صفحة الوقائع
أحد مطبوعات شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع عن إدارة اإليجار

رقم  5تأجري الشقق الخاضعة لتثبيت اإليجار الشاغرة
نظرة رسيعة
تصف صفحة الوقائع هذه األشياء التي تتوقعها عندما يقوم أحد األفراد بتأجري شقة خاضعة لتثبيت اإليجار ألول مرة.
التعريفات

شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع ( :)DHCRتعد شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع ( )DHCRإحدى وكاالت والية نيويورك التي تستثمر يف املجتمعات ،وتحافظ وتحمي
السكن ميسور التكلفة وتطبق قوانني الوالية الخاصة بالتحكم يف اإليجار وتثبينه.

تحسينات الشقق الفردية ( :)IAIsعندما يركِّب املالك جهازًا جديدًا أو يُجري تحسينات عىل الشقة يحق له الحصول عىل زيادة إيجار مقابل تحسينات الشقق الفردية (.)IAI
التحسينات الرئيسية الكبرية ( :)MCIsهي التحسينات التي تتم عىل نطاق املبنى بالكامل؛ مثل الغاليات ،والنوافذ ،واألسقف.
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 .بإمكان املستأجر اختيار تجديد عقد اإليجار ملدة سنة أو سنتني.

امللخص والنقاط البارزة

عندما يقوم أحد األشخاص بتأجري شقة خاضعة لتثبيت اإليجار ألول مرة ،ففي هذه الحالة يوقِّه املالك واملستأجر "عقد إيجار عقار شاغر" .يكون هذا هو عقد اإليجار بني املالك
واملستأجر الذي ينص عىل رشوط وأحكام اإليجار .ويشتمل عىل مدة اإليجار ،وحقوق ومسؤوليات املستأجر واملالك.
العملية

•يسمح قانون تثبيت اإليجار للمستأجر الجديد (املسمى أيضً ا "مستأجر العقار الشاغر") باختيار كون مدة عقد اإليجار سنة أو سنتني.
•قانون تثبيت اإلسكان وحامية املستأجرين ( )HSTPAلعام  ،2019الذي رسى العمل به يف  14يونيو  ،2019مينع الم َُّلك من إزالة
القيود املفروضة عىل الشقق الخاضعة لتثبيت اإليجار عندما يرتك املستأجرون الشقق.
•ألغى قانون تثبيت اإلسكان وحامية املستأجرين ( )HSTPAاملعدل القانوين لألماكن الشاغرة ،وال يسمح ملجالس إرشادات اإليجار
بوضع معدل منفصل لألماكن الشاغرة .ومع ذلك ،يجوز للاملك إضافة إرشادات لعقد اإليجار ملدة سنة أو سنتني متت املوافقة عليها من
قبل مجلس إرشادات اإليجار .ال يستطيع املالك إضافة أكرث من تعديل واحد من تعديالت اإلرشاد هذه يف نفس العام.

أسباب زيادات اإليجار

•قد يحق للاملك زيادات عىل اإليجار نظري تحسينات الشقق الفردية ( )IAIsوالتحسينات الرئيسية الكبرية ( )MCIsالتي أُجريت عىل
الشقق الشاغرة.

القواعد األخرى

•ال يجوز تحصيل زيادات اإليجار عن عقود تأجري األماكن الشاغرة فيام إذا كان أمر شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع ( )DHCRبتقليل
اإليجار نظري الخدمات املخفضة ساريًا.
•إذا كانت الشقة شاغرة أو أصبحت شاغرة أثناء انتظار املالك املوافقة عىل طلب التحسينات الرئيسية الكبرية ( ،)MCIففي هذه الحالة
يجب عىل املالك إخطار أي مستأجر جديد بشأن التحسينات املخطط إجراؤها.
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عندما يقوم أحد األشخاص بتأجري شقة خاضعة لتثبيت اإليجار ألول مرة ،ففي هذه الحالة يوقِّع املالك واملستأجر عقد إيجار عقار شاغر .يكون هذا هو عقد
اإليجار بني املالك واملستأجر الذي ينص عىل رشوط وأحكام اإليجار ،ويشتمل عىل مدة اإليجار ،وحقوق ومسؤوليات املستأجر واملالك .يسمح قانون تثبيت اإليجار
للمستأجر الجديد ،املسمى أيضً ا مستأجر العقار الشاغر ،باختيار كون مدة عقد اإليجار سنة أو سنتني.
ألغى قانون تثبيت اإلسكان وحامية املستأجرين ( )HSTPAلعام  2019والذي رسى العمل به يف  14يونيو  2019املعدل القانوين لألماكن الشاغرة وال يسمح
ملجالس إرشادات اإليجار بوضع معدل منفصل لألماكن الشاغرة .ومع ذلك يجوز تطبيق إرشاد لعقد اإليجار ملدة سنة أو سنتني ،وذلك يف حالة ترصيح املجلس بذلك،
ويُضاف اإلرشاد إىل اإليجار القانوين السابق للمستأجر .يخضع هذا اإلرشاد لقيد عدم إضافة أكرث من تعديل إرشادي واحد يف العام اإلرشادي الواحد .يجوز أيضً ا
إضافة الزيادات املؤقتة القانونية مقابل التحسينات الرئيسية الكبرية ( )MCIوتحسينات الشقق الفردية ( )IAIعىل القيمة اإليجارية .توجد معدالت إرشادات عقد
اإليجار الحديثة يف صفحة وقائع شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع ( )DHCRرقم .26
يجب أن يتلقى املستأجر ،الذي لديه عقد إيجار ،إضافة/ملحقًا لعقد اإليجار الخاضع لتثبيت اإليجار ينص عىل كيفية حساب القيمة اإليجارية ويؤكد عىل توافق أي
زيادات مع قانون تثبيت اإليجار والترشيع .يجب أن تحتوي اإلضافة/امللحق الذي استكمله املالك عىل جميع البيانات املتعلقة بطرق حساب زيادة القيمة اإليجارية
مقابل تحسينات الشقق الفردية ( .)IAIكام يجب أن تحتوي اإلضافة/امللحق عىل إشعار يخرب مستأجري العقار الشاغر بحقهم يف طلب مستندات من املالك توضح
وتدعم زيادات تحسينات الشقق الفردية ( ،)IAIسواء وقت تنفيذ عقد اإليجار أو يف غضون  60يو ًما من تاريخ تنفيذه.
هناك بعض الحاالت األخرى ميكن استخدام طرق مختلفة بها من أجل إنشاء إيجارات ألماكن شاغرة.
1.إذا كانت الشقة شاغرة أو معفاة مؤقتًا بناء عىل تاريخ األساس وملدة سنة أو أكرث قبل هذا التاريخ ،فقد يحق للاملك الحصول عىل زيادات اإليجار
التالية :زيادات إرشاد اإليجار لسنتني متتاليتني مقابل كل سنتني إضافيتني كانت الشقة شاغرة فيها بداية من وقت إخالء آخر مستأجر مثبت اإليجار
حتى توقيع عقد اإليجار املعني ،وأي زيادات قانونية أخرى مثل التحسينات الرئيسية الكبرية وأي تحسينات للشقق الفردية أجريت قبل سكن
املستأجر املعني يف الشقة.
2.إذا كانت الشقة وحدة حديثة اإلنشاء أو شقة جديدة بسبب تغيري أبعادها الخارجية بدرجة كبرية ،فقد يحق للاملك تحديد (التفاوض عىل)
أول قيمة إيجارية.
عندما يركِّب املالك جهازًا جدي ًدا أو يجري تحسينات عىل الشقة يحق له الحصول عىل زيادة إيجار مقابل تحسينات الشقق الفردية ( .)IAIال يشرتط الحصول عىل
موافقة كتابية من أجل التحسينات وزيادة القيمة اإليجارية للشقة الشاغرة ،ولكن ال يشرتط قانون تثبيت اإلسكان وحامية املستأجرين ( )HSTPAإخطار شعبة
اإلسكان وتجديد املجتمع ( )DHCRمن خالل النموذج الذي تصدره شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع ( )DHCRرسميًّا.
مبوجب قانون تثبيت اإلسكان وحامية املستأجرين ( ،)HSTPAتُ َحد إمكانية زيادة القيمة اإليجارية يف املباين التي بها  35وحدة سكنية أو أقل نظري تحسينات
الشقق الفردية ( )IAIبنسبه  1/168من تكلفة التحسينات .تُ َحد إمكانية زيادة القيمة اإليجارية يف املباين التي بها أكرث من  35وحدة سكنية نظري تحسينات
الشقق الفردية ( )IAIبنسبة  1/180من تكلفة التحسينات.
ال يجوز تحصيل أكرث من ثالث زيادات مقابل تحسينات الشقق الفردية ( )IAIيف خالل مدة  15عا ًما وكام ال يجوز أن يتجاوز إجاميل تكلفة التحسينات املؤهلة
لزيادة القيمة اإليجارية عن  15000دوالر أمرييك.
متت املراجعة يف ()09/2020
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بنا ًء عىل تعديالت ترشيع اإليجار يف  ،2014ال يجوز تحصيل زيادات اإليجار عن عقود تأجري األماكن الشاغرة فيام إذا كان أمر شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع
( )DHCRبتقليل اإليجار نظري الخدمات املخفضة ساريًا.
مبوجب املادة  27-2018.1من ترشيع الحفاظ عىل اإلسكان مبدينة نيويورك الذي دخل حيز التنفيذ مبدينة نيويورك يف  30أغسطس  ،2010يجب عىل املالك
تقديم إخطار لكل مستأجر يوقع عىل عقد إيجار شقة شاغرة ويكون هذا اإلخطار من املطبوعات الرسمية لشعبة اإلسكان وتجديد املجتمع ( )DHCRيجب أن
يوضح هذا اإلخطار سجل اإلصابة ببق الفراش لهذا العقار يف العام السابق .لدى شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع ( )DHCRإخطار ينرش رسميًّا " -إخطار للمستأجر
يفصح عن سجل اإلصابة ببق الفراش" ( .)DBB-Nبالنسبة ملستأجري الشقق الشاغرة التي ال تخضع لتثبيت القيمة اإليجارية ،يُق َّدم هذا اإلخطار ()DBB-N
للمستأجر .بالنسبة ملستأجري الشقق الشاغرة الخاضعة لتثبيت القيمة اإليجارية ،سوف تطلب شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع ( )DHCRمن الم َُّلك إرفاق هذا
اإلخطار ( )DBB-Nمبلحق عقد اإليجار الخاضع لتثبيت القيمة اإليجارية وتقدميه مع امللحق ونسخة من عقد اإليجار للمستأجر الجديد .يجوز للمستأجر الذي ال
يحصل عىل سجل كامل لإلصابة ببق الفراش أن يقدم "شكوى املستأجر لعدم إفصاح املالك عن سجل اإلصابة ببق الفراش" (منوذج .)DBB-NO
إذا كانت الشقة شاغرة أو أصبحت شاغرة أثناء البت يف الطلب املقدم لشعبة اإلسكان وتجديد املجتمع ( )DHCRمن أجل زيادة القيمة اإليجارية مقابل
التحسينات الرئيسية الكبرية ( ،)MCIففي هذه الحالة يجب عىل املالك إخطار أي مستأجر جديد بأسس الطلب السابق املقدم ،وأنه سوف تُزاد القيمة اإليجارية
يف حالة املوافقة عىل طلب التحسينات الرئيسية الكبرية ( .)MCIسوف يؤدي عدم إرفاق إخطار زيادة القيمة اإليجارية املتوقعة هذا لعقد إيجار الشقة الشاغرة
إىل عدم املوافقة عىل زيادة القيمة اإليجارية نظري التحسينات الرئيسية الكبرية ( )MCIلهذه الشقة أثناء مدة عقد اإليجار.
يحصل هذه الزيادات دون هذا اإلخطار لعقوبات اإليجار غري املستحق.
سوف يخضع أي مالك ِّ
بند اإلخطار املقبول بالتحسينات الرئيسية الكبرية ( )MCIيف عقد اإليجار للشقة الشاغرة هو الذي ينص عىل "تم تقديم طلب زيادة القيمة اإليجارية
مقابل التحسينات الرئيسية الكبرية يف الحافظة رقم ________________ لدى شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع ( )DHCRبنا ًء عىل األعامل التالية:
___________________________ .يف حالة إصدار شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع ( )DHCRألمر مينح زيادة القيمة اإليجارية ،سوف تتم زيادة القيمة
اإليجارية الواردة يف هذا العقد وفقًا لذلك".

للحصول عىل املزيد من املعلومات واملساعدة ،ميكنك زيارة مكتب إيجار بورو (.)Borough Rent Office
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