قط

تف

وما

ملعل

ما

This document has been translated from the English language to the Arabic
language. This translation is provided purely as a guide to the corresponding
English form and is not intended to replace the use of the English form. The
Office of Rent Administration (ORA) has had this document translated to assist
users with Limited English Proficiency. Please note that the translation is by a
contractor retained by the Office of General Services. ORA does not guarantee or
warrant the accuracy of the translation.

قدي

د لت

 تُق َّدم هذه الرتجمة عىل سبيل اإلرشاد فقط للنموذج.ت ُرجِم هذا املستند من اللغة اإلنجليزية إىل اللغة العربية
 ترجم مكتب إدارة.قصد منها استبدال استخدام النموذج الصادر باللغة اإلنجليزية
َ ُالصادر باللغة اإلنجليزية وال ي
 يُرجى مالحظة.) هذا املستند ملساعدة املستخدمني ممن يجيدون اللغة اإلنجليزية بصفة محدودةORA( اإليجار
 ال يضمن مكتب إدارة اإليجار.أن هذه الرتجمة قد متت بواسطة أحد املقاولني لدى مكتب الخدمات العامة
.) دقة الرتجمة وال يجيزهاORA(

13  من1 الصفحة

ستن

ا امل

هذ
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والية نيويورك
شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع
مكتب إدارة اإليجار
Gertz Plaza
Union Hall Street 92-31
Jamaica, New York 11433
املوقع اإللكرتوينwww.hcr.ny.gov :
تاريخ املراجعة :سبتمرب 2019
امللحق القيايس لعقد اإليجار وفقًا لقانون حامية املستأجرين يف حاالت الطوارئ ()ETPA
ملستأجري الشقق الخاضعة لتثبيت اإليجار
قد ينتج عن عدم إرفاق املالك لنسخة من هذا امللحق بعقد املستأجر دون سبب فرض غرامة أو أي عقوبات أخرى
إخطار

قط

تف

يجب إرفاق هذا امللحق بجانب هذا اإلخطار مع جميع عقود تجديد اإليجار والشقق الشاغرة بالنسبة للشقق الخاضعة لتثبيت اإليجار .أُ ِع ّد هذا املحلق مبوجب القسم
 )a(8630من قانون حامية املستأجرين يف حاالت الطوارئ ()ETPA

وما

يجب أن يكون حجم النسخة املطبوعة من هذا امللحق أكرب من حجم النسخة املطبوعة من عقد اإليجار املرفق به .يجب طباعة اللغات التالية بخط سميك في الجزء
األمامي من عقد اإليجار" :يحدد امللحق املرفق حقوق وواجبات املستأجرين والم َُّلك مبوجب قانون حامية املستأجرين يف حاالت الطوارئ".

ملعل

تم تحديث هذا امللحق من أجل إظهار التغيريات التي نص عليها قانون تثبيت اإلسكان وحامية املستأجرين لعام .2019

ما

القسم ( 1إذا كان هذا عقد تجديد اإليجار ،فال تستكمل القسم  ،1وانتقل إىل القسم )2

قدي

إذا ُوضعت عالمة اختيار عىل املربع أ ،ففي هذه الحالة يجب عىل املالك توضيح كيفية احتساب القيمة اإليجارية املذكورة يف عقد تأجري الشقة الشاغرة بأكرث من اإليجار
الخاضع لتنظيم القانون السابق ،وذلك من خالل استكامل الجدول التايل .ال يحق للاملك تحصيل إيجار أكرب من اإليجار الخاضع لتنظيم القانون.

د لت

يجب أن تتوافق أي زيادة أعىل من اإليجار الخاضع لتنظيم القانون مع التعديالت التي سمح بها مجلس إرشادات اإليجار ولوائح حامية املستأجر.
حساب إيجار الشقة الشاغرة

ستن

حالة الشقة واملستأجر األخري (يجب أن يتحقق املالك من املربع املناسب ويستكمله ( -أ) ،أو (ب) ،أو (ج) ،أو (د) .اخرت خيا ًرا واح ًدا فقط).

X

ا امل

)أ( .كانت هذه الشقة خاضعة لتثبيت اإليجار عند ترك املستأجر األخري لها

هذ

X
_____________________________________________________رقم الشقة
العنوان:

_____________
X

 .1اإليجار الخاضع لتنظيم القانون السابق

_____________
X
دوالر
_____________
X
دوالر

 .2زيادة اإلرشاد ترتكز عىل (عام) أو (عامني) من اإليجار .ارسم دائرة واحدة)%_____( .
(مالحظة :يجوز أخذ زيادة إرشاد واحدة لكل عام إرشادي)
 .3تحسينات الشقق الفر ية ()IAI

من أجل تحصيل زيادة اإليجار نظري تحسينات الشقق الفردية ( ،)IAIيجب عليك استكامل قامئة العنارص الواردة أدناه وكتابة الزيادة يف
الخط 3-ج (أدناه).

X

طلب املستأجر للمستندات
ضع عالمة يف املربع إذا كنت ترغب يف أن تطلب من املالك حاليًّا نسخًا من املستندات (مثل :اإليصاالت ،الفواتري ،الشيكات امل ُلغاة ،إلخ )...التي توضح
وتدعم تكاليف تحسينات الشقق الفردية املبينة بالتفصيل يف هذا امللحق .إذا مل تطلب املستندات اآلن ،فلك الحق يف أن تطلبها يف غضون  60يو ًما
من إبرام عقد اإليجار ،وذلك من خالل الربيد املسجل ،ويف هذه الحالة يجب عىل املالك تقديم املستندات يف غضون  30يو ًما عرب الربيد املسجل أو من
خالل التسليم الشخيص والحصول عىل إيصال إقرار موقَّع من املستأجر( .راجع القسم  ،3والرشط  4يف امللحق  -زيادات اإليجار األخرى ،تحسينات
الشقق الفردية).
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تحسينات الشقق الفردية ()IAI
مالحظة :قبل استكامل هذا القسم ،راجع قيود تحسينات الشقق الفردية ( )IAIاملحددة يف القسم  - 3الرشط  4من هذا املستند.
العناصر
الحمم (ضع عالمة عىل كل العنارص املنطبقة)
أ .3-تجديد ّ
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

وضعت عالمة عىل هذا املربع فلن يُطلب منك وضع عالمة عىل العنارص الفردية)
التجديد الكامل (إذا
َ
أو
العنارص الفردية (ضع عالمة عىل كل العنارص املنطبقة)
الحوض
هيكل دش االستحامم
قاعدة الحامم
حوض االستحامم
مواسري السباكة
الخزانات
أماكن مستحرضات التجميل
بالط األرضيات و/أو الحوائط
_______________________________
أخرى (صف)
X

تف

وما

ملعل

قط

______________
إجاميل تكلفة قطع الغيار والعمل -3أ.
X

3ب .تجديد املطبخ (ضع عالمة عىل كل العنارص املنطبقة)X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

قدي

د لت

ستن

ا امل

هذ

X

ما

وضعت عالمة عىل هذا املربع فلن يُطلب منك وضع عالمة عىل العنارص الفردية)
التجديد الكامل (إذا
َ
أو
العنارص الفردية (ضع عالمة عىل كل العنارص املنطبقة)
الحوض
املوقد
الثالجة
غسالة األطباق
الخزانات
مواسري السباكة
بالط األرضيات و/أو الحوائط
أسطح املنضدة
_______________________________
أخرى (صف)
X
إجاميل تكلفة قطع الغيار والعمل

X
______________
3-ب.

3ج أخرى (ضع عالمة عىل كل العنارص املنطبقة)X
X
X
X
X
X
X

األبواب
النوافذ
شبكات تربيد الهواء
تركيبات اإلضاءة
األعامل الكهربائية
ألواح صخرية
_______________________________ )صف( أخرى
X
.إجمالي تكلفة قطع الغيار والعمل ج.3-

______________
X

-3د .اإلجاميل الفرعي لتكلفة قطع الغيار والعمل (مجموع 3-أ ،و3-ب و3-ج)

______________
د.3-
X

-3هـ.إجاميل تكلفة قطع غيار وعمل تحسينات الشقق الفردية ( )IAIsالسابقة التي تم تحصيلها يف تاريخ
 14/6/2019أو بعده (باستثناء 3-د)

______________
هـ.3-
X

-3و.حساب زيادة تحسينات الشقق الفردية ( )IAIاملسموح بها لهذا الرتكيب 15000 :دوالر 3- -هـ

______________
و.3-
X

-3ز .إجاميل زيادة اإليجار نظري تحسينات الشقق الفردية ( IAI) (1/168أو  1/180من السطر 3-د أو السطر
3-و ،أيهما أقل)

______________
ز.3-
X

مالحظة 1/168 :إذا كان باملبنى  35وحدة أو أقل 1/180 .إذا كان باملبنى أكرث من  35وحدة.
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دوالر______________
X
والر______________
دوالر______________
X
X

 .4اإليجار الخاضع لتنظيم القانون الجديد (مجموع  ،1و 2و-3ز)
4أ .اإليجار التفضييل* (إذا تم تحصيله)

(ادخل  4أو 4أ)
دوالر_____________
X
دوالر_____________
X
دوالر_____________
X
دوالر_____________
X
دوالر_____________
X

 .5الرسوم اإلضافية ملكيف الهواء:
 .6الرسوم اإلضافية للجهاز (الغسالة ،أو املجفف ،أو غسالة األطباق التي ركَّبها املستأجر)
 .7تحصيل مقابل الخدمات امللحقة (مثل الجراج)
X
_______________________________)
 .8أخرى (حدد
 .9إجاميل دفعة املستأجر الجديد
*إذا كان يتم تحصيل"إيجار تفضييل" ،يرجى قراءة الرشط رقم  17يف هذا امللحق.

X

X
X

قط

)ب( كانت هذه الشقة خاضعة للتحكم يف اإليجار وقت ترك املستأجر األخري لها .هذا املستأجر هو املستأجر األول الخاضع لتثبيت اإليجار وتبلغ قيمة اإليجار
_______________دوالر .يحق للاملك تحصيل القيمة اإليجارية السوقية من املستأجر
املتفق عليه واملبني يف عقد اإليجار املرفق به هذا امللحق
X
األول الخاضع لتثبيت اإليجار .يصبح اإليجار األول املحصل من املستأجر األول الخاضع لتثبيت اإليجار هو اإليجار الخاضع لتنظيم القانون املبديئ للشقة
مبوجب نظام تثبيت اإليجار .ومع ذلك ،إذا كان لدى املستأجر سبب يجعله يعتقد أن هذا اإليجار يتجاوز "القيمة اإليجارية السوقية العادلة" ،يجوز للمستأجر
تقديم "استئناف القيمة اإليجارية السوقية العادلة" لشعبة اإلسكان وتجديد املجتمع ( .)DHCRيجب عىل املالك تقديم إخطار للمستأجر ،مستخد ًما
منوذج رقم  RR-1الصادر عن شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع ( ،)DHCRيبني له حقه يف تقديم مثل هذا االستئناف .يجب تقديم اإلخطار من خالل
الربيد املسجل .يحظى املستأجر مبدة  90يو ًما عقب إرسال املالك لهذا اإلخطار بالربيد املسجل للمستأجر حتى يق ِّدم االستئناف .وإال يصبح اإليجار املحدد يف
منوذج التسجيل هو اإليجار الخاضع لتنظيم القانون املبديئ.
)ج( يكون اإليجار الخاص بهذه الشقة مبدئيًّا أو معاد ًة هيكلته مبوجب الربنامج الحكومي.
X
X
دوالر_____________
)_______________________________ حدد الربنامج(

)د(

ما

ملعل

وما

تف

X
X
________________________________________________________ أخرى
دوالر_____________

قدي

القسم  - 2يجب استكمال هذا القسم بالنسبة لعقود تأجير الشقق الشاغرة وعقود تجديد اإليجار

د لت

ملحق عقد اإليجار الخاص باملسكن:

__________________________________________
X

ستن

__________________________________________
X
(اكتب عنوان املسكن ورقم الشقة)

ا امل

____________________________
______________________________ تاريخ انتهاء عقد اإليجار:
تاريخ بدء عقد اإليجار:
X
X

هذ

________________________________
تاريخ عقد اإليجار:
X
يُقر املستأجر املذكور اسمه يف عقد اإليجار باستالمه مللحق عقد اإليجار املذكور أعاله الخاص باملسكن املذكور أعاله يف نفس الوقت.
__________________________________________
X
اكتب اسم املستأجر (املستأجرين)
__________________________________________
X
التوقيع (التوقيعات) والتاريخ
يٌقر مالك املسكن ،مع مراعاة العقوبات التي نص عليها القانون ،بأن امللحق املذكور أعاله قد تم تسليمه للمستأجر يف نفس وقت التوقيع عىل عقد اإليجار وأن املعلومات
التي قدمها املالك به صحيحة ودقيقة بحسب السجالت.
__________________________________________
X
اكتب اسم املالك أو وكيل املالك
__________________________________________
X
التوقيع والتاريخ
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القسم  - 3الرشوط
مقدمة:
أصدرت شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع ( )DHCRالتابعة لوالية نيويورك هذا امللحق مبوجب قانون حامية املستأجرين يف حاالت الطوارئ ( )ETPAولوائح حامية
املستأجرين ( .)TPRحيث يقدم معلومات بصفة عامة للمستأجرين والم َُّلك حول حقوقهم األساسية ومسؤولياتهم مبوجب لوائح حامية املستأجرين (.)TPR
ال يحتوي هذا امللحق عىل كل القواعد املطبقة عىل الشقق الخاضعة لتثبيت اإليجار .حيث إنه يقدم معلومات فقط كام أن رشوطه ليست جز ًءا من عقد اإليجار وال تعدله.
ومع ذلك ،يجب إرفاقه كملحق إضايف لعقد اإليجار .ال يستبدل أو يعدل أقسام قانون حامية املستأجرين يف حاالت الطوارئ ( ،)ETPAأو لوائح حامية املستأجرين
( ،)TPRأو أي أمر صادر عن شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع ( ،)DHCRأو أي أمر صادر عن مجلس إرشادات اإليجار التي تعد أكرث دقة واكتاملً وتحكم عالقة
االستئجار هذه .يجب عىل املالك االمتثال لكل قوانني الوالية السارية ،والقوانني الفيدرالية وقوانني اإلسكان العادل املحلية ومتطلبات عدم التمييز.

قط

يوجد بامللحق اإلضايف قامئة باملنظامت التي تقدم مساعدة للمستأجرين والم َُّلك الذين لديهم تساؤالت أو شكاوى أو طلبات تتعلق باملوضوعات املتناولة يف هذا امللحق.
يجب عىل املستأجرين االحتفاظ بنسخة من هذا امللحق ومن أي عقد إيجار يوقعون عليه ومراجعة ملخص زيادات اإليجار القانونية املب َّينة بعناية .يجوز ألي مستأجر يعتقد
أن اإليجار الذي يدفعه غري قانوين التفكري يف طلب الحصول عىل سجل إيجار شقته من شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع ( .)DHCR) (www.hcr.ny.govبعد
مراجعة سجل اإليجار ،بإمكان املستأجر اتخاذ قرار عن علم بتقديم النموذج " RA-89شكوى املستأجر لإليجار غري املستحق و/أو أي مصاريف غري مستحقة للشقة
الخاضعة لتثبيت اإليجار".
 .1عقود تجديد اإليجار

ملعل

وما

تف

يجوز للاملك زيادة اإليجار عند تجديد املستأجر لعقد اإليجار ("عقد تجديد اإليجار") .يقوم مجلس إرشادات اإليجار كل عام ،يرسي من  1أكتوبر ،بوضع النسبة املئوية
للحد األقىص للزيادة املسموح بها لعقود تجديد اإليجار التي تيل  30سبتمرب مبارشة ،والتي سوف تبدأ يف العام الذي سوف يرسي فيه أمر اإلرشادات .يحدد تاريخ بدء عقد
التأجري أمر اإلرشادات الذي يطبق.

ما

توفر أوامر اإلرشادات زيادات عقود تجديد اإليجار .يحق للمستأجر الذي يجدد عقد اإليجار اختيار مدة عقد اإليجار .تم تحديد نسب مئوية مختلفة لزيادات اإليجار لعقود
التأجري ملدة عام أو عامني .للحصول عىل معلومات إضافية ،راجع صفحة الوقائع رقم  26لشعبة اإلسكان وتجديد املجتمع (.)DHCR
 .2عقود إيجار الشقق الشاغرة

قدي

د لت

يحق للاملك زيادة اإليجار الخاضع لتنظيم القانون السابق عند إبرام مستأجر جديد لعقد اإليجار ألول مرة ويشار إىل ذلك بعقد إيجار الشقة الشاغرة .يجوز للمستأجر اختيار
مدة عقد اإليجار سواء سنة أو اثنتني .يقوم مجلس إرشادات اإليجار املحيل بتحديد الزيادة املسموح بها .ومع ذلك ،ال يجوز إضافة أكرث من زيادة مجلس إرشاد واحدة لكل
عام إرشادي .يجوز أيضً ا إضافة الزيادات القانونية مقابل التحسينات الرئيسية الكبرية وتحسينات الشقق الفردية عىل القيمة اإليجارية.
 .3إيداعات التأمني

ا امل

ستن

يجوز للاملك تحصيل إيداع تأمني ال يزيد عن إيجار شهر واحد .عند زيادة اإليجار ،يجوز للاملك تحصيل مبلغ إضايف الستكامل إيداع التأمني ليصل إىل كامل مبلغ اإليجار الزائد
الذي يحق للاملك تحصيله .يف حالة تحصيل إيجار تفضييل ،ال يجوز أن يتجاوز مبلغ إيداع التأمني املحصل اإليجار التفضييل.

هذ

يجب أن يودع إيداع التأمني يف حساب ائتامين بفائدة لدى مؤسسة مرصفية يف والية نيويورك .يكون للمستأجر خيار تطبيق الفائدة عىل اإليجار ،أو ترك الفائدة يف البنك ،أو
الحصول عىل الفائدة سنويًّا .للحصول عىل معلومات إضافية راجع صفحة الوقائع رقم  9لشعبة اإلسكان وتجديد املجتمع (.)DHCR
 .4زيادات اإليجار األخرى

باإلضافة إىل زيادات اإلرشاد ،يجوز زيادة اإليجار بصفة دامئة بنا ًء عىل ما ييل:
(أ) تحسينات الشقق الفردية ( - )IAIعندما يركِّب املالك جهازًا جدي ًدا أو يُجري تحسينات عىل الشقة يحق له الحصول عىل زيادة إيجار مقابل تحسينات
الشقق الفردية (.)IAIت ُطلَب املوافقة الكتابية من املستأجر عىل التحسينات وزيادة اإليجار فقط يف حالة إقامة املستأجر يف الشقة.
تُ َحد إمكانية زيادة القيمة اإليجارية بـ  1/168من تكاليف التحسينات ،ولكن ال يتطلب ذلك بالنسبة للشقة الشاغرة يف املباين التي بها  35وحدة سكنية
أو أقل .يف املباين التي بها أكرث من  35وحدة ،تُ َحد إمكانية زيادة القيمة اإليجارية بـ  1/180من تكاليف التحسينات.
ال يجوز تحصيل أكرث من ثالث زيادات مقابل تحسينات الشقق الفردية ( )IAIيف خالل مدة  15عا ًما ،كام ال يجوز أن يتجاوز إجاميل تكلفة التحسينات
املؤهلة لزيادة القيمة اإليجارية  15000دوالر .يجب أن ينفذ العمل مقاول معتمد ،كام يحظر أن تكون هناك أي ملكية مشرتكة بني املقاول واملالك.
يجب أن تكون الشقة خالية من أي مخالفات ألخطار ظاهرة وأخطار وشيكة الوقوع .يجب كتابة املوافقة الكتابية التي يقدمها املستأجر املقيم يف الشقة عىل
منوذج شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع ( .)DHCRسوف يتم توفري نسخة مرتجمة إىل أكرث  6لغات يتم التحدث بها بخالف اإلنجليزية الستعراضها عىل
املوقع اإللكرتوين لشعبة اإلسكان وتجديد املجتمع ( .)DHCRيجب عىل الم َُّلك االحتفاظ باملستندات الداعمة والصور الفوتوغرافية لكل عمليات تركيب
ست َسل إىل شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع ( )DHCRالتي بدورها
تحسينات الشقق الفردية ( )IAIالتي تم البدء فيها يف  14يونيو 2020؛ حيث ُ
ستحتفظ بها إلكرتونيًّا .تكون زيادات اإليجار نظري تحسينات الشقق الفردية ( )IAIمؤقتة كام تجب إزالتها من اإليجار بعد  30سنة ،كام يجب تعديل
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اإليجار القانوين يف ذلك الوقت وفقًا لزيادات اإلرشاد التي كانت تتضاعف عىل اإليجار ومضمنة يف زيادة اإليجار نظري تحسينات الشقق الفردية (.)IAI
يحتوي ملحق عقد التأجري الصادر عن شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع ( )DHCRواملقدم ملستأجري الشقق الشاغرة عىل إخطار للمستأجر بحق طلب
مستندات دعم تحسينات الشقق الفردية ( )IAIمن املالك من خالل الربيد املسجل وقت عرض عقد اإليجار أو يف غضون  60يو ًما من إبرام العقد .يجب
عىل املالك تقديم املستندات يف غضون  30يو ًما من تاريخ الطلب ويتم ذلك بصفة شخصية أو باستخدام الربيد املسجل .يجوز للمستأجر الذي ال يحصل
عىل هذه املستندات بعد طلبها أن يقدم منوذج قانون حامية املستأجرين يف حاالت الطوارئ (" RA-90 )ETPAشكوى املستأجر من عدم قيام
املالك بتجديد عقد اإليجار و/أو عدم تقديم نسخة موقَّعة من عقد اإليجار" ،وذلك من أجل الحصول عىل أمر صادر عن شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع
( )DHCRيوجه بتقديم املستندات الداعمة لتحسينات الشقق الفردية (( .)IAIراجع قسم  1من امللحق ،تحسينات الشقق الفردية).
ال يجوز تحصيل زيادات اإليجار نظري تحسينات الشقق الفردية ( )IAIإذا كان أمر شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع ( )DHCRبتقليل اإليجار نظري
مستقبل يف تاريخ الرسيان الخاص بأمر شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع ()DHCR
ً
الخدمات املخفضة ساريًا وله تاريخ رسيان سابق لذلك .يجوز تحصيلها
باستعادة اإليجار.

قط

(ب) التحسينات الرئيسية الكبرية ( - )MCIيُسمح بحصول املالك عىل زيادات اإليجار من أجل التحسينات الرئيسية الكبرية التي أُجريت يف املبنى بالكامل؛
مثل استبدال الغالية أو تركيب مواسري سباكة جديدة .يحظر زيادات القيمة اإليجارية نظري التحسينات الرئيسية الكبرية يف املباين التي تحتوي عىل شقق
خاضعة لتنظيم اإليجار بنسبة  35%أو أقل .يجب عىل املالك تقديم طلب لشعبة اإلسكان وتجديد املجتمع ( )DHCRوسوف تُرا َجع كل مستندات
الدعم.

وما

تف

يجوز لشعبة اإلسكان وتجديد املجتمع ( )DHCRإصدار أمر برفض الزيادة أو منحها جزئ ًّيا أو كل ًّيا وتقديم األمر للاملك ولكل املستأجرين يف املبنى .تكون
مستقبل ،وذلك يف اليوم األول من الشهر األول عقب
ً
زيادة اإليجار املعتمدة من خالل أمر شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع ( )DHCRمستحقة التحصيل
مرور  60يو ًما عىل إصدار األمر .ال تُطبَّق زيادات اإليجار بأثر رجعي .تحد عملية تحصيل الزيادة بواقع  2%كحد أقىص /عىل مراحل سنويًّا .يُطبَّق الحد
ُحصل بعد واعتُمدت يف  14يونيو  2012أو بعد ذلك.
األقىص البالغ  2%أيضً ا عىل زيادات اإليجار نظري التحسينات الرئيسية الكبرية ( )MCIالتي مل ت َّ
وميكن إضافة بقية رصيد الزيادة ،عقب كون الشقة شاغرة ،لإليجار القانوين .يف املباين التي بها  35وحدة أو أقل ،يتم سداد التكاليف خالل مدة  12سنة .يف
املباين التي بها أكرث من  35وحدة ،يتم سداد التكاليف خالل مدة  ½ 12سنة .يجب أن تكون الشقة فارغة وخالية من أي مخالفات ألخطار ظاهرة وأخطار
وشيكة الوقوع .تكون زيادات اإليجار نظير التحسينات الرئيسية الكبرية ( )MCIمؤقتة وتجب إزالتها من اإليجار بعد  30سنة ،كام يجب تعديل اإليجار
القانوين يف ذلك الوقت وفقًا لزيادات اإلرشاد التي كانت تتضاعف عىل اإليجار ومضمنة يف زيادة اإليجار نظري التحسينات الرئيسية الكبرية (.)MCI

قدي

ما

ملعل

يجب إخطار مستأجري الشقق الشاغرة من خالل عقود اإليجار الخاصة بهم بشأن طلبات التحسينات الرئيسية الكبرية ( )MCIالتي مل يُ َبت فيها حتى اآلن.

د لت

(ج) الصعوبة  -يجوز للاملك التقدم للحصول عىل زيادة اإليجار الخاص بكل الشقق الخاضعة لتثبيت اإليجار بنا ًء عىل الصعوبة ،وذلك عندما:
 .1تكون اإليجارات غري كافية لتمكني املالك من االحتفاظ تقريبًا بنفس متوسط صايف الدخل السنوي ملدة السنوات الثالث الحالية عند مقارنتها بصايف
الدخل السنوي الذي كان سائ ًدا كمتوسط لفرتة  1968وحتى  ،1970أو ألول ثالث سنوات من التشغيل إذا اكتمل املبنى منذ عام  ،1968أو ألول
ثالث سنوات امتلك فيها املالك املبنى إذا مل يتمكن املالك من الحصول عىل سجالت أعوام 1968-1970؛ أو
 .2يكون إجاميل دخل اإليجار السنوي ال يتجاوز مصاريف التشغيل السنوية بنسبة  5%عىل األقل من إجاميل الدخل.

ا امل

ستن

إذا تم منح طلب زيادة اإليجار نظري التحسينات الرئيسية الكبرية أو الصعوبة ،يجوز للاملك تحصيل الزيادة أثناء مدة عقد اإليجار الحايل فقط يف حالة احتواء عقد اإليجار عىل
بند يرصح للاملك بالقيام بذلك عىل وجه الخصوص.

هذ

 .5تسجيل اإليجار

) (Aأويل
يجب عىل املالك تسجيل إيجار الشقة والخدمات لدى شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع ( )DHCRعندما يخضع املبنى ألول مرة لقانون تثبيت اإليجار ()RSL
واتبا ًعا ألي اتفاقات تنظيمية ذات صلة و/أو برامج االستحقاقات الرضيبية.
) (Bسنوي
يجب تقديم التسجيل السنوي لشعبة اإلسكان وتجديد املجتمع ( )DHCRيف موعد أقصاه  1أبريل من كل عام .يجب عىل املالك تقديم نسخة املستأجر
للمستأجر وقت تقديم التسجيل.
) (Cالعقوبات
قد ينتج عن عدم التسجيل توقيع العقوبات ،وتخفيض اإليجار ،والتعويضات األخرى التي يسمح بها القانون.
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 .6عقود تجديد اإليجار
يحق للمستأجر عقد تجديد اإليجار ،مع بعض االستثناءات املعينة (راجع الرشط  10من هذا امللحق" ،متى يجوز للاملك رفض تجديد عقد اإليجار").
أول توقيع وتسجيل تاريخ عقد تجديد اإليجار  ،RTP-8 ETPAثم بعد ذلك يُرسله من خالل الربيد املسجل للمستأجر يف خالل  90يو ًما عىل األقل
يجب عىل املالك ً
وليس أكرث من  120يو ًما قبل انتهاء عقد اإليجار الحايل .يجب أيضً ا أن مينح العرض للمستأجر حق اختيار عقد إيجار ملدة سنة أو سنتني مبوجب زيادة اإلرشاد املسموح بها.
بعد استالم اإلخطار ،يكون دامئًا لدى املستأجر  60يو ًما لقبول عرض املالك وإعادته للاملك من خالل الربيد املسجل.
يجب أن يكون أي عقد تجديد إيجار ،باستثناء قيمة اإليجار ومدة العقد نفسه ،بنفس الرشوط واألحكام املوجودة يف عقد اإليجار املنتهي ،كام يجب تقديم نسخة مستكملة
بالكامل منه ملستأجر يف غضون  30يو ًما من استالم املالك لعقد تجديد اإليجار أو منوذج التجديد املوقَّع من املستأجر .إذا مل يُعد املالك نسخة من منوذج تجديد عقد اإليجار
املستكمل بالكامل ملستأجر يف غضون  30يو ًما من استالم منوذج عقد تجديد اإليجار املوقَّع من املستأجر ،فاملستأجر مسؤول عن دفع إيجار العقد الجديد ،كام يجوز له
تقديم "شكوى املستأجر من عدم قيام املالك بتجديد عقد اإليجار و/أو عدم تقديم نسخة موقَّعة من عقد اإليجار" (منوذج شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع رقم RA-90
 .)ETPAسوف تصدر شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع ( )DHCRأم ًرا للاملك بتقديم نسخة من منوذج أو عقد تجديد اإليجار .إذا مل ميتثل املالك يف خالل  20يو ًما من
هذا األمر ،فال يحق للاملك تحصيل الزيادة اإلرشادية لإليجار حتى يُق َّدم عقد اإليجار أو النموذج.

قط

من غري القانوين قيام املالك بالطلب من مستأجر الشقة الخاضعة لتثبيت اإليجار تقديم معلومات عن حالة الهجرة أو رقم الضامن االجتامعي كرشط لتجديد عقد اإليجار.
(للحصول عىل معلومات إضافية للمستأجرين أجنبيي املولد راجع صفحة الوقائع رقم  45لشعبة اإلسكان وتجديد املجتمع (.))DHCR

تف

إذا رغب املستأجر يف البقاء يف املسكن بعد انتهاء عقد اإليجار ،ففي هذه الحالة ال يجوز للمستأجر رفض توقيع عقد تجديد اإليجار املناسب .إذا رفض املستأجر التوقيع عىل
عقد تجديد اإليجار املناسب ،فإنه يكون عرضة إلجراءات الطرد.

ملعل

وما

يجوز للاملك إضافة الفقرات التالية لعقد تجديد اإليجار إذا مل تكن هذه الفقرات مضمنة يف عقد اإليجار السابق للمستأجر:

(أ)	 يجوز تعديل املالك لإليجار بنا ًء عىل أوامر مجلس إرشادات اإليجار أو شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع ()DHCR؛

ما

(ب)	 إذا ما منح املالك أو عقد اإليجار ترصي ًحا بإعادة التأجري أو التنازل عن امللكية ،يجوز للاملك تحصيل بدل إلعادة التأجري من املستأجر من الباطن أو املتنازل له،
رشيطة كون عقد اإليجار األسايس عقد تجديد إيجار .ومع ذلك ،يجوز تحصيل بدل إعادة التأجري حتى إذا مل تتم إضافة هذه الفقرة لعقد تجديد اإليجار( .نوقشت
إعادة التأجري يف الرشط  9من هذا امللحق)؛

د لت

قدي

(ج)	 رشوط زيادة اإليجار إذا تم الترصيح بها مبوجب القسم  423من قانون رضيبة األمالك العقارية :يجوز إضافة فقرة الشرتاك زيادة إيجار سنوية أو دورية بهيئة
أخرى لإليجار الخاضع لتنظيم القانون ،وذلك يف حالة الترصيح بها مبوجب القسم  423من قانون رضيبة األمالك العقارية.

ستن

 .7حقوق التوارث لعقد تجديد اإليجار

يف حالة ترك املستأجر للشقة نهائيًّا وقت عرض تجديد عقد اإليجار ،فإن أفراد األرسة الذين أقاموا مع املستأجر يف الشقة وكانت مسكنهم األسايس ملدة سنتني عىل األقل قبل
تركها نهائيًّا مبارشة (سنة واحدة ألفراد األرسة من كبار السن واألشخاص املعاقني) ،أو من بداية اإليجار أو بدء العالقة ،وذلك إذا كان أقل من هذه املدد ،لهم الحق يف تجديد
عقد اإليجار.

ا امل

هذ

يتضمن مصطلح "أحد أفراد األرسة" الزوجة ،أو االبن ،أو البنت ،أو ابن الزوجة ،أو بنت الزوجة ،أو األب ،أو األم ،أو زوج األم ،أو زوجة األب ،أو األخ ،أو األخت ،أو الجد ،أو
الجدة ،أو الحفيد ،أو الحفيدة ،أو الحمو ،أو الحامة ،أو زوج البنت ،أو زوجة االبن بالنسبة للمستأجر.
يتضمن أيضً ا مصطلح "أحد أفراد األرسة" أي شخص آخر يقيم مع املستأجر يف املسكن باعتباره مسكنه األسايس ،والذي ميكنه إثبات التزام عاطفي ومايل واعتامد متبادل بني
هذا الشخص واملستأجر .تم تحديد أمثلة األدلة التي يُنظَر لها يف تقرير تواجد التزام عاطفي ومايل واعتامد متبادل من عدمه يف لوائح حامية املستأجر .نوقشت حقوق
التوارث لعقد تجديد اإليجار أيضً ا بالتفصيل يف صفحة الوقائع رقم  30لشعبة اإلسكان وتجديد املجتمع (.)DHCR
 .8الخدمات
يجب تقديم إخطار للاملك أو وكيل اإلدارة ولكنها ليست رشطًا ،وذلك قبل تقديم شكوى تخفيض الخدمات لشعبة اإلسكان وتجديد املجتمع ( .)DHCRيُعطى الم َُّلك
الذين مل يحصلوا عىل إخطار كتايب مسبق من املستأجر وقتًا إضاف ًّيا للرد عىل الشكوى املق َّدمة لدى شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع ( .)DHCRيجب إرفاق تقرير من
وكالة املدينة املعنية عند تقديم طلبات عدم وجود التدفئة أو املاء الساخن.
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كل ظروف الحاالت الطارئة ال تتطلب إخطا ًرا كتاب ًّيا مسبقًا .تشمل هذه الظروف عىل سبيل املثال ال الحرص :أمر طرد (إخطار مدته  5أيام) ،أو حريقًا (إخطار مدته  5أيام)،
أو عدم وجود مياه يف الشقة ،أو عدم وجود حامم يعمل عىل نحو سليم ،أو انهيار السقف أو الحوائط أو رشوعها يف االنهيار ،أو انهيار األرضية ،أو عدم وجود وسائل تدفئة/ماء
ساخن يف الشقة بالكامل (يستدعي حدوث مخالفة) ،أو كون قفل باب الشقة األمامي مكسو ًرا أو ال يعمل ،أو عدم عمل املصاعد ،أو عدم وجود كهرباء يف الشقة بالكامل ،أو
(عدم عمل) نافذة الهروب يف حالة الحرائق ،أو ترسيب املياه (مياه مستمرة ،غرق التجهيزات الكهربائية يف املاء) ،أو كرس زجاج النافذة (ليس مرشوخًا) ،كرس/عدم صالحية
سالمل الهروب يف حاالت الحرائق ،أو كرس مكيف الهواء (موسم الصيف) .سوف يتم التعامل مع أي شكوى مق َّدمة إىل شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع ( )DHCRباستخدام
ً
منفصل
وستاجع يف أرسع وقت ممكن .من املستحسن أن يستخدم املستأجرون منوذ ًجا
منوذج الشعبة املناسب ترد بها أي حالة من هذه الحاالت الطارئة باألولوية القصوى ُ
من مناذج شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع ( )DHCRمع أي حاالت تسبب مشكالت وغري مدرجة يف قامئة ظروف الحاالت الطارئة.
بغض النظر عن
ال تؤثر بعض الظروف املعينة ،تم ذكر أمثلة لها يف لوائح حامية املستأجر ،التي لها أثر بسيط عىل املستأجرين عىل استخدام املكان واالستمتاع به وقد تحدث ّ
الصيانات الدورية للخدمات .ال ترتقي هذه الظروف إىل مستوى عدم صيانة الخدمات املطلوبة .يجوز وضع الوقت الذي انقىض أثناء فرتة عدم تقديم الخدمة املتنازع عليها
دليل افرتاض ًّيا عىل أن الظرف ذو أهمية دنيا.
ُعتب فقرة  4سنوات أو أكرث ً
دون تقديم شكوى عند تقرير كون الظرف ذا أهمية دنيا .ولهذا السبب ،سوف ت َ

قط

أي مبلغ خُصم من القيمة اإليجارية بأمر من شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع ( )DHCRيجب تخفيضه من خالل االئتامن ،أو التخفيض ،أو تعويض لإليجار حصل عليه
املستأجر مبوجب القسم235- .ب من قانون األمالك العقارية ("ضامن صالحية السكن") وترتبط بظرف أو عدة ظروف يغطيها أمر شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع
( .)DHCRللحصول عىل معلومات إضافية ،راجع صفحة الوقائع رقم  ،3ورقم  ،14ورقم  37لشعبة اإلسكان وتجديد املجتمع (.)DHCR
 .9إعادة التأجري والتنازل عن امللكية

وما

تف

يحق للمستأجر إعادة تأجري الشقة ،حتى وإذا كانت إعادة التأجري محظورة مبوجب عقد اإليجار ،وذلك رشيطة امتثال املستأجر امتثاالً تا ًّما لكل رشوط القسم 226-ب
من قانون األمالك العقارية .قد يخضع املستأجرون الذين ال ميتثلون لهذه املتطلبات إلجراءات الطرد .ال تحدد شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع ( )DHCRاالمتثال للقسم
226ب ،ولكن تحدده محكمة ذات اختصاص قضايئ .إذا قام املستأجر الذي يقيم يف الشقة مبوجب عقد تجديد اإليجار بإعادة تأجري شقته ،يجوز للاملك زيادة اإليجار مؤقتًابغض النظر عن قيام املالك بزيادة اإليجار وفقًا للمبلغ الذي حدده مجلس اإلرشادات يف خالل فرتة االثني عرش شه ًرا السابقة.
من خالل تعديل مجلس إرشادات اإليجار الحايل ّ
يجوز مترير هذه املبالغ عىل املستأجر من الباطن .ومع ذلك ،عند إنهاء عقد إعادة التأجري ،يجب إعادة اإليجار الخاضع لتنظيم القانون لقيمته السابقة دون أي زيادات مؤقتة.
تُعد زيادة اإليجار بدلً يوفره مجلس إرشادات اإليجار عند بدء رسيان عقد إيجار املستأجر ،ويرسي العمل به عند إعادة التأجري.

ما

قدي

ملعل

يحق للمستأجر الذي يعيد تأجري شقته تحصيل اإليجار املسموح به مبوجب قانون حامية املستأجرين يف حاالت الطوارئ ( )ETPAمن املستأجر من الباطن ،ويجوز له أيضً ا
يحصل املستأجر من املستأجر
تحصيل  10%كرسوم إضافية واجبة الدفع للمستأجر فقط إذا كانت الشقة التي يعاد تأجريها مفروشة بالكامل بأثاث ميلكه املستأجر .عندما ِّ
من الباطن أي إيجار إضايف يزيد عن الرسوم اإلضافية وبدل إعادة التأجري إن كان ساريًا ،يجب عليه أن يدفع غرامة ثالثة أمثال اإليجار غري املستحق للمستأجر من الباطن ،كام
قد يجب عليه أيضً ا دفع الفوائد ومصاريف املحامي .ويجوز أيضً ا خضوع املستأجر إلجراءات الطرد.
التنازل عن ملكية عقود اإليجار

د لت

ستن

يقوم املستأجر يف عملية التنازل عن امللكية بتحويل إجاميل الفرتة املتبقية من عقد إيجاره لصالح شخص آخر (املتنازل له) ،ويتنازل عن حقوقه يف إعادة السكن يف الشقة.

ا امل

مبوجب رشوط القسم 226-ب من قانون األمالك العقارية ،ال يجوز للمستأجر التنازل عن ملكية عقد اإليجار دون موافقة كتابية من املالك ،ما مل يُنص يف عقد اإليجار عىل
خالف ذلك رصاحة .إذا وافق املالك عىل التنازل عن عقد اإليجار ،يجوز للاملك زيادة اإليجار كام لو كان املتنازل يُربم عقد إيجار جدي ًدا عقب كون الشقة شاغرة بصفة دامئة.
يجب أن تظل هذه الزيادات جز ًءا من اإليجار الخاضع لتنظيم القانون يف عقد تجديد اإليجار التابع.

هذ

ال يطلب أن يتوفر لدى املالك أسس معقولة لرفض املوافقة عىل التنازل عن امللكية .ومع ذلك ،إذا رفص املالك املوافقة بصورة غري معقولة ،يجب عىل املالك إبراء ذمة املستأجر
من تذكري عقد اإليجار ،إذا أخطر املستأجر املالك يف غضون  30يو ًما بطلب إبراء الذمة.
إذا رفض املالك املوافقة عىل التنازل عن امللكية ولديه أسس معقولة لعدم املوافقة ،فال يكون بإمكان املستأجر التنازل عن امللكية وال يطلب من املالك إبراء ذمة املستأجر من
عقد اإليجار .للحصول عىل معلومات إضافية ،راجع صفحة الوقائع رقم  7لشعبة اإلسكان وتجديد املجتمع (.)DHCR
 .10متى يجوز للاملك رفض تجديد عقد اإليجار
ما دام املستأجر يدفع اإليجار القانوين الذي يحق للاملك ،يحق للمستأجر ،باستثناء بعض األسس التي نص عليها قانون حامية املستأجرين يف حاالت الطوارئ ()ETPA
ولوائح حامية املستأجرين ( ،)TPRالبقاء يف الشقة .ال يجوز للاملك مضايقة املستأجر من خالل االشرتاك يف سلوكيات متعمدة يُقصد منها إجبار املستأجر عىل ترك الشقة.
فيام ييل قامئة ببعض أسس الطرد وليس كل األسس:
دون موافقة شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع ( ،)DHCRيجوز للاملك رفض تجديد عقد اإليجار وتقديم دعوى طرد أمام محكمة مدنية عند انتهاء عقد اإليجار بنا ًء
عىل أي من األسس التالية:
	)أ(رفض املستأجر التوقيع عىل عقد تجديد اإليجار املناسب الذي عرضه املالك.
	)ب(عدم سكن املستأجر يف الشقة باعتبارها مسكنه األسايس .يجب عىل املالك إخطار املستأجر كتاب ًة بنيته لعدم تجديد عقد اإليجار يف غضون ما ال يقل عن  90يو ًما
وال يزيد عن  120يو ًما قبل تاريخ انتهاء عقد اإليجار.
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مبوافقة شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع ( ،)DHCRيجوز للاملك رفض تجديد عقد اإليجار بنا ًء عىل أي من األسس التالية:
	)أ(سعي املالك بحسن نية الستعادة الشقة بغرض هدم املبنى وإعادة بناء مبنى جديد؛ أو
	)ب(احتياج املالك للشقة أو لألرض من أجل استخدام املالك الشخيص من أجل أحد األعامل التجارية التي ميلكها ويديرها املالك.
ت ُق َّدم نسخة من طلب املالك للمستأجر ويحق له االعرتاض عىل الطلب .إذا ُمنحت املوافقة عىل طلب املالك ،يجوز له رفع دعوى طرد أمام محكمة مدنية.
 .11الطرد أثناء مدة رسيان عقد اإليجار
يجوز للاملك رفع دعوى أمام محكمة مدنية لطرد املستأجر أثناء مدة عقد اإليجار بنا ًء عىل األسس التي حددها قانون حامية املستأجرين يف حاالت الطوارئ ()ETPA
ولوائح حامية املستأجرين (.)TPR
فيام ييل قامئة ببعض أسس الطرد وليس كل األسس:

تف

(أ)	عدم دفع اإليجار؛

وما

(ب)مخالفة أحد االلتزامات األساسية لإلقامة؛
(ج)	اإلزعاج أو السامح به؛
(د)	استخدام الشقة أو السكن فيها عىل نحو يخالف القانون؛

ما

ملعل

قط

(هـ)	رفض دخول املالك للشقة دون وجه حق من أجل إجراء اإلصالحات الالزمة أو التحسينات التي يتطلبها القانون أو التي رصحت بها شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع
( ،)DHCRأو بغرض التفتيش أو العرض .يجب أن يحصل املستأجر عىل إخطار ملدة  5أيام عىل األقل بأي عمليات تفتيش أو عرض ،لالستعداد مبا يتناسب مع
املستأجر واملالك م ًعا ،حتى يتمكن املستأجر من التواجد أثناء التفتيش أو العرض .ال يجوز أن يُطلب من املستأجر السامح بالدخول من أجل التفتيش أو العرض إذا
كان هذا الطلب يتعارض مع عقد اإليجار.

د لت

قدي

تم تحذير املستأجرين من أن التسبب يف حدوث مخالفات للصحة ،أو السالمة ،أو معايري النظافة التي وضعتها قوانني الحفاظ عىل اإلسكان ،أو السامح بارتكاب أحد أفراد
أساسا لدعوى قضائية من املالك.
األرسة لهذه املخالفات أو املقيمني باملنزل أو أحد الضيوف ،حيث قد ميثل ذلك ً

ستن

 .12التحويل لإلسكان التعاوين والسكن املشرتك

ا امل

ال يزال بإمكان املستأجرين الذين ال يشرتون شققهم مبوجب خطة التحويل غري القابلة للطرد الحصول عىل حامية قانون تثبيت اإليجار .ينظم املدعي العام لوالية نيويورك
عمليات التحويل .سوف تحتوي أي خطة تحويل لإلسكان التعاوين أو السكن املشرتك مقبولة من مكتب املدعي العام لوالية نيويورك عىل بعض املعلومات الخاصة بحقوق
املستأجرين ووسائل حاميتهم .يتوفر كتيب املعلومات الخاصة مبوضوع التحويل بصفة عامة من خالل مكتب املدعي العام لوالية نيويورك.

هذ

 .13برنامج اإلعفاء من زيادة اإليجار لكبار السن واملعاقني
ميكن أن يتأهل املستأجرون الذين تبلغ أعامر أزواجهم  62عا ًما ،أو أكرب ،أو املعاقون ،والذين ال يتجاوز مستوى دخل أرستهم مستوى الدخل املحدد للحصول عىل إعفاء من
زيادات اإليجار اإلرشادية ،وزيادات اإليجار بسبب الصعوبة ،وزيادة اإليجار نظري التحسينات الرئيسية الكبرية وتخفيض اإليجار نظري التحويالت الكهربائية الفرعية املعتمدة
من شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع ( .)DHCRيكون هذا اإلعفاء فقط من أجل جزء من الزيادة تسبَّب يف تجاوز إيجار املستأجر لربع دخل األرسة "الصايف" ،وال يتاح من
أجل الزيادات التي ترتكز عىل الخدمات الجديدة أو املعدات الجديدة داخل الشقة .ميكن توجيه أي أسئلة بخصوص برنامج إعفاء كبار السن من زيادة اإليجار ()SCRIE
وبرنامج إعفاء املعاقني من زيادة اإليجار ( )DRIEلشعبة اإلسكان وتجديد املجتمع.
بغض النظر عن
عندما ُينح أحد كبار السن أو املعاقني إعفاء من زيادة اإليجار ،يجوز للاملك الحصول عىل ائتامن الرضائب العقارية من البلدية يساوي مبلغ إعفاء املستأجرّ .
كل ما سبق ،ال يزال يجب عىل كبار السن أو املعاقني الذين يحصلون عىل اإلعفاء من زيادة اإليجار دفع إيجار شهر كامل كإيداع تأمني .للحصول عىل معلومات إضافية ،راجع
صفحة الوقائع رقم  ،20ورقم  21لشعبة اإلسكان وتجديد املجتمع (.)DHCR
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 .14الحاالت الخاصة واالستثناءات
يجوز تطبيق بعض القواعد الخاصة املتعلقة باإليجار الخاضع للتثبيت والخدمات املطلوبة عىل املباين املنشأة حديثًا والخاضعة التفاقية تنظيمية و/أو التي تحصل عىل تخفيض
أو إعفاء رضيبي ،واملباين املعاد تأهيلها مبوجب بعض برامج التمويل الفيدرالية أو التابعة لوالية نيويورك أو برامج تأمني الرهن العقاري ،أو القسائم التي تعتمد عىل املرشوع.
يجوز للوكالة الحكومية املرشفة التي تحدد اإليجار القانوين األويل تحديد اإليجارات التفضيلية .ليس من الرضوري أن تُطبَّق القواعد التي ذُكرت يف هذا امللحق عىل الشقق
الخاضعة لتثبيت اإليجار املوجودة يف الفنادق أو األماكن السكنية الدامئة التي بها خدمات متعاقد عليها مع الحكومة لصالح األفراد غري القادرين أو األفراد ذوي اإلعاقة
املرشدين أو املعرضني لخطر الترشد.
 .15الرسوم اإلضافية ملكيف الهواء
يُس َمح لل ُم َّلك بتحصيل رسوم إضافية من مستأجري اإليجار الخاضع للتثبيت نظري استخدام مكيفات الهواء .تقوم شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع ( )DHCRبإصدار
تحديث سنوي للنرشة التشغيلية التي تحدد الرسوم اإلضافية القانونية للعام .يُح َّدد مبلغ رسوم إضافية واحد للمستأجرين يف املباين التي يتم فيها تضمني الكهرباء يف اإليجار.
ت ُح َّدد أيضً ا رسوم إضافية أخرى للمستأجرين الذين يدفعون مقابل استخدامهم الشخيص للكهرباء .ال تصبح هذه الرسوم اإلضافية جز ًءا من اإليجار الخاضع لتنظيم القانون.
(راجع النرشة التشغيلية رقم  84-4وصفحة الوقائع رقم .)27

قط

تف

 .16الرسوم اإلضافية للغساالت ،واملجففات ،وغساالت األطباق التي يركبها املستأجر

ما مل يشرتط عقد اإليجار خالف ذلك ،ال يُطلب من الم َُّلك السامح للمستأجرين برتكيب الغساالت ،أو املجففات ،أو غساالت األطباق .عندما يطلب املستأجر إذن املالك لرتكيب
هذا الجهاز أو األجهزة ،سواء أكانت تُركَّب بصفة دامئة أم كانت محمولة ،ويوافق املالك عىل ذلك ،يجوز للاملك تحصيل رسم إضايف أو رسوم إضافية .ت ِ
ُصدر شعبة اإلسكان
وتجديد املجتمع ( )DHCRتحديثات دورية للنرشة التشغيلية التي تحدد الرسوم اإلضافية للغساالت ،واملجففات ،وغساالت األطباق .تُح َّدد مجموعة رسوم إضافية واحدة
للمستأجرين يف املباين التي يتم فيها تضمني الكهرباء يف اإليجار .تُح َّدد أيضً ا مجموعة رسوم إضافية أخرى للمستأجرين الذين يدفعون مقابل استخدامهم الشخيص للكهرباء.
ال تصبح هذه الرسوم اإلضافية جز ًءا من اإليجار( .راجع النرشة التشغيلية رقم .)2005-1

ما

 .17اإليجار التفضييل

ملعل

وما

اإليجار التفضييل هو اإليجار الذي يوافق املالك فيه عىل تحصيل مبلغ إيجاري أقل من اإليجار الذي حدده القانون والذي يجوز للاملك قانونًا تحصيله .يجب كتابة
اإليجار الخاضع لتنظيم القانون يف عقد تأجري الشقة الشاغرة وكل عقود تجديد اإليجار التالية حتى يتم الحفاظ عليه .يتطلب قانون تثبيت اإلسكان وحامية املستأجرين
( )HSTPAالذي بدأ العمل به يف  14يونيو  2019بجانب استمرار سامحه بزيادة قيمة اإليجارات القانونية والتفضيلية وقت تجديد عقد اإليجار رضورة استمرار عرض
ُحصل عند تجديد عقد اإليجار التفضييل من خالل تطبيق زيادة اإلرشاد السارية
حصل بالفعل وقت تجديد عقد اإليجار .يجب تحديد زيادة اإليجار التي ت َّ
أي إيجار تفضييل يُ َّ
عىل اإليجار التفضييل .ال يجوز تحصيل اإليجار القانوين حتى تصبح الشقة شاغرة وميكن عرضه عىل مستأجر الشقة الشاغرة الجديد التايل ،وذلك برشط إدراج اإليجار القانوين
واإليجار التفضييل يف عقد اإليجار األويل الذي يعرض اإليجار التفضييل وكل عقد إيجار الحق يعرض اإليجار التفضييل حتى تصبح الشقة شاغرة .يجوز تطبيق االستثناءات
الواردة عىل هذه املتطلبات عىل اإليجارات التفضيلية التي أُنشئت من خالل اتفاقات تنظيمية.

ا امل

ستن

هذ
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د لت

قدي
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 اإلتاحة اللغوية.18
Copies of the Rider are available for informational purposes only, in languages required by DHCR’s
Language Access. Plan and can be viewed at www.hcr.ny.gov. However, the Rider is required to be
offered and executed in English only, at the issuance of a vacancy lease or renewal lease. The DHCR
RTP-8 Renewal Lease Form is also required to be offered and executed in English only.
Copias de la Cláusula están disponibles con fines informativos en los idiomas requeridos por el Plan de
Acceso Lingüístico de la DHCR y se pueden ver en www.hcr.ny.gov. Sin embargo, se requiere que la
Cláusula se ofrezca y ejecute en inglés solamente, en la emisión de un contrato de arrendamiento por
desocupación o contrato de renovación de arrendamiento. El Formulario del Contrato de Renovación de
Arrendamiento RTP-8 de la DHCR también se debe ofrecer y ejecutar en inglés solamente.

قط

Kopi Dokiman Siplemantè a disponib pou bay enfòmasyon sèlman, nan lang ki obligatwa dapre
Plan Aksè nan Lang DHCR epi ou kapab wè yo sou sitwèb www.hcr.ny.gov. Men, yo fèt pou bay ak
egzekite Dokiman Siplemantè a nan lang Anglè sèlman, lè y ap bay yon nouvo kontra lwaye oswa yon
renouvèlman kontra lwaye. Pwopriyetè kayla gen obligasyon tou pou bay ak egzekite Fòm Renouvèlman
Kontra Lwaye DHCR RTP-8 nan lang Anglè sèlman.

تف

وما

Copie della postilla sono disponibili per finalità esclusivamente informative nelle lingue previste dal
Piano di assistenza linguistica (Language Access Plan) del DHCR e sono consultabili sul sito www.
hcr.ny.gov. La postilla, tuttavia, va presentata e resa esecutiva solo in lingua inglese, alla stipula di un
contratto di locazione di immobile libero o di rinnovo. Anche il modulo del contratto di rinnovo RTP-8
del DHCR va presentato e perfezionato solo in lingua inglese.

ملعل

ما

Копии данного Приложения доступны исключительно в информационных целях на языках,
предусмотренных Программой языкового доступа (Language Access Plan) Жилищнокоммунальной администрации на сайте www.hcr.ny.gov. Однако настоящее Приложение должно
быть предложено и подписано исключительно на английском языке при подписании вновь
заключенного договора аренды или договора о продлении срока аренды. Форма продления
срока аренды RTP-8 Жилищно-коммунальной администрации также должна быть предложена и
подписана исключительно на английском языке.

قدي

د لت

ستن

附加條款副本僅供參考，其語言格式以 DHCR 「語言服務計畫」之規定為準，且可於 www.hcr.
ny.gov 查看。不過，於交付空房租約或續期租約時，本附加條款之版本與履行效力仍以英文版
為主。房東亦須提 供英文版的「DHCR RTP-8 續期租約表」，且履行效力同樣以英文版為主。

ا امل

هذ

본 특약서의 사본은 DHCR의 언어 액세스 계획(Language Access Plan)에서 요구하는
언어로 정보 제공의 목적으로만 제공되며, www.hcr.ny.gov 에서 볼 수 있습니다. 하지만 본
특약서는 공실 임대 계약서 또는 갱신 임대 계약서 발행 시에 는 영어로만 제공 및 작성해야
합니다. DHCR RTP-8 갱신 임대 계약서(Renewal Lease Form)도 영어로만 제공 및
작성해야 합니다.
) ومن املمكن عرضها منDHCR(  باللغات التي تتطلبها خطة اإلتاحة اللغوية لشعبة اإلسكان وتجديد املجتمع،تتوفر نسخ من امللحق ألغراض تقديم املعلومات فقط
 يطلب. عند إصدار عقد تأجري الشقة الشاغرة أو عقد تجديد اإليجار، يجب عرض امللحق واستكامله باللغة اإلنجليزية فقط، ومع ذلك.www.hcr.ny.gov خالل املوقع
.) باللغة اإلنجليزية فقطDHCR(  لشعبة اإلسكان وتجديد املجتمعRTP-8 أيضً ا تقديم واستكامل منوذج عقد تجديد اإليجار
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 .19الرسوم
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 ت ُذكَر 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 فقط يف حالة صدور أمر من قايض املحكمة.

قط

الرسوم املعقولة املفروضة من أجل إجراء تحريات عند التقدم للتأجري والتي ال يجوز أن تتجاوز  20دوال ًرا لكل مستأجر يخضع لعملية التحريات.

تف

ُفصل رسوم حراس النوافذ ( 10دوالرات لكل حارس) يف صفحة وقائع شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع رقم .25
ت َّ

تحدد البلدية املحلية رسوم أجهزة إنذار الدخان ،وأجهزة الكشف عن أول أكسيد الكربون ،وأجهزة الكشف عن الغاز الطبيعي.

وما

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.

ما

ملعل

ُفصل رسوم مكيفات الهواء والغساالت التي يركِّبها املستأجر ،واملجففات ،وغساالت األطباق يف النرشة التشغيلية رقم  84-4الصادرة عن شعبة اإلسكان وتجديد
ت َّ
املجتمع والنرشة التشغيلية رقم  2005-1الصادرة عن شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع.

قدي

ُفصل رسوم عمليات القياس الفرعية يف النرشة التشغيلية رقم  2014-1الصادرة عن شعبة اإلسكان
رسوم عمليات القياس الفرعية أو خدمات املرافق األخرى .ت َّ
وتجديد املجتمع.

الرسوم غري القانونية:

ستن

د لت

رسوم إجراء تحريات عن املستأجرين املقيمني حال ًّيا يف املكان والخاضعني لتثبيت اإليجار.

ا امل

ال يجوز فرض الرسوم عىل املستأجر من أجل إجراء تحريات عن زميل يف الغرفة محتمل أو فرد إضايف من أفراد األرسة.

هذ

إيداعات أمن الحيوانات األليفة أو الرسوم امل ُق َرتحة لحيوان الخدمة أو املخالفة لقانون اإلسكان العادل.
يحظر فرض رسوم من أجل حامالت مكيف الهواء الذي يركِّبه املالك.

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  20دوال ًرا التي يدفعها الم َُّلك للبلدية عن كل شقة مثبتة من املستأجر باعتبارها رسو ًما.
ال يجوز أن ت َّ

يحق للمستأجرين الذين ُح ِّصلت منهم رسوم 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.

(9/19) (ETPA) RA-LR1

الصفحة  12من 13

تذييل
بعض الوكاالت التي ميكن أن تقدم املساعدة
شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع ( )DHCRيف والية نيويورك
إن شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع ( )DHCRهي وكالة حكومية لها سلطة إدارة وتطبيق قوانني اإليجار .بإمكان املستأجرين االتصال بشعبة اإلسكان وتجديد املجتمع
( )DHCRمن خالل املوقع اإللكرتوين www.hcr.ny.gov :أو من خالل زيارة مكتب املعلومات العامة الخاص بنا واملذكور أدناه من أجل الحصول عىل املساعدة.

قط

املدعي العام لوالية نيويورك www.ag.ny.gov -
Broadway, New York, NY 10271 120

تف

دائرة مكافحة االحتيال وحامية املستهلك

 -تحقق يف املامرسات التجارية غري القانونية أو االحتيالية وتحظرها؛ مبا يف ذلك اإليجار غري املستحق وإساءة استعامل الم َُّلك إليداع التأمني.

دائرة التمويل العقاري

ملعل

وما

 تدير وتطبِّق القوانني التي تحكم التحويل لإلسكان التعاوين والسكن املشرتك .وتحقق يف الشكاوى التي يقدمها املستأجرون يف املباين التي تخضع للتحويل لإلسكانالتعاوين أو السكن املشرتك وتتعلق بادعاءات بحدوث إفصاح غري مناسب ،ومضايقة وتقديم معلومات مضللة.

ما

ميكن االتصال بالعديد من الوكاالت املوجودة يف مدينة نيويورك مثل إدارة تطوير اإلسكان والحفاظ عليه ،والتمويل ،واملباين من خالل الرقم .311

قدي

اعتمدت شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع ( )DHCRهذا النموذج وحجم الخط مبا يتوافق مع القسم (2522.5ج) من ترشيع تثبيت اإليجار (.)RSC

ا امل

ستن

هذ
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د لت
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