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ك بها  ارسار   يار قالع مستشارك لن يخبر
 

ل او عقار  أي فإنالعقارات ، ب عىل لعند ارتفاع ونمو الط ز امنز   ؤه يتم عرضه سوف يتم شر
اجع وانحسار السو  ولكن عند  هم فقط من   واقعالمأفضل  اختاروا الذين ، فإن ق العقاريالنر
ا  يمتلكون

ً
ي تنخفض قيمتها أيض

من   معدل أبطأ بكثن  بولكن الممتلكات األكنر قيمة والتر
ي األساس نتيجة لموقع العقارات األخرى. 

ي القيمة هو فز
  .العقارهذا االختالف فز
ي هذا  همقليل من لألسفواهميته لكن  كثن  من الناس يعلم عن الموقع

يعي معتز هذه الفكرة. فز
ي تحديد قيمة العقار . المقال سنتحدث عن الموقع ال

ي ودوره فز
 جغرافز

 
 لماذا الموقع مهم؟ 

اء عقار  ل  يقرر معظم الناس شر ز   لكن   و   مها وجودتها بتصميبناًء عىل مدى إعجابهم    او شقة    منز
اء  األرض ايضا ة  قطع  ونشنر ي  هم أن يعلموا بأنهمعلي تجديد   بإمكانك.  ذه العقارات  ه  همعند شر

ل الموجود حالًيا عىل تلك األرض أو إعادة   ز ل  ،تصميمهالمنز ز ن إ  . لكن ال يمكنك تغين  مكان المنز
 ما يكون للموقع "ال  .  الموقع غالًبا ما يكون أهم قوة دافعة وراء قيمة العقار 

ً
الذي   جيد"عادة

ابط االجتماعي جيدة التصنيال  هولة الوصول والمدارسوس  تالمواصال   هفي  توفر ت تأثن    ف والنر
اء عىل       . العقار   شر
 
" لن يبقر عىل هذا النحو إىل األبد.   من ئ المهم الذي يجب إدراكه هو أن الموقع "الجيد" أو "الست 

غن  مرغوب   اطق الضواحي باستمرار ، ويمكن لألحياء أن تنتقل من منوحتر    البلدانو تتغن  المدن  
  ت منشئاافتتاح  . عىل سبيل المثال ،  خالل سنوات معدودة"صاعدة وقادمة"    مناطق فيها إىل  
ي هذا   االمر  يجعل متوسط التكلفةبالقرب من حي  يةواهلحكومية 

اء فز  .حي يستحق الشر
 

ا عىل احتياجاتك وتفضيالتك الشخصية هناك  
ً
ل. اعتماد ز لذا .  عوامل موضوعية تحدد قيمة المنز

ل ز ي ب  يجب  هنإف  عند البحث عن منز
ل والتر ز ال  االنتباه بأن االمر يتعدى اىل تصميم وجودة المنز

ي وجود متاجر    . عادة ما قريبة منهالمرافق  ان تكون  شك مهمة اىل  
ون فز  بقاالت و  يرغب المشنر

ترفيه وممناسبة   اعتبارك  راكز  ي 
فز ضع  محطات   الطرق.  مثل   ، للنقل  العامة  والمواصالت 

ل ما . كالقطار الحافالت ومحطات  ز ز قيمة المنز  .يؤدي القرب من وسائل الراحة إىل تحسي 
 

ي اعتبارك  تبحثعنما  عىل كل حال
اء عقار جديد ، ضع فز  .العوامل التاليةلشر

 
 األول: المركزية العامل 

 
ي مدينة أو بلدة سيؤثر عىل المبلغ الذي تدفعه مقابل 

ال شك أن المكان الذي تختار العيش فيه فز
  ، األرض سلعة محدودة  لك.  ز المدنمنز بعض  التط  لذا  للنمو عالية  لديها مجال كبن   وليس  ور 

ة للتوسع. بعض   ي لديها مساحة كبن 
ي تميل إىل الحصول عىل أسعار أعىل من المدن التر

اإلضافز
ي لديها مجال للتوسعالمدن لهذه 

ي  أصبحت ألحياء بامأهولة غن  اللديها العديد من المنازل   تر
فز

ي   .حالة سيئة 
النمو السكانز ي بسبب  امية  .يحدث هذا االمتداد الحضز المنر المدن  عندما تشهد 
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 المناطق النائية   نزوح السكان باتجاه المناطق الحديثة والمطورة فإن هذا يؤدي اىل أن األطراف  
ي قيمة العقارات. هذا جزء من كيفية تأثن  الموقع عىل   ان تتعرض اىلتميل إىل  

االنخفاضات فز
 .بالعقيدة االقتصادية األساسية للعرض والطل

 
ء سيحدث  فيه    ر العقار واالستثمالذا النقطة الجوهرية لمن يبحث عن   ي

ابحث عما إذا كان أي شر
ي المنطقة ، مثل أي تطوير مخطط له أو إنشاءات أو إنشاء مساكن جديدة. قد  

ا جوهرًيا فز ً تغين 
الموقع   عندما  ميبدو  اء  للشر انناسبا  مخطط  ات  يكون  تغين  له  المستقبل   تحدث  ي 

فز شاملة 
ي   -القريب  

فز الرغبة  ز  تحسي  شأنها  من  إيجابية  ات  التغين  بعض  تكون  قد   ، السكن   بالطبع 
 . طقةالمن واالستثمار 

 
  
 الذي يقع فيه العقار  الح   خصائص : العامل الثان 

 
ياح وعامل القرب من  لها اعتبارات شخصية مثل قضية االرت  مسألةقد يكون اختيار الحي للسكن  

ا  سيكون    . لكنوالعمل  االهل ز كة فيه  توفرت    اذا الحي رائعا وممن    بعض العوامل الحاسمة المشنر
الوصولك واليهمن   إمكانية  الحي   ه  و تو و   وتصميم  ا حجم فر 

ً
أيض يحدد حيك  قد  الراحة.  سائل 

ي  سكنيةع الالقط
 .ناء المنازل عليهاتم بالتر

 
، يجب الوصول  بإمكانية  يتعلق  ي   فيما 

فز الرئيسية  العبور  بالقرب من طرق  تبحث عن حي  أن 
يعد التنقل من وإىل العمل جزًءا  كما  .  عىل أكنر من نقطة دخول  الحي   يحتوي  بحيثالمدينة ،  

ل الذي يسهل الوصول إليه من الطرق والمواصالت  ز ا من أيام كثن  من الناس ، لذا فإن المنز ً كبن 
ل   ز ا وال يمكن الوصول إليه إال من خالل طريق واحد. العامة سيكون مرغوًبا فيه أكنر من منز

ً
بعيد

اء    تتوفر المسطحالهامة هي  من العوامل ا  أيضا    من   القريبةوالحدائق    قوالتشجن  للطر الخضز
ي  الحي 

ي تساهم فز
 .مرغوبا أكنر جعل الحي  والتر

 
الحي   يشتمل  أن  ا يجب 

ً
أيض مثل    المناسب  األساسية  الراحة  وسائل  والمتاجر عىل   البقاالت 

ي تعزز قيم .  والمطاعم
مرغوبا اكنر هو    لحي ا  عام وتجعلزل والعقار بشكل  المنا  ومن العوامل التر

ي تجذبذات السمعة الطيبة  المدارس    توفر 
. يستهدف   والتر ز ين المحتملي  أكنر عدد من المشنر

ي السكنالعديد من 
ز فز ي توجد بها مدارس األح الراغبي 

 .قوية  ليةاو اه حكوميةياء التر
 

 التنمية الثالث: العامل 
ا وسائل الراحة المستقبلية. يمكن 

ً
ليست فقط وسائل الراحة الحالية هي المهمة ، ولكن أيض

لخطط المدارس الجديدة والمستشفيات والمواصالت العامة والبنية التحتية المدنية األخرى 
ي  العقارية أن تحسن بشكل كبن  من قيمة الممتلكات

 .المنطقةفز
 

ز قيم   ا تحسي 
ً
ل ، حاول  بالمنطقةالعقارات  يمكن للتطوير التجاري أيض ز اء منز . عندما تتسوق لشر

ي  هناك  معرفة ما إذا كان  
ا ألي مشاري    ع تطوير عامة أو تجارية أو سكنية جديدة وفكر فز

ً
مخطط

ي المناطق المحيطة
  .كيفية تأثن  هذه اإلضافات عىل الرغبة فز



 
 

 3الصفحة 
 

به معدل جريمة منخفض وهو  ا  أخن   الذي  الطلق  الحي  الهواء  ي 
فز للتواجد  وآمن  مكان جذاب 

ي  
ي فز

ان  والعائلة    لألفراد مختلفة    أوقاتوالمشر نوع المكان الذي يرغب    وهو واالختالط مع الجن 
ي العيش فيه 

 .معظم الناس فز
 

 والعقار  األرضعة قط العامل الرابع خصائص 
ائه يقع عىل طريق مزدحم  ي شر

ل الذي ترغب فز ز ل. إذا كان المنز ز ا إىل مراعاة مكان المنز
ً
تحتاج أيض

ا من طريق شي    ع ، فمن المحتمل أن تحصل عليه بسعر أقل ، ولكن سيكون من  
ً
أو قريب جد
ا 
ً
ا.   عليك  الصعب أيض

ً
ة أو    المساجد بالقرب من    الموجود   العقار  كذلك    بيعه الحق مراكز  الكبن 

الموالت   الصاالت  التسوق  مرغوبة  والمجتمعية  الرياضيةاو  تكون غن   ي  د تسبب  ق  ألنها   قد 
فز

ة  ي مواقف السيارات متوقفة وجود سيارات كثن 
 . وتسبب ازدحام فز

 
 

ل    وشكال   ا أفضل موقعً اخنر قطعة أرض  دائما   ز ذو تصميم جميل وجودة عالية لكن موقعه عىل منز
ل األقل جاذبية أو اإلضافة إليه أو استبداله تماًما ، ولكن ال يمكن  ء شي  ز . يمكن دائًما تحديث المنز

 .الموقعتغين  
 

  نهال المهم السؤا
 
 ية هذا المقال: ف

 
 ؟ عوامل الجذب فيها ن تتوفر لديه هذه المعلومات عن االحياء و كيف للزبون البسيط ا

ي  الجواب :   
باستخدام نظم المعلومات    العقارية  تحليل البيانات المكانيةهذا يمكن ان يتوفر فز

 . الجغرافية 
 
 
 

 العتيبر    إبراهيمد. نواف 
  نظم المعلومات الجغرافية

 
 وذكاء الموقع  مختص ف
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