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  التسويـق العقـاري
  بشير عباس محمود العالق / األستاذ الدكتورتأليف 

  
   المنظمة العربية للتنمية اإلدارية: الناشر

  )2010 ،رةـالقاه( جامعة الدول العربية

ة من بين كبريات الصناعات في العـالم،  بجميع حلقاتها المتداخلة في المرتبة الرابع –تأتي صناعة اإلعمار 

، حيث تضـم فـي سلسـلة قيمتهـا آالف     بيعة الخدمات والمنتجات العقاريةوذلك من حيث حجم االستثمارات وط

، نولوجية، وغيرها من التخصصات، والتكوالمكاتب العقارية، والمعمارية، واإلدارية، والفنية المنظمات والوكاالت

رغـم  و .النادر أن نجد تخصصا ال ينتمي لهذه الصناعة أو يسهم في رقيها وازدهارهـا حتى ليخيل للمرء أنه من 

، المبنية على المعرفة المعمارية والهندسية والتقنية ورأس المال الفكري والمادي، والمهارات الفنية أهمية هذه الصناعة

  .مية الرصينة حولهاتندر الكتابات العل لية، ومستلزمات السالمة واألمان، إال أنهوالجما

وعلى الرغم من وجود كتب وأبحاث عديدة باللغة اإلنجليزية تبحث في بعض جوانب التسويق العقاري، 

فإن معظمها يركز على جزئيات من التسويق العقاري، مثل البيع العقاري، واإلعـالن العقـاري، والتثمـين    

يح، والتحليل، ما يعطي القارئ أو الباحـث أو  العقاري، دون أن يعطي لنظام التسويق العقاري حقه في التوض

هذا العلم الذي يعد أحد الفروع التطبيقية لعلم التسويق، .. حتى المتمرس انطباعا خاطًئا عن التسويق العقاري 

والذي هو بحد ذاته أحد أبرز العلوم اإلدارية وأكثرها مثارا للنقاش، والبحث، والتحليل، كيـف ال وهـو األداة   

  .ة عن توليد اإليرادات لمنظمات األعمالالمسئول

يتناول صناعة اإلعمار برمتّها، من خالل تسليط الضوء على كل جزء من سلسـلة قيمـة    وهذا الكتاب

الصناعة المؤلفة من منظمات اإلعمار والتطوير المعماري والعقاري، ووكاالت الوساطة العقارية، والموردين، 

سواء أكانوا من الداعمين للمنتجين والمطورين العقـاريين أم مـن الـذين    ومقدمي الخدمات العقارية جميعا، 

وبهذا، فإن الكتاب يعد األول من نوعه في هذا المجـال   .يقدمون خدمات ما قبل البيع وبعده للمنتفعين النهائيين

اإلنتـاج أو  من حيث شمولية التغطية لجميع الجوانب المتعلقة بكامل سلسلة قيمة الصناعة، من مرحلة ما قبل 

  .تقديم الخدمة إلى مرحلة ما بعد اإلنتاج أو تقديم الخدمة للمنتفع النهائي
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فالكتاب في جوهره وتوجهاته يبحث في كيفية قيام أعضاء سلسـلة قيمـة صـناعة اإلعمـار بصـوغ      

 –ا تشـتمل  استراتيجيات تسويقية فعالة، ال تشتمل على الجوانب المتعلقة ببيع المنتجات العقارية فحسب، وإنم

مـن حيـث التصـميم    (على جميع عناصر المزيج التسويقي العقاري، بدءا من المنْتَج العقاري ذاته  –أيضا 

، ومرورا بتسعيره، وتوزيعه، والترويج له، وانتهاء بمرحلة مـا بعـد البيـع أو    ...)والتطوير وضمان الجودة

لبيئة التسويقية العقارية الكلية والجزئية، وتجزئة السوق التأجير، باإلضافة إلى التطرق إلى أساليب التعامل مع ا

  .العقارية، والتعمق في دراسة سلوك المستهلك أو المنتفع بمخرجات هذه الصناعة

وكَكتاب تخصصي في حقل دقيق، فإنه يتضمن عشرة فصول مترابطة ومتسلسلة منطقيا، ويعرض كـل  

فصل الحقائق والمبادئ والمفاهيم والنظريات بعمق وشمولية وأصالة تتضمن دراسات ومقاالت وبحوثًا هـدفها  

يقية من داخـل صـناعة   ربط المحتوى النظري أو المعلوماتي بالواقع التطبيقي، حيث يزخر الكتاب بأمثلة حق

وعلى هذا األساس فإن منهجية الكتاب هي منهجية علمية وعملية معا . اإلعمار على المستويين العربي والدولي

تصلح أن تكون بمثابة دليل عملي يمكّن األكاديميين والممارسين والمهتمين جميعا من فهم واسـتيعاب آليـات   

نونه وصوالً التخاذ قرارات، أو التوصل إلى اسـتنتاجات علميـة   ومداخل واستراتيجيات التسويق العقاري وف

  .وعملية لدعم هذه الصناعة واالرتقاء بها، خدمة ألطراف التبادل كافة

  :ومما تجدر اإلشارة إليه أنه تم تصميم الكتاب لخدمة أربعة أغراض رئيسة

مـن صـوغ    هو دليل عملي يمكّـن فحاجات العاملين في صناعة اإلعمار، يلبي  –كَكتاب عملي  –إنه مصمم  - 1

يزيـل  كما أن الكتـاب  . استراتيجيات تسويقية عقارية فعالة، واكتساب مهارات راقية في البيع والتسويق العقاري

كثير من الممارسين واألكاديميين، مثل الخلـط بـين البيـع العقـاري     ائم في العديد من المفاهيم لدى االلتباس الق

  .، وغيرها من المفاهيم العقارية الخاطئة أو المربكةوالترويج العقارياإلعالن العقاري  والتسويق العقاري، أو بين

شـيقة  الكتاب ليوفر مادة تدريبيـة  كما صمم . العقاريللمقررات التعليمية في التسويق  إنه مصمم كَكتاب منهجي - 2

فالعديد من منظمات اإلعمـار  . يةإلعداد أشخاص قادرين على إدارة العقارات وتسويقها وِفق أسس علمية وعمل

ووكاالت الوساطة العقارية صارت تنظّم دورات تدريبية نوعية في مضمار التسويق والبيع العقاري، وذلك لخلق 

 .فرص عمل كبيرة للشباب في مجال العقارات وضمان دور مستقبلي فاعل لهم في السوق العقارية المتنامية

ق للمقررات التعليمية على مستوى البكالوريوس والدبلوم والماجستير إن الكتاب مصمم كمساق أساسي أو ملح - 3

الكتب المنهجية حـول عصـر اإلنترنـت     تندر، حيث )تخصص إدارة التسويق العقاري(في إدارة األعمال 

 .واالقتصاد الرقمي وتأثيراته على التسويق بعامة، والتسويق العقاري بخاصة

التسويق، وإدارة األعمال، ونظم المعلومات اإلدارية، وجميع الممارسين يلبي الكتاب حاجات الباحثين وأساتذة  - 4

التحليل لكل ما يواجههم قرار، حيث يوفر الكتاب لهم سبل  والمهتمين، سواء أكانوا مديرين تنفيذيين أم صانعي

  .لمختلفةأهداف منظماتهم الجديدة، وهذا سيمكنهم من تحقيق من تحديات ومشكالت التكيف مع بيئة األعمال ا


