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 اإلتحاد العقاري الدوليFIABCI 

  رؤیةFIABCI 2020 

الجھات المعنیة بـFIABCI 

منافع العضوّیة 

المشاریع الدولیة 

الدولیة النشاطات 

ھو المنّظمة األكثر تمثیالً للقطاع العقاري في العالم ولھا صفة ) FIABCI(اإلتحاد العقاري الدولي 
 )ECOSOC(التابع لألمم المّتحدة “ المجلس االقتصادي واالجتماعي”استشاریة خاصة في 



 االّتحاد العقاري الدولي 

 نظرة عامة

 1951تأّسس في باریس، فرنسا عام 
 بالقطاع العقاريلجمیع المتخّصصین المرتبطین شبكة عالقات تجاریة عالمیة 

 في األمم المّتحدةصفة استشاریة خاصة 
 :األھداف
شبكة عالمّیة لألعضاء 
تبادل المعلومات عن السوق العقاریة 
بین المتخّصصینالثقافي والمعرفي  التبادل 
حول العالم الممارسات الفُضلى مشاركة 

 المھّمة

 فرص العقارّیین للمتخّصصین  FIABCIأّمنت عاماً  70 نحو مدى على
 المستوى على أعمال وإقامة والمباشرة المعلومات وتشاُرك المعرفة، اكتساب
 .بینھم ما في الدوليّ 



 األعضاء

 السلطات األفراد، الشركات، الجمعّیات، الجامعّیة، المؤّسسات :الفئات كل
 الحكومیة الھیئات/العامة

 دولة 70 من ممّثلون
 مھمة أرقام
99 مھنّیة جمعّیة 
82 أكادیمّیة مؤّسسة 
2300 عادي عضو 
منتسب عضو ملیون نحو 

 إلتزام بالتنمیة الحضریة العالمیة

  )SDGs( المستدامة والتنمیة الجدید الحضري األعمال جدول أھداف إطار في
 و UN-Habitat) البشریة للمستوطنات المتحدة األمم برنامج من كل یتعاون

FIABCIالمستھلك أسعار مؤشر  التنفیذ موضع یضعا لكي )CPI(. وأھداف 
   .للمدن المستدامة الحضرّیة التنمیة تقییم ھي المؤشر

 FIABCI INTERNATIONALالعقاري الدولي  اإلتحاد



 التنظیم

 الجنسّیات ومتعّدد وطنیاً  فرعاً  49

 FIABCI INTERNATIONALاإلتحاد العقاري الدولي 



 FIABCI  20/20رؤیة

إلى أكثر من ملیوني متخّصص  الوصول
 في القطاع العقاري

 الذي تّم إنشاؤه) go-to source(“ الذھاب إلى المصدر”
 إلى األسواق العالمّیة للوصول

 فرع وأكثر  100

 تنمیة قاعدة العضوّیة الكاملة

إقامة شراكة مع األعضاء 
 الرئیسّیین حول العالم



  FIABCIالجھات المعنیة بـ

 شراكات عالمّیة
 

 



 المھندسون خبراء آخرون المدیرون المطّورون المستثمرون وسطاء

المساكن 
المكاتب 
المصانع 
التجارة 
أماكن الترفیھ 
األراضي 
... 

المصارف 
 شركات اإلستثمار

 Privateالخاص 
Equities 

 المؤّسسات المالّیة
 الدولّیة

 مالئكة األعمال
Business Angels 

... 

إعادة التأھیل 
إعادة التأجیر 
البناء 
التسویق 
... 

مدیرو المحفظات 
مدیرو األصول 
مدیرو األمالك 
... 

خبراء المساحة 
المحامون 
الكّتاب العدل 
المدّققون والشھادات 
المعلّمون 
شركات التأمین 
الصحافیون 
... 

مخّططو التنظیم المدني 
 مھندسو المناظر

 الطبیعّیة
 مھندسو التصمیم

 الداخلي
المھندسون المدنیون 
... 

  FIABCIالجھات المعنیة بـ

 العضوّیة العالمّیة
 
 



NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS 

FÉDÉRATION NATIONALE  
DE L’IMMOBILIER 

ISTITUTO ITALIANO DI  
VALUTAZIONE IMMOBILIARE  

CHAMBRE IMMOBILIÈRE  
MONÉGASQUE 

SYNDICAT NATIONAL  
DES PROFESSIONNELS IMMOBILIERS 

ZIA ZENTRALER IMMOBILIEN 
 AUSSCHUSS E.V. 

BOMA INTERNATIONAL CHAMBRE IMMOBILIÈRE DU  
GRAND DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

IMMOBILIENVERBAND  
DEUTSCHLAND  

  FIABCIالجھات المعنیة بـ

 األعضاء األساسّیون
 



SINDICATO DAS EMPRESAS  

ASOCIACIÓN MEXICANA DE  
PROFESIONALES INMOBILIARIOS 

ALL JAPAN  
REAL ESTATE ASSOCIATION 

  FIABCIالجھات المعنیة بـ

 األعضاء األساسّیون
 

UKRAINIAN ASSOCIATION OF 
 BANKING VALUATION SPECIALISTS  

DPP REAL ESTATE INDONESIA  

CONFÉDÉRATION 
 DES IMMOBILIERS DE BELGIQUE 

SINGAPORE INSTITUTE  
OF SURVEYORS & VALUERS 

 

HUNGARIAN  
REAL ESTATE ASSOCIATION 

NIGERIAN INSTITUTION OF 
 ESTATE SURVEYORS AND VALUERS 



MALAYSIAN  
SHOPPING MALLS ASSOCIATION 

LONJA DE PROPIEDAD RAIZ  
DE BOGOTÁ 

NATIONAL REAL ESTATE ASSOCIATION  
OF BULGARIA 

REAL ESTATE SYNDICATE  
OF LEBANON 

UNION  
DES SYNDICATS DE L'IMMOBILIER 

CHINA REAL ESTATE ASSOCIATION 

UNION SUISSE  
DES PROFESSIONNELS DE L’IMMOBILIER 

PHILIPPINE FEDERATION  
OF REAL ESTATE SERVICE PROFESSIONALS 

LATVIAN REAL ESTATE  
ASSOCIATION 

  FIABCIالجھات المعنیة بـ

 األعضاء األساسّیون
 

 



REAL ESTATE INSTITUTE OF AUSTRALIA CYPRUS REAL ESTATE AGENTS ASSOCIATION 

MALAYSIAN INSTITUTE OF ARCHITECTS 

PROFESSIONAL ORGANIZATION OF 
 REAL ESTATE AGENTS (BARCELONA)  

RUSSIAN SOCIETY OF APPRAISERS 

ROYAL INSTITUTION OF 
 CHARTERED SURVEYORS  

  FIABCIالجھات المعنیة بـ

 األعضاء األساسّیون
 

 



ESSEC BUSINESS SCHOOL 

HARVARD GRADUATE SCHOOL  
OF DESIGN 

POLITECNICO DI MILANO 

UNIVERSITY OF HOUSTON 

FUNDAÇÃO  
ARMANDO ALVARES PENTEADO 

REAL ESTATE INSTITUTE OF CANADA UNIVERSITY OF MIAMI 
 

GEORGE WASHINGTON  
UNIVERSITY 

ROOSEVELT UNIVERSITY  

DEUTSCHE IMMOBILIEN AKADEMIE 
 

UNIVERSIDAD DE COLOMBIA 

UNIVERSITY COLLEGE OF 
 ESTATE MANAGEMENT 

UNIVERSITY OF SCIENCE MALAYSIA  

KOREAN ROYAL INSTITUTE 
 

UNIVERSITY OF NIGERIA  

  FIABCIالجھات المعنیة بـ

 األعضاء األكادیمّیون



LAND ADMINISTRATION OF TAICHUNG CITY  
 

ODESSA CITY COUNCIL 

DUBAI LAND DEPARTMENT 

AJMAN REAL ESTATE REGULATORY AGENCY HOUSING FUND OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA 

HOME DEVELOPMENT MUTUAL FUND  

EGYPTIAN FINANCIAL  
SUPERVISORY AUTHORITY 

HELLENIC VALUATION INSTITUTE  

  FIABCIالجھات المعنیة بـ

 الھیئات الحكومیة



  FIABCIالجھات المعنیة بـ

 األعضاء الدائمون
 



FIABCI embodies single platform 
to access International  

Real Estate Industry   
 

 
 

 منافع اإلنتساب

برامج تبادل 
)Exchange 

program ( وتأھیل
)Qualification  (
تعلیم إلكتروني و

 )MOOC(عن ُبعد 

أنشطة 
FIABCI 
 الدولیة

إمكان 
التشبیك مع 
 آالف الخبراء

برنامج األمم 
المتحدة 

للمستوطنات 
)البشرية  UN-

Habitat) 

مشاريع 
 مقبلة

المدن الذكیة، 
إنترنت األشیاء، 

Block Chain ،
البیانات الضخمة 

Big Data 
إمكان ولوج 
األسواق 
 العالمیة

نوادي 
األغمال 
 المحلیة

مساندة في 
القضايا 
 الدولیة

جوائز اإلمتیاز  
العالمیة 

)World Prix 
d’Excellence 

Awards( 



 منافع اإلنتساب

 وّسع شبكتك على المستوى الدولي

 شّبك مع جھات عقاریة مھمة على المستویات المحلیة والوطنیة واإلقلیمیة والدولیة
لألعمال   FIABCIوّسع سوق أعمالِك عالمیاً من خالل اإلنتساب إلى نوادي 

 ومجلس الفروع

 طّور أعمالَكَ 

إرتِق بأعمالَِك إلى مستوى أعلى من خالل نسج العالقات والتعاون مع أھم 
 .العاملین في القطاع العقاري من كل الفئات

 اسَتطلِع فرصاً جدیدة لتطویر أعمالِكَ 



 د من مصادر معلومات واسعة جداً اسَتفِ 

إحصل على معلومات عن األسواق في كل أنحاء العالم من خالل مكتبة مصادر 
 FIABCIالتي توفرھا    Resource Libraryالمعلومات 

لتوسیع قاعدتك المعرفیة ولإلطالع على أفضل   FIABCIاستفد من شبكة
 الممارسات المعتمدة في القطاع 

 وّسع قاعدتك المعرفیة

إحصل على فرص تعلیم وتدریب بأشكال متعددة، تتیح لك اإلطالع على أحدث 
اإلبتكارات التكنولوجیة الخاصة بالقطاع العقاري، وعلى أفضل الممارسات 
المَتبعة، وعلى المعاییر العالمیة المتعلقة بھ، إن لجھة األعمال أو من حیث 

 .األخالقیات

 منافع االنتساب 



 استفِد من المنظمات الدولیة

مع األمم المتحدة  FIABCIاستفد من المكانة المرموقة التي توفرھا لك شراكات 
 .والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وسواھا من المنظمات الدولیة

إحصل على المعلومات والمساندة في شأن مواضیع عالمیة كاإلستدامة والتمویل 
 .وإسكان القوى العاملة وغیرھا

 شارك في األنشطة الخاصة بالقطاع العقاري

في مختلف أنحاء   MIPIMومعارض   FIABCIوّسع شبكتك من خالل أنشطة 
 FIABCIالعالم، واستفد من الحسومات الخاصة بأعضاء 

 World Prix d’Excellenceالمحلیة والعالمیة   FIABCIاستفد من جوائز 
Awards  إلبراز مشاریعك العقاریة 

 منافع اإلنتساب



 تواَصل مع محترفین شباب في القطاع

سواء أكنَت من الشباب العاملین في المھن العقاریة، أو مھتماً بتوجیھ محترفین 
فرصاً إلعداد قیادیي   FIABCIشباب في القطاع أو التشبیك معھم، توّفر لك 

 .القطاع المستقبلیین من خالل برامج للتبادل وبرامج وأنشطة موجھة إلى ھذه الفئة

 سّوق أنشطتك

اإللكتروني ودلیل   FIABCIسّوق نفسك وسوقك وأنشطتك من خالل موقع 
 .األعضاء

العالمیة وتشاَرك معلومات عن   FIABCIأعلِن عن أنشطتك في روزنامة 
 .اإلخباریة العالمیة الشھریة  FIABCIاألسواق والبرامج من خالل نشرة 

 منافع االنتساب



أداة جدیدة  FIABCIطّورت 
ألعضائھا وعصرّیة وتفاعلّیة 

 .  وشركائھا
 

 منافع االنتساب



 المشاریع العالمّیة

 بالشراكة مع
 UN-HABITAT ،

والبنك الدولي 
 ومؤّسسات آخرى

جدول أعمال حضري  
مجمع للمفكرین  (Habitat III)جدید 

 الحضریین

حمالت حضرّیة 
 عالمّیة

 حلقات اإلستدامة

 كتاب
المدینة التي نحتاج ”

إلیھا ھي بمتناول 
“الید  

إزدھار  مبادرة
 المدن

أنشطة  ممارسة
 األعمال 

 FIABCIالمشاریع المنّفذة من قبل 

 FIABCIالمشاریع المنّفدة بالشراكة مع 



 قیاس إستدامة تنمیة المدن حضریاً في العالم 

 UN-Habitat  بالشراكة مع

 المشاریع العالمّیة



 المشاریع العالمّیة



MIPIM 
CANNES 

لقاء األعمال في 
كانون األّول 

 في بالي 2019

MIPIM 
ASIA  

FIABCI 
ARPEC 

قمة 
AREAA 

العالمیة 
الفاخرة في 

 میامي

-NARمؤتمر 
India 

المنتدى 
االقتصادي 

 العالمي

مؤتمر باریس 
2021العالمي   

 النشاطات العالمّیة

 FIABCIالنشاطات المنّظمة من قبل 

 FIABCIالنشاطات المنّظمة بالشراكة مع 



 العالمّیة لالمتیاز  FIABCIجوائز

Panama, 2016 Kuala Lumpur, 2015 

Taichung, 2013 Luxembourg, 2014 

Dubai, 2018 Andorra, 2017 

 النشاطات العالمّیة



 النشاطات العالمّیة

المؤتمر العالمي 
2017أندورا   

مدينة ذكیّة،”  
“بناء ذكي  



 النشاطات العالمّیة

APREC 
BUSAN 

2017 



لقاءات األعمال 
في كانون 

أثنیا  –األول 
2017 

GLOBAL EVENTS 



 النشاطات العالمّیة

33 
Countries 

6 
Continents 

150 
sq. m of 

Exhibition 
area  

134 
Participants 



 النشاطات العالمّیة

 –المؤتمر الدولي 
 2018دبي 



 
 .والتواصل التسویق لخدمات واسعة منّصة FIABCI تقّدم
 بالحیاة نابضة استثنائیة بطرق واألعمال العقاري االستثمار عالم في الرّواد من للغایة مؤثر جمھور مع االنخراط فرصة لك ستعطى FIABCI إلى االنضمام عبر

 .مجتمعنا مع مغذى ذاتو دائمة عالقات لتكوین الشروط أفضل ونخلق رعاتنا مع قرب عن نعمل .ومبتكرة وملھمة

وأدوات عصرّیة، /بحدث فرید وعالي الجودة ودوليأّمن إنتظام عالمتك التجارّیة 
 .  واضمن أن ُینظر إلى عملك التجاري كالعب مؤثر في مجالھ

 مع األفراد ذوي التفكیر المماثل لك ومع الخبراء المؤثرین، في بیئة ملھمة تواصل
مع رّواد آخرین وصّناع القرار في القطاع العقاري الذین یقودون النقاش إلتِق وشارك 
 .  على المسرح

 صورة شركتك عبر حملة شاملة متعددة األنظمةضاعف 
 من مجموعة واسعة من حلول الرعایة حسب الطلبإستفد 

 حزمة الشراكة



 العالمّیة FIABCI نشاطات 

 المؤتمرات اإلقلیمّیة /لقاءات األعمال في كانون األّول/ مؤتمر عالمي

 للعرض أماكن
 )مناقشات على منّصات/عروض(خاصة  أوقات

 لوغو الراعي یعرض على موقع الحدث اإللكروني
 لوغو الراعي یعرض في البرنامج لنھائي الخاص بالحدث

 تسجیالت كاملة تكمیلّیة 5
 تكمیلّیة إلى حفالت العشاء دعوات 5

 منشورات إعالنّیة في األكیاس اإلعالنّیة للحدث 3وضع 

 حزمة الشراكة



 مع الشركاء النشاطات

 في كانّ  MIPIMمعرض  

تتضّمن التصمیم، األثاث والمستلزمات ( FIABCIفي جناح ) متراً مربعاً  15-8(العرض  مكان
 )التقنّیة

 أّیام 4إعتمادان تكمیلیان لمدة 
 )فندق ماجستیك(دعوتان تكمیلّیتان لحفل العشاء 

 لوغو الراعي في خلفّیة قاعة المؤتمر
 رایات على جدار السفراء/لوغو الراعي على رایة

 توزیع حزمة أدوات التواصل في المنطقة الوسطى
 في المنطقة الوسطى) مناقشات على منّصات/عروض(خاصة  أوقات

 إعالنات على شاشة تلفزیونیة في المنطقة الوسطى

 حزمة الشراكة



 مع الشركاء النشاطات

 International Expo Emigration & Luxury Property/ اإلغترابي الدولي والممتلكات الفاخرة  المعرض

 
 
 
 

 إعتمادان تكمیلیان سابقان للحدث
 FIABCIلوغو الراعي على خلفّیة الكشك الخاص بـ

 حزمة أدوات التواصل  توزیع
 دعوة لمتحّدث واحد لكل حدث

 حزمة الشراكة



 المنشورات

 الدلیل
 العالم صفحة إعالنات كاملة في الدلیل السنوي یوّزع على جمیع األعضاء حول

  FIABCIنشرة 
یوّزع خالل ) الشركاء العالمّیین :قسم(الرسمّیة  FIABCIلوغو الراعي ووصف مختصر على نشرة 

 والحمالت الترویجّیة FIABCIنشاطات 

 حزمة الشراكة



 التسویق اإللكتروني

 التطبیق/ اإللكتروني الموقع

 )الصفحة األولى( FIABCIإلى الموقع اإللكتروني لـ  hyperlinkلوغو الراعي مع رابط 
 اإللكتروني FIABCIاألولى لموقع  على الصفحة) Banner(إعالن 
 )قسم األعمال(اإللكتروني  FIABCIعلى موقع  ) كبیرBanner( إعالن

 العالمّیة األخبار

 )شھریاً /أسبوعیاً ( FIABCIاإلخبارّیة لـ لواو الراعي في النشرة
 )مشروع، مھّمة، إلخ(أو مقاالن في السنة عن الراعي  مقال

 اإللكتروني البرید

حدث، ندوة عبر اإلنترنت، إعالن، ( FIABCIالبرید اإللكتروني الخاص بحمالت  لوغو الراعي على
 )إستطالع

 حزمة الشراكة



   FIABCIاإلتحاد العقاري الدولي 
 ھو روح مجتمع األعمال لمشاركة وإلھام

 أفضل الممارسات على مستوى العالم

 
FIABCI Headquarters 
Tower CIT Montparnasse 
3 Rue de l’Arrivée, 11th floor (1109) 
75015 Paris│France  
+33 1 45 38 26 36│+33 1 45 38 26 35 
fiabcihq@fiabci.org │info@fiabci.org  
www.fiabci.org  

mailto:fiabcihq@fiabci.org
mailto:fiabcihq@fiabci.org
http://www.fiabci.org/
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