
 منزل   تملّك  مزایا

  دخلك مستوى و  الحالي السوق وضع على واألنسب لك   األفضل اختیار المنزل توقفقد ی  ،االستئجار من بدالً  منزل  امتالك في تفكر عندما
ً  منزل امتالكیعتبر  لماذا. أخرى عواملبجانب القدرة على سداد القرض و   لھ منزلأن امتالك  الدراسات العدید من أظھرت  قد ل ؟أمراً مھما

ً  ةحیاال  جودةو المجتمعیة  ةمشاركالو  العقلیة ة صح الو  العلمي تحصیلالكذلك و وثروتھ   للشخص جل األ  طویلة   صول األ على كبیر تأثیر   عموما
ومساعدتك  REALTOR® يالعقار سمسار ال مع جیدال التخطیط  خالل  منو.  في المجتمع المحلي  عمل  فرص خلق   في  المساعدة إلى باإلضافة 

 ! كمنزلل كامتالكالمترتبة على  بالمزایا التمتع یمكنك ،مناسب لك ال منزل ال على عثور في ال

 الشخصیة  الثروة

  ذلك  في  بما( العقاري ما تدفعھ لسداد التمویل  إجمالي ولكن شراء،ال  عندفي البدایة  قلیالً  نفقاتال تزید :شھر  كل تنمیة القیمة العقاریة •
المبلغ الذي   مخصوماُ منھ  ھب  بیعأن ت  یمكنك الذي  السعر يھ منزلكقیمة العقاریة لال. اإلجمالیة ستئجاراال تكلفة  من أقل  كونی  قد ) الضرائب

  القرض  مبلغ یقلل دفعتھ ن القسط الذي م جزء   شھر  وكل العقاري، الرھن أحد أقساطتقوم بسداد  شھر  كل. العقاري  الرھن على مدیناً بھ ت الزل
ً قیمة العقاریة لمنزلكال یزید  شھر كل  العقاري الرھنھذا التخفیض من قیمة و.  بھ  مدینالذي أنت  األصلي   ادخار  برنامجكما لو كان  ، تماما
  من أجل مشروعات التجدید ائتمان حد  أو  مشاركة عقاري  قرض   على  للحصول القیمة العقاریة لمنازلھم األشخاص  بعض غلیست . قسري

 .یةالمستقبل

ً  األكثر  اتتخفیضال وتشمل . ةنطبقمال الضریبیة التخفیضات متعلقة ب ال تفاصیل ال تقدیم اتمحاسب خبیر ي أل یمكن : الضریبیة  التخفیضات •  شیوعا
  األساسي  تكإقامواعتبرتھ محل  ھ فی  إلقامة ل منزل  شراء ب  تقم  إذا  إبرام الصفقة.  تكالیف وبعض  األمالك، ضریبةو  العقاري،  الرھن على الفائدة

  رباحاأل  ضریبة الستبعاد الالزمة شروطال  ستوفيت  كنت إذا  ما حددأن ی  خبیر المحاسبات ل یمكنفإنھ  ،من أجل تحقیق الربح بیعھقمت ب و
 . الذي حققتھ الربحھذا  على  یةرأسمالال

 الملكیة ب  راختفاال

  في  وإصالحات تغییرات إجراء  في  االختیار حریة لدیكو.  وتحسینھ  ھ لالعتناء ب  الوقت  بعض من األرجح أنك تستغرق ف منزلك، لكت تم عندما
  جیرانھم، مع أقوى و  أطول عالقات إنشاء  إلى المنازل  أصحاب یمیل . مالكال من تصریح على  للحصول االنتظار إلى  الحاجة  دون منزلك

  الجریمة معدالت  انخفاض إلى  المضافة  المشاركة  ھذهوغالباً ما تؤدي . استثماراتھم قیمة   لحمایة محاولة في  ھم مجتمع فيوالمشاركة بشكل أكبر 
 . مناطقھم  في

 والصحة  االستقرار 

ً   انیسیر ستقرمالالسكن و  ةنفسی ال الصحة  تحسن  أن الدراسات  أظھرت  قد ل. مھم آخر  اعتبار يھ  منزل  متالكال االجتماعیة الفوائد .  جنب إلى جنبا
سبب  ب  جدیدة  صداقات  تكوینضطروا إلى ی  لن أنھملتأكدھم ب  اطمئناناً أكبر األطفال مما یمنح  كثیراً  السفر والتنقل إلى  المنازل أصحابیمیل ال و

ً و.  أخرى  إلى مدرسة من ھمانتقال   الحساسیة مثل الصحیة  مشاكلال وجود  في  المساكن المؤجرة بعض في  السیئة  المعیشیة  األحوالساھم ت  أیضا
ً  أخرى دراسات  أظھرت وقد. والربو   الحیاة مدى  أعلى  سنوي ودخل  المراھقات حمل معدالت  وانخفاض   المدرسة، في  أفضل نتائج تحقیق  أیضا

 . آباؤھم منازلھم الخاصة  لكت یم الذین ألطفال ل

 توفیر فرص عمل أكثر 

  إلى  منزل بیع عملیة  كلتمیل . المتوسط  فيیباعان  منزلین لكل  المتحدة الوالیات  فيتتوفر فرصة عمل واحدة   ،HouseLogicخبراء ل  وفقا
 . والدیكور  البناءعملیات  تنفیذلالمنازل  أصحاب    احتیاجبسبب  الوقت مرور مع إضافي  اقتصادي نشاط خلق 

 للبدء في مناقشة رغباتك الیوم!  ®REALTOR  يسمسار العقارالیرجى االتصال على 

 أفضل الوكالء، أفضل المجتمعات


