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 والمستأجر   العقار بصاحب  المتعلقة الجدیدة القوانین

 
 حد لوضع ORS 90 یعدل ):2019 فبرایر، 28 بتاریخ المفعول ساري (أصبح 2019 لعام أوریغون لوالیة 608 رقم الشیوخ مجلس قانون •

  عقود من یتطلب  األحیان. معظم في السكن من األولى السنة  مرور بعد سبب دون من اإلخالء من وللحد الوالیة، نطاق على اإلیجارات في للزیادة
 العقد) تجدید على  ستأجروالم  العقار صاحب اتفق إذا عدا (ما اإلیجار عقد مدة انتھاء عند شھر إلى شھر أساس على تصبح أن األجل محددة اإلیجار

  دفع ویتطلب للسكن األولى السنة بعد اإلیجار عقد إلنھاء العقار" لصاحب المؤھل "بالسبب المتعلقة لألسباب محدوًدا عدًدا یضع  الحاالت. معظم في
   الحاالت. بعض في  واحد لشھر إیجار قیمة تساوي االنتقال تكالیف في اإللزامیة المساعدة

 
 من المزید یوفر ):2018 مارس، 8 من اعتباًرا دائمیًا أصبح  الذي الطوارئ، لحاالت مرسوم (سابقًا 30.01.085 رقم بورتالند مدینة قانون •

 وجود دون ُرحلوا الذین مستأجرینلل المدینة داخل االنتقال تكالیف في اإللزامیة المساعدة یضع  بورتالند. مدینة دودح  ضمن للمستأجرین الحمایات
 12 لفترة أكثر أو بالمائة 10 تبلغ اإلیجار في زیادات یستلمون الذین أو العقار، لصاحب مؤھًال  سببًا یشمل والذي  المستأجر، على  مرتكز سبب
 من محدوًدا عدًدا یوفر السكن. وحدة  في النوم غرف عدد على ترتكز االنتقال تكالیف في اإللزامیة المساعدة ومبالغ زمنیة خطوًطا یحدد  شھر.

 الصادرة االنتقال تكالیف في اإللزامیة المساعدة دفع من یة،اإلدار للقوانین وفقًا بإعفاء، یطالب أن  العقار صاحب فیھا یستطیع التي المعینة الحاالت
 اإلشعاریة للمتطلبات للمستھلكین خاصة حقوقًا یضع  بورتالند. مدینة في المستأجرین إلى اإلشعار إلصدار أطول فترات یحدد  المدینة. عن

    االستشاریة.
 

 اإلیجار لوحدات الطلب لمقدمي الحمایات من المزید یقدم  ):2020 مارس، 1 تاریخ من المفعول (ساري 30.01.086 رقم بورتالند مدینة قانون •
  لألشخاص األولویات یرتب  االستئجار. طلبات لفحص الوصول أسبقیة حسب  الخدمة على ًزامرتك نظاًما یضع بورتالند. مدینة حدود داخل السكنیة

 الحد یقدم  اإلیجار. إلى الدخل ونسب الخلفیة تدقیق لرسوم حًدا یضع  .ADU صنف  من اإلیجار وحدات على لحصولھم حركیة بإعاقات المصابین
 خاصة حقوقًا یضع المفضل. األدنى الحد عن تختلف التي التدقیق معاییر من أي استخدام عند الفردي التقییم ویتطلب المفضلة التدقیق لمعاییر األدنى

 االستشاریة. اإلشعاریة بالمتطلبات یتعلق مافی للمستھلكین
 

  مدینة حدود ضمن للمستأجرین یاتالحما من  المزید یوفر ):2020 مارس، 1 تاریخ من المفعول (ساري 30.01.087 رقم بورتالند مدینة قانون •
  مكانھا. عن واإلفصاح وإدارتھا  الضمان ودائع  بمبالغ االحتفاظ وجوب لكیفیة متطلبات یضع  الضمان. إیداعات  مبالغ على حدوًدا  وضع  بورتالند.

  یتعلق فیما للمستھلكین خاصة حقوقًا یضع  .التصلیحات لتغطیة الضمان ودیعة استخدام عند إضافیة وحدوًدا القیمة، استھالك ومتطلبات الوثائق یصدر
      االستشاریة. اإلشعاریة بالمتطلبات

 
 حدود داخل الموجودة اإلیجار عقارات مالكي من یتطلب :)2020 مارس، 1 تاریخ من المفعول (ساري 7.02.890 رقم بورتالند مدینة قانون •

 لضریبة اإلعفاءات  ونیطلب عندما أو للمدینة، المستحقة التجارة دخل ضریبة یقدمون عندما سنة  كل في المؤجرة  الوحدة(ات) تسجیل بورتالند مدینة
 السترجاع للوحدة) السنة في دوالر 60 حالیًا (یبلغ للتسجیل رسم لفرض بورتالند لمدینة قانونیة سلطة یعین للمدینة. التجارة ضریبة دفع عند

    العالقة. ذات والخدمات للبرنامج اإلداریة التكالیف
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   والمستأجر العقار صاحب بین للعالقة ھامة  أخرى  قوانین
 

 3601-19  المرقم المتحدة الوالیات قانون من 42 الفقرة تمنع :الفیدرالي العادل اإلسكان قانون •
 العائلي، وضعوال والجنس، الدیني، والمعتقد واللون، العرق، ضد التمییز تعدیلھ، حسب المدنیة)، الحقوق (قانون من )VIII Title( الثامن القسم

 البرامج  جمیع من  یتطلب أنھ كما  باإلسكان. المتعلقة األخرى  المعامالت وفي المساكن، وتمویل والتأجیر البیع في واإلعاقة  القومي، والمنشأ
  العادل. اإلسكان بالتأكید تعزز بطریقة شؤونھا إدارة الحضریة والتنمیة باإلسكان المتعلقة الفیدرالیة

 
 U.S.C. 15 § 1681 الفیدرالي: المباشر االئتمان إبالغ قانون •

 بین التفاعالت إلى وباإلشارة   المالیة. المعامالت من مجموعة یشمل الذي المستھلك لمعلومات والخصوصیة والعدالة الدقة لتعزیز القانون ھذا ُسن
 تتعلق  ألغراض العقار صاحب  قبل من للمستأجر االئتماني التاریخ استخدام یمكن  التي الطرق  القانون ھذا  یحظر والمستأجرین، العقارات  أصحاب
 استُخدم الذي المستھلكین تقاریر مكتب عن المعلومات وتقدیم ائتماني، تفریر إلجراء المستأجر إذن على الحصول العقار  صاحب على یجب  بالتدقیق.

 السلبیة. اإلجراءات أو  فضللر أساًسا االئتمان  تقریر في المتضمنة المعلومات كانت إذا فیما الطلب مقدم یبلغ وأن   الغرض، لھذا
 

  یضع  باإلسكان. المتعلقة اإلیجار قوانین معظم أوریغون والیة  قانون نم الجزء ھذا ینظم ):ORS 90) 90 الفصل أوریغون لوالیة اإلیجار قوانین •
 عقد في تضمینھ یُسمح لما والمتطلبات الحدود یحدد  اإلشعارات. تبلیغ في المستخدمة للطرق المتطلبات یحدد  العامة. واألحكام القانونیة التعریفات
 وأصحاب المستأجرین من لكل والحلول والمسؤولیات والمتفرقة، الخاصة الحقوق یحدد  ودائع.وال بالرسوم المتعلقة والمتطلبات القیود یحدد  اإلیجار.
        المالحقة. أو الجنسي االعتداء أو المنزلي بالعنف المتعلقة المسائل في للمستأجر الحمایات من المزید یقدم العقار.

 
  ساریة ،189396و 175158 المرقمة المحلیة بالقوانین (تُقحت المدنیة الحقوق 23.01.010 القسم سیاسة :بورتالند مدینة میثاق من 23 القسم •

  الوضع  أو الجنس، أو اللون، أو الدیني، المعتقد أو العرق، على  المرتكز التمییز بولرتالند مدینة سیاسة تمنع ).1920 مارس، 29 بتاریخ المفعول
  الدخل. مصدر أو الجنسیة الھویة أو الجنسي، التوجھ أو الجسدیة، أو ةالعقلی اإلعاقة أو السن، أو القومي، المصدر أو العائلي، الوضع أو الزوجي،

 مجتمعنا.  وأسس بالمؤسسات ویعبث بورتالند في المجتمع ألفراد العامة والمصلحة والسالمة الصحة على خطًرا التمییز ھذا مثل یشكل
 

 انھیار ولتفادي بورتالند،  في للمواطنین العامة والمصلحة والسالمة الصحة حمایة القسم ھذا وراء الغرض إن بورتالند: مدینة میثاق من 29 القسم •
  الدنیا  المعاییر وفرض تحقیق  طریق عن  األساسیة األحیاء  تعزیز في وللمساھمة السكنیة، غیر للمباني الخارجیة والجھات الحالیة السكنیة الھیاكل
 .السكنیة المباني وصیانة الحرائق، ضد والسالمة الصحیة، والنظافة والخدمات، األساسیة، بالمعدات المتعلقة السكنیة للھیاكل

 

 

https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-2016-title42/html/USCODE-2016-title42-chap45-subchapI.htm

