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 العقارات: ٪20
 الواقع: 0٪ ، 3.5٪ ، 5٪ ، 10٪ ، 20٪ ، إلخ.

 
 

3.5%  
 • قروض إدارة اإلسكان الفدرالیة - قرض مدعوم من الحكومة

 • معاییر تأهیل أقل صرامة
 • PMI - تأمین الرهن العقاري الخاص

❖.PMI أي قرض أقل من 80٪ من القیمة الدائمة (قرض إلى القیمة) ، أي 20٪ أقل ، یتطلب بعض كمیة من 
 هذه رسوم للحصول على قرض بمقدم منخفض. ال یمكنك استعادتها ولكن معفاة من الضرائب.❖
 

 
 أسطورة العقارات: منزل االحالم

 
 كیف یكتسب األشخاص العادیون الثروة من خالل العقارات:

 • شراء عقار للعیش فیه
 • إضافة ترقیات ببطء (بذل جهد)

 • ارتفاع قیم المنزل على مدى أكثر من عامین
 • بیع الممتلكات الحالیة معفاة من الضرائب

 • استخدم األرباح كدفعة مقدمة لمنزل أكبر / منزل أفضل
 

 ربح معفى من الضرائب لمدة عامین
  إلیك أهم شيء تحتاج إلى معرفته:

 للتأهل إلى 250000 دوالر / 500000 دوالر استبعاد بیع المنزل ، یجب أن تمتلك المنزل وتشغله كمسكن رئیسي لمدة
 عامین على األقل قبل بیعه. یمكن أن یكون منزلك منزًال ، أو شقة ، أو عمارات ، أو شركة مساهمة ، أو منزل متنقل ثابت

 على األرض.
 

 إذا استوفیت جمیع متطلبات االستبعاد ، فیمكنك أن تأخذ مبلغ 250.000 دوالر / 500.000 دوالر أي عدد من المرات.
 لكن ال یجوز لك استخدامه أكثر من مرة كل عامین.

 قاعدة السنتین سخیة حًقا ، ألن معظم الناس یعیشون في منازلهم على األقل قبل بیعها بفترة طویلة. (في المتوسط ، ینتقل
 األمریكیون مرة كل سبع سنوات.) باستخدام االستبعاد بحكمة ، یمكنك شراء وبیع العدید من المنازل على مر السنین وتجنب

 أي ضرائب على الدخل على أرباحك ".
 ** دائما استشر متخصص الضرائب



 

 كیف یمكنك القیام بذلك!
 • شراء شقة أو منزل مستقل معتمد من إدارة اإلسكان الفدرالیة مقابل 400000 دوالر. ضع ٪3.5 (14000

 دوالر) أسفل.
 • على مدار العامین المقبلین ، أنفق 25000 دوالر إلعادة البناء: األرضیات ، والطالء ، ومطبخ جدید ،

 حمامات جدیدة. ادفع القرض قلیًال كل شهر.
 • بیع من أجل الربح. (ربما 475000 دوالر أو أكثر!)

 • جولة مع نقود معفاة من الضرائب (تقدر بـ 70000 دوالر لهذا السیناریو)
 • شراء عقار أكبر / أفضل

 
 ** هذا مجرد سیناریو نموذجي ، ال یمكنني التنبؤ بالمستقبل

 
 

 
 

 عملیة شراء منزل في 10 خطوات:-
 1. ابحث عن وكیل عقارات

 2. كم یمكنك تحمل؟
 3. تضییق نطاق البحث في منزلك
 4. الحصول على الموافقة المسبقة

 5. التسوق في المنزل
 6. تقدیم عرض

 7. الضمان
 8. التفتیش

 9. إزالة الطوارئ
 10. إغالق الضمان



 

 1. ابحث عن وكیل عقارات
 عند اختیار متخصص في مجال العقارات ، تأكد من العثور على شخص مطلع ومن ستضع في االعتبار أفضل اهتماماتك

 بینما تساعدك في تحقیق أهدافك.
 

 2. كم یمكنك تحمل؟
 یمكن أن یساعدك REALTOR® في العثور على مقرض لتحدید القروض التي تتأهل للحصول علیها وسعر الشراء

 األقصى. هناك العدید من أنواع القروض التي قد تكون مؤهًال للحصول علیها. أسیجد لك المقرض الجید أفضل قرض بأفضل
 سعر.

 
 3. تضییق نطاق البحث في منزلك؟

 في هذه المرحلة ، یمكنك أنت و REALTOR® الخاص بك البدء في النظر إلى مختلف األحیاء وأنواع المنازل للتركیز
 على ما تبحث عنه بالضبط. یمكن إعداد رسائل التنبیه اإللكترونیة على یخطرك بالقوائم الجدیدة التي تطابق معاییرك.

 
 4. الحصول على الموافقة المسبقة

 من أجل تقدیم عرض على منزل ، فأنت ترید أن یكون قرضك بعیًدا قدر اإلمكان. الموافقة المسبقة على القرض أمر رائع ،
 ولكن یمكنك المضي قدًما في ذلك والحصول على قرضك المكتوب مسبًقا لجعل عرضك أقوى ما یمكن.

 
 5. التسوق في المنزل

 بمجرد الموافقة المسبقة على قرضك ، ستكون جاهًزا للخروج والتسوق! هذا هو الجزء الممتع. ستنظر في العدید من العقارات
 ، لذا تأكد من التخلص منها أثناء التنقل حتى ال تحصل علیها ارباك.

 
 6. تقدیم عرض

 عندما تقرر أنك مستعد لشراء عقار معین ، فإن REALTOR® الخاص بك سیفعل ذلك تحضیر األوراق الخاصة بالعرض
 ومساعدتك في تحدید سعر العرض. هناك الكثیر إلى جانب السعر الذي یدخل في عرض یمكن أن یساعدك في الحصول على

 المنزل.
 

 7. الضمان
 عندما یتم قبول عرضك ، یفتح الضمان. لدیك اآلن 3 أیام عمل لتقدیمها ایداعك األولي (جزء من الدفعة المقدمة) إلى

 الضمان. ال تقلق إذا مشیت خالل فترة التفتیش ، سوف تسترد هذه األموال!
 

 8. التفتیش
 هذه فرصتك لتفقد العقار بدقة حتى تشعر بالرضا عن شرط. ال یمكن فتح الجدران ، ولكن سیحدد مفتش المنزل الراقي ما إذا

 كان هناك ما یدعو للقلق.
 

 9. إزالة الطوارئ
 بعد عملیات التفتیش، تحدث مفاوضات ثانیة: طلب اإلصالح. بعد كال الطرفین الموافقة على اإلصالحات ، ویتم تصفیة

 قرضك لإلغالق ، ویتم إزالة الحاالت الطارئة. في هذه نقطة ، قد تفقد إبداعك إذا ابتعدت.
 

 10. إغالق الضمان



 

 یستمر الضمان عادة 30 یوًما. في األیام القلیلة الماضیة ، تم توقیع مستندات اإلعارة ، وإسقاط الدفع ، وأموال القرض.
 الخطوة األخیرة هي التسجیل ثم المنزل لك!

 
 

 تكالیف إقفال المشتري
 • تكلفة التفتیش والتقییم

 • رسوم القرض
 • رسوم الملكیة

 • رسوم الضمان
 • تعبئة حسابات الحجز

 PITI: الرئیسي ، الفوائد ، الضرائب ، التأمین
 
 

 حساب الحجز
 • مع حساب الحجز كل شهر تقوم بدفع أصل المبلغ األساسي و الفائدة باإلضافة إلى 1/12 من الضرائب العقاریة السنویة والتأمین على

 أصحاب المنازل الممتازة.
 • المدفوعات الشهریة أعلى ولكن ال یوجد مدفوعات مقطوعة للضرائب العقاریة وتأمین.

 • تكالیف اإلغالق أعلى بكثیر ألنه یتعین علیك "ملء" حساب الحجز الخاص بك.أنت تدفع مسبًقا بعض العناصر ویتم إرجاع الفائض
 إلیك بعد أول سنة.

 • قروض قروض إدارة اإلسكان الفدرالیة تتطلب حسابات الحجز
 

  ٪3.5: الشقق المعتمدة من إدارة اإلسكان الفدرالیة ، المنازل المعتمدة من إدارة اإلسكان الفدرالیة ، منازل األسرة الواحدة ، 4-2
 خصائص الوحدة

 
 4-2 وحدة سكنیة

 • وحدتین  سكنیة، 3 وحدات سكنیة، 4 وحدات سكنیة
 • تعتبر السكنیة والسماح للقروض السكنیة بما في ذلك قروض إدارة اإلسكان الفدرالیة

 • یمكن استخدام دخل اإلیجار للتأهل
 • المزید من الوحدات السكنیة ، ومبلغ القرض األعلى المسموح به

 • أي 5 وحدات أو أكثر یعتبر تجاریا
 

 مثال منزل ذو طابقین
 • 700.000 دوالر أمریكي لوحدتین ، واحدة شاغرة ، واحدة مؤجرة بـ 2000 دوالر شهریًا

 • شغل مالك قرض قروض إدارة اإلسكان الفدرالیة
 • الدفعة األولى 24،500 دوالر أمریكي + تكالیف اإلغالق المقدرة بـ 15000 دوالر أمریكي مع الحجزالحساب. النقدیة المطلوبة ~

 40,000 دوالر. (أوصي بالمزید من أجل اإلمكانات تحسینات.)
 • یتم إضافة 75٪ من دخل اإلیجار إلى دخلك الشهري لمساعدتك على التأهل. (1500 دوالر / شهر)

 • الدفعة الشهریة المقدرة PITI: 4175 دوالر / شهر
 • حصتك: 4175 دوالر - 2000 دوالر = 2175 دوالر في الشهر

 
 

  



 

  مهنة  وكیل عقارات
 عقارات = مبیعات

 االیجابیات
 جدول مرن

 إمكانات عالیة للعمولة
 مرح!

 القدرة على اإلبداع وتجربة أشیاء مختلفة
 كل یوم مختلف

 سلبیات
 العمولة فقط

 تولید الرصاص
 فترات الجفاف

 یصعب القیام به بدوام جزئي ألن المعامالت تتطلب الكثیر من الوقت والجهد
 الكثیر من المنافسة

 
 
 

 


