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هو تحديث شامل لقوانني تنظيم اإليجار يف نيويورك.

فيام ييل نظرة عامة عىل بعض أبرز التغيريات وتأثريها يف مستأجري الشقق الخاضعة لتنظيم اإليجار:
اإليجار التفضييل

●إذا كنت مستأج ًرا إلحدى الشقق الخاضعة لتثبيت اإليجار وقام مالك العقار
بعرض قيمة إيجارية أقل من اإليجار الخاضع لتنظيم القانون ،ففي هذه
الحالة يكون لديك إيجار تفضييل.
● ال تجوز زيادة إيجار املستأجرين الذين يدفعون إيجا ًرا تفضيل ًّيا يف  14يونيو
 ،2019سواء بدأ عقد إيجارهم قبل أو يف أثناء أو بعد هذا التاريخ ،ليصل إىل
اإليجار الخاضع لتنظيم القانون يف عقد تجديد إيجارهم التايل.
● مبجرد إخالء املستأجر للشقة ،يجوز للاملك أن يتقاىض حتى قيمة اإليجار
الخاضع لتنظيم القانون من املستأجر التايل بصفة قانونية ،يُستثنى من ذلك
بعض الحاالت املحدودة للغاية.

زيادات الشقة الشاغرة

● مل يعد بإمكان الم َُّلك تطبيق  20%زيادة عىل إيجار الشقة عندما تصبح
شاغرة .باإلضافة إىل ذلك ،ال يُس َمح ألي مجلس إرشاد إيجار بوضع زيادة شقة
شاغرة عىل نحو منفصل .يجوز تطبيق إرشاد لعقد اإليجار ملدة سنة أو سنتني،
وذلك يف حالة ترصيح املجلس بذلك.

التحسينات الرئيسية الكبرية

● يجب إزالة الزيادات نظري التحسينات الرئيسية الكبرية (التحسينات التي
تتم عىل كامل املبنى مثل الغاليات ،والنوافذ واألسطح التي تُع َرف باسم
التحسينات الرئيسية الكبرية ( ))MCIمن اإليجار عقب  30عا ًما بعد تاريخ
رسيان تطبيق الزيادة؛ مبا يف ذلك أي زيادات منحها مجلس إرشادات اإليجار
ُعتب زيادات دامئة عىل اإليجار.
ولن ت َ
●تُحد زيادات اإليجار نظري التحسينات الرئيسية الكبرية ( )MCIبحيث ال
تتجاوز  2%أكرث من إيجار املستأجر الحايل وقت منح التحسينات الرئيسية

الكبرية ( .)MCIيف مدينة نيويورك ،يُ َعد ذلك تخفيضً ا من غطاء زيادة اإليجار
البالغ  ،6%أما يف املقاطعات التي يرسي فيها قانون حامية املستأجرين يف
حاالت الطوارئ ،يُ َعد ذلك تخفيضً ا من الغطاء البالغ .15%
● يُطبَّق غطاء  2%عىل التحسينات الرئيسية الكبرية ( )MCIالحالية نظري أي
زيادة عىل اإليجار تبدأ يف  14يونيو  2019أو بعد ذلك التاريخ .لذا سوف
تخضع أي زيادات مستقبلية بنا ًء عىل هذه التحسينات الرئيسية الكبرية ()MCI
للغطاء السنوي البالغ  2%وذلك يف حالة منح التحسينات الرئيسية الكبرية
( )MCIيف خالل السنوات السبع املاضية.
●سوف يتم حاليًّا خفض نفقات التحسينات الرئيسية الكبرية ( )MCIالشهرية
تغي معادلة حساب النفقات .متت زيادة مدة
التي ت ُف َرض عىل املستأجر بسبب ُّ
تقسيم التحسينات الرئيسية الكبرية ( )MCIحتى  12عا ًما بالنسبة للمباين التي
بها  35وحدة أو أقل و 12.5عا ًما بالنسبة للمباين التي بها أكرث من  35وحدة.
●لقد اختلفت مسؤولية تحديد ما يؤهل كتحسينات رئيسية كبرية ( )MCIكث ًريا
كام سوف تُح َّدد النفقات املعتمدة للتحسينات الرئيسية الكبرية ( )MCIبنا ًء عىل
جدول النفقات املعقولة الذي يضعه مكتب املنازل وتجديد املجتمع (.)HCR
●سيقوم مكتب املنازل وتجديد املجتمع ( )HCRمبراجعة وتدقيق نسبة 25%
من التحسينات الرئيسية الكبرية ( )MCIامل ُص َّدق عليها سنويًّا.

التحكم يف اإليجار

●سوف يتم حال ًّيا احتساب زيادات اإليجار ملستأجري الشقق الخاضعة للتحكم يف
اإليجار بحسب متوسط زيادات السنوات الخمس السابقة لعقود تجديد الشقق
الخاضعة لتثبيت اإليجار التي وضعها مجلس إرشادات اإليجار.
● لن يُضطَر مستأجرو الشقق الخاضعة للتحكم إىل دفع أو زيادة إيجارهم نظري
ترصيح الوقود وبجانب التكاليف.
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تحسينات الشقق الفردية

● يجب إزالة زيادات اإليجار نظري تحسينات الشقق الفردية ( )IAIsمن اإليجار
عقب  30عا ًما بعد تاريخ رسيان تطبيق الزيادة؛ مبا يف ذلك أي زيادات منحها
ُعتب زيادات دامئة عىل اإليجار.
مجلس إرشادات اإليجار ولن ت َ
●تُحد زيادات اإليجار نظري تحسينات الشقق الفردية ( )IAIsباملعادلة التالية:
الحد األقىص  15000دوالر للتحسينات عىل مدار مدة  15سنة مقابل ثالثة
تحسينات شقق فردية ( )IAIsمنفصلة ال أكرث.
● يجب عىل الم َُّلك إزالة املخالفات الخطرة يف الشقق قبل تطبيق زيادة اإليجار
نظري تحسينات الشقق الفردية (.)IAI
●يجب تقديم إثبات تحسينات الشقق الفردية ( )IAIsالتي تُجرى عىل الشقة
أثناء سكنها من خالل موافقة كتابية عن علم وقيام املالك بتحميلها يف قاعدة
البيانات املركزية.
●سوف يتم حال ًّيا خفض نفقات تحسينات الشقق الفردية ( )IAIالشهرية التي
تغي معادلة حساب النفقات .متت زيادة مدة
ت ُف َرض عىل املستأجر بسبب ُّ
تقسيم تحسينات الشقق الفردية ( )IAIsحتى  14عا ًما بالنسبة للمباين التي
بها  35وحدة أو أقل و 15عا ًما بالنسبة للمباين التي بها أكرث من  35وحدة.

اإليجار غري املستحق

● أصبح متا ًحا للمستأجرين حاليًّا مدة ست سنوات من أجل املطالبة باإليجار
غري املستحق .فيام سبق ،كان يحق للمستأجر املطالبة باإليجار غري املستحق
الذي دفعه يف إطار أربع سنوات فقط واملطالبة بالتعويضات عن مدة
السنوات األربع تلك.
●لقد تم متديد مدة حصول املستأجر عىل التعويضات؛ مبا يف ذلك التعويضات
املضاعفة (ثالثة أضعاف) ،كنتيجة لإليجار غري املستحق املتحصل عن عمد إىل
ست سنوات.
● مل يعد بإمكان الم َُّلك تج ُّنب التعويضات املضاعفة ،وذلك بسبب ردهم لإليجار
غري املستحق عقب تقديم الشكوى.

اإلسكان املحمي غري الربحي

● تُق َّدم حامية اإلسكان مبوجب قانون تثبيت اإليجار لبعض املؤسسات غري
الربحية التي تؤجر شققًا خاضعة لتثبيت اإليجار مبوجب عقود حكومية
لخدمة األفراد غري القادرين أو األفراد ذوي اإلعاقة أو األفراد املرشدين أو
املعرضني لخطر الترشد وكذلك سكان هذه الشقق.

رفع الرقابة عن اإليجار املرتفع/الدخل املرتفع

●مل يَ ُعد ممك ًنا إزالة الشقق من تثبيت اإليجار بسبب تجاوز إيجارها ملبلغ معني
أو بسبب ارتفاع دخل املستأجر فوق مبلغ معني.
●لقد أُ ِ
بطل رشط رفع الرقابة عن اإليجار املرتفع للشقة الشاغرة ،الذي كان ينهي
تنظيم اإليجار بالنسبة للشقة عندما يتجاوز إيجارها الحد املوضوع وتصبح
الشقة بعد ذلك شاغرة.
● لقد أُ ِ
بطل رشط رفع الرقابة عن الدخل املرتفع للشقة الشاغرة ،الذي كان ينهي
تنظيم اإليجار بالنسبة للشقة عندما يكون دخل املستأجر  200000دوالر
أو أكرث يف العامني التاليني وتجاوز إيجار الشقة للحد املوضوع.
●هناك استثناء بالنسبة لوحدات معدل السوق ذات التخفيض الرضيبي
) ، 421-a(16حيث سيستمر التعامل معها باعتبارها خاضعة لإلصدار
السابق من القانون.
●تظل الوحدات التي أُلغيت القيود التنظيمية عنها قبل  14يونيو  2019كام
هي دون قيود تنظيمية.

رشوط سكن املالك

● يجوز حاليًّا لل ُم َّلك الذين يختارون السكن يف أحد املباين التي ميلكونها السكن
يف وحدة واحدة من الوحدات الخاضعة لتنظيم اإليجار وذلك لهم بصفة
شخصية أو ألحد أفراد أرستهم .يحظى السكان الذين يقيمون باملكان ملدة
 15عا ًما أو امل ُِس ُّنون أو املعاقون بوسائل حامية إضافية مبوجب التغيريات
التي طرأت عىل رشوط سكن املالك.
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