
 

 2020نيسان )أبريل(  23للنشر الفوري: 

 على  ونوافقير والمؤسسات المالية في ميشيغان مويت الوالية حاكمة

 تسديد أقساا فترة سماح لالمقترضين عاا  إلالشراكة 

 يوًما 90لمدة  العقاري الرهن

الرهن  إغاثة شراكة( اليوم عن إنشاء DIFSريتشين ويتمر وإدارة التأمين والخدمات المالية في ميشيغان )غأعلنت الحاكمة 

عتراف مؤسسة مالية في ميشيغان لإل 200مع أكثر من ( MiMortgage Relief Partnership) ميشيغانل العقاري

أي شخص يعاني من صعوبات  ةراخس عدموالتوسع في اإلجراءات التي تتخذها هذه المؤسسات لمساعدة العمالء على ضمان 
 منزله خالل أزمة الصحة العامة هذه.ل (COVID-19) 19-كوفيد مالية بسبب

. ستشجع هذه الشراكة غير المسبوقة قات د لمساعدة عمالئها خالل هذه األوميشيغان بج  والية تعمل المؤسسات المالية في 
 التوحيد في الخيارات المتاحة للمستهلكين الذين يحتاجون إلى المساعدة، بغض النظر عن المؤسسة المالية.

 شراكة"من خالل  .جريتشين ويتمر ةالحاكم تقال,"19-يروس كوفيدف: "ال ينبغي أن يقلق أحد بشأن فقدان منزله خالل جائحة 

دمي ئتمان والبنوك ومقتحادات اإلإ، تقدمت (MiMortgage Relief Partnership) ميشيغانل الرهن العقاري إغاثة

من خالل 19-كوفيدلمساعدة سكاننا الذين يعانون من خسائر مالية بسبب المسؤولية  وتولي التقدم ض في ميشيغان إلىورالق
 يوًما لدفع أقساط الرهن العقاري." 90توفير فترة سماح مدتها 

، ( للحاكمة ويتمرMiMortgage Relief Partnership) ميشيغانل الرهن العقاري إغاثة شراكة من خالل التوقيع على

رة على المتأث وافقت المؤسسات المالية المشاركة على أنها ستواصل العمل مع المقترضين من قروض الرهن العقاري السكنية
 األقل بالطرق التالية:

ستقدم المؤسسات المالية  يوًما لجميع دفعات الرهن العقاري. 90فترة سماح مدتها  عن السداد منح المقترضين المتأخرين
يوًما، مما يسمح للمقترضين بتقليل أو تأخير دفع أقساط الرهن العقاري  90لدفع أقساط الرهن العقاري لمدة  فترة سماح

 شهرية. باإلضافة إلى ذلك، ستقوم المؤسسات المالية بما يلي:ال

 ة؛وفر، مدعومة بالوثائق المت19-كوفيدألسباب تتعلق ب فترة سماحتوفير عملية مبسطة لطلب  •

لدفعات ستئناف ا)التي يجب أن تتضمن حلوالً معقولة إل ابهم وشروطه ةالخاص فترة السماحتأكيد الموافقة على برنامج  •

 (؛ والسماحفي نهاية فترة 

 بسبب عوباتصستمروا في مواجهة الإإذا  فترة السماحتفاقية إر الفرصة للمقترضين لتمديد يوفتحيثما كان ذلك مناسبًا،  •

 .19-كوفيد

 

 حاكمة الوالية

 ريتشن ويتمرغ



بالنسبة للمقترضين المتضررين الذين  يوًما. 90اإلعفا  من الرسوم والرسوم المتأخرة المتعلقة بالرهن العقاري لمدة توفير 
تفاق مع مؤسستهم المالية، فإن المؤسسات المالية سوف تتنازل أو ترد الرسوم المتأخرة المتعلقة بالرهن إيتوصلون إلى 
 يوًما على األقل. 90العقاري لمدة 

أو اإلخالء لمدة  العقارييعات الرهن لن تبدأ المؤسسات المالية أي مبيوما.  60الجديد لمدة  العقاري الرهن حجزالتخلي عن 
 . تفاق مع مؤسستهم الماليةإيوًما للمقترضين المتضررين الذين يتوصلون إلى  60

 لن تقوم المؤسساتلى اإلغاثة. عصول المقترض حبناً  على  سلبيةعن معلومات تسجيل االئتمان ال التبليغمتناع عن اإل
سساتهم المالية. تفاق مع مؤإئتمان السلبية للمقترضين المتأثرين الذين يتوصلون إلى معلومات تسجيل اإلعن  بالتبليغالمالية 

( أو توجيهات الوكالة CFPBمكتب حماية مالية المستهلك )ئتمانية أخرى تتوافق مع إستبلغ المؤسسات المالية عن معلومات 
 الفيدرالية األخرى.

ختلفت مؤسسة مالية من هذه األحكام لصالح المقترض أو إإذا  حتياجاتهم أو مخاوفهم المحددة.إالعمل مع المقترضين بشأن 
عتبار ذلك في روح الشراكة. على وجه إلمعالجة طلبات المقترض أو مخاوف معينة أو الصحة المالية الفردية، فسيتم 

 مساعدة أكثر فردية.الخصوص، قد تتطلب القضايا المحيطة بالضمان ومدفوعات الضرائب والتأمين 

مؤسسة مالية على الشراكة. المؤسسات المالية المشاركة  200ت أكثر من ع  ، وق  2020 (أبريلنيسان ) 22 ريخاإعتباًرا من ت
 .MiMortgageالرهن العقاري لميشيغان  لشراكة إغاثةفي صفحة المؤسسات المالية تم إدراجها 

قالت مديرة إدارة التأمين  ,"19-كوفيدقتصاديًا من إكون عامالً هاًما في كيفية تعافي ميشيغان ي"إن قوة نظامنا المالي س 
، ستواصل MiMortgageالرهن العقاري لميشيغان  إغاثةشراكة "من خالل  .والخدمات المالية في ميشيغان أنيتا فوكس

حتياجاتهم على أفضل وجه، وتركيز جهود اإلغاثة إالمؤسسات المالية مساعدة العمالء في العثور على الحلول التي تناسب 
يام بذلك، في القستمرار في لتزاماتهم المالية اإلإعلى أولئك األكثر تأثراً باألزمة. يمكن لسكان ميشيغان الذين يمكنهم الوفاء ب

 حين أن أولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة سيكونون قادرين على العمل مع مؤسساتهم المالية للحصول على اإلغاثة ".

على التواصل مباشرة مع  19-كوفيدميشيغان الذين يعانون من صعوبات مالية بسبب  سكان يتم تشجيع المقترضين من
تفاقية تنطبق على قرضهم. يتم إاصيل خيارات اإلغاثة المتاحة لهم، والعمل مع المؤسسة على مؤسستهم المالية لمعرفة تف

ان إدارة التأمين والخدمات المالية في ميشيغ متأخًرا. ال تنصح قرضهمدفع تشجيع المقترضين على التواصل قبل أن يصبح 
(DIFS)  أبًدا بالتوقف عن دفع أقساطهم.المقترضين 

ستخدام الخدمات عبر إستفسارات وقد توصي بالمؤسسات المالية وخدمتها تواجه عدًدا كبيًرا من اإليرجى مالحظة أن 
من  ةمعين مؤسسة مالية تعود الىلقروض التي لخدمة تقديم الاإلنترنت عندما تكون متاحة للحصول على أسرع خدمة. يمكن 

 قبل شركة أخرى.

يًا للقواعد الفيدرالية. قد يرغب المقترضون فيدرالالرهون العقارية المدعومة  اتخدمقدمون الذين ي ضوردمي القيخضع مق
خالل أزمة لخيارات تخفيف الرهن العقاري ( CFPBمكتب حماية مالية المستهلك ) دليل زيارةالذين لديهم هذه القروض في 

 .يروس كوروناف

 ، راجع:19-كوفيد لمزيد من المعلومات حول إعفاء الرهن العقاري المتعلق بل
www.michigan.gov/MiMortgageRelief  أو اتصل بخدمة( إدارة التأمين والخدمات المالية في ميشيغانDIFS) 

 .6442-999-877على الرقم المجاني 
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