
 
 

 

 مكتب

 مشورة إسكانية

 لنجعل حلم المنزل يتحقق

 
 

 

 
 

 
 

 توفيرسبيل 

 لك المال
 أرسة 200,000

ي السنة الواحدة قد حّسنوا إمكانياتهم وقدراتهم 
 
ف

 المالية. 
 

 
 
 

المشورة اإلسكانية المعتمدة من 
وزارة اإلسكان والتنمية الحضرية 

 فيه. الموثوقهي مصدرك 
ة.  تمكير  المستهلكير  من اتخاذ قرارات إسكانية مستنير

لمعتمدون من وزارة يساعد المستشارون اإلسكانيون ا
ية أكير من مليون أرسة كل  اإلسكان والتنمية الحض 

 عام. 

 

 
 
 
 

 المشورة اإلسكانية

 !خطوة ذكية هي

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

1-800-569-4287 
 
 
 
 
 
  
  

 
   

 

hud.gov/makehomehappen لنجعل حلم المنزل يتحقق 



 
 

 

المشورة اإلسكانية المعتمدة من 
وزارة اإلسكان والتنمية الحضرية 

 حل األنسب للجميع هي ال

 أيًا كان السن والدخل
 

 مشترو المنازل ألول مرة 

 مالكو المنازل 

 مالكو المنازل المعرضون لمخاطر الحجز العقاري 

  الرهون العقارية العكسية 

 المستأجرون 

 المشردون دون مسكن 

ي خطوات عملية اإلسكان، فإنك تواجه قرارات 
 
 مهمةمتى رست ف
الكثير من األسئلة. ألن يكون من الصواب االستعانة وتظهر أمامك 

بشخص مختص محايد موثوق فيه للحصول منه عىل المعرفة 
نك من تنفيذ اإلجراء الصحيح والمناسب لك 

ّ
 -والتوجيه الذي يمك

ي هو 
ي كل خطوة من الطريق؟ بىل! إن مستشارك اإلسكان 

 
ف

، مع تحقيق أفضل الفوائد عىل ي الشخصي
 مستشارك اإلسكان 

 اإلطالق. 

 
 
 

اإلجابات والمعلومات 
 والتوعية

 المعرفة الشاملة متاحة
 

  القصة من أولها آلخرها -شراء المنزل 

 الصفقة الحقيقية أثناء االستئجار 

 هل الرهن العقاري العكسي مناسب لك؟ 

 التعامل مع التقصير في السداد 

 منع الحجز العقاري 

 رجة ممكنةتحسين صورتك المالية بأقصى د 
 

ل؟ اتخذ قرارات مستنير  اء مي   ي رسر
 
ي كل خطوة من  ةهل ترغب ف

 
ف

؟ وفر أفضل حماية الستثمارك.  
ا
ًل الطريق. هل تمتلك بالفعل مي  

هل الرهن العقاري العكسي هو الخيار الصحيح لك؟ هل تتعامل 
ي السداد أو المصادرة؟ لديك الخيارات المتاحة. هل 

 
مع التقصير ف

أنت مستأجر؟ اعرف حقوقك والمعلومات العامة والخاصة بشأن 
 صل عىل كل ما تحتاجه من معلومات. اإليجارات. اح

 
 
 

في جهة المشورة اإلسكانية  المعرفة قوة.
 الخاصة بك

 

 مشورة منفردة معك تناسبك 

 محاضرات وورش عمل وفيديوهات تعريفية 

 المصادر واإلحاالت 

 منخفضة تناسبكتكلفة وأتكلفة   بدون 

ة وتدر  ويتمير  مستشارو اإلسكان أنهم متخصصون وذو يب خير
ي تحتاج إليها لقراراتك اإلسكانية. 

طويل للرد عىل اإلجابات التى
ي معك عىل حدة لتقديم التوجيه 

سيعمل المستشار اإلسكان 
واإلرشاد إلجراء االختيارات الصحيحة بناءا عىل موقفك 
واحتياجاتك. ما هو أكير من ذلك، تتوفر الكثير من خدمات جهة 

ية المشورة اإلسكانية المعتمدة لدى وزا رة اإلسكان والتنمية الحض 
 بتكلفة منخفضة ومناسبة. 

 
 

 

لنجعل حلم المنزل 
 يتحقق

 

 

آالف الجهات المعتمدة من 

ية  وزارة اإلسكان والتنمية الحضر

ي جميع أنحاء البالد! 
ر

 ف

ل رحلة، ولكنك لست ُمضطًرا للسير   فيهاالطريق للحصول عىل المي  
 وحدك. أًيا كان مكانك عىل الطريق

ُ
تاح اإلجابات الشافية الوافية ، ت

أسئلتك بنقرة زر أو مكالمة هاتفية رسيعة. لمعرفة المزيد من  عن
المعلومات حول المشورة اإلسكانية المعتمدة من وزارة اإلسكان 
ية أو الوصول إىل جهة مشورة إسكانية معتمدة من  والتنمية الحض 

ية، يرجر زيارة الم : وزارة اإلسكان والتنمية الحض  ي
ون  وقع اإللكيى

hud.gov/housingcounseling  :800-1أو االتصال عىل رقم-
ل! 569-4287  . مًعا، سنحقق حلم المي  


