
هل لديكم أسئلة؟
إذا كنت صاحب عقار أو مستأجًرا وإذا كانت لديك أسئلة 

ي تكاليف االنتقال، 
أو مخاوف عن قانون المساعدة �ف

أو إذا كنت تبحث عن توجيهات عامة، عليك االتصال 

سكان  يجارية التابع لمكتب االإ بمكتب الخدمات االإ

 .)Portland Housing Bureau( ي مدينة بورتالند
�ف

ي أو 
و�ف بإمكانك االتصال هاتفًيا أو إرسال بريد إلك�ت

زيارتهم أثناء ساعات الدوام لدى مكتب المساعدة:

دارية القواعد الإ
ف  دارية الكاملة لقوان�ي يمكن إيجاد القواعد االإ

 : ي
و�ف لك�ت مدينة بورتالند 30.01.087 عىل الموقع االإ

portland.gov/rso/relocation-assistance

العقار صاحب  إعفاءات 

وط والخطوات العملية، كتقديم طلب  قد ينطبق المزيد من ال�ش

وتلقي رسالة إشعار بالستالم قبل الستئجار. راجع القواعد 

يجارية للحصول عىل المزيد  دارية أو اتصل بمكتب الخدمات الإ الإ

من المعلومات.

ات االستئجارية االأسبوعية  	1 الف�ت

ي نفس الوحدة السكنية كصاحب  	1
المستأجرون الذين يسكنون �ف

العقار لديهم 

ي نفس المزدوج )دوبلكس( كصاحب  	1
المستأجرون الذين يسكنون �ف

العقار لديهم. 

ي عقار يحتوي عىل وحدة سكنية إضافية أو الوحدة  	1
وحدة سكنية �ف

ضافية نفسها، حيث يسكن صاحب العقار والمستأجر  السكنية االإ
عىل نفس العقار.

صاحب العقار الذي يؤجر مسكنهم الرئيسي الأك�ث من 3 سنوات.  	1

صاحب العقار الذي يؤجر مسكنهم الرئيسي نظًرا للخدمة  	1
العسكرية الفعالة 

يجار الأجل انتقال  	1 وحدة سكنية حيث يلغي صاحب العقار عقد االإ
ة إىل الوحدة السكنية  أحد أفراد أ�ته المبا�ث

تعفى الوحدة السكنية المنظمة أو المعتمدة كإسكان ميسور التكلفة  	1
من قبل الحكومة الفيدرالية أو سلطة الوالية أو السلطة المحلية من 

يجار تبلغ 10  ي االإ
ي تكاليف االنتقال مقابل زيادة �ف

دفع المساعدة �ف
يجار عىل مدار 12 شهًرا، إذا ما كان ذلك نتيجة  بالمائة أو أك�ث من االإ

نامج، أو بطريقة أخرى اال  ي ال�ب
ي االأهلية أو المتطلبات �ف

لتغي�ي �ف
. يجار بنسبة 10 بالمائة أو أك�ث يزيد قسم المستأجر من االإ

حيازة وحدة سكنية لالستخدام العام عن طريق قانون االستيالء  	1
اء الملكية  ي تكاليف االنتقال و�ث

العام وخاضعة لقانون المساعدة �ف
العقارية الكاملة لعام 1970

وحدة سكنية غ�ي صالحة للعيش ليس بسبب إجراء قام به أو لم  1	
يقم به صاحب العقار أو المستأجر 

ة تقل عن 6 أشهر مع تحقق مالئم عن  		 وحدة سكنية مؤجرة لف�ت
تقديم رخصة للتهديم قبل قيام المستأجر باستئجار الوحدة 

السكنية 

وحدة سكنية حيث منح صاحب العقار مدة إيجارية محدودة االأجل  		
وأشعر المستأجر خطًيا بنيته ببيع الوحدة السكنية أو بتحويلها 
بشكل إجماىلي الستخدامها لغرض يختلف عن الوحدة السكنية

عفاءات الصادرة عن سلطات المدينة  زامات والإ مالحظة: تُعت�ب الل�ت

زامات الولية. منفصلة وإضافية لل�ت

م�ت يستحق المستأجر استالم 
ي تكاليف النتقال؟ 

المساعدة �ف
يتوجب عىل المستأجر أن يعيش ضمن حدود مدينة بورتالند 	

أال يعيش المستأجر مع صاحب العقار لديهم 	

يجار ليست عىل أساس أسبوع إىل آخر 	 مدة االإ

ف 	 ال ينطبق عىل إنهاء العقد لسبب مع�ي

التعاريف الرئيسية
صاحب الملك أي شخص يملك عقد إيجار مع مستأجر–

ي تحتوي عىل العديد 
ة تملك البنايات ال�ت كة كب�ي يكون �ث

ي مسكنهم. تنطبق 
من الشقق، أو شخص يؤجر غرفة �ف

القواعد المختلفة باختالف أنواع أصحاب العقار.

المستأجر شخص أبرم عقد إيجار مع 

ي اكتساب عقار. 
صاحب عقار، للحق �ف

ف صاحب  عقد إيجار اتفاقية شفوية أو خطية ب�ي

وط  العقار والمستأجر. وقد تشمل االأحكام وال�ث

يجار، باالإضافة إىل  عن كيفية استخدام وحدة االإ

يجار، والشخص  يجار، وتاريخ استحقاق االإ مبلغ االإ

يجار. قد ترتكز العقود  والمكان الذي يُدفع فيه االإ

عىل أساس شهري )ال تحتوي عىل تاريخ انتهاء( أو 

ة زمنية محددة(.  مدة إيجارية محدودة االأجل )ف�ت

ي إرسال إشعار خطي لمدة 1	 يوًما لجميع 
يقت�ف

شعارات إنهاء العقد. يجار أو الإ ي االإ
الزيادات �ف

ما هي الدفعات؟

11	,	 دولرسكن لأستوديو / غرفة واحدة

11	,	 دولرغرفة نوم واحدة )	(

ف نوم )	( 11	,	 دولرغرفت�ي

11	,	 دولر	 غرف نوم وأك�ش

ي مدينة بورتالند
قانون صاحب العقار-المستأجر �ف

ي 
لزامية �ف  المساعدة الإ

تكاليف النتقال

ي مدينة بورتالند استالم 
قد يحق للمستأجرين �ف

ي تكاليف االنتقال من صاحب 
دفعات للمساعدة �ف

العقار التابع لهم إذا توجب عليهم االنتقال لسبب 

ي إيجارهم، أو إذا 
ال يتعلق بهم، أو زيادة فائقة �ف

يجار لديهم. وط عقد االإ ي �ث
حصل تغي�ي جوهري �ف

ي نوفم�ب 		1	
ت �ز ن�ش

قد يتغ�ي هذا المجال للقانون مراًرا، وتنطبق القواعد 
المختلفة عىل الأنواع المختلفة من أصحاب العقار، 

والوحدات السكنية وحالت المعيشة. !!

يجار  ي مكتب خدمات الإ
ودكم فريق العمل �ز ز س�ي

ضافة إىل  ز المدينة وسياستها، بالإ بالمعلومات عن قوان�ي

إحالت إىل موارد ومعلومات أخرى. لكن ليس بإمكانهم 

توف�ي المشورة القانونية أو القول لشخص ماذا يجب عليه 

ي حالة ما.
عمله �ز

يجار  ي مكتب خدمات الإ
مكتب المساعدة �ف

)Rental Services Office(

تف 1303-823-503ها

ي 
و�ن لك�ت الإ يد  rentalservices@portlandoregon.govال�ب

نت ن�ت الإ portland.gov/rsoعىل 

للحضور  العنوان 
شخصًيا

 SW 6th Avenue, Suite 500 421 
Portland, Oregon 97204

العمل ف واالأربعاء والجمعة من الساعة ساعات  ثن�ي  أيام االإ
مساًء  1-4:00 والساعة  صباًحا   9-11:00



عفاء لأصحاب العقار. ي تكاليف النتقال؟ قد تنطبق قواعد الإ
م�ت يتطلب من صاحب العقار دفع المساعدة �ف

يجار، أو ينهي عقد إيجارك، أو يغ�ي  	 ي قيمة الإ
ي تكاليف النتقال إل إذا أعطاك صاحب العقار إشعاًرا بزيادة �ز

إذا يصبح عقد إيجارك عىل أساس شهري لدى انتهائه، لن تستحق للمساعدة �ز

يجار. بصورة جوهرية أحكام عقد الإ

	 SB608 ي قانون
واحد من الأسباب الأربعة المرتكزة عىل صاحب العقار، حسب ورودها �ز

ينظم قانون الولية المبلغ الأقىص الذي يستطيع صاحب العقار رفع إيجارك بصورة قانونية. إذا كان الرتفاع ضمن المبلغ الأقىص، لكن ل يزال بمعدل 10 بالمائة أو أك�ش خالل مدة  	

ي تكاليف النتقال.
مستمرة لـ12 شهر، لديك خيار بطلب المساعدة �ز

يجار أو التكاليف السكنية المتعلقة بها. 	 ي الإ
ات الجوهرية إىل أحكام خارجة عن نطاق الرتفاع �ز تش�ي التغي�ي

نهاء العقد والمغادرة. 	 ي تكاليف النتقال عن إشعارك الخطي لإ
يختلف طلب المساعدة �ز

المالحظات

ي تكاليف االنتقال عىل  !
لزامية �ف  ال تنطبق المساعدة االإ

. ف نهاء لسبب مع�ي االإ

ي تكاليف االنتقال من  !
 يتطلب قبول المساعدة �ف

المستأجر المغادرة أو إرجاع المبلغ.

شعارات من قبل صاحب العقار  !  يجب عىل جميع االإ

ي إعطاء 
والمستأجر أن تقدم بشكل خطي، والذي يع�ف

رسالة إىل صاحب العقار أو المستأجر شخصًيا، 

يد  يد من الدرجة االأوىل–ليس بال�ب أو بواسطة ال�ب

، أو برسالة نصية، أو بريد موثوق أو مسجل. ي
و�ف لك�ت االإ

ر لعقا ا حب  صا عن  ت  معلوما

متطلبات إضافية

يجب عىل أصحاب العقارات أن يشعروا مكتب بورتالند 

ي 
سكان )PHB( عن جميع مدفوعات المساعدة �ف لالإ

تكاليف االنتقال خالل 30 يوًما من القيام بالدفعة. أكمل 

ي 
و�ف لك�ت ي الموقع االإ

شعار االنتقال �ف نموذج الدفع الإ

.portland.gov/rso/relocation-assistance

ي تكاليف النتقال 
عفاء من المساعدة �ف خطوات الإ

ي الخلف(. 	
عفاء )أنظر �ف دارية لمعاي�ي االإ راجع القواعد االإ

عفاء من المساعدة . 	 قدم نموذج طلب االإ

PHB ي تكاليف االنتقال إىل
�ف

	 . PHB استلم رسالة االستالم من

زود المستأجر بنسخة من رسالة االستالم . 	

قبل أحد االأحداث المفضية للعقد

ي تكاليف النتقال
عفاء من المساعدة �ف لتقديم طلب لالإ

نت أو أنزله بشكل PDF من الموقع  ن�ت أكمل النموذج عىل االإ

.portland.gov/rso/relocation-assistance ي
و�ف لك�ت االإ

)Failure to Comply( ي المتثال
الفشل �ف

قد يكون صاحب العقار الذي ال يمتثل مسؤواًل عن الدفع 

يجار الشهري،  للمستأجر مبلًغا إىل حد 3 أضعاف االإ

ي تكاليف 
ار الحقيقية، والمساعدة �ف باالإضافة إىل االأ�ف

االنتقال، والرسوم والتكاليف المعقولة للمحامي.

ارتفاع بنسبة 1	 بالمائة 
يجار	 ي قيمة الإ

أو أك�ش �ف

ي 
ات جوهرية �ف تغي�ي

يجار	 وط عقد الإ �ش

إخالء المأجور 
بدون سبب

 السبب المؤهل 
لصاحب العقار	

عدم تجديد 
يجار	 عقد الإ

أ

ج

د

هـ

ب

 استالم 

إشعار لـ 1	 يوًما

ات الجوهرية  ي جميع الحاالت ما عدا التغي�ي
�ف

وط العقد )E(، يتوجب عىل صاحب  ي �ش
�ز

العقار تزويد المستأجر بإشعار خطي لمدة 

يجار أو  90 يوًما قبل موعد انتهاء عقد االإ

يجار. باالإضافة إىل ذلك،  ي االإ
موعد الزيادة �ف

يجب عىل صاحب العقار أن يقدم للمستأجر 

وصًفا لحقوق ومسؤوليات المستأجر.

 ،)A( ي حاالت إخالء المأجور بدون سبب
�ف

يجار )B(، أوسبب مؤهل  عدم تجديد عقد الإ

لصاحب العقار)C(، يجب عىل صاحب العقار 

ي تكاليف االنتقال إىل المستأجر 
دفع المساعدة �ف

يجار. 45 يوًما قبل تاريخ انتهاء عقد االإ

ي المستأجر اتخاذ أي إجراء.
ال يقت�ف

يجب عىل صاحب العقار أن يدفع للمستأجر 

ي تكاليف االنتقال خالل 31 يوًما 
المساعدة �ف

نهاء  شعار الخطي الإ من تاريخ تقديم االإ

 )D( يجار يجارية نظًرا الرتفاع االإ المدة االإ

.)E( يجار ي عقد االإ
أو أحكام مختلفة �ف

يجب عىل المستأجر أن يقدم إىل صاحب 

العقار العقار إشعاًرا خطًيا لقراره بإنهاء المدة 

يجار )D( أو  ي االإ
يجارية نظًرا لالرتفاع �ف االإ

يجار )E(، مع طلب  وط مختلفة لعقد االإ �ث

ي تكاليف االنتقال5، خالل 45 
للمساعدة �ف

ي 
يوًما من تاريخ استالم االإخطار بالزيادة �ف

 .)E( أو عرض لعقد إيجار جديد )D( يجار االإ

ي 
45 يوًما90 يوًماالحدث المف�ف

 من المهم المحافظة 
 عىل التواصالت الخطية 

ع�ب العملية !!


