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 وعملیات اإلخالء یةاإلیجارات لزیادلسداد االطارئ التأجیل أمر 

 
الذي صدق علیھ وحالة الطوارئ المحلیة، بخصوص رسمیًا مدینة أوكالند إعالنًا رئیس أصدر  2020مارس  9في 

، اعتمد 2020 مارس 27. في كورونا المستجد، بسبب وباء فیروس 2020مارس  12مجلس مدینة أوكالند في 
عملیات اإلخالء السكني وزیادة اإلیجار، ویحظر بخصوص  أمر تأجیل السدادیفرض  امجلس مدینة أوكالند مرسومً 

عدم دفع اإلیجار التي بسبب عملیات اإلخالء  االمرسوم أیضً ویحظر  الرسوم المتأخرة خالل فترة الطوارئ المحلیة.
في الدخل أو زیادة ملحوظ نخفاض الالمستأجر یتعرض أثناء حالة الطوارئ المحلیة عندما  يفأصبحت مستحقة 

 .فیروس كورونا المستجد  كبیرة في النفقات بسبب
 
 

اإلخالء على اإلیجارات التي ینظمھا قانون عملیات اإلیجار وزیادات الخاص بالطارئ    أمر تأجیل السدادینطبق 
للحصول على  .لھذا وفیما یلي ملخص .فقط ندأوكاللإلخالء وقانون تسویة اإلیجار في  للسبب العادل  أوكالند

وینبغي   .https://bit.ly/2UQl52b  على النص الكامل للمرسوم في  معلومات كاملة، یرجى االطالع
د یبررسالة اإلخالء أن یرسلوا الخاص ب أمر تأجیل السدادللمستأجرین التجاریین الذین یطرحون أسئلة بشأن 

 busdev@oaklandca.govإلى  نيإلكترو
 
 

 :فیما یخص السدادأمر تأجیل على الماثل المرسوم الطارئ وینص 
 

 
 معظم عملیات اإلخالء

 
تثنى من ذلك عملیات اإلخالء التي یشكل یسو  حالة الطوارئ المحلیة. تنتھيحتى معظم عملیات اإلخالء محظورة 

 إلیس.قانون الخاضعة ل خالءاإلعملیات واآلخرین ن شاغلیاللصحة أو سالمة  اوشیكً  افیھا المستأجر تھدیدً 
 

 خالل حالة الطوارئ المحلیة امستحقً  ي أصبحذالعملیات اإلخالء لعدم دفع اإلیجار 
 

اإلیجار یسدد أثناء حالة الطوارئ المحلیة إذا لم  يفلمالك العقار طرد مستأجر بسبب عدم دفع اإلیجار جوز یال 
ویشمل ذلك، على سبیل   .فیروس كورونابسبب خسارة كبیرة في الدخل أو زیادة في النفقات الناجمة عن وباء 

 المثال ال الحصر، ما یلي:
 عانى المستأجر من فقدان العمل أو انخفاض في الساعات؛ •
 لم یتمكن المستأجر من العمل ألن أطفالھ كانوا خارج المدرسة؛ •
أو كان یعتني بفرد من أفراد  فیروس كورونا المستجدبـ  الم یتمكن المستأجر من العمل ألنھ كان مریضً  •

 ؛ أوفیروس كورونا المستجدبـ  امریضً أو فرد في بیتھ كان األسرة 
 تكبد المستأجر نفقات طبیة كبیرة من جیبھ. •
 
 
 

 
 

https://bit.ly/2UQl52b
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الخاص الطارئ أمر التأجیل  يوال یعف  ا بدفع اإلیجار المستحق خالل حالة الطوارئ المحلیة.ا یزال المستأجر ملزمً مو
 من المسؤولیة عن اإلیجار غیر المدفوع. خالء المستأجرَ اإلعملیات ب
 

 
 

 رةالشقق السكنیة المتأخإیجار رسوم 
 

أثناء في  ابالنسبة لإلیجارات السكنیة، ال یجوز فرض أي رسوم متأخرة على اإلیجار غیر المدفوع الذي أصبح مستحقً 
 .فیروس كورونا المستجدحالة الطوارئ المحلیة إذا تأخر اإلیجار ألسباب ناجمة عن جائحة 

 
 اإلیجار اتزیاد

 
مردود ٪ (مؤشر أسعار المستھلك) ما لم یكن مطلوبًا لتوفیر 2,7أكثر من زیادة اإلیجار  أمر التأجیل الطارئیحظر 
أثناء الطوارئ المحلیة االتصال ببرنامج في یجب على مالكي العقارات الذین یفكرون في زیادة اإلیجار   عادل.

 والتحدث مع مستشار اإلسكان.اإلیجار 
 

 أحكام إضافیة
 

 تخفیض اإلیجار بشكل مؤقت كبادرة حسنة 
 

على تخفیض اإلیجار المؤقت دون أن یفقد المالك الحق في رفع ةً بیكتاالیجوز لمالك العقار والمستأجر الموافقة 
لجمیع متطلبات  االمتثالالك المیجب على   اإلیجار مرة أخرى إلى المعدل المحدد قبل تخفیضات اإلیجار المؤقتة.

 األصلي. غھمبلاإلیجار إلى على تاریخ رجوع ما لم ینص االتفاق على وجھ التحدید  اإلیجار،زیادة اإلشعار ب
 

 اتاإلشعارإصدار متطلبات 
 

على اإلشعارات الالزمة  لالطالع. اتاإلشعار إصداربخصوص  قانون الطوارئ متطلبات محددة للغایةیتضمن 
 محددةاللغة بال  المرسومعلى  االطالع، یرجى السداد أمر تأجیلسریان أثناء  يفلعملیات اإلخالء وزیادة اإلیجار 

    .التي تریدھا
 

 
عن طریق االتصال  لةاألسئ لطرحوأصحاب العقارات االتصال ببرنامج تعدیل اإلیجار مقیمین الیمكن للمستأجرین 

. للحصول RAP@oaklandca.govلكتروني إلى اإلبرید بالرسالة أو إرسال    3721-238 (510)  بالرقم
 یرجى الرجوع إلى الموقع التالي: ،على معلومات عن برنامج تعدیل اإلیجار

 
https://www.oaklandca.gov/rap 
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