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أحد مطبوعات شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع عن إدارة اإليجار

)MCI( رقم 24 التحسينات الرئيسية الكبرية

التعريفات
شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع )DHCR(: تَُعد 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.

التحسينات الرئيسية الكبرية )MCIs(: هي التحسينات التي تتم عىل نطاق املبنى بالكامل؛ مثل الغاليات، والنوافذ، واألسقف.

نظرة رسيعة

ك أثناء رفع القيمة اإليجارية بعد تجديد املبنى الخاضع لقوانني تثبيت اإليجار أو  تصف صفحة الوقائع هذه حقوق ومسؤوليات املُملَّ

التحكم يف اإليجار.

امللخص والنقاط البارزة
التحسينات الرئيسية الكبرية )MCI( هي التحسينات التي تتم عىل األنظمة املوجودة يف كل املبنى مثل الغاليات، والنوافذ، واألسالك الكهربائية، ومواسري السباكة، واألسقف. ال 

.)MCI( تؤهل التحسينات التجميلية غري الرضورية أو األعامل التي تتم يف الشقق الفردية، وال تعد تحسينات يف املبنى ككل ليك تكون من ضمن التحسينات الرئيسية الكبرية

 • من أجل التأهل لزيادة اإليجار، يجب أن تكون التحسينات الرئيسية الكبرية )MCI( عبارة عن تركيبات جديدة وليس إصالح املتطلبات

معدات قدمية.

• يجب دعم أي مطالبة بالتحسينات الرئيسية الكبرية )MCI( باملستندات الكافية.

• يكون لدى املستأجرين 60 يوًما من أجل الرد عىل طلب املالك املتعلق بالتحسينات الرئيسية الكبرية )MCI(.املؤهلت

 • يحظر تطبيق الزيادات نظري التحسينات الرئيسية الكبرية )MCI( يف املباين التي بها نسبة %35 أو أقل من الوحدات الخاضعة 

لتنظيم اإليجار.

• يحظر تطبيق الزيادات نظري التحسينات الرئيسية الكبرية )MCI( يف حالة تواجد مخالفات مخاطر مقدم عنها طلب للبلدية املحلية 

باإلضافة إىل مخالفات مخاطر وشيكة الوقوع.

• بالنسبة للزيادات نظري التحسينات الرئيسية الكبرية )MCI( التي كان يُطبَّق عليها الحد األقىص %6 أو %15، يُطبَّق اآلن الحد 

األقىص %2 عليها سنويًّا، ويجوز تحصيلها فقط مبجرد إصدار شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع )DHCR( أمر كتايب مبنح زيادة اإليجار.

• يجوز منح الزيادات نظري التحسينات الرئيسية الكبرية )MCI( وفًقا للتكاليف املعقولة.

• تقسم الزيادات بالنسبة للمباين التي بها 35 وحدة أو أقل عىل مدار 12 عاًما، وتقسم الزيادات بالنسبة للمباين التي بها أكرث من 35 

وحدة عىل مدار 12 2⁄1 عاًما.

• يرسي العمل بالزيادات نظري التحسينات الرئيسية الكبرية )MCI( وتكون مستحقة التحصيل يف اليوم األول من الشهر األول عقب مرور 

60 يوًما من تاريخ إرسال األمر بالربيد.
• تكون الزيادات نظري التحسينات الرئيسية الكبرية )MCI( مؤقتة كام تجب إزالتها من اإليجار عقب 30 عاًما بعد تاريخ رسيان تطبيق 

الزيادة؛ مبا يف ذلك أي زيادات منحها مجلس إرشادات اإليجار املحيل.

صفحة الوقائع
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التعريفات

ك بإجراء تحسينات أو تركيبات يف املبنى الخاضع لقوانني تثبيت اإليجار أو التحكم يف اإليجار، يكون بإمكانهم التقدم بطلب لشعبة اإلسكان وتجديد  عندما يقوم املُمالَّ

املجتمع )DHCR( من أجل اعتامد زيادة اإليجارات عىل املستأجرين. سوف يتم اعتبار التحسينات أو الرتكيبات من التحسينات الرئيسية الكبرية )MCI( بعد 

استيفائها لبعض املتطلبات.  للتأهل كتحسينات رئيسية كبرية )MCI(، يجب أن تكون التحسينات أو الرتكيبات: 

قابلة لإلهالك وفًقا لترشيع اإليرادات الداخلية، وذلك بخالف اإلصالحات العادية؛ . 1

رضورية من أجل الحفاظ عىل املبنى، وكفاءة الطاقة، وعمل املبنى أو البنية التحتية يف كل املبنى؛ . 2

تعود بالنفع املبارش أو غري املبارش عىل املستأجرين؛ و . 3

تستويف الرشوط املحددة يف جدول العمر االفرتايض املوجود يف لوائح اإليجار املطبقة. . 4

تتضمن بعض األمثلة عىل التحسينات الرئيسية الكبرية )MCI( عىل أشياء مثل الغاليات، والنوافذ، واألسالك الكهربائية، ومواسري السباكة، واألسقف. ال تؤهل 

التحسينات التجميلية غري الرضورية أو األعامل التي تتم يف الشقق الفردية، وال تعد تحسينات يف املبنى ككل ليك تكون من ضمن التحسينات الرئيسية الكبرية 

)MCI(. يجوز لشعبة اإلسكان وتجديد املجتمع أن متنح زيادة اإليجار بناء عىل التكاليف الفعلية، واملتحقق منها، واملعقولة للتحسينات والرتكيبات. 

من أجل التأهل لزيادة اإليجار، يجب أن تكون التحسينات الرئيسية الكبرية )MCI( عبارة عن تركيبات جديدة وليس إصالح معدات قدمية.  هناك أيًضا بعض 

ل كتحسينات رئيسية كبرية )MCI( مثل "طالء" املبنى. تشتمل صفحة الوقائع رقم 33 لشعبة اإلسكان وتجدد املجتمع "جدول العمر  اإلجراءات التي تؤهَّ

االفرتايض" عىل قامئة جزئية بالرتكيبات التي تؤهل لتصبح معدالت إيجار نظري التحسينات الرئيسية الكبرية )MCI(. يجب تقديم كل طلبات تعديالت اإليجار نظري 

التحسينات الرئيسية الكبرية )MCI( يف غضون سنتني من الرتكيب. 

الطلب واملستندات 

 )RA-79 رقم DHCR( يجب عىل املالك تقديم "طلب املالك لزيادة اإليجار بناء عىل التحسينات الرئيسية الكبرية" منوذج شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع

 Gertz Plaza, 92-31 Union Hall Street, أو من خالل املكتب الرئييس يف )Borough Rent Offices( املتوفر يف مكاتب إيجار بورو

 .)DHCR( أو من املوقع اإللكرتوين لشعبة اإلسكان وتجديد املجتمع ،Jamaica, NY 11433

ك األعامل التجارية الصغرية )SBO( التابعة لشعبة اإلسكان وتجديد املجتمع للحصول عىل املساعدات  ك املباين الصغرية عىل االتصال بوحدة ُمالَّ نحن نشجع ُمالَّ

 )MCI( ك ووكيل اإلدارة يف املؤسسات التعاونية/ امللكية املشرتكة مراجعة تعليامت التحسينات الرئيسية الكبرية الفنية قبل تقديم الطلب. يجب عىل كل املُملَّ

)تعليامت RA-79( أثناء استكامل الطلب )RA-79( حيث تحتوي عىل تفاصيل أكرث من صفحة الوقائع هذه، التي تحتوي بدورها عىل معلومات عامة.

يجب أن يحتوي الطلب املستكمل عىل ما ييل: 

قامئة تحتوي عىل عنارص بالعمل الذي أُجري وُوصف أو رُشح لسبب أو الغرض من العمل؛ . 1
شهادات مقدمة من املالك أو املقاولني بشأن تكلفة العمل وتواريخ بدء وانتهاء العمل؛ . 2

إثبات دفع؛ . 3

نَُسخ من املوافقات املطلوبة صادرة من الوكاالت الحكومية املختصة عن العمل الذي تم؛ . 4

تأكيد عىل خلو املبنى من أي مخالفات مبخاطر أو مخاطر وشيكة صادرة من البلديات املحلية املختصة؛. 5

قامئة باملستأجرين وبوضع اإليجار الخاضع للتنظيم الخاص بكل منهم. . 6

أحد مطبوعات شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع عن إدارة اإليجار

صفحة الوقائع
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معالجة الحالة 

1 . )MCI( بإخطار املستأجرين بعد قيام املالك بتقديم طلب التحسينات الرئيسية الكبرية )DHCR( تقوم شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع

هون لتقديم تعليق عىل الرتكيب )الرتكيبات( املعنية بأكرب قدر ممكن من التفاصيل.  وتعطيهم فرصة تقديم ردود كتابية عىل الطلب. ويوجَّ

بإمكان املستأجرين طلب متديد لوقت الرد عىل الطلب. 

يجوز للاملك االحتفاظ بنسخة من الطلب بها كل املستندات الداعمة يف املبنى حتى يتسنى للمستأجرين فحصها. ومع ذلك، سوف يتم توفري . 2

نسخة كاملة من طلب التحسينات الرئيسية الكبرية )MCI( بها جميع املستندات الداعمة بصفة دامئة لدى شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع 

)DHCR( من أجل قيام املستأجر مبراجعتها مبوجب طلب كتايب. سوف تقوم شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع )DHCR( مبراجعة الطلب، 
والنظر يف ردود املستأجرين ويجوز لها طلب املزيد من املستندات إذا اقتضت الحاجة ذلك. 

عند اكتامل املعالجة، سوف تصدر شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع )DHCR( أمرًا إما مبنح زيادة اإليجار وفًقا إلجاميل املبلغ املطلوب أو جزء . 3

من املبلغ أو رفض الطلب. ستقوم شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع بإخطار املالك واملستأجرين مببلغ زيادة اإليجار حسب الغرفة وبإجاميل املبلغ 

املطبق عىل كل شقة بإضافة إىل الرشوط واألحكام ذات الصلة وذلك من خالل أمر كتايب. 

موافقات البلدية وردود املستأجرين 

إذا حصل الرتكيب عىل املوافقة املطلوبة من وكالة حكومية أخرى، فسيُنظَر يف ردود املستأجرين ولكن قد ال تؤدي إىل رفض الطلب. يف مثل هذه . 1

الحاالت، يجوز إحالة املستأجرين إىل وكالة حكومية أخرى التخاذ اإلجراء املناسب. أمثلة: يف مدينة نيويورك، يتطلب إجراء تركيبات الغاليات، 

 ومواسري السباكة، واألسالك الحصول عىل موافقة من إدارة العقارات. 

يف حالة عدم تطلب الحصول عىل موافقة من وكالة حكومية أخرى من أجل القيام بالرتكيب، يجوز للاملك الرد عىل شكوى املستأجر من خالل . 2

تقديم شهادة من مهندس أو مهندس معامري معتمد مستقل تفيد خلو الرتكيب من أي عيوب. بإمكان املستأجرين تفنيد الشهادة من خالل 

تقديم إفادة صادرة من %51 من إجاميل مقدمي الشكوى عىل األقل تفيد بأن الرتكيب ال يزال معيبًا أو بإمكانهم تقديم شهادة مضادة من 

 مهندس أو مهندس معامري معتمد. يجب أن تحتوي الشهادة عىل التوقيع األصيل والختم املهني للمهندس أو املهندس املعامري وليس 

 نسخة منه. 

سوف تنظر شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع )DHCR( يف اإلفادة التي قدمها %51 عىل األقل من مقدمي الشكوى األصليني أو الشهادة 

املضادة املقدمة من املستأجرين أثناء تحديد املوافقة عىل طلب التحسينات الرئيسية الكبرية )MCI( أو رفضه. يجوز لشعبة اإلسكان وتجديد 

 املجتمع )DHCR( إجراء تفتيش للمساعدة عىل الوصول للقرار. 

مثال: ال يتطلب تركيب النوافذ، أو األسطح، أو أبواب الردهة الحصول عىل موافقة من وكاالت حكومية أخرى.
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االحتفاظ بالسجلت وإثبات الدفع 

ك وبشدة عىل دفع جميع تكاليف التحسينات الرئيسية الكبرية )MCI( من خالل الشيكات املرصفية. يف  من أجل ترسيع عملية املعالجة، نحث املُمالَّ

حالة القيام بدفعات نقدية من أجل مرصوفات التحسينات الرئيسية الكبرية )MCI( املسموح بها، يجب دعمها باملستندات املناسبة لذلك. يجب دعم 

أي مطالبة بتكاليف التحسينات الرئيسية الكبرية )MCI( من خالل املستندات املناسبة التي يجب أن تشتمل عىل الشيك )الشيكات( املرفوض به بيان 

)بيانات( البنك ذو الصلة التي تُظهر عمليات املفاوضة املتزامنة مع اكتامل العمل أو إثبات دفع إلكرتوين، ونُسخ من الشيكات البنكية للمفاوضات و/أو 

الحواالت املالية الصادرة باسم املقاول، أو إيصال )إيصاالت( الفاتورة مسجل عليها أنها مدفوعة بالكامل بالتزامن مع اكتامل العمل، أو اتفاق )اتفاقات( 

العقد املوقع، وأوامر تغيري موقعة، وشهادة من املقاول تفيد اكتامل الرتكيب ودفع التكاليف بالكامل. 

يجوز لشعبة اإلسكان وتجديد املجتمع، حينام تجد أن هناك تكاليف ُمطالَبًا بها تستدعي املزيد من االستفسار، أن تطلب من املالك تقديم مستندات 

إضافية. عندما ال يتم إثبات الدليل إثباتًا كافيًا، سرُيفَض الفارق بني التكاليف املطالب بها والتكاليف املعقولة/ املثبتة.

يتوفر املزيد من املعلومات بشان إثبات الدفع، وتكاليف القيمة اإلجاملية، ووحدة املصالح، والدفعات النقدية يف النرشة التشغيلية لشعبة اإلسكان 

.www.hcr.ny.gov/rent-operational-bulletins وتجديد املجتمع رقم 1-2017 عىل املوقع اإللكرتوني

املخالفات 

يجوز لشعبة اإلسكان وتجديد املجتمع رفض الطلب كليًّا أو جزئيًّا، وذلك إذا مل يقدم املالك كل الخدمات املطلوبة، أو إذا كانت مخالفات املخاطر 

الحالية أو املخاطر الوشيكة معلقة مبوجب ترشيع الحفاظ عىل اإلسكان مبدينة نيويورك )HPD(، وترشيع املباين مبدينة نيويورك )DOB(، وترشيع 

الحرائق مبدينة نيويورك )FDNY(، وترشيع املباين والحامية من الحرائق املجمعة )املقاطعات التي تطبق قانون حامية املستأجرين يف حاالت الطوارئ 

 )MCI( يجوز استثناء بعض املخالفات التي حدثت بسبب املستأجر. لن تتم املوافقة عىل زيادة اإليجار نظري التحسينات الرئيسية الكبرية .)ETPA(
إذا اكتشفت شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع )DHCR( أن وجود أي مضايقات يف املبنى أو وجود أمر تقليل إيجار لكل املبنى صادر من شعبة اإلسكان 

وتجديد املجتمع )DHCR( بناء عىل خفض الخدمات يرسي العمل بها حاليًّا. سوف تقوم شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع )DHCR( بتعجيل الطلبات 

التي يقدمها املالك الستعادة اإليجار. سوف يُعفى مستأجر الشقة التي بها تخفيض إيجار فردي ساٍر بناء عىل خفض الخدمات من زيادة اإليجار نظري 

التحسينات الرئيسية الكبرية )MCI( حتى تقوم شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع )DHCR( باستعادة اإليجار. 

 J-51 االستحقاقات الرضيبية

إذا كان املالك للشقق املوجودة يف مدينة نيويورك يحصل عىل تخفيض رضيبي )J-51( نظري التحسينات الرئيسية الكبرية )MCI(، فسيتم تخفيض 

زيادة اإليجار مبقدار قيمة التخفيض الرضيبي. يتم تخفيض اإليجار مؤقتًا أثناء إجراءات التحسينات الرئيسية الكبرية أو يف تاريخ تاٍل أثناء إجراءات 

تعديل التخفيض الرضيبي. تتم استعادة اإليجار يف نهاية مدة التخفيض الرضيبي مبوجب أمر استعادة اإليجار الصادر من شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع 

)DHCR( للشقق الخاضعة للتحكم يف اإليجار واإلشعار املقدم من املالك للشقق الخاضعة لتثبيت اإليجار. 
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زيادات اإليجار نظري التحسينات الرئيسية الكبرية )MCI( وعقود تجديد اإليجار والشقق الشاغرة 

إذا كانت الشقة شاغرة أو أصبحت شاغرة أثناء البت يف طلب التحسينات الرئيسية الكبرية )MCI(، ففي هذه الحالة يجب عىل املالك إخطار أي 

مستأجر جديد بأنه سوف تتم زيادة القيمة اإليجارية يف حالة املوافقة عىل طلب التحسينات الرئيسية الكبرية )MCI(. سوف يؤدي عدم توضيح زيادة 

القيمة اإليجارية املتوقعة هذه لعقد إيجار الشقة الشاغرة إىل عدم املوافقة عىل زيادة القيمة اإليجارية نظري التحسينات الرئيسية الكبرية )MCI( لهذه 

الشقة حتى تجديد عقد اإليجار. إذا تقاىض املالك زيادة اإليجار دون تقديم اإلخطار املناسب، ففي هذه الحالة يخاطر املالك بتوقيع عقوبات إيجار غري 

مستحق عليه.

بند تأجري الشقة الشاغرة الذي يستويف إخطار املستأجر الجديد بطلب التحسينات الرئيسية الكبرية )MCI( الذي مل يُبَّت فيه هو البند الذي يحتوي عىل 

ما ييل: "تم تقديم طلب زيادة القيمة اإليجارية مقابل التحسينات الرئيسية الكبرية لدى شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع )DHCR( بناء عىل األعامل 

التالية: ___________________________، حافظة رقم ___________________. يف حالة إصدار شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع )DHCR( ألمر مينح 

زيادة القيمة اإليجارية، سوف تتم زيادة القيمة اإليجارية املدونة يف هذا العقد وفًقا لذلك". 

إذا وافقت شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع )DHCR( عىل طلب زيادة اإليجار نظري التحسينات الرئيسية الكبرية )MCI(، يجوز للاملك تعديل القيمة 

اإليجارية أثناء مدة عقد اإليجار الحايل فقط، وذلك يف حالة احتواء عقد اإليجار عىل بند يرصح للاملك القيام بذلك عىل وجه الخصوص. فيام ييل مثال 

عىل بند عقد اإليجار املقبول: "يجوز زيادة أو تخفيض اإليجار املذكور يف هذا العقد مبوجب أمر من شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع )DHCR( أو 

مجلس إرشادات اإليجار".

كيف أثر قانون تثبيت اإلسكان وحامية املستأجرين لعام 2019 يف معالجة حاالت التحسينات الرئيسية الكبرية )MCI( وزيادات اإليجار؟ 

 	.)MCI( يكون لدى املستأجرين 60 يوًما من أجل الرد عىل طلب املالك املتعلق بالتحسينات الرئيسية الكبرية 

 يحظر تطبيق الزيادات نظري التحسينات الرئيسية الكبرية )MCI( يف املباين التي بها نسبة %35 أو أقل من الوحدات الخاضعة لتنظيم اإليجار.	 

يحظر تطبيق الزيادات نظري التحسينات الرئيسية الكبرية )MCI( يف حالة تواجد مخالفات مخاطر مقدم عنها طلب للبلدية املحلية باإلضافة إىل 	 

 مخالفات مخاطر وشيكة الوقوع. 

 يجوز منح الزيادات نظري التحسينات الرئيسية الكبرية )MCI( وفًقا للتكاليف املعقولة.	 

تقسم الزيادات بالنسبة للمباين التي بها 35 وحدة أو أقل عىل مدار 12 عاًما، وتقسم الزيادات بالنسبة للمباين التي بها أكرث من 35 وحدة عىل 	 

 مدار 12 ½ عاًما. 

يرسي العمل بالزيادات نظري التحسينات الرئيسية الكبرية )MCI( وتكون مستحقة التحصيل يف اليوم األول من الشهر األول عقب مرور 60 يوًما 	 

 من تاريخ إرسال األمر بالربيد. 

تكون الزيادات نظري التحسينات الرئيسية الكبرية )MCI( مؤقتة كام يجب إزالتها من اإليجار عقب 30 عاًما بعد تاريخ رسيان تطبيق الزيادة؛ 	 

 مبا يف ذلك أي زيادات منحها مجلس إرشادات اإليجار املحيل. 

بالنسبة للزيادات نظري التحسينات الرئيسية الكبرية )MCI( التي كان يُطبَّق عليها الحد األقىص %6 أو %15، يُطبَّق اآلن الحد األقىص 2% 	 

عليها سنويًّا.
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1. ما هي التحسينات الرئيسية الكبرية )MCI(؟ 

التحسينات الرئيسية الكبرية )MCI( هي التحسينات أو الرتكيبات التي تحسن من الحالة العامة للمبنى الخاضع لقوانني تثبيت اإليجار أو التحكم يف 

اإليجار. تتضمن أمثلة التحسينات الرئيسية الكبرية )MCI( عىل األسقف الجديدة، أو الغالية، أو النوافذ، أو مواسري السباكة، أو األسالك الكهربائية. 

هناك قامئة تشمل كل أمثلة التحسينات الرئيسية الكبرية )MCI( يف صفحة الوقائع رقم 33 لشعبة اإلسكان وتجديد املجتمع )DHCR( عىل الرابط 
www.hcr.ny.gov/fact-sheets

 

ميكن مترير تكاليف التحسينات الرئيسية الكبرية )MCI( املتحقق منها عىل مستأجري اإليجار الخاضع للتنظيم، وذلك من خالل زيادة اإليجار الشهري 

املدفوع. بإمكان مالك العقار تحصيل زيادة اإليجار نظري التحسينات الرئيسية الكبرية )MCI( فقط بعد الحصول عىل موافقة شعبة اإلسكان وتجديد 

املجتمع )DHCR( يف والية نيويورك وبعد استيفاء العديد من املعايري املطلوبة.

2. ما هي أنواع العمل التي تؤهل لزيادة اإليجار نظري التحسينات الرئيسية الكبرية )MCI(؟ 

يجب أن تستويف التحسينات الرئيسية الكبرية )MCI( العديد من املتطلبات. يجب أن يعود العمل بالنفع عىل كامل املبنى، وليس عىل عدد قليل من 

الشقق فقط، كام يجب أن يتضمن استبدال أحد أنظمة املبنى الرئيسية. يجب أن تكون أعامل التحسينات الرئيسية الكبرية )MCI( من أجل تشغيل 

املبنى والحفاظ عليه وصيانته. يجب أن تكون التحسينات الرئيسية الكبرية )MCI( قابلة لإلهالك وفًقا الشرتاط ترشيع اإليرادات الداخلية.  باإلضافة 

إىل ذلك، يجب أن تكون التحسينات رضورية من أجل الحفاظ عىل املبنى، وكفاءة الطاقة، وعمل املبنى أو البنية التحتية يف كل املبنى وليست من أجل 

الحصول عىل التكاليف التشغيلية وأال تكون تحسينات تجميلية غري رضورية أو من األعامل التي تتم يف الشقق الفردية وال تعد تحسينات يف املبنى.

لن متنح شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع )DHCR( زيادة اإليجار نظري التحسينات الرئيسية الكبرية )MCI( ألعامل الصيانة العادية والتي من شأنها 

الحفاظ عىل املبنى يف حالة مناسبة فقط. وباإلضافة إىل ذلك، يجب عىل مالك املبنى التأكد من أن عنرص التحسينات الرئيسية الكبرية )MCI( الذي 

استبُِدل أو اكتمل العمل عليه قد تجاوز العمر االفرتايض الذي حددته شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع يف "جدول العمر االفرتايض" املوجود يف صفحة 

الوقائع رقم 33 لشعبة اإلسكان وتجديد املجتمع عىل املوقع اإللكرتوين www.hcr.ny.gov/fact-sheets. يوفر "جدول العمر االفرتايض" عدد 

السنوات التي ينبغي بقاء املرفق أو الرتكيبات يف املبنى قبل استبدالها واستحقاق زيادة اإليجار نظري التحسينات الرئيسية الكبرية )MCI( بناء عىل 

استبدالها. عىل سبيل املثال، تتأهل الغالية املعلبة أو الصلب من أجل زيادة اإليجار نظري التحسينات الرئيسية الكبرية )MCI( فقط إذا استبدلها املالك 

بعد 25 عاًما وليس كل 5 سنوات، يوجد العمر التقديري النموذجي يف جدول العمر االفرتايض. 

3. كيف أعرف إذا تقدم مالك املبنى بطلب لزيادة التحسينات الرئيسية الكبرية )MCI(؟
 

 )DHCR( فسرتسل شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع ،)MCI( م مالك العقار طلبًا للحصول عىل زيادة اإليجار نظري التحسينات الرئيسية الكبرية إذا قدَّ

إخطاًرا لكل مستأجري الشقق الخاضعة لتنظيم اإليجار يف املبنى يلخص الطلب بالتفصيل. سوف يحتوي هذا اإلخطار عىل املعلومات الخاصة 

بالتحسينات؛ مبا يف ذلك تواريخ العمل والتكاليف املطالب بها. وباإلضافة إىل ذلك، سوف يتضمن اإلخطار عدد الغرف يف شقتك. يُرجى العلم أنه حتى 

هذه املرحلة مل تقرر شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع )DHCR( بعد منح التحسينات الرئيسية الكبرية )MCI( أو جزء منها أو رفضها.

4. هل ميكنني الرد واالعرتاض عىل طلب التحسينات الرئيسية الكبرية )MCI( ملالك العقار؟ 

نعم. يجوز للمستأجرين أن يعرتضوا فرديًّا و/أو كجزء من اتحاد املستأجرين عىل هذا الطلب ويعارضوه قبل منح زيادة اإليجار نظري التحسينات 

الرئيسية الكبرية )MCI( وإضافتها لإليجار الشهري للمستأجرين. سوف يحصل املستأجرون عىل 60 يوًما من التاريخ املدوَّن عىل اإلخطار، وذلك للرد 

عىل طلب زيادة اإليجار نظري التحسينات الرئيسية الكبرية )MCI( املقدم من مالك العقار. 
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5. هل ميكنني فحص طلب التحسينات الرئيسية الكبرية )MCI( املقدم من مالك العقار؟ 

يجوز للمستأجرين مراجعة نسخة من طلب التحسينات الرئيسية الكبرية )MCI( املقدم من املالك واملوجود بحوذة شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع 

)DHCR( وميكنهم أيًضا القيام بذلك من خالل تقديم منوذج طلب االطالع عىل السجالت )REC-1(، املتاح به كل التعليامت عىل املوقع اإللكرتوين: 
www.hcr.ny.gov/tenant-owner-forms

قدم الطلب إىل: 

شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع بوالية نيويورك 

مكتب إدارة اإليجار 
 Gertz Plaza

 Union Hall Street, 6th Floor 92-31
 Jamaica, NY 11433

عناية: وحدة االطالع عىل السجالت 

بإمكان املستأجرين طلب مراجعة طلب التحسينات الرئيسية الكبرية )MCI( املقدم من املالك، وذلك من خالل مكتب شعبة اإلسكان وتجديد 

املجتمع )DHCR( يف Gertz Plaza املذكور عنوانه يف األعىل أو طلب إرسال نسخة من الطلب إليهم عرب الربيد. إضافة إىل ذلك، بإمكان 

املستأجرين مراجعة الطلب يف حالة قيام املالك بوضع نسخة تحتوي عىل جميع املستندات الداعمة يف املبنى املعني. 

6. هل ميكنني الحصول عىل متديد وقت الرد عىل طلب التحسينات الرئيسية الكبرية )MCI(؟ 

يجوز للمستأجرين طلب متديد إضايف ملدة 30 يوًما للرد عىل الطلب، وذلك يف حالة وجود سبب وجيه. يجب عىل املستأجرين إدراج سبب الحاجة إىل 

متديد الوقت. قدم الطلب إىل: 

شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع بوالية نيويورك 

مكتب إدارة اإليجار 
 Gertz Plaza

 92-31 Union Hall Street, 6th Floor
 Jamaica, NY 11433

 )MCI( عناية: وحدة التحسينات الرئيسية الكبرية

احرص عىل إدراج رقم الحافظة الخاص بك يف طلبك.

7. ما هي ردود/ اعرتاضات املستأجرين التي سوف تنظر فيها شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع )DHCR(؟ 

سرتاجع شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع جميع ردود املستأجرين. بإمكان املستأجرين االعرتاض عىل املوافقة عىل الطلب لعدة أسباب؛ مثل: وجود 

عيوب يف تركيب املعدات الجديدة، أو توثيق غري مناسب للتكاليف، أو الشكوى من مضايقات املالك، أو سجل مخالفات املبنى، أو الصيانة 

املعلقة، أو عدم تسجيل املبنى، أو إصدار شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع ألوامر تخفيض اإليجار، أو عدم استيفاء متطلبات العمر االفرتايض للعنارص 

التي استُبِدلت، أو كون عدد غرف الشقة غري صحيح. تشتمل األسس الخاصة لالعرتاض عىل التحسينات الرئيسية الكبرية )MCI( عىل سبيل املثال ال 

الحرص عىل ما ييل:
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 ال يعود العمل بالنفع عىل كل املستأجرين أو ال يعود بالنفع عىل كل املبنى. مثال: استُبِدلت النوافذ يف الطابق الثالث فقط يف مبنى مكون من 	 

ستة طوابق. 

العمل الذي تم القيام به غري رضوري وذو طبيعة تجميلية فقط. 	 

تم العمل عىل نظام مل يُستخَدم بكامل عمره االفرتايض، وحصول املالك من قبل عىل زيادة اإليجار نظري التحسينات الرئيسية الكبرية )MCI( مقابل 	 

هذا الرتكيب، وعدم تسلم مالك املبنى الستثناء صادر من شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع )DHCR( الستبدال النظام. 

تم القيام بالعمل من أجل أعامل إصالحات عادية وليس من أجل تشغيل املبنى والحفاظ عليه وصيانته. مثال: قيام املالك بوضع رقع عىل بعض 	 

املناطق يف السقف وعدم تغيري نظام السقف بالكامل. 

كون العمل غري قابل لإلهالك وفًقا لترشيع اإليرادات الداخلية. 	 

ًذا بطريقة غري بارعة. 	  كون عنرص التحسينات الرئيسية الكبرية )MCI( معيبًا، أو غري كامل، أو منفَّ

عدم توثيق مالك العقار للتكاليف جيًدا أو عدم قيامه بحساب التكاليف عىل نحو صحيح. 	 

قيام مالك العقار مبضايقة املستأجرين. راجع صفحة الوقائع رقم 17 لشعبة اإلسكان وتجديد املجتمع )DHCR( املتاحة عىل املوقع اإللكرتوين 	 

www.hcr.ny.gov/fact-sheets للحصول عىل املزيد من املعلومات وتقديم تقرير لشعبة اإلسكان وتجديد املجتمع )DHCR( إذا لزم األمر.

وجود مخالفات مخاطر أو مخاطر وشيكة يف امللف املوجود لدى البلدية املحلية يف نفس وقت تقديم املالك لطلب التحسينات الرئيسية الكبرية 	 

 )MCI(. بإمكان زيارة املوقع اإللكرتوين لترشيع الحفاظ عىل اإلسكان )HPD( أو املوقع اإللكرتوين لترشيع املباين )DOB( املوجود عليهام 
هذه املخالفات.

تقديم املالك لطلب التحسينات الرئيسية الكبرية )MCI( بعد مرور أكرث من سنتني من اكتامل العمل. 	 

عدم حصول املالك عىل املوافقات املناسبة من البلدية املحلية وفًقا ملتطلبات القانون. 	 

حصول املالك عىل منحة حكومية أو قيامه بإجراءات تأمني للدفع مقابل بعض األعامل. 	 

 انتفاع كيان تجاري بالعمل الذي يطالب به املالك وعدم تخصيص املالك لتكاليف التحسينات الرئيسية الكبرية )MCI( للمساحة التجارية 	 

بطريقة صحيحة. 

عدم قيام املالك بتوفري جميع الخدمات املطلوبة يف املبنى؛ مثل توفري الغاز، والتدفئة، واملاء الساخن... إلخ. 	 

قيام املالك باستكامل أعامل التحسينات الرئيسية الكبرية )MCI( عىل مراحل مختلفة عىل مدار عدة سنوات. 	 

قيام املرشف أو أحد األشخاص الذي تربطه صلة باملالك ببعض أو كل العمل.	 

عدم اشتامل طلب التحسينات الرئيسية الكبرية )MCI( املقدم من املالك عىل شهادة موقعة من جميع املقاولني تثبت انتهاءهم من العمل وأنه 	 

تم سدادهم بالكامل. 

كون بعض تكاليف التحسينات الرئيسية الكبرية )MCI( غري مؤهلة أو رسوم تقديم الطلب.	 
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8. هل ميكنني إضافة اعرتاضات عىل طلب التحسينات الرئيسية الكبرية )MCI( بعد تقديم ردي األويل؟ 

نعم. بإمكان املستأجرين االستمرار يف تقديم أدلة لشعبة اإلسكان وتجديد املجتمع )DHCR( عىل أساس رفض طلب التحسينات الرئيسية الكبرية 

)MCI( حتى بعد تقدميهم للرد األويل، وحتى إصدار شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع )DHCR( لألمر. احرص عىل تضمني رقم الحافظة حتى 
يعرف مكتب شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع )DHCR( طلب التحسينات الرئيسية الكبرية )MCI( الذي تشري إليه. 

9. هل يستطيع مالك العقار رفع اإليجار قبل موافقة شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع )DHCR(؟ 

 ال. يجب تقديم مالك العقار طلبًا لشعبة اإلسكان وتجديد املجتمع )DHCR( ويجب مراجعته بعناية. يجب إصدار شعبة اإلسكان وتجديد 

املجتمع )DHCR( أمر كتايب للمستأجرين واملالك مبنح أو رفض الطلب ويجب أن ينص األمر عىل مبلغ زيادة اإليجار نظري التحسينات الرئيسية 

.)MCI( الكبرية

10. كيف يتم حساب زيادة اإليجار نظري التحسينات الرئيسية الكبرية )MCI(؟

 :)MCI( فيام ييل توضيح لحساب زيادة اإليجار نظري التحسينات الرئيسية الكبرية

تقوم شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع )DHCR( بالتدقيق يف التكاليف التي يطالب بها املالك )تكاليف مطالب بها( والتحقق منها وتقليلها بحسب: 

أي عنارص ال تؤهل كتحسينات رئيسية كبرية )MCI(، والتكاليف التي ال يستطيع املالك إثباتها، ودفعات التأمني و/أو املنح الحكومية املدفوعة كجزء 

 .)MCI( من التحسينات الرئيسية الكبرية

يصل ذلك للتكاليف املوافق عليها، التي تكون إما مبلغ التكاليف املطالب بها مخصوًما منه الخصومات التي تقوم بها شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع 

ل بعد ذلك التكلفة املوافق عليها يف حالة انتفاع مكان تجاري داخل املبنى من التحسينات الرئيسية  )DHCR( أو التكلفة املعقولة للرتكيب. تُعدَّ
م صايف التكاليف املوافق عليها )توزيعه( عىل مدة زمنية يحددها  الكبرية )MCI( وفًقا للقدم املربع للمكان التجاري بالنسبة لكامل املبنى. يُقسَّ

م هذا املبلغ بعد ذلك حسب إجاميل  القانون )144 شهرًا للمباين التي بها 35 وحدة أو أقل و150 شهرًا للمباين التي بها أكرث من 35 وحدة(. يُقسَّ

عدد الغرف يف املبنى. وبذلك نحصل عىل زيادة اإليجار لكل الغرفة يف كل شهر. يتم التوصل لزيادة إيجار الشقة من خالل رضب هذا املبلغ يف عدد 

الغرف املوجودة يف الشقة.
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)MCI( جدول حساب التحسينات الرئيسية الكبرية

الحساب          الوصف

227000 دوالريطالب املالك بأعامل رأساملية بقيمة 227000 دوالر1.
227000 دوالراإلجاميل الفرعي )التكاليف املطالب بها(

ر بـ35 ألف دوالر )أي أنها  2. أظهر التدقيق أن هناك تكاليف غري مؤهلة تُقدَّ

غري مثبتة، تم دفعها من أجل التأمني، تم دفعها من خالل منح حكومية... 

إلخ(؛ ومن ثم تم تقليل املطالبة بقيمة 35 ألف دوالر

35000− دوالر

192000 دوالراإلجاميل الفرعي )التكاليف املوافق عليها(

احتساب املكان التجاري بنسبة %10 من مناطق املبنى؛ ومن ثم تم  3.

تقليل املطالبة بنسبة 10%

19200− دوالر

172800 دوالراإلجاميل الفرعي )صايف التكاليف املوافق عليها(

يحتوي املبنى عىل 30 وحدة؛ لذا تم تقسيم صايف التكاليف املوافق عليها  4.

عىل 144 شهرًا وفًقا ملا هو محدد يف القانون.

144÷

1200 دوالراإلجاميل الفرعي )إجاميل زيادة املبنى يف الشهر(

يحتوي املبنى عىل 120 غرفة )40 شقة.. كل شقة بها 3 غرف(؛ لذا تم  5.

تقسيم إجاميل الزيادة عىل 120

120÷

10 دوالراتاإلجاميل )زيادة اإليجار لكل غرفة يف كل شهر(

11. منحت شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع )DHCR( زيادة اإليجار نظري التحسينات الرئيسية الكبرية )MCI( وأنا ال أوافق عىل قرار شعبة 
اإلسكان وتجديد املجتمع )DHCR(. ما الذي ميكنني فعله؟ 

بإمكان املستأجرين تقديم استئناف يف غضون 35 يوًما من تاريخ صدور قرار شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع )DHCR( مبنح زيادة اإليجار نظري 

التحسينات الرئيسية الكبرية )MCI(. تحديد أي غلط أو خطأ قد وقعت فيه شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع )DHCR( عند إصدار هذا األمر. يف 

الغالب تكون املراجعة التي تتم يف إجراءات االستئناف محدودة بالعوامل أو األدلة املقدمة لشعبة اإلسكان وتجديد املجتمع )DHCR( أثناء معالجة 

حالة التحسينات الرئيسية الكبرية )MCI(. إذا كنت تريد تقديم وقائع أو أدلة جديدة يف االستئناف، فيجب تحديد سبب قبول هذه املواد اآلن 

ومراجعتها. يتوفر طلب تقديم استئناف، منوذج التامس املراجعة اإلدارية لشعبة اإلسكان وتجديد املجتمع )DHCR( رقم RAR-2، عىل املوقع 

www.hcr.ny.gov/tenant-owner-forms اإللكرتوين

12. هل يؤدي تقديم استئناف إىل إيقاف املالك من تحصيل زيادة اإليجار؟ 

ال. يحق للاملك تحصيل زيادة اإليجار مبوجب القانون.
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13. كيف تطبق هذه الزيادة إىل إيجاري؟ 

سوف يحدد أمر التحسينات الرئيسية الكبرية )MCI( الذي تصدره شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع )DHCR( زيادة اإليجار الخاصة بشقتك وموعد 

استحقاق تحصيل هذه الزيادة. تقترص زيادة اإليجار نظري التحسينات الرئيسية الكبرية )MCI( عىل نسبة %2 من إيجارك الساري أثناء تقديم املالك 

للطلب )تُشري شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع )DHCR( إىل ذلك يف أمر التحسينات الرئيسية الكبرية )MCI( بتاريخ دورة اإليجار( يف خالل أي وقت 

من مدة 12 شهرًا من تاريخ استحقاق التحصيل الوارد يف األمر. يجوز تحصيل أي مبلغ يزيد عن %2 من اإليجار يف مدد الـ 12 شهرًا املستقبلية.

14. ملاذا يجب عيّل دفع زيادة اإليجار نظري التحسينات الرئيسية الكبرية )MCI( بينام قيمة اإليجار الخاص يب محددة مسبًقا يف عقد اإليجار؟ 

حتى يف حالة تحديد القيمة اإليجارية يف عقد اإليجار، ال يزال بإمكان املالك زيادة اإليجار بناء عىل أمر زيادة اإليجار نظري التحسينات الرئيسية الكبرية 

)MCI( الصادر من شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع )DHCR(. تقوم شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع بإصدار منوذج تجديد عقد إيجار قيايس يحتوي 
عىل صياغة تنص عىل "يجوز زيادة أو تخفيض اإليجار، والتكاليف املنفصلة، وإجاميل الدفعات املقدمة يف عقد تجديد اإليجار هذا مبوجب أمر أو 

تحديثات سنوية صادرة من شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع )DHCR( أو مجلس إرشادات اإليجار". 

15. هل يجب عيّل دفع زيادة اإليجار إذا كنت أحصل عىل خدمات برنامج إعفاء كبار السن من زيادة اإليجار )SCRIE(/ برنامج إعفاء املعاقني 
من زيادة اإليجار )DRIE(؟ 

ال. يجب عىل املستأجرين املقيمني يف مدينة نيويورك ويحصلون عىل خدمات برنامج إعفاء كبار السن من زيادة اإليجار )SCRIE( أو برنامج إعفاء 

املعاقني من زيادة اإليجار )DRIE( االتصال عىل الرقم 311 للحصول عىل املعلومات الخاصة بإعفاء اإليجار الخاص بهم بعد صدور أمر التحسينات 

الرئيسية الكبرية )MCI(. يجب عىل املستأجرين املقيمني خارج مدينة نيويورك االتصال عىل مكاتب برنامج إعفاء كبار السن من زيادة اإليجار 

)SCRIE(/ برنامج إعفاء املعاقني من زيادة اإليجار )DRIE( للحصول عىل املعلومات الخاصة بإعفاء اإليجار الخاص بهم بعد صدور أمر التحسينات 
الرئيسية الكبرية )MCI(. يجب عىل املستأجرين أخذ نسخة من أمر التحسينات الرئيسية الكبرية )MCI( الخاص بهم وإرسالها إىل مكتب برنامج 

إعفاء كبار السن من زيادة اإليجار )SCRIE(/ برنامج إعفاء املعاقني من زيادة اإليجار )DRIE( حتى يتم تحديث اإلعفاء الخاص بهم.

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

     Queens       Lower Manhattan
     92-31 Union Hall Street      25 Beaver Street
     6 th Floor      New York, NY 10004
     Jamaica, NY 11433

     Brooklyn      Bronx
     55 Hanson Place      1 Fordham Plaza
     6 th Floor       4th Floor
     Brooklyn, NY 11217   Bronx, NY 10458

     Upper Manhattan     Westchester      

     163 W. 125th Street   75 South Broadway     
     5 th Floor      3rd Floor
     New York, NY 10027     White Plains, NY 10601
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