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حذار التسعريات التي دون
سعر السوق
يحصل التسعري دون سعر السوق عندما يعطي وكيل عقاري للمشرتي
سعرا ً لعقار أقل من سعر البيع الذي قدره هذا الوكيل يف اتفاقية البيع
(أي يف العقد الخطي للوكيل مع البائع).

قامئة تفقدية ملشرتي العقارات
ما يجب أن تفعله

أي مبلغ من املال عىل رشاء عقار:
قبل أن ترصف ّ
Rكن عىل دراية بأعىل سعر تقدر أن تدفعه
R
Rخذ باالعتبار التكاليف املتواصلة للعقار واملتعلقة به وليس فقط
R
سعر مبيعه
Rإذا أعطاك الوكيل العقاري سعر بيع مقدرا ً ،استخدمه كمرشد
R
فقط
Rاستطلع آخر أسعار مبيع بيوت مشابهة يف املنطقة
R
Rزر مختلف العقارات واذهب إىل مختلف املزادات لتطّلع عىل
R
حركة السوق العقارية
ما ال يجب أن تفعله
Qال تعتمد عىل األسعار التي يبدو أنها تفوق املعقول والواقع
Q
Qال تعتمد عىل حكم شخص واحد – تح ّدث إىل مشرتين
Q
ومتخصصني مرخصني آخرين يف بيع العقارات وقم باستطالعاتك
الشخصية

www.fairtrading.nsw.gov.au

منع إعطاء تسعريات دون سعر السوق – قوانني خاصة
بالوكالء العقاريني

التسعري دون سعر السوق مخالف للقانون؛ فهو يسبب مضيعة لوقت
املشرتين وخسارة ألموالهم التي سيرصفونها لقاء التحضري لرشاء عقار
ال ميكنهم تح ّمل سعره .ابتدا ًء من األول من كانون الثاين/يناير ،2016
يتوجب عىل الوكالء العقاريني يف نيو ساوث ويلز ما ييل:
• •تخمني سعر املبيع بنا ًء عىل جميع املؤرشات ذات الصلة ،ومنها أسعار
مبيع عقارات مشابهة يف اآلونة اآلخرية
• •عدم استخدام أسعار مبهمة وغامضة ،مثل“ :عروض أكرث من كذا” أو
“عروض فوق كذا” أو “( ”+أي أعىل من) مبلغ كذا
بسجل يتضمن األسعار التي يعطونها لعقار ما.
ّ
• •االحتفاظ
تغي السعر الذي يخ ّمنه وكيل عقاري بسبب وجود مؤرشات جديدة،
وإذا ّ
يجب عىل الوكيل:
• •تحديث سعر املبيع املخ ّمن يف اتفاقية البيع
• •تحديث جميع املواد اإلعالنية واملعلومات التسويقية.
وعندما تتم معاينة مكاتب الوكالء العقاريني من جانب موظفي
 Fair Tradingيجب عىل هذه املكاتب تقديم الوثائق املطلوبة التي ّ
تدل
عىل تقيّد املكتب بالقوانني.
قبل بدء العمل بالقوانني الجديدة ،بإمكان الوكالء العقاريني
االطالع عىل كامل الخطوط العامة الخاصة بالتسعري دون سعر السوق
( )underquoting guidelinesعىل املوقع www.fairtrading.nsw.gov.au

هل يعترب بيع عقار بسعر أعىل دليالً عىل تسعري دون سعر السوق؟
ال يعترب بيع عقار بسعر أعىل من سعر املبيع املخ ّمن دليالً عىل تسعري
دون سعر السوق ،إذ قد يحصل ذلك بسبب تنافس شديد بني املشرتين مل
يكن باستطاعة الوكيل العقاري أن يتوقّعه.

الشكاوى

يرجى التبليغ عن حصولك عىل تسعرية دون سعر السوق إذا كنت تظن
أن وكيالً عقارياً قد خالف القوانني“ .قم بإيداع شكوى”
( )Lodge a complaintعىل موقعنا اإللكرتوين أو اتصل بنا هاتفياً.

 www.fairtrading.nsw.gov.auلالستفسارات13 32 20 :
للمساعدة اللغوية( 13 14 50 :اطلب مرتجامً يتكلم لغتك)
للسكان األصليني 1800 500 330 :املربقة الكاتبة للصم (TTY): 1300 723 404
ملن لديهم ضعف يف السمع.
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