
 اإلفالس  أو حجز الرهن بعد الشراء

 .اإلفالس  أو الرهن حجز بعد منزل شراء يمكنك قد
 .منزل المتالك أخرىلتصبح مؤهالً مرة  ساعدكي أن هيمكن REALTOR® يالعقار سمسار ال

 االئتمان؟ على اإلفالس  أو الرهن يؤثر حجز كيف

 .سنوات 10-7 تصل إلى لمدة ائتمانك تقرير على تفاصيلال تبقى قد •
 .ائتمانك نقاط على سلبا   مقدار تأثيرهما معرفةل محددة صيغة أو محدد يوجد مبلغ ال •
 .االئتمان على الموافقة على لحصولا الصعب من البداية في •
 .مرة أخرى منزل لشراء تأهلال إجراءات من مهم جزء هو االئتمان بناء وإعادة االئتمان حإصال •

 ائتمانك؟ بناء إعادة يمكنك كيف

 .االئتمان في مجال إصالح ذوي السمعة الطيبة الخبراء/ الشركات بخصوص REALTOR® يالعقار سمسارال ةناقشم •
 .الدقةمن أجل  صة بإعداد التقاريرتخم  مكاتب ثالثة( 3) خالل من ائتمانك تقارير مراجعة •
 .الوقت مرور مع ائتمانك نقاط تحسين أنه يمكن كاعتبار في ضع •
 .شهرية إنفاق خطة أو شهرية ميزانيةمتابعة  •
 .مرة كل في المحدد الوقت في كفواتير دفع •
 .كساعدي سوف شهر كل المتوفر صغيرال المبلغ حتى. مدخراتك بناء •
 . المتبقية ديونك إنهاء أو تقليل •
 (.المجال نفس في أو ةالحالي شركتك مع مثاليبشكل ) وظيفتك على الحفاظ •

 ؟هي شروط وإجراءات الجهات المقرضة ما

 الرهن حجز تسجيل وقت من بدء  ( للظروف تبعا  ) سنوات  7-1على األقل مدة  االنتظارمن طالبي القروض  جهات المقرضةال معظم طلبت •
 .الحالية رشاداتاإل لمراجعة العقاري كرهن استشاري  قم بمناقشة. جديد عقاري تمويل على للحصول بطلب التقدم قبل اإلفالس من براءةال أو
 . للحالة تبعا   استثناءات وجدت قد •
 .اإلفالس أو الرهنحجز  منذ ائتمانكمع  كتعامل يةلكيف  زائدا  اهتماما   الجهات المقرضةي ولت سوف •
 مرة ذلك حدوث  احتمال تحديد في للمساعدة اإلفالس أو الرهن حجز  إلىلألسباب التي أدت  ا  شرح الجهات المقرضة طلبت سوف غالبا   •

 .أخرى

 العقاري؟ الرهن في  أتوقع  أن يجب ماذا

 . البداية في قليال   أعلى فائدة سعر دفعأن ت المحتمل من •
 .كمنزل كتمتلل عديدة فوائد توجدو اإليجار، من أقل زالي ال ربما هدفعتالقسط الذي  أن كاعتبار في ضع •
 .أهدافك تحقيق على لمساعدتك ولىاأل  الدفعةتساعدك في  متاحة برامج أيضا  توجد  قد •

شراء المختص ب  فريق الخبراء حديدتلبدء في لاليوم  REALTOR®  يالعقار سمساراليرجى االتصال على 
 منزلك!

 أفضل الوكالء، أفضل المجتمعات


