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أحد مطبوعات شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع عن إدارة اإليجار

رقم 14 تخفيضات اإليجار من أجل الخدمات املخفضة

صفحة الوقائع

التعريفات
شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع )DHCR(: تعد 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. 

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.

نظرة رسيعة

تصف حقوق املستأجر يف الحصول عىل تخفيض اإليجار يف حالة معاناته من تخفيض يف الخدمات املقدمة للشقة أو املقدمة للمبنى ككل.

امللخص والنقاط البارزة
يجوز للمستأجر الذي يحصل عىل خدمة منخفضة يف شقة فردية أو يف املبنى أن يقدم شكوى مستخدًما النموذج املخصص لذلك.

•  تفحص شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع )DHCR( الشكاوى التي تردها وتوثقها، وتقدم نسخة منها للاملك، كام يجوز لها التحقق من العملية

الحاالت املوصوفة.

•  سوف تُصدر شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع )DHCR( أمرًا كتابيًّا ميكن أن يقلل القيمة اإليجارية ويأمر بإجراء اإلصالحات.

•  يطبق تاريخ الرسيان بالنسبة ملستأجري الشقق الخاضعة لتثبيت اإليجار بأثر رجعي حتى اليوم األول من الشهر التايل إلخطار شعبة مدد تخفيض اإليجار

اإلسكان وتجديد املجتمع )DHCR( املالك بالشكوى. بالنسبة ملستأجري الشقق الخاضعة لتثبيت اإليجار، يكون تاريخ الرسيان هو 

اليوم األول من الشهر التايل لصدور األمر.

 •  يف الغالب يكون مبلغ تخفيض اإليجار بالنسبة ملستأجري الشقق الخاضعة لتثبيت اإليجار هو زيادة إرشاد تجديد عقد اإليجار 

 التي تم تحصيلها مؤخرًا. بالنسبة ملستأجر الشقق الخاضعة للتحكم، يكون املبلغ عبارة عن دوالر واحد تحدده شعبة اإلسكان 

.)DHCR( وتجديد املجتمع

•   بالنسبة ملستأجري الشقق الخاضعة لتثبيت اإليجار، لن يتم إصدار أمر استعادة القيمة اإليجارية إال بعد تصحيح كل الخدمات املدرجة 

يف أمر تخفيض اإليجار. بالنسبة للشقق الخاضعة للتحكم يف اإليجار، ميكن إصدار أوامر استعادة إيجار جزئية.
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صفحة الوقائع

حقوق املستأجر عندما ال يلتزم املالك بالخدمات

 من املستحسن أن يقوم املستأجر الذي يحصل عىل خدمة منخفضة يف شقة فردية أو يف املبنى بالتواصل مع مالك العقار كتابيًّا يف البداية، كام هو موضح يف الفقرة 

التالية. ومع ذلك، مل يعد تقديم إخطار كتايب مسبق صادر من املستأجر وموجه للاملك أحد املتطلبات. ولن يتم اعتبار عدم تقدميه للاملك ولشعبة اإلسكان 

وتجديد املجتمع )DHCR( أساًسا لرد الشكوى، وذلك مبوجب تعديالت ترشيع اإليجار لعام 2014. إذا مل يؤدِّ تقديم إخطار كتايب لحل املشكلة، يجوز للمستأجر 

 .)DHCR( تقديم شكوى لشعبة اإلسكان وتجديد املجتمع

 يجوز للمستأجر بالنسبة للشكاوى الفردية أن يستخدم “منوذج تخفيض اإليجار بناء عىل الخدمات املخفضة - شقة فردية”)منوذج شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع 
)DHCR رقم RA-81( من أجل تقديم شكوى بشأن أوضاع الشقة. يجوز أيًضا تقديم الشكوى عرب اإلنرتنت عىل الرابط www.hcr.ny.gov. بالنسبة للشكاوى 

املتعلقة بانخفاض الخدمات يف كامل املبنى، يجوز للمستأجر أو من ميثله تقديم “طلب تخفيض اإليجار بناء عىل الخدمات املخفضة يف كامل املبنى”)منوذج شبعة 
اإلسكان وتجديد املجتمع رقم RA-84(. يجوز للمستأجر إرفاق نسخة من الخطاب الذي أرسله للاملك أو الوكيل مع إثبات اإلرسال بالربيد أو التسليم )مثل: 
شهادة اإلرسال بالربيد، أو شهادة االستالم بالربيد أو إيصال موقع من املالك أو الوكيل بإقرار التسليم الشخيص(. يجب تقديم الشكاوى لشعبة اإلسكان وتجديد 

املجتمع )DHCR( يف مدة ال تقل عن 10 أيام من تاريخ كتابة الخطاب للاملك.

بالنسبة لظروف الحاالت الطارئة، ال يشرتط تقديم إخطار كتايب مسبق للاملك قبل تقديم الشكوى لشعبة اإلسكان وتجديد املجتمع )DHCR(. ظروف الحاالت 

الطارئة هي: أمر طرد )إخطار مدته 5 أيام(، أو حريق )إخطار مدته 5 أيام(، 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 مكسوًرا 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 مرشوًخا(، كرس/عدم صالحية سالمل الهروب يف حاالت الحرائق، أو كرس 

مكيف الهواء )موسم الصيف(. سوف يتم التعامل مع أي شكوى مقدمة إىل شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع )DHCR( ترد بها أي حالة من هذه الحاالت الطارئة 

مت عرب اإلنرتنت أم باستخدام طلب ورقي. بالنسبة للشكاوى املقدمة ورقيًّا، من املستحسن أن يستخدم  باألولوية القصوى وسرُتاجع يف أرسع وقت ممكن، سواء أقُدِّ

املستأجرون منوذًجا منفصاًل من مناذج شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع )DHCR( مع أي حاالت تسبب مشكالت وغري مدرجة يف قامئة ظروف الحاالت الطارئة. 

اإلجراءات املتبعة عند تقديم شكوى الخدمات املنخفضة

سوف تفحص شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع )DHCR( هذه الطلبات وتوثقها وترسل إقراًرا به رقم التوثيق/ الشكوى للمستأجر )املستأجرين(. . 	

 يعتمد اإلطار الزمني لرد املالك عىل طبيعة الشكوى. تُرَسل نسخة من شكوى/ طلب املستأجر للاملك ويُعطى املالك مهلة زمنية محددة للرد. يجوز . 	

لشعبة اإلسكان وتجديد املجتمع يف كل األحوال أن متنح املالك متديًدا معقواًل لوقت الرد.

 إذا كانت إجابة املالك مناسبة للقرار، يجوز لشعبة اإلسكان وتجديد املجتمع )DHCR( أن تُرسل نسخة للمستأجر الذي يحصل بدوره عىل مهلة . 	

زمنية للرد. يجوز لشعبة اإلسكان وتجديد املجتمع أن تحدد موعًدا إلجراء فحص أثناء عملية مراجعة الطلب.

 إذا وضح الدليل عدم التزام املالك بالخدمات املطلوبة، فبإمكان شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع )DHCR( إصدار أمر كتايب يوجه املالك الستعادة . 	

الخدمات وتقليل القيمة اإليجارية للشقة. سوف يظل هذا األمر ساريًا حتى يتقدم املالك لشعبة اإلسكان وتجديد املجتمع )DHCR( ويحصل عىل 

أمر استعادة اإليجار الذي يثبت استعادة الخدمات. يجوز لشعبة اإلسكان وتجديد املجتمع )DHCR( إصدار أمر متعلق بالعنارص التي مل ترد يف 

الخطاب الذي أرسله املستأجر للاملك.

أحد مطبوعات شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع عن إدارة اإليجار

متت املراجعة يف )07/2022( 



www.hcr.ny.gov :الموقع اإللكتروني
pg. #14 3 من 4

)DHCR( حقوق املستأجر عندما ال يلتزم املالك بأمر تخفيض الخدمة الصادر من شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع

إذا مل يستعد املالك الخدمات و/أو يصحح الظروف الخاصة يف غضون 30 يوًما بعد تاريخ إصدار األمر، يجوز للمستأجر تقديم "تأكيد املستأجر عىل عدم االلتزام" 

)منوذج شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع )DHCR رقم RA-22.1(، وذلك لطلب البدء يف إجراءات االلتزام. كام يُسمح للمستأجر بتقليل القيمة اإليجارية الخاصة 

به وفًقا لألمر الصادر.

اإلجراءات املتبعة يف حالة عدم حصول املالك عىل حق الوصول إىل الشقة من أجل إجراء اإلصالحات

إذا حاول املالك ولكن مل يتمكن من الحصول عىل حق الوصول للشقة السكنية املعنية من أجل تصليح الخدمة أو العطل الحادث للمعدات، ففي هذه الحالة يجب 

ه أحد املفتشني ليك يذهب مع املالك أو  عىل املالك الترصيح بذلك يف الرد الخاص به. يجوز لشعبة اإلسكان وتجديد املجتمع )DHCR( مبجرد استالم الرد أن توجِّ

د تقديم حق الوصول من عدمه. حتى يتسنى لشعبة اإلسكان وتجديد املجتمع )DHCR( تنسيق عملية الفحص، يجب عىل  وكيل املالك إىل الشقة السكنية وتحدِّ

املالك اإلشارة إىل حرمانه من حق الوصول يف الرد الذي يقدمه للشعبة ويجب عليه إرفاق نسخ من الخطابني املرسلني للمستأجر من أجل املحاولة لرتتيب إمكانية 

دخول الشقة. يجب إرسال كل خطاب عرب الربيد قبل تاريخ دخول الشقة بثامنية أيام عىل األقل، ويجب إرساله باستخدام الربيد املسجل وطلب إيصال إعادة. قد 

يُسَمح ببعض االستثناءات عىل متطلبات الفحص هذه وذلك طبًقا لظروف الحاالت الطارئة، أو متى تواجدت ظروف خاصة، أو مبوجب أمر قضايئ.

سوف تُرفَض شكوى الخدمة التي قدمها املستأجر أو سيُمَنح طلب استعادة اإليجار للاملك إذا مل يقدم املستأجر حق الوصول يف الوقت املحدد من قبل شعبة 

اإلسكان وتجديد املجتمع )DHCR( وذلك من أجل إجراء الفحص.

اآلثار املرتتبة عىل أمر تخفيض اإليجار الصادر من شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع )DHCR( بشأن مستأجر الشقق الخاضعة للتحكم وتثبيت اإليجار

  يطبق تاريخ الرسيان بالنسبة ملستأجري الشقق الخاضعة لتثبيت اإليجار بأثر رجعي حتى اليوم األول من الشهر التايل إلخطار شعبة اإلسكان . 	

وتجديد املجتمع )DHCR( املالك بالشكوى. بالنسبة ملستأجري الشقق الخاضعة لتثبيت اإليجار، يكون تاريخ الرسيان هو اليوم األول من الشهر 

التايل لصدور األمر.

 يف الغالب يكون مبلغ تخفيض اإليجار بالنسبة ملستأجري الشقق الخاضعة لتثبيت اإليجار هو زيادة إرشاد تجديد عقد اإليجار التي تم تحصيلها . 	

مؤخرًا )راجع املثال رقم 1 أدناه(. بالنسبة ملستأجر الشقق الخاضعة للتحكم، يكون املبلغ عبارة عن دوالر واحد تحدده شعبة اإلسكان وتجديد 

املجتمع )DHCR( )راجع املثال رقم 2 أدناه(.

 يف الغالب مينع األمر أي زيادات أخرى عىل القيمة اإليجارية بالنسبة ملستأجري الشقق الخاضعة لتثبيت اإليجار، وذلك حتى تُصدر شعبة اإلسكان . 	

وتجديد املجتمع )DHCR( أمر استعادة اإليجار. كام تحظر تعديالت ترشيع اإليجار لعام 2014 أي عمليات أخرى لتحصيل زيادات القيمة 

اإليجارية عىل عقود إيجار الشقق الشاغرة وتحصيل أي جزء من زيادة اإليجار نظري التحسيناا الرئيسية الكبرية مستحقة التحصيل بعد صدور أمر 

تخفيض اإليجار. حيث ستكون مستحقة التحصيل مستقباًل فقط، وذلك من تاريخ رسيان أمر استعادة اإليجار الذي تُصدره شعبة اإلسكان وتجديد 

املجتمع )DHCR(. بالنسبة ملستأجري الشقق الخاضعة للتحكم يف اإليجار، عامة ال مينع األمر الزيادات املطبقة عىل الحد األقىص لإليجار مستحق 

التحصيل )MCR( وزيادات الوقود. يجوز منع هذه الزيادات فقط يف حالة إثبات األمر لتخفيض خدمة أساسية. تُعرَّف الخدمات األساسية بأنها 

التدفئة خالل الجزء من العام الذي يتطلبه القانون، واملاء الساخن، واملاء البارد، وخدمات املرشف، وصيانة وسائل حامية باب املدخل والباب األمامي 

)مبا يف ذلك عىل سبيل املثال ال الحرص؛ القفل والجرس الطنان(، وجمع القاممة، وخدمة املصاعد، والغاز، والكهرباء وخدمات املرافق األخرى، املقدمة 

للعامة واملطلوبة يف األماكن الخاصة و"الخدمات األخرى التي من شأن عدم تقدميها و/أو صيانتها أن يشكِّل خطرًا عىل حياة أو سالمة املستأجر أو 

املستأجرين أو قد ترض بصحتهم".

 بالنسبة ملستأجري الشقق الخاضعة لتثبيت اإليجار، لن يُصَدر أمر استعادة القيمة اإليجارية إال بعد تصحيح كل الخدمات املُدرَجة يف أمر تخفيض . 	

ك الذين يريدون تقديم طلب للحصول  اإليجار. بالنسبة للشقق الخاضعة للتحكم يف اإليجار، ميكن إصدار أوامر استعادة إيجار جزئية. بإمكان املُمالَّ

.www.hcr.ny.gov يتوفر هذا النموذج أيًضا عىل املوقع اإللكرتوين .RTP-19 عىل استعادة اإليجار استخدام النموذج

متت املراجعة يف )07/2022( 
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.)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     Wes tches ter     
     163 W. 125th Street   75 South Broadway     
     5 th Floor      3rd Floor
     New York, NY 10027     White Plains, NY 10601
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أمثلة

مثال رقم 1

 حصلت السيدة Williams، وهي مستأجر لشقة خاضعة لتثبيت اإليجار، أمر تخفيض اإليجار بسبب نافذة مكسورة يف 15 فرباير 2020. بدأ . 	

العمل بهذا األمر يف 1 ديسمرب 2019.

 لديها عقد تجديد إيجار ساٍر بدأ يف 1 نوفمرب 2019 مقابل إيجار بقيمة 1640 دوالًرا أمريكيًّا )1600 دوالر + 40 )%2.5((. قبل تطبيق زيادة . 	

إرشاد تجديد عقد اإليجار هذه كانت قيمة إيجارها 1600 دوالر أمرييك.

 ويف 1 مارس 2020 سوف تُخفَّض القيمة اإليجارية للسيدة Williams لتصبح 1600 دوالر أمرييك بدًءا من 1 ديسمرب 2019. إذا مل يقدم املالك . 	

التامس املراجعة اإلدارية )PAR(، فسوف يكون مديًنا للسيدة Williams مببلغ 40 دوالًرا أمريكيًّا ترد نظري كل شهر من األشهر الثالثة؛ ديسمرب، 

ويناير، وفرباير، يبلغ إجاميل املبلغ 120 دوالًرا أمريكيًّا. ال يكون تحصيل املبلغ املستحق نظري األشهر الثالثة عىل الفور يف حالة تقديم املالك التامس 

املراجعة اإلدارية )PAR(، ومع ذلك يُخفَّض اإليجار ليصبح 1600 دوالر أمرييك.

مثال رقم 2

 حصلت السيدة Cohen، وهي مستأجر لشقة خاضعة للتحكم يف اإليجار، أمر تخفيض اإليجار بسبب نافذة مكسورة يف 15 مارس 2020. إجاميل . 	

الحد األقىص لإليجار مستحق التحصيل )MCR( لصالحها 845 دوالًرا أمريكيًّا.

 ينص األمر عىل تخفيض اإليجار مببلغ 8 دوالرات.. 	

 ويف 1 أبريل 2020 سوف تُخفَّض القيمة اإليجارية للسيدة Cohen لتصبح 837 دوالًرا أمريكيًّا )845 دوالًرا - 8 دوالرات(. ال يرسي األمر بأثر . 	

رجعي؛ لذا ليس من حقها اسرتداد مبالغ األشهر املاضية.

ك واملستأجرين تقديم شهادات من مهندس أو مهندس معامري معتمد لدعم شكواهم أو ردودهم أو طلباتهم يجوز للُمالَّ

راجع بيان السياسة رقم 1-96، شهادة األطراف الخارجية للحصول عىل مناقشة كاملة. بصورة أساسية ميكن تفنيد الشهادة التي قدمها املالك التي تفيد تصحيح 

هذه الظروف، وذلك من خالل تقديم املستأجرين بيانًا صادًرا عىل األقل من %51 من املستأجرين املشتكني تفيد استمرار تواجد هذه الظروف أو من خالل تقديم 

املستأجر لشهادة معارضة صادرة من مهندس أو مهندس مدين معتمد.
املصادر

ترشيع تثبيت اإليجار يف مدينة نيويورك، القسم 2523.4

لوائح حامية املستأجر، القسم 2503.4

لوائح اإليجار والطرد يف مدينة نيويورك، القسم 2202.16

لوائح اإليجار والطرد يف والية نيويورك، القسم 2102.4

 صفحة الوقائع 3 رقم 

الخدمات األساسية واملطلوبة

املواد ذات الصلة

متت املراجعة يف )07/2022( 


