
 
 
 
 
 
 

 أخصائي تأجير معتمد
 موجز مواصفات االمتحان

 
(، وهي هيئة تمثيلية تضم خبراء متخصصين يتمتعون بخبرة عملية CLSالمعنية بأخصائيين التأجير المعتمدين ) األدارة ُتشرف لجنة القبول و

ات النفسية المعيارية في المجال ووفًقا بما يتماشى مع ممارسات القياس CLSعالمية، على التحديث الدوري لمواصفات محتوى وامتحان 
المنشورة من قبل جمعية علم النفس األمريكية وجمعية البحوث التربوية األمريكية والمجلس الوطني  لمعايير االختبارات التربوية والنفسية

ن المعارف والمهارات والخبرات الالزمة إلى البحوث الواسعة النطاق في المجال بشأ CLSللقياس في التعليم. ويستند في تحديد تكوين امتحان 
(، وبالتالي توفير أساس صالح ومبرر للمجاالت )والمجاالت الفرعية حسب االقتضاء( CLSالعتماد مرشح مؤهل كأخصائي تأجير معتمد )

أن المحتوى الذي ينبغي تقييمه التي تدعم تطوير امتحانات االعتماد والبرامج التعليمية ذات الصلة. وقد أسفر هذا البحث المنهجي والشامل بش
 CLSمجال كفاءات أساسية أمكن تنظيمها في تسعة مجاالت معرفية خصص لكل منها نسبة )وزن( بما يضمن أن امتحان  182عن تحديد 

ئي تأجير يعكس بشكل مناسب المعارف والمهارات الالزمة لتمكين أخصائي التأجير المركزي أو اإلقليمي أو المؤسسي من أداء دوره كأخصا
 معتمد في مجال عقارات التجزئة. 

 

  CLS المجاالت المعرفية ألخصائي 
 

 %(10أسس بحوث التطوير والسوق ) .1المجال 
 

 %(20أسس التأجير ). 2المجال 

 

 %(10التأجير طويل األمد ). 3المجال 
 

 %(10التأجير قصير األمد ) .4المجال 
 

 %(13الشؤون القانونية ). 5المجال 
 

 %(9التصميم والبناء ). 6المجال 
 

 %(13تجارة التجزئة ). 7المجال 
 

 %(10التمويل ) .8المجال 
 

 %(5والتسويق والترويج ) التشغيل  .9المجال 
 

 
  CLSمواصفات امتحان 

 
أسس بحوث التطوير والسوق  .1المجال 

(10)% 
 

 أُسس بحوث التطوير والسوق .1
 تخطيط وتحليل السوق 1.1
 ل الفجواتالمنافسة/تحلي 1.1
 تحليل المنطقة التجارية )منطقة تمركز العمالء( 1.1

 الديموغرافيات 1.3.1
 /تفضيالت نمط الحياةالبحوث المجتمعية   1.3.2
البضائع  (/السلع النموذجية للمتاجر متعددة GAFOالسلع العامة والمالبس واألثاث وغيرها ) 1.3.3

 (DSTM)والتجارة 
 
 
 



 الدخل السنوي لألسرة 1.3.4
 حصة السوق   1.4
 تخطيط/تحليل الموقع 1.6التجار الرئيسين  أنواع المراكز واختيار  1.5
 اتجاهات المجال   /العمل  مناخ  1.7
 عملية اختيار مواقع تجار التجزئة 1.8
 إعادة التطوير 1.9

 التعاون بين القطاعين العام/الخاص  1.10
[، ائتمان TIFل المثال تمويل الزيادة الضريبية ]حوافر التطوير للمالك وتجار التجزئة )على سبي 1.11

ضريبة الممتلكات، ائتمان ضريبة التوظيف، ائتمان ضريبة المبيعات، ائتمان ضريبة القيمة المضافة 
[VAT)] 
 عملية االستحقاق 1.12

 
 %(20)أُسس التأجير  .2المجال  

 
 . أسس التأجير 2

 ور استقطاب المستأجرين وتقييمهم من قبل المط 2.1
 تقييم المشروع/المركز من قبل المستأجر 2.2

 متطلبات المستأجر بشأن المساحة 2.2.1
 تخطيط المركز  2.2.2
 التأجير المشترك )على سبيل المثال سلع، تاجر رئيسي، تاجر تجزئة(  2.2.3
 تحليل ومعامل إنتاجية تاجر التجزئة حسب الفئة 2.2.4
 االستخدامات خالف التجزئة 2.2.5

 نشاء خطة التأجيرإ 2.3
 تقييم المساحة  2.3.1
 تغيير حجم العقارات المؤجرة بما يناسب تاجر التجزئة 2.3.2
 تحسين خطة التأجير 2.3.3

 تحليل الفوائد والتكاليف 2.3.3.1
 هيكلة الصفقة 2.4

 الصفقات اتمام  أساليب التفاوض و 2.4.1
 (TOCشغال )اقتصاديات إجمالي تكلفة اإل  2.5

 الحد األدنى للقيمة اإليجارية/النسبة المئوية للقيمة اإليجارية/الرسوم 2.5.1
(، CAMالقيم اإليجارية/الرسوم اإلضافية )على سبيل المثال صيانة المنطقة المشتركة ) 2.5.2

 الضرائب العقارية، التأمين، التسويق، المرافق الخدمية( 
 اسبية/الثالثيةصافي المبالغ المستردة التن 2.5.3
 /الرسوم قيمة اليجار الكلي   2.5.4

 إعادة التسويق 2.6
 استبقاء المستأجر  2.6.1
 التجديد 2.6.2
 إعادة التأجير  2.6.3
 إلغاء التأجير  2.6.4
 التحضين  2.6.5
 شراء عقد اإليجار/الترخيص 2.6.6

 الوسطاء/ممثلو المستأجرين 2.7

 
 التأجير طويل األمد .1 %(10التأجير طويل األمد ). 3المجال 

 استقطاب عقود التأجير طويل األمد 1.1
 المتصلة/المستقلة/المجزأة 1.1

  ايجار األرض عقود 1.1.1
 البيع  1.1.1
 البناء حسب الطلب بواسطة المالك/البناء حسب الطلب بواسطة المستأجر 1.1.1

 (LOIالعرض/خطاب النوايا ) 1.1
 ( TIبدل التحسين بواسطة المستأجر ) 1.3
 %1 -المبالغ الرئيسية  1.3

 
 التأجير قصير األمد .3 %(10التأجير قصير األمد ). 4ال المج 



 اتفاقية ترخيص 3.1 
 المصادر المولدة لإليرادات  3.1

 (RMUوحد البيع بالتجزئة ) 3.1.1
 األكشاك 3.1.1
 الواجهات 3.1.1
 مرأب السيارات   3.1.3
 وحدات مستقلة 3.1.3
 العرض الثابت 3.1.4
 التخزين  3.1.4
 اإلعالن  3.1.4
 الرعاية  3.1.4
 اري(الفعاليات )لزيادة حركة العمالء وتوليد الدخل غير اإليج 3.1.14
 السقف  3.1.11
 آلة البيع اآللي 3.1.11

 تعيين الرسوم )"اإليجارات" قصيرة األمد( 3.1
 استقطاب عقود التأجير قصيرة األمد 3.3

 تأهيل التاجر  3.3.1
 التفاوض  3.3.1

 قيود المنطقة المشتركة  3.3
 التسويق البصري  3.4

 فهم األسس 3.4.1
 التهريم 3.4.1.1
 تنسيق األلوان 3.4.1.1
 الفكرة 3.4.1.1
 الجاذبية البصرية 3.4.1.3

 %1 -العمليات  3.4
 تنسيق المستأجرين  3.4.1
 ق مع فريق اإلدارة/الممتلكات في الموقع التنسي 3.4.1
 إنفاذ المعايير والقواعد واللوائح )على سبيل المثال الالفتات، القمامة، السلوك، الطلبات(  3.4.1

 تأمين الرعاية واإلعالن والفعاليات 3.4
 عناصر التسعير  3.4.1
 [(CPMالمصطلحات )على سبيل المثال االنطباعات اإلجمالية، التكلفة لكل ألف ] 3.4.1
 اإلنتاج  3.4.1
 التتبع  3.4.3
 وكاالت التسويق واإلعالن والعالقات العامة 3.4.3

 
 الشؤون القانونية  .3 %(13الشؤون القانونية ) .5المجال  

 مصطلحات التأجير/الترخيص 3.1
 بند االستخدام المسموح به  3.1.1
 تعهدات الفتح/التشغيل 3.1.1
 التنازل والتعاقد من الباطن 3.1.1
 التعهدات المقيدة 3.1.3

 التأجير المشترك  3.1.3.1
 الحد نصف القطري 3.1.3.1
 ثناءات االست 3.1.3.1
 قيود المنطقة المشتركة  3.1.3.3

 التبعية/عدم اإلزعاج 3.1.3
 النقل  3.1.4
 حقوق إعادة التملك 3.1.4
 التأمين والتعويض  3.1.4
 المدة )اإلطار الزمني( 3.1.4

 البدء  3.1.4.1
 الخيارات  3.1.4.1
 اإلشغال بعد انتهاء العقد 3.1.4.1



 اإلصالح والصيانة والمساعدة الذاتية  3.1.14
 إجمالي المبيعات/اإليرادات  3.1.11
 التبعية  3.1.11
 حقوق اإلنهاء  3.1.11
 ة التأجير التنازل/إعاد 3.1.13
 عمليات تدقيق المبيعات  3.1.13
 (CAMعمليات تدقيق صيانة المنطقة المشتركة ) 3.1.14
 المنطقة المؤجرة مقابل المنطقة القابلة لإليجار  3.1.14

 حاالت التقصير والسبل اإلنصافية 3.1
 أسباب التقصير  3.1.1
 السبل اإلنصافية 3.1.1
 اإلخالء  3.1.1

 الحماية من اإلفالس 3.1.1.1
 مفاهيم قانونية أخرى  3.1

 [REAالمتبادلة ]اتفاقية حقوق االرتفاق  3.1.1
 [OEAاتفاقيات مصروفات التشغيل ] 3.1.1
 الضامن  3.1.1
 الترخيص التجاري 3.1.3
 السلع المرخصة 3.1.3

 
 التصميم والبناء  .4 %(9التصميم والبناء ) .6المجال 

[، الخطط حسب التنفيذ، LODالمصطلحات )على سبيل المثال الرسم التوضيحي المقدم للمستأجر ] 4.1
بدون إضاءة أو تكييف، رسومات البناء، التسليم الجاهز؛  [، بناءCADالتصميم بمساعدة الكمبيوتر ]

[، معايير االمتثال الخاصة باالستدامة مثل القيادة في تصميم HVACالتدفئة والتهوية وتكييف الهواء ]
[ BREEAM[، أسلوب التصميم البيئي لشركة مؤسسة بحوث البناء المحدودة ]LEEDالطاقة والبيئة ]

 ونظام جرين جلوبس(
 رسات المقبولة بيئًيا المما 4.1
 التسعير والتكاليف 4.1

 (TIتحسين المستأجرين ) 4.1.1
 عمل المالك 4.1.1

 عملية البناء  4.3
 حالة المباني 4.3.1
 تقسيم المسؤولية 4.3.1
 معايير البناء والتصميم والالفتات )المالك( 4.3.1
 إعداد خطة المستأجر وتقديمها  4.3.3
 موافقة المالك  4.3.3
 الموافقة/التصاريح التنظيمية الحكومية  4.3.4
 الفحص/الفتح المناقصة/البناء/ 4.3.4
 االتحادات العمالية  4.3.4

 
 %(13تجارة التجزئة ) .7المجال 

 
 تجارة التجزئة  .4

رياضيات تجارة التجزئة )على سبيل المثال فارق الربح، التخفيض، الهوامش، الخصم التجاري،  4.1
 الخصم النقدي، دوران المخزون(

المؤقتة، االنكماش، المشتري،  المصطلحات والتعريفات )على سبيل المثال سلعة اجتذاب، منافذ البيع 4.1
 average[، متوسط المعامالت ]SKU[، وحدة حفظ المحزون ]AURالتحويل، متوسط وحدة البيع ]

trans[ نقطة البيع ،]POS[ نقطة الشراء/]POP[ التعريف بترددات الراديو ،]RFID)] 
 فئات متاجر التجزئة 4.1

 نوع السلعة  4.1.1
 ليمي، وطني، عالمي، مملوك/متداول بشكل عام(نوع الملكية )على سبيل المثال مستقل، إق 4.1.1

التجارة بالتجزئة متعددة القنوات )على سبيل المثال المتاجر، التجارة اإللكترونية، التجار بالتجزئة عبر  4.3
 اإلنترنت، أندية المستودعات، الكتالوجات، التليفزيون، الهاتف الذكي( 

 البيانات والقياسات المالية لتجار التجزئة  4.3
 (P&Lلدخل/الربح والخسارة )بيان ا 4.3.1
 الميزانية العمومية 4.3.1



 بيان التدفق النقدي  4.3.1
 النسب المالية )على سبيل المثال النسبة السريعة( 4.3.3

 نسبة تكلفة اإلشغال إلى المبيعات  4.4
 استراتيجية العالمات التجارية والخطة التجارية لبائع التجزئة 4.4
 أداء المبيعات حسب نوع بائع التجزئة  4.4
 اد إدارة سلسة اإلمد 4.4
 االستعدادات الموسمية لبائع التجزئة )تخطيط المبيعات، اإلعالن، التسويق(   4.14

 
 التمويل .4 %(10التمويل ) .8المجال 

 وضع الميزانيات  4.1
 الدخل  4.1.1
 المصروفات 4.1.1

 إعادة التوقع  4.1
 التقديرات المبدئية 4.1
  [P&L] بيانات أرباح وخسائر المشروع/المركز 4.3
 ل المثال نهج الدخل، معدالت الرسملة( القيمة السوقية للمشروع/المركز )على سبي 4.3

 القيمة اإليجارية 4.3.1
 تقييم الدخل قصير األمد 4.3.1

 (NERصافي القيمة اإليجارية الفعالة ) 4.4
(، NOIالمصطلحات المالية األساسية )على سبيل المثال معدالت الفائدة، صافي الدخل التشغيلي ) 4.4

[، ROI[، عائد االستثمار ]EBITDAدين ]األرباح قبل اقتطاع الفائدة والضرائب واالستهالك وإطفاء ال
 [(IRR[، معدل العائد الداخلي ]DCF[، التدفق النقدي المخصوم ]NPVصافي القيمة الحالية ]

أهداف المالك )على سبيل المثال االستحواذ قصير/طويل األمد، تعزيز التدفق النقدي، الحفاظ على  4.4
 األصول، اختيار مركز تنافسي دفاعي( 

وأنواع اإلدارة والملكية وكيانات أعمال التجزئة )على سبيل المثال صندوق تقاعد، صاحب المصلحة  4.4
[، الشراكات المحدودة، الشركات ذات REITsمقرض، مستشارون، أمناء االستثمار العقاري ]

 [، مدير الرسوم(LLCالمسؤولية المحدودة ]
 

العمليات والتسويق والترويج  .9المجال 
(5)% 

 والترويج  العمليات والتسويق .4
المصطلحات األساسية )على سبيل المثال التسويق، واإلعالن، صناديق التسويق، الفترات الترويجية،  4.1

 خطة التسويق(
 ( لجذب العمالء المحتملينB2Bالتسويق بين الشركات ) 4.1
 استخدام وسائل اإلعالم االجتماعية والرقمية 4.1
 (CAMصيانة المنطقة المشتركة ) 4.3

 مصروفات التشغيل 4.3.1
 ستخدام حق اال 4.3.1
 األمن  4.3.1
 المسؤولية 4.3.3

 

 


