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 مقدمة

)راجع الصفحة األخیرة. تمت مراجعة النموذج.(

ب رحلة بموجع المُ ربحیة والمزاریصف ھذا الكتیب إعانة الترحیل والدفعات المالیة المتوفرة للشركات والمنظمات غیر ال
ویشمل ذلك أي   .الُمعدلة ، بصورتھ1970 لعام قانون السیاسات الموحدة للمساعدة في االنتقال وحیازة العقارات الثابتة

م إلنشاء و الھدأ شاغل ینتقل من عقار، أو ینقل ممتلكات شخصیة من عقار، كنتیجة مباشرة لالستحواذ أو إعادة التأھیل
نتقل قبل تلمھم أال اإذا تم إخطارك بأنھ سیجري ترحیلك، فمن   لي.فیدرالي أو مشروع یُستخدم فیھ التمویل الدرافیمشروع 

 لھا. مستحقًاللحصول على دفعات الترحیل وغیرھا من اإلعانات األخرى التي تكون  یجب علیك فعلھأن تعرف ما 

لى عین للحصول مستحقشكل غیر قانوني في الوالیات المتحدة غیر ، فإن األجانب المقیمین ب177-105بموجب القانون العام 
نائیة وغیر مشقة استثلبناء إعانة الترحیل، ما لم یكن عدم التأھل ھذا ناجًما عن تعرض شریك الحیاة أو أحد الوالدین أو األ

نة المطالبین بإعا عجمیلى ع .)ح(24.208لیة فیدرامن قوانین التنظیمات ال 49معتادة بالمرة كما ھو محدد في القانون 
 .لمتحدةن بشكل قانوني في الوالیات اون یحملون الجنسیة األمریكیة أو أجانب مقیموالترحیل أن یشھدوا أنھم مواطن

كالة المسؤولة عن إذا كانت لدیك أیة أسئلة بشأن ترحیلك، فاتصل بالو  جمیع أسئلتك. نما ال یقدم ھذا الكتیب إجابات عرب
ئلة قبل اطرح األس  فحص آخر ھذا الكتیب للتعرف على اسم الشخص الذي یمكن االتصال بھ في الوكالة.)(ا  المشروع.

 الحقًا.فربما یفوت أوان ذلك   االنتقال.

 ملخص إعانة الترحیل

 لإلعانة، سوف نقدم لك المساعدة االستشاریة والمالیة التالیة: امستحقً و مرحال ابوصفك شخصً 

وتشمل اإلحالة إلى المواقع البدیلة المناسبة والمساعدة في إعداد نماذج المطالبة للحصول على  تشاریةالخدمات االس •
 دفعات الترحیل وغیرھا من أشكال المساعدة لتقلیل آثار االنتقال.

 وتنقسم إلى فئتین عامتین: دفعة مصاریف االنتقال وإعادة التأسیس  •
أیًضا  مستحقًاإذا اخترت ھذه الدفعة، فربما تكون  صاریف ذات الصلة.دفعة لالنتقال الفعلي والمنطقي والم ∗

 دوالر. 25000، تصل إلى عوًضا عن مصاریف إعادة التأسیس دفعةللحصول على 
 – 1000یتراوح بین  مبلغ ثابتین الختیار مستحقیكون بعض األشخاص   (عوًضا عن مبلغ الدفعة). مبلغ ثابت ∗

 عة االنتقال الفعلي والمنطقي ومصاریف إعادة التأسیس.دوالر كبدیل لتلقي دف 40000

 إعانة الترحیل وزارة اإلسكان والتنمیة
 للشركات والمنظمات المحلیة األمریكیة
 غیر الربحیة والمزار مكتب التخطیط والتنمیة

لة االجتماعیة  الُمرحَّ
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 أسئلة عامة

 
 للحصول على إعانة الترحیل؟ مستحقكیف لي أن أعرف أنني 

 
وإن فعلت، فربما   خطار.وال یجب أن تنتقل قبل تلقي ھذا اإل یجب أن تتلقى إخطاًرا كتابیًا یوضح أھلیتك لتلقي إعانة الترحیل.

 ي إعانة الترحیل.لتلق مستحقًاال تكون 
 

 كیف یتسنى للوكالة أن تعرف مقدار المساعدة التي أحتاجھا؟
 

 لترحیلسوف یتم االتصال بك في تاریخ مبكر وعقد مقابلة شخصیة مع مندوب الوكالة لتحدید احتیاجات وتفضیالت ا
 خاصتك.

 
 متى یتعین علّي االنتقال؟

 
وإن أمكن،   أسیسھ.تالكافي للعثور على موقع بدیل ومناسب لعملك وإعادة سیتم اتخاذ جمیع الجھود المالئمة لتزویدك بالوقت 

یُطلب منك  ولن  سوف تحصل على الوقت الكافي لوضع خطط االنتقال.  یتم إصدار تاریخ انتقال متفق علیھ بین الطرفین.
ة بالصحة أو ة طارئة متعلقیوًما على األقل ما لم تكن ھناك حال 90االنتقال دون الحصول على إخطار كتابي مسبق قبل 

 السالمة.
 

 كیف لي أن أعثر على موقع بدیل؟
 

لوكالة أیًضا بأسماء اوربما تزودك   سوف تزودك الوكالة بمعلومات حدیثة عن المواقع البدیلة المتاحة والمالئمة الحتیاجاتك.
 ع البدیل المطلوب.الوكالء والسماسرة العقاریین الذین من شأنھم مساعدتك في العثور على نوع الموق

 
ذي الموقع ال ال إلىوبینما تساعدك الوكالة في الحصول على موقع بدیل ومناسب، یتعین علیك العمل بجھد دؤوب إلیجاد واالنتق

جود تقسیم معین أو عند البحث عن موقع بدیل ألعمالك، یجب علیك التأكد من عدم و  تختاره؛ فأنت األكثر درایة باحتیاجاتك.
 رى من شأنھا إعاقة عملیات التخطیط الخاصة بك.متطلبات أخ

 
 ما ھي اإلعانات األخرى المتاحة لمساعدتي؟

 
شمل وی  .إلى جانب المساعدة في العثور على موقع بدیل ومناسب، سوف توفر لك الوكالة مساعدات أخرى كما یلزم

 على عمالك.أأسیس ي قد تساعد في إعادة تلیة والمحلیة والخاصة بالوالیة والتفیدراذلك تقدیم معلومات عن البرامج ال
ة والفنیة ) المساعدة اإلداریSmall Business Administration )SBA إدارة األعمال الصغیرة سبیل المثال توفر
 لبعض األعمال.

 
 یجب علیك مناقشة مندوب الوكالة لمعرفة الخدمات المحددة التي ربما تتوفر لمساعدتك.
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 ماذا یجب علّي فعلھ؟  ي االنتقال إلیھ.لدّي موقع بدیل وأرغب ف
 

نتقال وتقدم لك سوف تناقش الوكالة معك عملیة اال قبل إجراء أیة ترتیبات لالنتقال، أخطر الوكالة في أسرع وقت ممكن.
 تلقي وكیفیة یفاؤھا،للحصول علیھا، والمتطلبات التي یجب است مستحقًاالمشورة بشأن دفعة (دفعات) الترحیل التي ربما تكون 

 الدفعة.
 

 ماذا یجب علّي فعلھ؟  أخطط إلیقاف أعمالي بدالً من االنتقال.
 

الة اتصل بالوك  دفعة.لتلقي ال مستحقًاإذا قررت عدم االستمرار في مزاولة أعمالك بدالً من إعادة التأسیس، فربما ال تزال 
 المتطلبات التيولتلقیھا، إن أمكن،  مستحقًا وسوف یتم إخطارك بالدفعة التي ربما تكون  وناقش قرارك بإیقاف أعمالك.

 یجب استیفاؤھا للحصول على الدفعة.
 

 ھل سأحصل على تعویض قبل االنتقال؟  أمتلك ھذا العقار.
 

تفق لشراء المُ اى سعر إذا كنت قد توصلت التفاقیة تقضي ببیع العقار إلى وكالة عامة، فلن یُطلب منك االنتقال قبل الحصول عل
داع قال قبل إینك االنتمكان العقار قد تمت حیازتھ عبر إجراء قضائي لحیازة الممتلكات من قبل الحكومة، فلن یُطلب  إذا  علیھ.

ة استثناء أیة مبالغ الزم(یجب أن تكون قادًرا على سحب ھذا المبلغ على الفور، ب  القیمة السوقیة المقدرة العادلة في المحكمة.
األموال على  ولن یؤثر سحبك لنصیبك من  خاص بالعقار وحل أیة مشكالت خاصة بالملكیة.لسداد أي رھن أو استیفاء لدین 

 حقك في طلب تعویض إضافي عن عقارك.)
 

على  ة عامةعندما تستحوذ وكالاطلب من الوكالة تزویدك بنسخة من نشرة معلومات وزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة، 
 سئلة حول حیازة العقار، فیُرجى االتصال بالوكالة.أیة إذا كانت لدیك أ  )HUD-1041-CPD( عقارك

 
 ة للحصول على دفعة مالیة عوًضا عنھا؟مستحقما ھي مصاریف االنتقال ال

 
شمولة مالبتك إذا اخترت تلقي دفعة عوًضا عن االنتقال الفعلي والمنطقي والمصاریف ذات الصلة، فیمكنك أن تجعل مط

 لي:بالتكلفة المنطقیة والالزمة لما ی
 

ل والملكیة الشخصیة.  • ة ما لم مستحقمیالً غیر  50تكون تكالیف االنتقال لمسافة أكبر من  نقل الشخص الُمرحَّ
 میالً لھ مبرر. 50تحدد الوكالة أن الترحیل لمسافة أكبر من 

 تغلیف الممتلكات الشخصیة ووضعھا في صنادیق وإزالة التغلیف وإخراجھا من الصنادیق. • 
كیك وإزالة وإعادة تجمیع وإعادة تركیب الممتلكات الشخصیة الُمرحلة وتشمل األجھزة والمعدات والممتلكات فصل وتف • 

واتصاالت المرافق المتاحة في المبنى؛ ویشمل ذلك أیًضا إدخال التعدیالت على الممتلكات الشخصیة،  الشخصیة البدیلة
لي أو محلي أو خاص بالوالیة، على نحو ما یلزم لتكییفھا فیدرا تلك التي یتطلبھا قانون أو قاعدة أو مرسوم ذلكبما في 

حسب البنیة البدیلة أو الموقع البدیل أو المرافق الموجودة في الموقع البدیل، والتعدیالت الالزمة لتكییف المرافق في 
 الموقع البدیل لتالئم الممتلكات الشخصیة.
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 .طول أمًرا ضروریًاھًرا، ما لم تحدد الوكالة أن التخزین لمدة أش 12تخزین الممتلكات الشخصیة لمدة ال تزید على  •
 التأمین الخاص بالقیمة البدیلة للممتلكات فیما یتعلق بالنقل والتخزین الالزم. • 
القیمة البدیلة للممتلكات المفقودة أو المسروقة أو التالفة خالل عملیة االنتقال حیث ال یكون التأمین الذي یغطي  • 

 قد أو السرقة أو التلف متاًحا بشكل مالئم.ھذا الف
 أي ترخیص أو تصریح أو رسومات أو اعتماد مطلوب في الموقع البدیل. • 

 ي.ماد الحالاالعت غیر أن الدفعة ربما ال تعتمد على فترة الصالحیة المتبقیة للترخیص أو التصریح أو الرسوم أو
ت لممتلكاالتخطیط لنقل ا ة ومنطقیة وضروریة ألجل:الخدمات المتخصصة التي یتراءى للوكالة أنھا فعلی

 الشخصیة؛ نقل الممتلكات الشخصیة؛ وتركیب الممتلكات الشخصیة المنقولة في الموقع البدیل.
إعادة ترقیم العالمات واستبدال األدوات الورقیة التي كان متواجدة وقت الترحیل والتي أصبحت غیر قابلة  • 

 لالستعمال بسبب االنتقال.
الفقد الفعلي والمباشر للممتلكات الشخصیة الملموسة كنتیجة لنقل أو عدم مواصلة األعمال أو عملیات   •

 یتكون المبلغ من:  المزرعة.
 عھ؛ أوائد بی) القیمة السوقیة العادلة للعنصر، كما ھو الحال مع االستخدام المتواصل، باستثناء عو1(
ل أحد ة توصیو، على أال یشمل ذلك أیة مخصصات للتخزین أو إعاد) التكلفة الُمقدرة لنقل العنصر كما ھ2(

ف قفي حالة تو  األجھزة، إذا لم یكن الجھاز قید التخزین أو یجري استخدامھ في الموقع الجدید، أیھما أقل.
 .میالً  50فة ل لمساأنشطة األعمال أو عملیات المزرعة، فسوف تعتمد التكلفة الُمقدرة لنقل العنصر على االنتقا

 التكلفة المنطقیة المتكبَدة في مساعي بیع أحد العناصر التي لم یتم ترحیلھا.  •
في حالة عدم نقل أحد عناصر الممتلكات الشخصیة (والذي یُستخدم كجزء من   شراء ممتلكات شخصیة بدیلة. • 

یل، البد ة في الموقعاألعمال أو عملیات المزرعة) واستبدالھ بشكل عاجل بعنصر بدیل یؤدي وظیفة مماثل
 یحق للشخص الُمرحل الحصول على دفعة تعادل:

ع أو صة ببی) تكلفة العنصر البدیل، ویشمل ذلك تكالیف التركیب في الموقع البدیل، ناقص أیة عوائد خا1(
 مقایضة العنصر البدیل؛ أو

 ل.، أیھما أق) التكلفة الُمقدرة لنقل وإعادة تركیب العنصر البدیل من دون مخصصات للتخزین2(
یحق ألصحاب الشركات أو عملیات المزارع الحصول على تعویض عن المصاریف  البحث عن موقع بدیل. •

النقل؛  ذلك: ، المتكبدة في  البحث عن موقع بدیل، ویشملدوالرٍ  2500الفعلیة والمنطقیة، على أال تتجاوز 
لسات ج، الحصول على التصاریح، حضور الوجبات واإلقامة بعیًدا عن المنزل؛ الوقت المنقضي في البحث

 منطقیة)؛ یراداتإعلى راتب أو  بناءً االستماع الخاصة بالتقسیم والتفاوض على شراء أو تأجیر الموقع البدیل (
 لقة بشراءت متعالرسوم المدفوعة للوكیل أو السمسار العقاري إلیجاد موقع بدیل (باستثناء أیة رسوم أو عموال

 ھذه المواقع).
إذا كانت الممتلكات الشخصیة المراد نقلھا ذات قیمة منخفضة وحجم كبیر،   قیمة المنخفضة/الحجم الكبیر.ال • 

 لنقلافعة تكلفة دتجاوز توكانت تكلفة نقلھا غیر متناسبة مع قیمتھا حسبما یتراءى للوكالة التي تُنفذ الترحیل، فلن 

) 2لموقع أو (اول علیھ في حالة بیع الممتلكات في ) المبلغ الذي من المقرر الحص1( المسموح بھا أیًا من:
على ذلك دون حصر  تشمل األمثلة  التكلفة البدیلة لكمیة مشابھة منقولة إلى موقع األعمال الجدید، أیھما أقل.

لتي خصیة االرمال المختزنة، الحصى، المعادن، الفلذات وغیرھا من العناصر المشابھة من الممتلكات الش
 ة.تحددھا الوكال
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ة المدرجة أعاله لنقل الممتلكات الشخصیة، تعتبر العناصر التالیة أیًضا مصاریف انتقال مستحقإلى جانب المصاریف ال
 للوكالة أنھا فعلیة ومنطقیة والزمة: تراءىة إذا ما مستحق

 
 دیل.التوصیل بالمرافق القریبة المتاحة من حق الطریق إلى التحسینات التي تُجرى على الموقع الب  •
على المبلغ المنطقي والمعتمد مسبقًا من قبل الوكالة بالساعة) التي تُجرى قبل شراء أو  الخدمات المتخصصة (بناءً   •

 ثال ولیسألعمال شركة الشخص الُمرحل، وھي تشمل على سبیل الممتھ ءمالتأجیر الموقع البدیل لتحدید مدى 
و تأجیر شراء أباستثناء أیة رسوم أو عموالت ترتبط مباشرةً الحصر اختبار التربة ودراسات الجدوى والتسویق (ب

 ذلك الموقع).
 رسوم الخدمات العامة أو التقییمات غیر المتكررة لالستھالك الكبیر المتوقع للمرفق. • 

 
أن جب ی  ة.قمستحة واألخرى ذات الصلة، عالوة على التكالیف غیر المستحقسوف توضح الوكالة كافة تكالیف االنتقال ال

ك الوكالة بالوثائق سوف تعلم تكون قادًرا على تبریر كافة التكالیف التي تتكبدھا؛ ولذلك علیك االحتفاظ بجمیع اإلیصاالت.
 مطالبتك. المطلوبة لدعم

 
بما ة النقل حسف لشركربما تختار سداد تكالیف االنتقال بنفسك واستردادھا من الوكالة، أو یمكنك جعل الوكالة تسدد التكالی

وقة تقدم خدماتھا یمكن أن تساعدك الوكالة في اختیار شركة نقل مرم  وفي أي الحالتین، اختر شركة النقل بعنایة.  فضل.ت
 بكفاءة.

 
ا بالتاریخ التقریبي فیجب تزویدھا بإخطار كتابي ومنطقي مقدمً   یجب علیك أیًضا إعالم الوكالة بخطط االنتقال الخاصة بك.

 في ممتلكاتك الشخصیة والمخزن الذي سیتم نقللبدء االنتقال أو التصرف 
ء عملیات التفتیش یجب علیك أن تسمح للوكالة بإجرا  ویحق للوكالة الموافقة على التنازل عن ھذا المطلب.  العناصر إلیھ.

 المالئمة وفي الوقت المناسب للممتلكات الشخصیة في الموقعین الجدید والقدیم ومراقبة عملیة النقل.
 

 دفعة الخاصة بمصاریف إعادة التأسیس؟ما ھي ال
 

 ة عوًضا عنقي دفعلتل مستحقًاإذا اخترت تلقي دفعة عوًضا عن االنتقال الفعلي والمصاریف ذات الصلة، فربما تكون أیًضا 
، حسبما یجب أن تكون ھذه المصاریف منطقیة وضروریة  .ادوالرً  25,000 مصاریف إعادة التأسیس، على أال تتجاوز

 وھي تضم على سبیل المثال ال الحصر ما یلي:  كالة.الو تحدد
 

لیة أو فیدرااإلصالحات أو التحسینات المدخلة على الممتلكات البدیلة حسبما یتطلب القانون أو القاعدة أو المرسوم ال  •
 المحلي أو الخاص بالوالیة.

 كیبات بدیلة مالئمة إلجراء األعمال.التعدیالت على الممتلكات الشخصیة الستیعاب عملیات الشركة أو إنشاء تر  •
 تكالیف اإلنشاء والتركیب لالفتات الخارجیة لإلعالن عن الشركة.  •
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 تغییر الدیكورات أو استبدال األسطح الموحلة أو البالیة في الموقع البدیل، مثل الطالء أو تركیب األلواح أو السجاد.  •
 اإلعالن عن الموقع البدیل.  •
تكالیف اإلیجار أو التأجیر؛  ائدة الٌمقدرة للتشغیل خالل أول عامین في الموقع البدیل لعناصر مثل:التكالیف الز  •

 الضرائب الشخصیة أو العقاریة؛ أقساط التأمین؛ ورسوم المرافق، باستثناء رسوم الخدمات العامة.
 العناصر األخرى التي تعتبرھا الوكالة ضروریة إلعادة تأسیس الشركة.  •

 
 دفعة االنتقال الثابتة (عوًضا عن مبلغ الدفعة)؟ما ھي 

 
انتقال  قي دفعةة للحصول على دفعة انتقال ثابتة عوًضا عن تلمستحقتكون بعض الشركات والمنظمات غیر الربحیة والمزارع 

تة ألعمال لثابوتعتمد الدفعة ا  فعلیة ومنطقیة إلى جانب المصاریف ذات الصلة ودفعة عوًضا عن مصاریف إعادة التأسیس.
یر غللمنظمة  لثابتةالشركة أو عملیات المزرعة على متوسط اإلیرادات السنویة الصافیة للشركة أو المزرعة؛ وتعتمد الدفعة ا

دوالر أو تزید  1000ن علن تقل الدفعة الثابتة   الربحیة على إجمالي العوائد السنویة المتوسطة باستثناء المصاریف اإلداریة.
 لخیار الدفع ھذا. مستحقًا. ناقش ذلك مع الوكالة لمعرفة ما إذا كنت رٍ دوال 40000على 

 
 بتك.سوف تعلمك الوكالة بشأن مدى أھلیتك لتلقي ھذه الدفعة والوثائق التي یجب علیك تقدیمھا لمساندة مطال

 
 ة التأسیس.و إعادقال ألتعویضك عن أیة مصاریف أخرى لالنت مستحقًاتذكر أنك إذا اخترت تلقي ھذه الدفعة، فإنك لن تكون 

 
 ھل یجب علّي ملء مطالبة لتلقي دفعة ترحیل؟

 
تساعدك في وسوف تزودك الوكالة بنموذج المطالبة المطلوب، و  یجب علیك ملء مطالبة للحصول على دفعة ترحیل.  نعم.

 استكمالھ، وتوضح لك نوع الوثائق التي یجب علیك تقدیمھا لتلقي الدفعة.
 

) تاریخ 1(  لمستأجرین.تاریخ االنتقال، ل شھًرا بعد: 18ات تلقي دفعات الترحیل خالل مدة أقصاھا یجب ملء جمیع مطالب
ك إرسال المطالبة في أسرع غیر أن من مصلحت عقارك، أیھما أبعد، للُمالك. لحیازة) تاریخ سداد آخر دفعة 2االنتقال؛ أو (

رسال مطالبتك في إلك  نَ یتسوإذا لم   معالجتھا وسدادھا بسرعة. فكلما قدمت مطالبتك بسرعة، تتم  وقت ممكن بعد االنتقال.
 شھًرا، فاطلب من الوكالة أن تراعي مد ھذه الفترة. 18غضون 

 
حصول على إذا كانت ھناك أیة مشكلة بخصوص حقك في ال  سوف تحصل على المبلغ مباشرةً بعد إرسال مطالبة مقبولة.

 . بھا كتابیًا إلى جانب اإلجراء الذي یجب علیك اتخاذه لحلھا دفعة ترحیل أو مبلغ الدفعة، فسوف نخطرك
 

ن تتمكن من أیجب   إذا كان یتعین علیك سداد أیة مصاریف خاصة بالترحیل قبل االنتقال، فناقش احتیاجاتك مع الوكالة.
 ي حینھا.فة االنتقال مال عملیربما یتم إدراج الدفعة المقدمة في "الضمان العقاري" للتأكد من استك  الحصول على دفعة مقدمة.
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 ھل یتعین علّي دفع إیجار للوكالة قبل االنتقال؟
 

خ قار وتاریلى الععإذا استحوذت الوكالة على عقارك، فربما یُطلب منك دفع إیجار بسیط للوكالة عن الفترة بین االستحواذ 
 ارات المشابھة في المنطقة.ولن یتجاوز ھذا اإلیجار مبلغ اإلیجار السائد في السوق للعق  االنتقال.

 
 لیة على دفعات الترحیل الخاصة بي؟فیدراھل یتعین علّي سداد ضرائب الدخل ال

 
لى أنھ لیس علیك ) عURA( قانون السیاسات الموحدة للمساعدة في االنتقال وحیازة العقارات الثابتةمن  216ال. ینص القسم 

ول ضرائب للحصول على معلومات ح  لیة.فیدراي ألغراض الضرائب الاإلبالغ عن دفعات الترحیل كجزء من دخلك اإلجمال
 طقتك أو معفي من الدخل المحلیة أو الخاصة بالوالیة، فیجب مناقشة ذلك على مكتب ضرائب الدخل المحلي أو الخاص بالوالیة

 مستشار الضرائب الشخصي خاصتك.
 

 لى ذلك؟إذا لم أحصل على اإلعانة المطلوبة، ھل یحق لي االستئناف ع
 

 االستئناف ، فیحق لكإذا لم توافق على قرار الوكالة فیما یتعلق بحقك في الحصول على إعانة الترحیل أو مبلغ الدفعة  نعم.
ا بحد أدنى یومً  60سوف تتاح لك فترة   وسوف تعلمك الوكالة بإجراءات االستئناف الخاصة بھا.  على قرار الوكالة.

كن إذا كنت بحاجة ول  یجب أن یكون االستئناف كتابیًا. بي بقرار الوكالة الخاص بمطالبتك.لالستئناف بعد تلقي إخطار كتا
 للمساعدة، فسوف تقدم لك الوكالة ید العون في إعداد االستئناف.

 
 محاكم.وإذا لم تكن راضیًا عن قرار الوكالة النھائي على االستئناف، فیحق لك طلب مراجعة ھذا الشأن في ال

 
 ؟عنھامن سیجیب   من األسئلة. لدّي المزید

 
 إذا كانت لدیك أسئلة أخرى بعد قراءة ھذا الكتیب، فاتصل بالوكالة وناقش شواغلك مع مندوبھا.

 
 
 

 :العنوان الوكالة:
 مواعید العمل:

الشخص الذي  رقم الھاتف:
 یتم االتصال بھ:

 
 
 

 ابتةنتقال وحیازة العقارات الثقانون السیاسات الموحدة للمساعدة في االطرأت على  التي MAP21تم تحدیث النموذج لیشمل التغییرات القانونیة  مالحظة:(
ستخضع للمراجعة  24لیة الجزء فیدرالمن قوانین التنظیمات ا 49. یُرجى مالحظة أن تنظیمات القانون الحالیة الخاصة بالقانون 10/01/2014الساریة بدًءا من 

ات الموحدة للمساعدة قانون السیاسعلى  MAP-21للحصول على معلومات إضافیة حول تغییرات  .MAP21غییرات لوضع القواعد المستقبلیة بحیث تعكس ت
الموقع اإللكتروني  على CPD-14-09 لبرامج ومشروعات وزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة، ارجع إلى إشعار الوزارة في االنتقال وحیازة العقارات الثابتة

 .)http://portal.hud.gov/hudportal/documents/huddoc?id=14-09cpdn.pdf التالي:


