
 منزل كمتالال دليل اإلرشاديال

 تجميع فريقك من الخبراء( 1)

يمكنك . الشراء إجراءات خالل إلرشادهم REALTOR®السمسار العقاري  ارونختي المشترين معظم :REALTOR®السمسار العقاري 
 ،اتهموتدريب خبرتهم عن السماسرة منستفسر ت أن يمكنكو. يثقون فيهم ويحترمونهم عقارات سماسرةعن  وعائلتك كئأصدقا تفسر منسأن ت

السمسار العقاري غالباً سوف يكون لدى . سكن فيهات أن تريد التي المناطقعلى دراية ب كانوا ذاإتستفسر منهم و المراجع،ب قائمة طلبتو
®REALTOR تي ال تكاليفيمكنك مراجعة ال. مفضل اتصال لديك يكن لم إذا بك الخاص الشراء فريق في خريناآل ألعضاءل توصيات
 .REALTOR®العقاري  سمسارال مع الشراء إجراءات خالل هاتوقعت

 نسباأل القروض خيارات لتحديد معك ويعمل الشراء إجراءاتك في أهدافبمراجعة  العقاري الرهن استشاري يقوم :العقاري الرهن يستشارا
 على كونساعدي سوفهؤالء و. اغيره منأكثر  البرامج من يمكنهم التعامل مع عدد العقاري الرهن ييستشارا بعض. األهداف تلكتحقيق ل

 .لميزانيتكلمناسب اقدار القسط م تقرر أن يمكنك بعد ذلك. ةالمقرض ه الجهةتدليل اإلرشادي الذي وضعالاستناداً إلى   قدرتك الشرائية تحديد

 المبدئية الموافقةإجراءات  كمالاست( 2)

 كرهن على المترتبة التكاليف تقدير على ساعدكي وسوف. يئتماناالو يوظيفتاريخك البمراجعة  بك الخاص العقاري الرهن استشاري قومسي
أن  قبل المبدئية موافقةال على حصللك أن ت األفضل منو. إجراءات الطلب ستكمالالمطلوبة  إضافية أو مستندات إجراءات توجد قدو. العقاري

 .الجديد كمنزل عن البحث في تبدأ

 البدء في معاينة العقارات( 3)

قدرتك و تكمتوافقة مع رغباال المنازل أفضل  تحديد علىسوف يساعدك و ،هتريد الذي المنزل نوع REALTOR®العقاري  السمسار معناقش 
 .أهدافكيحقق  منزل أفضللتحديد  المفضلة كخياراتلمعاينة  همع جولةقم ب، والشرائية

 عرض تقديم( 4)

، للبائع وتقديمه كعرض إعدادب REALTOR®العقاري  السمسار يقوم أن يمكن لمنطقة،في ا األخيرة مبيعاتال بيانات مراجعةقيامك ب بعد
 .كصالحفائدة ل فضلمع أخذه في االعتبار تحقيق أ البائع وبين بينك الشراء عقد شروط على تفاوضك في اليساعدوسوف 

 المنزل فحص استكمال( 5)

ً نا ولكن مطلوبغير  المنزل فحصعموماً   مشاكل أي يوجد كان إذا ما تحديد على ساعدكي لمنزلل معاين خبيرل كاستخدام. بإجرائه نصحن دائما
 .كاستثمار لحماية بشكل أفضل الصيانة اعتبارات وفهم كبيرة

 القرض إجراءات إنهاء( 6)

 من للتحقق تقييم إجراء سيتمو. المقبول الشراء عقداستالم وذلك بمجرد  لقرض،ل كطلب إجراءات إنهاءب العقاري كرهن استشاري يقوم سوف
 .قرضكستكمال إجراءات ال إضافية تطلب الجهة المقرضة مستندات قدو. منزلك قيمة

 استكمال اإلجراءات( 7)

أن  من للتحقق المنزلللقيام بجولة أخيرة خالل  موعداً  REALTOR® العقاري السمسار يحدد سوف ،ةقصيرفترة استكمال اإلجراءات ب قبل
 وجود عدم من –قبل عقد البيع المنزل التحقق من ملكية المسؤولة عن– شركةالسوف تتأكد . الشراء عقد شروطكل شئ يطابق التوقعات و

 بعد مستندات ال تلك تسجيلالترتيب لو معك ومراجعتها الشراء مستندات جميع إعدادب مساعد المحاميسوف يقوم . منزللمتالكك لا تمنع مشاكل
سوف تتسلم  بعد ذلك. كإلي البائع من المنزل ملكية لنقل مستنداتال على التوقيعسوف تقوم ب ،عند استكمال اإلجراءات. استكمال اإلجراءات

 ! الجديد كمنزل مفاتيح

 اليوم!اإلجراءات للبدء في  ®REALTORي  سمسار العقاراليرجى االتصال على 

 أفضل الوكالء، أفضل المجتمعات


