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يجب على القائمين بخدمة القروض العقارية أن يبذلوا جھداً للتحّدث مع المقترض  التدّخل المبكر مع المقترضين الذين يتطلبون مساعدة:
 45قترضين ما إذا كان ھناك خيار متاح لتخفيف الخسارة. وفي غضون من تعّثر السداد وأن يبلّغوا الم 36في مدة ال تزيد عن اليوم 

 ً يجب تقديم إخطار خطي في ھذا الشأن. ومن المھم أن تتذّكروا أنه ال يجب إعطاء مساعدة معينة بالتحديد من أجل تخفيف الخسارة.   ،يوما
حة لقرضكم. وسوف تعتمد المساعدة المتاحة على البنك ومع ذلك، يجب على القائم بخدمة القرض العقاري أن يعلمكم عن أي خيارات متا

  .أو المستثمر، فضالً عن أحكام مستندات قرضكم األصلي ومدته الزمنية

من أھم التغييرات التي يجب على المستھلكين والداعين معرفتھا أنه:  ُيفرض على القائم بخدمة القرض العقاري اآلن تعيين موظفين 
   .لمساعدة المقترض

رات التي سوف تساعد المقترضين: في الوقت الذي يعطى فيه اإلخطار إلى المقترض، يجب على القائم بخدمة القرض العقاري التغيي
من أجل مساعدة المستھلك. ويجب أن  عبر الھاتفإلى ھؤالء الموظفين  متاحاً الوصولتعيين موظفين لمقترض متعّثر. يجب أن يكون 

ك بوضع أي طلب لتخفيف الخسارة (على سبيل المثال التماس للتعديل) واألطر الزمنية. وسيكون يكونوا قادرين على تزويد المستھل
أن تكون ھذه المعلومات متاحة إلى الجھات  سيحرصونلھؤالء الموظفين سبل الوصول إلى كافة المعلومات التي يقدمھا المستھلك و

  .المسؤولة لتقييم االلتماس للمساعدة

ال ينبغي على المستھلك إال أن يرسل المعلومات وطلب المساعدة مرة واحدة فقط. غالباً 
ما ُيقال للمستھلك أن يرسل نفس المعلومات مراراً ألنھا أصبحت "ضائعة". تفرض 

إيداع مثل ھذه المعلومات في على كون الموظفين قادرين األنظمة الجديدة أنه يجب أن ي
ي قسم متخصص في تقييم االلتماس أملف في غضون خمسة أيام وإتاحتھا إلى 

  .للمساعدة

تعفى الشركات الصغيرة القائمة بخدمة القروض العقارية من بعض : ُيرجى المالحظة(
   ).ھذه األنظمة وتعيين موظفين مكرسين لھذا الغرض

عندما يقدم المقترض طلباً للتعديل، يجب أن يقّر القائم بخدمة القرض العقاري باستالم ذلك الطلب خطياً في  تخفيف الخسارة: إجراءات
وأن يعلم المستھلك أن طلبه مقدماً بشكل كامل. وإذا كان الطلب مقدماً بشكل ناقص، فيجب إعالم له غضون خمسة أيام عمل من استالمه 

تعبئة الطلب بشكل كامل. وإذا وب اتخاذھا الواجالمستھلك بالمعلومات األخرى المطلوبة. ويحب عليھم أن يساعدونك على فھم الخطوات 
  .أن طلبك مقدم بشكل كامل ھذا ، فيعتبرتزويد معلومات إضافيةعليك أنه يتوّجب لم ُيقال لك 

يوماً، يجب أن يقّيم القائم بخدمة القرض العقاري التماسك للتعديل. ويجب عليه أن يعطي المقترض قراراً خطياً مع  30وفي غضون 
  .المقترض حق االستئناف ىشرح لرفض الطلب. لد

كون متعثراً تأو يودع ذلك إال بعد أن  (Foreclosure) بس العقاريال يجوز للقائم بخدمة القرض العقاري أن يعطي إخطاراً بشأن الح
يوماً. حتى ولو تم إيداع الحبس، فال يزال يحق لك أن تقدم التماساً للتعديل. يجب على القائم بخدمة القرض العقاري  120عن الدفع لمدة 

 .أن يتخذ في بادئ األمر قراراً حول أھليتك للتعديل

 

 يتحّمل. للجمهور مكرسان العمل ونتاجئ املوضوع .(U.S. Department of Housing and Urban Development) أالمريكية احلرضية والتمنية إالساكن وزارة من مبنحة النرشة لهذه ٔاساساً  اكن اذلي العمل متويل مت
 .الفيدرالية احلكومة آراء ابلرضورة التفاسري هذه مثل تعكس ال. النرشة هذا يف احملتوية والتفاسري البياانت دقة مسؤولية عاتقهام وعىل بأنفسهام والنارش املؤلف

 

يُفرض اآلن على القائم بخدمة 

أن يخصص القرض العقاري 

موظفين لمساعدة المقترض.   


