صفحة الوقائع
أحد مطبوعات شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع عن إدارة اإليجار

رقم  4تجديد عقد اإليجار للشقق الخاضعة لتثبيت اإليجار
نظرة رسيعة
توضح صفحة الوقائع هذه السياسات الخاصة بتجديد عقود اإليجار للمستأجرين الذين يرغبون يف االستمرار يف الشقق الخاضعة
لتثبيت اإليجار.
التعريفات

شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع ( :)DHCRتعد شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع إحدى وكاالت والية نيويورك التي تستثمر يف املجتمعات ،وتحافظ وتحمي السكن ميسور
التكلفة وتطبق قوانني الوالية الخاصة بالتحكم يف اإليجار وتثبيته.
مجلس إرشادات اإليجار ( :)RGBكل بلدية ترشع تثبيت اإليجار تنشئ مجلس إرشادات اإليجار ( )RGBالذي يضع بدوره املعدالت املسموح بها لزيادة قيمة اإليجار يف
الشقق الخاضعة لتثبيت اإليجار.

تثبيت اإليجار :القواعد التي توفر وسائل حامية للمستأجرين بخالف القيود املوضوعة عىل مبلغ اإليجار .يحق للمستأجرين الحصول عىل الخدمات املطلوبة ،وتجديد إيجارهم،
وعدم طردهم من املنزل إال يف الحاالت التي يسمح بها القانون .يجوز تجديد عقود اإليجار ملدة سنة أو سنتني ،بحسب اختيار املستأجر.

امللخص والنقاط البارزة

يجوز للمستأجرين االختيار ما بني تجديد عقد اإليجار ملدة سنة أو سنتني وفقًا للمعدل الذي حدده مجلس إرشادات اإليجار املحيل .يجب أن يقدم املالك تجديد عقد اإليجار
عىل أحد مناذج شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع ( ،)DHCRأو عىل صورة طبق األصل معتمدة من منوذج شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع ( .)DHCRفيام ييل طريقة
تجديد عقد اإليجار.
العملية

•يف مدينة نيويورك ،يجب عىل املالك إرسال منوذج تجديد عقد اإليجار لشعبة اإلسكان وتجديد املجتمع رقم ( )RTP-8عرب الربيد أو
تسليمه يدًا بيد يف مدة ترتاوح من  90يو ًما وحتى  150يو ًما قبل انتهاء عقد اإليجار الحايل.
•خارج مدينة نيويورك ،يجب عىل املالك توقيع وتسجيل تاريخ إخطار التجديد ( ،)RTP-8 ETPAثم بعد ذلك يُرسله من خالل الربيد
املسجل يف مدة ترتاوح من  90يو ًما وحتى  120يو ًما قبل انتهاء عقد اإليجار الحايل.
•يتاح للمستأجرين عقب استالم عرض التجديد مدة  60يو ًما من أجل اختيار مدة عقد اإليجار ،وتوقيع عقد اإليجار ،وإعادته إىل املالك.
•يجب عىل املالك ،عندما يوقِّع املستأجر عىل منوذج تجديد عقد اإليجار وإعادته للاملك ،أن يعيد نسخة من العقد موقعة بالكامل
ومس َّج ًل عليها التاريخ للمستأجر يف غضون  30يو ًما.

تاريخ الرسيان:

يرسي التجديد من تاريخ توقيع العقد وإعادته للمستأجر أو بعد ذلك — ولكن يجب أن يبدأ قبل تاريخ انتهاء عقد اإليجار الحايل.

املالك مل يُ ِعد منوذج عقد
اإليجار املوقَّع

إذا مل يُ ِعد املالك نسخة من منوذج تجديد عقد اإليجار املستكمل بالكامل للمستأجر يف غضون  30يو ًما من استالم منوذج عقد اإليجار
املوقَّع من املستأجر ،ففي هذه الحالة ال يزال واجبًا عىل املستأجر دفع اإليجار الجديد .يجوز للمستأجر تقديم "شكوى املستأجر من عدم
قيام املالك بتجديد عقد اإليجار و/أو عدم تقديم نسخة موقعة من عقد اإليجار" (منوذج شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع رقم .)RA-90

يجب أن تشتمل مناذج التجديد بالنسبة للشقق املوجودة يف مدينة نيويورك :ملحق عقد التأجري يف مدينة نيويورك ملستأجري الشقق الخاضعة لتثبيت اإليجار
عىل املستندات التالية:
خارج مدينة نيويورك :امللحق القيايس لعقد اإليجار وفقًا لقانون حامية املستأجرين يف حاالت الطوارئ ( )ETPAالخاص مبستأجري
الشقق الخاضعة لتثبيت اإليجار
توضح هذه املستندات حقوق والتزامات املستأجرين والم َُّلك وفقًا لقانون تثبيت اإليجار.
الموقع اإللكترونيwww.hcr.ny.gov :

صفحة الوقائع
أحد مطبوعات شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع عن إدارة اإليجار

رقم  4تجديد عقد اإليجار للشقق الخاضعة لتثبيت اإليجار
بصفة عامة يجب عرض تجديد عقد اإليجار عىل مستأجري الشقق الخاضعة لتثبيت اإليجار .يجوز أن يكون تجديد عقد اإليجار ملدة سنة أو سنتني ،بحسب اختيار
املستأجر ووفقًا للمعدل املحدد من قبل مجلس إرشادات اإليجار .يجب أن يكون عرض تجديد عقد اإليجار عىل أحد النامذج التي أُنشئت عىل صورة طبق األصل
معتمدة من شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع أو باستخدامها.
عملية تجديد عقد اإليجار
1.يف مدينة نيويورك ،يجب عىل املالك تقديم إخطار كتايب بالتجديد من خالل الربيد أو التسليم ي ًدا بيد يف غضون مدة ال تزيد عن  150يو ًما وال تقل عن 90
يو ًما قبل انتهاء عقد اإليجار الحايل عىل منوذج تجديد عقد اإليجار الصادر من شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع (.)DHCR) (RTP-8

أول توقيع وتسجيل تاريخ إخطار التجديد ( ،)RTP-8 ETPAثم بعد ذلك يُرسله من خالل
بالنسبة للمستأجرين خارج مدينة نيويورك ،يجب عىل املالك ً
الربيد املسجل يف مدة ال تزيد عن  120يو ًما وال تقل عن  90يو ًما قبل انتهاء عقد اإليجار الحايل.
2.بعد تقديم عرض التجديد ،يتاح للمستأجر مدة  60يو ًما من أجل اختيار مدة عقد اإليجار ،وتوقيع عقد اإليجار ،وإعادته إىل املالك .بالنسبة للمستأجرين
خارج مدينة نيويورك ،يجب إعادة عقد اإليجار للاملك من خالل الربيد املسجل .إذا كان املستأجر غري موافق عىل عرض تجديد عقد اإليجار يف غضون
مدة  60يو ًما ،فيجوز للاملك رفض تجديد عقد اإليجار ويجوز له أيضً ا اتخاذ اإلجراءات القانونية يف املحكمة عقب انتهاء عقد اإليجار الحايل من
أجل طرد املستأجر.
ومسجل عليها
ً
3.يجب عىل املالك ،عندما يقوم املستأجر بالتوقيع عىل منوذج تجديد عقد اإليجار وإعادته للاملك ،أن يعيد نسخة من العقد موقعة بالكامل
التاريخ للمستأجر يف غضون  30يو ًما .يرسي التجديد من تاريخ توقيع العقد وإعادته للمستأجر أو بعد ذلك — ولكن ليس قبل تاريخ انتهاء عقد اإليجار
الحايل .بصفة عامة ال يرسي عقد اإليجار وأي زيادات عىل القيمة اإليجارية بأثر رجعي( .راجع املثال رقم  1أدناه)
االعتبارات األخرى
إذا مل يُعد املالك نسخة من منوذج تجديد عقد اإليجار املستكمل بالكامل للمستأجر يف غضون  30يو ًما من استالم منوذج عقد اإليجار املوقع من املستأجر ،ففي
هذه الحالة يجب عىل املستأجر عىل الرغم من ذلك دفع اإليجار الجديد ،كام يجوز له تقديم "شكوى املستأجر من عدم قيام املالك بتجديد عقد اإليجار و/أو عدم
تقديم نسخة موقعة من عقد اإليجار" (منوذج شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع رقم .)RA-90
يجب أن تحتوي عقود اإليجار املجددة عىل نفس الرشوط واألحكام املوجودة يف عقد اإليجار املنتهي ما مل تكُن هناك رضورة إلجراء تغيري من أجل االلتزام بقانون أو
لوائح معينة .يجب إرفاق هذه الرشوط القانونية التي من شأنها تغيري عقد اإليجار املنتهي بنموذج عقد اإليجار املجدد( .راجع املثال رقم  2أدناه)
عندما يتلقى املستأجر منوذج تجديد عقد اإليجار ،يجب إرفاق نسخة من ملحق عقد التأجري يف مدينة نيويورك ملستأجري الشقق الخاضعة لتثبيت اإليجار (بالنسبة
للشقق املوجودة يف مدينة نيويورك) أو امللحق القيايس لعقد اإليجار وفقًا لقانون حامية املستأجرين يف حاالت الطوارئ ( )ETPAالخاص مبستأجري الشقق
الخاضعة لتثبيت اإليجار (خارج مدينة نيويورك) .سوف توضح هذه املستندات كيفية حساب القيمة اإليجارية املقرتحة وتحدد حقوق والتزامات املستأجرين
والم َُّلك وفقًا لقانون تثبيت اإليجار.
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أسباب عدم تجديد عقد اإليجار
يجوز للاملك رفض تجديد عقد اإليجار لعدة أسباب ،فيام ييل بعض منها:
1.حاجة املالك أو أحد أفراد أرسته املبارشة بحاجة للشقة من أجل االستخدام الشخيص أو للسكن األسايس .إذا كان املستأجر كب ًريا يف السن ،أو معاقًا ،ت ُط َّبق
القواعد الخاصة [راجع صفحة الوقائع الخاصة بالحقوق الخاصة لكبار السن والحقوق الخاصة باألشخاص املعاقني].
2.ال تُستخ َدم الشقة كمسكن أسايس للمستأجر.
3.رغبة املالك يف إزالة الشقة من سوق تأجري الشقق ،سواء من أجل هدم املبنى وإعادة إنشائه أو الستخدامها يف أغراض أخرى يسمح بها القانون.
ومع ذلك ،عندما ميتنع املالك عن عرض تجديد عقد اإليجار عىل املستأجر بناء عىل أحد األسباب السابقة ،يجب عىل املالك تقديم إخطار كتايب للمستأجر بعدم
تجديد عقد اإليجار يف أثناء اإلطار الزمني لعرض التجديد املحدد يف قسم "عملية تجديد عقد اإليجار" من صفحة الوقائع .سوف يؤدي عدم تقديم هذا اإلخطار
للمستأجر يف اإلطار الزمني املحدد إىل أحقية املستأجر يف تجديد عقد اإليجار.
أمثلة
مثال رقم 1

يتلق عرض تجديد عقد اإليجار يف الوقت املحدد واستمر يف دفع إيجاره البالغ  800دوالر أمرييك.
1.انتهى عقد إيجار السيد  Riveraيف  31يوليو  .2007مل َّ
2.يف  15مايو  ،2008قدم له مالك العقار عرض تجديد عقد اإليجار ليك يبدأ بأثر رجعي من تاريخ  1أغسطس  2007مقابل قيمة إيجارية تبلغ  834دوال ًرا
أمريكيًّا ملدة عام واحد أو  858دوال ًرا أمريكيًّا مقابل عامني .ميثل مبلغ  34دوال ًرا أمريكيًّا اإلضايف زيادة بنسبة  4.25%يف العام ،وميثل مبلغ  58دوال ًرا
أمريكيًّا اإلضايف زيادة بنسبة  7.25%يف العامني.
3.يف هذا املوقف يكون خيار تاريخ بدء عقد اإليجار يف يد السيد  .Riveraحيث ميكنه أن يطلب وضع تاريخ بدء عقد اإليجار كام ييل:
) 1aأغسطس  2007وهو التاريخ الذي كان ينبغي أن يُق َّدم عرض التجديد فيه أو
) 1bسبتمرب  2008وهو تاريخ دفع أول دفعة من القيمة اإليجارية والذي ينبغي أن تتم يف موعد أقصاه  90يو ًما من تقديم عرض التجديد.
مسؤول
ً
4.سواء اختار السيد  Riveraالخيار (أ) أو (ب) ،سوف تكون زيادة اإلرشاد املطبقة هي أقل معدل يف املعدلني املتاحني .يف هذه الحالة ،سوف يكون
عن أقل املعدلني الساري يف  1سبتمرب  ،2008سواء  3%نظري عام واحد أو  5.75%نظري عامني .وباإلضافة إىل ذلك ،لن ترسي زيادة القيمة اإليجارية سواء
أكانت  824دوال ًرا أمريك ًّيا نظري عام واحد أم  846دوال ًرا أمريك ًّيا نظري عامني حتى  1سبتمرب .2008
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مثال رقم 2

1.منذ عامني وقَّعت السيدة  Cooperعىل عقد تأجري شقة شاغرة ومل يحت ِو العقد عىل أي بنود أو ملحقات متعلقة بالدهان بالرصاص ،أو املواد القابلة إلعادة
التدوير ،أو غرامات التأخري ،أو الحيوانات األليفة .ومبجرد انتهاء عقد إيجارها ،عرض مالك العقار تجديد عقد اإليجار متضم ًنا عدة ملحقات:
) أامللحق ( 1منع استخدام الدهانات املرتكزة عىل مادة الرصاص الخطرة) يطلب من السيدة  Cooperأن تُخطر املالك يف حالة إقامة طفل أقل
من  6سنوات يف الشقة.
) بامللحق  2يوضح أنه يجب إعادة تدوير بعض املواد املعينة؛ مثل الورق ،الكرتون ،العلب ،الزجاجات ...إلخ.
) جملحق  3ينص عىل أن املستأجر مسؤول عن دفع  20دوال ًرا أمريكيًّا كغرامة تأخري يف حالة استالم مالك العقار لإليجار بعد يوم  10من كل شهر.
) دملحق  4يحظر إيواء الحيوانات األليفة يف الشقة.
ف
 2.ي� هذا املوقف ،ميثل امللحق  1و 2رشوطًا قانونية يف عقد اإليجار وذلك نظ ًرا لرضورتهم من أجل االمتثال للقوانني الخاصة بإعادة التدوير والدهان بالرصاص يف مدينة نيويورك؟
3.أما بالنسبة للمحلق  3و 4فال ميكن إضافتهام إىل عقد تجديد اإليجار؛ نظ ًرا لكونهام تغي ًريا ماديًّا يف الرشوط واألحكام الخاصة بعقد تأجري الشقة الشاغرة ،الذي مل يحت ِو عىل بنود خاصة
بغرامة التأخري أو الحيوانات األليفة .بإمكان السيدة  Cooperتوقيع امللحق دون التنازل عن أي من حقوقها وبإمكانها تقديم شكوى تجديد عقد اإليجار.

املصادر

ترشيع تثبيت اإليجار يف مدينة نيويورك ،القسم 2523.5
لوائح حامية املستأجر ،القسم 2503.5

املواد ذات الصلة
ملحق عقد التأجري يف مدينة نيويورك وامللحق القيايس لعقد اإليجار وفقًا لقانون حامية املستأجرين يف حاالت الطوارئ ( )ETPAالخاص مبستأجري الشقق
الخاضعة لتثبيت اإليجار

للحصول عىل املزيد من املعلومات واملساعدة ،ميكنك زيارة مكتب إيجار بورو (.)Borough Rent Office
Lower Manhattan
25 Beaver Street
New York, NY 10004

		Queens
		
92-31 Union Hall Street
		
		th Floor6
			
Jamaica, NY 11433

					
					
					
					

					
Brooklyn		 			Bronx
					
55 Hanson Place
			
1 Fordham Plaza
					
		th Floor6
			
4th Floor
					
				Brooklyn, NY 11217
Bronx, NY 10458
					 Westchester
75 South Broadway
		
3rd Floor
White Plains, NY 10601
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			 Upper Manhattan
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New York, NY 10027
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