
 
 والية ميشيغان في تنمية العمرانيةالهيئة ي لاإلسكانالتثقيف  برنامج

 
 (MDPلدفعة األولى )لميشيغان قرض 

الشروط واألحكامجميع ق يتطبيتم   

منزلك واليةميشيغان:   

.  

 

 
 لمزيد من المعلومات ، تفضل بزيارة

 MichDownPayment.com/details  أو 
-984-844)الرقم المجاني( على  تصلإ

HOME (4663) 
 

قم بزيارة معرفة المزيد ل
MichDownPayment.com/details 

يعتمد مبدأ قرض قدم العمل/م صاحب
 المساواة

 
 
 
 
 

State. 

 
 
 

™ 

 تنمية العمرانيةالهيئة ل (HEP)ياإلسكانالتثقيف  يدعم برنامج
ل لسكان ميشيغان ب  فخر الس  كل ب  MSHDA والية ميشيغان في

 ليصبحوا أصحاب منازل أكثر ذكاًء وأكثر نجاًحا.
 و برنامج MSHDA والية ميشيغان في تنمية العمرانيةالهيئة 

تقدم  والتي المعتمدةالوكاالت هي  HUD ياإلسكانالتثقيف 
ستشارات السكنية في العديد من المناطق عبر خدمات اإل

ميشيغان. تتوفر ورش العمل الجماعية والتعليم عبر اإلنترنت 
زل امشتري المندروس التثقيف لستشارة الفردية لوخيارات اإل

(Homebuyer Education classes) يلزم تقديم شهادة .
تقدمين زل للمامشتري المنالتثقيف ل دروس إتمام برنامج

ميشيغان منزالً من خالل قرض  لشراءقرض للحصول على 
 العقاري فليكس أو قرض (MI Home Loan) منزل لشراء
 (MI Home Loan Flex mortgage) منزل لشراء

 Michiganللدفعة األولى ) الذي يتضمن قرض ميشيغانو
Down Payment loan). 

شتري مالتثقيف ل دروس برنامج شهادة إتماميستلزم تقديم أيضا 
 عقاري التقليديالفليكس  قرضألي  زلاالمن
(Conventionalلشراء ) .منزل 
  

 قدمة: الم   ياإلسكانالتثقيف خدمات 
  نازللمشتري المالتثقيف • 
 قبل الشراء  الشخصيةستشارة اإل• 
 المالي  التثقيف• 
 إليجار ل التثقيف• 
 الرهن جزستشارة حإ• 
 

بحث عن وكالة لل MSHDA أو وكالة   HUD معتمدة داخل  
 الموقع اإللكتروني زيارةب قممجتمعك 

MichDownPayment.com. 

في  منزل لشراء  MSHDA يجب الجمع بين قرض• 
 Home األول العقاري فليكسأو قرض ميشيغان 

Loan Flex first mortgage 
قرض مقدمي تصال باإل نزليجب على مشتري الم• 

العقاري  فليكسأو قرض في ميشيغان  منزل لشراء
 لتقديم الطلب MSHDAمن  ينالمعتمد

 تقليديقرض اللل ٪97الحد األقصى المطلوب للتمويل )• 
Conventional ،100٪ مضمونة و اللتنمية الريفية ل

 (FHA دارة اإلسكان الفيدراليةإل 96.5 ٪
 فائدة الرهن العقاري الثاني 0٪• 
 دفعات شهرية يوجد ال• 
 دوالر 20,000 مقيدة بمبلغالنقدية  األصول• 
 ندماعللدفعة األولى مستحقًا للدفع ميشيغانقرض كون ي• 
 ريلعقاا هنلرا فعأو د تمويله دةعاأو إ للمنزا بيع يتم
 بالكامل ولألا
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Ready to get started? 

MSHDA is ready to help. 

Visit MichDownPayment.com or call (toll           

free) 844-984-HOME (4663) 

 

™ 
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ة وخاص -بالنسبة للعديد من مشتري المنازل المحتملين 
يمكن أن تكون الدفعة األولى  - األولى مرةللالمشترين 

في  منزل لشراءقرض العقاري الصعبة. تم تصميم 
دفعة األولى لجعله ال، إلى جانب قرض مقدمة ميشيغان

أسهل قليالً بالنسبة إلى مشتري المنازل المؤهلين. يجب 
 فيقرض اإلسكان  قدممنازل االتصال بمعلى مشتري ال

 MSHDA قبل الذي تمت الموافقة عليه من ميشيغان
 لتقديم الطلب.

 
 :في ميشيغان منزل لشراء  MSHDA تفاصيل قرض

 متوفر لحد مبلغدفعة األولى المقدمة لقرض ميشيغان • 
 دوالر 7,500

 224,500 الىالحد األقصى لسعر شراء المنزل • 
 دوالر
 71,600حدود الدخل على مستوى الوالية من تختلف • 

إجمالي دخل يتم تحديد دوالر،  144,060دوالر إلى 
 األسرة حسب الموقع وحجم األسرة

 640: الحد األدنى (Credit score) درجة االئتمان• 
 للمنازل المصنعة( 660)
ستثناءات تصل إفدان )قد يتم تطبيق  2أقصى مساحة: • 

  قابلة للبناء. 1 ض واحدةأر فدادين(: قطعة 5إلى 
، وحدة األسرة الواحدة، رئيسيالسكن الالمنازل المؤهلة: • 

من نوع كاندومينيوم  الوحدات السكنية
(condominium) .المنازل المصنعة متعددة األقسام، 
 عاما 30شروط الرهن العقاري: معدل ثابت، لمدة • 
أنواع القروض: قروض إدارة اإلسكان الفدرالية • 

FHA ، القروض الخاصةVA ، التنمية الريفية قروض
 ٪97 حتى مبلغتقليدية المضمونة وال
على  ىألولامرة لللمشترى المنازل  القروض متاحة• 

في منطقة  المتكررة مشتري المنازلومستوى الوالية 
 مستهدفة

هيئة من  منزل لشراء العقاري فليكس قرض يعد برنامج
 MI Home في ميشيغان MSHDA تنمية العمرانيةال

Loan Flex  خياًرا رائعًا لمشتري المنازل المؤهلين. عندما
 دفعة األولىالمقدمة لقرض ميشيغان ميشيغان بيقترن 

Michigan Down Payment loan يمكن أن يساعد ،
ك المنزل. يجب على مل  ت  مشتري المنازل على تحقيق حلم 

 لعقاريا فليكسقرض قدم مشتري المنازل االتصال بم
 لتقديم الطلب. MSHDA قبل المعتمد من

 
 

 MSHDAمن  منزل لشراء العقاري فليكستفاصيل قرض 
 :في ميشيغان

 متوفر الى مبلغدفعة األولى المقدمة لقرض ميشيغان • 
 دوالر 7,500

 دوالر 224,500 الىالحد األقصى لسعر شراء المنزل • 
 71,600تختلف حدود الدخل على مستوى الوالية من • 

)يتم استخدام دخل مقدم  دوالر، 144,060دوالر إلى 
 الطلب فقط للتأهل(

متوسط من  ٪80الحد األقصى للدخل يبلغ  -قرض تقليدي  •
 أو أقل )الدخل المؤهل( (AMI)المنطقة  في الدخل

Fannie Mae Area Median Income (AMI) 
 Lookup Tool 
  640: الحد األدنى (Credit score) درجة االئتمان• 
 تنمية العمرانيةالهيئة من أقصى مساحة: ال توجد قيود • 

MSHDA (ب الخاصة تبع اإلرشاداتإ)نوع القرض 
 أو األسرة الواحدةوحدة  رئيسي،السكن الالمنازل المؤهلة: • 

 (condominiumكاندومينيوم ) الوحدات السكنية
 عاما 30شروط الرهن العقاري: معدل ثابت، لمدة • 
، FHAأنواع القروض: قروض إدارة اإلسكان الفدرالية • 

مضمونة الالتنمية الريفية قروض ، VAالقروض الخاصة 
 ٪97 حتى مبلغتقليدية الو
مشتري و ىألولامرة للازل لمشترى المن القروض المتاحة• 

  مستوى الوالية على المتكررة المنازل
 

 ةتنمية العمرانيالهيئة من  العقاري للقرض االئتمانشهادة 
MSHDA (MCCه )ئتمان ضريبي فيدرالي صادر إ ي

 نزلفي وقت شراء المنزل. يجب على مشتري الم
تنمية الهيئة قبل  معتمد منال MCCرض دم قاالتصال بمق
للتقدم والتأهل للحصول على  MSHDAالعمرانية 

سبة ئتمان الضريبي بنحتساب اإلإاالئتمان الضريبي. يتم 
لتزام إالعقاري المدفوعة مقابل  قرضمن فوائد ال 20٪

ضريبة الدخل الفيدرالية في نهاية السنة مع حد أقصى 
 دوالر في السنة. 2,000ئتمان قدره لإل
 

 العقاري: لقرضا ئتمانإتفاصيل شهادة 
ئتمان الضريبي ساري المفعول طوال مدة إليظل ا• 
عاًما( طالما  30قرض العقاري األصلي )بحد أقصى ال

 الرئيسي لصاحب المنزل سكنظل المنزل هو ال
 224,500 الىالحد األقصى لسعر شراء المنزل • 

 دوالر
 71,600تختلف حدود الدخل على مستوى الوالية من • 

إجمالي دخل يتم تحديد دوالر،  144,060دوالر إلى 
 األسرة حسب الموقع وحجم األسرة

 ستثناءات(إفدان )دون  2أقصى مساحة: حتى • 
 وحدة األسرة الواحدة رئيسي،السكن الالمنازل المؤهلة: • 
من نوع كاندومينيوم  الوحدات السكنيةأو 
(condominium أو )المنازل المصنعة 
( MCC) العقاري القرض ئتمانإشهادة ال يمكن دمج • 
 لشراء  MSHDA تنمية العمرانيةالقرض هيئة  مع

 أو  Flex mortgageالعقاري فليكسأو قرض  منزل
عقود األراضي وإعادة التمويل وقروض إعادة التأهيل 

  (FHA 203k)مثال 
على  ىألولامرة للالمنازل  يلمشتر القروض متاحة •

في منطقة  المتكررة مشتري المنازلومستوى الوالية 
 مستهدفة

http://fanniemae.com/content/fact_sheet/homeready-income-eligibility-tool-tips.pdf
http://fanniemae.com/content/fact_sheet/homeready-income-eligibility-tool-tips.pdf

