
consumerfinance.gov 1 من 2اعرف المزيد على

ل؟اء منزنت مستعد لشرهل أ

 نماألاور استقرالباا رشعول منزك متالايمنحك 
.لسكناليف تكاع تفارامن ية لحمااو

 يمكنك الي، ستمتلك منزهن العقارقساط الرنتهاء من أد االبمجر
ة، قد تك. طوال هذه الفترفائك بعد ولى أحباول ملكيته إبيعه أو تؤ

يبية.ايا ضرتتمتع بمز

 ليفتكافع تدنك فإ، المنزتمتلك ما عند. ةكبيرلية ومسؤلكنها 
 ،عليهامين لتأاو، تلممتلكااعلى ئب اضري أإلى فة ضاإلبا، تحاصالإلا

 لنتقاالافي غب تركنت ا ذإ. يةرلساال زلمناالكي مات جمعيات مستحقاو
.خرآل منزء اشرقبل  الوألك منزبيع ل وتحاما  ةدفعا، خرآل منزإلى 

لكل، فاستعد لذء منزاغب في شركنت ترإذا 
ن بما تكوإذا تمكنت من اإلجابة »بنعم« عن األسئلة أدناه، فر

لك الخاص:اء منزا لشرمستعد

قل؟ثابت مدة عامين على األهل لديك دخل منتظم و •

ق تحصيله؟ثوهل دخلك مو •

؟ئتماني جيدصيد اهل لديك ر •

؟تارلسيااط قساأمثل ، جلألايلة طون يولداببعض م ملتزنت أهل  •

ن؟بوفير المال لدفع العرهل قمت بتو •

؟كل شهري هن عقارهل يمكنك سداد قسط ر •

ئب؟اى، مثل التأمين والضرهل يمكنك دفع تكاليف أخر •

ل، مثل ى لملكية المنزهل يمكنك تخصيص أموال للتكاليف األخر •
ثاث الجديد، واإلصالحات تكاليف النقل، واألسوم اإلغالق، ور
ل؟تحسينات المنزو

االدخار لدفع الدفعة المقدمة
ضين لن يقوموا بتسليفك ثمن البيت بالكامل، وذلك معظم المقر

ي ن منك دفع جزء من المبلغ بنفسك.  وهذا المبلغ الذويدنهم يرأل
ن«. بونت يسمى »العرتدفعه أ

 لكنو، نبوكعرمه استخدالكبير مبلغ ر خادالصعب امن ن يكوقد 
 يرعقاهن رعلى ل لحصوافي لك ذك عدساكلما ا كبيرن بولعران كاكلما 

 .فعهستدي لذاة ئدلفااسعر خفض و

نا بونك إذا دفعت عرض، بمعنى إن على نوع القربويعتمد مبلغ العر
ئك فقة على إعطاص الموايد ذلك من فربنسبة 20% من السعر فسيز

اض التي ال تتطلب قترامج االلكنك قد تتأهل أيضا ألحد برض، والقر
ن على اإلطالق.بون أي عرون صغير أو بدبوسوى عر

الر:ودف أل 200ه سعربيت ء اشرتريد نك ألو ل تخي، للمثااسبيل على  ّ

الرون بنسبة 20% يساوي 40 ألف دبوالعر •

الروف دن بنسبة 5% يساوي 10 آالبوالعر •

الروف دن بنسبة 3.5% يساوي 7 آالبوالعر •

ضك ن بنسبة 20% فقد يتطلب مقربوكنت ال تستطيع دفع عرإذا 
يد من ي، وذلك يزهن العقارمنك أن تدفع ما يسمى بالتأمين على الر

ية.يفك الشهرمصار
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ئتمانياجع ملفك االر
 نتفأي رلعقااهن لراعلى ة ئدفال معدفضل أعلى ل للحصو

 لبعضلنسبة با. ةجيدلة حافي ني الئتمااملفك ن يكون ألج تحتا
620، عن ني الئتمااتصنيفك يقل ال ن أن ضولمقرايد يرض ولقرا
 .اكبيرنا بوعرفعت دا ذإال إ

ئتماني الخاص ير االنية من التقريمكنك الحصول على نسخة مجا
كات التبليغ عن كل واحدة من شرا، من  شهركل 12ة واحدة بك مر

لى ذلك فة إلة.  باإلضاونية الثالث على مستوى الدئتماالتصنيفات اال
ير نك الحصول على ستة تقارن بإمكا سيكو2026وحتى نهاية عام 

.(Equifax)كة إكويفاكس ا من شر شهركل 12نية نية مجائتماا

 annualcreditreport.comني ولكترقع اإلة المويارقم بز
 أو 8228-322 (877)قم تفيا بالرتصال هاية( أو االنجليز)باال

Annual ئتماني السنوي ير االة طلب التقرتعبئة استمارتحميل و
ormF equestt) (Reporedit RCrلى العنوان يد إساله بالبر وإر

قع قد تجد فيه خطوات ر المووة.  وعندما تزالمبين في االستمار
ا. اركثر تكرير التي يتم تحديثه بشكل أنت على التقارنترلإلطالع عبر اإل

ء بيتاض لشرق بحثا عن قراستعد للتسّو
 بيتكثمن فع لدمه ستستخدي لذاي رلعقااهن لرار ختيااعملية ن إ
 عنلبحث بالعملية اه هذأ تبدن أنك مكابإو. مهمر اقرهي يد لجدا

 لسيرافي تك عدلمسابهم ق ثولموات مالمعلواوص شخاألامن شبكة 
 لكاحوبألمتعلقة ات نالبيااجمع في ء لبدايمكنك كما . لعمليةاه هذفي 

.كيدل ومتنافي ومعك ة هزجان تكوحتى لية لماا

ئتماني جيدفظة على ملف ائح للمحانصا
ئتماني ة لبناء ملف اق مختصرار أو طرليست هناك أسر

ئح:تبع هذه النصاقوي.  فا
ك في مواعيد دفعهاتيركد من دفع فواتأ •

قة قصى لقيمة البطاب أبدا من »الحد االال تقتر •
نتهح لك باستدانية« المسموئتمااال

يخا ا في مسألة إغالق الحسابات التي تبين تارركن حذ •
ب دفعها في طويال من سداد المدفوعات المطلو

ن أي تأخيروبدمواعيدها و

ئتمان إال ما تحتاجه فقطم أي طلبات لالال تقد • ّ

تاملتعليان مد يمزلاح اتت

اجعة ئم المرقواشادات ود واإلرلالطالع على الموار
ني ولكترقع اإلة المويارالتي يمكن أن تساعدك، تفضل بز

consumerfinance.gov/mortgageية(نجليز )باال

؟نحن نـَم

 بمهمة (CFPB)يقوم مكتب الحماية المالية للمستهلكين 
فير المنتجات والخدمات المالية توض وتنظيم عملية عر

الية المعنية رنين المالية الفدفقا للقواللمستهلكين و
وا تمكين المستهلكين حتى يتخذكذلك تثقيف وبالمستهلكين، و

كثر إطالعا.ات مالية أارقر

 consumerfinance.govع قولمابيد زلمام ـَّـلعت
(ةيجليزنالاب)

انعمصل اوت
ّ م شكوى قد    

consumerfinance.gov/complaint

ِ     قصتكاحك 
consumerfinance.gov/your-story

للمابالمتعلقة اسئلة ألاعلى بة جوألاعلى حصل ا    
consumerfinance.gov/askcfpb

كفكارنا أشاطر    
facebook.com/cfpb 

twitter.com/cfpb
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