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نبذة عن الرشكة:
رشكة أ .أرته بري التضامنية للتثمني العقاري.
وضعت الرشكة حجر أساسها يف تاريخ  22.10.2010ملزاولة نشاطها
لتقديم الخدمات االستشارية يف مجال التثمني العقاري يف مدينة كونيا
الرتكية.

االستثامرات األنسب واألكرث مرونة للعميل والتي تعد قابلة لعملية
استعادة االستثامر أكرث من غريها.
رشكة أ .أرته بري التضامنية للتثمني العقاري.

تتخذ الرشكة مبدئ الحيادية وااللتزام بأخالق املهنة وقواعدها
دخلت الرشكة قامئة تسلسل مؤسسة رؤوس أموال األسواق ) (SPKحسب أساساً لها ،ولقد ازداد عدد عمالئنا من القطاعني العام والخاص تبعاً
التبليغ رقم  35:ووفق التسلسل VIII :يف تاريخ  20.08.2010ونالت للمصداقية التي نتبادلها مع عمالئنا يف التثمني والتقرير العقاري
أهلية تقديم خدمات العقار واملشاريع للمصارف باإلضافة إىل خدمات
حيث أن التوصيات املذكورة من قبل عمالئنا هي خري دليل،
التعريف بالحقوق وامليزات املتعلقة بالعقار وذلك حسب قرار مؤسسة
تنظيم ومراقبة املصارف ) (BDDKرقم  4150يف تاريخ  13.04.2011ونعترب نحن كل التجارب املهنية واملتطابقة مع املعايري العاملية والكم
الهائل من املعلومات والذي هو رضورياً يف مجال الفحص والتقييم
وترفع الرشكة طاقاتها يف قطاع التثمني العقاري بشكل رسيع وذلك
وتجاربنا املكتسبة يف املجال املايل أيضاً والتفاين يف تأدية العمل عىل
باالعتامد عىل خلفيتها املعرفية وكادرها الخبري ومن خالل الخدمات
أكمل وجه كل هذا نعتربه مثرة أخالقنا يف العمل.
الرسيعة واملوثوقة املقدمة مثل تقديم التقارير الدقيقة وعرض عمليات
التثمني.
رشكة أ .أرته بري التضامنية للتثمني العقاري.
رشكة أ .أرته بري التضامنية للتثمني العقاري.

تتميز الرشكة بقدرتها عىل تلبية الحاجات الحالية واملستقبلية لقطاع
التثمني العقاري
تقوم الرشكة بعرض خدماتها باالعتامد عىل الجامعيني التقنيني و الخرباء
لديها يف مجال التثمني العقاري واملؤهلني من قبل ال ) (SPKوهم
أصحاب خربة ال تقل عن  5إىل  01سنوات يف اختصاص التثمني العقاري.
رشكة أ .أرته بري التضامنية للتثمني العقاري.
تهدف الرشكة أثناء مامرسة عملها إىل نيل لقب الرشكة السابقة يف قطاع
التثمني واالستثامر العقاري ،تعتمد الرشكة عىل فريق عمل ومعايري
زمنية وتقوم بتطبيق آليات دقيقة يف األبحاث وتركز الرشكة عىل توفري

تتألق رشكتنا يف عرض أعاملها من التقرير والتثمني العقاري لكل
العمالء األفراد منهم واملؤسسات وذلك حسب الطلب ووفق قانون
 SPKمبا يتناسب أحكام التبليغ بشكل رسي وحيادي ومدروس وعىل
درجة عالية من املوثوقية واملصداقية وحسن التعامل.
فعاليات رشكتنا منذ تأسيسها يف عام 2010

تقدم رشكتنا خدمات التقرير بشكل حيادي ومستقل للشخصيات
الرفيعة املستوى والرشكات األجنبية واملحلية ومؤسسات الدولة
واملصارف األجنبية واملحلية ورشكاء االستثامرات العقارية ورشكات
التطوير العقاري ومكاتب املحاماة ورشكات التمويل ورشكات الضامن
والتأمني والبلديات ورشكات املراقبة املستقلة والرشكات الوسيطة
واألوقاف وخاصة للرشكات املطبقة لقانون ال  SPKوفق املعايري
العامليةwwwtibir.
www.aartibirgd.com

أهداف ورؤية الرشكة:
رشكتنا التي تأسست بإرشاف رئيس مجلس إدارة الرشكة املدير العام برهان
الدين دوغان تؤمن بوصولها إىل النقاط واالهداف التي حددها مؤسس
الرشكة املدير العام
وعىل املدى البعيد تهدف الرشكة عىل املستوى الفردي إىل نيل مركز مهامً
جنب إىل جنب بالقرب من الرشكات واملؤسسات املفوضة من قبل مؤسسة
رؤوس أموال األسواق ( )SPKومؤسسة تنظيم ومراقبة املصارف ()BDDK
والتعاون والعمل معها ورفع مستوى خدماتها إىل مستوى رفيع جدا ً.
وتعمد الرشكة عىل امليض قدماً إليصال حجم أعاملها إىل املستوى الذي
تستحقه هذه املهنة وخاصة بالقيام بتحديد قيمة بيع ورشاء العقار
املوضوعية والحقيقية والقيام بدراسات الجدوى وتحديد قيمة العقار يف
سجالت املؤسسات وتقديم تقارير املشاريع السكنية الكبرية والقيام بدراسات
الجدوى وتحديد القيمة الرشائية للعقارات املقدمة من قبل البلديات أو
املؤسسات العامة األخرى عن طريق املناقصات أو املقايضات والقيام بتقديم
النرشات اإلعالمية واملحارضات والندوات لتوعية املجتمع يف املواضيع املتعلقة
بقيمة التسوق العقاري يف الدوائر العامة لتحديد القيمة الحقيقية.
ترص رشكتنا يف قراراتها عىل تزويد وتبليغ أصحاب العقارات بالقيمة الرائجة
والحث عىل إجراء التثمني الالزم للعقار ليس فقط عند الحاجة بل يف كل
وقت وبشكل دوري ومن جهة أخرى تتابع مديرية التعليم لدينا فعالياتها
بشكل مكثف لتزود املتدربني يف كوادرها بدروس تعليمية يف مهارات التثمني
العقاري التطبيقي وذلك باستخدام أحدث الطرق املستعملة يف التدريب
والتعليم.
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برهان الدين دوغان

رشكة أ .أرته بري التضامنية للتثمني العقاري.
رئيس مجلس إدارة الرشكة املدير العام

الشهادات املهنية واألهلية:

“

رشكة أ .أرته بري التضامنية للتثمني العقاري.

رشكة تثمني عقاري حاصلة عىل املفوضية من من قبل مؤسسة رؤوس أموال األسواق  SPKومؤسسة تنظيم ومراقبة
املصارف BDDK

شهادة ماركة تجارية مسجلة

شهادة من قبل
مؤسسة رؤوس أموال األسواق

شهادة من قبل مؤسسة التنظيم والتدقيق املرصيف

وثائق وشهادات خربة يف التثمني العقاري تعود ألعضاء اإلدارة يف الرشكة

www.aartibirgd.com
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نظام ضامن الجودة :

“

تطبق الرشكة عىل املوظفني لديها دورات تعليمية وتخضعهم لكورسات تتعلق بضامن الجودة واملبادئ األساسية
األخالقية كاالستقاللية والشفافية واملصداقية والحيادية والكفاءة يف العمل والتحفظ عىل األمور الرسية واالنتباه
الزائد عند تقديم التقارير أو القيام بأي تعديل ودورات فييام يتعلق باملستجدات يف قطاع املهنة واألحكام والقانون
والتغيريات املحدثة وما يجب االلتزام به.

تأخذ كل من مؤسسات التثميني والتقييم ورشكائها ورؤساء
تطبق الرشكة عىل املوظفني لديها دورات تعليمية يف نظام
مجالس اإلدارة واألعضاء واملدراء واملدققني فيها وخرباء التثمني ضامن الجودة وتجعلهم عىل اتصال دائم باملبادئ األساسية
وكل املؤسسات التي متنح وكالة التثمني للمصارف تأخذ عىل األخالقية كاالستقاللية والشفافية واملصداقية والحيادية
عاتقها االلتزام بتوفري نظام الجودة واألمان يف خدمة التثمني مبا والكفاءة يف العمل والتحفظ عىل األمور الرسية واالنتباه الزائد
عند تقديم التقارير وتطلعهم عىل التطورات والتعديالت التي
يكفل ضامن جودة التثمني والتأكد من قيام املصارف بعملها
مبا يتناسب مع األحكام املوضحة واألسس واملبادئ املوضوعة تحدث يف قطاع املهنة و وتحثهم عىل االنتباه اليها وتطبيق
مايجب تطبيقه فيها وتهيب الرشكة موظفيها الذين يعملون
واألخذ بعني اإلعتبار كل التعديالت الجارية.
يف بنيتها والقامئني عىل أعامل التثمني تهيبهم باألخذ بعني
االعتبار نظام ضامن الجودة وتحثهم عىل السلوك املتناسب مع
أحكام القانون املتعلقة بالعمل وترشدهم اىل القيام بعملهم
التأكد من أن نظام ضامن الجودة يأخذ بعني االعتبار ضمن
عىل أساس الحيادية واملصداقية والشفافية واالبتعاد عن كل
إطار أحكام القوانني وكل الرضورات املهنية والكفاءة املهنية
العالقات املبنية عىل املنفعة الشخصية والتأكد من تأدية مهام
وأداء املهام والتوجيه ومبادئ االستامع لآلخر مطبقة ومرعية
العمل حسب موجبات املهنة يف إطار الحيادية الكاملة وتأمني
يقوم بتأدية املهام يف رشكة التثمني عضو اليوجد لديه مهمة
كل الرشوط الفنية وامللموسة ،وتقوم الرشكة بتحضري تقرير
تنفيذية ويجري اختياره من قبل مجلس اإلدارة.
تطبيق نظام ضامن الجودة خالل فرتات دورية ضمن السنة.
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نظام إدارة الجودة:
تتبع الرشكة نظام إدارة الجودة لتلبية احتياجات العميل مبا يتوافق مع القانون
يجري تأسيس نظام إدارة الجودة حسب املعايري املتعلقة به عن طريق مراقبة بنية
املؤسسة ولتلبية الحاجة املرجوة
تتبنى الرشكة مبادئ العمل نحو التطوير واالستدامة وتؤمن بأن الخطوة األوىل يف
النشاط هي تأسيس مبادئ العمل وترسيخها وتوفري االستمرارية ومبدئ التطوير مام
يدل عىل أننا نسري بخطى أمينة يف مجاالت تكرث فيها املنافسة.

رشكة أ .أرته بري التضامنية للتثمني العقاري.
الخطوات التي تتبعها الرشكة يف أثناء تأسيس النظام:
 -1فعاليات التعليم والتوعية:
يف بداية األمر يتوجب عىل مدراء املؤسسة وموظفيها
أن يكونو عىل دراية بنظام إدارة الجودة ومعايري اإليزو
 9000ويف هذه املرحلة يجب أن يقوم فريق من فرقاء
املشاريع أن يقوموا بإنشاء هذا النظام وتطبيقه وإطالع
املوظفني عىل تفاصيله والقيام بتحديد التدريبات
الرضورية داخل املؤسسة وتلبيتها.
 -2تنصيب وتفعيل النظام (تحديد املراحل والتوثيق) :
يف هذه املرحلة نجري تطبيق تحليل العمليات يف
مزاولة العمل يف املؤسسة باإلضافة إىل ترتيبها حسب
معايري اإليزو  9001مع األخذ بعني االعتبار ناحية
اإلنتاجية يف رشكتنا بالقدر الذي طبقت فيه معايري
اإليزو ،بعد هذه املرحلة نكون قد صنفنا سجالت
توثيق العمليات وبذلك نكون قد حددنا قواعد
(التعليامت واإلجراءات) العمل يف الرشكة.
 -3تطبيق نظام القيادة:
بعد تفعيل نظام الرشكة ونظام التوثيق بدأنا بتفعيله
بكل حذافريه وركزنا يف هذه املرحلة عىل تعريف

املوظفني الجدد بالقواعد الجديدة وهنا نويل اهتامم كبريا ً للتوجيه
اإلرشادي ألن املوظفني هم الذين ينتظرون القيام التعليامت لتأدية
العمل وفق القواعد املوضوعة.
 -4التعديالت:
إن مواجهة األخطاء واملشاكل التي تحدث أثناء تطبيق القواعد يف
العمل هو أمر متوقع وطبيعي فحني تكون لدى الفريق تجربة عالية يف
تأسيس هذا النظام ويلجئ إىل استشارة اختصاصيني تسهل عملية نرش
األلية ليصبح جزء من ثقافة الرشكة.
 -5املراقبة الداخلية والتدقيق اإلداري:
بعد تفعيل النظام وتطبيقه وتطبيق املراقبة الداخلية حسب معايري
اإليزو  9001يتوجب بعد ذلك تطبيق إعادة النظر يف اإلدارة .YGG
 -6التحسني املستمر واملواظبة عىل التزويد باملعلومات:
اليكتمل تأسيس النظام مبجرد التزويد باملعلومات أو استالم شهادة
اإليزو  9000فيجب التأكد من انتاجية النظام ووضعه يف حال الدميومة
بالتحسني املستمر.
نسعى مع املوظفني الذين تبنوا هذا نظام إدارة الجودة بالتقدم
بخطوات رسيعة لتحقيق نجاح أكرب يف العمل لننال بذلك رىض العمالء
وثقتهم.
www.aartibirgd.com
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الرؤية والخطة يف تطوير العمل:

“

أصبح مصطلح “الرؤية” والذي يعرف باملصطلح الذي يفرض نفسه يف كل ساحات العمل مصطلحاً مهامً يجب أن
يتميز به كل إنسان يف عمله عىل املستوى الفردي أيضاً فإن هذا املفهوم يحمل معنى املهارة واملشورة وحقيقة
العمل أيضاً.
يتميز هذا املصطلح بحمله لرؤية الرشكة بعد عرش سنوات تقريباً ،أين ترى الرشكة نفسها وماهو املنصب الذي
تسعى ألن تشغله وماهو هو الهدف الواقعي املراد تحقيقه ،وذلك يعني أيضاً اإلجابة عىل األسئلة التالية ؟ إىل أين
نريد الوصول ؟ ماهو املكان الذي سنشغله مستقلبالً ؟ ماهو هدفنا املوضوعي؟ مع األخذ بعني االعتبار غموض
املستقبل حيث ال يستطيع أحد توقعه.
وبهذا يكون الفرد أو املؤسسة التي تضع هذه “ الرؤية “ قد اعتمدت عىل قدراتها يف التنبأ والتسديد واملقاربة .

رشكة أ .أرته بري التضامنية للتثمني العقاري.

فريق العمل االحرتايف يف الرشكة يدعم خطة العمل األصلية بتطبيق خطط
العمل االسرتاتيجية ليوفر بذلك تركيبة جديدة يف تأمني فرص عمل جديدة.
ونورد بالتسلسل بعض املبادئ لتحقيق ذلك؛
 -1مراعاة الخصائص املهمة يف العمالء؛
		
* املجال والقطاع
* يف أي املناطق يوجدون بكرثة
* حجم الرشكة وإدارتها ( جريو ،عدد املوظفني)
* املشهد املايل
-2استخدام وسائل التواصل املناسبة للوصول للعمالء الهدف:
* املراسلة عرب الربيد االلكرتوين
* االتصال املبارش عرب الهاتف
* االستفادة من العمالء الحاليني
* حضور املعارض
*الندوات واملحارضات
* إرسال النرشات التعريفية بالربيد
* اإلعالنات
 -3القيامبتنفيذبرامجاسبوعية،شهرية،أوكلثالثةأشهرللوصوللعمالءجدد:
* تحديد الربامج
* معايري قياسية
* قابلة للنجاح
* موامئة لألهداف
* ضمن مدة محددة
* التأثري يف اآلخرين
* املتابعة عن طريق املراسلة
رشكة أ .أرته بري التضامنية للتثمني العقاري تحقق كل خططها والنجاح نصب
أعينها
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فريق العمليات :

طبيعة عمله؟

إنجازات فريق العمليات والتقدم املحقق يف مرحلة التثمني
العقاري؟

ينشغل هذا الفريق بتقديم خدمات التثمني العقاري للمصارف
ومتابعة سري العمل لدى الرشكات وتوزيع العمل فيها بشكل تبدأ مراحل عملية التثمني والتقييم يف غرفة فريق العمليات
وتنتقل يف املراحل حسب التسلسل املذكور أدناه:
منظم
 تقوم الرشكة بقبول وتسجيل األعامل املطلوبة منيتابع الفريق تأدية األعامل املوكل بها من قبل املصارف
املصارف واملؤسسات يف نظام الطلبات وتتأكد مام يجب إعادة
وتوجيها وفق منظومة وجدول زمني وحسب ظروف العمل
النظر فيه .
والوضع اإلقليمي ويأخذ عىل عاتقه متابعة جدولة العمل
وتأديته وإكامله.
 توجيه هذا الطلب للخبري املختص وتبليغهبالتفاصيل وأخذ خلفية بيانات عن املدة والتأخر واملشاكل
ويجب عىل املوظفني يف غرفة العمليات أن يتقلدو بالقدرة
عىل التاميش مع النظام مع اإلحاطة بكتلة املعلومات املتعلقة املتوقع حدوثهم يف هذا الطلب.
باألداء خالل مرحلة التثمني حتى يتسنى تتبع أداء فريق
 الحصول عىل معلومات تتعلق بتجنب أي ردة فعلالعمليات
من العميل عىل أي تأخر أو أي مشكلة متوقعة يف العملية
يف هذا السياق يتسنى للفريق تقديم الحلول لبعض املعضالت حيث يتواصل الفريق مع العميل بشكل مبارش قبل القيام
بتنفيذ الطلب إلطالع العميل عىل األمر وأخذ تويجيهاته مثل
التقنية والفردية التي تواجهها املؤسسات (املوظفيني و
( إلغاء الطلب ،التأكد من ترجيح القيام بعملية مراقبة املكان
األداءيف العمل) ويوفر الفريق البيئة املتناغمة بني املصارف
من الداخل أو ال ،مدى صحة معلومات املرافق).
واملؤسسات والخرباء واملدققني مبا يتعلق مبدة انجاز العمل
وتعترب هذه املهام من املهام املنجزة بشكل يومي باإلضافة
 التأكد من حقيقة حصول أي معضلة تتعلق بعمليةإىل تأمني اآلليات واألنظمة الرضورية لالستخدام يف
هذهالفحص تقييم املكان أو بعملية التدقيقات املنجزة من قبل الجهات
املرحلة كالربامج الحاسوبية ( أنظمة إنفكس ،برمجيات
الرسمية خالل تحقيق عملية التثمني وأخذ البيانات وإطالع
والتدقيق يف املصارف ،الربامج املكتبية ،واألدوات املكتبية
الخرباء عليها بشكل دائم.
األخرى) وتعد الرسعة يف األداء من الخطوات املهمة يف هذه
املرحلة.
 التأكد مام إذا حصل أي مشكلة أثناء تحضري التقريرواستالم معلومات متعلقة بهذا الخصوص باإلضافة إىل التأكد
يتوجب عىل كامل األقسام يف هذه املرحلة (مرحلة التثمني
من وصول التقرير إىل قسم التدقيق يف الوقت املناسب.
والتقييم) العمل بجد وبشكل متناغم لتجنب وقوع مشاكل
الحل
تقنية وزمنية ومشاكل تتعلق بالتواصل من أجل توفري
 تدوين كل املصاريف الرسمية واملتعلقة باملواصالتبشكل مميز.
والتثمني املرتتبة خالل عملية التقييم والتثمني.
www.aartibirgd.com
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البينة التحتية لنظام تقنية املعلومات:
لتضيف بذلك إىل أداء الرشكة أعىل مستويات سري العمل.
تعمل رشكة أ .أرته بري التضامنية للتثمني العقاري عىل توفري
خط اآلمان العايل وتعتمد خطة تخزين نسخ احتياطية
للمعلومات بالتواصل مع مركز نظام تقنية املعلومات الدائم .تحافظ رشكة أ .أرته بري التضامنية للتثمني العقاري عىل
مبادئها املتبعة يف معايري الجودة ويف هذا السياق تزاول عملها
بشكل فاعل وتستخدم يف منظومتها برامج مضاد فريوس
تسعى أقسام الرشكة مثل قسم (خدمة العمليات ،واألرشفة،
مرخصة وتطبيقات املخدم الرئييس و أنظمة  NET GSMويف
واملحاسبة ،واملوارد البرشية) ضمن باقي األقسام إىل تسهيل
مجال القياس جهاز قياس ليزري وتعتمد عىل أجهزة تصوير
عملية التثمني والتقييم العقاري وعملية تقديم التقارير
ديجيتال وأجهزة مالحة وتعقب  GPRSومتتلك أسطول كايف
مستوياته
محافظة عىل التامس الدائم للمعلومات يف أعىل
من املركبات يف العمل باإلضافة لعدد يلبي الطلب من الهواتف
لتقدم الخدمات للمصارف عىل يف القامئة وتوفر إىل جانب هذه الشخصية املخصصة للموظفني.
الخدمات خدماتها نظام (  )INVEXيف إدارة التثمني العقاري

مركز خدمات الدعم واألرشفة:

أضافت الرشكة إىل فريق العمل الخارجي خالل عملية تطوير العمل يف الساحات حيث يتمكن فريق العمليات من إعادة
قامت بها أضافت مركزا ً لتقديم خدمات الدعم واألرشفة لزيادة توجيه الخرباء مبارش ًة يف حال استالم طلبات مبارشة.
النوعية واالنتاجية يف خدمات موظفي الساحات ويكون هذا
املركز مسؤوالً ترسيع عملية التثمني وتوفري كل الطلبات التي تضع الرشكة كل التقارير املنجزة فيام يتعلق بالتثمني العقاري
يف الوسط اإللكرتوين من خالل نظام (  )INVEXبعد تصنيف
تلزم فريق العمل يف الساحات من مركبات وأدوات وتقنية
وإبقاء وتعقيب وتدقيق وتنقل البيانات إىل نظام التخزين االحتياطي
وأجهزة وذلك لتقديم خدمة مميزة وفريدة من نوعها
وفق أحكام مؤسسة رؤوس أموال األسواق (  )SPKبشكل
عمليات الصيانة والتصليح يف وضعية فعالة.
منظم ومدروس.
توفر الرشكة لكل خبري من خربائها مركبة وجوال ذيك وجهاز
وتنقل بعد ذلك كل التقارير واألوراق املتعلقة بها لوضعها
تصوير رقمي وأداة قياس ليزرية وجهاز  GPRSوتقوم من
وحفظها يف غرفة األرشيف بعد اإلمضاء عليها و ملدة عرش
خالل نظام التعقيب املوجود يف كل مركباتها بتتبع ومراقبة
سنوات.
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خدمات الرشكة

“

رشكة أ .أرته بري التضامنية للتثمني العقاري.
تقوم الرشكة بتنفيذ طلبات التثمني العقاري العائدة للمؤسسات أو الجميعيات أو األشخاص الحقيقيني والقانونيني
باالعتامد عىل الخرباء لديها واملؤهليني من قبل مؤسسة رؤوس أموال األسواق ( )SPKوبشكل جدير ومستقل تحرص
الرشكة عىل تقديم الخدمة بدقة واعتناء ومراعاة للمهنية وأمانة الرس وبخدمة رسيعة ونوعية وموثوقة وحيادية
وبشكل يتناسب مع مبادئ األحكام والفهم املؤسسايت و االجتامعي.

▶ ماهو التثمني العقاري؟

هو التقييم والتثمني للعقار أو املرشوع العقاري أو الحقوق أو الفوائد العائدة لهذا العقار يف الوقت الحايل وبشكل حيادي
ومستقل وفق مقاييس موضوعية وباالعتامد عىل بيانات معينة.
بالتزامن مع تطورهذا القطاع يف تركيا فإن قيمة العقار تحتل مكانة مهمة يف االقتصاد وتسعى مؤسسة رؤوس أموال األسواق
( )SPKمن خالل مبدأ البحث يف *القيمة الحقيقية* تسعى يف حامية املستثمرين الصغار وتقوم بتثبيت وتحديد ممتلكات
املؤسسات املباعة واملشرتاه واملمتلكات املفروغة واملقايض بها وتقوم العوامل التي تتعلق بإعادة هيكلة القطاع املايل كتحليل
مصادر املصارف حسب املعايري املوضوعية لها دور كبري يف تطوير السوق العقارية.
يعرف تعريف التثمني العقاري حسب املعايري الدولية ( )UDESعىل أنه يندرج تحته التقييم العقاري ،خرباء التثميني العقاري،
خرباء تقييم املمتلكات وخرباء التثمني ،مجموعة من املهن التي تتوىل التثمني العقاري عرب نظام يقدم نتائج وتقارير كمهمة
اقتصادية ،يتوجب عىل الخرباء الضليعني يف التثمني العقاري أن يتقدموا الختبارات تعليمية وتدريبية ويجدر بهم عرض كل
مهاراتهم آخذين بعني االعتبار أخالق ومبادئ العمل ومراعاة معايري نشاط املهنة واملحافظة عليها مطبقني مبادئ التثمني املعترب
العام.

▶ مجاالت العمل يف التثمني العقاري:
* كل أنواع األرايض الصالحة والغري صالحة للبناء (أرض كبرية ،بستان ،حديقة ،أرض زراعية ،مساحات زراعية ،الخ).
* محال تجارية وسكن (شقة،بناء مستقل ،منزل ،قرص ،دكان ،مكتب كبري ،مكتب).
* املنشاءات التجارية ( محال تجارية ،أبنية تجارية ،مراكز تسوق)..
* عقارات لالستخدامات يف املجال لصناعي ( املصانع بكل نواعها ،أماكن اإلنتاج ،املشاغل ،املخازن ،الهنغارات،
أماكن التصنيع).
* منشاءات انتاج الطاقة والوقود ( محطة وقود ،محطات التنقيب ،منشاءات تخزين الوقود ،مراكز انتاج الكهرباء
الهيدروليكية ،الخ).
* العقارات املخصصة للخدمات العامة ( مستشفيات ،عيادات ،مدارس ،أبنية سكنية طالبية ،مرآئب ،أماكن
رياضية).
* عقارات مخصصة للسياحة واالستجامم ( فنادق ،منازل ،فنادق صغرية ،قرى لالستجامم ،دور ضيافة).
* موانئ بحرية ،ترسانات وموانئ سفن.
* تقييم وتثمني عقاري للمجمعات السكنية.
* منشاءات تستخدم لألعامل اللوجستية
* أماكن وحدائق التسلية والرتفيه.
* أماكن االسرتاحة عىل الطرق الرسيعة.
* املمتلكات الخاصة.
www.aartibirgd.com
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◀ تقارير التثمني العقاري ومجاالت استخداماتها:

انتقال األموال يف املرياث.
تكتب كل املعلومات والنتائج التي يجري جمعها أثناء البحث
رسمية
والتدقيق يف مرحلة التقييم والتثميني العقاري عىل ورقة
● عند الرغبة يف تقديم تحليل للوصول إىل أفضل وأجدر
كل
صيغتها
وتحمل هذه التقارير التي تُجرى لتثمني عقار يف
استخدام للممتلكات.
البيانات.
ويسطر الخبري التقييامت األخرية يف تقريره ليجري العمل به بعد ● دراسات الجدوى املالية يف االستثامرات املراد القيام بها ونسبة
الواردات باملقارنة النفقات خالل السنوات وتثبيت القيمة الحالية
إعالم املصارف واملؤسسات الخاصة والعامة بالتقرير.
		
للمرشوع.
نبني أدناه األماكن الرئيسية التي يستخدم فيها تقرير التثمني
العقاري :يستخدم التثمني عند
● عمليات وإجراءات التأمني.
● عند عمليات ( رشاء العقار وتأجريه).
.
● الرغبة يف الوصول إىل القيمة العادلة املستحقة يف العقارات
● وضع قيمة العقار يف معامالت اآلجار.
املؤممة.
● تحديد القيمة الحقيقية للمصادر العقارية لرشكة.
● تثبيت القيمة املناسبة حسب اإلجراءات القانونية يف
● عند عرض العقارات للعامة.
املشاريع الجديدة ولكل العمليات يف ملفات استثامرات الرشاكة
العقارية كعمليات البيع والرشاء واإلجارات وعمليات إعاداة
● اتحاد الرشكات أو عمليات الفراغة.
تثمني استالم صفقات الرهن.
● يف إجراءات تقييم املصادر العقارية للرشكة حسب عمليات ●عمليات البيع والرشاء للعقارات التي تتجاوز  % 5من رؤوس
الجدولة لحساب الرصيد.
أموال الرشكات املسددة يف أسهم السندات الفاعلة يف البورصة
وعند عمليات تحويل العقارات هذه إىل حساب رشكات أخرى
● عند الرغبة يف الحصول عىل القسمة العادلة لألموال يف عملية كرؤوس أموال عينية.

◀ عملية التقييم والتثميني العقاري وإدارتها:
تبدأ عملية التقييم العقاري بالحصول عىل معلومات املطلوبة حول
العقار املراد تقييمه من قبل الخبري الذي بدوره يقوم بالتحليل بشكل
مهني واحرتايف وكل رشكة مؤهلة ومرخصة من قبل مؤسسة رؤوس أموال
األسواق ( )SPKمطلوب منها تحقيق وإدارة ذلك من حني تقديم الطلب
وحتى نهاية عملية التقييم.

التشغيل خالل مدة تشغيله.
يف مرحلة التطوير :القيام بتوقعات تتعلق مبدى إيجابية التطوير مع
حساب وضعية البناء املوجودة.
ويف هذه املرحلة تكون الخطوات:
● استالم الطلب.

يجري يف التقييم :إبالغ البائع بكل التفاصيل دون التعرض ألي مؤثرات أو ● توجيه الطلب للخبري املختص.
ضغوطات سلبية ويجري تثبيت أعىل قيمة بيع نقدية رشط املحافظة عىل ● التحري والبحث يف (البلدية ودائرة االستمالك) القانوين يف العقار.
قيمة العقار املعقولة يف نظر السوق.
● فحص وتحليل العقار مبارشة يف مكانه.
عند تحديد قيمة العقار حسب نظر السوق يجري تطبيق طرق يف التقييم
كطريقة املقارنة باملثل و وطريقة حساب التكلفة والتحويل إىل رؤوس
● جمع كل التفاصيل بشأن العقار.
أموال.
● تنظيم التقرير وفق أحكام ورشوط التقييم وحسب معايري التثميني
يجري أثناء املقارنة باملثل :االستفادة من املعلومات املوجودة يف السوق املحلية والدولية.
لتثبيت قيمة العقارات املطورة والغري مطورة
●فحص التقرير بشكل دقيق من قبل خرباء يف هذا املجال.
يف مرحلة تثمني التكلفة :تقييم قيمة املمتلكات عن طريق إضافة
التقسيط املحدث للتكلفة الجديدة إىل قيمة األرض لتقدير قيمة
املمتلكات.

يف مرحلة التحويل إىل رؤوس أموال :القيام بتوقع اإليرادات التي ميكن أن
يجلبها العقار أوتحليل إبقاءه فارغاً وحساب خسارات التحصيل ونفقات
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● تسليم التقرير.
وبجانب ذلك يضاف وحسب مرحلة الظروف املوضحة للعمل ماييل:
متابعة الطب والتبليغ وتأدية األمور املحاسبية وإنهاءها ضمن ذلك وينتبه
هنا بشكل حتمي إىل تطبيق مبادئ أخالقية كالشفافية واملوضوعية
والرسية والجدارة.

خدمات الرشكة :
◀ خدمات أخرى:

دراسات الجدوى
تحضري تقارير ودراسات جدوى لألماكن والعقارات باالعتامد
عىل بيانات السوق الرئيسية يف هذا الخصوص وتقدميها
للمستثمريني املحليني واألجانب وتزويدهم باملعلومات أدناه
قبل اإلقدام عىل االستثامر العقاري يف املنطقة املحددة:

● تحضري التقارير والقيام بدراسات الجدوى.
● القيام بالتحليالت والتقييامت يف املنطقة.
● تحقيق اإلستشارات املتعلقة بخطة البناء.
● تحديد القرار األكرث فائدة الستخدام العقار.
● القيام بتطبيق آلية تقييم مرشوع مطور وتقييم األرض
بوضعها الحايل.
● القيام بتحليالت للوصول إىل أفضل طريقة الستخدام

“

العقار .هذه هي الخطوة األوىل يف االستثامرات.

▶ الخدمة االستشارية يف االستثامرات:

خدمة تحليل االستثامرات العقارية؛
نقوم بتوفري خدمة تحليل العقار يف وضعه الحايل بالشكل
األجدر واألصح للوصول إىل نتائج افضل يف استخدامه ونقوم
بتوقع بدائل إعادة االستثامر لنصل إىل القيمة الصحيحة
للبدائل يف الوقت نفسه وبعد القيام بدراسة الجدوى وقبل
اتخاذ قرار االستثامر نزود املستثمر باملعلومات الجديدة التي
يحتاجها يف املرحلة األوىل ونقوم بإدارة االستثامر وخفض
املخاطر املتوقعة إىل أدىن مستوياتها باالعتامد عىل
التحليالت الواردة عن املنطقة.

يجري تحضري تقرير التثمني للرشكات التي لها نشاط يف البورصة أو للرشكات بكل أنواعها يف نفس القطاع
لالستخدامات الخاصة لديها من قبل خبري مهندس ميكانييك مفوض من قبل مؤسسة رؤوس أموال األسواق ()SPK
بشكل دقيق ومفصل.

▶

مراحل البيع:

● بيع الرشكة ،االندماج أو تحويالت يف األسهم.
● العرض للعامة.
● التخصيص والتأميم.
● وضع العقار يف حالة اإليجار أو البيع.
● تحقيق مبيعات من أجل التصفية وتسديد الديون.

▶ :الرثوات الباطنية

يف أعامل التقييم والتثمني املنجزة يف مناجم املعادن للمنتجات
املستخرجة واملصنعة وملناجم الرمل والحجر الفاعلة أو
الحاصلة عىل أهلية يف العمل يجري تقييم مجموع املخزون
فيها ونوع الرثوة الباطنية وعيارها ونقاءها وتكلفة االستخراج
والتجهيز وسعر املنتج يف السوق باإلضافة إىل تقييم املتغريات
كالتجهيزات واملكنات املستخدمة وتتبع طرق يف التثمني
حسب التغيريات التي ذكرت سابقاً والتي تجب الستخراج نوع
الرثوة الباطنية املحددة.

◀

تثمني التجهيزات واألدوات

 lهو تثمني كل األدوات والتجهيزات املتاحة للرهن بشكل
منفرد للقيمة املحددة الرائجة يف السوق يف املنشاءات
املخصصة للتصنيع أو لتقديم الخدمات للعقاراملسجل يف
ديوان األمالك حسب القانون رقم  4721املادة  684يف
جزءها الشامل مع املادة  686وعنارصها املضافة.
 lالقيام بتثبيت القيمة الرائجة لألدوات والتجهيزات
يف السوق بهدف دفع الرشكات إىل عرض جميع األصول
والعقارات لديها مع كل األدوات والتجهيزات التي تستخدم يف
مجال اإلنتاج أو التجارة لديها.
 lتشمل تقييم املكنات املستخدمة حالياً ،والتنسيق،
تحويلها إىل نقد بشكل منظم أو تحويلها إىل نقد بشكل رسيع
أو تثبيت القيمة لألشياء األخرى ،تقييم املكنة أو املكان الذي
توجد فيه وتقييم املجال الذي تشغله املكنة وتقييم الوضع
الخارجي للمكنة وخصائصها املحددة ،كل هذه املعلومات
املحددة يف مجال العمل الخارجي تتحقق وتعطي معنى
للتقييم وذلك باستخدام آليات التقييم العاملي املعتربة ويف آخر
مرحلة يقدم تقرير تفصييل.
www.aartibirgd.com
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املراجع:
:املصارف
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
T. HALK BANKASI A.Ş.
T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
T. FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.

:املؤسسات األخرى
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU
KREDİ GARANTİ FONU
T.C. VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PTT BAŞMÜDÜRLÜKLERİ
GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ
BELEDİYELER
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜKLERİ
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI
TÜRK KIZILAYI DERNEĞİ
TÜRK HAVA KURUMU
TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

:املؤسسات الخاصة

KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş.
İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.
KONLAS OTOMOTİV PLASTİK SAN. TİC. A.Ş.
ANADOLU BİRLİK HOLDİNG A.Ş.
ÇELİKLER TAAHHÜT İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.
ALARKO ENERJİ ÜRETİM A.Ş.
TORKU ŞEKER SÜT GIDA MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
PAKPEN PLASTİK BORU VE YAPI ELEMANLARI SANAYİ TİCARET A.Ş.
TERMİKEL MADENİ EŞYA SANAYİ İHRACAT VE İTHALAT TİC.
TERMOFORM PLASTİK SAN. VE V DIŞ TİC. A.Ş.
VAKIF G.Y.O. A.Ş.
HALK G.Y.O. A.Ş.
ALARKO G.Y.O. A.Ş.
İZGAZ A.Ş.
ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ
ATLAS YATIRIM PLANLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
MEDICANA HASTANESİ
MEMORİAL SAĞLIK YATIRIMLARI A.Ş.
SELÇUK ECZA DEPO TİC. VE SAN. A.Ş.
ATABAY KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş.
BEZİRCİ HACI ALİ AĞA VAKFI
BORUSAN MAKİNA VE GÜÇ SİSTEMLERİ A.Ş.
BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş.
SARAY HOLDİNG A.Ş.
BATI FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.

ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.
POLAT MADENCİLİK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BEĞENDİK MAĞAZA İŞLETMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
HALİÇ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
S.S. ESKİŞEHİR PANCAR KOOP.
BİLTEK EĞİTİM VE BİLİM KURUMLARI TİC. A.Ş.
ÖZBEY PETROL ÜRÜNLERİ OTOMOTİV TİC. VE SAN. A.Ş.
YAPI MERKEZİ A.Ş.
İYİGÜN TURİZM İŞLETMECİLİK YATIRIM VE İNŞ. LİM. ŞTİ.
NETLOG LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş.
EPENGLE TEKSTİL ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.
KAMİL KOÇ OTOBÜSLERİ A.Ş.
AKTENTAŞ AKSARAY TARIM ENDÜSTRİ TİCARET A.Ş.
GÜNEY TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
3 KALE YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.
MUSTAFA DURNA İNŞAAT MAKİNA SAN. TİC.LTD.ŞTİ.
AKDENİZ YAĞLARI SAN. VE TİC. A.Ş.
AGROMEY GIDA YEM VE SAN. TİC. A.Ş.
DEVA TIP MERKEZİ ÖZEL SAĞLIK HİZM. VE TİC. A.Ş.
PARADİSE TARIM TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.
NFC FAYDASI ÇOK İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş.
HALI TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
ARSAY TEL ÜRETİMİ A.Ş.
KAR-SU ÇAMLICA KÖYÜ SU İŞLETMELERİ A.Ş.
SİOR ÇORAPLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
MARBİL YAĞ SANAYİVE TİCARET A.Ş.
ALİ YETKİN YAPI TARIM A.Ş.
GÜZEL UN VE GIDA SANAYİ TİC.A.Ş.
DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
FERRATEKS TEKSTİL DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
ERGÜÇ EREĞLİ EĞİTİM SAN. VE TİC. A.Ş.
TÜR-MAK MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
HAYAT BASIMEVİ AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.
TAÇ TURİZM SEYAHAT ACENTALIĞI REHBERLİK HİZ. SAN. VE TİC. A.Ş.
SİSTEM ORTOPEDİK VE TIB. CİH. ÖZ. SAĞ. HİZ. SAN. TİC. A.Ş.
ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜK. MALZ. A.Ş.
BANADORA GIDA YAŞ MEYVE VE SEBZE KOZMETİK ÜRÜNLERİ A.Ş.
A.V.O.D KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
TAKİ KUYUMCULUK BİLLURİYE TUR. İNŞ. TAAH. İTH. VE İHR. A.Ş.
İZDÜŞÜM PETROL ÜRÜN SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
/...................................................................................................
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GENEL MÜDÜRLÜK

444 5 205

Demirci İş Merkezi B Blok Kat: 7-8 D: 708-808 Selçuklu / Konya
0 507 430 70 15
0 (332) 238 30 02
0 (332) 238 30 01
aartibir@aartibirgd.com
www.aartibirgd.com

İSTANBUL BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ

ANKARA BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ

Atatürk Mah. Girne Cad. 11/5
Ataşehir / İstanbul

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı
No:52/20
Maltepe / Ankara

0 (216) 548 11 26

0 (312) 232 65 67

0 532 446 57 05

مركز املديرية العامة
444 5 205

KAYSERİ BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ
Sahabiye Mah. Mete Cad.
Toprak İş Merk. Kat:3 No:303
Kocasinan / Kayseri

0 506 610 63 97

0 (352) 336 05 00

0 530 929 00 43

 سالجوكلو – كونيا808-708 : املكتب8-7 : مركز دامريجي التجاري – بناء ب – الطابق: العنوان

0 507 430 70 15
0 (332) 238 30 02
0 (332) 238 30 01
aartibir@aartibirgd.com
www.aartibirgd.com

مركز الرشكة يف منطقة اسطنبول

مركز الرشكة يف منطقة أنقرة

Atatürk Mah. Girne Cad. 11/5
Ataşehir / İstanbul

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı
No:52/20
Maltepe / Ankara

0 (216) 548 11 26

0 (312) 232 65 67

0 532 446 57 05

مركز الرشكة يف منطقة كايرسي
Sahabiye Mah. Mete Cad.
Toprak İş Merk. Kat:3 No:303
Kocasinan / Kayseri

0 506 610 63 97

0 (352) 336 05 00

0 530 929 00 43

الطريق األفضل يف الثمني العقاري.

444 5 205
aartibir@aartibirgd.com
www.aartibirgd.com

