
 ؟REALTOR®لماذا األفضل لك أن تلجأ إلى السمسار العقاري 

تختلط بالمشاعر  مهمة مالية صفقةوهم يعتبرونها . ثمنا   غلىاأل مأصوله مع همتعامل عنيت منزل بيع أو شراءعملية  الناس، لمعظم بالنسبة
 قيمة REALTOR®يضيف بها السمسار العقاري  طرق خمسوفيما يلي . األهمية بالغ أمر هو مناسبمن يمثلك بشكل واختيار . العاطفية

 .أفضل فائدة لصالحك االعتبار فياإلجراءات مع األخذ  استكمال مرحلة خاللبينما يقوم بإرشادك 

 والخبرة معرفةال

معرفته على  REALTOR®ويحافظ السمسار العقاري . الوقت بمرور العقارية المعامالت متطلباتتتغير و ،عن اآلخر منزل كليختلف 
 والخبرة معرفةوال الخدمات مع بالراحة تشعر أنك من تأكدحتى ت األسئلة طرحيمكنك أن ت. والممارسات تعاقداتوال والقوانين لوائحالبأحدث 

غالبا  بتوفير  REALTOR®يقوم السمسار العقاري  أن يمكنو. جراءاتاإل استكمال خالل مرحلة مثلكيل هختارت الذي لشخصتواصل مع اوال
 .بطريقة أخرى معرفة به على كونت ال قد الذي المنزل عن قيمة معلومات

 السوق وضع

 المتعلقة دقة األكثر المعلومات بادلكأن ي هويمكن مجتمعاتهم، في المحليين الخبراءمن  كوني أن إلى REALTOR®السمسار العقاري  ميلي
 البيانات توفير طريق عن بيعالو شراءال بشأن مستنيرةال قراراتال تخاذال العمالء إرشاد على ساعديهو ، والحالية العقارات سوق اتجاهاتب

 استخدام  بسبب دقيقة غير غالبا   هي  االنترنت على التقديرات أن هاعتبار في ضع، وفي نفس الوقت يالمنطقة في مماثلةال لمنازلعن ا الحالية
 .لخإ والحمامات، النوم وغرف والموقع حالةال مثل مبيعاتال بيانات في مهمةال عتبارات تأخذ في االعتبار االوال العامة الضرائب سجالت

 والمفاوضات العقود

السمسار العقاري  ساعدكي أن يمكن. مكلفا   واحد صغير خطأيمكن أن يكون و ،عديدة صفحات من في الوقت الحاضر عقودتتألف ال
®REALTOR معلوماتكفي المحافظة على سرية  أيضا  ، وهو كفء ممكنة طريقة أفضلب اعتباراتك وتقديم المعقدة مستنداتال هذهفهم  على 

لمصلحتك ولكنه الشخص الخبير الذي يعمل ، جراءاتاإل هذه في وسيط مجرد ليس REALTOR®السمسار العقاري . ينالمنافسبعيدا  عن 
 خالل عملية التعاقد بأكملها.

 العالقاتتكوين 

متضمنا   البريد يرسل إليهم ما غالبا  سابقين، فهو ال العمالءالتواصل مع  هو REALTOR®العقاري  السمسار نجاح استمرارفي  مهم عامل
 يكون سوف العقارات،متعلق ب سؤال على بالك أيخطر ي عندما. نهاء اإلجراءاتإ بعد دائم  اتصال علىليكونوا و الطالعل أحدث المعلومات

 تحتاج مع الخبراء اآلخرين الذين REALTOR®يتواصل السمسار العقاري . لمساعدتك استعداد على REALTOR®العقاري  السمسار
 .منزلكب المتعلقة األخرى الخدمات حكمةب ختارلت لمساعدتك المراجعب قائمة عطيكي أن ويمكن ،كاستثمار حماية في تكلمساعدإليهم 

 يات المهنةأخالق انونقااللتزام ب

في  الناس من كثير. صارم بشكل أخالقيات المهنة لقانون وفقا   يعمل خبير مع تصبح شريكا   ،REALTOR®العقاري  السمسارما تلجأ إلى عند
مصطلح  استخدام هميمكن( NAR) لسماسرةل الوطنية للرابطة ينتمون الذين أولئك فقط ولكن العقارات، لبيع تراخيص لديهمجميع أنحاء البالد 

®REALTOR .العقاري  السمسار قانون®REALTOR جميع خالل وأخالقيا   مهنيا   معك التعامل تمأنه قد  يضمن ات المهنةألخالقي 
 خدمة في اءنشط غالبا  هم و ،ةتعليميال الفرص من واسعة مجموعة الوصول إلىيمكنهم  لسماسرةل الوطنية لرابطةا أعضاء. الصفقة إجراءات
 محلية.ال منظماتالو  االقتصادية التنمية وقضايا المجتمع

 اليوم!  مزيد من المعلوماتل REALTOR®ي  سمسار العقاراليرجى االتصال على 

 أفضل الوكالء، أفضل المجتمعات


