يخبك بها مستشارك العقاري
ارسار لن ر
عند ارتفاع ونمو الطلب عىل العقارات  ،فإن أي ز ز
منل او عقار يتم عرضه سوف يتم رشاؤه
ولكن عند ر
الناجع وانحسار السوق العقاري ،فإن الذين اختاروا أفضل المواقع هم فقط من
ً
ر
األكن قيمة ر
والت تنخفض قيمتها أيضا ولكن بمعدل أبطأ بكثن من
يمتلكون الممتلكات
ي
ز
ز
العقارات األخرى .هذا االختالف يف القيمة هو يف األساس نتيجة لموقع العقار .
ز
كثن من الناس يعلم عن الموقع واهميته لكن لألسف قليل منهم يع ز
معت هذه الفكرة .يف هذا
ي
ز
اف ودوره ز يف تحديد قيمة العقار .
المقال سنتحدث عن الموقع الجغر ي
لماذا الموقع مهم؟
ز
ً
ز
ر
يقرر معظم الناس شاء عقار منل او شقة بناء عىل مدى إعجابهم بتصميمها وجودتها و لكن
عليهم أن يعلموا بأنهم ي ر
شنون قطعة األرض ايضا عند رشاءهم هذه العقارات  .بإمكانك تجديد
المنل الموجود ً
حاليا عىل تلك األرض أو إعادة تصميمه ،لكن ال يمكنك تغين مكان ز ز
زز
المنل .إن
ً
الموقع ً
غالبا ما يكون أهم قوة دافعة وراء قيمة العقار .عادة ما يكون للموقع "الجيد" الذي
تتوفر فيه المواصالت وسهولة الوصول والمدارس الجيدة التصنيف ر
االجتماع تأثن
والنابط
ي
عىل رشاء العقار .
"الست" لن ر
ئ
يبق عىل هذا النحو إىل األبد.
من المهم الذي يجب إدراكه هو أن الموقع "الجيد" أو
تتغن المدن والبلدان ر
الضواح باستمرار  ،ويمكن لألحياء أن تنتقل من مناطق غن مرغوب
وحت
ي
فيها إىل مناطق "صاعدة وقادمة" خالل سنوات معدودة .عىل سبيل المثال  ،افتتاح منشئات
ز
ر
ح.
ح متوسط التكلفة يجعل االمر يستحق الشاء يف هذا ي
حكومية واهلية بالقرب من ي
ً
هناك عوامل موضوعية تحدد قيمة ز ز
المنل .اعتمادا عىل احتياجاتك وتفضيالتك الشخصية .لذا
زز
عند البحث عن ز ز
ر
والت بال
منل فإنه يجب االنتباه بأن االمر يتعدى اىل
تصميم وجودة المنل ي
ر
المشنون ز يف وجود متاجر و بقاالت
شك مهمة اىل ان تكون المرافق قريبة منه .عادة ما يرغب
مناسبة ومراكز ترفيه .ضع ز يف اعتبارك الطرق والمواصالت العامة للنقل  ،مثل محطات
تحسي قيمة ز ز
ز
المنل.
الحافالت ومحطات القطار .كما يؤدي القرب من وسائل الراحة إىل
عىل كل حال عنما تبحث ر
لشاء عقار جديد  ،ضع ز يف اعتبارك العوامل التالية.
العامل األول :المركزية
ال شك أن المكان الذي تختار العيش فيه ز يف مدينة أو بلدة سيؤثر عىل المبلغ الذي تدفعه مقابل
زز
منلك .األرض سلعة محدودة  ،لذا بعض المدن عالية التطور وليس لديها مجال كبن للنمو
ز
اإلضاف تميل إىل الحصول عىل أسعار أعىل من المدن ر
الت لديها مساحة كبنة للتوسع .بعض
ي
ي
هذه المدن ل ر يت لديها مجال للتوسع لديها العديد من المنازل الغن مأهولة باألحياء أصبحت ز يف
ز
السكان.عندما تشهد المدن ر
ز
المنامية
الحضي بسبب النمو
حالة سيئة .يحدث هذا االمتداد
ي
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األطراف نزوح السكان باتجاه المناطق الحديثة والمطورة فإن هذا يؤدي اىل أن المناطق النائية
تميل إىل ان تتعرض اىل االنخفاضات ز يف قيمة العقارات .هذا جزء من كيفية تأثن الموقع عىل
العقيدة االقتصادية األساسية للعرض والطلب.
ر
شء سيحدث
لذا النقطة
الجوهرية لمن يبحث عن العقار واالستثمار فيه ابحث عما إذا كان أي ي
ز
ً
ً
تغينا جوهريا يف المنطقة  ،مثل أي تطوير مخطط له أو إنشاءات أو إنشاء مساكن جديدة .قد
ز
يبدو الموقع مناسبا ر
للشاء عندما يكون مخطط ان تحدث له تغينات شاملة يف المستقبل
ز
تحسي الرغبة ز يف السكن
القريب  -بالطبع  ،قد تكون بعض التغينات إيجابية من شأنها
واالستثمار المنطقة.
العامل الثان :خصائص الح الذي يقع فيه العقار
الح للسكن مسألة لها اعتبارات شخصية مثل قضية االرتياح وعامل القرب من
قد يكون اختيار ي
ر
ز
الح رائعا وممنا اذا توفرت فيه بعض العوامل الحاسمة المشنكة
االهل والعمل .لكن سيكون ي
ً
الح وتوفر وسائل الراحة .قد يحدد حيك أيضا حجم
كإمكانية الوصول منه واليه وتصميم ي
ر
الت تم بناء المنازل عليها.
القطع السكنية ي
ح بالقرب من طرق العبور الرئيسية ز يف
فيما يتعلق بإمكانية الوصول  ،يجب ر أن تبحث عن ي
أكن من نقطة دخول .كما يعد التنقل من وإىل العمل جزءاً
الح عىل
المدينة  ،بحيث يحتوي ي
ز
ً
كبنا من أيام كثن من الناس  ،لذا فإن ز
المنل الذي يسهل الوصول إليه من الطرق والمواصالت
ً
ً
ز
ر
العامة سيكون مرغوبا فيه أكن من ز
منل بعيدا وال يمكن الوصول إليه إال من خالل طريق واحد.
ز
الخضاء والتشجن للطرق والحدائق القريبة من
ه توفر المسطحات
أيضا من العوامل ا زلهامة ي
ر
ر
الح مرغوبا أكن.
والت تساهم يف جعل ي
ي
الح ي
ً
الح المناسب أيضا عىل وسائل الراحة األساسية مثل البقاالت والمتاجر
يجب أن يشتمل ي
ر
ر
لح مرغوبا اكن هو
الت تعزز قيم المنازل والعقار بشكل عام وتجعل ا ي
والمطاعم .ومن العوامل ي
ر
ر
ز
المحتملي .يستهدف
أكن عدد من المشنين
والت تجذب ر
توفر المدارس ذات زالسمعة الطيبة ي
ر
ز
الت توجد بها مدارس حكومية او اهلية قوية.
العديد من الراغبي يف السكن األحياء ي
العامل الثالث :التنمية
ً
ه المهمة  ،ولكن أيضا وسائل الراحة المستقبلية .يمكن
ليست فقط وسائل الراحة الحالية ي
لخطط المدارس الجديدة والمستشفيات والمواصالت العامة والبنية التحتية المدنية األخرى
أن تحسن بشكل كبن من قيمة الممتلكات العقارية ز يف المنطقة.
ً
لشاء ز ز
تحسي قيم العقارات بالمنطقة .عندما تتسوق ر
ز
منل  ،حاول
يمكن للتطوير التجاري أيضا
ً
معرفة ما إذا كان هناك مخططا ألي مشاري ع تطوير عامة أو تجارية أو سكنية جديدة وفكر ز يف
كيفية تأثن هذه اإلضافات عىل الرغبة ز يف المناطق المحيطة .
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الح الذي به معدل جريمة منخفض وهو مكان جذاب وآمن للتواجد ز يف الهواء الطلق
أخنا ي
ز
ر
والمش يف أوقات مختلفة لألفراد والعائلة واالختالط مع الجنان وهو نوع المكان الذي يرغب
ي
ز
معظم الناس يف العيش فيه.
العامل الرابع خصائص قطعة األرض والعقار
ً
ز
ز
ز
أيضا إىل مراعاة مكان ز ز
ر
المنل .إذا كان المنل الذي ترغب يف شائه يقع عىل طريق مزدحم
تحتاج
ً
أو قريب جدا من طريق شي ع  ،فمن المحتمل أن تحصل عليه بسعر أقل  ،ولكن سيكون من
ً
ً
الصعب أيضا عليك بيعه الحقا .كذلك العقار الموجود بالقرب من المساجد الكبنة أو مراكز
التسوق الموالت او الصاالت الرياضية والمجتمعية قد تكون غن مرغوبة ألنها قد تسبب ز يف
وجود سيارات كثنة متوقفة وتسبب ازدحام ز يف مواقف السيارات.
دائما ر
ً
موقعا وشكال عىل ز ز
منل ذو تصميم جميل وجودة عالية لكن موقعه
اخن قطعة أرض أفضل
المنل األقل جاذبية أو اإلضافة إليه أو استبداله ً
شء .يمكن ً
دائما تحديث ز ز
تماما  ،ولكن ال يمكن
ي
تغين الموقع.
السؤال المهم ف نهاية هذا المقال:
كيف للزبون البسيط ان تتوفر لديه هذه المعلومات عن االحياء وعوامل الجذب فيها ؟
الجواب  :هذا يمكن ان يتوفر ز يف تحليل البيانات المكانية العقارية باستخدام نظم المعلومات
الجغرافية.
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مختص ف نظم المعلومات الجغرافية وذكاء الموقع
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