
 

 

 
 
 
 

 مدير مركز تسوق معتمد
 موجز مواصفات االمتحان

 

المعنية ، وهي هيئة تمثيلية تضم خبراء متخصصين يتمتعون بخبرة عملية عالمية، على التحديث الدوري لمواصفات  األدارة ُتشرف لجنة القبول و
ووفًقا لمعايير االختبارات لصناعة مراكز التسوق المعيارية بما يتماشى مع القياسات النفسية  (CSM) مدير مركز تسوق معتمد وامتحانمواد   محتوى

يستند محتوى التعليم. لمقاييس التربوية والنفسية المنشورة من قبل جمعية علم النفس األمريكية وجمعية البحوث التربوية األمريكية والمجلس الوطني 
مدير  رات والخبرات الالزمة لحصول المرشحين على شهادةعلى مجموعة من األبحاث الموسعة في مجال المعرفة والمها CSMامتحان 

( التي تدعم تطوير امتحانات االعتماد اذا لزم األمروبالتالي توفير أساس صالح ومبرر للمجاالت )والمجاالت الفرعية  (CSM) مركز تسوق معتمد

مجال كفاءات أساسية أمكن  141حتوى الذي ينبغي تقييمه عن تحديد )والبرامج التعليمية ذات الصلة(. وقد أسفر هذا البحث المنهجي والشامل بشأن الم
يعكس بشكل مناسب  (CSM) مدير مركز تسوق معتمد مجاالت معرفية خصص لكل منها نسبة )وزن( بما يضمن أن امتحان تسعةتنظيمها في 

 زئة. عقارات التجصناعة المعارف والمهارات الالزمة ألخصائيين إدارة مراكز التسوق في مجال 

 

  (CSM) مركز تسوق معتمد المجاالت المعرفية لمدير

 %(6الملكية وإدارة أنواع األصول ) .1 المجال

 %(10)والتقرير المالي المحاسبة والتمويل  .2 المجال

 %(12الشؤون القانونية وإدارة عقود اإليجار ) .3 المجال

 %(6التطوير وإعادة التطوير ) .4 المجال

 %(6جزئة )الت .5 المجال

 %(10التأجير طويل األمد ) .6 المجال

 %(10اإلشغال قصير األمد واإليرادات البديلة ) .7 المجال

 %(22وإدارة المرافق واالستدامة ) التشغيل . 8 المجال

 %(8)  التسويق واألبحاث  .9 المجال

 %(5إدارة المخاطر والتأمين ) .10 المجال

 %(5)بشرية إدارة الموارد ال .11 المجال

 

 (CSM) مدير مركز تسوق معتمد موجز محتوى امتحان

الملكية وإدارة أنواع  .1 المجال
 %(6األصول )

، المشاريع المشتركة[، REITsاالستثمار العقاري العام والخاص ] صناديق هيكل الملكية )على سبيل المثال 1.1
   [ LLCالشراكات، الشركة ذات المسؤولية المحدودة ]

  هداف الملكية )على سبيل المثال الحيازة طويلة األمد أو قصيرة األمد، إعادة التطوير(أ 1.2
 إدارة األصول )على سبيل المثال الوظائف، المسؤوليات، الخطة التجارية، تخطيط رأس المال، الميزانيات( 1.3
   األداء وتقييم السوق جداول  1.4
المثال نهج التكلفة، مقارنة المعامالت المماثلة، نهج رسملة الدخل، العناية التقييم و االستحواذ والبيع )على سبيل  1.5

  الواجبة، نقل إدارة الممتلكات(
    مركز تسوق اقليمي، مركز تسوق بأسعار مخفظة فئات أصول التجزئة )على سبيل المثال االستخدام المختلط،  1.6

 ، مستأجر فردي( ركز نمطيم ،مركز تسوق متخصص ،حي سكني مركز، مركز مجتمعي،كبير
 

 

 



 

 

المحاسبة والتمويل  .2 المجال

 %(10)والتقرير المالي 

 (IRR( ومعدل العائد الداخلي )ROIعائد االستثمار ) 2.1
 ( )على سبيل المثال المفهوم، التطبيق(NPVصافي القيمة الحالية ) 2.2
 التعمير، اعادة التمويل(على سبيل المثال بدء المشروع، وتمويل الديون ) حقوق الملكية 2.3
 ، حقوق ملكية المساهمين(المطلوبات الميزانية العمومية )على سبيل المثال األصول،  2.4
خصم الفوائد [، األرباح قبل NOI] يالتشغيلالدخل بيان الدخل )على سبيل المثال اإليرادات والنفقات، صافي  2.5

 [، صافي التدفق النقدي(FFOالمولدة من العمليات ]ات االيراد[، EBITDAواالستهالك ]واالندثار والضرائب 
 والفائدة، الرهن العقاري( اصل الدين ، استهالك الرهن العقاريخدمة الديون )على سبيل المثال  2.5.1 
، الشطب، خدمة احتياطي الديون المعدومة إجراءات التحصيل، استعادة األصول )على سبيل المثال 2.6

 (يناإليجار ومبيعات المستأجرتدقيق عقود التحصيل،  
 النثرية، معالجة الشيكات، الودائع المادية، المعالجة اإللكترونية المصروفات إدارة النقد )على سبيل المثال  2.7

 ، بطاقات الهدايا(التسوية ، بيانللمدفوعات والمطلوبات
تقييم ووضع ]معدل الضريبة[،و (millage rateي )معدل الميلال)على سبيل المثال تقييم ضرائب العقار  2.8

 (استراتيجيات منافسة
 )على سبيل المثال الغرض، اإلعداد، المقارنات( البيان األولي  2.9

 واإلبالغ عن االختالفات التنبؤ و الموازنة إعداد  2.10
 ، التدقيق الداخلي التطبيق الداخلية،الرقابة  2.11
 النقدي  األساس مقابلاألستحقاقات  2.12

 
الشؤون القانونية وإدارة  .3 الالمج

 %(12عقود اإليجار )
 عقد اإليجار  3.1

 عن عقد اإليجار واإليجار من الباطن لالتناز 3.1.1
 ( الشخصي  الكفيل/ن الضامالكيان القانوني )على سبيل المثال الشركات، الشراكات،  3.1.2
 القوة القاهرة، االستخدام المسموح به،األخرى )على سبيل المثال النموذجية األحكام والمستندات  3.1.3

 البناء( مستندات 
 إدارة عقود اإليجار  3.2

تفسير أحكام عقد اإليجار )على سبيل المثال إنهاء عقد اإليجار، القيود، حقوق اإلنهاء المبكر، اإليجار  3.2.1
 د انتهاء العقد، البدء(، الخيارات، اإلشغال بعالهاديء ، التمتعالحق الحصري ،المشترك، العائد اإلجمالي

وأحكام عقد اإليجار )على سبيل المثال متطلبات اإلخطار، فترات المعالجة، استخدام التنفيذ إجراءات  3.2.2
  (االهمال واجراءات االخالء المناطق المشتركة،

تكييف الهواء )على سبيل المثال المرافق، التدفئة والتهوية واألجور الثابتة مقابل المستردة بالتناسب  3.2.3
[HVAC ،التخلص من النفايات ،] المناطق مصاريف( المشتركةCAM ،) ضرائب العقارات
(RET)،والفواتير(   استرداد المبالغ 

[، GLA]مساحة التأجير الكلية طرق حساب الحصة التناسبية للمستأجر )على سبيل المثال  3.2.3.1
المؤجرة،االستثناءات، مخصصات  [،المساحةGLOAإجمالي المساحة المؤجرة والمشغولة ]

 [( CAMمشتركة ]مصاريف المناطق ال
 إجمالي اإليجار مقابل صافي اإليجار 3.2.3.2
 ،ضرائب العقارات المشتركة،المناطق تسوية مصاريف طرق التسوية )على سبيل المثال  3.2.3.3

 ، تعديالت نهاية العام( والتعويضات ،المصاريف الرأسمالية
االيجار بالنسبة  األيجار التدريجي،)على سبيل المثال إعادة هيكلة القيمة اإليجارية،، االيجار تعديالت  3.2.4

 [(CPIالمئوية، التبويب/مؤشر أسعار المستهلك ]
ايجارالحد  المئوية بدالً من ايجار النسبة المئوية )على سبيل المثال ايجار النسبة وايجار الحد األدنى  3.2.5

 (الطبيعية مقابل نقطة التوقف األصطناعية األدنى نقطة التوقف
 الشؤون القانونية 3.3

 وطرق المعالجةقوانين اإلفالس  3.3.1
 منافذ دخول الزوار ونقاط دخول العمال 3.3.2
 عنهاوالتنازل الرهونات  3.3.3
ة البناء [: اتفاقيREAتفسير االتفاقية وآثارها )على سبيل المثال اتفاقية حق االرتفاق المتبادل ] 3.3.4

[، تعهدات CCR[؛ الشروط والتعهدات والقيود ]COREAوالعمليات وحق االرتفاق المتبادل ]
 [(.SNDAالتشغيل، وأوامر المنع "االستوبل"، وعدم اإلزعاج واالعتراف بحقوق المالك الجديد ]

 الوكيل المسجل وخدمة اإلخطارات القانونية  3.3.5
 

 

 

 



 

 

وير التطوير وإعادة التط .4 المجال
(6)% 

 (،TIF)على سبيل المثال تمويل الزيادة الضريبية )تطوير للالخاصة  -العامة  في مجال الشراكة المساعدة 4.1
 االقتصادية العامة األخرى مثل خفض الضرائب(الحوافز ، كيف تستخدمها المدن، التحسينات العامة، المناطق 

 
 ، التلوث الضوئي(الضوضاء السيارات،  مواقفلمثال نسب متطلبات البلديات )على سبيل اوتقسيم المناطق   4.2
ترشيد استهالك الطاقة  والبناء والتشغيل )على سبيل المثال المباني الخضراء،التصاميم المستدامة   4.3

البيئة الداخلية، المواقع المستدامة،الريادة في الطاقة والتصميم البيئي جودة ،الموارد والمواد،والماء
[LEEDأسلوب،] [ التقييم البيئي لمؤسسة بحوث البناءBREEAM)] 

 ( البضائع فرص إعادة التطوير )على سبيل المثال التجديدات والتوسيعات، التأثير على العمليات، الدخل، مزيج  4.4
 ايجار األرض.وعقود المحيطة العقارات  عقود إيجار 4.5

 
، خطة األعمال، الميزانية الثابتة ة لتجار التجزئة )على سبيل المثال األصول البيانات والمؤشرات المالي 5.1 %(6التجزئة ) .5 المجال

إلى الديون السريعة، نسبة نسبة السيولة هامش الربح اإلجمالي، النسبة الحالية،  الربحية، العمومية، بيان الدخل،
 (المساهمين حقوق 

ئر، االنكماش، المخزون الدفتري، معدل دوران مفاهيم ومصطلحات تجارة التجزئة )على سبيل المثال منع الخسا 5.2
[، نسب الربح المضافة للتكلفة، نسب CRM[، إدارة عالقات العمالء ]SKUsالمخزون، وحدات حفظ المخزون ]

 تخفيض هامش الربح، حساب مفتوح للشراء، التسويق المرئي، أسعار التحويل للمشتري( 
الكماليات، األحذية، المجوهرات، الهدايا، األثاث المنزلي،  )على سبيل المثال المالبس،البضائع تصنيف  5.3

 اإللكترونيات، األغذية المعلبة، الخدمات الغذائية(
أنواع متاجر التجزئة )على سبيل المثال المتاجر متعددة األقسام، متاجر التجزئة الكبرى، متاجر التجزئة  5.4

 المتخصصة(
، حقوق امتياز، ترخيص، ملكية عمومية، ملكية خاصة، ةالمثال مستقل هياكل ملكية متاجر التجزئة )على سبيل 5.5

 سالسل إقليمية، سالسل وطنية، عالمية( 
اإلنترنت، الكتالوجات، الهاتف الذكي،  التجارة األلكترونية، تجارة التجزئة متعددة القنوات )على سبيل المثال، 5.6

 التلفزيون(
مستوى  الخدمة،مستوى المخزون، مستوى ، تصميم المتجر، التشكيلة  )على سبيل المثال تحسين األداء وتقييمه  5.7

 (وتحديد الموقع في السوق التمركز ،األسعار
 

 التأجير طويل األمد .6 المجال
 (10)% 

 (ضغوط السوق )على سبيل المثال الحجم، المساحة، المواقع،للسوق القيمة اإليجارية تطور  6.1
  مة اإليجاريةهيكل القي 6.2

 دورة البيعتحليل تكلفة اإلشغال كنسبة مئوية من المبيعات/ 6.2.1
المئوية،  بالنسبة ، القيمة اإليجارية الحد األدنى لاليجار،الفعلية الهيكل )على سبيل المثال القيمة اإليجارية 6.2.2

تأمين، التسويق ، الضرائب العقارات [،CAMالمشتركة ]تأجير المناطق اإلضافية من األيجارات 
 والخدمات(

في مبيعات مقارنة الالمبيعات للقدم المربع الواحد، قيمة المبيعات وتحليلها )على سبيل المثال اعداد تقارير عن   6.3
 نفس المتجر/متجر مماثل، نطاقات الفئات( 

 مزيج المستأجرين )على سبيل المثال االحتياجات، السوق المتخصصة، الفرص(  6.4
المواقع، زيارة ، المطبوعات عن مستأجرين طويلي األمد )على سبيل المثال التحليل التنافسي، مراجعة البحث 6.5

 ، فعاليات عقد صفقات التأجير(مسبقا المكالمات غير المرتبة
 ل المالك(اعماالمستأجر/بدل تحسينات )على سبيل المثال  ينمستأجرللحوافز  6.6
 /تمثيل المستأجر(العقاريين القانونية، الوسطاءالمستندات ل تكاليف التأجير )على سبيل المثا 6.7

 
اإلشغال قصير األمد  .7المجال 

 %(10واإليرادات البديلة )
 اتفاقية ترخيص .1.7
 المولدة للدخلالمصادر  .1.7

المحالت الواقعة على [،األكشاك،RMU] الوحدات الجاهزة لبيع التجزئة التجزئة )على سبيل المثال   .1.7.7
 ع اآللي(البيجهاز ،الممرات

، األعالن على سطوح المباني، الرعاية، واألعالن التجزئة )على سبيل المثال الدعايةغير  .1.7.7
 الفعاليات(

 تحديد الرسوم )"اإليجارات" قصيرة األمد(  .1.7
 األمد مستأجرين لفترات قصيرة استقطاب  .1.7

 تأهيل التاجر .1.7.7
 التفاوض  .1.7.7
 تأثير المستأجرين طويلي األمد على مبيعات التجزئة  .1.7.7

 ال من التأجير قصير األمد إلى التأجير طويل األمد )على سبيل المثال التحضين(االنتق .1.7



 

 

 المشتركة  المناطق حدود وقيود  .1.7
 العرض المرئي  .1.1
 تأمين الدعاية واإلعالن والفعاليات  .1.7

 
وإدارة المرافق  التشغيل  .8 المجال

 %(22واالستدامة )
 المستأجرين/البناء مع تنسيق ال 8.1

مخططات المستأجرين )على سبيل المثال األهدافـ، دليل معايير التصميم، مراجعة  مع سيقتنالعملية  8.1.1
 المؤجرة(العين ، حيازة للسماح بالعمل المستأجرين، إدارة الجدول الزمني، خطاب المالك

 ومراعاة قوانين البلديةالبناء قواعد   8.1.2
  مخزون ، مراقبة النفقات، المعدات(ال الصيانة العامة والوقائية )على سبيل المثال مراقبة 8.2
 إدارة العقود  8.3

 مواصفات العقود، نطاق العمل واالمتثال 8.3.1
إجراءات المناقصات التنافسية )على سبيل المثال طلبات العروض، المناقصات المطلوبة،المواعيد  8.3.2

 ، الموافقات النهائية(التكرار النهائية، 
حسب مخططات البناء اإلنشاء، مخططات عقود البناء، مخططات ة )على سبيل المثال الفنيالمخططات مراجعة  8.4

 التنفيذ(  
 األحتياجات الخاصةلوائح ومعايير البناء الستيعاب األشخاص ذوي  8.4.1

 أنظمة البناء الهيكلية 8.4.2
 تشغيل األجهزة   8.5

 ، وحدة مركزية ،على السطح ال وحدات( )على سبيل المثHVACالتدفئة والتهوية وتكييف الهواء ) 8.5.1
 ، برج التبريد، الغالية/الفرن(مبردات

 السقف/المنور  8.5.2
 السالمة والوقاية من الحرائقأنظمة   8.5.3
   ئية الكهرباالمعدات  8.5.4
 السباكة  8.5.5
 الداخلية والخارجية  األنارة  8.5.6
 أنظمة إدارة الطاقة 8.5.7
 وديةالعمالنقل وسائل  8.5.8
  ومبنى المواقف مواقف السيارات  8.5.9

 أرصفة المشاة والممرات والمداخل  8.5.10
 الداخلية والخارجية الخضراء تنسيق المناظر  8.5.11
 المعدات )على سبيل المثال المركبات، شبكات االتصال، المعدات المكتبية(  8.5.12
 خدمات التنظيف  8.5.13
 على سبيل المثال برامج وأجهزة الكمبيوتر( تكنولوجيا المعلومات ) 8.5.14
 الثلوجإزالة  8.5.15
 المرافق وكفاءة استهالك الطاقة  8.5.16
النفايات، مكب العربات، بواسطة ، النقل اجهزة الكبس إدارة النفايات )على سبيل المثال إعادة التدوير، 8.5.17

 الحرق(
  األمن/السالمة العامة 8.6

، دوريات المركبات، الدخول األمن، التحكم فيموظفي )على سبيل المثال نشر  يتخطيط األمنال 8.6.1
شركات األمن العامةوالخاصة، ، موظفي األمنالسياسات واإلجراءات، االتجاهات، لوازم ومعدات 

 ، معدات المراقبة( أفراد األمن من داخل المؤسسة والمتعاقد معهم من الخارج
 المركز والمناطق المحيطة( داخل )على سبيل المثال لتقارير واعداد االتحليل اإلحصائي  8.6.2

خطة وتفعيل خطة إدارة األزمات واستمرارية األعمال )على سبيل المثال العمل مع خدمات الطوارئ المحلية،  8.7
 االتصاالت( 

 
 التسويق واألبحاث  .9 المجال

 (8)% 
(، RDIالنسبي )التعادل ، تحليل المبيعات، مؤشر نالزوار/المتسوقي األبحاث )على سبيل المثال أنماط حركة 1.7

عبر  االستبيانالمتسوقين، مجابهة  التركيبة الشخصية،، التركيبة السكانيةالرمز البريدي، نسبة الجذب، اختراق
 ، اإلنترنت، أشكال البحث الثانوية( مجموعات التركيز الهاتف،

والفرص، األهداف المشاكل تحليل الوضع،  خطة التسويق كأحد مكونات خطة العمل )على سبيل المثال 1.7
 والغايات، االستراتيجيات والتكتيكات، التمويل و الميزانيات، تقييم النتائج(

 ووسائل اإلعالم العالمات التجارية والدعاية  1.7
)على سبيل المثال الجوال،الرسائل النصية، الفيسبوك، تويتر،البريد التواصل االجتماعي والرقمي وسائل  1.7.7

 وني العشوائي، المواقع اإللكترونية(اإللكتر



 

 

(، المحفظة SEOالمصطلحات الرئيسية )على سبيل المثال التسييج الجغرافي، تحسين محركات البحث ) 1.7.7
 الرقمية، التنقيب عن البيانات، المخطط الحراري، نسبة النقر إلى الظهور( 

تحديد ية، الوعد/المقترح، الجوهر، استراتيجية العالمة التجارية )على سبيل المثال قصة العالمة التجار 1.7.7
 الوضع في السوق(

 وسائل اإلعالم التقليدية  1.7
 ، نقاط الشراء، المواد الترويجية(الالفتات )على سبيل المثال االعالن على العقارات 1.7.7
 ، البريد المباشر(ات الخارجيةوسائل اإلعالم )على سبيل المثال الطباعة، البث، اإلعالن 1.7.7

إعادة احتفاالت ، الكبرى االفتتاحاحتفاالت ير )على سبيل المثال الكتيبات، اإلعالنات، التسويق للتأجير/التطو 1.7
   (وسائل اخرى لدعم التأجير ،الكبرى االفتتاح

، العالقات العامة، العالقات التجارية، المجتمعية العروض الترويجية واالتصاالت )على سبيل المثال العالقات 1.7
 (المجتمعيةالخيرية األعمال ، الزوار/المتسوقينحركة فعاليات متاجر التجزئة، توليد 

مواقع تطبيقات الجوال، إدارة قاعدة البيانات،  وبرامج الوالء )على سبيل المثال بطاقات الهدايا، خدمة العمالء 1.1
 ، الحوافز(/ األنترنيتالويب

 
إدارة المخاطر والتأمين  .10 المجال

(5)% 
 أنواع التغطية  10.1

 /تعطل األعمالانقطاع ايرادات االيجار)على سبيل المثال المباني،التأمين على العقارات تغطية   10.1.1
 ، الممتلكات الشخصية، تحسينات المستأجر(التجارية

)على سبيل المثال اإلصابات الجسدية، اإلصابات الشخصية، تلف تغطية التأمين ضد المسؤولية  10.1.2
 ( مسؤولية التأمين األضافي الشامل ،العامة التجاريةالمسؤولية الممتلكات، 

  المدراء، العمال، اتأنواع التغطية األخرى )على سبيل المثال السيارات، المراجل واآلالت، تعويض 10.1.3
 ([E&O] والسهو األخطاء ،D&O]] والموظفين

تبرئة  دية الفعلية،المصطلحات والمفاهيم )على سبيل المثال اإلحالل، تكلفة االستبدال مقابل القيمة النق 10.2
(، المبلغ المشترط/التأمين المشترك، VMM/التعويض، التغطية الممتدة، التأمين الطبي الرئيسي الطوعي )الذمة

(، مخاطر التلوث، أمانة الموظفين والجريمة، الكفالة، السالمة في DICإقرار قانون البناء، اختالف الشروط )
 محل العمل(

 مؤمن عليه إضافي(التأمين االضافي/يل المثال االتفاقات الملزمة، شهادات التأمين، إثبات التغطية )على سب 10.3
 تفتيش شركة التأمين 10.4

 خطط خفض مطالبات المسؤولية )على سبيل المثال اإلجراءات، لجان/اجتماعات السالمة، االمتثال  10.4.1
 (لشروط وثيقة التأمين

األسـبسـتوس، مركبات ثنائي الفينيل الحد من ل المثال إدارة النفايات الخطرة،البيئية )على سبياالهتمام بالمخاطر  10.5
التخزين  /صهاريجالشحوم، خزاناتاستصالح [، CFC[، مركبات الكلوروفلوروكربون ]PCBSمتعدد الكلور ]

يرة ، المركبات العضوية المتطاالمنقول بالهواء [، العفن، تلوث المياه الجوفية، التلوثUST]األرض  تحت
[VOC)] 

 
 الموارد البشرية إدارة  .11 المجال

(5)% 
 (الوظيفي الوظيفية، تخطيط التعاقبالمواصفات )على سبيل المثال مستويات التوظيف، التنظيم أالداري  11.1
 انهاء الخدمات، التوظيف، إدارة األداء واستقدام الموظفين 11.2
 ات، جدول الرواتب، المزايا(المكافآت )الراتب األساسي، الحوافز، العالو 11.3
التدريب والتطوير )على سبيل المثال التدريب األولي، التدريب المستمر، التدريب الخاص، الترقيات،  11.4

 التدريب على مكافحة المضايقات(
قوانين العمل )على سبيل المثال قواعد المساواة في فرص العمل، التمييز في مكان العمل، برامج التنوع،  11.5

 (األحتياجات الخاصة ستيعاب ذويا

 


