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النرشة التشغيلية رقم  2016-1متت املراجعة يف ( 3فرباير )2020
تحسينات الشقق الفردية
نظرة عامة
متت مراجعة النرشة التشغيلية هذه من أجل إظهار التغيريات التي أحدثها قانون تثبيت اإلسكان وحامية املستأجرين ( )HSTPAلعام  2019عىل
قوانني اإليجار فيام يتعلق بتحسينات الشقق الفردية (.)IAIs
بالنسبة لتحسينات الشقق الفردية ( )IAIالتي تم البدء فيها يف تاريخ مترير قانون تثبيت اإلسكان وحامية املستأجرين ( )HSTPAيف  14يونيو
 2019أو بعد صدور القانون ،يطلب من الم َُّلك تقديم منوذج إخطار ،وصور فوتوغرافية ذات صلة بالتحسينات قبل البدء بها وبعد االنتهاء منها
ومنوذج موافقة عن علم من املستأجر كام هو مبني يف هذا املستند.
توفر هذه النرشة التشغيلية إرشادات لل ُم َّلك ومستأجري الشقق الخاضعة للتحكم يف اإليجار وتثبيت اإليجار داخل وخارج مدينة نيويورك حول كيفية
مراجعة شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع ( )DHCRعملية تركيب تحسينات الشقق الفردية ( )IAIsعند تقديم شكوى دفع إيجار غري مستحق أو
عند إجراء تحقيق يتعلق برتكيبات تحسينات الشقق الفردية ( .)IAIيحق للاملك مبوجب القسم  )a)(1(2522.4من ترشيع تثبيت اإليجار ،والقسم
 )a)(4(2502.4من لوائح حامية املستأجر ،والقسم  2202.4من لوائح اإليجار والطرد يف مدينة نيويورك والقسم  2102.3من لوائح اإليجار والطرد
يف والية نيويورك زيادة اإليجار نظري تحسينات الشقق الفردية ( )IAIعند حدوث زيادة كبرية يف مساحة املسكن ،أو زيادة الخدمات التي يقدمها
املالك ،أو تركيب تحسينات يف مكان السكن ،أو توفري املالك ألثاث معييش أو فرش الشقة بأثاث معييش .توفر هذه النرشة التشغيلية املعايري التي
ستُستخ َدم عند تقييم إثبات املالك ملرصوفات تحسينات الشقق الفردية ( )IAIالتي قُ ِّدمت لشعبة اإلسكان وتجديد املجتمع ( )DHCRأثناء التحقيق
يف إجراءات اإليجار غري املستحق والتحقيقات األخرى.
مبوجب قانون تثبيت اإلسكان وحامية املستأجرين ( ،)HSTPAتكون زيادة اإليجار املسموح بها بالنسبة لتحسينات الشقق الفردية ( )IAIالتي ميكن
التحقق منها والتي أُجريت يف  14يونيو  2019أو بعد ذلك يف مبنى يحتوي عىل  35شقة أو أقل تخضع للتنظيم القانوين لإليجار هي  1/168من
إجاميل التكلفة التي تكبَّدها املالك .أما بالنسبة لزيادات تحسينات الشقق الفردية ( )IAIيف املباين التي تحتوي عىل أكرث من  35شقة ،فتكون الزيادة
املسموح بها هي  1/180من إجاميل تكلفة التحسينات .يجب إزالة هذه الزيادات من اإليجار الخاضع لتنظيم القانون عقب ثالثون عا ًما بعد تاريخ
رسيان تطبيق الزيادة؛ مبا يف ذلك أي زيادات منحها مجلس إرشادات اإليجار املختص .تعتمد زيادات تحسينات الشقق الفردية ( )IAIعىل إجاميل
التكلفة املثبتة للتحسينات؛ مبا يف ذلك تكاليف الرتكيب باستثناء مصاريف التمويل وباستثناء أي تكاليف تتجاوز التكلفة املعقولة التي وضعتها شعبة
اإلسكان وتجديد املجتمع ( .)DHCRيُحد املالك بإجاميل تكلفة  15000دوالر (خمسة عرش ألف دوالر) يجوز توزيعها عىل ثالثة تحسينات شقق
فردية ال أكرث وملدة خمسة عرش عا ًما.

يُعاد إصدار هذا املستند ألغراض تقديم املعلومات فقط.
توجد النسخة األصلية من املستند التي تحتوي عىل توقيع التفويض يف امللف املوجود مبكتب إدارة
اإليجار بشعبة اإلسكان وتجديد املجتمع (.)DHCR
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يف حالة االنتهاء من تحسينات الشقق الفردية ( )IAIقبل  14يونيو  2019وبدأ العمل بزيادة اإليجار نظري هذه التحسينات قبل تاريخ  14يونيو
 ،2019تخضع تحسينات الشقق الفردية ( )IAIللقانون الساري قبل صياغة قانون تثبيت اإلسكان وحامية املستأجرين ( .)HSTPAأما بالنسبة
لتحسينات الشقق الفردية ( )IAIsالتي تم االنتهاء منها بعد تاريخ  14يونيو  2019وبدأ العمل بزيادة اإليجار نظري هذه التحسينات بعد تاريخ
 14يونيو  ،2019تكون زيادة اإليجار بناء عىل معادالت مدة التقسيم يف قانون تثبيت اإلسكان وحامية املستأجرين ( )HSTPAالجديد كام تطبق
القيود ذات الصلة كذلك .إذا تم االنتهاء من تحسينات الشقق الفردية ( )IAIقبل تاريخ  14يونيو  2019ولكن مل يبدأ العمل بزيادة اإليجار نظري
هذه التحسينات إال بعد تاريخ  14يونيو  ،2019تكون زيادة اإليجار بناء عىل معادالت مدة التقسيم يف قانون تثبيت اإلسكان وحامية املستأجرين
( )HSTPAالجديد ولكن ال يطبق قيد  15000دوالر عىل تحسينات الشقق الفردية ( )IAIو/أو قيد ثالثة تركيبات يف مدة  15عا ًما .يُطبَّق التايل
عىل عقود اإليجار املق َّدمة أو التي أُبْرمت قبل  14يونيو  2019ولكن بدأ العمل بها يف تاريخ  14يونيو  2019أو بعد ذلك وتستخدم معادلة مدة
التقسيم القدمية .يجب عىل الم َُّلك يف غضون  150من هذه النرشة التشغيلية تقديم عقد إيجار مراجع للمستأجرين لديهم وكذلك رد املبالغ املطلوبة
بنا ًء عىل أي عمليات إعادة حساب مطلوبة مبوجب معادلة مدة التقسيم واإليجار القانوين.
يتطلب قانون تثبيت اإلسكان وحامية املستأجرين ( )HSTPAأيضً ا أنه يف حالة احتياج املالك الستئجار مقاول مستقل ويخطط لحساب تكاليف
مرخصا .كام ال يجوز أن تكون هناك أي عالقة ملكية مشرتكة بني مالك العقار وهذا
الرتكيب ذات الصلة عىل املستأجر ،يجب أن يكون هذا املقاول
ً
املقاول أو املورد .باإلضافة إىل ذلك ،يجب عىل املالك حل وكل املخالفات الخطرة الحالية أو املخالفات الخطرة وشيكة الوقوع املتعلقة بترشيع املباين
ومكافحة الحرائق املوحد (الترشيع املوحد) ،أو ترشيع الحرائق يف مدينة نيويورك ،أو ترشيعات الحفاظ عىل املباين واإلسكان يف مدينة نيويورك املتعلقة
بالشقة املعنية.
يجب عىل ُم َّلك الشقق التي تخضع لتثبيت اإليجار أو التحكم يف اإليجار تقديم منوذج تحسينات الشقق الفردية  RN–19Nالصادر عن شعبة اإلسكان
وتجديد املجتمع ( )DHCRإلكرتون ًّيا :وإخطار بتحسينات الشقق الفردية ( )IAIsالتي أُجريت يف الشقق الشاغرة والتي بها سكان .يجب إرفاق صور
فوتوغرافية للشقة قبل التحسينات وبعدها مع منوذج اإلخطار .سوف يكون هذا اإلخطار والصور الفوتوغرافية املصاحبة له جز ًءا من سجل تسجيل
اإليجار للشقة الخاضعة لتثبيت اإليجار وجز ًءا من سجل ملف الحد األقىص لقيمة اإليجار األساسية للمبنى ،وذلك بالنسبة للشقق الخاضعة للتحكم يف
اإليجار .مبوجب قانون تثبيت اإلسكان وحامية املستأجرين ( ،)HSTPAيجب أن يحتوي اإلخطار بتحسينات الشقق الفردية ( )IAIعىل قامئة تحتوي
عىل عنارص بالعمل الذي أُجري و ُوصف أو ُشح لسبب أو الغرض من العمل .تحتفظ شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع ( )DHCRبالحق يف طلب أي
معلومات ذات صلة حتى يف حالة تقدميها من قبل ،وذلك عندما يكون لذلك أثر عىل تعديل اإليجارات الخاضعة لتنظيم القانون .عىل الرغم من اشرتاط
قانون تثبيت اإلسكان وحامية املستأجرين ( )HSTPAتقديم املستندات املتعلقة بتحسينات الشقق الفردية ( ،)IAIsإال أنه ينص عىل وجه الخصوص
عىل أن تقديم هذه املستندات ال يعفي املالك من واجبه يف تقديم املستندات املناسبة عن كل عمليات التحسينات التي متت أو أي زيادات إيجار بسبب
تحسينات الشقق الفردية (.)IAIs
باإلضافة إىل منوذج اإلخطار ،يجب عىل ُم َّلك الشقق التي تخضع لتثبيت اإليجار أو التحكم يف اإليجار تقديم منوذج تحسينات الشقق الفردية –RN
 19Cالصادر عن شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع ( )DHCRإلكرتونيًّا :موافقة عن علم من املستأجر بشأن تحسينات الشقق الفردية ( )IAIsالتي

أُجريت عىل الشقق التي بها سكان .إذا كان هناك مستأجر يقيم يف الشقة أثناء إجراء التحسينات ،ففي هذه الحالة لن يسمح بأي زيادة عىل اإليجار
دون الحصول عىل موافقة كتابية عن علم من املستأجر بشأن زيادة اإليجار .بالنسبة لتحسينات الشقق الفردية ( )IAIsالتي أُجريت يف الشقق التي بها
سكان قبل إصدار شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع ( )DHCRلنموذج  RN-19Cيف  3فرباير  ،2020ميكن لل ُم َّلك استبدالها باتفاقية املوافقة املوقَّعة
من املستأجر التي قاموا بها يف ذلك الوقت ،والتي كانت مطلوبة قانونًا فيام مىض .يجب استكامل وتقديم منوذج  RN-19Cإىل شعبة اإلسكان وتجديد
املجتمع ( )DHCRباللغة اإلنجليزية .تتوفر نسخ من النموذج من أجل مراجعة املستأجر لها بالعديد من اللغات عىل املوقع .www.hcr.ny.gov
عند إجراء تحسينات الشقق الفردية ( )IAIيف شقة شاغرة ،ال يطلب تقديم منوذج موافقة عن علم من املستأجر.

بالنسبة للشقق الخاضعة لتثبيت اإليجار ،يجب اإلبالغ عن أي زيادات إيجار بناء عىل تحسينات الشقق الفردية ( )IAIأُبلغت شعبة اإلسكان وتجديد
املجتمع ( )DHCRبها من قبل من خالل منوذج اإلخطار و/أو منوذج موافقة عن علم من املستأجر عند تقديم التسجيل السنوي التايل للشقة املعنية.
باإلضافة إىل ذلك ،يف حالة تركيب عنارص تحسينات الشقق الفردية ( )IAIأثناء كون الشقة شاغرة ،يجب تضمني إجاميل املصاريف يف حساب اإليجار
الذي يقدمه املالك من خالل ملحق عقد تأجري الشقة يف مدينة نيويورك أو امللحق القيايس لعقد اإليجار وفقًا لقانون حامية املستأجرين يف حاالت
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الطوارئ ( .)ETPAيجوز للمستأجر أن يطلب من املالك مستندات الدعم مثل الفواتري واإليصاالت ،التي ال يجب تقدميها إلكرتونيًّا لشعبة اإلسكان
وتجديد املجتمع ( .)DHCRبالنسبة للشقق الخاضعة للتحكم يف اإليجار ،يجب اإلبالغ عن أي زيادات إيجار بنا ًء عىل تحسينات الشقق الفردية
( )IAIأُبلغت شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع ( )DHCRبها من قبل من خالل النامذج املذكورة أعاله عند تقديم مناذج اإلبالغ عن الحد األقىص
لقيمة اإليجار األساسية.
مبوجب قانون تثبيت اإلسكان وحامية املستأجرين ( ،)HSTPAأُبطلت جميع مناذج إلغاء القيود التنظيمية هذه ،باستثناء شقق ) ،421-a (16يف
 14يونيو  .2019بالنسبة للشقق التي أُلغيت عنها القيود التنظيمية من قبل فيام يتعلق باإليجار العايل يف الشقق الشاغرة ،كان يطلب إرفاق قامئة
بكل تحسينات الشقق الفردية ( )IAIsوإجاميل تكلفتها مع إخطار إلغاء القيود التنظيمية املق َّدم للمستأجر .ال يزال يرسي العمل بإخطار إلغاء القيود
التنظيمية هذا ومتطلبات اإلبالغ عن تحسينات الشقق الفردية ( )IAIذات الصلة بالنسبة لشقق ).421-a (16
عندما يركِّب املالك أحد التحسينات ،يصبح هذا العنرص إحدى الخدمات املطلوبة .يجب عىل الم َُّلك الحفاظ عىل كل الخدمات املطلوبة كام يجب عليهم
اإلقرار لدى شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع ( )DHCRسنويًّا بالحفاظ عىل الخدمات املطلوبة مبا يف ذلك تحسينات الشقق الفردية ( .)IAIعندما ال
يحافظ املالك عىل الخدمة املطلوبة أو يتوقف عند تقديم الخدمة دون إذن من شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع ( ،)DHCRيجوز للوكالة إصدار أمر
تخفيض لإليجار .سوف تقوم شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع ( )DHCRبتجميد اإليجار وإصدار أمر بإعادة اإليجار للقيمة السابقة لتعديل اإليجار
نزول عند طلب املالك .راجع صفحة الوقائع
اإلرشادي؛ مبا يف ذلك أي زيادات إيجار متداخلة عن هذه املدة حتى تتبني الوكالة من عودة الخدمة املعنية ً
رقم  35لشعبة اإلسكان وتجديد املجتمع ( )DHCRعن إمكانية تحصيل زيادات اإليجار نظري التحسينات الرئيسية الكبرية ( )MCIو/أو تحسينات
الشقق الفردية ( )IAIعند تخفيض اإليجار بسبب نقص الخدمات وتخفيض اإليجار بسبب الخدمات املخفضة ،والنرشة التشغيلية  2014-2الصادرة
عن شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع ( )DHCRبشأن إمكانية تحصيل زيادة التحسينات الرئيسية الكبرية (/)MCIتحسينات الشقق الفردية ()IAI
عند تخفيضات اإليجار من أجل الخدمات املخفضة.
 .Iإثبات الرتكيب والدفع
أ .مناذج اإلثبات املقبولة:
يجب تقديم مستندات معينة وكافية لدعم املطالبة بتحسينات الشقق الفردية .يجب االحتفاظ بهذه املستندات يف ملفات الم َُّلك وهي تشتمل عىل:
 .1الشيك (الشيكات) املرفوض (الوجه األمامي والخلفي) يتزامن تاريخه مع اكتامل العمل أو إثبات دفع إلكرتوين؛
 .2إيصال الفاتورة مسجل عليها أنها "مدفوعة بالكامل" بالتزامن مع اكتامل العمل؛
 .3اتفاق العقد املوقع؛ و
 .4شهادة من املقاول تفيد اكتامل الرتكيب ودفع التكاليف بالكامل.
 .5صور فوتوغرافية قبل وبعد الرتكيب.
يتوافق متطلب التوثيق هذا مع مقياس اإلثبات املوجود يف النرشة التشغيلية  2017-1لشعبة اإلسكان وتجديد املجتمع ( )DHCRاملوجودة يف
التحسينات الرئيسية الكبرية  -تأكيد التكاليف/الدفعات .ومع ذلك ،لقد ثبت من خالل املامرسة الفعلية أن تقديم أكرث من نوع من اإلثبات هو القاعدة
وليس االستثناء .لذا يجب عىل املالك تقديم أكرب عدد ميكن للاملك تقدميه من مناذج اإلثبات األربعة املدرجة أعاله .قد يقترص نظر شعبة اإلسكان
بغض
وتجديد املجتمع ( )DHCعىل العنارص األربع؛ تلك حيث تقترص مراجعها لتحسينات الشقق الفردية ( )IAIsعىل الوقائع والعملية الفردية ّ
النظر عن كونها جز ًءا من إجراءات إدارية أو خضوعها لتحقيق مستقل .وإضافة إىل ذلك ،تتضمن عملية مراجعة تحسينات الشقق الفردية ( )IAIعىل
حاسم .عىل
قيام شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع ( )DHCRبتقييم اإلثبات املق َّدم؛ لذا ليس هناك أي ضامن بشأن كون أي جزء معني من اإلثبات
ً
سبيل املثال ،قد تعترب الفاتورة أو العقد الذي ليس به بيانات خاصة عىل نحو كامل غري كافية .متلك شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع ( ،)DHCRيف كل
قضية ،سلطة طلب املعلومات التي تراها رضورية للوصول لقرار مناسب؛ مبا يف ذلك طلبات اإلثباتات اإلضافية التي تبني اكتامل الرتكيب ،والدفع بالكامل
واملناسب بصورة أخرى لدعم زيادة اإليجار .يجب تقديم املستندات اإلضافية طوال الوقت وذلك عند االستطاعة ،وكذلك تقدميها عند الطلب لتج ُّنب
اإلجراءات اإلدارية أو التحقيقية الطويلة .إذا مل يتمكن املالك من تقديم هذه العنارص أو أي عنرص مطلوب ،يجب تقديم توضيح وستقوم شعبة اإلسكان
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وتجديد املجتمع ( )DHCRبتحديد ما إذا كان اإلثبات املق َّدم كافيًا.
ب .تكاليف القيمة اإلجاملية
يجب عىل املالك تقديم إثبات التكاليف التي تك َّبدها نظري عنرص معني ،وذلك عند االعرتاض عىل تحسينات الشقق الفردية ( ،)IAIمثل إجراءات
اإليجار غري املستحق .لهذا قد ال تكون فاتورة القيمة اإلجاملية كافية عندما يطلب املالك زيادة اإليجار نظري أكرث من عنرص عمل .يحق لشعبة اإلسكان
وتجديد املجتمع ( )DHCRبنا ًء عىل تقديرها الخاص قبول فاتورة القيمة اإلجاملية يف بعض الظروف مثل تقرير شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع
( )DHCRأن:
.1الدليل املقدم يثبت إجراء كل العمل املطالب به باعتباره مرشو ًعا منسقًا واكتمل بصورة ُمرضية؛ و
.2كل عنرص من عنارص العمل هو "تحسني" أو إصالح عادي وصيانة تم القيام بها بخصوص تحسينات الشقق الفردية ()IAI
املسموح بها وباعتباره مكونًا أساس ًّيا لها.
حتى املشاريع املنسقة هذه يتم دعمها بصورة أفضل من خالل تقديم إثبات مكون من عنارص ،ويف حالة غياب هذه العنارص قد تتم عملية تدقيق
إضافية أو يُرفَض الطلب.
عندما ترى شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع ( )DHCRأن الدليل غري ٍ
كاف ،قد ت ُرفض زيادة تحسينات الشقق الفردية ( )IAIكل ًّيا أو يُرفض الفارق بني
التكاليف املطالب بها والتكاليف املثبتة ،وذلك حسب نتيجة مراجعة شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع ( )DHCRللمستند.
 .IIالعمر االفرتايض
يشرتط قانون تثبيت اإليجار ( )RSLأنه ال يحق للاملك الذي يحصل عىل زيادة نظري تحسينات الشقق الفردية ( )IAIأي زيادة إضافية بنا ًء عىل
تركيب معدات مامثلة أو أثاث منزيل يف خالل مدة العمر االفرتايض لهذه املعدات أو هذا األثاث .فعىل خالف التحسينات الرئيسية الكبرية ،يوجد لها
جدول عمر افرتايض يف ترشيع تثبيت اإليجار ( ،)RSCسوف يرتكز قرار شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع حول ما إذا كان قد متت تلبية رشط العمر
االفرتايض لتحسينات الشقق الفردية ( )IAIأم ال عىل الوقائع الخاصة بكل حالة.
يجوز لشعبة اإلسكان وتجديد املجتمع ( )DHCRأن تطلب من املالك تقديم مستندات إلثبات العمر االفرتايض للمعدات القدمية أو األثاث املستهلك،
وذلك عندما يكون العمر االفرتايض لتحسينات الشقق الفردية ( )IAIمحل خالف ويكتمل الرتكيب أثناء كون الشقة شاغرة أو تم تضمينه يف عقد تأجري
الشقة الشاغرة.
 .IIIوحدة املصالح
مبوجب قانون تثبيت اإلسكان وحامية املستأجرين ( ،)HSTPAسوف تُرفض أي تكاليف تحسينات شقق فردية ( )IAIتم دفعها لشخص أو مؤسسة
لديها وحدة مصالح مع املالك أو وكيل اإلدارة.
يُقصد بوحدة املصالح أي عالقة أخرى (مثل الروابط األرسية أو املصالح املالية) بني املالك/وكيل اإلدارة واملقاول ،أو املورد أو القائم (القامئني) بالرتكيب
الذي قام بإجراء تركيب أو توريد التحسينات .تتضمن هذه العالقات ما ييل:
.1عندما يبدو أن للاملك/وكيل اإلدارة مصالح مالية تجاه أي كيان يحصل عىل دفعات تحسينات الشقق الفردية (( )IAIسواء
التحسينات أو العمل) املضمنة يف زيادة اإليجار املطلوبة؛
.2عندما يبدو أن للاملك/وكيل اإلدارة (أو أحد أو أكرث من املوظفني ،أو املديرين ،أو املساهمني ،أو الرشكاء يف رشكة مساهمة أو
مساهم ،أو رشيكًا يف أي كيان يحصل عىل دفعات تحسينات
رشكة تضامن لديه) صالت أرسية أو يكون هو موظفًا ،أو مدي ًرا ،أو
ً
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الشقق الفردية (( )IAIسواء التحسينات أو العمل) املضمنة يف زيادة اإليجار املطلوبة؛
.3عندما يبدو أن هناك صفقات جانبية ،أو اتفاقات ،أو عقو ًدا أُبرِمت أو عقو ًدا ُم َزمع إبرامها سوف تغري أو تلغي أيًّا من تكاليف
تحسينات الشقق الفردية (( )IAIسواء التحسينات أو العمل) أو عندما يبدو أن هناك صفقات جانبية ،أو اتفاقات ،أو عقو ًدا
أُبرمت يف وقت قريب من تحسينات الشقق الفردية؛
 .4عندما يبدو أن هناك أي عالقات أخرى بني املالك/وكيل اإلدارة واملقاول ،أو املقاول من الباطن أو أي شخص يحصل عىل دفعات
تحسينات الشقق الفردية (سواء املعدات أو العمل) املضمنة يف زيادة اإليجار املطلوبة بخالف املعدات أو العمل الذي أُبرِم
العقد من أجله لتنفيذ تحسينات الشقق الفردية ( ،)IAIاألمر الذي يعطي للاملك/وكيل اإلدارة التحكم أو النفوذ عىل املقاول
أو القائم بالرتكيب؛ و
.5عندما يبدو أن الشخص أو األشخاص الذين يحصلون عىل دفعات تحسينات الشقق الفردية (( )IAIسواء املعدات أو العمل)
موظفون لدى املالك/وكيل اإلدارة ولكن مل يتم دفع هذه الدفعات لهم باإلضافة إىل املرتب أو دفعات العمل اآلخر الذي تم من
أجل املالك/وكيل اإلدارة.
إذا تم ادعاء أو تبني أن التحسينات التي أُجريت يف الشقة قد نفذها أحد املوظفني لدى املالك/وكيل اإلدارة ،و/أو ركَّب املعدات الجديدة أحد املوظفني
لدى املالك/وكيل اإلدارة ،فسوف يتم طلب سجالت األجور التي تتضمن ساعات العمل عىل تحسينات الشقق الفردية ( )IAIوجدول الدفعات نظري
العمل .سوف يُطلَب من املالك إثبات أنه تم الدفع للموظف مقابل العمل بصورة منفصلة وكإضافة إىل راتبه املعتاد.
 .IVالدفعات النقدية
بالنسبة لتحسينات الشقق الفردية ( )IAIالتي أُجريت وتجاوز إجاميل دفعات النقدية نظري تحسينات الشقق الفردية (IAI)  10000دوالر ،سوف
يتم الترصيح بإجراء تدقيق أكرث رصامة للدليل الذي يدعم زيادة اإليجار .سوف تطلب شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع ( )DHCRمزي ًدا من اإلثبات
للدفع عىل هيئة مستندات بنكية تثبت عملية سحب األموال؛ مبا يف ذلك دليل عىل كيفية تحويل األموال .قد يكون هذا اإلثبات؛ مبا يف ذلك املستندات
التي يتطلبها ترشيع اإليرادات الداخلية ،إضاف ًة إىل شهادات االستالم الصادرة من البائع/املقاول يف حالة عدم توفر اإليصاالت العادية التي أُصدرت أثناء
العمل الطبيعي.
 .Vما هي األشياء التي تؤهل باعتبارها تحسينات الشقق الفردية؟
أ .األشياء التي تؤهل باعتبارها تحسينات الشقق الفردية ()IAI

يشرتط ترشيع تثبيت اإليجار ( )RSCبصفة عامة أنه يتم اعتبار تحسينات الشقة ،أو املعدات الجديدة ،أو الخدمات الجديدة تحسينات مؤهلة
للحصول عىل زيادة إيجار نظري تحسينات الشقق الفردية ( .)IAIيُقصد من القامئة املوجودة أدناه توفري بعض األمثلة عىل تحسينات الشقق الفردية
( )IAIsاملؤهلة؛ ال يقصد من هذه القامئة أن تكون شاملة كام أنها ليست حاسمة يف كل الحاالت .يُرجى العلم أنه قد تكون العنارص غري املدرجة أدناه
مؤهلة كذلك:
.1تحديث الحامم بالكامل أو تجديده ،يشمل ذلك الرتكيبات التي تتم كجزء من املرشوع ،وكل الدهانات وطبقة الجص إذا كانت
جز ًءا من عملية التحديث أو التجديد
.2تحديث املطبخ بالكامل أو تجديده ،يشمل ذلك الرتكيبات واألجهزة التي يتم تركيبها كجزء من املرشوع
.3جهاز تكييف الهواء الذي تم رشاؤه حديثًا وركَّبه املالك ،يشمل ذلك األسالك ومقبس مكيف الهواء الذي مل يكن موجو ًدا
من قبل
 .4غسالة املالبس الجديدة و/أو املجفف ،يشمل ذلك األسالك واملقبس الذي مل يكن موجو ًدا من قبل
 .5أرضية الباركيه الجديدة التي مل تكن موجودة من قبل
 .6األرضية السفلية الجديدة
 .7األرضية الجديدة ،يشمل ذلك مشمع األرضية وبالط الفينيل ،عند تركيب أرضية سفلية جديدة
 .8سجاد جديد
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 .9خزانات املالبس الداخلية الجديدة
 .10أثاث منزيل جديد
 .11تركيبات إضاءة جديدة مل تكن موجودة من قبل
 .12باب مقاوم للعواصف جديد
 .13نوافذ مقاومة للعواصف جديدة
 .14نوافذ جديدة يف حالة عدم كونها جز ًءا من تركيبات يف كل املبنى
 .15واقيات كاملة جديدة مل تكن موجودة من قبل
 .16سياج للرشفة
 .17جهاز إنذار أمني
 .18أسقف مستعارة و/أو عازلة للصوت
 .19الدهانات وطبقة الجص إذا كانت جز ًءا من تجديدات رئيسية
 .20تركيب ألواح صخرية يف حالة تركيبها يف كل الشقة
التكاليف األخرى:
يجوز تضمني التكاليف الخاصة بإزالة أو هدم العنرص (العنارص) التي ت ُستب َدل يف املبلغ املؤهل لزيادة اإليجار عندما تكون اإلزالة أو الهدم رضورية ويتم
القيام بها بالتزامن مع اكتامل العمل.
يتم اعتبار الخدمات الهندسية أو املعامرية املرتبطة بصورة مبارشة بتحسينات الشقق الفردية ( )IAIجز ًءا من التكاليف املؤهلة املسموح بتضمينها
يف حساب زيادة اإليجار ،وذلك عندما يتطلب إجراء العمل املطلوب موافقة مهندس معامري مسجل ( )RAأو مهندس مهني ( ،)PEوذلك من أجل
الحصول عىل ترصيح من إدارة العقارات ( )DOBيف مدينة نيويورك .تتوفر املزيد من املعلومات بشأن التصاريح عىل املوقع اإللكرتوين إلدارة العقارات
(.)DOB

ب .األشياء التي ال تؤهل باعتبارها تحسينات الشقق الفردية (:)IAI

 .1أي عمل إزالة أو هدم قام به املالك أو موظف لدى املالك أثناء أداء األعامل املوكلة له وال يشكل نفقات ميكن تضمينها يف
حساب تعديل اإليجار نظري تحسينات الشقق الفردية ()IAI؛
 .2املعدات املستعملة ،أو األثاث ،أو العنارص املستبدلة أثناء إجراء عمليات الصيانة أو اإلصالح العادية؛
 .3الرتكيبات أو التعديالت التي تتم أثناء سكن املستأجر يف الشقة ودون املوافقة الكتابية للمستأجر؛ و
 .4العنارص التي تكون إصالحات اعتيادية وصيانة ما مل يتم هذا العمل عىل نحو مرتبط بتحسينات الشقق الفردية ( )IAIاملسموح
بها (ويكون أحد املكونات الرضورية لها) .إذا تم القيام بالعمل منفر ًدا ،تكون العنارص التالية إصالحات و/أو صيانة فقط ،وال
تؤهل كتحسينات شقق فردية ( )IAIsما مل تكن مضمنة يف القسم أعاله (Vأ).
أ .تركيب ألواح صخرية يف بعض األماكن وليس كامل الشقة؛
ب .تركيب طبقة الجص ،والدهانات؛
ج .كشط ،أو الدهان بطالء الخشب أو طالء األرضيات مبادة البويل يوريثني؛
د .استبدال تركيبات اإلضاءة ،أو املقابس ،أو املفاتيح؛
هـ .أسقف جديدة (راجع رقم  18أعاله).
يستثنى أيضً ا من حساب زيادة اإليجار نظري تحسينات الشقق الفردية ( )IAIالتكاليف املرتبطة بتمويل الرتكيب ،والتحسينات التي يدفع مثنها من
خالل إجراءات التأمني ،وتكاليف العامل نظري العمل الذي يقوم به املالك ،أو موظف (موظفو) املالك ،أثناء أداء واجباتهم الوظيفية.
يف مدينة نيويورك ،التغيريات املادية عىل الجزء الداخيل من الشقة التي كانت قابلة للسكن عىل نحو مقبول و/أو التعديالت التي تتم من أجل مستأجر
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معاق يسكن الشقة ،مثل تركيب قضبان مساند يف الحاممات ،التي ميكن أن تكون مؤهلة يف بعض الحاالت األخرى لزيادة (زيادات) تحسينات الشقق
الفردية -هذه التغيريات لن تخضع لزيادة اإليجار بناء عىل رشوط قانون حقوق اإلنسان يف مدينة نيويورك فيام يتعلق بحقوق األفراد ذوي اإلعاقة.
راجع الترشيع اإلداري يف مدينة نيويورك §  .)5(8-107إذا كان لديك أي أسئلة ،يرجى االتصال مبفوضية حقوق اإلنسان يف مدينة نيويورك.
 .VIاالحتفاظ بالسجالت
يف العادة ال تتطلب قوانني اإليجار قيام املالك الذي سجل الشقة لدى شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع ( )DHCRعىل نحو مناسب باالحتفاظ أو إنشاء
سجالت مرتبطة بتأجري الشقة ألكرث من ست سنوات قبل أحدث بيان تسجيل إيجار .ومع ذلك ،وبسبب االستثناءات الواردة عىل قاعدة السنوات الست،
يوىص باحتفاظ املالك بسجالت تحسينات الشقق الفردية ( )IAIألكرث من ست سنوات.
 .VIIالتعويضات املضاعفة
تخضع اإليجارات غري املستحقة الناتجة عن رفض تحسينات الشقق الفردية ( )IAIsاملطالب بها لفرض تعويضات مضاعفة ما مل يكن بإمكان املالك
إثبات أن اإليجار غري املستحق غري متعمد .يشرتط قانون تثبيت اإليجار ( )RSLوقوع عبء إثبات كون اإليجار غري املستحق غري متع َّمد عىل املالك.
يعتمد قرار فرض التعويضات املضاعفة عىل مراجعة شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع ( )DHCRللوقائع املق َّدمة يف القضية املعنية.

Woody Pascal

نائب املفوض إلدارة اإليجار
متت املراجعة يف  3فرباير 2020
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