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واالجتماعية وحوكمة
البيئية
العوامل
ّ
ّ
الشركات وتقييم العقارات
الدول ّيــة أوراق تناقــش وجهــات نظــر متباينــة،
يصــدر بيــن الحيــن واآلخــر عــن مجلــس معاييــر التقييــم ّ
والتــي تعنــى بمجموعــة مــن موضوعــات التقييــم المطروحــة والقضايــا الناشــئة .وتخــدم هــذه
ـددا مــن الغايــات؛ فهــي تفتــح بــاب النقــاش حــول موضوعــات التقييــم المتع ّلقــة بمعاييــر
األبحــاث عـ ً
أي موضــوع وتتناولــه مــن وجهــة
الدول ّيــة
وتنميهــا .كمــا تطــرح معلومــات ســياق ّية حــول ّ
التقييــم ّ
ّ
الدول ّيــة مــن خــال
ـدد المعيــار؛ بهــذا تدعــم مجتمــع التقييــم عنــد تطبيقــه لمعاييــر التقييــم ّ
نظــر محـ ِّ
التوجيــه والحــاالت الدراســية.
ّ
ّ
تقوضهــا .وعلــى
تحــل
الدول ّيــة ،وال
محــل أي منهــا أو ّ
تتكامــل أوراق العمــل مــع معاييــر التقييــم ّ
المقيم ّيــن قــراءة المعاييــر وا ّتباعهــا عنــد إجــراء أي تقييــم.
الدول ّيــة إلدارة
بقلــم :ألكســندر أرونســون ،وشــارك فيهــا كذلــك مجموعــة مــن أعضــاء مجلــس معاييــر التقييــم ّ
ً
إضافــة إلــى مجموعــة العمــل فــي العوامــل البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات
األصــول الملموســة،
الدول ّيــة.
التابعــة لمجلــس معاييــر التقييــم ّ
الدول ّيــة أوراق بحث ّيــة تناقــش مختلــف وجهــات النظــر ،وهــذه الثالثــة مــن
صــدر عــن مجلــس معاييــر التقييــم ّ
ـجع تبــادل وجهــات النظــر حــول العوامــل البيئيــة واالجتماعية
سلســلة أبحــاث ُ
ص ّممــت لتفتــح بــاب النقــاش وتشـ ّ
ّ
وتركــز ورقــة العمــل علــى العوامــل البيئ ّيــة المتع ّلقــة بتقييــم العقــار ،مثــل االســتدامة
وحوكمــة الشــركات.
المكونــات الفرع ّيــة العديــدة للعوامــل البيئ ّيــة الواقعــة ضمــن نطــاق الحوكمــة البيئ ّيــة واالجتماع ّيــة.
وهــو أحــد
ّ
ويســ ّلط البحــث الضــوء علــى تقييــم العقــار الموجــود .شــاركنا بأفــكارك واطــرح علينــا وجهــة نظــرك عبــر
صفحتنــا فــي لينكــد إن.
نبذة عن العوامل البيئية واالجتماعية
وحوكمة الشركات وتقييم العقارات
يتزايــد الرجــوع إلــى القيــم البيئيــة واالجتماعيــة
والحوكمــة عنــد تقييــم تأثيــر ممارســات الشــركات
البيئ ّيــة واالجتماع ّيــة واألخالق ّيــة فــي عمل ّياتهــا
المالــي ،ومــدى جاذبيتهــا
التشــغيل ّية وأدائهــا
ّ
المكونــات الثــاث لهــذه
للمســتثمرين .ويتســع أثــر
ّ
القيــم :البيئ ّيــة واالجتماع ّيــة والحوكمــة ،وهــي
المصفوفــة المتبعــة لقيــاس األداء الفعــال ليبلــغ
ّ
المنظمــة الواحــدة ،بحيــث يشــمل
مــا هــو أبعــد مــن
األســواق والمجتمعــات ،بــل العالــم بأســره.
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ونــرى شــيوع إجــراء التقييــم لمعاييــر الحوكمــة
البيئ ّيــة واالجتماع ّيــة للشــركات ،وقياســها علــى يــد
أهميــة
الشــركة ذاتهــا ،ولكــن هــذا ال يقلــل مــن
ّ
ضــرورة قياســها مــن منظــور األصــول الملموســة؛
فهــذه الحوكمــة ال يقتصــر تأثيرهــا علــى ســلوك
ّ
ومشــغليها فقــط ،بــل يشــمل
مالكــي األصــول
الماديــة
عــددا مــن األمــور المتع ّلقــة بالخصائــص
ً
ّ
لهــا مثــل كفــاءة الطاقــة.
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ولقــد درســت ورقتــان ســابقتان الحوكمــة البيئ ّيــة
واالجتماع ّيــة مــن منظــور المنشــآت االقتصاد ّيــة
واألصــول الملموســة ،وهــذه الورقــة الثالثــة التــي
تستكشــف وجهــة النظــر حــول كيف ّيــة قيــاس
الحوكمــة البيئ ّيــة واالجتماع ّيــة ضمــن تقييــم األصــول
ّ
وتمثــل العالقــة بيــن الحوكمــة البيئ ّيــة
العقار ّيــة.
واالجتماع ّيــة والعقــار المرتقــب أو الــذي مــا يــزال قيــد
اإلنشــاء مــن المواضيــع المتم ّيــزة التــي ال تتناولهــا
ورقــة العمــل هــذه بالتفصيــل.
لــن تتنــاول هــذه الورقــة الجوانــب االجتماع ّيــة
والحوكمــة للقيــم البيئ ّيــة واالجتماع ّيــة والحوكمــة؛
ألن هذيــن الجانبيــن وإن ارتبطــا بنطــاق األصــول
الملموســة ،فإنهمــا مــا يــزاالن مــن االعتبــارات
ّ
كاف فــي تقييــم
بشــكل
وتطــور
توضــح
التــي لــم
ٍ
ٍ
ّ
العقــارات .وينظــر مجلــس معاييــر التقييــم الدول ّيــة
ّ
متمثلــة فــي إدارة األصــول الملموســة إلــى الحوكمــة
البيئ ّيــة واالجتماع ّيــة بأنهــا مــن المواضيــع الحديثــة
ـورة ،والتــي قــد يــرد ذكرهــا فــي أوراق قادمــة.
والمتطـ ّ

وعليــه فــإن ّ
ســتوجه أكثــر نحــو
تدفقــات رأس المــال
ّ
األنشــطة االقتصاد ّيــة المســتدامة فــي المســتقبل؛
ـترجح
ممــا يعنــي أن الحوكمــة البيئ ّيــة واالجتماع ّيــة سـ ّ
ّ
كفــة موازيــن اتخــاذ القــرارات فــي الشــركات.
ورد فــي تقريــر صــدر مؤخــ ًرا فــي  2021عــن مورغــان
ســتانلي كابيتــال انترناشــونال ( ،)MSCIحيــث أجــرى
ّ
وتوقــع االســتثمارات،
اســتطالع عالمــي ناقــش تنبــؤ
شــمل نطــاق الصناديــق الســياد ّية وشــركات التأميــن
واألوقــاف والمؤسســات وصناديــق المعاشــات
التقاعد ّيــة حــول اعتبــارات الحوكمــة البيئ ّيــة
واالجتماع ّيــة .وكشــف التقريــر عــن  73بالمائــة ممــن
شــملهم االســتطالع ســوف يتجهــون للوســطية أو
الزيــادة بشــكل كبيــر فــي تخصيــص اســتثماراتهم في
األصــول المتوافقــة مع الحوكمــة البيئ ّيــة واالجتماع ّية
 ،بينمــا يــرى  36بالمائــة أن الجانــب «االجتماعــي» منهــا
ّ
يمثــل نســبة أكبــر مــن غيرهــا بحلــول نهايــة .2021

العوامل البيئية واالجتماعية
وحوكمة الشركات واألصول العقار ّية
وفــي هــذا الصــدد ،أرســت اتفاقيــة المنــاخ بباريــس
عــام  ،2015وأهــداف األمــم المتحــدة المناخ ّيــة األســس
الشــاملة العتبــارات الحوكمــة البيئ ّيــة واالجتماع ّيــة.
كمــا يتزايــد إقــرار أســواق رأس المــال وإدراكهــا ألثــر
أي مــن
الحوكمــة البيئ ّيــة واالجتماع ّيــة عنــد اتخــاذ ّ
التوســع المتزايــد والســريع لنطــاق
قرارتهــا« ،ومــع
ّ
معاييــر الحوكمــة البيئ ّيــة واالجتماع ّيــة لالســتثمار
وازديــاد عــدد الصناديــق الداعمــة للقيــم البيئ ّيــة
واالجتماع ّيــة والحوكمــة ،فــإن الوقــوف «دون تحريــك
ّ
بغــضســاكن» ســينعكس علــى قيمــة األصــول
النظــر عــن ماهيتهــا وموقعهــا ،-وســتطولها آثــار
تحديــات االســتدامة طويلــة األجــل.
ّ

ّ
توقعات تقييم شركة جيه إل إل  JLLتقييم صافي االنبعاثات الصفري والقيم البيئيّة واالجتماعيّة والحوكمة في المكاتب ،أبريل .2021
 /https://pwcplus.de/de/article/223424/esg-in-der-immobilienbewertung -تقرير الربع الثاني من  2021لالستدامة الصادر عن منتدى البيئة المبنيّة التابع للهيئة الملكيّة للمساحين القانونيين.
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وجــاء فــي دراســة صــادرة عــن خبــراء أســواق رأس

ولنتعمــق أكثــر فــي الموضــوع ،ونناقــش ً
بحثــا آخــر
ّ

المــال فــي شــركة برايــس ووتــر هــاوس كوبــرز
ّ
توقــع تأثيــر العوامــل البيئ ّيــة
( ،)PwCبهــدف

ـس األصــول العقار ّيــة ،فقــد
نعايــن فيــه أبلــغ تأثيــر يمـ ّ

واالجتماع ّيــة وحوكمــة الشــركات علــى قيمــة

الملكــي للمســاحين القانونييــن
صــدر عــن المعهــد
ّ

 RICSتقريــر اســتدامة فــي الربــع الثانــي مــن ،2021

الشــركات ،تحليــل داخلــي واســع شــمل أكثــر

ّ
موضــح فــي الرســم البيانــي أدنــاه « :يــرى مــا
كمــا هــو

قياســها أو معرفــة أي روابــط بيــن تصنيــف العوامــل

يقــارب نصــف المشــاركين عالم ًيــا أن المبانــي الخضــراء
تحقــق إيجــارات وأســعار أعلــى مقارنـ ً
ـة
أو المســتدامة
ِ

مــن  2000شــركة ،للكشــف عــن أي عالقــة يمكــن
البيئ ّيــة واالجتماع ّيــة وحوكمــة الشــركات للشــركة
نموهــا
ورســملتها فــي الســوق ،وكذلــك توقعــات ّ
وتقييــم المخاطــر التــي تواجههــا فــي األســواق
المال ّيــة  .وكشــفت التحليــات الدقيقــة التــي أجرتهــا
الشــبكة فــي هــذه الدراســة كذلــك أنــه وفــي جميع
القطاعــات إذا تســاوت فيهــا جميــع االعتبــارات؛
فــإن الشــركات ذات درجــات أعلــى لقيمهــا البيئ ّيــة
واالجتماع ّيــة والحوكمــة تحصــل علــى تقييــم أعلــى
توصلــت
متوســط .كمــا
مــن الشــركات ذات درجــة
ّ
ّ

بمثيلتهــا مــن المباني غيــر الخضــراء أو غير المســتدامة.
فيمــا يعتقــد أكثــر مــن ثلــث المشــاركين وصــول ارتفاع
اإليجــارات واألســعار إلــى حوالــي  ، %10بينمــا يعتقــد
 %15مــن المشــاركين أنهــا أعلــى مــن ذلــك .كمــا
تشــير الدراســة كذلــك إلــى أن  %30مــن المشــاركين
يعتقــدوا أن المبانــي التــي ليــس لهــا عــاوة إيجــار أو
عــاوة ســعرية ،ال يمكــن تصنيفهــا بأنهــا خضــراء أو
مســتدامة ،تخضــع للخصــم البنــي.

الدراســة إلــى وجــود خصومــات علــى التقييــم
(تصــل إلــى  )%10-فــي الشــركات ذات درجــات
منخفضــة نســب ًّيا للحوكمــة البيئ ّيــة واالجتماع ّيــة
ً
متوســطة الدرجــات.
مقارنــة بشــركات أخــرى
ّ
60
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ومــع تأكيــد تأثيــر الحوكمــة البيئ ّيــة واالجتماع ّيــة
علــى الشــركات ،تــردد الســؤال عــن تأثيــر العوامــل
البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات علــى
أســواق العقــار ،وكيــف يمكننــا قيــاس آثــار العوامــل
البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات علــى
تقييــم العقــارات.

العوامل البيئية واالجتماعية وحوكمة
الدولية
الشركات ومعايير التقييم
ّ
يلــزم فــي الوقــت الحاضــر دراســة العوامــل البيئيــة
واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات عنــد تقييــم
األصــول الملموســة ،بحســب مــا وضحتهــا معاييــر
نــص فــي معاييــر التقييــم
التقييــم الدول ّيــة .فقــد ّ
الدوليــة معيــار رقــم  20.1 ،101علــى أنــه «يجــب أن تكــون
مشــورة التقييــم واالجــراءات المتخــذة فــي اعدادهــا
مناســبة للغــرض المقصــود»
ونــرى فــي معاييــر التقييــم الدول ّيــة فــي معيــار ،105
 50.36وحتــى  ،50.4أن التعديــات المتع ّلقــة بالمخاطر
ّ
اإلضاف ّيــة ضمــن ّ
التدفــق النقــدي تتطلــب
توقعــات
مفصلــة تشــمل عناصــر الحوكمــة البيئ ّيــة
دراســة
ّ
ً
إضافــة إلــى أن معيــار  410مــن معاييــر
واالجتماع ّيــة.
المختــص بقســم العقــارات
التقييــم الدول ّيــة
ّ
ـددا مــن المتط ّلبــات المتع ّلقــة
التطوير ّيــة ،يســرد عـ ً
باألصــل ،وهــي:

(ج) فــي حــال وجــود أي التزامــات أخــرى غيــر ماليــة
يجــب مراعاتهــا (متطلبــات سياس ـيّة أو اجتماع ّيــة).

(ك) االســتدامة أو أي متط ّلــب آخــر يطلبــه العميــل
متع ّلــق بالمبانــي الخضــراء.
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التوجهــات
وينــدرج ضمــن عمــل المق ّيــم فهــم
ّ
ّ
واالطــاع علــى القضايــا الناشــئة .ويلــزم
الحديثــة
علــى قطــاع العقــارات تقديــم مســاهمات هامــة
لتنفيــذ الحوكمــة البيئ ّيــة واالجتماع ّيــة؛ ونتيجــة
تحديــات صعبــة فــي تأسيســها
لذلــك ســتواجه
ّ
ـزءا مــن إعــداد تقاريــر
وعــرض شــفافيتها بصفتهــا جـ ً
التقييــم.

العوامل البيئية واالجتماعية وحوكمة
الشركات وقطاع العقارات العالمي
أهميــة كبــرى للقضايــا البيئ ّيــة؛
وتولــي العقــارات
ّ
حيــث تســاهم بيئــة البنــاء بحوالــي  39٪مــن انبعاثــات
ثانــي أكســيد الكربــون  ،كمــا أنهــا مســؤولة عــن 40٪
مــن اســتهالك الطاقــة ،ويبحــث عــدد متزايــد مــن
المقيميــن فيهــا ســواء فــي بيئــات ســكن ّية أو تجار ّيــة
ـان حاصلــة علــى أوراق اعتمــاد
إلــى االنتقــال إلــى مبـ ٍ
خضــراء.

ينبغــي علــى المقيميــن اإللمــام باإلجــراءات التــي
تتخذهــا مختلــف الحكومــات حــول العالــم ،والتــي
تؤثــر علــى العقــار ،ويــرد فيمــا يلــي بعــض األمثلــة.

أســتراليا :فيهــا النظــام األســترالي الوطنــي لتقييــم
بيئــة البنــاء ( ،)NABERSوفيــه توضيــح لقياســات
االســتدامة القابلــة للمقارنــة عبــر مختلــف قطاعــات
التســوق ،والشــقق
البنــاء (مثــل الفنــادق ،ومراكــز
ّ
والمكاتــب ومراكــز البيانــات).
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الصيــن :مــع تزايــد المتط ّلبــات البيئ ّيــة تدريج ًّيــا،
وبالرغــم مــن أن الطريــق مــازال طويــ ً
ا ،إال أننــا نــرى
خاصــة لمــا ّ
يمثلــه الجانــب
التغييــر اإليجابــي فيهــا
ّ
البيئــي منهــا .فقــد أعطــت الحكومــة الصين ّيــة
األولو ّيــة لتحســين تحقيــق األهــداف البيئ ّيــة
والســعي لبلــوغ نمــو اقتصــادي أكثــر اســتدامة مــن
الناحيــة البيئ ّيــة ،وتهــدف فيــه إلــى تســجيل أقصــى
انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون قبــل عــام ،2030
والوصــول إلــى الحيــاد الكربونــي قبــل .2060
أوروبــا :مــا تــزال المتط ّلبــات البيئ ّيــة للــدول غيــر
األعضــاء فــي االتحــاد األوروبــي فــي مراحلهــا
األول ّيــة ،ولكــن مــع تزايــد المتط ّلبــات البيئ ّيــة داخــل
االتحــاد األوروبــي؛ فســتواجه الــدول األوروبيــة
ً
ضغوطــا شــديدة مــن المســتثمرين فيهــا
األخــرى
وســاكنيها لالمتثــال بمتط ّلبــات االتحــاد األوروبــي.
االتحــاد األوروبــي :التــزم االتحاد األورو ّبــي بالحوكمة
ّ
«تتمثــل رؤيــة  2050لــكل
البيئ ّيــة واالجتماع ّيــة ،كمــا
المبانــي فيــه (ســواء الجديــدة منهــا أو الموجــودة
ً
ســابقا) بــأن تكــون خاليــة مــن الكربــون خــال دورة
حياتهــا الكاملــة .وحتــى ذلــك الحيــن تطمــح حال ًيــا
إلــى أن تحقــق جميــع المبانــي الجديــدة (صفــر) مــن
انبعاثــات الكربــون فــي عمل ّياتهــا التشــغيل ّية ،وأن
تســعى إلــى تقليــل انبعاثــات الكربــون بنســبة 40٪
فــي عــام .2030
وتســعى كذلــك العديــد مــن الحكومــات األخــرى
والشــركات العالم ّيــة إلــى تحقيــق صافــي انبعاثــات
صفــري بحلــول عــام  ،2030مــن خــال إجــراءات تقليــل
والتحــول إلــى مصــادر
الطاقــة وتحســين المــوارد
ّ
ـددة مــع تحييــد أي انبعاثــات متبق ّيــة
الطاقــة المتجـ ّ
مــن خــال موازنــة الكربــون.
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هونــغ كونــغ :صــدر عــن شــركة هونــغ كونــغ لــأوراق
المال ّيــة مطلــب إلزامــي إلعــداد تقاريــر العوامــل
البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات للشــركات
المدرجــة ،مــع توجيهــات بشــأن المجــاالت الموضوع ّية
وجوانبهــا ،ومــا تفصــح عنــه ،وكذلــك مؤشــرات األداء
الرئيســ ّية الــواردة فــي التقريــر.
الهنــد :تتزايــد فيهــا المتط ّلبــات البيئ ّيــة ،كمــا نشــأت
متط ّلبــات تقاريــر إلزام ّيــة جديــدة تســري منــذ عــام
2022؛ بهــدف تعزيــز اإلفصــاح بشــفاف ّيتها وتوحيدهــا
حــول معلــم القيــم البيئيــة واالجتماع ّيــة والحوكمــة
والمخاطــر المرتبطــة باالســتدامة والفــرص المتاحــة
للشــركات المدرجــة فــي الهنــد .وعلــى الرغــم مــن
التركيــز علــى تقليــل العمليــات التشــغيل ّية والكربــون
الصــادر منهــا ،إال أن الســوق ُيولــي البحــث عــن حلــول
للقضايــا البيئ ّيــة المح ّليــة مثــل اســتهالك الميــاه
أهميــة أكبــر.
ومقاومــة
ّ
المــواد والنفايــات ّ
أمريــكا الجنوب ّيــة :وعـ ً
ـادة مــا تل ّبــي الخطــط الحضر ّيــة
الرئيس ـ ّية أو خطــط التنميــة (مثــل البرازيــل وكولومبيــا
والمكســيك) المتط ّلبــات البيئ ّيــة ،وتهتــم بتنفيذهــا،
وتفــرض بعــض الــدول فــي أمريــكا الجنوب ّيــة مزايــا
ضريب ّيــة محتملــة للمبانــي المســتدامة .وتحتــوي
أمريــكا الجنوب ّيــة علــى مخــزون كبيــر مــن العقــارات
التجار ّيــة الملتزمــة بشــهادات الريــادة فــي تصميمــات
البيئــة والطاقــة  ،LEEDومــا يماثلهــا مــن الشــهادات،
وتظهــر فــي األســواق الرئيسـ ّية والعديــد مــن شــركات
عامــة وأدرجــت ممارســاتها
التطويــر التــي
ّ
تحولــت إلــى ّ
للقيــم البيئيــة واالجتماع ّيــة والحوكمــة ضمــن
أعمالهــا اليوم ّيــة.

المملكــة المتحــدة :مــا تــزال طبيعــة العوامــل البيئيــة
واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات ونطاقهــا واللوائــح
المتع ّلقــة بهــا قيــد التطويــر فــي المملكــة المتحــدة،
نــص عــن االتحــاد األوروبــي فعلــى المملكــة
وكمــا
ّ
المتحــدة تلبيــة متطلبــات صافــي االنبعاثــات الصفــري.
مبنــي
ومــن المتط ّلبــات التــي يلتــزم بهــا كل مبنــى
ّ
أو مبــاع أو مســتأجر هــي الحصــول علــى شــهادة
أداء الطاقــة البريطان ّيــة ،ومــا تــزال الحكومــة فــي
ـم مشــاورات حــول إضافــة المزيــد مــن التغييــرات
خضـ ّ
ً
إضافــة إلــى ذلــك فقــد تجنــح
وأســلوب إدارة مقتــرح.
المنشــآت االقتصاد ّيــة البريطان ّيــة التــي مــا تــزال تتم ّتــع
بإمكان ّيــة الوصــول لالتحــاد األوروبــي إلــى االمتثــال
بالتوقعــات الحكوم ّيــة األكثــر صرامــة ،فــي حــال
اختلفــت ُأطــر العمــل فــي المملكــة المتحــدة عــن
تلــك المتبعــة فــي االتحــاد األوربــي.
الواليــات المتحــدة :يوجــد فــي الواليــات المتحــدة
ّ
يمكــن رأس المــال
يدعــى بتحالــف  ،C-Paceوالــذي
والمتجــددة
الخــاص مــن تمويــل كفــاءة الطاقــة
ّ
فــي المبانــي التجار ّيــة والســكن ّية ،والتــي قــد تتط ّلــب
إعــادة تهيئتهــا لتلبيــة متط ّلبــات الحوكمــة البيئ ّيــة
واالجتماع ّيــة.

https://www.worldgbc.org/news-media/WorldGBC-embodied-carbon-report-published
http://www.euenergycentre.org/images/unep%20info%20sheet%20-%20ee%20buildings.pdf
https://www.rics.org/globalassets/wbef-website/reports-and-research/q2-2021-rics-sustainability-report.pdf
 https://www.jll.co.uk/en/views/valuing-net-zero-esg-for-officesthttps://www.griclub.org/news/real-estate/the-role-of-esg-in-indian-real-estate_1466
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وعلــى األرجــح أن الحكومــات فــي األســواق األخــرى
تختــص بالحوكمــة البيئ ّيــة
ســتتبع تب ّنــي إجــراءات
ّ
واالجتماع ّيــة ،و ُتلــزم بتنفيذهــا فــي مجــال العقــار.
وقــد يتب ّيــن أفضل ّيــة اتبــاع الحكومــات لتقديــم
إجــراءات متســقة مــع المعاييــر البيئ ّيــة واالجتماع ّيــة
ً
وفقــا لمســتويات عالم ّيــة ،إال أنــه مــن
والحوكمــة
المســتحيل تطبيقــه علــى المــدى القريــب؛ ولهــذا
علــى المقيم ّيــن ّ
االطــاع علــى مثــل هــذه اإلجــراءات
رد فعــل
فــي ســوق العقــارات المقصــود ،ومالحظــة ّ
الســوق عليهــا.

ويمكــن للمق ّيميــن اللجــوء إلــى أســلوب واحــد أو أكثــر
مــن األســاليب الثالثــة المقبولــة لدراســة تأثيــر العوامــل
البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات عنــد تقييــم
العقارات.
أسلوب التكلفة
وفــي هــذا األســلوب يــدرس المق ّيــم تكلفــة إجــراء
َّ
حــل
التحســينات ومقــدار اإلهــاك المتراكــم الــذي
بالعقــار ومســتوى تقادمــه ،ثــم يضيــف عليــه القيمــة
المقــدرة لــأرض .لكــن ال تســاوي التكلفــة القيمــة
ّ
دائمــا ،ففــي الحيــن الــذي يمكننــا فيــه اتبــاع أســلوب
ً
التكلفــة فــي جــزء مــن التقييــم لحســاب تكلفــة
التعديــات اإلضاف َّيــة علــى المبانــي لتتــاءم مــع
العوامــل البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات ،
وصــى باتباعهــا أســلو ًبا رئيسـ ًّيا لتقديــر االعتبــارات
فــا ُي َ
البيئ ّيــة واالجتماع ّيــة والحوكمــة فــي التقييــم.
أسلوب مقارنة المبيعات
ينظــر أســلوب مقارنــة المبيعــات إلــى األســعار التــي
حققتهــا المعامــات التجار ّيــة فــي عقــارات مماثلــة.
ّ
المبكــرة مــن إقــرار الســوق
وفــي هــذه المرحلــة

العوامل البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات
وتقييم العقارات
وعندمــا نتنــاول تأثيــر العوامــل البيئيــة واالجتماعيــة
وحوكمــة الشــركات علــى تقييــم العقــارات فــا
يمكــن أن يقتصــر األمــر علــى ورقــة رأي أو دراســة
يجريهــا مفكــرون ،بــل يجــب قياســها فــي الســوق،
تصرفــات المشــاركين فيــه،
و ُيالحــظ انعكاســها علــى
ّ
مــن مشــترين وبائعيــن ومســتأجرين ،وأصحــاب عقارات
وســيتطور تأثيــر العوامــل
،ومطوريــن ومقرضيــن.
ّ
ّ
البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات مــع مــرور
الوقــت حتــى يتج ّلــى أكثــر فــي ســوق مبنــي علــى
مســتوى العالــم ،ويســهل علــى الممارســين فيــه
فهمــه واســتيعابه.
على سبيل المثال /https://www.tegraincorporadora.com.br/esg /
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واعتمــاده لممارســات العوامــل البيئيــة واالجتماعيــة
وحوكمــة الشــركات  ،يغيــب وجــود شــفاف ّية كاملــة
تتع ّلــق بخصائــص العوامــل البيئيــة واالجتماعيــة
وحوكمــة الشــركات المط ّبقــة فــي المبانــي؛ ممــا
يصعــب إجــراءات العثــور علــى معامــات قابلــة
ّ
ّ
تمثــل تطبيــق العوامــل
للمقارنــة فــي أي ســوق
ّ
تمكــن
البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات  ،أو
ـم مقارنتهــا
مــن معرفــة مســتوى تطبيقهــا ،ومــن َثـ َّ
ويصعــب هــذا
موضوع ًّيــا مــع غيرهــا مــن العقــارات،
ّ
العامــل تطبيــق أســلوب مقارنــة المبيعــات فــي
الوقــت الراهــن.

الشركات
وحوكمة
واالجتماعية
البيئية
عمل :العوامل
ورقةعمل :
ورقة
العقاراتالعقارات
وتقييموتقييم
الشركات
وحوكمة
واالجتماعية
البيئية
العوامل

أهميــة االســتزادة وطــرح المق ّيــم
وهــذا ال يق ّلــل مــن ّ
لألســئلة أكثــر لفهــم مســتوى اعتمــاد العوامــل
البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات ألي مقارنــة
مســتخدمة ،ومحاولــة تقييــم أثــر هــذه الخصائــص
فــي أســعار الســوق.
الدخل
أسلوب ّ
الدخــل دخــل اإليجــار الــذي
ـدر المق ّيــم فــي أســلوب ّ
يقـ ّ
والمــدة التــي يكــون فيهــا شــاغ ًرا،
يجنيــه المبنــى،
ّ
والمصروفــات التــي يدفعهــا مالــك المبنــى ،ثــم يــدرس
العالقــة الملحوظــة فــي الســوق بيــن توليــد صافــي
الدخــل والســعر الــذي ســيقبل بدفعــه المشــتري.

ونظــ ًرا لتزايــد تأثيــر العوامــل البيئيــة واالجتماعيــة
وحوكمــة الشــركات علــى المســتأجرين والمســتثمرين،
فســيزداد كذلــك انجذابهــم إلــى شــغل مســاحات
داخــل المبانــي أو االســتثمار فــي المبانــي التــي
حققــت درجــات عاليــة فــي إجمالــي العوامــل البيئيــة
واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات .ولوحــظ كذلــك
فــي بعــض الحــاالت ،ســتعتبر الشــركات والمســتثمرين
فقــط المبانــي العاليــة الدرجــات فــي أداء الطاقــة.
ويعنــي هــذا للمبانــي ارتفــاع إيجاراتهــا ،وانخفــاض
خلوهــا مــن
معــدالت شــواغرها ،وانحســار فتــرات
ّ
ّ
المســتأجرين .وينعكــس هــذا علــى النطــاق الــذي
نــرى فيــه إرتفــاع األســعار التــي يدفعهــا المســتثمرون
المتــاك مثــل هــذه العقــارات.
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وبمــا أن انخفــاض اســتهالك الطاقــة هــو أحــد األهداف
األساســ ّية لعوامــل البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة
الشــركات و؛ فــإن المبانــي الحاصلــة علــى درجــات
أعلــى فــي العوامــل البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة
الشــركات تكــون نفقاتهــا التشــغيل ّية أقــل .وينعكــس
هــذا فــي األســواق التــي يدفــع فيهــا المســتأجرون
تكلفــة مقابــل الطاقــة ،وســينجذب النــاس أكثــر إلــى
ّ
يتكفــل فيهــا
مثــل هــذه المبانــي .وفــي األســواق التــي
مالــك المبنــى بتكلفــة المبنــى ،فســيعني انخفــاض
اســتهالك الطاقــة إلــى زيــادة صافــي التدفقــات
النقد ّيــة .ومــن أبــرز مزايــا العوامــل البيئيــة واالجتماعيــة
وحوكمــة الشــركات  ،اإلســتدامة ،إلــى الحــد الــذي يبلغ
أن المبانــي التــي نجحــت فــي تطبيــق العوامــل البيئيــة
واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات تمنــح مشــتريها
ثقــة أكبــر فــي التدفقــات النقديــة المســتقبلية
المتوقــع أن يد ّرهــا المبنــى ،ممــا يزيــد مــن المبالــغ
التــي يقبــل بدفعهــا المشــتري مقابــل ذلــك األصــل.
وكمــا ورد سـ ً
ـابقا ،فــإن أســلوب الدخــل يــدرس اعتبــارات
دخــل اإليجــار ،والشــواغر فــي األصــول ومصروفــات
التشــغيل ،ويدقــق فــي العالقــة التــي تجمــع مــا
بيــن صافــي الدخــل الناتــج وســعر البيــع .ويمكــن
تحليــل هــذه العناصــر لســنة واحــدة فــي تحليــل
ّ
توقــع االحتفــاظ باألصــل لعــدد
رســملة الدخــل ،أو
مــن الســنوات باســتخدام تحليــل التدفقــات النقد ّيــة
المخصومــة.
وتالئــم طريقــة تحليــل التدفقــات النقد ّيــة
المخصومــة القيــاس الكمــي لعوامــل الحوكمــة
البيئ ّيــة واالجتماع ّيــة عنــد تقييــم العقــارات؛ ألن هــذه
الطريقــة يمكــن أن ّ
ـددة متع ّلقــة
تمثــل افتراضــات محـ َّ
بالدخــل والمصروفــات والنفقــات الرأســمال ّية وعوائــد
الخــروج والشــواغر خــال عــدد مــن الســنوات .وتتيــح
هــذه الطريقــة للمق ّيــم التنبــؤ بشــفاف ّية بالتوجهــات
المتوقعــة والتغيــرات فــي الدخــل والمصروفــات.

10

ومــن الفوائــد األخــرى لهــذا التحليــل هــو إمكان ّيــة
تطبيقــه مــع األخــذ باعتبــارات لتمويــل أو بــدون األخــذ
بهــا .ومــع انتبــاه المقرضيــن لمتطلبــات الحوكمــة
البيئيــة واإلجتماعيــة فقــد تظهــر اختالفــات فــي
ّ
الموفــرة للطاقــة.
التمويــل مثــل الرهــون العقار ّيــة
ً
إضافــة إلــى ذلــك ،إذا عــرف المق ّيــم ســعر شــراء
العقــار يمكنــه تجريــب التدفــق النقــدي ضمــن عــدد
مــن الســيناريوهات المختلفــة أو علــى مســتويات
متباينــة مــن االمتثــال بالحوكمــة البيئ ّيــة واالجتماع ّيــة،
ّ
المتوقــع مــن
معــدل العائــد الداخلــي
وحســاب
ّ
االســتثمارات المحتملــة األخــرى.
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العوامل البيئية واالجتماعية وحوكمة
الشركات وطريقة تحليل التدفقات
النقد ّية المخصومة
وتنــص طريقــة تحليــل التدفقــات النقد ّيــة
ّ
المخصومــة علــى خصــم التدفــق النقــدي المتوقــع
حتــى تاريــخ التقييــم؛ بحيــث ّ
يمثــل الناتــج القيمــة
الحال ّيــة.
وكمــا ورد فــي معاييــر التقييــم الدول ّيــة معيــار 105
مــن أســاليب وطــرق التقييــم؛ فــإن الخطــوات األبــرز
فــي طريقة تحليــل التدفقــات النقديــة المخصوصة
هــي كمــا يلــي:
(أ) اختيــار أنســب أنــواع التدفقــات النقديــة لطبيعــة
المهمــة واألصــل محــل التقييــم (مثــل التدفقــات ما
قبــل الضريبــة أو بعــد الضريبــة أو اجمالــي التدفقــات
النقديــة أو التدفقــات النقديــة بالنســبة لحقــوق
الملكيــة أو التدفقــات الحقيقيــة أو االســمية ،إلــخ).
(ب) تحديــد أنســب فتــرة صريحــة للتنبــؤ بالتدفقــات
النقديــة إن وجــدت.
(ج) إعداد توقعات للتدفقات النقدية لتلك الفترة.
(د) تحديــد مــا إذا كانــت القيمــة النهائ ّيــة مناســبة
لألصــل الخاضــع للتقييــم فــي نهايــة فتــرة التن ّبــؤ
ــد ْت) ،ثــم تحديــد القيمــة
الواضحــة (فــي حــال ُو ِج َ
النهائ ّيــة المناســبة لطبيعــة األصــل.
(هـ) تحديد معدل الخصم المناسب.
(و) تطبيــق معــدل الخصــم علــى التدفقــات النقدية
المســتقبلية المتوقعــة ،شــاملة القيمــة النهائيــة إن
ُو ِج َد ْت .
ويتضــح مثــال مرئــي لهــذا األســلوب فــي رأي تقييــم
شــركة جيــه إل إل  JLLحــول «تقييــم صافــي
االنبعاثــات الصفــري والحوكمــة البيئ ّيــة واالجتماع ّيــة
للمكاتــب.
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مدخالت تحليل التدفقات النقد ّية المخصومة
ومــن المســ ّلم بــه ظهــور تأثيــر العوامــل البيئيــة
واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات علــى العديــد مــن
شــائعا فــي
اســتخداما
المدخــات المســتخدمة
ً
ً
تقييــم العقــارات.
الدخــل :تؤثــر العوامــل البيئيــة واالجتماعيــة
وحوكمــة الشــركات تأثي ـ ًرا ً
بالغــا علــى اإليجــار الــذي
يجنيــه المبنــى .وتظهــر العديــد مــن األســواق مثــل
المملكــة المتحــدة عــروض محــدودة للمبانــي
المتوافقــة فــي خصائصهــا مــع العوامــل البيئيــة
واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات  ،والتــي تالقــي
ـدا مــن الســكان ممــن لديهــم متط ّلبــات
طل ًبــا متزايـ ً
العوامــل البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات
 .وعلــى النقيــض ،فــإن المبانــي التــي ال تتوافــق مــع
العوامــل البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات ،
وحققــت درجــات منخفضــة فــي عــدد مــن المعاييــر
مثــل منهج ّيــة التقييــم البيئــي لمؤسســة أبحــاث
البنــاء  BREAAMومعيــار االســتدامة العقاريــة
العالميــة والريــادة فــي تصميمــات الطاقــة والبيئــة
 ، LEEDفإنهــا تجنــي إيجــارات أقــل فــي العديــد مــن
األســواق .كمــا ربطــت إحــدى الدراســات الحديثــة
الصــادرة عــن شــركتي جيــه إل إل  JLLونايــت فرانــك
ُ Knight Frankدفعــات اإليجــار بتحقيــق درجــات
عاليــة فــي منهجيــة التقييــم البيئــي لمؤسســة
أبحــاث البنــاء .BREAAM
يجــدر بالمق ّيــم فهــم ســوق األصــول العقار ّيــة،
واســتيعاب تأثيــر العوامــل البيئيــة واالجتماعيــة
وحوكمــة الشــركات علــى اختيــار البنــاء الــذي يبحــث
عنــه الســكان .فقــد تجنــي المبانــي التــي تتبــع
العوامــل البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات
إيجــارات أكثــر /أو تصبــح معــدالت شــغلها أكبــر
ً
مقارنــة بالمبانــي التــي تتبــع العوامــل البيئيــة
واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات بدرجــة أقــل ولــم
تحقــق أ ًّيــا منهــا .علــى المقيميــن كذلــك فهــم
معاييــر االختيــار التــي يتبعهــا المســتأجرون فــي
ً
وفقــا لهذه
المبانــي الخاضعــة لتقييمهــم ،ويجــرون
المعاييــر المقارنــات ويدرســونها ّ
بدقــة مــع إضفــاء
التعديــات الضروريــة للعوامــل البيئ ّيــة واالجتماع ّيــة
وحوكمــة الشــركات فــي حــال وجودهــا مــن عدمه.
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ملخص
مصاريــف التشــغيل غيــر القابلــة لالســترداد:
ال تختلــف مصروفــات التشــغيل التــي يتكبدهــا
ً
اختالفــا كبي ـ ًرا للمبانــي المســتدامة
صاحــب العقــار،
فهــي غيــر مســتردة .أمــا مــن ناحيــة الصيانــة ،فتشــير
العديــد مــن الدراســات إلــى ارتفــاع تكاليــف الصيانــة
ارتفاعــا جزئ ًّيــا( ) فــي المبانــي الحديثــة التــي تعتمــد
ً
ّ
التحكــم .ومــن
علــى تكنولوجيــا البنــاء وأنظمــة
ناحيــة أخــرى ،تــزداد الوفــورات مــن هــذه األنظمــة
حيــث تــزداد كفــاءة التشــغيل .لــذا يمكــن أن ُيفهــم
مــن هــذا الســياق فــي الوقــت الحالــي أن األثــر الك ّلــي
علــى تكاليــف التشــغيل غيــر القابلــة لالســترداد
أهميــة .لكــن فــي المســتقبل قــد يظهــر
ليــس لــه ّ
أن ســلوك المســتخدم فــي المبانــي ذات أنظمــة
ّ
ّ
معقــدة ينعكــس علــى تكاليــف اإلدارة.
تحكــم

الشــواغر :يظهــر فــي بعــض الحــاالت ارتفــاع
الطلــب علــى المبانــي التــي تفــي بمعاييــر العوامــل
البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات للســكن
واالســتئجار علــى نحــوٍ أســرع مــن البدائــل المتاحــة
المماثلــة لهــا ،لكنهــا تتجاهــل تلــك المعاييــر .ولهــذا؛
ّ
لتوقعــات الشــواغر
علــى المق ّيــم النظــر عــن كثــب
فــي المبانــي وعــدم اســتخدامها ،وتضمينهــا فــي
التدفقــات النقد ّيــة بنــاء علــى الوضــع التنافســي
للمبنــى فــي نظــر المســتأجرين المحتمليــن.
معــدل الرســملة
معــدل الرســملة  :يعكــس
ّ
ملــف عائــد المخاطــر للممتلــكات األساســية،
ويجــب دراســة العديــد مــن الجوانــب مثــل الموقــع،
معــدل اإلشــغال ،وســنة البنــاء،
نــوع االســتخدام،
ّ
ومجموعــة المســتأجرين ،وغيرهــا ،وال نســتثنى
عــروض أفضــل المشــترين المحتمليــن.

https://www.jll.co.uk/en/views/valuing-net-zero-esg-for-offices

https://www.jll.co.uk/en/trends-and-insights/research/the-impact-of-sustainability-on-value
https://content.knightfrank.com/research/2311/documents/en/the-sustainability-series-september-2021-8395.pdf
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والرتبــاط تحقيــق العوائــد بالمســتقبل ،فقــد يضطــر
المشــترون النشــطون إلــى انتظــار المســتقبل
والتط ّلــع لــه .وفــي بعــض األســواق ،يســتهدف
المســتثمرون المبانــي المتوافقــة مــع العوامــل
البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات ؛ ألنهــم
يــرون أنهــا تحــوي مخاطــر أقــل فــي إدرار الدخــل مــن
ـدالت إشــغال أكبــر،
خــال تحقيــق إيجــار أعلــى ومعـ ّ
كمــا أنهــا تجنــي أســعا ًرا أعلــى عنــد بيعهــا .لذلــك
قــد يكــون للقيــم البيئ ّيــة واالجتماع ّيــة وحوكمــة
معــدل الرســملة؛ ومــن
الشــركات بالــغ األثــر علــى
ّ
أهميــة معرفــة المق ّيــم بتفضيــات
هنــا تظهــر
ّ
المســتثمرين.
معــدل الخصــم :وبنــاء علــى مــا جــاء فــي معاييــر
ّ
التقييــم الدول ّيــة المعيــار رقــم  104مــن أســاليب
ـدل الــذي يخصم
وطــرق التقييــم ،فــا يعكــس المعـ ّ
بــه التدفــق النقــدي المتوقــع القيمــة الزمن ّيــة
للنقــود ،بــل يعكــس كذلــك المخاطــر المرتبطــة
بنــوع التدفــق النقــدي والعمليــات التشــغيل ّية
المســتقبل ّية لألصــل .وغال ًبــا مــا تق ّيــم العقــارات
باســتخدام

التدفقــات

الماليــة

المخصومــة

بتوقعــات ممتــدة مــن خمــس إلــى عشــر ســنوات
أو أكثــر ،لذلــك يضطــر المســتثمرون النشــطون فــي
هــذا المجــال إلــى التخطيــط لتوقعــات مســتقبل ّية.
وقــد تحمــل المبانــي األقــل اســتدامة بطبيعتهــا
المحــددة
معــدل خصــم أعلــى يعكــس المخاطــر
ّ
المرتبطــة بزيــادة النفقــات الرأســمال ّية المحتملــة لها
مــع مــرور الوقــت ،والضرائــب اإلضاف ّيــة المحتملــة،
وفتــرات فــراغ أطــول وانخفــاض أســعار اإليجــار،
ـدالت الخــروج .وقــد تــؤدي هــذه
وكذلــك ارتفــاع معـ ّ
المخاطــر إلــى خصــم أعلــى فــي األســعار ،لتعكــس
زيــادة مخاطــر التقــادم؛ فــي حيــن يمكــن احتســاب
ـدالت خصــم أقــل علــى األصــول األكثــر اســتدامة
معـ ّ
لتعكــس زيــادة الطلــب والديــون األرخــص عبــر
التمويــل التفضيلــي .ويظهــر الفــرق المحتمــل فــي
معــدالت الخصــم مــن خــال تجربــة الســيناريو .
ّ
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معــدل الرســملة للقيمــة النهائ ّيــة :يتنبــأ تحليــل
التدفقــات النقد ّيــة المخصومــة بالتدفقــات النقدية
خــال فتــرة االحتفــاظ بالمبنــى ،ثــم يتنبــأ بعدهــا
معــدل رســملة
ببيعــه إلــى مشــت ٍر آخــر باســتخدام
ّ
نهائــي لتقديــر الســعر المســتقبلي للمبنــى فــي
العــام األخيــر مــن التدفــق النقــدي .كمــا يعكــس
معــدل الرســملة النهائ ّيــة المحــدد مــدى جاذبيــة
ّ
االســتثمار المتوقــع للمبنــى فــي نهايــة فتــرة التن ّبــؤ،
والتــي غال ًبــا مــا تمتــد لعشــر ســنوات .ونتيجــة لذلــك،
علينــا التفكيــر عنــد تطبيــق تحليــل التدفقــات
النقديــة المخصومــة بالطريقــة التــي يتبعهــا
المســتثمر الحالــي فــي تقييــم المبنــى فــي الســوق
الحالــي ،وكيــف يق ّيــم المشــتري هــذه المبانــي فــي
الســوق المســتقبل ّية .ونظــ ًرا لألهم ّيــة المتزايــدة
للعوامــل البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات
فقــد ال تحقــق المبانــي األقــل اســتدامة معــدالت
رســملة عاليــة؛ ممــا يــؤدي إلــى انخفــاض القيمــة
المتبقيــة المتوقعــة ،والتــي بدورهــا تقلــل مــن
قيمتهــا الحال ّيــة.
ً
إضافــة إلــى مدخــات التدفقــات النقديــة
المخصومــة هــذه ،فهنــاك جوانــب أخــرى لتقييــم
العقــارات ُتؤخــذ بعيــن االعتبــار.
ً
عــادة ال تتــم إجــراءات
المصروفــات الرأســمال ّية:
أي مبنــى إال بعــد إجــراء
التجديــد والتعديــل علــى ّ
تحليــل شــامل ودقيــق؛ ألنهــا تتط ّلــب رأس مــال
كبيــر مــع تحقيــق عائــد علــى راس المــال ،والــذي
ال ُيــرى إال فــي عــدد مــن الســنوات فــي المســتقبل.
ولهــذا ،علــى المســتثمرين ممــن ينظــرون لمثــل
هــذه النفقــات الرأســمال ّية ،دراســة الوضــع القــادم،
واالمتثــال بالمتط ّلبــات التنظيم ّيــة ،والتنبــؤ كذلــك
بإيــرادات اإليجــار المســتقبل ّية بنــاء علــى وســائل
تقدمهــا للمســتأجرين .ونظــ ًرا لتزايــد
الراحــة التــي ّ
أهميــة ا العوامــل البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة
ّ
الشــركات  ،فقــد يــرى الكثيــرون الجــدوى المال ّيــة من
ترقيــة المبانــي الحال ّيــة لتحســين كفــاءة الطاقــة،
ممــا يرفــع مــن درجاتهــا فــي العوامــل البيئيــة
واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات.
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ّ
ويتمثــل أحــد المخاطــر المحتملــة لتأخيــر اإلنفــاق
الرأســمالي هــو خســارة اإليــرادات ،فــي حــال فقــد

مدخالت أخرى

المهتميــن بالعوامــل
المبنــى جاذب ّيتــه لســاكنيه
ّ
البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات  ،مــع

التمويل

ارتفــاع نفقــات التشــغيل بســبب عــدم تحقيــق

بالرغــم مــن إجــراء الكثيــر مــن تقييمــات األصــول

أي كفــاءة فــي اســتخدام الطاقــة .كمــا ترتفــع

العقار ّيــة قبــل النظــر فــي التمويــل ،فهنــاك عــدد

احتمال ّيــات فــرض ضرائــب مســتقبل ّية جزائ ّيــة

متزايــد مــن القــروض الخضــراء المتاحــة داخــل

النبعاثــات الكربــون المفرطــة أو عــدم تحقيــق

مخصــص
األســواق ذات مبالــغ أقــل فــي التمويــل،
ّ

المبنــى للكفــاءة التشــغيل ّية المطلوبــة.

للمبانــي التــي تحقــق مؤشــرات أداء رئيســية
لالســتدامة .وعــن هــذا ينتــج مبالــغ منخفضــة

لذلــك ،يبقــى الســؤال المطــروح المرتبــط بالتدفــق
النقــدي هــو مــا مــدى االلتــزام المطلــوب بدفــع

ّ
ويعــزز عوائــد حقــوق الملك ّيــة لمالــك
للديــون،
العقــار.

تكاليــف إضاف ّيــة فــي بدايــة عمل ّيــة التعديــل
الســتغالل الفتــرة القصيــرة مــن نــدرة المبانــي عاليــة

العمر االفتراضي

الدرجــات فــي الحوكمــة البيئ ّيــة واالجتماع ّيــة فــي

ـودا قانون ّية
وتفــرض بعــض األســواق مثــل هولنــدا قيـ ً

أســواق مع ّينــة أو انخفــاض التكاليــف األول ّيــة مــع
ّ
توقــع المزيــد مــن تكاليــف التجديــد الضخمــة خــال
فتــرة التنبــؤ؛ حيــث تظهــر فيهــا تشــريعات العوامــل

علــى العمــر االفتراضــي للمبانــي التــي ال تل ّبــي
بعــض المعاييــر المتوافقــة مــع العوامــل البيئيــة
واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات  .وعلــى المق ّيــم

البيئ ّيــة واالجتماع ّيــة وحوكمــة الشــركات ،وتتضــح

إدراك هــذا والمعرفــة الالزمــة لتلــك التشــريعات

فــي الســوق.

المحليــة ومــدى موائمتهــا .وباتبــاع ذلــك ،علــى
المق ّيــم تقييــد التدفقــات النقد ّيــة المتوقعــة علــى
ّ
المتبقــي للمبنــى ،أو الوقــت الــذي
العمــر االفتراضــي
ً
متوافقــا أكثــر مــع العوامــل
يصبــح فيــه المبنــى
البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات..

14

الشركات
وحوكمة
واالجتماعية
البيئية
عمل :العوامل
ورقةعمل :
ورقة
العقاراتالعقارات
وتقييموتقييم
الشركات
وحوكمة
واالجتماعية
البيئية
العوامل

العوامل البيئية واالجتماعية وحوكمة
ّ
المقيم
ومتطلبات
الشركات
ّ
ومــن أهــم المهــارات التــي يعرفهــا المقيــم هــي
التعــرف علــى متغيــرات الســوق ،والتــي تتط ّلــب
ّ
ً
اتصــا ً
ال وثيقــا بالســوق الــذي يعمــل فيــه .فيحمــل
ـددا مــن المخاطر،
االعتمــاد علــى البيانــات القديمــة عـ ً
ومــع اســتمرار تســارع وتيــرة التغييــر ،ســيزداد البحــث
الملــم بتغيــرات
ويرتفــع الطلــب علــى المق ّيــم
ّ
العوامــل البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات
 ،والمواكــب لهــا بمهاراتــه التقنيــة الجديــدة
ّ
ويتوقــع مجلــس معاييــر التقييــم الدول ّيــة حاجــة
المق ّيــم عنــد حســابه عوامــل البيئيــة واالجتماعيــة
وحوكمــة الشــركات فــي التقييــم إلــى مــا يلــي:
مراقبــة التطــور المســتمر للقيــم البيئ ّيــة
واالجتماع ّيــة والحوكمــة ،وجوانــب المبانــي التــي
حققــت درجــات فــي الحوكمــة البيئ ّيــة واالجتماع ّية؛
عاليــة كانــت أم منخفضــة.
اإللمــام اإللمــام باإلجــراءات الحكوم ّيــة المتبعــة
العوامــل البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات
عنــد تقييــم أي مبنــى داخــل الســوق.
االهتمــام بفهــم أغــراض التأجيــر وغيرهــا مــن
متط ّلبــات الســوق األخــرى؛ لينجــح فــي قيــاس
ً
وفقــا للقيــم البيئ ّيــة واالجتماع ّيــة
العــرض والطلــب
والحوكمــة.
التواصــل مــع مختصــي البنــاء
التواصل •
ومحترفــي حســاب تكلفــة البنــاء لفهــم العوامــل
التــي تعــزز مــن العوامــل البيئيــة واالجتماعيــة
وحوكمــة الشــركات ومعرفــة تكلفتهــا.
اســتيعاب ميــزات الحوكمــة البيئ ّيــة واالجتماع ّيــة
للمقارنــات المســتخدمة ،وتحديــد مــدى تشــديد
المشــاركين فــي الســوق علــى هــذه الميــزات.
ّ
متاحــا
المفضــل
دراســة دراســة مــا إذا كان التمويــل
ً
للمبانــي عاليــة الدرجــات فــي العوامــل البيئيــة
واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات.
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الـخـاتـمـــة
يــرى مجلــس األصــول الملموســة أن متط ّلبــات
العوامــل البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات
ستســرع مــن عــدد
للمســتثمرين والمق ّيميــن
ّ
والمجــددة ،ويحتمــل أن تــؤدي
المبانــي الجديــدة
ّ
إلــى اختــال مســتويات العــرض والطلــب الحالــي إلى
جيــدا،
تحديــدا
المحــددة
عــاوات خضــراء للمبانــي
ً
ً
ّ
وزيــادة تقــادم المبانــي التــي ال تتوافــق مــع هــذه
المعاييــر .كمــا يتوقــع المجلــس كذلــك مواصلــة
البيئــة التنظيم ّيــة والسياســات تركيزهــا علــى التغيــر
المناخــي واســتهدافها تحقيــق صافــي االنبعاثــات
الصفــري.
يقتــرن التقييــم بالمقارنــة؛ ونتيجــة الســتحداث
تأثيــرات العوامــل البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة
ّ
شــحا
مبكــرة ،نجــد
الشــركات وكونــه فــي مراحــل
ًّ
فــي بيانــات الســوق .وال يعنــي هــذا أن يتجاهــل
المق ّيمــون ّ
االطــاع الدائــم بالســوق واإللمــام بأموره
المتداولــة ،وإمعــان النظــر فــي العوامــل البيئيــة
أي
واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات عنــد إجــراء ّ
ـور.
عمل ّيــة تقييــم؛ ألنهــا مــن القضايــا ســريعة التطـ ّ
ومــرت منهج ّيــات التقييــم بالكثيــر مــن التغيــرات،
ّ
وازدادت تجربتهــا فــي الســوق مــع مــرور الســنين،
وأثبتــت قدرتهــا علــى تمثيــل منظــور المشــاركين
فــي الســوق تجــاه العوامــل البيئيــة واالجتماعيــة
وحوكمــة الشــركات  ،مــا دام المق ّيمــون علــى علــم
ودرايــة بتفضيــات المشــاركين فــي الســوق .وفــي
الوقــت الحالــي يمكــن قيــاس ســلوكيات الســوق
قياســا أفضــل مــن خــال أســلوب الدخــل .ومــع
ً
ازديــاد اإلقــرار بالحوكمــة البيئ ّيــة واالجتماع ّيــة فــي
الســوق ،زادت المعامــات بالمبانــي ذات مســتويات
متفاوتــة وعلــى طبقــات متباينــة مــن الشــفاف ّية
فــي تطبيــق الحوكمــة البيئ ّيــة واالجتماع ّيــة ،وعليــه
تــزداد مناســبة تطبيــق أســلوب الســوق فيــه.
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ً
إضافــةوينبغــي علــى المق ّيــم فــي المســتقبل
إلــى تقديمــه خدمــات التقييــم -تب ّنــي دور
االستشــاري أكثــر ،وتهيئــة نفســه إلــى تقديــم
مفصلــة مــع تجربــة مختلــف
مشــورة اســتراتيج ّية
ّ
التحديــات
ـدي لمثــل هــذه
ّ
الســيناريوهات لهــا .وللتصـ ّ
علــى المق ّيميــن تطويــر مهاراتهــم باســتمرار لتلبيــة
احتياجــات الســوق المتنام ّيــة.

الخطوات القادمة
يعــول كل مــن أمنــاء مجلــس معاييــر التقييــم
ّ
الدول ّيــة ومجالــس مراجعــة معايير التابعــة لمجلس
ّ
معاييــر التقييــم الدول ّيــة ومجالــس األصــول التقنيــة
(مثــل :مجلــس تقييــم األعمــال ،ومجلــس األدوات
المال ّيــة ،ومجلــس األصــول الملموســة) الكثيــر مــن
األهميــة علــى تقديــر الحوكمــة البيئ ّيــة واالجتماع ّيــة
ّ
ضمــن عمل ّيــة التقييــم لتلبيــة توقعــات الســوق
العامــة العالميــة.
المتزايــدة وتحقيــق المصلحــة
ّ
وفــي المســتقبل القريــب ســيواصل مجلــس معاييــر
التقييــم الدول ّيــة العمــل مــع أصحــاب المصلحــة
الرئيســيين ،وكذلــك إصــدار أوراق عمــل تناقــش
وجهــات النظــر المنشــورة مؤخ ـ ًرا حــول «إطــار عمــل
لتقييــم خلــق قيمــة للمعاييــر البيئ ّيــة واالجتماع ّيــة
والحوكمــة» و» العوامــل البيئيــة واالجتماعيــة
وحوكمــة الشــركات وتقييــم المنشــآت
فهمــا
االقتصاد ّيــة» الستكشــاف القضايــا وفهمهــا
ً
شــام ً
الكمــي عبــر جميــع
ال والتــي تتع ّلــق بالقيــاس
ّ
التخصصــات .إضافـ ً
ـة إلــى نشــر هــذه األوراق وجمــع
ّ
الكمــي للمعاييــر
اآلراء مــن الســوق حــول القيــاس
ّ
البيئ ّيــة واالجتماعيــة والحوكمــة ،فــإن مجلــس
معاييــر التقييــم الدول ّيــة لتحديــد متط ّلبــات تقييــم
الحوكمــة البيئ ّيــة واالجتماع ّيــة يســعى لتوضيحهــا
فــي النســخ القادمــة مــن معاييــر التقييــم الدول ّيــة.
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