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4- 4- 444 448- 448 448 488 4488 4888 4888 4888 4848 488 ⛔ ءابرهكلاو .2008 1888 288 2888 2888 2888 1888️ زاغلا  ةفيرعت  نيب  نراق  .نيمأت  ةكرش  وأ  نيمأت  ةكرش  وأ  نيمأت  ةكرش  وأ  نيمأت  ةكرش  وأ  نيمأت  ةكرش  اهنأب  نيمأتلا  مدقت  يتلا  ةمظنملا  فرعتو  .ةدكؤملا  ريغ  وأ  ةطورشملا  رئاسخلا  رطاخم  نم  طوحتلل  ًاساسأ  مدختسي  رطاخملا ، ةرادإ  لاكشأ  نم  لكش  اذهو 
اًقفو لـ اذكه  رمألا  نوكي  نأ  بجي  .شحولا ال  ةقاطلا  ريتاوف  نم  فوخ  يف  شيعت  تنك  كب ، صاخلا  دروملا  ءابرهكلاو  زاغلا  نم  تالسارملا  ثدحأ  فاشتكا  لبق  ةيبصعلا  ملأب  رعشت  تنك  اذإ  ةقاطلاب ! روعشلاو   Ofgem ةيسايقلا ةريغتملا  ةفيرعتلا  طسوتم  فلكي  وينوي 2018 ،  يف   (SVT) 1172 اذه نأ  لوقلا  نكميو  .وروي  يلاوح 797  ةحاتملا  ةفيرعتلا  صخرأ  تناك  نيح  يف  ًايونس ،  وروي 
SVTs اضيأ. ءابرهكلاو  زاغلا  ىلع  ريفوتو  ليدبتلا  نيرجأتسملل  نكمي  ءاوس ، ةقاطلا  ليدبت  تاءارجإ  ىلع  لصحت  نأ  نكمي  نيذلا  لزانملا  باحصأ  طقف  تسيل  اهنا  .تاقفصلا  صخرأ  ىلإ  لوحتلاو  قوستلل  اقح  عفدت  اهنا  ةقاطلاب -  رمألا  قلعتي  امدنع  ءالولا  ةأفاكم  كانه  سيل  اهيلع  ! نيدروملا 10  رابك  عم  سانلا  نم  يلاوحو 57 ٪  تافيرعتلا  نم  ىرخأ  عاونأ  نم  ةفلكت  رثكأ  نوكت  ام  ةداع 

مادختسا متي  .تاعوفدملا  نم  افلس  ةددحم  ةعومجم  دادسب  ضرتقملا  مزتلي  يتلاو  ةددحم ، ةيراقع  تانامضب  ةنومضم  نيد  ةادأ  وه  يراقعلا  نهرلا  .ةنوهرملا  تاكلتمملا  ىلع  يراقعلا  نهرلا  عضو  نيح  يف  ضرغ ، يأل  لاومألا  عمجل  ةمئاقلا  تاراقعلا  باحصأل  ليدبك  وأ  تاراقعلا ، ءارشل  لاومألا  عمجل  تاراقعلا  يرتشم  لبق  نم  امإ  مدختسيو  يراقعلا ، نهرلا  ةطاسبب ، وأ  يراقعلا  نهرلا 
ملع  2008.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ، 2008/2008 ، 2008/2008 ، 20/20/2008 : 20/2010:088/2008 : 2010 20/20 20/20/20/20/20/20 .اًمدقم 7 : لماكلاب  ءارشلا  رعس  عفد  نود  ةريبك  ةيراقع  ءارش  تايلمع  ءارجإل  تانايكلاو  دارفألا  لبق  نم  ةيراقعلا  نوهرلا 
عاونأ يف  رظنلا  يف  رقتفت  اهنأ  ثيح  .دحاو  لك  دئاوفو  فيلاكت  ةنراقمو  نيفلتخملا ،  نيضرقملا  ىلإ  نورظني  .يراقعلا  نهرلا  ىلع  لوصحلا  لبق  اهلوح  رجتم  لزانملا  يرتشم  مظعمو  ةيئاصقتسالا ،  تاساردلا  ثدحأل  اقفو  .ضورقلا  نم  ةفلتخم  عاونأ  فاشكتسا  مدع  هيصخشلا 2 1 . سفنلا  ملع  سفنلا  ملع  ابوروا  يف  عامتجالا  ملع  روهظ  بابساهيف  ةساردلا  عوضوم  ركذ  عم  عامتجالا 

ةيديلقتلا نأ  ىتح  نوفرعي  ريثك ال  .ضورقلا  نم  نيعون  امبر  وأ  دحاو  يف  طقف  ققحت  لزانملا  يرتشم  نم  ىمظعلا  ةيبلاغلا  .يراقعلا  نهرلا  اذه  ىلع  لوصحلا  يف  ةددعتم  رداصم  نم  قوستلل  وه  امك  ضورقلا  نم  فلتخم  عون  قوستلل  ةيمهأ  لقي  هنإف ال  تامدخلا ،  يمدقم  ةددعتم  قوستلل  ةديج  ةركف  اهنأ  نيح  يف  .يراقعلا  نهرلا  تارايخ  ، FHA، VA، ةيلحملا جماربلاو  ةعارزلا  ةرازو 
ضرقملا رايتخا  لبق  ةعاس  نم  لقأ  نيرتشملا  فصن  نم  برقي  ام  ىضق  .رعس  لضفأ  يف  هنوفرعي  صخش  راتخت  ام  ابلاغو  لبق ، نم  عم  تلمع  دق  اوناك  نينئادلا  ىلع  مهرارق  ةدعاق  لزنم  نيدايصلا  مظعم  .ةيافكلا  هيف  امب  قوست  ال  .ليوطلا 2 . ىدملا  ىلع  داهجإلاو  لاملا  نم  ريثكلا  ذقني  نأ  نكمي  تارايخ  نع  ثحبتو  مهنم ، ريثكو  عيمجلل ، تارايخ  تسيل  هذه  نأ  نيح  يف  .ىتح  ةدوجوم 
يونسلا ةدئافلا  رعسو  قالغإ ،  فيلاكت  كانهو  ةددعتم ،  نيضرقملا  عم  راعسألا  لضفأ  ىلع  روثعلا  ىلإ  ةفاضإلاب  .كلذك  لوح  ىرتشا  نوكت  نأ  ىلإ  جاتحت  اهنأو  ضرقلا ، ةطبترم  ىرخأ  فيلاكت  كانهو  يراقعلا ، نهرلا  ذخأ  يف  رظنلا  دنع  .ىرخألا  فيلاكتلا  ةفرعم  ال  .دحاو 3 . ردصم  نم  رثكأ  نم  ضفرلا  لبق  ام  لئاسر  ىلع  لوصحلا  نم  لقأو   (APR) نم رثكأ  نراقي  ملو  .ارج  ملهو  تافالتخالا 

تاحالصإلا جلاعت  ةديدجلا ال  لزانملا  يرتشم  ثلث  نم  برقي  ام  ةئيس ؟ رابخأ  .مهب  ةصاخلا  نامتئالا  يف  بوقثلا  حالصإو  مهب  ةصاخلا  نامتئالا  تارشع  يف  رظننو  نوكي  فوس  ةيرهشلا  تاعوفدملا  غلبم  ام  ثحبلا  سانلا  مظعم  .ةطيسب  تاحالصإ  ةجلاعم  نود  .ال 4 . مأ  كلذ  اولعف  دق  اوناك  اذإ  امم  ًادكأتم  نكي  مل  رخآ  ًاعبر  نأ  شهدملا  نمو  .ضرقم  لك  عم  ضرقلا  ةفلكت  نيرتشملا  عبر 
اهلوح ققحت  .تابلطلا  نم  ةبرض  ينامتئالا  كخيرات  ذخأي  كلذل ال  ةقيض ،  تارابعب  كلذب  مايقلا  نم  دكأت  نكلو  نيفلتخملا ،  نيضرقملا  نم  نكمم  ددع  ربكأ  نم  ققحت  ثوحبلا ! نم  هنولذبت  ام  لكب  مق  لزنم ، ءارش  يف  ريكفتلا  وأ  يراقع ، ضرق  ىلع  لوصحلل  بلطب  مدقتلا  دنع  .لقأ  ةيرهش  تاعفد  وأ  لضفأ  ةدئاف  رعس  مهحنم  وأ  ةفلكت  رثكأ  ربكأ /  لزانم  ءارشب  مهل  تحمس  دق  يتلا  ةطيسبلا 
ىلع رفوتي  نا  بجي  يملعلا  ثحبلا  ةءارقلاف و  .ةثيدحلا  لئاسولا  قرطلا و  لكب  ةفرعملا  ملعلا و  رشن  وهو  يماس  فده  قيقحت  ىلإ  نوعسي  رئازجلا  نم  بابش  هوسسؤم  لالطألا  ةبتكم  عقوم  .كب  صاخلا  نامتئالا  ريرقت  يف  يئاهنلا  مقرلا  بقارو  ددحملا  تقولا  يف  عفدلاب  مق  عبطلابو ،  .كب  صاخلا  نامتئالا  خيرات  يف  تارغثلا  حالصإل  مكدهج  ىراصق  لذب  كلذ ،  نم  مهألاو  قوستلاو  ، 
ةغيصب فسوي  ديس  ةعمج  روتكدلا  اهبتك  يئانجلا ، سفنلا  ملعل  بتك  تاءارقو  ليزنت  تالاقمو  ريراقتو  ًاثاحبأو  ةيبدأو  ةيملع  تالجمو  ًابتك  رفعلا  ةبتكم  مدقت  .ءارقلا  كلذكو  ةيفاقثلاو  ةيملعلا  ةينهملا  مهتايح  يف  مهديفت  يتلا  تامولعملا  نمث  عفد  تابلطتم  باتكلاو  ءارقلاو  نيثحابلا  مظعم  يفوتسي  دقو ال  ةيقادصملا و   PDF ملع فينصت  نم  ءزجك  ةيبرع  ءامسأو  ةرشابم  عجارم  عم  ًاناجم 

بتك .عامتجالاو  سفنلا   PDF ةيبرعلا لـ ةينورتكلإلا  بتكلا  ةءارقو  ليمحت  تابتكملا  ربكأو  لضفأ   free.O يئانجلا سفنلا  ملع  سسا  باتك  ليمحت  ءارق  نم 3  تاقيلعت  لصأ 5  نم   3.7 ةلصو : رصتخم  باتك  .كلذ  نامض  ىلع  لمعلا  يرجيو  ةرفوتم ...  فاصوأ  ال  فلؤملا :  pdf
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