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العوامل المؤثرة على سوق العقار :





الحالية  الظروف  تنشده  أساسي  مطلب  العقارى  السوق  عن  الحديث 
المتعددة  بمشتقاتها  العقاري  السوق  منتجات  تطور  ظل  في 
والمتميزة فى كافة جوانبها ومناحي الحياة المختلفة من خالل 
مسيرة الحياة اإلنسانية منذ العصور األولى وحتى عهد األلفية 
الكوكبه  عن  ينفصل  ال  الذى  العقار  سوق  عن  فضًال   ، الثالثة 
بين  بالتقارب  والعولمة،  العالمية  مالمح  أخذت  التي  األرضية 
أجزائها المختلفة من خالل تعدد منتجات منظومة المعموره 
والبناء  العربى  البناء  مثل  البناء  أشكال  وتباين  وتطورها 
اإلسالمي والبناء اليوناني والبناء الفرعوني والبناء للحضارات 
وتباينت    العماره  وأســس  معالمها  حــددت  حيث  المختلفة 
األرضية  للكوكبة  والبسيطة  المعمورة  أرجاء  في  أشكالها 

المحدودة والثابتة ذات محدودية العرض. 

خصائص السوق العقارى 
بين طبيعة المنتجات وأولويات القطاع العقارى
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(١) عامل االرض :


       


       


(٢) عامل المعلومات :

      
  


(٣) عامل الكثافة السكانية :

      
  

      
    



(٤) عامل التشغيل :
       

       
      
        
     


العوامل المؤثرة على قيمة العقار :
        
       



         
       
       


      



       
       
       
      
     


      
      







       
       


       
    



       


       
       




         
 
       
     
    
      
         



    

    


التأثيرات التبادلية لحجم العرض :

    

     


      



       
      
 


      

       





     

      







      
     
     


التأثيرات التبادلية لحجم الطلب :

       







       
      


       
      



       




      



      


       




       
       
     
      
     
     





