
 ما ھو الرھن العقاري العكسي ؟
 
لرھن العقاري یسمح ألصحاب المساكن الذین تبلغ ا

عاماً أو أكثر  بتحویل جزء من حقھم في  62أعمارھم 
 ملكیة مساكنھم  إلى نقد سائل.

 
 

غیر مطلوب أي سداد طالما أن المقترض  •
 یملك ویعیش في المنزل.

 
لیس ضروریاً وجود دخل أو أصل أو ائتمان  •

 ر أي شروط طبیة.أو توفُ 
 

یحتفظ مالك المنزل بحقھ في الملكیة وملكیتھ  •
 للمنزل.

 
 یمكن استخدام الُسلف النقدیة في أي غرض.  •

 
 
 

 فیم یمكنني استخدام المال ؟
 
 

 سداد مصروفات الحیاة الیومیة. •
 
 سداد الدیون أو الرھن العقاري. •
 
 عمل تأمین للملكیة أو المنزل. •
 
 الرعایة المنزلیة.تغطیة النفقات الطبیة أو  •
 
 القیام بأي إصالحات بالمنزل. •

 
 التخطیط المالي للمستقبل. •
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إننا في مكتب خدمات االتصاالت لتوفیر 

نؤمن بأن كل إنسان  عادلالمسكن ال
یستحق أن یعیش في مسكن آمن ونظیف 

   ومعقول السعر من اختیاره الخاص.
 

Fair Housing Contact Service 
441 Wolf Ledges Parkway 

Suite 200 
Akron, Ohio 44311 

رقم التلفون   330-376-6191 
الرقم المجاني  1-877-376-6191 

رقم للمستأجر/ المالك  330-376-0359 
فاكسرقم ال  330-376-8391 

www.fairhousingakron.org 
info@fairhousingakron.org 

 

 
Equal Housing Opportunity

 
 

Reverse Mortgage – Arabic 
 

 

 
مكتب خدمات االتصاالت لتوفیر المسكن 

تمییز الیكافح للقضاء على حدوث  عادلال
في اإلسكان ولتشجیع فَرص اإلسكان 

 .المتساویة
 
 
 

FAIR HOUSING CONTACT SERVICE 
441 Wolf Ledges Parkway, Suite 200 

Akron, Ohio 44311 
 

" و " كنت " تم إعداد ھذه النشرة بمساعدة مدینتّي " أكرون 
ومقاطعة " سمیت " ووزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة 

 األمریكیة.

 

 الرھن العقاري العكسي
 



 متى ادفع ھذا القرض؟
 

عند وفاة الزوج والزوجة أو بیع المنزل أو 
شھر متالحق. 12الرحیل الدائم لمدة   

 
 

من این یمكنني الحصول على معلومات 
 إضافیة؟

 
إتصل بنا للحصول على موعد لمقابلة 

مستشارنا السكني لكي تحصل على 

معلومات عن الرھن السكني العكسي. ھذه 

 الخدمات تـقَدم لك مجانـاً.

 
 
 

330-376-6191إتصل بـ   
 

 أو
 

877-376-6191الرقم المجاني   
 

 أن أتأھل لذلك القرض؟ نيكیف یمكن
 

عاماً أو  62أي مالك لمنزل ویبلغ عمره  •
 ثر.أك

 أي مالك لمنزل ویعیش في ھذا المنزل. •
 
 

 كم من المال یمكنني الحصول علیھ ؟
 

یتوقف مبلغ المال الذي یمكنك الحصول علیھ على 
 ما یلي:

 
 ُعمرك. •
 قیمة منزلك. •

 معدالت الفائدة الحالیة. •
سقف القرض الذي تحدده وزارة اإلسكان  •

 والتنمیة الحضریة األمریكیة بمنطقتك.
 
 

 ا المال لي؟كیف یُدفع ھذ
 

 یمكنك اختیار طریقة الحصول على المال.

 أمامك أربعة خیارات : 

 
 كمبلغ إجمالي عند إنھاء القرض ، أو •

 كقرض ُمقدَّمة شھریاً، أو •

 كحد ائتماني ، أو •
 الجمع بین الخیارات الثالثة السابقة •

 

للمساعدة في ضمان حمایة حقوقك، فإننا نطرح الخدمات 
 التالیة مجاناً :

 

 ستشارات الخاصة بالمستأجر ومالك الَعقار.اال •
 

المساعدة في قضایا التمییز أو التفرقة  في  •
 اإلسكان.

 

 االستشارات المتكاملة في مجال اإلسكان: •
 إعادة تمویل المسكن. ○
 دراسة واستعراض مستندات القرض. ○
 مشترو المساكن ألول مرة. ○
 ). HECMالرھن العكسي (  ○
نزع ملكیة العقار التخلُف عن السداد و ○

 المرھون.
 

 دورات تدریبیة تعلیمیة. •
 

التفسیر للعمالء الُصم أو ِضعاف السمع أو الذین  •
 یتحدثون بلغة أخرى غیر اإلنجلیزیة.

 

 المطبوعات والنشرات المتاحة بأحرف كبیرة.
 

عادلقانون اإلسكان ال  
 یمنع التمییز في اإلسكان بناًء على:

                         الجنس العرق أو اللون
  اإلعاقة                         الوطن األصلي

                الحالة االجتماعیة         الدین    
 

 كما نقدم ما یلي :
 كتیبات إخباریة وتثقیفیة : •

 

 كتیب العالقة بین المالك والمستأجر. ○
 دلیل المستأجر إلى اإلصالحات. ○
 تأمین السكن. ○
لألشخاص  عادلیعنیھ اإلسكان الما الذي  ○

 المعاقین.
 التدریب اإلحترافي والمھني. •
 العضویة. •


