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معرفة األصول غير الملموسة
نماذج التقييم اآللية والتقييمات السكنية

يصــدر مجلــس معاييــر التقييــم الدوليــة مــن حــن إلــى آخــر أوراق الــرأي، التــي تركــز علــى مواضيــع التقييــم ذات الصلــة 
واملشــكالت الناشــئة. وحتقــق أوراق الــرأي عــدًدا مــن األغــراض، فهــي تســتهل النقــاش حــول مواضيــع التقييــم وتعــززه حيــث 
ترتبــط مبعاييــر التقييــم الدوليــة، كمــا توفــر معلومــات ســياقية عــن موضــوع معــن مــن منظــور واضــع املعاييــر، وتدعــم فــرق 

التقييــم يف تطبيقهــا ملعاييــر التقييــم الدوليــة مــن خــالل التوجيــه ودراســات احلالــة.

لــة ملعاييــر التقييــم الدوليــة وال حتــل محلهــا أو تلغيهــا. ويتحمــل املُقيِّمــون مســؤولية االطــالع علــى  تعــد أوراق الــرأي مكمِّ
املعاييــر واتباعهــا عنــد إجــراء التقييمــات.

عدها: جلنة األصول امللموسة مبجلس معايير التقييم الدولية

أصــدر مجلــس معاييــر التقييــم الدوليــة ورقــة الــرأي هــذه بصفتهــا ورقــة أولــى ضمــن سلســلة مصممــة لبــدء 
املناقشــات واحلــوارات حــول موضــوع منــاذج التقييــم اآلليــة والتقييمات الســكنية. وســتتناول أوراق الرأي املســتقبلية 

يف هــذه السلســلة منــاذج التقييــم اآلليــة غيــر الســكنية. لــذا، شــاركنا بأفــكارك ووجهــة نظــرك عبــر "لينكــدإن".

منوذج التقييم اآللي السكني: 
لتحقيــق أغــراض ورقــة الــرأي هــذه، يعــد منــوذج التقييــم 
ــا بالكامــل يُجــرى علــى مبنــى  الســكني اآللــي تقييًمــا آلًي

ســكني متجانــس لعائلــة واحــدة أو لعائــالت متعــددة.

منوذج التقييم اآللي: 
نظــام يوفــر مؤشــًرا لقيمــة أصــل محــدد يف تاريخ محدد، 

باســتخدام أســاليب احلســاب بطريقة آلية.

النموذج: 
الطريقــة أو النظــام أو األســلوب الكمــي، الــذي يطبــق 
أو  اإلحصائيــة  واالفتراضــات  واألســاليب  النظريــات 
االقتصاديــة أو املاليــة أو الرياضيــة الشــتقاق القيمــة.

معلومات أساسية

أكتوبــر  الدوليــة يف  التقييــم  أصــدر مجلــس معاييــر 
التــي   2020 لعــام  أعمــال مشــاوراته  2020 جــدول 
ــا  ــة بوصفه ــم اآللي ــى منــاذج التقيي ســلطت الضــوء عل
خــالل  املجلــس  يبحثــه  أن  يجــب  رئيســًيا  موضوًعــا 
أعمــال  بجــدول  وورد  املقبلــة.  القليلــة  الســنوات 
املشــاورات أن "اللجــان الفنيــة ملجلــس معاييــر التقييــم 
الدوليــة بــدأت أساًســا النظــر يف هــذا املوضــوع بســبب 
التقنيــة  األعطــال  أحــداث  علــى  الســوق  فعــل  ردود 
التقييــم  لنمــاذج  املتزايــد  االســتخدام  عــن  الناجمــة 
اآلليــة يف العديــد مــن األســواق، وبخاصــة مــن جانــب 
البنــوك واملُقيِّمــن لتقييــم العقــارات الســكنية ألغــراض 

املضمــون. اإلقــراض 
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ورأت اللجــان الفنيــة ملجلــس معاييــر التقييــم الدوليــة 
أن الكثيــر مــن منــاذج التقييــم اآلليــة قــد اســتُخدمت 
ــن رمبــا يأخــذون  ــب أصحــاب املصلحــة الذي مــن جان
التقييمــات بقيمتهــا االســمية دون فهــم كامــل للغــرض 
وطريقــة العمــل أو قيــود النمــوذج الــذي يســتخدمونه. 
ــض املُقيِّمــن عــن  ــد بع ــد يعتق ــك، ق ــى ذل وعــالوة عل
احلســابات  )مثــل  احلســابات  أن  اخلطــأ  طريــق 
املشــتقة مــن منــاذج التقييــم اآلليــة( متتثــل ملعاييــر 

التقييــم الدوليــة".

وإلــى جانــب نشــر معاييــر التقييــم الدوليــة )الســارية 
بتاريــخ 31 ينايــر 2022(، فقــد أعــدت اللجــان الفنيــة 
ملجلــس معاييــر التقييــم الدوليــة فريــق عمــل معنًيــا 
بالبيانــات والنمذجــة اخلاصــة بنمــوذج التقييــم اآللــي 
ــة  ــر األصــول، ومعرف ــة ومعايي ــر العام ــة املعايي ملراجع
مــا إذا كانــت هنــاك حاجــة إلــى مزيــد مــن املعاييــر 
فــرق  أدركــت  وقــد  اجلوانــب.  بتلــك  يتعلــق  فيمــا 
العمــل أن منــاذج التقييــم اآلليــة لــم تعــد تُســتخدم 
ــم األصــول امللموســة  ــد فحســب يف تقيي بشــكل متزاي
بصفتهــا أداة ملســاعدة البنــوك والكيانــات األخــرى يف 
اتخــاذ قــرارات اإلقــراض املضمــون للرهــون العقاريــة 
التجاريــة، وإمنــا تُســتخدم أيًضــا علــى نطــاق واســع 

لتقييــم األدوات املاليــة.

ناقشــت فــرق العمــل أيًضــا التعريــف احلالــي للقيمــة 
ــة: ــم الدولي ــر التقيي يف معايي

]"تشــير كلمــة »القيمــة« إلــى الــرأي النــاجت عــن عمليــة 
التقييــم التــي تتوافــق مــع معاييــر التقييــم الدوليــة. 
األكثــر  النقــدي  للمقابــل  ســواء  تقديــًرا،  ومتثــل 
االقتصاديــة  للفوائــد  أو  أصــل،  يف  حلصــة  احتمــااًل 
حليــازة حصــة يف أصــل علــى أســاس القيمــة امُلعلنــة"[.

ــا لفريــق العمــل نظــًرا إلــى  ميثــل هــذا التعريــف حتدًي
أنــه يعنــي بشــكل ضمنــي أن منــوذج التقييــم اآللــي دون 
مدخــالت بشــرية ميكــن أن يقــدم "رأًيــا". وقــد الحــظ 
اآلليــة  التقييــم  منــاذج  اســتخدام  أن  العمــل  فريــق 
األدوات  تقييــم  بالفعــل يف  أصبــح ممارســة شــائعة 
التقييــم  لنمــاذج  املختلفــة  األشــكال  وكانــت  املاليــة. 
اآلليــة تُطبــق يف الغالــب حصــًرا علــى األدوات املاليــة، 
لكــن يف هــذه األمثلــة، كانــت أحــكام املُقيِّــم مدرجــة يف 

ــة. ــة العملي بداي

أدت األســئلة األساســية بشــأن احلكــم البشــري يف 
املُســتخدمة  واخلوارزميــات  اآلليــة  التقييــم  منــاذج 
اآلليــة عبــر  التقييــم  اســتخدام منــاذج  والتبايــن يف 
األصــول املشــاركن بالســوق إلــى طلــب توضيــح بشــأن 
مواضــع اســتخدام منــاذج التقييــم اآلليــة التــي قــد 
متتثــل فيهــا ملعاييــر التقييــم الدوليــة. وكمــا هــو موضح 
يف خارطــة طريــق منــوذج التقييــم اآللــي للمعهــد امللكي 
للمســاحن القانونيــن ألعضائــه وأصحــاب املصلحــة 
واملنشــورة يف يونيــو 2021، "هنــاك حاجــة واضحــة 
إلــى فهــم أفضــل للفــرص واملخاطــر املرتبطــة بنمــاذج 

ــة". ــم اآللي التقيي
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يف ســبتمبر 2021، نشــر مجلــس معاييــر التقييــم 
الدوليــة IVS "خالصــة التغييــرات" الــذي يحــدد 
التغييــرات التــي طــرأت علــى معيــار التقييــم الدولــي 
بــدًءا مــن 31 ينايــر 2022. ويف ثناياهــا َدوَن مجلــس 

معاييــر التقييــم الدوليــة مــا يأتــي:

"يوجــد تنــوع هائــل أيًضــا يف الــرؤى املرتبطــة بالعمــق 
اإلضافيــة  الفنيــة  املراجعــات  ومســتوى  املناســب 
املقترحــة، وكذلــك تنــوع كبيــر فيمــا يرتبــط بــإدراج 
التقييــم  »منــوذج  ملصطلحــات  املعجــم  تعريفــات 
اآللــي« و»النمــوذج« و»األصــل االجتماعــي« و»القيمــة 
علــى  و»التعاقــد  التقييــم«  و»تعميــد  االجتماعيــة« 
التقييــم«، عــاوة علــى إدراج أقســام جديــدة بشــأن 

و»احلوكمــة«". البيانــات«  »إدارة 

باإلضافــة إلــى ذلــك، فقــد أشــارت اللجــان إلــى أن 
"قــدًرا كبيــًرا مــن تنــوع اآلراء يشــمل تخصصــات 
مختلفــة )منهــا: تقييــم األعمــال، األدوات املاليــة، 
واألصــول امللموســة("، ومــن ثــم، تشــارك اللجــان يف 
املزيــد مــن أنشــطة التوعيــة باألســواق مــع أصحــاب 
التقييــم  مبعيــار  املعنيــن  الرئيســين  املصلحــة 
الدولــي واملؤسســات األعضــاء وفريــق عمــل املنتــدى 
الدوليــة  التقييــم  معاييــر  مبجلــس  االستشــاري 
بشــكل  الناشــئة  املشــكالت  واستكشــاف  الختبــار 

كامــل كجــزء مــن عمليــة االستشــارات.

يف ينايــر 2021، أُجريــت مشــاورات بشــأن مســودة 
عــرض املراجعــات الفنيــة اإلضافيــة ملعاييــر التقييــم 
العــرض  مســودة  وتضمنــت   .2021 لعــام  الدوليــة 
تعريًفــا جديــًدا مقترًحــا لنمــوذج التقييــم اآللــي وأحــد 

ــه: ــي بأن ــم اآلل النمــاذج، إذ ُعــرف منــوذج التقيي

"نظــام يوفــر مؤشــًرا لقيمــة أصــل محــدد يف تاريــخ 
محــدد، باســتخدام أســاليب احلســاب بطريقــة آليــة. 
اآللــي مبتطلبــات  التقييــم  يفــي منــوذج  أال  وميكــن 

النمــوذج علــى النحــو احملــدد يف هــذا الســرد".

تضمنــت مســودة العــرض أيًضــا مراجعــات مقترحــة 
الــواردة  و"القيمــة"  "للتقييــم"  احلاليــة  للتعريفــات 
الدوليــة. وعــالوة علــى ذلــك،  التقييــم  يف معاييــر 
ــًدا عــن إدارة  ــرض ِقســًما جدي ــت مســودة الع تضمن
يف  احلالــي  البنــد  مــع  بالتزامــن  للعمــل  البيانــات 
النمــاذج، والــذي أُضيــف إلــى معيــار التقييــم الدولــي 

رقــم 105.
التقييــم  معاييــر  يف  وأســاليبه  التقييــم  مناهــج   -
.)2020 ينايــر   31 مــن  بــدًءا  )الســارية  الدوليــة 
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نتيجــة لهــذا االنتشــار، اتخــذ مجلس معاييــر التقييم 
الدوليــة قــراًرا بتأجيــل إدراج مصطلحــي "منــوذج 
التقييــم  معاييــر  يف  و"النمــوذج"  اآللــي"  التقييــم 
الدوليــة، عــالوة علــى القســم اجلديــد بخصــوص 
"إدارة البيانــات" حتــى يتســنى إجــراء مزيــد مــن 
الدراســات لضمــان إفــادة جميــع التخصصــات بهــذه 

املراجعــات املقترحــة باملعيــار العــام.

العامــة  للمعاييــر  مراجعــًة  حالًيــا  اللجــان  جُُتــري 
إضافيــة  أقســام  إلدراج  الدوليــة  التقييــم  ملعاييــر 
وســوف  والنمــاذج.  واملُدخــالت  البيانــات  بشــأن 
مــع  التاليــة  الطبعــة  يف  اإلدراجــات  هــذه  تُنشــر 
معاييــر التقييــم الدوليــة، بدايــة مــن يوليــو 2024. 
وقــرر مجلــس معاييــر التقييــم الدوليــة نشــر ورقــة 
الــرأي هــذه يف تلــك األثنــاء كوســيلة لالســتجابة 

بالســوق. املشــاركن  لطلبــات 

ويتمثــل الوضــع احلالــي ملجلــس معاييــر التقييــم 
اآلليــة  التقييــم  منــاذج  اســتخدام  يف  الدوليــة 
الســكني املضمــون، بخــالف  ألغــراض اإلقــراض 
ذلــك، ال ميكــن أن يــؤدي إلــى إصــدار تقييــم ميتثــل 
املتطلبــات  وتُســتَوَفى  الدوليــة  التقييــم  ملعاييــر 

الدوليــة. التقييــم  معاييــر  يف  الــواردة  األخــرى 

هــل منــوذج التقييــم الســكني اآللــي ميكــن أن 
يصــدر تقييًمــا ميتثــل ملعاييــر التقييــم الدولية؟

عنــد حتديــد مــا إذا كان منــوذج التقييــم الســكني 
اآللــي ميتثــل ملعاييــر التقييــم الدوليــة أم ال، يلــزم 
أواًل مالحظــة أن التقييــم يُعــد "عمليــة" أو "إجــراء".
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التقييمــات التــي تســتخدم منــاذج آليــة بشــكل كامــل 
أو جزئــي، مــع إدراج حكــم مهنــي عليهــا، قــد متثــل 
تقييمــات ممتثلــة ملعاييــر التقييــم الدوليــة، ممــا يتيح 
للمقيــم متابعــة جميــع املتطلبــات الــواردة يف معاييــر 
التقييــم الدوليــة، ومــن ثــم ميكــن اســتخدام منــوذج 
التقييــم الســكني اآللــي كأداة يف عمليــة التقييــم، 
بالكامــل، وال  املُقيِّــم مســؤواًل عنهــا  يكــون  والتــي 
يــزال بإمكانــه إصــدار تقييــم ميتثــل ملعاييــر التقييــم 
الدوليــة. ومــع ذلــك، وكمــا هــو محــدد أدنــاه، ال 
ميكــن أن يــؤدي منــوذج التقييــم اآللــي الســكني، مــن 
ــم وفهــم النمــوذج، إلــى إصــدار  دون مدخــالت املُقيِّ

تقييــم يتمثــل ملعاييــر التقييــم الدوليــة.

حتــدد النســخة احلاليــة مــن معايير التقييــم الدولية 
)الســارية بــدًءا مــن 31 ينايــر 2022( التقييــم بأنه:

"إجــراء أو عمليــة حتديــد رأي أو اســتنتاج لقيمــة 
أصــل علــى أســاس القيمــة امُلعلنــة يف تاريــخ محــدد 

الدوليــة". التقييــم  باالمتثــال ملعاييــر 

عــالوة علــى ذلــك، حتــدد معاييــر التقييــم الدوليــة 
القيمــة بأنهــا:

تتوافــق  التــي  التقييــم  النــاجت عــن عمليــة  "الــرأي 
مــع معاييــر التقييــم الدوليــة. ومتثــل تقديــًرا ســواء 
للمقابــل النقــدي األكثــر احتمــااًل حلصــة يف أصــل 
أو للفوائــد االقتصاديــة حليــازة حصــة يف أصــل علــى 

أســاس القيمــة امُلعلنــة".

"اســتنتاج  أو  "رأي"  إلــى  التعريفــان  هــذان  يشــير 
الدوليــة. التقييــم  ملعاييــر  باالمتثــال  قيمــة" 

متطلبــات  عــدة  اإلجــراء  أو  العمليــة  هــذه  تشــمل 
ذات الصلــة بنطــاق العمــل واإلســتقصاء واالمتثــال 
واإلقــرار وطــرق وأســاليب التقييــم وأســس القيمــة، 
حيــث يتعــن الوفــاء بــكل هــذه املتطلبــات إلصــدار 

تقييــم ميتثــل ملعاييــر التقييــم الدوليــة.

أو ال تتضمــن،  الســكنية،  التقييمــات  قــد تتضمــن 
هــذه  تضمنــت  وإذا  تقييــم.  منــوذج  اســتخدام 
التقييمــات منوذًجــا، فمــن املمكــن أمتتة هــذا النموذج 
إلــى حــد مــا، ومــن ثــم يصــدر مــا ميكــن اإلشــارة إليــه 
بـ"التقييمــات التــي جُُتــرى باســتخدام منــاذج التقييــم 
التقييــم  منــاذج  مبســاعدة  "التقييمــات  أو  اآلليــة" 
اآلليــة". تقييــم املُقيِّــم مبســاعدة منــاذج التقييم اآللية 
هــو أحــد أنــواع التقييمــات اآلليــة التــي يتيحهــا بعــض 
اآلخريــن،  واملشــاركن  التقييــم  خدمــات  مقدمــي 
حيــث "يفحــص" املُقيِّــم النتيجــة الصــادرة عــن منــوذج 
التقييــم اآللــي. وجُتــدر مالحظــة أن تقييــم املُقيِّــم 
مبســاعدة منــاذج التقييــم اآلليــة هــو تقييــم ال ميتثــل 
ملعاييــر التقييــم الدوليــة كمــا هــو موضــح يف هــذا 
ــم مراجعــة لنتائــج منــوذج  ــال، حيــث يُجــري املُقيِّ املث
التقييــم اآللــي، وليــس لتقييــم ميتثــل ملعاييــر التقييــم 
ملعاييــر  ميتثــل  تقييــم  إصــدار  يتضمــن  الدوليــة. 
التقييــم الدوليــة إمــكان اســتخدام املُقيِّــم لنمــوذج 
التقييــم اآللــي كأداة يف العمليــة، لكــن يجــب عليــه 
الدوليــة.  التقييــم  معاييــر  متطلبــات  جميــع  اتبــاع 
ومــع ذلــك، تشــير احلالــة العكســية إلــى ذلــك، حيــث 
يكتفــي املُقيِّــم بالتحقــق مــن نتائــج منــوذج التقييــم 
اآللــي، وهــو مــا ال يشــكل تقييًمــا ممتثــاًل ملعاييــر 

التقييــم الدوليــة.
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منوذج التقييم  .90
جماعــي  بشــكل  التقييــم  منــوذج  يشــير   .90.1
واملناهــج  واألنظمــة  األســاليب  إلــى 
النوعيــة  والتقديــرات  والتقنيــات  الكميــة 
وتوثيقهــا. القيمــة  لتقديــر  املُســتخدمة 
عنــد اســتخدام منــوذج تقييــم أو إعــداده،   .90.2

يجــب علــى املُقيِّــم:
املناســبة  بالســجالت  )أ( االحتفــاظ   •
إعــداده. أو  النمــوذج  اختيــار  لدعــم 
ــم  ــم مخرجــات منــوذج التقيي )ب( فه  •
والشــروط  املهمــة  واالفتراضــات 
مــع  اتســاقها  مــن  والتأكــد  املقيــدة، 

ونطاقــه. القيمــة  أســاس 
الرئيســية  املخاطــر  مراعــاة  )ج(   •
املقدمــة يف  باالفتراضــات  املرتبطــة 

التقييــم. منــوذج 
بغــض النظــر عــن طبيعــة منــوذج التقييــم،   .90.3
حتــى يكــون التقييــم ممتثــاًل ملعاييــر التقييــم 
مــن  التأكــد  املُقيِّــم  علــى  يجــب  الدوليــة، 
امتثــال التقييــم جلميــع املتطلبــات األخــرى 

الــواردة يف معاييــر التقييــم الدوليــة.

ال يدعــم الوضــع احلالــي إلعــداد منــاذج التقييــم 
منــوذج  يتيــح  أن  إمكانيــة  صريــح  بشــكل  اآلليــة 
التقييــم الســكني اآللــي "رأًيــا" أو "اســتنتاج قيمــة" 

للُمقيِّــم املهنــي  التقديــر  مدخــالت  بــدون 

الدوليــة،  التقييــم  ملعاييــر  االمتثــال  منظــور  مــن 
ــم االســتعانة بتقديــره املهنــي  فبمجــرد أن يبــدأ املُقيِّ
منــوذج  يف  محــددة  مدخــالت  إدراج  أو  الســتبعاد 
التقييــم اآللــي، فــإن النمــوذج ال يُعــد آلًيــا بالكامــل 
بعــد ذلــك. ونتيجــة لذلــك، يجــب تطبيــق املتطلبــات 
التاليــة الــواردة يف املعاييــر العامــة ملعاييــر التقييــم 
الدوليــة، مبــا يف ذلــك األوامــر الــواردة يف منــوذج 
معاييــر التقييــم الدوليــة رقــم  105 - طــرق وأســاليب 
التقييــم، حتــى يكــون التقييــم متوافًقــا مــع معاييــر 

التقييــم الدوليــة:
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ــم أن يتأكــد مــن أن التقييــم ميتثــل  " يجــب علــى امُلقيِّ
لكافــة متطلبــات معاييــر التقييــم الدوليــة ليحقــق 
شــرط امتثــال النمــوذج للمعاييــر بغــض النظــر عــن 

طبيعــة منــوذج التقييــم.".

باســتخدام  التقييــم  كان  إذا  مــا  لفهــم  لذلــك، 
أن ميتثــل  اآللــي ميكــن  الســكني  التقييــم  منــوذج 
التقييــم الدوليــة،  الــواردة يف معاييــر  للمتطلبــات 
فمــن الضــروري مراجعــة املعاييــر العامــة ملعاييــر 
التقييــم الدوليــة، حتــى ميكــن فهــم أي عوائــق حتــول 
دون هــذا االمتثــال. عــالوة علــى ذلــك، يتعــن علــى 
املُقيِّــم فهــم واختبــار منــوذج التقييــم الســكني اآللــي 

ليكــون ممتثــاًل ملعاييــر التقييــم الدوليــة.

يجــب إبــراز هــذه املتطلبــات أيًضــا يف إطــار معاييــر 
التقييــم الدوليــة، الــذي ينــص علــى مــا يأتــي فيمــا 

يتعلــق باالمتثــال للمعاييــر:

االمتثال للمعايير  .10
التقييــم  بــأن  مفــاده  بيــان  إصــدار  عنــد   .10.1
ملعاييــر  وفًقــا  يُجــرى،  وســوف  يُجــرى، 
ــا  ــة، فــإن ذلــك يعنــي ضمنًي ــم الدولي التقيي
جلميــع  باالمتثــال  أُعــد  قــد  التقييــم  أن 
املعاييــر ذات الصلــة الصــادرة عــن مجلــس 

الدوليــة. التقييــم  معاييــر 
ملعاييــر  ممتثــاًل  التقييــم  يكــون  وحتــى   .10.2
التقييــم الدوليــة، يجــب أن ميتثــل املُقيِّــم 
معاييــر  يف  الــواردة  املتطلبــات  جلميــع 

الدوليــة. التقييــم 

يف الواقــع، تختلــف منــاذج التقييــم مــن حيــث النطــاق 
والتعقيــد، بدايــة مــن جــدول بيانــات بســيط يُســتخدم 
القابلــة  األصــول  حتليــل  علــى  املُقيِّــم  ملســاعدة 
للمقارنــة أو حلســاب متوســط القيــم، وصــواًل إلــى 
منــاذج التعلــم اآللــي املتطــورة التــي تســتخدم بالــذكاء 
ويف  املُقيِّــم.  مــن  مدخــالت  أي  دون  االصطناعــي 
حالــة منــاذج التعلــم اآللــي، يجــري النمــوذج األبحــاث 
وعمليــة "التفكيــر" بنفســه، حيــث يــؤدي غمــوض هــذا 
النمــوذج إلــى عــدم قــدرة املُقيِّــم يف احلكــم علــى 

ــم. التقيي

فعلــى  النطــاق،  بهــذا  كبيــرة  اختالفــات  وتوجــد 
ــم  ــا املُقيِّ ــال، قــد يشــمل منــاذج يكــون فيه ســبيل املث
هــو املُعــد، أو علــى األقــل يــدرك بالكامــل جميــع 
االفتراضــات واحلســابات واملعاييــر، أو قــد يشــمل 
ــم  ــم صممــه شــخص آخــر، ويكــون املُقيِّ منــوذج تقيي
مجــرد مســتخدم وعلــى درايــة بســيطة باالفتراضــات 
ــد االعتمــاد  ــر املُســتخدمة. وعن واحلســابات واملعايي
ــم  علــى منــوذج صممــه طــرف خارجــي، يتحمــل املُقيِّ
املســؤولية ذاتهــا كمــا هــو احلــال عنــد االعتمــاد علــى 
أي خبيــر آخــر إلجــراء حتليل خارج مجال تخصصه. 
ال يجــوز للمقيــم االعتمــاد دون تدقيــق علــى ذلــك 
النمــوذج دون أســاس مدعــوم للقيــام بذلــك، حيــث 
ــم مدخــالت  ــل لتقيي ــم إجــراء حتلي ــى املُقيِّ يجــب عل
البيانــات واالفتراضــات التــي تســتند إليهــا مدخــالت 

ــم. ــا لغــرض التقيي ــات، ومــدى مالءمته البيان

علــى الرغــم مــن أن جميــع املتطلبــات املُدرجــة يف 
الفقــرة 90 أعــاله مهمــة، فإنــه قــد تتمثــل املتطلبــات 
األهــم يف الفقــرة 90.3 التــي تنــص علــى مــا يأتــي:
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عــالوة علــى ذلــك، وفيمــا يتعلــق بالكفــاءة، ينــص 
إطــار معاييــر التقييــم الدوليــة علــى مــا يأتــي:

"يجــب أن يتولــى إعــداد التقييمــات فــرد أو مجموعــة 
مــن األفــراد أو أحــد أفــراد املؤسســة، بغــض النظــر 
أو يعمــل  الفــرد موظًفــا داخلًيــا  إذا كان هــذا  عمــا 
يتمتــع  أن  وبشــرط  )خارجــي(،  التعاقــد  بنظــام 
هــذا الفــرد باملؤهــات الازمــة والقــدرات واخلبــرات 
إلجــراء التقييــم بطريقــة تتســم باملوضوعيــة وعــدم 
التحيــز والكفــاءة، ومــع مراعــاة اجلوانب األخاقية، 
وأن تتوفــر لديــه املهــارات الفنيــة واخلبــرة واملعرفــة 
بهــا  يحــدث  التــي  واألســواق  التقييــم  مبوضــوع 
التــداول، وأن يكــون علــى درايــة كذلــك بالغــرض مــن 

التقييــم".

وعلــى الرغــم مــن أن املُقيِّــم قــد يوضــح أنــه يفــي 
التقييــم  وأنــه يســتخدم منــوذج  املتطلبــات،  بهــذه 
ــم،  ــي فقــط كجــزء مــن أســلوب التقيي الســكني اآلل
فــإن التقييــم الصــادر ال يــزال غيــر ممتثــل ملعاييــر 
التقييــم الدوليــة. ال ميكــن إصــدار تقييــم ميتثــل 
ملعاييــر التقييــم الدوليــة باســتخدام منــوذج التقييــم  
الســكني اآللــي. وعلــى الرغــم مــن أن منــوذج التقييم 
ــي ميكــن أن يقــدم اســتنتاًجا للقيمــة،  الســكني اآلل
فــال ميكــن للنمــوذج إتاحــة "رأي عــن القيمــة"، ومــن 
ــي  ــم الســكني اآلل ــإن اســتخدام منــوذج التقيي ــم ف ث
ســواء  أخــرى،  ألغــراض  أو  املضمــون  لإلقــراض 
أكان يفــي بشــروط اإلقــراض العقــاري أم ال، لــن 
ميتثــل ملعاييــر التقييــم الدوليــة، ألنــه ال ميكــن أن 

ــات األساســية. ــذه املتطلب ــي به يف
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ــات املُدرجــة يف  ــع املتطلب ــن أن جمي ــى الرغــم م عل
الفقــرة 90 أعــاله مهمــة، فإنــه قــد تتمثــل املتطلبــات 
األهــم يف الفقــرة 90.3 التــي تنــص علــى مــا يأتــي:

 ز(       أساس القيمة املستخدمة: بناًء على املعيار 
104 "أسس القيمة"، يجب أن يكون أساس 
القيمــة مناســًبا لغــرض التقييــم. كمــا يجــب 
ذكــر مصــدر أّي تعريــف مســتخدم كأســاس 
للقيمــة، أو أن يتــم شــرحه. وال ينطبــق هــذا 
الشــرط علــى مراجعــة التقييــم عندمــا ال 
يطلــب تقــدمي أّي رأي يف القيمــة أو تعليــق 

علــى أســاس القيمــة املســتخدم. 
ــم وأي قيــود بــه:  )ط(    طبيعــة ونطــاق عمــل املُقيِّ
علــى  حــدود  أو  قيــود  أي  يجــب حتديــد 
يف  التحليــل  و/أو  واالستفســار  املعاينــة 
مهمــة التقييــم )راجــع إطــار معاييــر التقييــم 
لــم  إذا   )60.4-60.1 الفقــرات  الدوليــة، 
تتوفــر املعلومــات ذات الصلــة نظــًرا إلــى أن 
شــروط التكليــف تقيــد التحقيــق، فيجــب 
افتراضــات  وأي  القيــود  هــذه  حتديــد 
الزمــة أو افتراضــات خاصــة )راجــع معيــار 
التقييــم الدولــي رقــم 104 - أســس القيمــة، 
لهــذا  نتيجــة   )200.5-200.1 الفقــرات 

التقييــد.
)ي(     طبيعة ومصدر املعلومات التي يعتمد عليها 
ــة ومصــدر أّي  ــد طبيع ــم: يجــب حتدي املُقيِّ
ــم االعتمــاد عليهــا، باإلضافــة  معلومــات يت
إلــى نطــاق األبحــاث التــي يجــب إجراؤهــا 

أثنــاء عمليــة التقييــم.

التقييــم  معاييــر  عمــل  نطــاق  متطلبــات  مــا 
الدوليــة التــي ال ميكــن لنمــوذج التقييــم الســكني 
اآللــي حتقيقهــا مبعــزل عــن باقــي املتطلبــات؟

معيــار التقييــم الدولــي رقــم 101 - نطــاق العمــل، 
يتضمــن "الشــروط األساســية للتقييــم، مثــل األصــول 
املـُـراد تقييمهــا، والغــرض مــن التقييــم، ومســؤوليات 
األطــراف املشــاركة يف التقييــم". يقــدم معيــار التقييم 
الدولــي رقــم 101 الفقــرة 20.3 قائمــة بالعناصــر 
التــي يجــب علــى املُقيِّــم إبالغهــا وفــق نطــاق عملهــم. 
وال تســبب أغلبيــة هــذه العناصــر أي مخــاوف عنــد 
اســتخدام منــوذج التقييــم اآللــي الســكني. ومــع ذلــك، 
فقــد تتســبب املتطلبــات اآلتية يف بعض اإلشــكاليات: 

)أ(      هويــة املُقّيــم: ميكــن أن يكــون املُقّيــم شــخًصا 
أو مجموعــة أشــخاص أو منشــأًة. وإذا كان 
صلــة  أو  وثيقــة،  عالقــة  أّي  املُقّيــم  لــدى 
التقييــم، أو مــع األطــراف  باألصــل محــل 
يف  املُقّيــم  أن  أو  بالتقييــم،  العالقــة  ذوي 
وضــع ال يُســمح لــه بإعــداد تقييــم موضوعــّي 
ــم اإلفصــاح  ــز، ويجــب علــى املُقّي غيــر متحّي
عــن هــذه العوامــل يف بدايــة مهمــة التقييــم. 
وإذا لــم يتــم اإلفصــاح عــن ذلــك تكــون مهمــة 
التقييــم غيــر ممتثلــًة للمعاييــر. وإذا احتــاج 
مــن  أهميــة  ذات  مســاعدة    إلــى  املُقّيــم 
آخريــن فيمــا يتعلــق بــأّي جانــب مــن جوانــب 
مهمــة التقييــم فيجــب االتفــاق علــى طبيعــة 
ــم  ــا ومــن ث املســاعدة ومــدى االعتمــاد عليه

ــا. توثيقه
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املدخــالت،  تلــك  مــن  العديــد  أمتتــة  إلــى  نظــًرا 
إن  قــدر ممكــن،  بأقــل  منهــا  التحقــق  وســيجري 
حــدث حتقــق، وســتخضع ملجموعــة مــن احملــددات 
لــن يتمكــن املُقيِّــم مــن  والقيــود. ونتيجــة لذلــك، 
البيانــات  مصــادر  مالءمــة  مــدى  علــى  التعليــق 
واملدخــالت واالفتراضــات ذات الصلــة. ويف الواقــع، 
إذا لــم يكــن املُقيِّــم مشــارًكا يف عملية منــوذج التقييم 
اآللــي الســكني، فــال ميكــن الوفــاء باملتطلــب ")أ(".

مــا متطلبــات معاييــر التقييــم الدوليــة للتقصــي 
وإعــداد التقاريــر؟

معيــار التقييــم الدولــي رقــم 102 - ينــص التقصــي 
واالمتثــال علــى:

واالســتقصاء  البحــث  أعمــال  تناســب  أن  يجــب   "
التــي جتــري يف إطــار مهمــة التقييــم غــرض التقييــم 
وأســاس القيمــة. وتشــمل اإلشــارة للتقييــم وأعمــال 

التقييــم يف هــذا املعيــار مراجعــة التقييــم أيًضــا".

تنص الفقرة رقم 20.23 على:

" يجــب جتميــع األدلــة الكافيــة عــن طريــق وســائل، 
مثــل: الزيــارة امليدانيــة، واملعاينــة، واالستفســارات، 
حتليــات  وإجــراء  حســابية،  عمليــات  وإجــراء 
لضمــان تعزيــز أعمــال التقييــم علــى نحــو مائــم. 
وعنــد حتديــد نطــاق األدلــة والشــواهد الضروريــة 
يحتــاج امُلقّيــم إلــى احلكــم املهنــي للتأكــد مــن كفايــة 
تفــي  وأنهــا  عليهــا  احلصــول  مت  التــي  املعلومــات 

التقييــم". بغــرض 

واالفتراضــات  املهمــة  االفتراضــات  )ك( 
اخلاصــة: يجــب تســجيل كافــة االفتراضات 
ــة واالفتراضــات اخلاصــة املوضوعــة  املهم
أثنــاء تنفيــذ أعمــال التقييــم  وعنــد إعــداد 

التقريــر.
وفًقــا  ســيُعد  التقييــم  أن  علــى  التأكيــد   )ن( 
ملعاييــر التقييــم الّدولّيــة وأن املُقيِّــم ســيقدر 
املهمــة:  املدخــالت  كافــة  مالءمــة  مــدى 
معاييــر  عــن  اخلــروج  ذكــر طبيعــة  يجــب 
ــة، مثــل: حتديــد أّن التقييــم  التقييــم الّدولّي
قــد مّت وفًقــا ملعاييــر التقييــم الّدولّيــة ولوائح 
الضرائــب احملليــة. )انظــر "إطــار معاييــر 
 60.4-60.1 الفقــرات  الدوليــة"  التقييــم 

املعاييــر(.  املتعلقــة باخلــروج عــن 

باســتثناء )ز(، وهــو مــا ســنتناوله الحًقــا يف هــذا 
يف  الــواردة  املتطلبــات  نراجــع  فعندمــا  البحــث، 

الدولــي: التقييــم  معيــار 
ــر  ــد الكثي ــم تأكي ــه يت - أســس القيمــة، فإن  104
مــن هــذه املتطلبــات بشــكل أكبــر يف الفقــرة 
الــواردة مســبًقا بشــأن منــاذج التقييــم يف 
مناهــج   -  105 الدولــي  التقييــم  معيــار 
علــى  التطبيــق  ويجــري  التقييــم،  وطــرق 
ســواء  التقييــم،  منــاذج  جميــع  اســتخدام 

كانــت آليــًة بالكامــل أو شــبه آليــة.

ــم  عنــد مراجعــة هــذه املتطلبــات، ومــا لــم يكــن املُقيِّ
بنمــوذج  املدخــالت  يف  كامــل  بشــكل  حتكــم  قــد 
املُقيِّــم  يكــون  أن  املرجــح  غيــر  فمــن  التقييــم، 
باملتطلبــات يف  الوفــاء  قــادًرا علــى  علــى األرجــح 
أعــاله.  الــواردة  و)ن(  و)ك(  و)ي(  العناصــر )ط( 
وقــد ُصممــت العديــد مــن منــاذج التقييــم الســكني 
اآلليــة مبدخــالت بســيطة مــن املُقيِّــم، ومــن غيــر 
ــم مــن تقييــم مالءمــة جميــع  املرجــح أن يتمكــن املُقيِّ

املهمــة، املدخــالت 
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الفقــرة   102 رقــم  الدولــي  التقييــم  معيــار  ينــص 
20.3 علــى أنــه علــى الرغــم مــن إمــكان االتفــاق 

علــى نطــاق تقصــي املُقيِّــم، فإنــه يجــب عليــه:

كافــة  لتقييــم  كافًيــا  حتليــًا  امُلقّيــم  يجــري  "أن 
املدخــات واالفتراضــات وحتديــد مــدى ماءمتهــا 
لغــرض التقييــم. فــإذا كانــت القيــود املفروضــة علــى 
البحــث كبيــرًة بحيــث ال يتمكــن امُلقّيــم مــن تقييــم 
يجــب  عندهــا  كاف  بشــكل  والفرضيــات  املدخــات 
عــدم ذكــر أن التقييــم قــد مت إعــداده وفًقــا ملعاييــر 

الّدولّيــة". التقييــم 

يتمكــن  لــن  الســكني،  اآللــي  التقييــم  منــوذج  يف 
املُقيِّــم مــن "تقييــم جميــع املدخــالت واالفتراضــات" 
حيــث أُجريــت برمجــة مســبقة للعديــد مــن معلّمــات 
النمــوذج. لذلــك، مــن احملتمــل أن تكــون "القيــود 
املفروضــة علــى عمليات التقصي" يف منوذج التقييم 
الســكني اآللــي كبيــرة إلــى درجــة ال متّكــن املُقيِّــم من 
إجــراء تقييــم كاٍف للمدخــالت واالفتراضــات، ومــن 
ــم  ــة التقيي ــح بإجــراء عملي ــم "يجــب عــدم التصري ث

وفًقــا ملعيــار التقييــم الدولــي".

ــي رقــم 103 - يســلط إعــداد  ــم الدول ــار التقيي معي
ينــص  كمــا  املســألة  هــذه  علــى  الضــوء  التقاريــر 

:10.2 الفقــرة 

وواضًحــا  دقيًقــا  وصًفــا  التقريــر  يقــدم  أن  "يجــب 
واســتخدامها  وغرضهــا،  التقييــم،  مهمــة  لنطــاق 
)وأّي قيــود علــى ذلــك االســتخدام(، واإلفصــاح عــن 
 ،104 )املعيــار  افتراضــات خاصــة  أو  افتراضــات  أّي 
أوجــه  وكذلــك   ،)200.4 الفقــرة  القيمــة"،  "أســس 
الغمــوض املهمــة، والظــروف امُلقّيــدة التــي تؤثــر علــى 

بشــكل مباشــر". التقييــم 

مــن  الســكنية،  اآلليــة  التقييــم  منــاذج  حالــة  يف 
التقييــم  محــل  العقــارات  تخضــع  أن  املســتحيل 
ماديــة  ملعاينــة  املماثلــة(  العقــارات  عــن  )ناهيــك 
لتحديــد قابليتهــا للمقارنــة دون مســاعدة املُقيِّــم. 
ومــع ذلــك، إذا تضمــن اســتخدام منــوذج التقييــم 
بيانــات  ومصــادر  ماديــة  معاينــًة  اآللــي  الســكني 
بديلــة أخــرى ذات صلــة لتقييــم احلالــة، واملتطلبــات 
األخــرى الــواردة يف معيــار التقييــم الدولــي، مبــا 
يف ذلــك التقديــر املهنــي للمقيــم، فقــد ينتــج عــن 
ذلــك تقييــم ميتثــل ملعاييــر التقييــم الدوليــة نظرًيــا، 
بشــرط تلبيــة املتطلبــات األخــرى ملعاييــر التقييــم 
الدوليــة. ومــع ذلــك، جُتــدر اإلشــارة إلــى أن منــوذج 
ــم يعــد  ــم الســكني اآللــي يف هــذه احلــاالت ل التقيي

آلًيــا بالكامــل.

عــالوة علــى ذلــك، يقــدم العالَــم الواقعــي يف بعــض 
األحيــان حتديــات مثيــرة للمقيــم. فقــد يكــون ألصــل 
موضــوع التقييــم ســمات جُتعــل قيمتــه أقــل ممــا 
هــو متعــارف يف الســوق. وعوًضــا عــن ذلــك، فقــد 
يتضمــن األصــل عناصــر تخضــع للتطويــر، والتــي 
يجــب مراعاتهــا يف إطــار فرضيــة القيمــة "أعلــى 
غيــر  فمــن  احلالتــن،  ويف  اســتخدام".  وأفضــل 
ــار هــذه الســمات بشــكل مناســب مــن  املرجــح إظه
خــالل منــوذج التقييــم اآللــي الســكني. ومــع ذلــك، 
إذا شــارك املُقيِّــم يف العمليــة مــن البدايــة، فقــد 
ــم يف  ــة املُقيِّ ــا دمــج اســتنتاجات معاين ــح ممكًن يصب
منــوذج تقييــم ســكني شــبه آلــي. ســيؤدي ذلــك إلــى 

ــر دقــة. ــم أكث ــج تقيي نتائ
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منــوذج  يفــي  أن  املرجــح  غيــر  مــن  أخــرى،  مــرة 
التقييــم الســكني اآللــي مبتطلبــات إعــداد التقاريــر 
مبفــرده. بينمــا قــد يتمكــن منــوذج التقييــم الســكني 
اآللــي مــن إعــداد تقريــر موحــد يفــي مبتطلبــات 
إفصــاح محــددة، إال أن قدرتــه علــى تقــدمي تفاصيــل 
واضحــة بشــأن االعتبــارات املعقولــة وتأثيــر بعــض 
أمــًرا  يظــل  التقييمــات  جميــع  يف  االفتراضــات 

مشــكوًكا يف حتققــه بدرجــة كبيــرة.

www.ivsc.ong13



ورقة الرأي

مناذج التقييم اآللية والتقييامت السكنية

مجلــس معايــر

التقييــم الدوليــة

14 www.ivsc.ong

ومــع ذلــك، ال تُعــد جميــع التقييمــات مجــرد "إجــراء 
أو عمليــة حتديــد رأي أو اســتنتاج قيمــة"، إذ يجــري 
اإلبــالغ عــن جميــع أســس القيمــة علــى أنهــا رأي 
القيمــة اخلــاص باملُقيِّــم. وال ميكــن لنمــوذج التقييــم 
ــة الســوقية،  ــي تقــدمي رأي عــن القيم الســكني اآلل
ــة  ــه ال ميكــن إال للبشــر تشــكيل رأي عــن العملي ألن
املتقلبــة،  األســواق  إلــى طبيعــة  ونظــًرا  بالكامــل. 
فهنــاك شــكوك كبيــرة حــول مــا إذا كانــت منــاذج 
التقييــم الســكني اآلليــة احلاليــة متطــورة مبــا يكفــي 
إلدراج أفضــل وأعلــى اســتخدام مبســتوى ُمــرٍض 
مــن املوثوقيــة. كمــا قــد تشــمل مقدمــات القيمــة 
مــع  باالقتــران  اســتخدامها  التــي ميكــن  األخــرى 
احلالي/االســتخدام  االســتخدام  القيمــة  أســاس 
القائــم ومفاهيــم التصفيــة املنظمــة. وهنــاك شــكوك 
التقييــم  كبيــرة بشــأن مــا إذا كان ميكــن لنمــاذج 
الســكني اآلليــة إدراج هــذه الفــروق الدقيقــة بشــكل 

موثــوق وفعــال أم ال.

عــالوة علــى ذلــك، ينــص معيــار التقييــم الدولــي 
رقــم 104 علــى:

"يجــب أن تتســق طبيعــة ومصــدر مدخــات التقييــم 
مــع أســاس القيمــة".

هــل ميكــن أن يكــون منــوذج التقييــم الســكني 
اآللــي ذكًيــا مبــا يكفــي لتفســير معنــى أســاس 

قيمــة محــدد؟

ــار التقييــم الدولــي رقــم 104 - أســس القيمــة  معي
بعــض  يف  عليهــا  )يُطلــق  القيمــة  أســس  يحــدد 
األحيــان اســم "معاييــر القيمــة"( وهــي علــى النحــو:

القيــم  إليهــا  تســتند  التــي  األساســية  "الفرضيــات 
بالتقاريــر". الــواردة 

إلــى  املضمــون  اإلقــراض  حــاالت  معظــم  تســتند 
قيمــة الســوق، والتــي تتحــدد علــى النحــو اآلتــي:

"هــي املبلــغ املقــدر الــذي ينبغــي علــى أساســه مبادلــة 
بــن  التقييــم  تاريــخ  يف  االلتزامــات  أو  األصــول 
علــى  معاملــة  إطــار  يف  راغــب  وبائــع  راغــب  مشــتر 
أســاس محايــد بعــد تســويق مناســب حيــث يتصــرف 
كلُّ طــرف مــن األطــراف مبعرفــة وحكمــة دون قســر 

إجبــار". أو 

جُتــدر اإلشــارة إلــى أن تعريــف القيمــة الســوقية 
يجــب أن يعكــس أعلــى وأفضــل اســتخدام، وهــو:

يعمــل  الــذي  االســتخدام  هــو  اســتخدام  "وأفضــل 
علــى تعظيــم قيمــة وإمكانــات األصــل بأقصــى قــدر 
ممكــن وعلــى النحــو الــذي يجيــزه القانــون ويحقــق 
يكــون  أن  وميكــن  واالقتصاديــة.  املاليــة  اجلــدوى 
االســتخدام  هــو  واألفضــل  األعلــى  االســتخدام 
ويحــدد  بديــٌل،  آخــٌر  اســتخداٌم  أو  احلالــي لألصــل 
ذلــك املشــارك يف الســوق بنــاًء علــى تصوراتــه حــول 

الــذي يرغــب يف دفعــه ". نــوع األصــل والســعر 
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ميكــن لهــذه املتطلبــات أن تســبب مشــكالت عنــد 
اســتخدام منــاذج التقييــم الســكني اآلليــة حلســاب 
ــة بعــض  القيمــة الســوقية، نظــًرا إلــى غمــوض حال
األســواق بشــكل كامــل مــع محدوديــة األدلــة الدقيقة 
املتقدمــة،  األســواق  وحتــى يف  للمقارنــة.  القابلــة 
قــد يكــون مــن الصعــب ضمــان ارتبــاط البيانــات 
اآللــي  الســكني  التقييــم  منــوذج  يف  املُســتخدمة 
باألصــول موضــوع التقييــم. وثمــة مثــال بســيط علــى 
ذلــك يتمثــل يف قيــاس املســاحة، حيــث ال يوجــد 
يف  املســتخدمة  املســاحة  لقيــاس  موحــد  أســاس 
هــذه األســواق، ناهيــك عــن وجــود هــذا األســاس 
بــن األســواق. وتســتند الكثيــر مــن االفتراضــات يف 
منــوذج التقييــم اآللــي الســكني، مثــل إيجــار الســوق 
وتكاليــف التجديــد، إلــى القياس. ومــن دون التقدير 
البشــري املتخصــص، فــإن حــاالت عــدم الدقــة هذه، 
والتــي يُعــد القيــاس حالــة منهــا، ســتؤدي إلــى تعقيــد 
يتــم التوصــل  وإبطــال صحــة مالءمــة أي نتيجــة 

ــي الســكني. ــم اآلل إليهــا مــن خــالل منــوذج التقيي

مــن  مبزيــد  املتطلبــات  هــذه  توضيــح  "وســيَرد   
 105 رقــم  الدولــي  التقييــم  معيــار  يف  التفصيــل 

يأتــي: مــا  علــى  ينــص  الــذي   20.5 الفقــرة 

" يف حــال عــدم ارتبــاط معلومــات الســوق املقارنــة 
باألصــل نفســه، يجــب علــى امُلقّيــم إجــراء حتليــل 
التشــابه  أوجــه  لتحديــد  وكمــّي  نوعــّي  مقــارن 
واالختــاف بــن األصــول املقارنــة واألصــل محــل 
إجــراء  أحياًنــا  الضــروري  مــن  ويكــون  التقييــم. 
املقــارن.  التحليــل  هــذا  أســاس  علــى  تعديــات 
كمــا  معقولــٌة،  التعديــات  هــذه  تكــون  أن  ويجــب 
يجــب أن يوثــق امُلقّيــم أســباب التعديــات وكيفيــة 

كمًيــا". حتديدهــا 
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القــول  األســواق  هــذه  يف  املعقــول  فمــن  لذلــك، 
التقييــم  نتائــج  لدعــم  منــوذج  اســتخدام  بإمــكان 
عنــد اســتخدام أســلوب تقييــم آخــر، لكــن ال ميكــن 
اســتخدام هذا األســلوب فقط أو بشــكل رئيســي يف 

هــذه احلــاالت.

ومــع ذلــك، يتمثــل أحــد التحديــات الرئيســة لنمــاذج 
التقييــم اآلليــة يف معيــار التقييــم الدولــي رقــم 105 

يف الفقــرة 10.7، الــذي ينــص علــى مــا يأتــي:

اســتخدام  مــن  ُيكثــر  أن  امُلقّيــم  علــى  "ينبغــي 
ماحظتهــا  ميكــن  التــي  الصلــة  ذات  املعلومــات 
الثاثــة.  التقييــم  أســاليب  جميــع  يف  الســوق  يف 
يجــب علــى امُلقّيــم إجــراء حتليــل مناســب لتقييــم 
املدخــات واالفتراضــات وحتديــد مــدى ماءمتهــا 
مصدرهــا". عــن  النظــر  بغــض  التقييــم،  لغــرض 

وعلــى الرغــم مــن أن البيانات املُســتخدمة يف منوذج 
التقييــم الســكني اآللــي قــد تــرد مــن "معلومــات 
الســوق القابلــة للمالحظــة"، فرمبــا ال ميكــن للمقيــم 
تقييــم "جميــع املدخــالت واالفتراضــات" نظــًرا إلــى 
مــن  تــرد  قــد  االفتراضــات  هــذه  مــن  الكثيــر  أن 
مباشــرة  مدخــالت  إدراج  دون  النمذجــة،  وحــدة 
ــم. عــالوة علــى ذلــك، ينــص  )أو محــدودة( مــن املُقيِّ
معيــار التقييــم الدولــي رقــم 105 الفقــرة 20.4 علــى 

مــا يأتــي:
" قــد تعنــي الطبيعــة غيــر املتجانســة للعديــد مــن 
األصــول أّنــه ال ميكــن عــادة العثــور علــى أدلــة ســوقية 

تتضمــن معامــات ألصــول متطابقــة أو مماثلــة".

التقييــم الســكني اآللــي  هــل يتضمــن منــوذج 
طــرق وأســاليب تقييــم مختلفــة بــأي مســتوى 

املوثوقيــة؟ مــن 

معيــار التقييــم الدولــي رقــم 105 - تنــص مناهــج 
وطــرق التقييــم علــى أن أســاليب التقييــم الرئيســية 
الثالثــة هــي "أســلوب الســوق" و"أســلوب الدخــل" 
التقييــم  منــاذج  معظــم  لكــن  التكلفــة"،  و"أســلوب 
ــة تســتخدم أســلوب الســوق حصــًرا.  الســكني اآللي
عنــد اختيــار مناهــج وطــرق التقييــم ألحــد األصــول، 
هنــاك عــدة عوامــل يجــب مراعاتهــا، يتمثــل أحدهــا 
لتطبيــق  الالزمــة  املوثوقــة  املعلومــات  "توفــر  يف 
األســاليب"، عــالوة علــى املناقشــات بــن مجلــس 
األصــول امللموســة، لوِحــظ أن الكثيــر مــن األســواق 
وأمريــكا  إفريقيــا  مثــل مناطــق يف  العالــم،  حــول 
اجلنوبيــة والهنــد، لــن تتمكــن مــن اســتخدام منــوذج 
التقييــم الســكني اآللــي نظــًرا إلــى أن البيانــات يف 
هــذه األســواق، ســواء مــن حيــث اجلــودة أو الكميــة، 
ــج دقيقــة.  ــة لتقــدمي نتائ ــر كافي ــر متاحــة أو غي غي
وســيَرد توضيــح هــذه املشــكلة مبزيــد مــن التفصيــل 
ــرة 10.4  ــم 105 الفق ــي رق ــم الدول ــار التقيي يف معي

الــذي ينــص علــى مــا يأتــي:
أو  أســلوب  مــن  أكثــر  يف  امُلقّيــم  ينظــر  أن  "ينبغــي 
طريقــة تقييــم واســتخدامها للتوصــل إلــى مؤشــر 
أو  املعلومــات  تكــون  عندمــا  ســيما  ال  للقيمــة، 
املدخــات غيــر كافيــة حلصــول طريقــة واحــدة علــى 
نتيجــة موثوقــة. وعنــد اســتخدام أكثــر مــن أســلوب 
واحــد أو طــرق متعــددة ضمــن أســلوب واحــد، ينبغــي 
األســاليب  تلــك  مــن  القيمــة  اســتنتاج  يكــون  أن 
يوضــح  أن  ويجــب  معقــواًل،  املتعــددة  الطــرق  أو 
امُلقّيــم يف التقريــر عمليــة تســوية مؤشــرات القيمــة 
املختلفــة إلــى قيمــة واحــدة دون حســاب متوســطها".
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بــن  ماديــة  فــروق  أّي  امُلقّيــم  ُيحلــل  أن  ينبغــي   "
املعامــات املقارنــة واألصــل محــل التقييــم وأن يقــوم 

." عليهــا  تعديــات  بإدخــال 

مــرة أخــرى، لــن يصبــح منــوذج التقييــم الســكني 
دون  الدوليــة  التقييــم  ملعاييــر  ممتثــاًل  اآللــي 
املدخــالت والتقديــرات املهنيــة للمقيــم إلجــراء هــذه 

التعديــالت

الســكني  التقييــم  منــاذج  اســتخدام  ذلــك  يجعــل 
اآلليــة غيــر مالئمــة يف هــذه احلــاالت. وتزيــد هــذه 
األصــول  ســمات  خصوصيــة  بســبب  االحتماليــة 

وانخفــاض وتيــرة التــداول يف الســوق.

الفقــرة   105 رقــم  الدولــي  التقييــم  معيــار  يعمــل 
30.6 علــى حتديــد اخلطــوات الرئيســية يف طريقــة 
ــة للمقارنــة، مبــا يف ذلــك املتطلبــات  ــة القابل املعامل

ــي: اخلاصــة مبــا يأت

)ج(      إجراء حتليل مقارن ُمتســق ألوجه التشــابه 
واالختــاف النوعيــة والكميــة بــن األصــول 

املقارنــة واألصــل محــل التقييــم.
)د(      إجــراء التعديــات الازمــة إن وجــدت علــى 
بــن  الفــروق  لتعكــس  التقييــم  مقاييــس 
املقارنــة  واألصــول  التقييــم  محــل  األصــل 

)د((.  30.12 الفقــرة  )انظــر 

يتطلــب هــذان القســمان التقديــر املهنــي للمقيــم، 
ذلــك بشــكل  تنفيــذ  املرحلــة، ال ميكــن  ويف هــذه 
كاٍف مــن خــالل منــوذج التقييــم الســكني اآللــي دون 
درجــة مــا مــن تدخــل املُقيِّــم. عــالوة علــى ذلــك، 

يعــرض معيــار التقييــم الدولــي رقــم 105.
املُقيِّــم  اختيــارات  متطلبــات  يقــدم   30.7 الفقــرة 
ــات، والتــي تســتند بشــكل كبيــر إلــى كفــاءة  للمقارن
مــن  وســيكون  املهنــي.  وتقديــره  وخبرتــه  املُقيِّــم 
الصعــب إدراج هــذه العوامــل النوعيــة والتقديريــة 
ــم  ــي ســكني دون مشــاركة املُقيِّ ــم آل يف منــوذج تقيي
يف مرحلتــي تصميــم النمــوذج وحتديــد البيانــات. 
"وســيرد توضيــح هــذه املشــكلة مبزيــد مــن التفصيــل 
ــي رقــم 105 الفقــرة 30.8  ــم الدول ــار التقيي يف معي

ــى: ــذي ينــص عل ال
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ــة  ــل جــزًءا مــن العناي ورغــم أن هــذه املتطلبــات متث
الواجبــة القياســية للمقيــم، فإنــه لــن ميكــن تنفيذهــا 
بشــكل عــام يف ســياق منــوذج التقييــم الســكني اآللــي 
تســتلزم  املتطلبــات  هــذه  أغلبيــة  أن  إلــى  نظــًرا 
ــم. ومــرة أخــرى، لــن ميتثــل منــوذج  تدخــاًل مــن املُقيِّ
الدوليــة  التقييــم  التقييــم الســكني اآللــي ملعاييــر 

ــى هــذا األســاس. عل

ينــص معيــار التقييــم الدولــي رقــم 400 الفقــرة 
30.2 علــى مــا يأتــي:

"يجــب علــى امُلقّيــم يف معظــم أســس القيمــة األخــذ 
يف االعتبــار أعلــى وأفضــل اســتخدام للعقــارات الــذي 
قــد يختلــف عــن اســتخدامه احلالــي )انظــر املعيــار 
104 أســس القيمــة، الفقــرة 30,3(، ولذلــك أهميــٌة 
تغييــر  ميكــن  التــي  العقاريــة  للمصالــح  خاصــٌة 

اســتخدامها أو التــي ميكــن تطويرهــا".

ومــع ذلــك مــن املســتبعد، كمــا نُوِقــش مــن قبــل، أن 
تتمكــن منــاذج التقييــم الســكني اآلليــة بشــكل موثوق 
مــن إدراج مفهــوم االســتخدام األعلــى واألفضــل يف 
حالــة التطويــر احلليــة، ممــا يجعــل النمــاذج غيــر 
ممتثلــة ملعاييــر التقييــم الدوليــة علــى هذا األســاس.

اآلليــة  الســكني  التقييــم  لنمــاذج  ميكــن  هــل 
االمتثــال ملعيــار التقييــم الدولــي رقــم  400 -  

العقاريــة؟ امللكيــة  مصالــح 

يف  الــواردة  اإللزاميــة  املتطلبــات  إلــى  باإلضافــة 
املعاييــر العامــة ملعاييــر التقييــم الدوليــة واملوضحــة 
أعــاله، يتعــن أن ميتثــل التقييــم املُشــتق باســتخدام 
منــوذج تقييــم آلــي ســكني للمتطلبــات الــواردة يف 
معيــار التقييــم الدولــي رقــم 400 - مصالــح امللكيــة 

ــة: العقاري

ــات  ــال ملتطلب ــة لالمتث ــي مراعــاة األمــور التالي  ينبغ
وطبيعــة  واالســتقصاء  البحــث  مســتوى  حتديــد 
ــا ومصدرهــا يف  ــاد عليه ــات الواجــب االعتم املعلوم
املعيــار 101 "نطــاق العمــل" 20.3 )ي( واملعيــار 102 
" االمتثــال للمعاييــر وأعمــال البحــث واالســتقصاء ":

ــن  ــق م ــة، إن وجــدت، للتحق ــة املطلوب )أ(      األدل
املصلحة العقارية وأّي مصالح مرتبطة بها.

)ب(    نطاق أعمال املعاينة.
)ج(        مسؤولية احلصول على معلومات عن مساحة 
املبنيــة. واملســاحات  وخصائصــه  املوقــع 
ــى  )د(     مســؤولية التأكــد مــن مواصفــات أي مبًن

وحالتــه.
اخلدمــات  طبيعــة  يف  البحــث  نطــاق  )هـــ(  

وكفايتهــا.  ومواصفاتهــا 
األرض  حالــة  عــن  معلومــات  أّي  وجــود  )و(    

والتربــة.
)ز(      مســؤولية حتديــد العوامــل البيئيــة الفعليــة 

أو احملتملــة.
)ح(     التصاريــح أو القيــود القانونيــة املفروضــة 
علــى اســتخدام العقــارات واملبانــي، وكذلــك 
أّي تغيــرات متوقعــة أو محتملــة يف هــذه 

ــة. ــود القانوني ــح والقي التصاري
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يقــدم معيــار التقييــم الدولــي رقــم 400 تفاصيل أكثر 
عــن اســتخدام أســلوب الســوق لألصــول العقاريــة، 
ويوضح ضمن أسلوب السوق يف الفقرة 50.2 ما يأتي:

"يجــب علــى امُلقّيــم يف معظــم أســس القيمــة األخــذ 
يف االعتبــار أعلــى وأفضــل اســتخدام للعقــارات الــذي 
قــد يختلــف عــن اســتخدامه احلالــي )انظــر املعيــار 
104 أســس القيمــة، الفقــرة 30,3(، ولذلــك أهميــٌة 
تغييــر  ميكــن  التــي  العقاريــة  للمصالــح  خاصــٌة 

اســتخدامها أو التــي ميكــن تطويرهــا".

ينص الفقرة 50.4 على ما يأتي:

أّي  علــى  تطبيقــه  الــذي ميكــن  االعتمــاد  يحــدد   "
بيانــات أســعار مماثلــة يف عمليــة التقييــم مبقارنــة 
التــي  واملعاملــة  للعقــار  املختلفــة  اخلصائــص 
اشــتقت منهــا البيانــات مــع العقــار محــل التقييــم. 
 105 للمعيــار  وفًقــا  االختافــات  مراعــاة  وينبغــي 
30.8، وتشــمل  الفقــرة  التقييــم"،  "أســاليب وطــرق 
عنــد  مراعاتهــا  ينبغــي  التــي  احملــددة  االختافــات 
ال  املثــال  ســبيل  علــى  العقاريــة،  املصالــح  تقييــم 

يلــي: مــا  احلصــر 
)أ(       نــوع املصلحــة املســتمد منهــا األدلــة علــى 
تقييمهــا. يتــم  التــي  املصلحــة  ونــوع  األســعار 

)ب(     املواقع املعنية.
)ج(      نوعية األرض وعمر املباني ومواصفاتها.

)د(      االســتخدام أو تقســيم األراضــي املســموح بــه 
يف كل عقــار. 

)هـ(   الظروف التي مت حتديد السعر فيها وأساس 
القيمة املطلوب.

)و(      التاريــخ الفعلــي لألدلــة علــى األســعار وتاريــخ 
التقييم.

)ز(     ظروف السوق يف وقت املعامات ذات العاقة، 
وكيــف تختلــف عــن الظــروف املوجــودة يف 

تاريــخ التقييــم. 

19
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الرئيســية  املكونــات  إلــى  التقريــر  نتائــج  تنقســم 
اآلتيــة: الثالثــة 

البيانــات  اآللــي:  التقييــم  منــوذج  تطويــر   )1
. ج ذ لنمــا ا و

اآللــي:  التقييــم  منــوذج  تقريــر  إعــداد   )2
الثقــة. ودرجــات  املقاييــس 

اســتخدام منــوذج التقييــم اآللــي واختبــاره:   )3
وعوامــل  املصلحــة  أصحــاب  احتياجــات 

اخلطــر.

قدم التقرير مجموعة من التوصيات، تشمل:
القيــاس  عمليــة  يف  االتســاق  أهميــة   •
ووجــوب إعــداد تقاريــر منــاذج التقييــم 

اآلليــة.
يجــب أن يكــون اختبــار منــوذج التقييــم   •
اآللــي وقياســه وتدقيقه بشــكل مســتقل 

وموحــد.
األدنــى  باحلــد  قائمــة  إعــداد  يجــب   •
مــن عناصــر إعــداد التقاريــر املطلوبــة 
املعتمــدة. النمــاذج  جلميــع  واعتمادهــا 
املدخــالت  هــي  اجلــودة  بيانــات   •
منــاذج  إلعــداد  والتبعيــة  احلاســمة 

اجلــودة. فائقــة  آليــة  تقييــم 
ــر متســقة قــدر  ينبغــي أن تكــون املعايي  •
ومنــاذج  التقديــرات  بــن  اإلمــكان 
جميــع  علــى  عــالوة  اآلليــة،  التقييــم 
األخــرى. التقييــم  وخدمــات  منتجــات 

توضــح هــذه البنــود مجــدًدا أهميــة اســتخدام وحــدة 
واألصــول  التقييــم  محــل  لألصــل  ذاتهــا  املقارنــة 
التقديــر  إدراج  إلــى  واحلاجــة  للمقارنــة،  القابلــة 
املهنــي للمقيــم. هــذا التقديــر مطلــوب يف كل مــن 
إعــداد منــوذج التقييــم اآللــي الســكني، وملراجعــة 
مخرجــات هــذا النمــوذج لضمــان مالءمتــه للغــرض.

اســتخدام  زيــادة  حــول  العامليــة  الــرأي  ورقــة 
الســكنية اآلليــة  التقييــم  منــاذج 

تشــير العديــد مــن مؤسســات التقييــم املهنيــة، التــي 
حتمــل عضويــة مجلــس معاييــر التقييــم الدوليــة، 
إلــى زيــادة اســتخدام منــاذج التقييــم الســكني اآلليــة 
أصــدر   ،2022 أبريــل  يف  املضمــون.  لإلقــراض 
ــع ملؤسســة  ــي التاب ــم اآلل ــق عمــل منــوذج التقيي فري
ــي مــن منــاذج  ــل احلال ــم تقريرهــا عــن "اجلي التقيي
وقــد  اإلســكان".  يف  املُســتخدمة  اآلليــة  التقييــم 

ــي: ــى مــا يأت ــر إل أشــار التقري

تطبيــق  يزيــد  العقاريــة،  الرهــون  مســار  "خــال 
الضخمــة  البيانــات  باســتخدام  اآللــي  التعلــم 
واخلوارزميــات لتحســن اتخــاذ القــرارات وخفــض 
التقييــم  منــاذج  املســتهلكون  يســتخدم  التكاليــف. 
اآلليــة لفهــم قيمــة األصــل األكثــر أهميــة. ويســتعن 
االســتثمار  ومؤسســات  العقاريــون  املقرضــون 
ووكاالت التصنيــف بنمــاذج التقييــم اآلليــة لفهــم 

األســعار". مخاطــر  وتقديــر  وإدارة 
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أقــر مجلــس معاييــر التقييــم الدوليــة نتائــج هــذه 
ــر واللجــان  ــة املعايي ــة مراجع ــر، وتنظــر جلن التقاري
الفنيــة يف مجلــس معاييــر التقييــم الدوليــة حالًيــا 
باألمتتــة  صلــة  ذات  إضافيــة  معاييــر  إدراج  يف 
والنمذجــة يف النســخة التاليــة مــن معاييــر التقييــم 

الدوليــة )تســري بــدًءا مــن 31 يوليــو 2024(.

اخلامتة

ــي  ــم الســكني اآلل ــام، ال يعــد منــوذج التقيي يف اخلت
ميتثــل  املُقيِّــم منوذًجــا  مــن  تدخــل  دون  بالكامــل 

ملعاييــر التقييــم الدوليــة لألســباب اآلتيــة:
إعــداد  يف  املُقيِّــم  مــن  تدخــل  يوجــد  ال   •

املخرجــات. أو  النمــوذج 
ــم مــع مالحظــة أن  عــدم إدراج تقديــر املُقيِّ  •
ــة  ــم الدولي ــر التقيي ــي يف معايي ــم يعن التقيي
ــد رأي أو اســتنتاج  ــة حتدي "إجــراء أو عملي
لقيمــة أصــل علــى أســاس القيمــة املُعلنــة 
يف تاريــخ محــدد امتثــااًل ملعاييــر التقييــم 

الدوليــة".
تعــذر تقــدمي رأي بشــأن القيمــة مــن جانــب   •

الســكني. اآللــي  التقييــم  منــوذج 

إمــكان  عــدم  القيــود  هــذه  تعنــي  ال  ذلــك،  ومــع 
اســتخدام املُقيِّــم لنمــوذج التقييــم الســكني اآللــي 
مــع طريقــة أو أســلوب تقييــم لتقــدمي تقييــم ميتثــل 
ــد  ــى هــذا النحــو، يُِع ــة. وعل ــم الدولي ــر التقيي ملعايي
مجلــس معاييــر التقييــم الدوليــة منــوذج التقييــم 
اآللــي مجــرد أداة تعمــل بشــكل منعــزل وقــد تســاعد 
التقييــم يف إجــراء عمليــة  )أو ال تســاعد( خبيــر 

التقييــم.

للمســاحن  امللكــي  الدولــي  املعهــد  أصــدر  كمــا 
القانونيــن بحًثــا متعمًقــا بشــأن "منــاذج التقييــم 
وعمالئهــا"  املهنــة  علــى  املترتبــة  اآلثــار  اآلليــة: 
يف أبريــل 2022. ويف هــذا البحــث، أقــر املعهــد 
الدولــي امللكــي للمســاحن القانونيــن "باالســتخدام 
واســع النطــاق لنمــاذج التقييــم اآلليــة، ممــا يؤثــر يف 
عمليــة التقييــم وتنفيذهــا، وكذلــك النشــاط املرتبــط 
الرئيســية  املوضوعــات  املعهــد  وحــدد  باملعاملــة"، 

التــي تشــمل:

تؤثــر أمتتــة البيانــات الرقمية واســتخدامها   •
يف عمليــة التقييــم بالكامــل، ملعظــم أنــواع 

العامليــة. األســواق  أغلــب  ويف  األصــول 
يتعــن مواءمــة املعاييــر احلاليــة وأي معاييــر   •
بتأثيــر  يتعلــق  فيمــا  مقترحــة  جديــدة 
املتزايــدة. واألمتتــة  والتقنيــة  البيانــات 
يجــب أن يتطــور مفهــوم العنايــة الواجبــة   •
وأن  التقييمــات،  ومســتخدمي  للمقيمــن 
ــة  ــات الرقمي ــد للبيان يعكــس اإلطــار اجلدي

واألمتتــة.
ومــع زيــادة االعتمــاد علــى األمتتــة ومصــادر   •
البيانــات الرقميــة، يجــب أن يتطــور نطــاق 
بشــأن  والضمــان  املســؤولية  ومســتويات 
املخاطــر  ذلــك  يعكــس  وأن  التقييمــات، 
وكيفيــة توزيــع تلــك املخاطــر بــن أصحــاب 

املصلحــة.
يجــب أن يكــون هنــاك قــدر مــن الوضــوح   •
أطرنــا  وحــدود  نطــاق  اســتيعاب  بشــأن 
مــع  العمــل  إلــى  واحلاجــة  التنظيميــة، 
إلعــداد  واملعياريــة  التنظيميــة  الهيئــات 

كامــل. نظــام  أســلوب 
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يســتمر مجلــس معاييــر التقييــم الدوليــة يف متابعــة 
املوضوعــات يف هــذا املقــال، ويرحــب بطــرح آرائكــم 
وتعليقاتكــم لفهــم املشــكالت املســتمرة )إن وجــدت( 
التــي تواجههــا أنــت أو أصحــاب املصلحــة لديــك 
الســكني  التقييــم  باســتخدام منــاذج  يتعلــق  فيمــا 
واليتــك  نطــاق  يف  املضمــون  لإلقــراض  اآلليــة 

القضائيــة.

إلــى  إضافيــة  تعليقــات  أي  إرســال  برجــاء 
معاييــر  مجلــس  يف  امللموســة  األصــول  مجلــس 
التقييــم الدوليــة عبــر البريــد اإللكترونــي اآلتــي:             

contact@ivsc.org

كمــا هــو موضــح يف جــدول أعمال مشــاورات مجلس 
معاييــر التقييــم الدوليــة، يوجــد العديــد مــن منــاذج 
التقييم الهجينة التي تُعد مناذج تقييم ســكنية شــبه 
مؤمتتــة. وقــد تشــمل هــذه النمــاذج بعــض مدخــالت 
املُقيِّــم يف تصميــم النمــوذج ومصــادر البيانــات، وقــد 
تســتخدم التقديــر املهنــي للمقيــم. ويف هــذه األمثلــة، 
ميكــن أن يكــون منــوذج التقييــم الســكني شــبه اآللــي 
ممتثــالً ملعاييــر التقييــم الدوليــة، ممــا يتيــح للمقيــم 
اتبــاع "جميــع املتطلبــات األخــرى الــواردة يف معاييــر 
املاديــة  املعاينــة  تشــمل  التــي  الدوليــة"،  التقييــم 
لألصــل محــل التقييــم واألصــول القابلــة للمقارنــة.

لألمتتــة  املتزايــد  االســتخدام  املجالــس  الحظــت 
والنماذج يف عملية التقييم، وأدرجت معايير لنموذج 
تقييــم يف معيــار التقييــم الدولــي رقــم 105 طــرق 
وأســاليب التقييــم الفقــرة 90.1 الــذي ينــص علــى:

واألنظمــة  الطــرق  التقييــم  بنمــوذج  ُيقصــد   "
املســتخدمة  النوعيــة  واألحــكام  الكميــة  والوســائل 

." وتوثيقهــا  القيمــة  لتقديــر 

يف ضــوء ذلــك، ســوف تســتمر املجالــس يف إجــراء 
النســخة  وتخطيــط  العامــة  للمعاييــر  مراجعــة 
التاليــة مــن معاييــر التقييــم الدوليــة إلدراج معاييــر 
إضافيــة عــن "توفر البيانــات وموثوقيتها"، و"مالءمة 
النمذجــة والقيــود"، و"مراقبــة اجلــودة واملراجعــة" 
ــات يف هــذه املجــاالت،  ــن التوجيه ــد م ــدمي مزي لتق
خاصــة فيمــا يتعلــق بنمــاذج التقييم اآللية الســكنية.
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