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طريقة رشاء شقة جديدة منا

املرحلة األوىل : تسجیل اھتامم

نحن بدورنا نتلقى ھذا الطلب ونعمد .Peabbostad.se إذا ُوفّقَْت بأیجاد شقة 

أعجبتك، تستطیع بسھولة تسجیل إھتاممك بذلك لدى

إىل تسجیلك كعضو ُمھتم باملرشوع ۰ عندما نقرتب من إفتتاحیة البیع، نقوم 

باالتصال بك من قِبل ُممثّل الرشكة الذي یُتیح لك فرصة

طرح األسئلة والحصول عىل معلومات زائدة ۰

املرحلة الثانیة: إفتتاحیة البیع

سنح لك الفرصة ألختیار الشّقة ُ◌ يف ھذه املرحلة تُوّجھ لك الرشكة دعوة لزیارة 

مكاتبنا لتزویدك مبعلوماٍت عن املرشوع ۰ كام ًت

التي تُلئم ُمتطلباتك ۰ إختیار الشقة یتّم عىل مبدأ األقدمیة يف التسجیل ۰ بعد 

ذلك األرسع اىل التسجیل ھو من یكسب ۰

املرحلة الثالثة: إتفاقیة الحجز

يف حال التوّصل اىل إتفاقیة لحجز مسكن، تُوقّع ھذه اإلتفاقیة خلل إفتتاحیة 

البیع ملنزلك الجدید ۰ علیك ان تدفع مبلغ ۲٥۰۰۰

كراون سویدي كرسم للحجز ۰ يف حال تراجعت عن فكرة الرشاء، فأنت سوف 

تسرتجع مبلغ رسم الحجز بعد أن یُستَقطع منھ ۷۰۰۰

كراون سویدي كرسوم إداریة ۰

املرحلة الرابعة: إتفاقیة أّولیة

بعد أن تُدقّق حسابات كلفة اإلتّحاد وتُقَّر، تُوقّع اإتفاقیة ُمسبقة ۰ بالتزامن مع 

ھذه اإلتفاقیة یُدفع مبلغ ۷٥۰۰۰ كراون سویدي ۰ ھذه

اإلتفاقیة ھي ُملزِمة، ال یُمكن َخرْقھا إاّل يف الحاالت اآلتیة:

م تسلیم الشّقة يف الوقت املُتّفق علیھ ۰  ۱- اإذا مل یت

۲- يف حال مل یتّم إنتقال امللكیة يف وقت معقول بعد مرور التوقیت املُعّد 

لإلنتقال ۰ وذلك بسبب إھامل من ِقبَل إتّحاد ماليك الشقق ۰

۳- إذا ما إرتفعت الرسوم، ومنھا املُقّدم والرسم الشھري، إرتفاعاً ُمبالغ بھ ال 

یتناسب مع ما ذُكِر يف اإلتفاقیة املُسبقة ۰ وحینھا یطلب

املُستثِمر بأن یرتاجع عن اإلتفاقیة خلل ثلثة أشھر من حین إعلِمِھ بإرتفاع 

الرسوم ۰

املرحلة الخامسة: إتفاقیة اإلنتقال

يف فرتٍة زمنیة ترتاوح بین شھر وأربعة أشھر، ما مل یُتّفق خللھا عىل موعٍد آخر، 

وقبل أن یتسنى لك الدخول إىل شّقِتك الجدیدة،

تكون أنت وإتّحاد ماليك الشقق ِجزءا من إتفاقیة تحویل امللكیة ۰ اإلتفاقیة 

تعني أن إتّحاد ماليك الشقق یُحّول ملكیة الشقة لك كشاٍر،

فتُصبح أنت فعلیا عضوا يف اإلتحاد ۰

بالتزامن مع ھذه اإلتفاقیة، علیك دفع عربون وھو ۱۰ باملئة من قیمة الرِشاء ) 

یُنّقص منھا ما َدفْعتَھ سابقا من رسوم وُدفعات أّولیة( ۰

ما تبّقى من قیمة اإلستثامر ورَْسم تحویل امللكیة تُدفَع قبُیَْل الدخول ۰

املرحلة السادسة: العرض املُْسبَق

عند إقرتاب موعد اإلنتقال اىل السكن الجدید، تُوّجھ لك دعوة اىل عرٍض ُمْسبَق 

للسكن ۰ ُھنا تتُاح لك فرُصة رؤیة شقتِّك والتعرّف

عىل كل املساحات، كام یتسّنى لك أخذ القیاسات والتخطیط للتأثیث ۰

املرحلة السابعة: املُعاینة

قُبیل اإلنتقال یخضع السكن الجدید للُمعاینة ۰ یقوم بذلك ُمفتشٌّ ُمْستقّل 

بحضور ُمَمثّل عن إتّحاد ماليك الشقق ۰

املرحلة الثامنة: اإلنتقال

لّمك مفاتیح البیت ۰ بَْعدھا نقوم سویّة  نُلقیك يف منطقة َسَكِنك الجدید لِنُسَ

بزیارة املساحات املُشرَتَكة يف املبنى، فنزور مثلً:

املُستودعات، املِرآب، ُغرفة الزبالة، الصالة املُشرَتَكة، لُِنْنھي الزیارة فیام بعد يف 

املَْنزل ۰


