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 استشارات االستثمار واألنظمة

 

(3 ) 

 األوقاف أراضي  استثمار

 

واستثامرها، وال يوجد مبلغ البناء فام الحل؟ وما  س/ عندي أرض موقوفة بمكة، وسجلتها يف األوقاف؛ وأريد اآلن بناءها  

 أنفع طريقة الستثامرها؟

ج/ هناك عدة طرق لالستثامر ومنها: عقد االستصناع، أو المشاركة المتناقصة، ومها أفضل صيغة الستثامر الوقف؛ وهو  

ناء مع نسبة أرباحه إلى أن يستويف  أن يقوم المقاول بالبناء، ويكون شريكا يف األرباح؛ على أن يتم سنويًا خصم دفعات الب

كامل ما دفعه يف البناء، وجرت العادة بأن المدة يف مثل هذا العقد عشر سنوات، وإن كان هذا خيتلف بحسب نوع وحجم  

 المشروع.

التصنيع والتشغيل واالستثامر )وليس نقل الملكية(، ويتم من خالله توقيع عقد    عقد  (POT)ومن طرق االستثامر نظام عقد  

وتكلفة  بحجم  مرتبطة  تكون  وعادة  عقاري،  تقييم  خبير  خالل  من  حتديدها  يتم  وسعر  لمدة  عقاري  مطور  مع  استثامر 

 .  (Cash flow)المشروع ورسملته 

 ت التطوير ابتداء من الفكرة والتصميم، وانتهاء بالتأجير أو التشغيل. وعادة ما يقوم المطور بعد توقيع العقد بكافة عمليا

التطوير، والتي قد متتد من سنة   %50ويكون اإلجيار عادة منخفضًا، ويصل إلى   من اإلجيار االستثامري للسنة خالل فترة 

ارية والتي هلا ارتباط وثيق  واحدة إلى ثالث سنوات أو أكثر حسب حجم المشروع، ثم يبدأ احتساب مدة المشروع االجي

سنة, وبعد التطوير بثالث سنوات سوف    20مليون الستثامٍر مدُته    10وطردي مع القيمة الرأساملية؛ فالمطور لو دفع مثال  

حتسب قيمة استرداد سنوية من رأس الامل )إهالك( عدا القيمة التأجيرية لألرض، ثم الصايف، وتكون األرباح عادة بتقسيم  

ال بالتسأوي  العائد  والربحية  واالسترداد  اإلجيار  ليغطي  لنجاح    %33متوقع  تؤدي  عدالة  هناك  لتكون  قسم؛  لكل  تقريبًا 
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الشراكة، وهذا ليس مضطردا إال بتطبيق قاعدة عقارية مهمة وهي: )أعلى وأفضل استخدام(: وهي ترتكز على أربع عناصر  

 جاح المتوازن للجميع.  مهمة بدوهنا قد يكون مشروعًا جيدًا لكنه ال حيقق الن

النقدي   التدفق  من  الوقف  ويستفيد  منصفة،  استثامٍر  وفترَة  جيدة،  ربحية  وجتد  ُتطّور،  جهًة  الوقف  يضمن  الشكل  وهبذا 

من    %100من قيمة إجيار الخمس األولى لكل سنة عن الثالث سنوات، ثم    %50المتعاظم من خالل القيمة المتصاعدة من  

للخمس الرابعة    %175للخمس الثالثة، و  %150للخمس الثانية، و  %125ى بعد سنوات التطوير، ثم  اإلجيار للخمس األول

 وهذا جمرد مثال لعله يوضح المقصود. 

واألصل أن يتم تفصيل فرصة استثامرية كاملة للموقع وطرحه كفرصة للمطور مبنيًة على قاعدة أعلى وأفضل استخدام،  

 اف الثالثة.وحتقيق التوازن الربحي لألطر
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