

بنــود القوائــم املاليــة مقارنــة بفــرة زمنيــة أساســية. ويســمح مبقارنــة بــن نفــس بنــود القوائــم املاليــة عــى مــدى 

فــرات مــن الزمــن. يهــدف التحليــل األفقــي لقامئــة الدخــل إىل معرفــة العوامــل التــي تؤثــر عــى ربحيــة املبيعــات 

وبالتــايل عــى قــوة الدخــل لألمــوال املســتثمرة يف حــن يهــدف التحليــل األفقــي لقامئــة املركــز املــايل إىل معرفــة 

معــدالت التغــري النســبي لــكل عنــر بالنســبة لســنة األســاس.

مثال:

التحليــل الــرأيس )Vertical analysis(: هــو عمليــة اســتخدام بنــد أســايس مــن القوائــم املالية واعتبــاره ثابت   ب. 

وتحديــد كيــف ترتبــط كل مــن املتغــريات األخــرى )باقــي بنــود القامئــة املاليــة( كنســبة مئويــة مــن البنــد األســايس 

الثابــت. ميكــن تطبيــق التحليــل الــرأيس لقامئــة املركــز املــايل وقامئــة الدخــل ويهــدف إىل القيــام مبقارنات بــن رشكات 

مــن أحجــام مختلفــة.

مثال:

الجدول 1: مثال للتحليل االفقي

الجدول 2: مثال للتحليل الرأيس

100%+ 300,000 ريال600,000 ريال

43%340,000 ريال1,130,000 ريال

2017 األصول املتداولة

ذمم املستأجرين

النسبةاملبلغ

300,000 ريالنقد ونقد مامثل

790,000 ريال

2016

البند

تكلفة إيرادات التأجر

مجمل الدخل من التأجر

النسبةاملبلغ

990,000 ريالإرادات التأجر

580,000 ريال

420,000 ريال

%100

%58

%42

2.2.2. القوائم املالية املشرتكة  

القوائــم املاليــة التــي تقــدم نســب مئويــة لفرتــن أو أكــر تســمي قوائــم ماليــة مشــركة ومتكــن مــن تقديــم مقارنــات 

بــن الفــرات باســتعامل النســب املئويــة. بيانــات القوائــم املاليــة املشــركة وقــع حســابها بنفــس طريقــة التحليــل الرأيس.

مثال:

3.2.2. التحليل بالنسب املالية  

يســتخدم تحليــل النســب املاليــة لتحديــد صحــة األعــامل التجاريــة لرشكــة معينــة، وتتــم املقارنــة إىل رشكات أخــرى يف 

نفــس الصناعــة أو صناعــات مامثلــة. النســبة املاليــة )Financial ratio( هــي عالقــة بــن متغرييــن عــى شــكل كــر. 

تهــدف النســب املاليــة املســتخرجة مــن بيانــات القوائــم املاليــة إىل توفــري معلومــات مفيــدة عــن الرشكــة فيــام يخــص 

الســيولة، الربحيــة والقــدرة عــى الوفــاء بااللتزامــات. ويســتفيد مــن التحليــل املــايل للرشكــة:

-  املســاهمون الحاليــون واملحتملــون للرشكــة ملعرفــة مســتوي املخاطــر والعوائــد الحاليــة واملســتقبلية، والتــي 

تؤثــر بشــكل مبــارش عــى قيمــة الســهم. 

-  الدائنون وتهمهم درجة السيولة قصرية األجل للرشكة وقدرتها عى دفع الفوائد وأصل القرض.

-  املديرون ملعرفة الوضع املايل للرشكة 

-  املحللون املاليون ملعرفة نقاط القوة وتدعيمها ونقاط الضعف ملحوها

-  املَُقيمون ملعرفة الوضع التاريخي والحايل للرشكة ملساعدتهم عى تقدير نسب النمو املستقبلية.

عنــد القيــام بالتحليــل املــايل يجــب االعتــامد عــى القوائــم املاليــة املدققــة ومــن أهــم النســب املاليــة املعتمــدة يف 

التحليــل املــايل نجــد:

 أ.  نســب الســيولة )Liquidity ratios( : تشــري إىل قــدرة الرشكــة عــى تحويــل موجوداتهــا املتداولــة إىل ســيولة 

نقديــة حتــى تســتطيع الوفــاء بالتزاماتهــا املســتحقة عــى املــدى القصــري.

مــن الجــدول رقــم 3 نســتطيع أن نســتنتج أنــه لــكل 1 ريــال مــن إيــرادات التأجــري لســنة 2017 نحتــاج إىل %58 )58 

هللــة لتغطيــة تكلفــة إيــرادات التأجــري( يف حــن أن النســبة كانــت 57% يف ســنة 2016.

الجدول 3: مثال لتحليل القوائم املشرتكة

البند

تكلفة إيرادات التأجر

مجمل الدخل من التأجر

النسبة )2016(النسبة )2017(

100%إرادات التأجر %100

%57 %58

%43 %42

مثال: نسبة النقدية =
اجاميل األصول املتداولة

نقد ونقد مامثل
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ه. نســب الســوق )Market ratios( : تســتخدم هــذه النســب ملقارنــة الــرشكات داخــل نفــس الصناعــة. فهــي 

ــاج املســتثمر إىل  ــال يحت ــة االســتثامر. فمث ــة مــدى ربحي ــل املســتثمرون ملعرف ــام األول مــن قب تســتخدم يف املق

معرفــة ربحيــة الســهم الواجــد ومُيثــل صــايف ربــح الرشكــة مقســوما عــى عــدد األســهم املصــدرة. إذ ال يعتــرب صــايف 

ربــح الرشكــة معــرباً يف حــد ذاتــه عــن أدائهــا، بــل يجــب معرفــة نصيــب الســهم الواحــد مــن هــذه األربــاح.

مجمــل الدخــل املتوقــع )Gross Potential Income; GPI( : يُشــري إىل ُمجمــل الدخــل املتوقــع للعقــار   أ. 

ــة  ــات الصيان ــم نفق ــل خص ــاغرة( وقب ــدات ش ــد وح ــبة 100% وال توج ــر بنس ــار ُمؤج ــة أن العق ــى فرضي )ع

ــاملية. ــات الرأس والنفق

مجمل الدخل املتوقع )GPI (= عدد الوحدات العقارية )املشغولة والغر مشغولة(× متوسط القيمة اإليجارية

مثال:

يتكــون عقــار مــن 10 شــقق واجــاميل الدخــل املتوقــع لــكل شــقة 70,000 ريــال ســنويا. مجمــل الدخــل الســنوي 

للعقــار 700,000 ريــال ســنويا.

ــامن واإلشــغار هــي خســائر  ــامن واإلشــغار )Vacancy and Credit losses(: خســائر االئت خســائر االئت  ب. 

ناتجــة عــن عــدم إشــغال )تأجــري( العقــار بالكامــل باإلضافــة اىل الخســائر الناتجــة عــن تعــر أو عــدم تســديد 

ــة. ــة اإليجاري ــتأجر للقيم املُس

مجمــل الدخــل الفعــي )Gross Effective Income; GEI(: يشــري اىل مجمــل الدخــل الحقيقــي للعقــار   ج. 

ــامن واالشــغار. بعــد خصــم خســائر االئت

مجمل الدخل الفعي )GEI(= عدد الوحدات العقارية املشغولة × متوسط القيمة اإليجارية

مثال:

يتكون عقار من 10 شقق واجاميل الدخل املتوقع لكل شقة 70,000 ريال سنويا. نسبة االشغال املتوقعة 90 % وال توجد 

خسائر ائتامن. مجمل الدخل الفعي السنوي للعقار 630,000 ريال سنويا.

املصاريف التشغيلية )Operating Expenses; OE( : تشمل جميع املصاريف الثابتة واملتغرية املتعلقة   د. 

بإدارة وصيانة العقار وال تشمل املصاريف الرأساملية.

املصاريف الرأساملية )Capital Expenditures; CE( : تشمل جميع املصاريف التي يتحملها املالك   ه. 

لرميم وتطوير العقار بهدف الحفاظ عليه يف حالة مناسبة لتحقيق الدخل السنوي املالئم.

صايف الدخل التشغيي )Net Operating Income; NOI( : متثل صايف القيمة اإليجارية املحصلة بعد   و. 

خصم خسائر اإلشغار واالئتامن واملصاريف التشغيلية والرأساملية. 

)CE( املصاريف الرأساملية – )OE( املصاريف التشغيلية – )GEI( صايف الدخل التشغيي = مجمل الدخل الفعي

احتياطي اإلحالل )Replacement Reserve; RR( : حساب يستخدم لتخصيص األموال للنفقات   ز. 

املستقبلية املتوقعة واملشاريع الكبرية.

خدمات الدين )Debt Services; DS( : مجموع الفوائد وأصل الدين املدفوعة سنويا.  ح. 

التدفقات النقدية )Cash Flows; CF( : مبلغ النقود املتبقية بعد جمع كل مصادر دخل العقار وطرح   ط. 

جميع املصاريف.

)RR( احتياطي االحالل – )DS( خدمات الدين – )NOI( صايف الدخل التشغيي =)CF( التدفقات النقدية

مثال: ربحية السهم الواحد =
عدد األسهم

صايف الربح

ب.  نسب النشاط )Activity ratios( : تشري إىل مدى كفاءة الرشكة يف استخدام أصولها. 

ج. نسب الرفع )Leverage ratios( : تشري إىل النسب املئوية من األصول التجارية املمولة بديون خارجية. 

ــة  ــة مردودي ــون ملعرف ــتثمرون والدائن ــل املس ــن قب ــتخدم م ــة )Profitability ratios( : تس ــب الربحي د. نس

ــاح. ــد األرب ــى تولي ــا ع ــس قدرته ــة وتقي ــكي للرشك ــب األداء ال ــذه النس ــس ه ــتثامرات. تعك االس

مثال: نسبة الديون =

مثال: العائد عى األصول =

مثال: نسبة دوران األصول الثابتة =

اجاميل األصول

اجاميل األصول

األصول الثابتة

اجاميل الديون

صايف الربح

ايراد االيجار

حسابات هامة يف تحليل االستثامر العقاري

ــم  ــر عــى فه ــة، املســتثمر أو املدي ــة واألعــامل التجاري ــظ العقاري ــل الكمــي ملخاطــر االســتثامر واملحاف يســاعد التحلي

املخاطــر واتخــاذ قــرارات أفضــل بشــأنها، وتكويــن ســيناريوهات تخفــف مــن املخاطــر، وتحســن األداء. يــؤدي تحليــل 

املخاطــر التــي تواجــه مجموعــة مــن املشــاريع إىل عــرض املخاطــر العامــة التــي تواجــه املــرشوع واملحفظــة االســتثامرية 

ــا مــن حيــث  ــة وفهمه ــة املشــاريع الفردي ــة ادارة مخاطــر املحفظــة بشــكل عــام ميكــن مقارن بشــكل أفضــل. ويف حال

املخاطــر، وهــذا يســاعد يف اختيــار املشــاريع وتركيــز اهتــامم اإلدارة عــى املشــاريع التــي يف أشــد الحاجــة إليهــا. وغالبــاً 

مــا تكــون املرشوعــات واالســتثامرات يف املحفظــة مرابطــة وتتشــارك يف املصــادر واألهــداف. لذلــك عنــد تقييــم املخاطر ال 

يجــب تحليــل مخاطــر كل مــرشوع عــى حــدة ويجــب األخــذ بعــن االعتبــار درجــة االرتبــاط بينهــا. فمــن املهــم التعبــري

التحليل الكمي لمخاطر االستثمار 3.0

3.2
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عــن املخاطــر الناجمــة مــن االعتــامد املتبــادل للمــرشوع وترابطــه عــى مســتوى املحفظــة االســتثامرية. ميكــن تخفيــف 

املخاطــر عــى مســتوى املحفظــة عــن طريــق مشــاركة وموازنــة املشــاريع. باختصــار يســمح تقييــم املخاطــر لــك بفهــم 

املحفظــة وإدارتهــا عــى نحــو أفضــل. وميكنــك اســتخدام الــوزن الــكي للمحفظــة إلدارة املخاطــر. خــالل هــذه الفقــرة 

سنســتعرض أهــم ثــالث طــرق إلدارة مخاطــر مــرشوع اســتثامري وهــي تحليــل الحساســية، تحليــل الســيناريو وتحليــل 

طريقــة مونــت كارلــو.

مثال:

يتوقــع أن يحقــق اســتثامر عقــاري مجمــل دخل فعــي )GEI( يقــدر بـــ 50,000 ريال، املصاريف التشــغيلية والرأســاملية 

متثــل 20% مــن مجمــل الدخــل الفعــي ومعــدل العائــد املتوقع هــو %10. 

املطلوب:

1-  تقدير القيمة الرأساملية للمرشوع العقاري باستعامل طريقة الرسملة.

2-  تقدير تأثر القيمة الرأساملية للمرشوع العقاري إذا  ارتفعت نسبة املصاريف التشغيلية والرأساملية اىل %30.

تقدير تأثر القيمة الرأساملية للمرشوع العقاري إذا انخفض مجمل الدخل الفعي بنسبة %8.  -3

الحل:

تقدير القيمة الرأساملية للمرشوع العقاري باستعامل طريقة الرسملة.  -1

تقدير تأثر القيمة الرأساملية للمرشوع العقاري إذا ارتفعت نسبة املصاريف التشغيلية والرأساملية اىل %30.  -2

ــم املختلفــة ملتغــري مســتقل عــى متغــري  ــري القي ــة تأث ــد كيفي ــل الحساســية هــو أســلوب يُســتخدم لتحدي تحلي

تابــع محــدد يف ظــل مجموعــة مــن االفراضــات )مثــل تأثــري التغــريات يف أســعار الفائــدة عــى تكلفــة البنــاء(. 

يعتــرب تحليــل الحساســية وســيلة للتنبــؤ بنتائــج قــرار مــا إذا كانــت التوقعــات الرئيســية مختلفــة عــن املتوقــع. 

وميكــن تعريــف تحليــل الحساســية بأنهــا »وســيلة لتحديــد متانــة )قــوة( تقييــامً مــا مــن خــالل دراســة مــدى 

تأثــر النتائــج بالتغــري يف أســاليب ومنــاذج وقيــم املتغــريات أو االفراضــات التــي مل يتــم قياســها« بهــدف تحديــد 

ــا  ــة بأنه ــف العملي ــم تعري ــام ت ــة«. ك ــري متوقع ــا أو غ ــكوك فيه ــات مش ــى افراض ــامداً ع ــر اعت ــج األك »النتائ

ــؤدي إىل  ــات ي ــن االفراض ــري أي م ــا إذا كان تغي ــم م ــات لتقيي ــن البيان ــة م ــالت ملجموع ــن التحلي ــلة م »سلس

تفســريات أو اســتنتاجات نهائيــة مختلفــة«. يهتــم تحليــل الحساســية باإلجابــة عــى عــدة أســئلة مثــل »مــاذا لــو 

حــدث تغــري يف املدخــالت أو االفراضــات الرئيســية«؟

اتخــاذ القــرار هــو جــزء ال يتجــزأ مــن إدارة االســتثامر لذلــك يحتــاج صانــع القــرار إىل بعــض املــؤرشات عــن مــدى 

ــع القــرار  ــة صن ــل للتغيــريات يف قيمــة أو أكــر مــن املتغــريات املتوقعــة. وتتكــون عملي ــار البدي حساســية الخي

الناجــح مــن عــدة خطــوات، أولهــا وأهمهــا هــي التحديــد الدقيــق للمشــكلة. تحليــل الحساســية هــي عمليــة 

تنويــع معامــل اإلدخــال للنمــوذج يف إطــار النطــاق املســموح بــه ومراقبــة التغــريات الناتجــة يف حــل النمــوذج. 

كــام يــدرس كيــف ميكــن أن تُنســب التغــريات يف مخرجــات النمــوذج كميــاً ووصفيــاً إىل مصــادر مختلفــة. والغرض 

مــن تحليــل الحساســية هــو اإلشــارة إىل حساســية منــوذج مــا لعوامــل عــدم اليقــن يف قيــم البيانــات املدخلــة يف 

النمــوذج. ويســتخدم منــوذج عــام يحتــوي عــى عــدة متغــريات مســتقلة )X_n;…;2_X;1_X  (، ومتغــري تابــع 

))Y=f)X( حيــث ،Y واحــد

ميكــن أيضــا تحليــل أســوأ الحــاالت املمكنــة، وذلــك باســتخدام أقــل فوائــد وأعــى تكلفــة. تنتــج الحالــة األســوأ 

ــل مــن واحــد، وعندهــا ينبغــي  ــة أق ــة ســلبية، أو معــدل فوائد/تكلف لالســتثامر أو املــرشوع صــايف قيمــة حالي

اســتبعاد هــذا االســتثامر أو املــرشوع. ميكــن توقــع مختلــف الحــاالت املحتملــة عنــد تحليــل الحساســية مثــل: 

ــل، انخفــاض معــدالت االشــغال... ــاء، ارتفــاع تكلفــة التموي ارتفــاع تكلفــة البن

)Sensitivity Analysis( تحليل الحساسية

الجدول 4: القيمة الرأساملية للمرشوع

الجدول 5: ارتفاع املصاريف التشغيلية

القيمة الرأساملية للمرشوع = 40,000 ÷ %10 = 400,000

  )GEI( مجمل دخل فعي

  )GEI( مجمل دخل فعي

)NOI( صايف الدخل التشغيي

)NOI( صايف الدخل التشغيي

معدل العائد املتوقع

معدل العائد املتوقع

القيمة الرأساملية للمرشوع العقاري

القيمة الرأساملية للمرشوع العقاري

50,000 ريال

50,000 ريال

املصاريف التشغيلية والرأساملية

املصاريف التشغيلية والرأساملية

10,000 ريال

15,000 ريال

40,000 ريال

35,000 ريال

%10

%10

400,000 ريال

350,000 ريال

1.3
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تقدير تأثر القيمة الرأســاملية للمرشوع العقاري إذا انخفض مجمل الدخل الفعي بنســبة %8  -3

الجدول 6: انخفاض مجمل الدخل الفعي

  )GEI( مجمل دخل فعي

)NOI( صايف الدخل التشغيي

معدل العائد املتوقع

القيمة الرأساملية للمرشوع العقاري

46,000 ريال

10,000 ريالاملصاريف التشغيلية والرأساملية

36,000 ريال
%10

360,000 ريال

ــرب املتوســط  ــن النشــاط االســتثامري أو التجــاري املقــرح. يعت ــة م ــم القيمــة املتوقع ــل الســيناريو بتقيي ــوم تحلي يق

ــل  ــيناريوهات محتم ــدة س ــن ع ــالل تكوي ــن خ ــة. وم ــة معين ــه يف حال ــع حدوث ــامل يتوق ــى احت ــو أع ــايئ ه اإلحص

حدوثهــا يتمكــن املحلــل مــن تحديــد قيمــة االســتثامر أو املــرشوع التجــاري بشــكل أفضــل كــام تزيــد احتامليــة تحقــق 

ــة إللقــاء نظــرة عــى تبايــن أداء االســتثامر وملســاعدة  ــات األداء التاريخي ــاج املحلــل إىل بيان القيمــة املتوقعــة. ويحت

املســتثمرين عــى فهــم الخطــر الكامــن يف اســتثامراتهم الســابقة. ميكــن للمســتثمر الحصــول عــى معلومــات حــول 

مخاطــر االســتثامرات الســابقة مــن خــالل الدراســة الدوريــة لبيانــات العائــد. فتعتــرب االســتثامرات التــي تقــدم العائــد 

ــل  ــاول تحلي ــاً. يح ــلباً أو إيجاب ــنة س ــا كل س ــري عوائده ــي تتغ ــتثامرات الت ــن االس ــرة م ــل مخاط ــنة أق ــه كل س نفس

ــة. ــد املحتمــل للمــرشوع مــن خــالل تقديــم العديــد مــن الســيناريوهات املمكن الســيناريو فهــم املخاطرة/العائ

مثال:

رشكــة عقاريــة تــدرس إمكانيــة إنفــاق مبلــغ 5 مليــون ريــال عــى دراســة الســوق إلنجــاز مــرشوع تطويــر عقــاري. 

ــر  ــول العمــالء ملــرشوع التطوي ــال. إذا كان قب ــون ري ــاري 50 ملي ــر العق ــع ملــرشوع التطوي ــاق الرأســاميل املتوق اإلنف

العقــاري مرتفــع، فــان الرشكــة العقاريــة تتوقــع صــايف تدفقــات نقديــة مبقــدار 12 مليــون ريــال ملــدة عــرش ســنوات 

ــة  ــة العقاري ــان الرشك ــاري منخفــض، ف ــر العق ــول العمــالء ملــرشوع التطوي ــا إذا كان قب ــامل النجــاح 75%(. أم )احت

تتوقــع صــايف تدفقــات نقديــة مبقــدار 2 مليــون ريــال ملــدة عــرش ســنوات )احتــامل الفشــل %25(

باستعامل شجرة القرار، هل الرشكة مستعدة أن تنفق مبلغ 5 مليون ريال إلنجاز مرشوع التطوير العقاري؟

الحل:

الخطوة األويل تتمثل يف عرض السيناريوهات املمكنة يف شكل شجرة القرار لتعكس كافة االحتامالت املمكنة.

طريقــة مونــت كارلــو هــي طريقــة محــاكاة )Simulation( تُحــول عوامــل عــدم اليقــن يف متغــريات اإلدخــال للنمــوذج 

إىل توزيعــات محتملــة مــن خــالل الجمــع بــن التوزيعــات واختيــار القيــم منهــا عشــوائياً. بعــد ذلــك ثــم يتــم حســاب 

النمــوذج عــدة مــرات عــرب املحــاكاة لنتحصــل عــى النتائــج املحتملــة. تعتــرب هــذه الطريقــة مــن التقنيــات التــي

القرار باستخدام شجرة القرارات يبدأ من نهاية الشجرة باتجاه البداية. 

الخطوة األوىل: 

ــه بعــد ســنة مــن اآلن، الرشكــة علمــت أن نتائــج دراســة الســوق أثبتــت نجــاح املنتــج هــل الرشكــة  ــا ان ــو افرضن ل

ــج؟ ســوف تســتثمر يف هــذا املنت

اإلجابة: نعم ألن صايف القيمة الحالية )NPV( يساوي + 10.23 مليون ريال 

لو أن نتائج دراسة السوق أثبتت فشل املنتج هل الرشكة سوف تستثمر يف هذا املنتج؟

اإلجابة: ال ألن صايف القيمة الحالية )NPV( يساوي – 39.96 مليون ريال.

الخطوة الثانية: 

هل الرشكة مستعدة أن تنفق 5 مليون اآلن عى احتامل 75% أن تحقق 10.23 مليون ريال السنة القادمة.

صايف القيمة الحالية إلجراء دراسة السوق =)-5( + ] 0.75 ×)1.15/10.23(  ]+[0.25×)1.15/0( [ = 1.67 مليون ريال.

مبا أن صايف القيمة الحالية موجبة لذلك يجب عى الرشكة أن تجري دراسة السوق ملرشوع التطوير العقاري.

)Scenario Analysis( تحليل السيناريو

)Monte Carlo( طريقة مونت كارلو

الشكل 5 :  شجرة القرار
2.3

3.3
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تســاعد عــى الحــد مــن عوامــل عــدم اليقــن عنــد تقديــر النتائــج املســتقبلية. وميكــن تطبيقهــا عــى منــاذج معقــدة 

ــا. وميكــن أيضــا أن تســتخدم يف إدارة  ــا ومــدى دقته ــة أدائه ــم منــاذج أخــرى ملعرف ــة أو اســتخدامها لتقيي غــري خطي

ــط املشــاريع، ووضــع منــاذج التكلفــة وغريهــا  املخاطــر وإدارة املحافــظ والتســعري، والتخطيــط االســراتيجي، وتخطي

مــن املجــاالت األخــرى.

قياس أداء االستثمار العقاري

ــى رأس  ــد )Rate of Return, ROR( ع ــدل العائ ــاس مع ــى أس ــاري ع ــتثامر العق ــن أداء االس ــري ع ــم التعب  يت

ــو  ــتثامر  ) Return On Investment; ROI( ه ــى االس ــد ع ــدل العائ ــد أو مع ــدل العائ ــتثمر. مع ــال املس امل

ــا يف  ــول عليه ــم الحص ــي ت ــح الت ــة الرب ــى قيم ــاًء ع ــنوية بن ــبة س ــه كنس ــري عن ــم التعب ــذي يت ــح ال ــدل الرب مع

اســتثامر مــا. يتكــون عائــد االســتثامر العقــاري مــن عائــد الربــح الرأســاميل )الزيــادة يف قيمــة األصــل العقــاري( 

ــج عــن التغــري للقيمــة الســوقية  ــد النات ــح الرأســاميل هــو العائ ــد الرب ــح الجــاري )اإليجــارات(. عائ ــد الرب وعائ

ــاح املوزعــة )اإليجــارات(  ــح الجــاري هــو األرب ــد الرب ــرا. عائ ــا، ســالبا أو صف لالســتثامر وميكــن أن يكــون موجب

ــراً، وال يكــون ســالباً. ــاً أو صف ــح الجــاري موجب ــد الرب ــد يكــون عائ ــرة االســتثامر. ق خــالل ف

 أ.  نســبة املصاريــف التشــغيلية )Operating Expense Ratio(: تشــري اىل النســبة املئويــة ملجمــل الدخــل الفعــي 

)GEI( الــالزم لتغطيــة املصاريــف التشــغيلية )OE(. يتــم اســتخدامه لقيــاس أداء العقــار ومراقبــة املصاريــف.  

ــم  ــذي يت ــال ال ــغ امل ــو مبل ــادي ه ــغال االقتص ــادي )Economic Occupancy; EO(: اإلش ــغال االقتص  ب.  االش

جمعــه مــن املســتأجرين مقارنــة باملبلــغ املــايل الــذي ميكــن جمعــه يف الواقــع. يظهر اإلشــغال االقتصــادي مــا إذا كان 

العقــار لديــه مشــاكل مــع التأجــري وتحصيــل القيمــة اإليجاريــة. انخفــاض اإلشــغال االقتصــادي يشــري إما اىل مشــاكل 

يف ادارة العقــار أو أن املســتأجرين ال يدفعــون اإليجــار.

معدل عائد الربح الجاري والرأساميل

مؤرشات األداء التشغيلية واملالية

معدل عائد الربح الرأساميل =
الربح الرأساميل

القيمة االستثامرية للعقار

معدل عائد الربح الجاري =
القيمة االيجارية

القيمة االستثامرية للعقار

معدل العائد =
القيمة االيجارية + الربح الرأساميل

القيمة االستثامرية للعقار

نسبة املصاريف التشغيلية =
)OE( املصاريف التشغيلية

)EGI( مجمل الدخل الفعي

االشغال االقتصادي =
مبلغ املال الذي تم جمعه من املستأجرين

املبلغ املايل الذي ميكن جمعه يف الواقع

الحل:

معدل عائد الربح الرأساميل =                    = 5% 

معدل عائد الربح الجاري =                    = 8% 

معدل العائد =                              = 13% 

معدل العائد = )معدل عائد الربح الرأساميل + معدل عائد الربح الجاري( ÷ القيمة االستثامرية للعقار = 13%

مثال:

ميتلــك مســتثمر عقــار يتكــون مــن 10 شــقق وتــم تأجري فقط 8 شــقق )نســبة االشــغال 80%( مببلغ ايجــار ســنوي 30,000 

ريــال للشــقة الواحــدة. ُمجمــل املصاريــف التشــغيلية 96,000 ريــال. املطلوب حســاب نســبة املصاريف التشــغيلية.

الحل:

ُمجمل الدخل الفعي = 30,000 ريال × 8 شقق = 240,000 ريال.

معدل عائد الربح الرأساميل =                    = 40% 

مثال:

اشــرى مســتثمر عقــار قيمتــه 1,000,000 ريــال وقــام بتأجــريه بـــ 80,000 ريــال ملــدة ســنة ومــن ثــم قــام ببيعــه بـــ 

1,050,000 ريــال. مــا هــو معــدل عائــد الربــح الرأســاميل؟ معــدل عائــد الربــح الجــاري؟ معــدل عائــد االســتثامر العقــاري؟

 50,000
1,000,000

 80,000
1,000,000

50,000 + 80,000
1,000,000

 96,000 ريال
240,000 ريال

4.0

1.4

2.4
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مثال:

ميتلــك مســتثمر عقــار يتكــون مــن 10 شــقق وتــم تأجــري فقــط 8 شــقق )نســبة االشــغال 80%( مببلــغ ايجــار ســنوي 

30,000 ريــال للشــقة الواحــدة. ُمجمــل املصاريــف التشــغيلية 96,000 ريــال. تــم متويــل عمليــة رشاء العقــار بالديــن 

ويدفــع املســتثمر أقســاط شــهرية بقيمــة 10,000 ريــال. املطلــوب حســاب نســبة االشــغال عنــد نقطــة التعــادل.

الحل:

ُمجمل الدخل الفعي = 240,000 ريال.

خدمات الدين= 120,000 ريال

نسبة االشغال عند نقطة التعادل = 

نســبة االشــغال عنــد نقطــة التعــادل = 90% ويعنــي ذلــك أنــه يجــب تأجــري 90% مــن الشــقق املتوفــرة )9 شــقق( 

لــي يتــم تغطيــة خدمــات الديــن واملصاريــف التشــغيلية.

مثال:

ميتلــك مســتثمر عقــار يتكــون مــن 10 شــقق وتــم تأجــري الشــقق بالكامــل مببلــغ ايجــار ســنوي 30,000 ريــال للشــقة 

الواحــدة. تــم تحصيــل ايجــار 9 شــقق فقــط. املطلــوب حســاب االشــغال االقتصــادي

الحل:

االشغال االقتصادي =              = 90% 

مثال:

ميتلــك مســتثمر عقــار يتكــون مــن 10 شــقق وتــم تأجــري الشــقق بالكامــل مببلــغ ايجــار ســنوي 30,000 ريــال للشــقة 

ــع املســتثمر  ــن بنســبة 80%. يدف ــرشاء بالدي ــة ال ــل عملي ــم متوي ــال وت ــار ب 2,500,000 ري ــم رشاء العق الواحــدة. ت

أقســاط شــهرية بقيمــة 10,000 ريــال. املطلــوب حســاب معــدل العائــد عــى النقديــة.

الحل:

صايف الدخل التشغيي للعقار=300,000 ريال

خدمات الدين= 120,000 ريال

مبلغ التمويل الذايت= 2,500,000 ريال × 20% = 500,000 ريال

معدل العائد عى النقدية =

معدل العائد عى النقدية =%36 

مثال:

ميتلــك مســتثمر عقــار يتكــون مــن 10 شــقق وتــم تأجــري الشــقق بالكامــل مببلــغ ايجــار ســنوي 30,000 ريــال للشــقة 

الواحــدة وميثــل ذلــك صــايف الدخــل قبــل أعبــاء الديــون. تــم متويــل عمليــة رشاء العقــار بالديــن ويدفع املســتثمر أقســاط 

شــهرية بقيمــة 10,000 ريــال. املطلــوب حســاب نســبة تغطيــة الدين

الحل:

صايف الدخل التشغيي للعقار= 30,000 ريال × 10 شقق = 300,000 ريال

خدمات الدين= 10,000 ريال × 12 شهر =120,000 ريال

نسبة تغطية الدين =                    = 2,5

ــل ضعفــن ونصــف خدمــات  ــار ميث ــك أن صــايف الدخــل التشــغيي للعق ــي ذل ــن 2,5 مــرة ويعن ــة الدي نســبة تغطي

ــون. ــادر عــى ســداد الدي ــك ان املســتثمر ق ــي ذل ــح فيعن ــن. ومبــا أن النســبة اكــرب مــن واحــد صحي الدي

270,000 
300,000

نســبة تغطيــة الديــن )Debt Coverage ratio(: مقيــاس للتدفقــات النقديــة املتاحــة لســداد خدمــات الديــن   ج. 

الجاريــة. وكلــام كانــت النســبة أكــرب مــن واحــد صحيــح كلــام كانــت قــدرة املســتثمر جيــدة لســداد التزامــات الديــون.

معــدل العائــد عــىل النقديــة )Cash-on-Cash Return Rate(: يحســب اإليــرادات النقديــة املكتســبة مــن   د. 

النقــد املســتثمرة يف العقــار ويســتعمل عــادة يف حالــة العقــارات التــي تــم متويلهــا بالديــون طويلــة األجــل. ويوفــر 

معــدل العائــد النقــدي عــى النقــد للمســتثمرين تحليــال يف خطــة األعــامل للعقــار والتوزيعــات النقديــة املحتملــة 

عــى مــدى فــرة االســتثامر.

ــتوى  ــاب مس ــدف اىل حس ــادل )Break Even Occupancy Ratio(: يه ــة التع ــد نقط ــغال عن ــبة االش نس  ه. 

ــن. ــة الدي ــغيلية وخدم ــف التش ــع املصاري ــي لدف ــا يكف ــب م ــالزم لكس ــغال ال اإلش

نسبة تغطية الدين =
)NOI( صايف الدخل التشغيي

)DS( خدمات الدين

معدل العائد عىل النقدية =
صايف الدخل التشغيي - خدمات الدين

مبلغ التمويل الذايت

نسبة االشغال يف نقطة التعادل =
 )DS( خدمات الدين + )OE(املصاريف التشغيي ة

)EGI( مجمل الدخل الفعي

300,000 ريال
120,000 ريال

300,000 ريال - 120,000 ريال
500,000 ريال

96,000 ريال + 120,000 ريال
240,000 ريال
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ميكن تلخيص خطوات املوازنة الرأســاملية يف 4 خطوات اساســية:

ــارات  ــة للمــرشوع )صــايف الدخــل التشــغيي بالنســبة للعق ــات النقدي ــر التدفق الخطــوة األويل: تقدي  أ. 

التجاريــة(

الخطــوة الثانيــة: تقديــر معــدل العائــد املتوقــع )معــدل الخصــم( ويتــم الحصــول عــى العائــد   ب. 

ــدل  ــة. ويعكــس هــذا املُع املتوقــع مــن خــالل تحليــل صــايف الدخــل التشــغيي وســعر بيــع عقــارات ُمقارن

العديــد مــن العوامــل أهمهــا مكافــأة االمتنــاع عــن االســتهالك الحــايل )مكافــأة الوقــت او االنتظــار( مضافــا 

ــتثامر. ــر االس ــالوة مخاط ــك ع ــع وكذل ــم املتوق ــبة التضخ ــا نس اليه

ــدل  ــة، مع ــة الحالي ــايف القيم ــا ص ــن اهمه ــاملية وم ــة الرأس ــرق املوازن ــد ط ــة: تحدي ــوة الثالث الخط  ج. 

العائــد الداخــي

 د.  الخطــوة الرابعــة: أخــذ القــرار االســتثامري وتعتمــد عــى نتائــج طــرق املوازنــة الرأســاملية وتحليــل 

ــرشوع. ــر امل ــية ومخاط الحساس

الموازنة الرأسمالية

ــل  ــبية )مث ــاح املحاس ــى األرب ــد ع ــرق تعتم ــا ط ــة الرأســاملية منه ــاليب( املوازن ــرق )أس ــن ط ــد م توجــد العدي

ــرداد  ــرة االس ــرداد، ف ــرة االس ــة )ف ــات النقدي ــى التدفق ــد ع ــري تعتم ــرق أخ ــد( وط ــدل العائ ــط مع متوس

ــي(. ــد الداخ ــدل العائ ــة ومع ــة الحالي ــايف القيم ــة، ص ــؤرش الربحي ــة، م املخصوم

ــت االســتثامرات  ــا إذا كان ــد م ــط تســتخدم لتحدي ــة تخطي ــم االســتثامر، هــي عملي ــة الرأســاملية، أو تقيي املوازن

ــا أو ال.  ــة اقتصادي ــاري... ُمجدي ــر عق ــاري، تطوي ــز تج ــاء مرك ــدة، بن ــق جدي ــة طواب ــل اضاف ــد مث ــة األم طويل

فاملوازنــة الرأســاملية أداة مهمــة ألخــذ القــرارات االســتثامرية. وينبغــي عــى املديــر املــايل اختيــار االســتثامرات 

التــي لهــا تدفقــات نقديــة ومعــدالت عائــد مرضيــة. لذلــك، يجــب أن يكــون املديــر املــايل قــادًر عــى تحديــد مــا 

إذا كان االســتثامر يســتحق القيــام بــه وأن يســتطيع االختيــار بــن اثنــن أو أكــر مــن البدائــل املُتاحــة. وتســمى 

ــة الرأســاملية. ــار املشــاريع االســتثامرية باملوازن ــة اختي عملي

)Net Present Value, NPV( 1.2.5. صــايف القيمــة الحالية

ــة  ــة الداخل ــات النقدي ــة للتدفق ــة الحالي ــن القيم ــرق ب ــتثامري إىل الف ــرشوع االس ــة للم ــة الحالي ــايف القيم ــري ص يش

ــة  ــة الخارجــة للمــرشوع. فــإن كان صــايف القيمــة الحالي ــة للتدفقــات النقدي والناتجــة عــن املــرشوع والقيمــة الحالي

موجــب -أي تزيــد القيمــة الحاليــة للتدفقــات الداخلــة عــن التدفقــات النقديــة الخارجــة- كان املــرشوع االســتثامري 

مربحــا، والعكــس صحيــح. ويف حالــة وجــود أكــر مــن مــرشوع اســتثامري يفضــل املــرشوع الــذي يعطــي أكــرب صــايف 

قيمــة حاليــة. ومــن مميــزات معيــار صــايف القيمــة الحاليــة أنــه يأخــذ بعــن االعتبــار كل التدفقــات النقديــة للمــرشوع 

)عكــس معيــار فــرة االســرداد والــذي يأخــذ فقــط التدفقــات النقديــة إىل تاريــخ االســرداد(، باإلضافــة إىل كونــه يأخــذ 

بعــن االعتبــار القيمــة الزمنيــة للنقــود. ميكــن صياغــة معادلــة صــايف القيمــة الحاليــة )NPV( كالتــايل:

تكلفة املرشوع  :)CF0(

)CFn .... CF2 CF1(: التدفقــات النقديــة املُتوقعة للمرشوع

)r(: معــدل العائد املتوقع )معــدل الخصم( للمرشوع

)n(: مدة املرشوع

خطوات املوازنة الرأساملية

طرق املوازنة الرأساملية

مثال:

مســتثمر أمامــه خياريــن لالســتثامر العقــاري. يتمثــل الخيــار األول يف رشاء عقــار تجــاري يتكــون مــن مكاتــب والخيــار 

ــال وصــايف الدخــل  ــون ري ــة. قيمــة االســتثامر 2 ملي ــار تجــاري يتكــون مــن محــالت تجزئ ــل يف رشاء عق ــاين يتمث الث

التشــغيي للخياريــن معروضــة يف الجــدول 7:

الجدول 7 :  تفاصيل خيارات االستثامر

السنة

القيمة املتبقية

محالت تجزئةمكاتب

2,000,000 ريال2,000,000 ريال

160,000 ريال180,000 ريال
160,000 ريال180,000 ريال

160,000 ريال200,000 ريال

170,000 ريال200,000 ريال

170,000 ريال200,000 ريال
2,800,000  ريال2,500,000  ريال

0

2

1

3

4

5

5.0

1.5

2.5
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الحل:

1- مؤرش الربحية ملرشوع املكاتب:

مؤرش الربحية ملرشوع محالت التجزئة:

2- يف حالــة املشــاريع املســتقلة ميكــن اختيــار كال املرشوعــن مبــا أن مــؤرش الربحيــة لــكال املرشوعــن أكــرب مــن 

واحــد صحيــح.

يف حالــة املشــاريع املامنعــة فــان املــرشوع الــذي يتــم اختيــاره هــو مــرشوع محــالت التجزئــة ألن مــؤرش الربحيــة 

ملــرشوع محــالت التجزئــة ) 1.18( أكــرب مــن مــؤرش الربحية ملــرشوع املكاتــب )1.14 (.

)Internal Rate of Return, IRR( 3.2.5. معدل العائد الداخي

ــات  ــن املرشوع ــة ب ــم واملفاضل ــري املســتخدمة يف التقيي ــن أهــم املعاي ــد الداخــي م ــار معــدل العائ ــرب معي يعت

االســتثامرية املختلفــة. ويســتخدمه العديــد مــن املؤسســات املاليــة الدوليــة والــرشكات يف التحليــل املــايل 

واالقتصــادي للمرشوعــات. ويتمثــل هــذا املعيــار يف معــدل العائــد )معــدل الخصــم( الــذي تتســاوى عنــده القيمة 

الحاليــة للتدفقــات النقديــة الداخلــة مــع القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة الخارجــة للمــرشوع االســتثامري. 

ومبعنــى آخــر هــو معــدل الخصــم الــذي عنــده تكــون صــايف القيمــة الحاليــة للمــرشوع مســاوية للصفــر. ميكــن 

صياغــة معادلــة معــدل العائــد الداخــي )IRR( كالتــايل:

مالحظــة: ميكــن حســاب معــدل العائــد الداخــي باســتعامل برمجيــة اكســيل او باســتعامل االلــة املاليــة 

)Financial Calculator( أو باســتعامل طريقــة املحاولــة والخطــأ )Trial and Error method( باســتعامل 

ــايل: ــون الت القان

.)r2< r1( هي معدالت العائد التي يكون ناتجها أقرب للقيم الحالية لرأس املال )r2( و )r1( حيث

 )Residual Value( وان القيمــة املتبقيــة )%اذا علمــت أن العائــد املتوقــع عــى االســتثامر )معــدل الخصــم 10

مُتثــل قيمــة العقــار يف نهايــة فــرة االحتفــاظ. املطلــوب:

حساب صايف القيمة الحالية لكل مرشوع  -1

ــة املشــاريع املســتقلة )Independent projects( واملشــاريع املامنعــة  مــا هــو القــرار االســتثامري يف حال  -2

 )Mutually Exclusive Projects(

الحل:

1- صايف القيمة الحالية ملرشوع املكاتب:

صايف القيمة الحالية ملرشوع محالت التجزئة:

2- يف حالة املشاريع املستقلة )ميكن اختيار كال املرشوعن( مبا أن صايف القيمة الحالية لكال املرشوعن موجبة.

يف حالــة املشــاريع املامنعــة )يتــم قبــول مــرشوع واحــد فقــط( فــان املــرشوع الــذي يتــم اختيــاره هــو مــرشوع محالت 

التجزئــة ألن صــايف القيمــة الحاليــة ملــرشوع محــالت التجزئــة أكــرب مــن صايف القيمــة الحاليــة ملــرشوع املكاتب.

 )Profitability Index, PI( 2.2.5. مؤرش الربحية

يتــم حســابه مــن خــالل قســمة القيمــة الحاليــة للتدفقــات الداخلــة مــن املــرشوع االســتثامري عــى القيمــة الحاليــة 

للتدفقــات الخارجــة لهــذا املــرشوع. فــإن كان ناتــج القســمة أكــرب مــن الواحــد الصحيــح كان املــرشوع االســتثامري 

مربحــاً والعكــس صحيــح. ميكــن صياغــة معادلــة مــؤرش الربحيــة )PI( كالتــايل:

مثال:

املطلوب:

1-  حساب مؤرش الربحية ملرشوع املكاتب ومرشوع محالت التجزئة )نفس املعطيات السابقة(

ما هو القرار االستثامري يف حالة املشاريع املستقلة واملشاريع املامنعة.   -2

275,749.92
2,000,000

+ 1 = 1.14PI =

358,144.94
2,000,000

+ 1 = 1.18PI =
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الحل:

1- حساب معدل العائد الداخي )حسب طريقة املحاولة والخطأ(

يف هــذه الحالــة نختــار معــدالت عائــد اكــرب من معــدل العائــد املطلــوب )RR( أو معــدل الخصم املســتخدم يف معادلة 

القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة والــذي حقــق لنــا قيمــة حاليــة موجبــة مســبًقا، حتــى نحصــل عــى صــايف تدفــق 

نقــدي ســالب ويصبــح املعــدل الداخــي للعائــد هــو مــا بــن أقــل صــايف تدفــق نقــدي موجــب وأعــى صــايف تدفــق 

نقــدي ســالب مبفهــوم آخــر نختــار العائــد الــذي يحقــق أكرب قيمــة ســالبة وأقل قيمــة موجبة تقربــان مــن أو تحققان 

صفــر صــايف قيمــة حالية. 

بالرجــوع إىل املثــال الســابق إليجــاد صــايف القيمــة الحاليــة للمــرشوع نفــرض أن معــدل العائــد املطلــوب )RR( هــو 

10% ولحســاب املعــدل الداخــي للعائد نجــري اآليت:-

)Plus II BA :2- حساب معدل العائد الداخي )باستعامل االلة املالية

يف هــذه الحالــة نختــار معــدالت عائــد اكــرب من معــدل العائــد املطلــوب )RR( أو معــدل الخصم املســتخدم يف معادلة 

القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة والــذي حقــق لنــا قيمــة حاليــة موجبــة مســبًقا، حتــى نحصــل عــى صــايف تدفــق 

نقــدي ســالب ويصبــح املعــدل الداخــي للعائــد هــو مــا بــن أقــل صــايف تدفــق نقــدي موجــب وأعــى صــايف تدفــق 

نقــدي ســالب مبفهــوم آخــر نختــار العائــد الــذي يحقــق أكرب قيمــة ســالبة وأقل قيمــة موجبة تقربــان مــن أو تحققان 

صفــر صــايف قيمــة حالية. 

بالرجــوع إىل املثــال الســابق إليجــاد صــايف القيمــة الحاليــة للمــرشوع نفــرض أن معــدل العائــد املطلــوب )RR( هــو 

10% ولحســاب املعــدل الداخــي للعائد نجــري اآليت:-

معدل العائد الداخي= %13.35

اســتعامل االلــة املاليــة أو برمجيــة اكســيل يعطــي نتيجــة دقيقــة أفضــل مــن طريقــة املحاولــة والخطــأ باإلضافــة اىل 

توفــري الوقــت.

)PBPayback Period ;( 4.2.5. فرتة االسرتداد

تشــري فــرة االســرداد إىل الفــرة الزمنيــة الالزمــة الســرداد رأس املــال الــذي تــم دفعــه عــى االســتثامر، أو للوصــول 

ــة للنقــود. وتقــدر فــرة االســرداد عــدد الســنوات املتوقعــة والالزمــة  ــار القيمــة الزمني إىل نقطــة التعــادل دون اعتب

الســرداد تكلفــة املــرشوع. تأخــذ فــرة االســرداد »وجهــة نظــر االســتثامر« يف قياســها مثــل املقاييــس املاليــة األخــرى 

ــي تتســاوي  ــالزم ل ــن ال ــرة االســرداد الزم ــل ف ــة. متث ــة املتوقع ــات النقدي ــل التدفق ــل االســتثامر أو تحلي ــد تحلي عن

ــة مــع التكاليــف الرأســاملية للمــرشوع. ــد الراكمي العوائ

الجدول 8 :  تفاصيل االستثامر املكتبي

السنة

القيمة املتبقية

صايف الدخل التشغيي

2,000,000 ريال

200,000 ريال

0

3

180,000 ريال

200,000 ريال

1

4

180,000 ريال

200,000 ريال

2

5

2,500,000 ريال

باستخدام معدل عائد

إذا يقع املعدل الداخي للعائد مابن13% و 14%، تستخدم معادلة IRR حيث:

باستخدام معدل عائد

باستخدام معدل عائد
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2- حساب فرة االسرداد للمرشوع الثاين

كم تعادل فرة االسرداد 3.22 بالسنة والشهر واليوم؟

3.22 سنة - 3 سنوات

املتبقي: 0.22 × 12 )عدد األشهر بالسنة( = 2.64 شهر - 2 أشهر

املتبقي: 0.64 × 30 )متوسط عدد األيام بالشهر( = 19 يوم

أي فرة االسرداد 3 سنوات و2 أشهر و19 يوم

حسب معيار فرة االسرداد املرشوع األول أفضل من املرشوع الثاين الن له أقر فرة اسرداد لرأس املال.

مالحظــة: يعتــرب معيــار فــرة االســرداد مقيــاس ســيولة وليــس مقيــاس ربحيــة ومن أهــم ســلبياته عــدم األخذ بعــن االعتبار 

كامــل التدفقــات النقديــة للمــرشوع )يتجاهــل التدفقــات النقديــة بعــد فــرة االســرداد( باإلضافــة إىل عــدم األخــذ بعــن 

االعتبــار القيمــة الزمنيــة للنقــود. فــاذا اعتمدنــا عــى معيــار صــايف القيمــة الحاليــة فــان املــرشوع الثــاين أفضــل مــن املرشوع 

األول ألنــه يتميــز بدفقــات نقديــة كبــرية يف نهايــة ســنوات املــرشوع ومل يتــم األخــذ بهــا يف معيــار فــرة االســرداد.

)Discounted Payback Period; DPB( 5.2.5. فرتة االسرتداد املخصومة

تشــري فــرة االســرداد املخصومــة إىل الفــرة الزمنيــة الالزمــة الســرداد رأس املــال بعــد األخــذ بعــن االعتبــار القيمــة 

الزمنيــة للنقــود. االختــالف األســايس مــع فــرة االســرداد هــو االعتــامد عــى التدفقــات النقديــة املخصومــة.

مثال:

ــا  ــرشوع اذا افرضن ــل م ــار أفض ــة واختي ــتثامرية التالي ــاريع االس ــة للمش ــرداد املخصوم ــرة االس ــاب ف ــوب حس املطل

ــم %10. ــدل خص مع

Unrecovered cost at start of the year

Cash flow during the year
PB = Years before full recovery + 

)Years before full recovery(: عدد السنوات قبل سنة االسرداد الكامل

)Unrecovered cost at start of the year(: املبلغ املتبقي يف بداية سنة االسرداد

)Cash flow during the year(: التدفق النقدي يف سنة االسرداد

مالحظــة: إذا كانــت التدفقــات النقديــة متســاوية فــان فــرة االســرداد ميكــن الحصــول عليهــا بقســمة التكلفــة الرأســاملية 

لالســتثامر عــى التدفــق النقــدي للســنة األويل.

Initial Investment

Cash flow per period
PB =

حيث

Initial Investment: االستثامر املدفوع أول املدة

Cash flow per period: التدفق النقدي لكل فرة الحقة

مثال

املطلوب اختيار أفضل مرشوع من املشاريع االستثامرية التالية حسب معيار فرة االسرداد. 

الحل:

1- حساب فرة االسرداد للمرشوع األول

كم تعادل فرة االسرداد 2.71 بالسنة والشهر واليوم؟

2.71 سنة - 2 سنوات

املتبقي: 0.71 × 12 )عدد األشهر بالسنة( = 8.52 شهر - 8 أشهر

املتبقي: 0.52 × 30 )متوسط عدد األيام بالشهر( = 16 يوم

أي أن فرة االسرداد 2 سنوات و8 أشهر و16 يوم

الجدول 9:  تفاصيل املرشوع االول والثاين

الجدول 10 :  التدفقات املخصومة للمرشوع االول والثاين

املرشوع الثايناملرشوع األولالسنة

2,000,000 ريال2,000,000 ريال

700,000 ريال700,000 ريال

0

3

400,000 ريال800,000 ريال

900,000 ريال100,000 ريال

1

4

700,000 ريال700,000 ريال

900,000 ريال100,000 ريال

2

5
املرشوع األولالسنة

إجاميل التدفقات

النقدية املخصومة

املرشوع الثاين التدفقات املخصومةالتدفقات املخصومة

2,000,000 ريال2,000,000 ريال

700,000 ريال700,000 ريال

0

3

400,000 ريال800,000 ريال 727,272.73363,636.36

578,512.40578,512.40

525,920.36525,920.36

68,301.35614,712.11

62,092.13558,829.19

1,962,098.972,641,610.42

900,000 ريال100,000 ريال

1

4

700,000 ريال700,000 ريال

900,000 ريال100,000 ريال

2

5

500,000
700,000

= 2.71PB = 2 +

200,000
900,000

= 3.22PB = 3 +
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الحل:

ــة=  ــات املخصوم ــوع التدفق ــن 5 ســنوات )مجم ــرب م ــة للمــرشوع األول أك ــرة االســرداد املخصوم حســاب ف  -1

1,962,098.97 ( أصغــر مــن تكلفــة رأس املــال.

حساب فرة االسرداد املخصومة للمرشوع الثاين  

3.86 سنة - 3 سنوات

املتبقي: 0.86 × 12 )عدد األشهر بالسنة( = 10.32 شهر - 10 أشهر

املتبقي: 0.32 × 30 )متوسط عدد األيام بالشهر( = 10 يوم

أي أن فرتة االسرتداد املخصومة 3 سنوات و10 أشهر و10 يوم

525,920.36
614,712.11

= 3.86PB = 3 +
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تمارين الفصل األول: 
األسس الكمية لتحليل االستثمار العقاري

ضع عالمة )   ( أمام العبارة الصحيحة و عالمة ) X ( لإلجابة الخاطئة مع تصحيح

الخطأ )يف حال اإلجابة الخاطئة(.

تُبن قامئة الدخل قيمة أصول الرشكة والتزاماتها وقيمة حقوق املساهمن يف تاريخ محدد.

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

القوائم املالية التي تقدم بيانات لفرتن أو أكر تسمي قوائم مالية مشركة.

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

 التحليل األفقي هو تحديد النسبة املئوية للزيادة أو النقصان يف بند من بنود القوائم 

املالية مقارنة بفرة زمنية أساسية.

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

يُشري ُمجمل الدخل املتوقع )GPI( اىل مجمل الدخل الحقيقي للعقار بعد خصم 

دخل الوحدات الشاغرة وخسائر االئتامن.

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

اإلشغال االقتصادي هو مبلغ املال الذي يتم جمعه من املستأجرين مقارنة باملبلغ املايل 

الذي ميكن جمعه يف الواقع.

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

.1

.2

.3

.4

.5

1

اخرت إجابة واحدة صحيحة لألسئلة التالية:

1/ ميتلك مستثمر عقار يتكون من 10 شقق وتم تأجر فقط 9 شقق )نسبة االشغال 90%( مببلغ 

ايجار سنوي 40,000 ريال للشقة الواحدة. ُمجمل املصاريف التشغيلية 180,000 ريال. كم تبلغ نسبة 

املصاريف التشغيلية؟

أ - %45.

ب - %10.

ج - %90.

د - %50.

2



83
جميع الحقوق محفوظة للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ©

82
جميع الحقوق محفوظة للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ©

أجب عىل أسئلة التمرين التايل:

3/ من طرق املوازنة الرأساملية:

أ - صايف القيمة الحالية.

ب - معدل العائد الداخي.

ج - ُمؤرش الربحية

د -كل ما سبق.

2/ قام مستثمر برشاء عقار قيمته 2,000,000 ريال وقام بتأجره ب 160,000 ريال 

ملدة سنة ومن ثم قام ببيعه بـــقيمة 2,100,000 ريال. كم يبلغ معدل عائد الربح 

الرأساميل للمستثمر ؟

أ - %5. 

ب - %8.

ج - %13.

د - %3.

4/ من ايجابيات طريقة فرتة االسرتداد أنها :

أ - تأخذ بعن االعتبار القيمة الزمنية للنقود.

ب - تأخذ بعن االعتبار كامل تدفقات املرشوع.

ج - تعترب معيار لدرجة سيولة املرشوع.

د - تعترب معيار لربحية املرشوع.

5/ تختلف طريقة فرتة االسرتداد املخصومة عن طريقة فرتة االسرتداد بكونها:

أ - تأخذ بعن االعتبار كامل تدفقات املرشوع

ب - تأخذ بعن االعتبار القيمة الزمنية للنقود

ج - تعتمد عن التدفقات النقدية.

د - تعتمد عى األرباح املحاسبية.

يرغب مستثمر يف رشاء عقار تجاري يتكون من 20 محل تجزئة. تكلفة العقار والتدفقات 

النقدية املستقبلية هي كالتايل:

تكلفة رشاء العقار 12 مليون ريال.  -

متوسط االيجار السنوي املتوقع للمكتب:  50,000 ريال  -

نسبة االشغال %90  -

يتوقع أن ينمو صايف الدخل التشغيي للعقار )NOI( بنسبة 2% يف السنتن الثانية   -

والثالثة ثم بنسبة 3% للسنوات الرابعة والخامسة ثم بنسبة 5% اىل ما النهاية.

فرة االحتفاظ بالعقار 5 سنوات ثم يتم بيعه  -

يتم تقدير القيمة املتبقية للعقار )مثن البيع( يف نهاية السنة الخامسة بطريقة   -

الرسملة مع وجود تكاليف بيع تقدر ب 4% من مثن البيع.

معدل العائد املتوقع عى االستثامر العقاري %15.  -

املطلوب:

حساب صايف القيمة الحالية للمرشوع  .1

حساب معدل العائد الداخي للمرشوع  .2

هل تنصح املستثمر برشاء العقار أم ال؟  .3

3
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               تعريف املخاطر وقياسها

ــد مــن االســتثامرات  ــا احتــامل عــدم تحقــق التوقعــات، أي احتــامل أن العائ ميكــن تعريــف املخاطــر )Risk( بكونه

الفعليــة يختلــف عــن العوائــد املتوقعــة. وهنــاك عــدد مــن املخاطــر املهمــة التــي ميكــن اخذهــا يف عــن االعتبــار عنــد 

اتخــاذ القــرارات االســتثامرية وتخطيطهــا. وتشــمل هــذه املخاطر)عــى ســبيل املثــال وليــس الحــر( مخاطــر الســوق، 

مخاطــر عــدم الســداد، مخاطــر اســعار الفائــدة، مخاطــر العملــة، مخاطــر التضخــم، مخاطــر الســيولة...

)Standard deviation( 1.2.6. االنحراف املعياري

)Variance( وهو الجذر الربيعي للتباين )    ( تُقاس درجة مخاطر االستثامر باالنحراف املعياري

)E(R : العائد املتوقع

P(: االحتامالت
i
(

)n(: عدد الحاالت املمكنة

Ri معدل العائد للمحفظة

نظرية المحافظ وتنويع االستثمارات العقارية

الثاني

العائد والمخاطرة

               ظروف املخاطرة وظروف عدم التأكد

ــروف  ــن ظ ــة ب ــتثمر التفرق ــى املس ــب ع ــاري يج ــتثامر العق ــة االس ــاء محفظ ــاري وبن ــتثامر العق ــم االس ــل تقيي قب

املخاطــرة وظــروف عــدم التأكــد. يُقصــد بظــروف املخاطــر )Conditions of Risk( أن املســتثمر عــى علــم بكافــة 

حــاالت االقتصــاد التــي ميكــن أن تحــدث يف املســتقبل وأنــه يســتطيع وضــع احتــامل محــدد لوقــوع كل حالــة. أمــا 

ظــروف عــدم التأكــد )Conditions of Uncertainty( فيُقصــد بهــا أن املســتثمر قــد يكــون عــى علــم بكافــة حــاالت 

االقتصــاد التــي ميكــن أن تحــدث يف املســتقبل ولكنــه ال يســتطيع وضــع احتــامل محــدد لوقــوع كل حالــة. وبالتــايل 

فــان الفــرق االســايس بــن ظــروف املخاطــر وظــروف عــدم التأكــد هــو مــدى قــدرة املســتثمر عــى تقديــر التوزيــع 

االحتــاميل لألحــداث املســتقبلية.

مثال:

لنفــرض العوائــد املتوقعــة لالســتثامرات العقاريــة التاليــة )مكتبــي وســكني( عــى افــراض وجــود حالتــن ممكنتــن 

للســوق يف املســتقبل: ارتفــاع أو انخفــاض.

هل املستثمر يف حالة ظروف املخاطر أو ظروف عدم التأكد  -1

ما هو العائد املتوقع لالستثامر السكني واالستثامر املكتبي  -2

الحل:

املســتثمر يف حالــة ظــروف املخاطــر ألنــه قــادر عــى وضــع احتــامل محــدد لــكل اســتثامر عقــاري حســب   -1

ظــروف الســوق.

العائد املتوقع لالستثامر السكني = )0.4 ×0.1( + )0.6×0.08( = 0.088= %8.8  -2

العائد املتوقع لالستثامر املكتبي = )0.4 ×0.15( + )0.6×0.04( = 0.084= %8.4

االحتامل

مكتبي

حالة السوق

سكني

ارتفاع

انخفاض

العوائد املتوقعة

%40

%60

%10

%8

%15

%4

6.0

1.6

2.6
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مثال:

أحسب االنحراف املعياري لالستثامرات العقارية من املثال السابق )مكتبي وسكني(.

الحل:

االنحراف املعياري لالستثامر السكني

االنحراف املعياري لالستثامر املكتبي

)The coefficient of Variation; CV( 2.2.6. معامل االختالف

ــاري(.  ــراف املعي ــة املخاطر)االنح ــة بدرج ــع( مقارن ــد املتوق ــد )العائ ــدد العوائ ــة تش ــالف درج ــل االخت ــس معام تقي

تكمــن أهميــة معامــل االختــالف عنــد املقارنــة بــن العديــد مــن االســتثامرات املســتقلة واملختلفــة مــن حيــث العائــد 

واملخاطــر. وميكــن تحليــل ناتــج معامــل االختــالف بكونــه يعــرب عــن درجــة املخاطــر لــكل وحــدة مــن العائــد املتوقــع.

)E(R : العائد املتوقع

مثال:

املطلوب حساب معامل االختالف لالستثامرات العقارية التالية )أ وب( وتصنيفها حسب درجة املخاطر

الحل:

3.2.6. التغاير واالرتباط 

معامــل التغايــر)Covariance coefficient; COV( هــو مقيــاس ملقــدار تغيــري متحولــن مــع بعضهــام. تكــون قيمــة 

التغايــر موجبــة عندمــا يتغــري متحــوالن مــع بعضهــام البعــض، وتكــون ســالبة عندمــا يتغــريان عكــس بعــض. ميكــن 

كتابــة معادلــة التغايــر بــن متحولــن اثنــن )A ; B( عــى النحــو التــايل:

معامــل االرتبــاط )Correlation coefficient; P( تقيــس درجــة االرتبــاط بــن متغرييــن )متحولــن( ويــراوح نطــاق 

معامــل االرتبــاط بــن ســالب واحــد صحيــح وموجــب واحــد صحيــح)                      ( . عندمــا تكــون معامــل االرتبــاط 

مســاويا لصفــر فهــذا يعنــي عــدم وجــود عالقــة بــن املتغرييــن. ميكــن كتابــة معادلــة معامــل االرتبــاط بــن متحولــن 

اثنــن )A ; B( عــى النحــو التــايل:

االنحراف املعياريالعائد املتوقع االستثامرات

استثامر )أ(

استثامر )ب(

%20.45%23.58

%1.7%11.82

التصنيفمعامل االختالف االستثامرات

استثامر )أ(

استثامر )ب(

0.0151

6.952

)Diversification(  التنويع              

ــع  ــاء املحفظــة )توزي ــإن بن ــه، ف ــة ب ــر املحيط ــي ومســتوى املخاط ــاره الزمن ــتثامر وإط ــم هــدف االس ــة إىل فه إضاف

األصــول( هــي اســراتيجية هامــة لالســتثامر الناجــح.  ويشــمل بنــاء املحفظــة اختيــار مجموعــة مــن فئــات األصــول 

املختلفــة وتخصيــص مقــدار املــال لــكل فئــة مــن فئــات األصــول لتحقيــق أهــداف االســتثامر. وتشــمل فئــات األصــول 

االســتثامرات النقديــة واألوراق املاليــة )األســهم والســندات والصكــوك االســالمية وصناديــق االســتثامر ...( والعقــارات 

واملعــادن النفيســة )الذهــب واملجوهــرات( واالســتثامرات خاليــة املخاطــر )مثــل االســتثامر يف أذونــات الخزينــة...(. 

ــتثامرية  ــارات االس ــن الخي ــودات ب ــع املوج ــة توزي ــأن كيفي ــتثمر بش ــذه املس ــرار يتخ ــو ق ــول ه ــع األص ــرار توزي ق

املوجــودة. ونتيجــة لذلــك يخصــص كل مســتثمر أصولــه بنســب مختلفــة تعكــس الهــدف مــن اســتثامراته وحســب 

تحملــه لدرجــة املخاطــر. 

يعتمــد إنشــاء املحفظــة االســتثامرية عــى اختيــار أصــول محــددة ليتــم تضمينهــا يف املحفظــة. تقــدم املحفظــة الفعالــة 

أعــى عائــد متوقــع وأدىن مســتوى مــن املخاطــر للعائــد املتوقــع. والهــدف الرئيــي مــن تنويــع املحفظــة هــو تكويــن 

محفظــة اســتثامرية تزيــد يف العائــد املتوقــع مــع مســتوى مقبــول مــن املخاطــر. وميكــن إعــداد منــوذج لتحديــد عائــد 

املحفظــة املتوقــع ومخاطرهــا مــن خــالل االعتــامد عــى البيانــات التاريخيــة وتوقعــات العوائــد املســتقبلية، وبالتــايل 

ميكــن إعــداد وســيلة الختيــار املحفظــة املثــى.

تنويــع املحفظــة يعنــي مزيــج مــن فئــات األصــول املختلفــة يف محفظــة اســتثامرية واحــدة بطريقــة مــن شــأنها أن 

تقلــل مــن مخاطــر املحفظــة وتحافــظ عــى العائــد. يعتــرب توزيــع األمــوال لالســتثامر يف عــدة األصــول )التنويــع( أحدى 

طــرق القضــاء عــى املخاطــر املختلفــة أو الحــد منهــا وحاميــة رأس املــال املســتثمر والدخــل املتوقــع. ويعتمــد التنويــع 

ــالب  ــاط س ــل االرتب ــام كان معام ــتثامرية. فكل ــة االس ــة للمحفظ ــول املكون ــن األص ــاط ب ــل االرتب ــى معام ــد ع الجي

ــل  ــام كان معام ــة للمحفظــة. يف حــن كل ــل املخاطــر الكلي ــد وتق ــع املحفظــة جي ــام كان تنوي ــن )-1( كل ــب م وقري

ــع املحفظــة ســيئ وتكــون مخاطــر املحفظــة مرتفعــة. ــاط موجــب وقريــب أو مســاوي )+1( كلــام كان تنوي االرتب

3.6
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               مخاطر املحفظة االستثامرية

ــاس  ــاط(.  تُق ــل االرتب ــد األصــول يف املحفظــة )معام ــن عوائ ــة ب ــى العالق ــد مخاطــر املحفظــة االســتثامرية ع تعتم

ــة: ــة التالي ــتعامل املعادل ــتثامرين( باس ــن اس ــة م ــتثامرية )متكون ــة االس ــر املحفظ مخاط

اذا كانــت )p=+1(: ليــس هنــاك أي منفعــة مــن التنويــع مبــا ان مخاطــر املحفظــة تســاوي مجمــوع مخاطــر كل 

ســهم عــى حــدة.

اذا كانــت )p>1(: توجــد منفعــة مــن عمليــة التنويــع )تقليــل مخاطــر املحفظــة( وترتفــع هــذه املنفعــة كلــام 

كانــت العالقــة ســالبة.

ــة(  ــاري للمحفظ ــراف املعي ــة )االنح ــر املحفظ ــع ومخاط ــن التنوي ــة قصــوي م ــد منفع ــت )p=-1(: توج اذا كان

يســاوي صفــر

مثال:

ــة 5  ــي( بقيم ــاري )مكتب ــاري تج ــتثامر عق ــن اس ــة ب ــال موزع ــون ري ــا 10 ملي ــة قيمته ــتثامرية عقاري ــة اس محفظ

مليــون ريــال واســتثامر عقــاري تجــاري )محــالت تجزئــة( بقيمــة 5 مليــون ريــال. العائــد املتوقــع لالســتثامر املكتبــي 

ــاوي %20  ــة( يس ــالت تجزئ ــي ومح ــتثامر )مكتب ــكل اس ــاري ل ــراف املعي ــاوي 14%.   االنح ــة يس ــالت التجزئ ومح

ــام تســاوي 0.75. ــاط بينه ــل االرتب ومعام

املطلوب:

حساب العائد املتوقع للمحفظة االستثامرية  -1

االنحراف املعياري )مخاطر( للمحفظة االستثامرية  -2

الحل:

وزن االستثامر املكتبي ومحالت التجزئة يساوي %50

عائد املحفظة االستثامرية يساوي %14  -1

مخاطر املحفظة االستثامرية تساوي %18.7  -2

)Modern Portfolio Theory; MPT( نظرية المحفظة الحديثة

تُعــرف نظريــة املحفظــة الحديثــة غالبــاً باســم تحليــل املتوســط والتبايــن )Mean-Variance Analysis( وتقــدم 

قاعــدة مــن قواعــد الســلوك التــي ينبغــي عــى املســتثمر أن يتبعهــا عنــد إنشــاء محفظتــه بــدالً مــن توقع الســلوك 

الفعــي لــكل مســتثمر عــى حــدة. تعتــرب نظريــة املحفظــة الحديثــة )MPT( ثــورة يف عــامل إدارة االســتثامرات. 

وتــم تقديــم نظريــة املحفظــة الحديثــة مــن طــرف هــاري ماركويتــز )Harry Markowitz( يف ســنة 1958والتــي 

ــد عــن  ــن تشــتت العوائ ــاس مخاطــر االســتثامر م ــم قي ــل املخاطــر فيت ــد وتقلي ــم العائ ــدأ تعظي ــز عــى مب ترك

متوســط العائــد لــكل اســتثامر وذلــك باســتخدام االنحــراف املعيــاري. يتــم حســاب متوســط العائــد املتوقــع لــكل 

خيــار اســتثامري باســتخدام العائــد املــايض لــكل خيــار عــى مــدى فــرة مــن الزمــن. يتــم وزن العائــد املتوقــع 

مــن كل بديــل اســتثامري ثــم يضــاف العائــد مــن كل اســتثامر للتوصــل إىل عائــد املحفظــة بأكملهــا. تتــم هــذه 

العمليــة مــن خــالل تجربــة عــدة أوزان نســبية حتــى يتــم تعظيــم العائــد ألقــىص حــد ممكــن.

             عوائد املحفظة االستثامرية

ــاس  ــكل اســتثامر. تُق ــد املتوقعــة ل ــع للمحفظــة االســتثامرية هــو املتوســط املرجــح )املــوزون( للعوائ ــد املتوق العائ

ــة: ــة التالي ــد املحفظــة االســتثامرية باســتعامل املعادل عوائ

R : العائد املتوقع للمحفظة
portfolio

W( :  أوزان كل أصل استثامري يف املحفظة
i
(

E)R : العائد املتوقع لكل أصل
i
(

مثال:

املطلــوب حســاب العائــد املتوقــع ملحفظــة اســتثامرية عقاريــة قيمتهــا 10 مليــون ريــال موزعــة بــن اســتثامر عقــاري 

تجــاري بقيمــة 7 مليــون ريــال واســتثامر عقــاري ســكني بقيمــة 3 مليــون ريــال. العائــد املتوقــع لالســتثامر التجــاري 

20% العائــد املتوقــع لالســتثامر الســكني %12.

الحل:

.) W2  ( %30 واالستثامر السكني ) W1  ( %70 وزن االستثامر التجاري يف املحفظة

عائد املحفظة االستثامرية يساوي %17.6

7.0

1.7

2.7
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             املحفظة الكفؤة واملحفظة الخطرة املثىل  

)Efficient portfolio(  1.3.7. املحفظة الكفؤة

ــي  ــة، عقارات...(الت ــة مــن مجموعــة مــن االصــول االســتثامرية )أوراق مالي املحفظــة الكفــؤة هــي املحفظــة املتكون

تقــدم اقــي عائــد بالنســبة ملســتوي محــدد مــن املخاطــر. كذلــك املحفظــة الكفــؤة هــي املحفظــة التــي تقــدم الحــد 

األدىن مــن املخاطــر ملســتوي عائــد محــدد. يجــب املالحظــة أن االســتثامرات الفرديــة )ليســت يف اطــار محفظــة( ال 

ميكــن أن تكــون كفــؤة بــل أن مصطلــح الكفــاءة يخــص محفظــة االســتثامر التــي ميكــن أن تكــون كفــؤة وغــري كفــؤة. 

.)Efficient Frontier( مجموعــة املحافــظ الكفــؤة تكــون مجــال الكفــاءة

)Optimal risky portfolio( 2.3.7. املحفظة الخطرة املثىل

 Opportunity Set(االســتثامرية مبخاطــر )لتعريــف املحفظــة الخطــرة املثــي يجــب تعريــف أوال الفــرص )او البدائــل

of Risky Assets( وخــط توزيــع رأس املــال )Capital allocation Line(. األصــول االســتثامرية ذات املخاطــر متثــل 

مجموعــة الخيــارات والبدائــل االســتثامرية التــي تحتــوي عــى مخاطــر )يتــم اســتبعاد الخيــارات االســتثامرية خاليــة 

املخاطــر(.يف حــن ميكــن تعريــف خــط توزيــع رأس املــال بكونــه مجموعــة البدائــل االســتثامرية املتكونــة مــن أصــل 

خــايل مــن املخاطــر )مثــل أذونــات الخزينــة( وأصــول اســتثامرية مبخاطر)مثــل العقــارات واالوراق املاليــة(.

املحفظــة الخطــرة املثــى متثــل نقطــة التقــاء بــن خــط توزيــع رأس املــال ومجموعــة الخيــارات والبدائــل االســتثامرية 

التــي تحتــوي عــى مخاطــر )مجــال الكفــاءة(. تســمي هــذه املحفظــة باملحفظــة املثــي )أو املثاليــة( ألنهــا املحفظــة 

الوحيــدة التــي تنتمــي ملجــال الكفــاءة ومل يتــم تجاوزهــا بخــط توزيــع رأس املــال )الشــكل 7(.

الشكل 6: مجال كفاءة املحفظة

الشكل 7: تحديد املحفظة الخطرة املثي

0االنحراف املعياري

)Capital Asset Pricing Model; CAPM(  نموذج تسعير األصول الرأسمالية

ــه  ــد إنشــاء املحفظــة االســتثامرية )األصــول( فقــط. ولكن ــد للمســتثمر عن ــد واملخاطــرة مفي ــل العائ ــرب تحلي يعت

ال يوضــح العالقــة املوجــودة بــن عوائــد األصــول ومخاطرهــا للمســتثمر، وهــذا أدى إىل اســتنتاج منــوذج لتوقــع 

االيــرادات املســتقبلية يســمى بنمــوذج تســعري األصــول الرأســاملية. 

لفهــم منــوذج تســعري االصــول الرأســاملية يجــب يف البدايــة اســتيعاب مفاهيــم املخاطــر املنتظمــة واملخاطــر الغــري 

 . منتظمة

-  املخاطــر املنتظمــة)Systematic Risk(  هــي املخاطــر التــي ال ميكــن ازالتهــا مبجــرد عمليــة تنويــع فهــي 

مخاطــر غــري قابلــة للتنويــع )Non Diversifiable Risk ( ويطلــق عليهــا كذلــك مخاطــر بيتــا                         

أو مخاطر السوق.

-  املخاطــر الغــر منتظمــة )Unsystematic Risk( هــي املخاطــر التــي ميكــن ازالتهــا مبجــرد عمليــة تنويــع 

وهــي مخاطــر خاصــة بالرشكــة

اجاميل املخاطر= املخاطر املنتظمة + املخاطر الغر منتظمة

تقــاس املخاطــر املنتظمــة باســتعامل معامــل بيتــا )beta coefficient( وتقيــس درجة حساســية االصل االســتثامري 

)الورقــة املاليــة( مــع مخاطــر الســوق ويتــم حســابها باملعادلــة التالية:

Cov)R(: التغاير بن محفظة السوق والورقة املالية
i
,R

m
((

Var)R(: تباين محفظة السوق
m
((

8.0

3.7
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تقييم أداء المحفظة االستثمارية

ــة  ــأيت مرحل ــر، ت ــل املخاط ــع لتقلي ــة التنوي ــد مرحل ــة وبع ــتثامرية املتاح ــل االس ــار البدائ ــد واختي ــد تحدي بع

قيــاس أداء املحفظــة االســتثامرية. ومــن الطبيعــي أن يحتفــظ املســتثمر باملحفظــة االســتثامرية اذا كان اداؤهــا 

ــار  ــم االداء يجــب األخــذ بعــن االعتب ــد تقيي ــع إن كان اداؤهــا ســيئا. وعن ــة اعــادة التنوي ــدا وســيقوم بعملي جي

العائــد واملخاطــرة يف نفــس الوقــت. يوجــد العديــد مــن املقاييــس ميكــن االعتــامد عليهــا لتقييــم أ داء املحفظــة 

ــا  ــن ألف ــور ) Trynor 1965( وجنس ــؤرش ترين ــارب )Sharpe 1964 ( وم ــؤرش ش ــا م ــن أهمه ــتثامرية وم االس

.)Jensen Alpha  1968(

يعتــرب معامــل بيتــا مقيــاس ملخاطــر الورقــة املاليــة فيــام يتصــل بالســوق. فــاذا كان الســهم يتحــرك مــع الســوق فذلــك 

ينعكــس يف معامــل بيتــا. ويســاوي معامــل بيتــا للســوق واحــد صحيــح )+1(، وبالتــايل فــإن الســهم الــذي يكــون لــه 

معامــل بيتــا أكــرب مــن واحــد ســيكون أكــر تذبذبــاً )مخاطــر( مــن الســوق والعكــس صحيــح.

 يعتمد منوذج تسعري االصول الرأساملية عى عدة فرضيات أهمها:

جميع املستثمرين ميتلكون نفس محفظة األصول الخطرة )محفظة السوق(       -

محفظة السوق هي املحفظة األكر تنوًعا يف السوق ومتثل املحفظة الخطرة املثي  -

توجد محفظة السوق عى مجال الكفاءة   -

املستثمر الذي يتميز بالعقالنية )يختار املحفظة التي لديها أعى عائد واقل مخاطر(  -

تجانس التوقعات لدي كل املستثمرين يف السوق.  -

ميكــن حســاب معــدل العائــد املتوقــع الســتثامر محــدد )مثــال ورقــة ماليــة( بتطبيــق قانــون منــوذج تســعري االصــول 

الرأســاملية التــايل:

E)R :  العائد املتوقع للورقة املالية
i
(

)    (: معدل العائد الخايل من املخاطر

E)R :  العائد املتوقع ملحفظة السوق
m
(

)    (: معامل بيتا )املخاطر املنتظمة(

نالحــظ مــن معادلــة منــوذج تســعري االصــول الرأســاملية أن العائــد املتوقــع لالســتثامر يحتــوي عــى درجــة مخاطــر 

تســاوي معــدل العائــد الخــايل مــن املخاطــر مضافــا اليــه عــالوة املخاطــر والتــي ترتفــع مــع ارتفــاع درجــة املخاطــر 

)معامــل بيتــا(. نالحــظ كذلــك انــه توجــد عالقــة طرديــة بــن العائــد املتوقــع ودرجــة املخاطــر. فكلــام ارتفعــت درجــة 

املخاطــر ارتفــع معــدل العائــد املتوقــع. تجــب االشــارة أن منــوذج تســعري االصــول الرأســاملية يعطــي مكافــاة )عائــد( 

فقــط بالنســبة للمخاطــر املنتظمــة الن املخاطــر الغــري منتظمــة ميكــن ازالتهــا بعمليــة التنويــع.

مثال: 

العائــد عــى أذونــات الخزينــة يســاوي 4%، عائــد الســوق 12.6% ومعامــل بيتــا لســهم رشكــة عقاريــة مدرجة يســاوي 

)1.3( مــا هــو معــدل العائــد املتوقــع عــى ســهم الرشكــة باســتعامل منــوذج تســعري األصــول الرأســاملية؟

الحل:

معدل العائد املتوقع عى سهم الرشكة باستعامل منوذج تسعري األصول الرأساملية = %15.83

             مؤرش شارب  )1964(

ــة للمحفظــة  ــاس املخاطــر الكلي ــاس أداء املحفظــة االســتثامرية عــى أســاس قي ــام شــارب مــؤرش لقي ــدم ويلي ق

ــايل  ــة. وبالت ــري منتظم ــر الغ ــة واملخاط ــر املنتظم ــوع املخاط ــل مجم ــذي مُيث ــاري وال ــراف املعي ــتخدام االنح باس

فــان مــؤرش شــارب يقيــس العائــد االضــايف الــذي تحققــه املحفظــة االســتثامرية مقابــل كل وحــدة مــن وحــدات 

املخاطــر الكليــة للمحفظــة. كــام يتــم اســتخدام مــؤرش شــارب لتقييــم املحافــظ املتكونــة مــن األصــول ذات نفــس 

الطبيعــة )أســهم فقــط أو صكــوك فقــط (.

                :  عائد املحفظة

)    (: معدل العائد الخايل من املخاطر

)               (: املخاطر الكلية للمحفظة

مثال: 

اذا كان عائــد صنــدوق اســتثامر عقــاري 12% ودرجــة املخاطــر )االنحــراف املعيــاري( 15% ومعــدل العائــد الخايل 

مــن املخاطــر 2% . احســب عائــد الصنــدوق باســتخدام مــؤرش شــارب.

عائد الصندوق =  

9.0

1.9
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              مؤرش ترينور )1965(

قــدم ترينــور مــؤرش يعتمــد فقــط عــى املخاطــر املنتظمــة مبــا أن املخاطــر غــري املنتظمــة متــت ازالتهــا عــرب عمليــة 

تنويــع جيــدة.  وبالتــايل يتــم االعتــامد فقــط عــى املخاطــر املنتظمــة باســتخدام معامــل بيتــا عوضــا عــن املخاطــر 

الكليــة. يقيــس مــؤرش ترينــور العائــد لــكل وحــدة مــن املخاطــر.

                 :  عائد املحفظة

)    (: معدل العائد الخايل من املخاطر

)    (: املخاطر املنتظمة للمحفظة )أو للورقة املالية(

مثال:

ــن  ــايل م ــد الخ ــدل العائ ــا( 1.4 ومع ــة )بيت ــر املنتظم ــة املخاط ــتثامرية 12% ودرج ــة اس ــد محفظ اذا كان عائ

ــور  ــؤرش ترين ــب م ــتثامرية حس ــة االس ــد املحفظ ــب عائ ــر 2%. احس املخاط

عائد املحفظة =   7.14  

              جنسن ألفا )1968(

قــدم جنســن مــؤرشا لقيــاس أداء املحفظــة االســتثامرية يســمي »جنســن ألفــا« ، ويعتمــد عــى حســاب الفــرق 

بــن مقداريــن:

املقدار األول ميثل مقدار العائد اإلضايف:    

املقدار الثاين ويعرب عن عالوة مخاطر السوق  

وبالتايل فان مؤرش جنسن ألفا هو:

يكــون أداء املحفظــة ممتــازا لــو كان جنســن ألفــا موجبــا ويكــون ســيئا لــو كان املــؤرش ســالبا. أمــا إذا كان مســاويا 

للصفــر فيشــري ذلــك إىل معــدل عائــد التــوازن حيــث يتســاوى عائــد املحفظــة مــع عائــد الســوق.

مالحظــة: ميكــن اســتعامل مــؤرش جنســن ألفــا ومــؤرش ترينــور لقيــاس عوائــد االوراق املاليــة واملحافــظ يف حــن ان 

مــؤرش شــارب يســتعمل فقــط لقيــاس أداء املحافــظ االســتثامرية.

مثال:

اذا كان عائــد محفظــة اســتثامرية 12%، درجــة املخاطــر املنتظمــة  )بيتــا( 1.4، معــدل عائــد الســوق 8% ومعــدل 

العائــد الخــايل مــن املخاطــر 2% فــان عائــد املحفظــة االســتثامرية حســب جنســن ألفــا:

2.9

3.9
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تمارين الفصل الثاني: 
نظرية المحافظ وتنويع االستثمارات العقارية

ضع عالمة )   ( أمام العبارة الصحيحة و عالمة ) X ( لإلجابة الخاطئة مع تصحيح

الخطأ )يف حال اإلجابة الخاطئة(.

ُمؤرش ترينور لقياس أداء املحفظة االستثامرية يعتمد عى املخاطر الكلية للمحفظة.

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

ميكن استعامل مؤرش شارب )1964( لقياس عوائد االوراق املالية واملحافظ.

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

منوذج تسعري االصول الرأساملية يُقدم عائد )عالوة( فقط بالنسبة للمخاطر املنتظمة.

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

للسوق املايل معامل بيتا تساوي واحد صحيح )+1(.

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

املخاطر املتوقعة للمحفظة االستثامرية تُساوي املتوسط املرجح ملخاطر كل استثامر عى حدة.

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

.1

.2

.3

.4

.5

1

اخرت إجابة واحدة صحيحة لألسئلة التالية:

1/ املخاطر التي ميكن تفاديها عرب عملية تنويع جيدة تسمي:

أ - مخاطر املحفظة.

ب - مخاطر السوق.

ج - املخاطر املنتظمة.

د - املخاطر الغري منتظمة.

2/ قياس احصايئ لدرجة االرتباط بني متغرين يُسمي:

أ - معامل االرتباط. 

ب - معامل بيتا.

ج - االنحراف املعياري.

د - معامل االختالف.

2
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أجب عىل أسئلة التمرين التايل:

4/ اذا كان معامل بيتا للسهم يساوي 0.9، العائد عىل السوق 10% والعائد الخايل من 

املخاطر 6%، فان العائد للسهم حسب منوذج تسعر االصول الرأساملية يساوي:

أ - %3.6.

ب - %14.

ج - %9.

د -%9.6.

3/ عند ارتفاع معامل بيتا للسهم:

أ - ترتفع املخاطر الغري منتظمة.

ب - تنخفض املخاطر الغري منتظمة.

ج - تنخفض املخاطر املنتظمة

د - ترتفع املخاطر املنتظمة.

ما هو السهم الذي لديه أعى درجة مخاطر؟  -1

ما هو السهم الذي لديه اعى درجة مخاطر منتظمة؟  -2

ما هو السهم الذي لديه اعى درجة مخاطر غري منتظمة؟  -3

ما هو السهم الذي لديه اعى عالوة مخاطر حسب منوذج تسعري االصول الرأساملية.  -4

ما هو العائد املتوقع للمحفظة االستثامرية؟  -1

ماهي درجة املخاطر املنتظمة )معامل بيتا( للمحفظة االستثامرية  -2

5/ تنعدم فوائد عملية تنويع محفظة استثامرية تتكون من مرشوعني اذا كان 

معامل االرتباط بينهام:

أ - مساويا لصفر

ب - مساويا ملوجب واحد

ج - مساويا لسالب واحد.

د - بن صفر وموجب واحد.

التمرين 1

لنفرض املعلومات التالية ملحفظة استثامرية متكونة من سهمن لرشكات استثامر عقاري:

التمرين 2

لنفرض املعلومات التالية ملحفظة استثامرية متكونة من أربع أسهم:

3

معامل بيتااالنحراف املعياري األسهم

سهم »أ«

سهم »ب«

%400.5

%201.5

معامل بيتاالعائد املتوقعاملبلغ املستثمر األسهم

سهم »أ«

سهم »ج«

سهم »ب«

سهم »د«

1,000 ريال

2,000 ريال

3,000 ريال
4,000 ريال

%80.8

%151.10

%120.95

%181.40
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ضع عالمة )   ( أمام العبارة الصحيحة و عالمة ) X ( لإلجابة الخاطئة مع تصحيح

الخطأ )يف حال اإلجابة الخاطئة(.

اقتصاديات األرايض هو علم دراسة املبادئ والسياسات املتعلقة باستخدام األرايض  

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

من الخصائص الطبيعية لألرض؛ الندرة.

تصحيح: من الخصائص االقتصادية لألرض الندرة.

يتقاطع علم اقتصاديات األرايض يف العديد من الحاالت مع االقتصاد البيئي.

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

توصيف األرايض عموديا رضوري يف حالة وصف حقوق الهواء أو الحقوق تحت 

السطحية.

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

حسب نظرية ريكاردو للريع تم افراض أن عرض األرايض متغري.

تصحيح: ثابت   

.1

.2

.3

.4

.5

1

أجب باختصار عىل األسئلة التالية:اخرت إجابة واحدة صحيحة لألسئلة التالية:

1/ الريع االقتصادي هو أي مبلغ يكتسبه عامل اإلنتاج، مثل األرض، يف حالة:

أ. العرض املرن.

ب. العرض غر املرن.

ج. الطلب املرن.

د. الطلب غري املرن.

1/ أذكر بعض العوامل املؤثرة عىل التجمعات االقتصادية

يوجــد العديــد مــن العوامــل املؤثــرة عــىل التجمعــات االقتصاديــة منهــا عوامــل جغرافيــة، اجتامعيــة، 

تقنيــة وماليــة. عــىل ســبيل املثــال الحجــم املحتمــل للســوق، التمركــز الجغــرايف للســكان، توافــر اليــد 

العاملــة، املهــارات الرياديــة واإلداريــة، رأس املــال البــرشي...

2/ أذكر بإيجاز الفرق الجوهري بني نظرية ريكاردو والنظرية النيوكالسيكية لتحديد ريع االرض؟

3/ حسب نظرية ريكاردو للريع )1817( :

أ - أدى ارتفاع أسعار األرايض إىل انخفاض سعر الذرة.

ب - أدى انخفاض سعر الذرة إىل ارتفاع أسعار االرايض.

ج - أدى ارتفاع سعر الذرة إىل ارتفاع أسعار االرايض

د -أدى ارتفاع أسعار األرايض إىل ارتفاع سعر الذرة.

2/ عندما يكون لألرض منحني عرض متصاعد فإنها تتحصل عىل:

أ - ريع اقتصادي. 

ب - عائد تحول.

ج - مزيج من الريع االقتصادي وعائد التحول.

د - صفر من الريع االقتصادي وعائد التحول.

4/ حسب نظرية الريع يف املناطق الحرضية:

أ - ينخفض سعر األرض مبعدل متناقص مع املسافة من وسط املدينة

ب - يرتفع سعر األرض مبعدل متزايد مع املسافة من وسط املدينة.

ج - ينخفض سعر األرض مبعدل متناقص مع انخفاض الطلب.

د - يرتفع سعر األرض مبعدل متزايد مع ارتفاع الطلب.

5/ ميكن تعريف التصميم الحرضي بكونه:

أ - الجزء من تخطيط املدينة الذي يحدد ترتيب وشكل املدينة

ب - تنظيم الفضاء، والوقت، واالتصاالت

ج - العالقة بن جميع عنارص املساحة املبنية وغري املبنية يف املدن والبلدات.

د - كل ما سبق.

23

نظرية ريكاردو

عرض األرض ثابت )عرض غر مرن(  

ولها استخدام واحد

عرض األرض غر ثابت )عرض مرن( 

ولها عدة استخدامات

النظرية النيوكالسيكية

الوحدة األولى:
الفصل األول
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الوحدة األولى:
الفصل الثاني

أجب باختصار عىل السؤال التايل:

1/ ماهي أهم العوامل التي تؤثر عىل االستخدام السكني والصناعي للعقار

3/ باالستناد اىل منوذج هويت القطاعي يقع السكن مرتفع التكاليف يف :

)1(  املنطقة التجارية.

)2(  منطقة الصناعات الثقيلة.

)3(  منطقة بعيدة عن الصناعات الثقيلة

)4(  بعيدة عن مظاهر التلّوث واالزدحام.

أ - )1( و)2( فقط.

ب - )3( و)4( فقط.

ج - )1( و)2( و)3( فقط.

د -)1( و)2( و)3( و)4(.

4/ باالستناد إىل النموذج ذو النويات املتعددة فان منو املدينة يقوم عىل :

أ - منطقة مركز االعامل.

ب - تير آلية الوصول.

ج - التمييز الطبقي.

د - عدة نقاط مستقلة كالصناعة والتجارة.

5/ نظرية اإليجارات التزايدية التي وضعها ويليام ألونسو تنص عىل أن اإليجار السكني:

أ - يرتفع كلام تقلّصت املسافة ما بني مركز األعامل واملسكن

ب - ينخفض كلام تقلّصت املسافة ما بن مركز األعامل واملسكن

ج - يرتفع كلام طالت املسافة ما بن مركز األعامل واملسكن.

د - غري مرتبط باملسافة مع مركز األعامل.

3

االستخدام السكنياالستخدام الصناعي

ضع عالمة )   ( أمام العبارة الصحيحة و عالمة ) X ( لإلجابة الخاطئة مع تصحيح

الخطأ )يف حال اإلجابة الخاطئة(.

يعتمد منوذج النطاقات املتمركزة عى سلسلة من الخطوط 

تصحيح: الحلقات

حسب منوذج فون ثونن البلدة مكتفية ذاتياً وال تتأثر بأي عوامل خارجية.

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

باالستناد إىل منوذج النطاقات املتمركزة ال توجد عالقة بن املسافة اىل منطقة األعامل 

املركزية والوضع االجتامعي واالقتصادي للسكان.

تصحيح: توجد عالقة

 الفرق الجوهري بن النموذج القطري ومنوذج النطاقات املتمركزة يكمن يف كون 

الركيبة السكانية للمواقع ال تسمح بالتوزيع املساحي الستخدامات األرض.

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

يعتمد منوذج هويت للتخطيط الحرضي عى سلسلة من الحلقات.

تصحيح: القطاعات 

.1

.2

.3

.4

.5

1

اخرت إجابة واحدة صحيحة لألسئلة التالية:

1/ حسب منوذج النطاقات املتمركزة لربجيس )1925( فان تسلسل املناطق كالتايل:

أ - منطقة األعامل املركزية ثم املنطقة الصناعية ثم االحياء السكنية الفقرة.

ب - منطقة األعامل املركزية ثم االحياء السكنية الفقرية ثم املنطقة الصناعية.

ج - منطقة األعامل املركزية ثم املنطقة الصناعية ثم االحياء السكنية الغنية.

د - منطقة األعامل املركزية ثم االحياء الغنية ثم املنطقة الصناعية.

2/ منوذج التخطيط الحرضي الذي يصنف املناطق عىل أساس التمييز الطبقي:

أ - منوذج النطاقات املتمركزة . 

ب - منوذج فون ثونن.

ج - منوذج هويت القطاعي.

د - النموذج الُقطري

2

عوامل اقتصادية )توفر اليد العاملة, 

الطاقة...(

عوامل اقتصادية

عوامل بيئية

عوامل اجتامعية

عوامل حكومية
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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(.

تُبن قامئة الدخل قيمة أصول الرشكة والتزاماتها وقيمة حقوق املساهمن يف تاريخ محدد.

تصحيح: قامئة املركز املايل

القوائم املالية التي تقدم بيانات لفرتن أو أكر تسمي قوائم مالية مشركة.

تصحيح: مقارنة

 التحليل األفقي هو تحديد النسبة املئوية للزيادة أو النقصان يف بند من بنود القوائم 

املالية مقارنة بفرة زمنية أساسية.

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

يُشري ُمجمل الدخل املتوقع )GPI( اىل مجمل الدخل الحقيقي للعقار بعد خصم 

دخل الوحدات الشاغرة وخسائر االئتامن.

)GEI(  تصحيح: ُمجمل الدخل الفعي

اإلشغال االقتصادي هو مبلغ املال الذي يتم جمعه من املستأجرين مقارنة باملبلغ املايل 

الذي ميكن جمعه يف الواقع.

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

.1

.2

.3

.4

.5

1

اخرت إجابة واحدة صحيحة لألسئلة التالية:

1/ ميتلك مستثمر عقار يتكون من 10 شقق وتم تأجر فقط 9 شقق )نسبة االشغال 90%( مببلغ 

ايجار سنوي 40,000 ريال للشقة الواحدة. ُمجمل املصاريف التشغيلية 180,000 ريال. كم تبلغ نسبة 

املصاريف التشغيلية؟

أ - %45.

ب - %10.

ج - %90.

د - %50.

2

3/ من طرق املوازنة الرأساملية:

أ - صايف القيمة الحالية.

ب - معدل العائد الداخي.

ج - ُمؤرش الربحية

د -كل ما سبق.

2/ قام مستثمر برشاء عقار قيمته 2,000,000 ريال وقام بتأجره ب 160,000 ريال 

ملدة سنة ومن ثم قام ببيعه بـــقيمة 2,100,000 ريال. كم يبلغ معدل عائد الربح 

الرأساميل للمستثمر ؟

أ - %5. 

ب - %8.

ج - %13.

د - %3.

4/ من ايجابيات طريقة فرتة االسرتداد أنها :

أ - تأخذ بعن االعتبار القيمة الزمنية للنقود.

ب - تأخذ بعن االعتبار كامل تدفقات املرشوع.

ج - تعترب معيار لدرجة سيولة املرشوع.

د - تعترب معيار لربحية املرشوع.

5/ تختلف طريقة فرتة االسرتداد املخصومة عن طريقة فرتة االسرتداد بكونها:

أ - تأخذ بعن االعتبار كامل تدفقات املرشوع

ب - تأخذ بعني االعتبار القيمة الزمنية للنقود

ج - تعتمد عن التدفقات النقدية.

د - تعتمد عى األرباح املحاسبية. = 50%نسبة املصاريف التشغيلية =
180,000 ريال
360,000 ريال

= 5%معدل عائد الربح الرأساميل = 100,000
2,000,000
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أجب عىل أسئلة التمرين التايل:

يرغب مستثمر يف رشاء عقار تجاري يتكون من 20 محل تجزئة. تكلفة العقار والتدفقات النقدية 

املستقبلية هي كالتايل:

تكلفة رشاء العقار 12 مليون ريال.  -

متوسط االيجار السنوي املتوقع للمكتب:  50,000 ريال  -

نسبة االشغال %90  -

يتوقع أن ينمو صايف الدخل التشغيي للعقار )NOI( بنسبة 2% يف السنتن الثانية والثالثة ثم   -

بنسبة 3% للسنوات الرابعة والخامسة ثم بنسبة 5% اىل ما النهاية.

فرة االحتفاظ بالعقار 5 سنوات ثم يتم بيعه  -

يتم تقدير القيمة املتبقية للعقار )مثن البيع( يف نهاية السنة الخامسة بطريقة الرسملة مع   -

وجود تكاليف بيع تقدر ب 4% من مثن البيع.

معدل العائد املتوقع عى االستثامر العقاري %15.  -

املطلوب:

حساب صايف القيمة الحالية للمرشوع  .1

حساب معدل العائد الداخي للمرشوع  .2

هل تنصح املستثمر برشاء العقار أم ال؟  .3

الحل:

مجمل الدخل املتوقع للعقار)GPI(= 20 محل × 50,000 ريال = 1 مليون ريال سنويا

مجمل الدخل الفعي للعقار )EGI( =)20 محل × 90%( ×50,000 ريال = 900,000 ريال سنويا

قيمة العقار يف نهاية السنة الخامسة:                                                    ريال

3

الجدول 11 :  صايف الدخل التشغيي للعقار

صايف الدخل التشغييالسنوات

12,000,000 ريال

936,360 ريال

0

3

900,000 ريال

964,450.8 ريال

1

4

918,000 ريال

993,384.3 ريال + 10,430,535.2 ريال

2

5
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الوحدة الثانية:
الفصل الثاني

ضع عالمة )   ( أمام العبارة الصحيحة و عالمة ) X ( لإلجابة الخاطئة مع تصحيح

الخطأ )يف حال اإلجابة الخاطئة(.

ُمؤرش ترينور لقياس أداء املحفظة االستثامرية يعتمد عى املخاطر الكلية للمحفظة.

تصحيح: املخاطر املنتظمة

ميكن استعامل مؤرش شارب )1964( لقياس عوائد االوراق املالية واملحافظ.

تصحيح: املحافظ فقط

منوذج تسعري االصول الرأساملية يُقدم عائد )عالوة( فقط بالنسبة للمخاطر املنتظمة.

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

للسوق املايل معامل بيتا تساوي واحد صحيح )+1(.

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

املخاطر املتوقعة للمحفظة االستثامرية تُساوي املتوسط املرجح ملخاطر كل استثامر عى حدة.

تصحيح: العائد املتوقع

.1

.2

.3

.4

.5

1

اخرت إجابة واحدة صحيحة لألسئلة التالية:

1/ املخاطر التي ميكن تفاديها عرب عملية تنويع جيدة تسمي:

أ - مخاطر املحفظة.

ب - مخاطر السوق.

ج - املخاطر املنتظمة.

د - املخاطر الغر منتظمة.

2/ قياس احصايئ لدرجة االرتباط بني متغرين يُسمي:

أ - معامل االرتباط. 

ب - معامل بيتا.

ج - االنحراف املعياري.

د - معامل االختالف.

2

أجب عىل أسئلة التمرين التايل:

4/ اذا كان معامل بيتا للسهم يساوي 0.9، العائد عىل السوق 10% والعائد الخايل من 

املخاطر 6%، فان العائد للسهم حسب منوذج تسعر االصول الرأساملية يساوي:

أ - %3.6.

ب - %14.

ج - %9.

د -%9.6.

3/ عند ارتفاع معامل بيتا للسهم:

أ - ترتفع املخاطر الغري منتظمة.

ب - تنخفض املخاطر الغري منتظمة.

ج - تنخفض املخاطر املنتظمة

د - ترتفع املخاطر املنتظمة.

5/ تنعدم فوائد عملية تنويع محفظة استثامرية تتكون من مرشوعني اذا كان 

معامل االرتباط بينهام:

أ - مساويا لصفر

ب - مساويا ملوجب واحد

ج - مساويا لسالب واحد.

د - بن صفر وموجب واحد.

التمرين 1

لنفرض املعلومات التالية ملحفظة استثامرية متكونة من سهمن لرشكات استثامر عقاري:

3

معامل بيتااالنحراف املعياري األسهم

سهم »أ«

سهم »ب«

%400.5

%201.5

ما هو السهم الذي لديه أعى درجة مخاطر؟  -1

ما هو السهم الذي لديه اعى درجة مخاطر منظمة؟  -2

ما هو السهم الذي لديه اعى درجة مخاطر غري منظمة؟  -3

ما هو السهم الذي لديه اعى عالوة مخاطر حسب منوذج تسعري االصول الرأساملية.  -4
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الحل:

السهم »أ«  لديه اعى درجة مخاطر  -1

السهم »ب« لديه اعي درجة مخاطر منتظمة  -2

السهم »أ« لديه أعي درجة مخاطر غري منتظمة  -3

السهم »ب« هو الذي لديه أعى مخاطر منتظمة الن منوذج تسعري االصول الرأساملية   -4

يقدم عائد فقط للمخاطر املنتظمة. ومبا أن السهم »ب« لديه اعى معامل بيتا فبالتايل له أعي 

عالوة مخاطر.

ما هو العائد املتوقع للمحفظة االستثامرية؟  -1

ماهي درجة املخاطر املنتظمة )معامل بيتا( للمحفظة االستثامرية  -2

الحل:

املبلغ اإلجاميل لالستثامر 10,000 ريال. وزن السهم »أ« يف املحفظة=10%، وزن السهم »ب« يف 

املحفظة=%20،

وزن السهم »ج« يف املحفظة=30%، وزن السهم »د« يف املحفظة=%40.

التمرين 2

لنفرض املعلومات التالية ملحفظة استثامرية متكونة من أربع أسهم:

معامل بيتاالعائد املتوقعاملبلغ املستثمر األسهم

سهم »أ«

سهم »ج«

سهم »ب«

سهم »د«

1,000 ريال

2,000 ريال

3,000 ريال
4,000 ريال

%80.8

%151.10

%120.95

%181.40
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