صفحة الوقائع

أحد مطبوعات شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع عن إدارة اإليجار

رقم  44الرسوم
نظرة رسيعة
تصف صفحة الوقائع هذه متى ميكن للمالك تقايض رسوم باإلضافة إىل املبالغ اإليجارية الثابتة ،وما الذي ميكن للمستأجرين فعله
عندما يشعرون أن هناك رسو ًما تُفرض عليهم بصورة غري عادلة.

التعريفات

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

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 لل ُم َّلك فرض بعض الرسوم عىل املستأجرين إضافة إىل اإليجار .ومع ذلك ،ال تصبح الرسوم أيًّا كان نوعها جز ًءا من اإليجار القانوين أو اإليجاري التفضييل ،وال
ميكن لل ُم َّلك إضافتها عند احتساب زيادة تجديد عقد اإليجار.
الرسوم القانونية
(راجع النص بالكامل للقامئة
الكاملة)

•رسوم التأخري املحددة يف بداية تأجري املكان الشاغر .ميكن فرضها يف تاريخ معني وال يجوز أن تزيد عن  50دوال ًرا أو  5%من
اإليجار الشهري (أيها أقل).
ُحصل الرسوم القانونية من املستأجر فقط يف حالة صدور أمر من قايض املحكمة.
• ت َّ
•رسوم أجهزة إنذار الدخان ،وأجهزة الكشف عن أول أكسيد الكربون ،وأجهزة الكشف عن الغاز الطبيعي .تختلف هذه الرسوم
بحسب البلدية.
• رسوم مكيفات الهواء والغساالت التي يركِّبها املستأجر ،واملجففات ،وغساالت األطباق.

الرسوم غري القانونية (راجع • رسوم إجراء تحريات عن املستأجرين املقيمني حاليًّا يف املكان.
النص بالكامل للقامئة الكاملة) •الرسوم املحصلة من املستأجر من أجل إجراء تحريات عن زميل يف الغرفة محتمل أو فرد إضايف من أفراد األرسة .ال ينبغي أن
تبدأ يف وقت سابق عن تاريخ انتهاء عقد اإليجار الحايل.
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هناك بعض الرسوم املعينة يجوز لل ُم َّلك فرضها عىل املستأجرين بصورة منفصلة وباإلضافة إىل إيجار الشقة .ومع ذلك ،ال تصبح الرسوم أيًّا كان نوعها
جز ًءا من اإليجار القانوين أو اإليجاري التفضييل ،وال ميكن إضافتها من أجل احتساب زيادة تجديد عقد اإليجار.
الرسوم القانونية:
رسوم التأخري التي تُذكَر يف أحد بنود عقد إيجار الشقة الشاغرة ،ويسمح هذا البند بتحصيلها يف تاريخ معني عىل أن تكون رسوم التأخري أقل من
 50دوال ًرا أو  5%من اإليجار الشهري الذي يُ َح َّصل حال ًّيا .اإليجارات التفضيلية ،والتي ميكن أن يشار إليها أيضً ا باسم "اإليجار يف الوقت املحدد"
الذي يُشرتط فيه إجراء دفعات فورية ملبلغ اإليجار أو يُلغى العقد مبجرد تأخري دفع اإليجار حيث ال يُسمح بالتأخري.
يجوز تحصيل الرسوم القانونية من املستأجر فقط يف حالة صدور أمر من قايض املحكمة.
الرسوم املعقولة املفروضة من أجل إجراء تحريات عند التقدم للتأجري والتي ال يجوز أن تتجاوز  20دوال ًرا لكل مستأجر يخضع لعملية التحريات.
يتم تفصيل رسوم حراس النوافذ ( 10دوالرات لكل حارس) في صفحة وقائع شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع رقم .25

تحدد البلدية املحلية رسوم أجهزة إنذار الدخان ،وأجهزة الكشف عن أول أكسيد الكربون ،وأجهزة الكشف عن الغاز الطبيعي.
الرسوم/املصاريف الفعلية املتكبدة نتيجة عدم كفاية األموال من أجل شيك إيجار املستأجر الذي مل يرصف (شيك من دون رصيد) ،يف حالة النص
عىل ذلك يف بداية تأجري الشقة.
الرسوم التي تفرضها وكالة حكومية لديها سلطة إرشاف مبوجب اتفاق تنظيمي.

يتم تفصيل رسوم مكيفات الهواء والغساالت التي يركِّبها املستأجر ،واملجففات ،وغساالت األطباق يف النرشة التشغيلية رقم  84-4الصادرة عن
شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع والنرشة التشغيلية رقم  2005-1الصادرة عن شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع.
رسوم عمليات القياس الفرعية أو خدمات املرافق األخرى .يتم تفصيل رسوم عمليات القياس الفرعية يف النرشة التشغيلية رقم  2014-1الصادرة
عن شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع.
الرسوم غري القانونية:
رسوم إجراء تحريات عن املستأجرين املقيمني حال ًّيا يف املكان والخاضعني لتثبيت اإليجار.
ال يجوز فرض الرسوم على المستأجر من أجل إجراء تحريات عن زميل في الغرفة محتمل أو فرد إضافي من أفراد األسرة.
تعد إيداعات أمن الحيوانات األليفة أو رسوم حيوان الخدمة مخالفة لقانون اإلسكان العادل.
يحظر فرض رسوم من أجل حامالت مكيف الهواء الذي ير ِ ّكبه المالك.
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يحظر فرض رسوم؛ مبا يف ذلك عىل سبيل املثال ال الحرص ،رسوم التلفيات ،ورسوم اإلصالح من أي نوع مبا يف ذلك املتكبدة من أجل إزالة إحدى
املخالفات البلدية ،أو رسوم الدهانات ،أو رسوم التنظيف ،وأي رسوم أخرى غري مدرجة يف اإليجار أو تزيد عن املبلغ املسموح به من قبل لوائح
اإليجار أو أي لوائح بلدية أخرى .يُرجى مالحظة أن عدم مالءمة فرض هذه الرسوم من خالل اإليجار قد ال متنع املالك من أن يسعى بصفة فردية
للحصول عىل تعويض آخر من املحكمة نظري السلوك املستنكر أو التلفيات.
ُحصل الرسوم البالغة  20دوالرًا التي يدفعها الم َُّلك للبلدية عن كل شقة مثبتة من املستأجر باعتبارها رسو ًما.
ال يجوز أن ت َّ

تقديم الشكاوى لشعبة اإلسكان وتجديد املجتمع
يحق للمستأجرين الذين تم تحصيل رسوم منهم و /أو رسوم إضافية يعتقدون أنها غري قانونية أو سابقة ألوانها تقديم شكوى دفع إيجار غري مستحق
من خالل منوذج رقم  RA-89الصادر عن شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع و /أو طلب تعويض يف املحكمة .يجوز لشعبة اإلسكان وتجديد املجتمع ،أثناء
مراجعة هذه الشكاوى ،أن تطلب إثبات رشاء و /أو تركيب ،ونسخ من عقود اإليجار ،وسجالت اإليجار ،وأي أدلة أخرى ذات صلة كام يجوز لها إجراء
عمليات تفتيش .يجوز لشعبة اإلسكان وتجديد املجتمع يف حالة تحديد منط لشكاوى متعددة مق َّدمة من مستأجرين يف نفس املبنى ،أو يف مجموعة من
املباين لها ملكية مشرتكة ،أن تحيل القضايا بطريقة موحدة من أجل تنفيذ اإلجراءات اإلدارية و /أو التنفيذية.
يحق للمستأجر يف أثناء هذا اإلطار الزمني تجديد عقد 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

					
					
					
					

Bronx
1 Fordham Plaza
4th Floor
Bronx, NY 10458

		Brooklyn
		
			 55 Hanson Place
		th Floor6
			
			Brooklyn, NY 11217

					
					
					
					

				 Westches ter
75 South Broadway
		
3rd Floor
White Plains, NY 10601

Upper Manhattan
		
			163 W. 125th Street
		th Floor5
			
New York, NY 10027
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