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 النسخ السابقة الغیة
  3من  1الصفحة 

المطالبة بدفعة للسكن البدیل لمالك المنزل الساكن 
من قوانین التنظیمات  49یوًما (القانون  90لمدة 

 )24.401لیة فیدراال

 

وزارة اإلسكان والتنمیة 
  الحضریة األمریكیة

 مكتب التخطیط والتنمیة االجتماعیة

 

 0016-2506موافقة مكتب اإلدارة والمیزانیة رقم 
 )04/30/2018  (تاریخ االنتھاء

 
 

 راجع الصفحة األخیرة) (تمت مراجعة النموذج.
 رقم القضیة   اسم أو رقم المشروع   اسم الوكالة  الوكالة الستخدام

 فقط
 

لمالك المنزل الساكن  1970لعام  ة للمساعدة في االنتقال وحیازة العقارات الثابتةقانون السیاسات الموحدھذا النموذج مخصص الستخدام العائالت واألفراد الذین یقدمون طلًبا للحصول على دفعة للسكن البدیل بموجب   التعلیمات.
لوكالة في استكمال . سوف تساعدك ا40058یتعین على مالك المنزل الساكن الذي یقرر التأجیر بدالً من الشراء أیًضا استخدام نموذج وزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة رقم  یوًما ممن یرغب في شراء منزل بدیل. 90لمدة 

غ الذي . وفي حالة عدم الموافقة على المبل www.hud.gov/relocation اإللكتروني: موقعھا على التوجیھیة المواد من وغیرھا المتطلبات ھذه عن معلومات أیًضا الحضریة والتنمیة اإلسكان وزارة توفركما   ھذا النموذج.
 وسوف تشرح لك الوكالة كیفیة تقدیم االستئناف. وإذا لم تكن راضًیا عن قرار الوكالة، فیمكنك االستئناف ضد ھذا القرار.  طالبت بھ بالكامل، فسوف تزودك الوكالة بشرح كتابي للسبب.

 
 90یجب على مالك المنازل الساكنین لمدة   أ) تاریخ الترحیل أو ب) تاریخ الدفعة النھائیة لحیازة العقار، أیھما أقرب. بعد: شھًرا 18دفعات من قبل مالك المنزل الساكن في غضون یجب ملء جمیع مطالبات الحصول على 

ملكیة العقار للمصلحة العامة، استخدم تاریخ إیداع التعویض في  أ) تاریخ الدفعة النھائیة للمسكن الذي تم االنتقال منھ (في حالة نزع  یوًما الُمرحلین شراء وشغل مسكن بدیل الئق وصحي وآمن في غضون عام واحد بعد:
 ).24.204المحكمة) أو ب) تاریخ توفیر مسكن بدیل مشابھ بواسطة الوكالة (راجع 

 
 رقم (أرقام) ھاتفك أ.1  اسمك (أسماؤكم) (أنت (انتم) صاحب (أصحاب) المطالبة والعنوان البریدي الحالي . 1

 
 

 

 (إذا كانت اإلجابة "ال"، فأرفق قائمة بأسماء جمیع األفراد والعناوین التي انتقلوا إلیھا.) ال نعم أفراد العائلة إلى نفس المسكن؟ ھل انتقل جمیع . 2
 

 

 
 المسكن

 
 العنوان

متى اشتریت ھذه 
 متى انتقلت من ھذه الوحدة؟ متى انتقلت إلى ھذه الوحدة؟ الوحدة؟

 الوحدة التي . 3
 انتقلت منھا

    

 الوحدة التي  .4
 انتقلت إلیھا

    

 (ُیرجى قراءة التعلیمات أدناه قبل استكمال ھذا القسم.) شھادة اإلقامة القانونیة في الوالیات المتحدة  .5
ل" الجنسیة في االنتقال وحیازة العقارات الثابتة قانون السیاسات الموحدة للمساعدةللتأھل للحصول على الخدمات االستشاریة للترحیل أو دفعات الترحیل الُمصرح بھا بموجب   التعلیمات: ، یجب أن یحمل "الشخص الُمرحَّ

لمعمول بھا والساریة لتوفیر إعانات (قد ال یكون لھذه الشھادة أي اعتبار بالنسبة لقوانین الوالیة ا  یجب استكمال الشھادة أدناه للحصول على إعانات الترحیل. بشكل قانوني في الوالیات المتحدة. ااألمریكیة أو یكون أجنبًیا مقیمً 
 ) للتعرف على استثناءات المشقة.ح) و(ز(24.208لیة فیدرامن قوانین التنظیمات ال 49راجع القانون  یعتبر توقیعك على ھذه المطالبة شھادة. الترحیل.)

 
 )، ُیرجى إدخال عدد األفراد الصحیح.2لبند (بالنسبة ل  ُیرجى الرد فقط على الفئة (الفرد أو العائلة) التي تصف حالة إشغالك المسكن.

 
 الوحدات السكنیة

 ) العائلة.2( ) الفرد.1(
 أشخاص في عائلتي وأن   أشھد أن ھناك (حدد إجابة) أقر بأنني:

 نأجانب مقیمو   مواطنون حاملون لجنسیة الوالیات المتحدة األمریكیة وأن   مواطن حامل لجنسیة الوالیات المتحدة األمریكیة  
 مقیمون بشكل قانون في الوالیات المتحدة. أجنبي مقیم بشكل قانوني في الوالیات المتحدة.  

 

 4و 3و 1(یجب على مالك المنزل الساكن الذي یختار االستئجار استكمال فقط البنود  حساب دفعة السكن البدیل .  6
  )5و

 یتم استكمالھ بواسطة صاحب المطالبة
 

 الستخدام الوكالة فقط
 ) سعر شراء مسكن بدیل مشابھ1(

 (یتم توفیره بواسطة الوكالة)
  

   الساكن الذي یختار االستئجار)-) سعر شراء المسكن الذي انتقلت إلیھ (ال ینطبق على المالك2(

   )2( 6) أو 1( 6) األقل بین السطر 3(

   ) السعر المدفوعة بواسطة الوكالة للمسكن الذي انتقلت منھ4(

 ).3( 6) من السطر 4( 6(اطرح السطر  لسعر) فارق ا5(
). ھذا ھو أقصى مبلغ لمالك 0)، فأدخل 3( 6) یتجاوز المبلغ في السطر 4( 6إذا كان المبلغ في السطر 

 المنزل الساكن الذي یختار االستئجار.

  

 
 ))10( 7) المصاریف العرضیة (من السطر 6(

  
 ات الدین األخرى) دفعة شراء الرھن بسعر منخفض وتكالیف خدم7(

 )8راجع التعلیمات في البند   (یتم تحدیدھا بواسطة الوكالة.
  

 ) المبلغ الكلي للمطالبة بدفعة السكن البدیل8(
 ))7( 6) و5( 6(أضف السطرین 

  

   ) المبلغ الذي تم الحصول علیھ في السابق، إن ُوجد9(

   ))8( 6) من السطر 9( 6)  المبلغ المطلوب  (اطرح السطر 10(

http://www.hud.gov/relocation
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 ال تقم بتضمین أدخل المصاریف العرضیة الخاصة بشراء منزلك الجدید. التعلیمات:
 أرفق نسخة من البیان الختامي واإلیصاالت األخرى.  التكالیف مسبقة الدفع مثل الضرائب العقاریة.

 * ال یجب أن تتجاوز تكالیف مسكن بدیل مشابھ.

(أ) صاحب 
 المطالبة

 (ب)
 الستخدام

 الوكالة فقط
) التكالیف القانونیة والختامیة وذات الصلة، وتشمل تقصي ملكیة العقار وإعداد آلیات النقل ورسوم كاتب العدل وإعداد 1(

 المسح والمخططات وتسجیل الرسوم
 

 دوالر
 

 دوالر
 دوالر دوالر ورسوم التقییم VAأو  FHAرسوم الُمقرض وتطبیق 

 دوالر دوالر لقرض أو التعھد بسداده (لیست فائدة مسبقة الدفع).) رسوم إصدار ا3(
 ) فحص المنزل المتخصص، والتصدیق على سالمة بنیتھ وفحص4(

 النمل األبیض
 

 دوالر
 

 دوالر
 دوالر دوالر ) تقریر االئتمان5(
 دوالر دوالر ) إثبات حق الملكیة للمالك أو المرتھن، مثل التأمین على الملكیة *6(
 دوالر دوالر ) رسوم وكیل الضمان العقاري7(
 دوالر دوالر ) إیرادات الوالیة أو طوابع المستندات، المبیعات أو ضرائب نقل الملكیة العقاریة *8(
 دوالر دوالر ) تكالیف أخرى (حددھا)9(

 ).9( 7) حتى 1( 7) المصاریف العرضیة الكلیة  (أضف السطور 10(
 )).6( 6أدخل ھذا المبلغ في السطر 

 دوالر دوالر

 

 ))ھـ( 24.401المصاریف العرضیة المرتبطة بشراء مسكن بدیل ( .  7
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 ))د(24.401) دفعة شراء الرھن بسعر منخفض وتكالیف خدمات الدین األخرى (7( .  8

تغطي دفعة "شراء الرھن بسعر منخفض" ھذه التكالیف الطارئة بسبب أن سعر الفائدة الذي یجب علیك  شراء مسكن بدیل.للحصول على تعویض یغطي التكالیف اإلضافیة التي یتعین علیك سدادھا لتمویل  مستحقأنت  التعلیمات:
الجدید إلى المبلغ الذي یمكن سداده على أقساط مع وأقصى دفعة لشراء الرھن بسعر منخفض یمكنك التأھل للحصول علیھا ھي المبلغ المطلوب لتقلیل رصید رھنك  سداده للرھن الجدید أعلى من سعر الفائدة على رھنك القدیم.

سوف تكون  علیھ.(الوكالة ُمطالبة بإخبارك بتقدیرھا للحد األقصى لدفعة شراء الرھن بسعر منخفض وسعر الفائدة، والمدة والمبلغ الذي تم حسابھما بناًء   نفس الدفعات الدوریة للمبلغ الرئیسي والفائدة الخاصة برھنك القدیم.
) لكل حساب وقم بتضمین المبلغ الكلي لجمیع 13( 8إذا كان لدیك أثر من رھن خاص بأي من منزلك القدیم أو الجدید، فقم باستكمال بند منفصل  جة القتراض ھذا المبلغ خالل تلك الفترة للتأھل للحصول على الدفعة الكاملة.)بحا

 یوًما قبل عرض الوكالة المبدئي المكتوب للتعویض عن العقار فقط أساًسا للحصول على مبلغ الدفعة. 180ھن الخاص بمنزلك القدیم والذي كان سارًیا لمدة أقل من ال یمكن اعتبار الر مالحظة: ).7( 6ھذه الحسابات في السطر 
یدیة ولم یكن ھناك تبریر للسعر الزائد، فسیتم استخدام سعر الفائدة الحالي السائد والثابت والنقاط في إجراء وأیًضا، إذا كان مجموع الفائدة ونقاط الرھن الجدید تتجاوز سعر الفائدة الحالي السائد الثابت ونقاط الرھونات التقل

 الحسابات.
 (أ) معلومات من مستندات الرھن –الجزء أ 

 الرھن القدیم
 (ب)

 الرھن الجدید
 (ج)

  األقل بین العمودین (أ) و(ب)
  دوالر دوالر الرصید الرئیسي مستحق الدفع

 % % ) سعر الفائدة السنوي للرھن2(
 شھور شھور شھور ) عدد الدفعات الشھریة المتبقیة في الرھن3(

 1000) الدفعة الشھریة المطلوبة لسداد قرض یبلغ 4( خانات عشریة.)  6(استخدم جدول سداد أقساط الرھن مع  حساب الدفعة –الجزء ب 
 ) (ج))3( 8شھور (   دوالر خالل

 ) (ب))2( 8( %   بسعر فائدة سنوي یبلغ

 
 

 دوالر
 ) (ج))3( 8شھور (   دوالر خالل 1000) الدفعة الشھریة المطلوبة لسداد قرض یبلغ 5(

 ) (أ))2( 8( %   بسعر فائدة سنوي یبلغ
 دوالر

 
 دوالر )4( 8) من السطر 5( 8)  اطرح السطر 6(

 
 دوالر خانات عشریة) 6ھ إلى ) (انقل4( 8) على السطر 6( 8) اقسم السطر 7(

 
 ) (أ))1( 8) أدخل رصید الرھن القدیم (المبلغ في السطر 8(

 
 دوالر

 
 )8( 8) بمقدار السطر 7( 8)  قم بمضاعفة السطر 9(

 
 دوالر

  ))8( 8) من 9( 8) القرض الجدید المطلوب (اطرح السطر 10(
 )12( 8) و11( 8) وتخطى السطرین 13( 8) في السطر 9( 8غ الوارد في السطر ) (ب)، فأدخل المبل1( 8) أقل من 10( 8إذا كان   مالحظة:

 
 دوالر

 دوالر خانات عشریة) 6) (انقلھ إلى 10( 8) (ب) على السطر 1( 8) اقسم السطر 11(
 

 )9( 8) بمقدار السطر 11( 8)  قم بمضاعفة السطر 12(
 

 دوالر

 المالئم ) على النحو12( 8) أو 9( 8) أدخل المبلغ من 13(
 (ھذه ھي دفعة شراء الرھن بسعر منخفض)

 
 دوالر

 
))، أو رصید القرض الجدید 10( 8) تكالیف خدمة الدین األخرى (یعتمد تعویض نقاط المشتري ورسوم إصدار القرض على القرض الجدید المطلوب (14(

 ).)12( 7ضمنة كمصاریف عرضیة في ال تقم بتضمین نقاط البائع أو أیة تكلفة م  ) (ب))، أیھما أقل.1( 8الفعلي (
 
 

 دوالر
 دوالر ).7( 6أدخل ھذا المبلغ في السطر   ).14( 8) و13( 8) أضف السطرین 15(

   مصدر آخر.ھذه المصاریف من أي  ندة صحیحة وكاملة وبأنني لم أتلقَ أقر بأن المعلومات الواردة في ھذه المطالبة والوثائق المسا  شھادة صاحب (أصحاب) المطالبة: .  9
 توقیع (توقیعات) صاحب (أصحاب) المطالبة والتاریخ 
 

X 
 

 (U.S.C. 1001, 1010, 1012; 31 U.S.C. 3729, 3802 18) وقد یؤدي الحكم الصادر إلى فرض عقوبات جنائیة و/أو مدنیة. سوف تقاضي وزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة أصحاب المطالبات والبیانات الكاذبة. تحذیر:
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 یتم استكمالھ بواسطة الوكالة
تاریخ سریان التأھل إلعانة الترحیل  .10

 (شھر/یوم/سنة)
 تاریخ اإلحالة إلى مسكن .11

 بدیل مشابھ
 (شھر/یوم/سنة)

تاریخ فحص المسكن البدیل وثبوت أنھ الئق  .12
 وصحي وآمن (شھر/یوم/سنة)

 التاریخ (شھر/یوم/سنة) وع)االسم (مكتوب أو مطب التوقیع مبلغ الدفعة إجراء الدفع

    دوالر موصى بھ .13

 
 معتمد  .14

    دوالر

 مالحظات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ر  قانون السیاسات الموحدة للمساعدة في االنتقال معلومات بموجب سلطة یتم جمع ال ویشمل ذلك وقت جمع البیانات ومراجعتھا واإلبالغ عنھا. ساعة لكل إجابة. 1.0لجمع ھذه المعلومات بحوالي  عبء اإلبالغ العامُیقدَّ

یوًما ومبلغ  90لتلقي دفعة سكن بدیل لمالك المنزل لمدة  امستحقً لتحدید ما إذا كنت  24لیة الجزء فیدرامن قوانین التنظیمات ال 49، وسوف یُستخدم تطبیق التنظیمات الواردة في القانون 1970لعام  وحیازة العقارات الثابتة
ال یحق للوكالة جمع ھذه المعلومات، ولست مطالًبا باستكمال ھذا النموذج ما لم یكن یعرض رقم تحكم  تكون اإلجابة على طلب المعلومات ھذا مطلوبة حتى یتسنى لك الحصول على اإلعانات التي سیتم تحدیدھا. أیة دفعات.

 صالح حالًیا من مكتب اإلدارة والمیزانیة.
 

لتلقي دفعة  امستحقً خاصة بالوزارة لتحدید ما إذا كنت  معینة لبرامج الحضریة والتنمیة اإلسكان وزارة عن بالنیابة الوكالة إلدارة خاضع خدمات برنامج قبل من المعلومات ھذه استخدام یجري  قانون الخصوصیة:إشعار 
المعلومات المطلوبة تطوعیة،  اإلسكان والتنمیة الحضریة بشكل دوري عینة عشوائیة لملفات الوكالة لضمان مطابقتھا للمتطلبات القانونیة والتنظیمیة.تراجع وزارة  یوًما ومبلغ أیة دفعات. 90سكن بدیل لمالك المنزل لمدة 

یتم جمیع ھذه المعلومات  یف أو ربما یستغرق األمر فترة طویلة حتى تحصل علیھ.ولست مطالًبا بموجب القانون بتوفیر ھذه المعلومات، ولكن إن لم تقم بتوفیرھا، فربما ال تحصل على أي مبلغ عوًضا عن ھذه المصار
 .P.L ،1981، وقانون اإلسكان والتنمیة االجتماعیة لعام ، وما یلیھ .U.S.C 42، 1937، وقانون اإلسكان األمریكي الُمعدل لعام U.S. C. 3543 42، 1987بموجب سلطة قانون اإلسكان والتنمیة االجتماعیة لعام 

97-35, 85 Stat., 34, 408قانون السیاسات لیة والوكاالت األخرى المعتمدة من قبل وزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة إلدارتھا أو المساعدة على الوفاء بالتزامات فیدرا. ربما تتم مشاركة ھذه المعلومات مع الوكاالت ال
 .تةالموحدة للمساعدة في االنتقال وحیازة العقارات الثاب

 
. یُرجى مالحظة أن 10/01/2014الساریة بدًءا من  قانون السیاسات الموحدة للمساعدة في االنتقال وحیازة العقارات الثابتةالتي طرأت على  MAP21تم تحدیث النموذج لیشمل التغییرات القانونیة  مالحظة:(

المستقبلیة بحیث  قانون السیاسات الموحدة للمساعدة في االنتقال وحیازة العقارات الثابتةستخضع للمراجعة لوضع قواعد  24لیة الجزء یدرافمن قوانین التنظیمات ال 49تنظیمات القانون الحالیة الخاصة بالقانون 
لبرامج ومشروعات وزارة اإلسكان  ة العقارات الثابتةقانون السیاسات الموحدة للمساعدة في االنتقال وحیازالتي طرأت على  MAP-21للحصول على معلومات إضافیة حول تغییرات   .MAP21تعكس تغییرات 

 على الموقع اإللكتروني التالي: CPD14-09والتنمیة الحضریة، ارجع إلى إشعار الوزارة 
http://portal.hud.gov/hudportal/documents/huddoc?id=14-09cpdn.pdf(.  
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