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 أمر التعلیق الطارئ لزیادات اإلیجار وعملیات اإلخالء

 
أعلن رئیس مدینة أوكالند الطوارئ المحلیة، وھو القرار الذي صدق علیھ مجلس مدینة  2020مارس  9في 

،  2020مارس   27نتیجة فیروس كورونا المستجد. في  19-، بسبب جائحة كوفید 2020مارس  12أوكالند في 
اإلیجار، ویحظر رسوم التأخیر  عملیات اإلخالء السكني وزیادات تعلیق اعتمد مجلس مدینة أوكالند مرسوًما یفرض 

أثناء فترة الطوارئ المحلیة. كما یحظر المرسوم أیًضا عملیات اإلخالء بسبب عدم دفع اإلیجار الذي أصبح مستحقًا 
أثناء حالة الطوارئ المحلیة عندما یتعرض المستأجر النخفاض ملحوظ في الدخل أو زیادة كبیرة في النفقات بسبب  

 .19-كوفید
 

على اإلیجارات التي ینظمھا مرسوم أوكالند  فقطالطارئ لزیادات اإلیجار وعملیات اإلخالء  التعلیقأمر ینطبق 
للحصول على معلومات كاملة،  وفیما یلي ملخص لھذا. للسبب العادل لإلخالء ومرسوم تعدیل اإلیجار في أوكالند.

وینبغي للمستأجرین التجاریین . https://bit.ly/2UQl52bیرجى االطالع على النص الكامل للمرسوم عبر الرابط 
اإلخالء أن یرسلوا رسالة برید إلكتروني إلى العنوان  أمر تعلیق الذین لدیھم أسئلة بشأن 

busdev@oaklandca.gov . 
 

 فیما یخص:  ینص ھذا المرسوم الطارئ على التعلیق
 

 معظم عملیات اإلخالء
معظم عملیات اإلخالء محظورة حتى انتھاء حالة الطوارئ المحلیة. ویستثنى من ذلك عملیات اإلخالء التي یشكل فیھا  

 الء الخاضعة لقانون إلیس.المستأجر تھدیدًا وشیًكا على صحة أو سالمة الساكنین اآلخرین وعملیات اإلخ
 

 عملیات اإلخالء لعدم دفع اإلیجار الذي أصبح مستحقًا أثناء حالة الطوارئ المحلیة
ال یجوز لمالك عقار إخالء مستأجر بسبب عدم دفع اإلیجار أثناء حالة الطوارئ المحلیة إذا لم یسدد اإلیجار بسبب 

ائحة فیروس كورونا. ویشمل ذلك، على سبیل المثال ال  خسارة كبیرة في الدخل أو زیادة في النفقات نتیجة ج
 الحصر، ما یلي: 

 أن یعاني المستأجر من فقدان العمل أو انخفاض في ساعات العمل •
 أال یتمكن المستأجر من العمل بسبب تغیب أطفالھ عن المدرسة  •
المنزل أو األسرة المصابین أو رعایة أحد أفراد   19-أال یتمكن المستأجر من العمل بسبب مرضھ بكوفید •

 19-بكوفید
 أو تكبد المستأجر نفقات طبیة كبیرة على حسابھ الخاص  •

 
یظل المستأجر ملزًما بدفع اإلیجار المستحق أثناء حالة الطوارئ المحلیة. حیث ال یعفي أمر التعلیق الطارئ لعملیات  

 اإلخالء المستأجَر من المسؤولیة عن اإلیجار غیر المدفوع. 
 

 تأخیر اإلیجار السكني رسوم 
بالنسبة لإلیجارات السكنیة، ال یجوز فرض أي رسوم تأخیر على اإلیجار غیر المدفوع الذي أصبح مستحقًا أثناء حالة 

 .19-الطوارئ المحلیة إذا تأخر اإلیجار ألسباب ناتجة عن جائحة كوفید
 
  

https://bit.ly/2UQl52b
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 زیادة اإلیجارات 
) ما لم یكن األمر مطلوبًا لتوفیر العائد  CPIمؤشر أسعار المستھلك (یحظر التعلیق زیادة اإلیجار بشكل یتجاوز 

%. وللفترة  3، فإن مؤشر أسعار المستھلك ھو 2023 یونیو 31حتى  2022 أغسطس 1العادل. بالنسبة للفترة ما بین 
ة %. وال یمكن إقرار زیاد1.9، فإن مؤشر أسعار المستھلك ھو 2022 یولیو 31حتى  2021یولیو  1ما بین 

من ذلك العام. وینبغي على ُمالك العقارات الذین   أغسطس 1اإلیجارات بناًء على مؤشر أسعار المستھلك قبل 
یعتزمون زیادة اإلیجارات أثناء حالة الطوارئ المحلیة االتصال ببرنامج اإلیجارات والتحدث مع أحد مستشاري 

 .اإلسكان

 أحكام إضافیة 
 

 خفض اإلیجار المؤقت كبادرة حسنة  
یجوز لمالك عقار ومستأجر االتفاق كتابیًا على تخفیض اإلیجار بشكل مؤقت دون أن یفقد المالك الحق في رفع  

اإلیجار مرة أخرى إلى المعدل المحدد قبل تخفیضات اإلیجار المؤقتة. ویجب على المّالك االمتثال لجمیع متطلبات  
 رجوع اإلیجار إلى مبلغھ األصلي بشكل محدد.  اإلشعار بزیادة اإلیجارات، ما لم ینص االتفاق على تاریخ

 
 متطلبات اإلشعار 

یتضمن مرسوم الطوارئ متطلبات إشعار محددة للغایة. لالطالع على اإلشعارات المطلوبة لعملیات اإلخالء وزیادة  
 للنص المحدد.   المرسوم، یرجى االطالع على التعلیقاإلیجارات أثناء سریان 

 
یمكن للمستأجرین السكنیین وأصحاب العقارات االتصال ببرنامج تعدیل اإلیجار لطرح األسئلة عن طریق االتصال  

. كما  RAP@oaklandca.govأو إرسال رسالة برید إلكتروني إلى العنوان  3721-238 (510)بالرقم 
تتوفر معلومات برنامج تعدیل اإلیجار أیًضا عبر اإلنترنت من خالل الرابط 

https://www.oaklandca.gov/rap . 
 

 

https://bit.ly/2UQl52b
https://www.oaklandca.gov/rap

