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ة مقدمة إىل مالكي العقارات   2021أكتوبر  -نشر
 

 السادة مالكي العقارات،  
  

يعات  ( Housing Preservation and Development, HPD)تقدم إدارة الحفاظ عىل المساكن وتطويرها  تحديثات دورية للتشر
ي مدينة  

 
ي السكنية لدعم االمتثال لقانون صيانة المساكن ف

الجديدة والمعلومات المتعلقة بالمواد والموارد المتاحة ألصحاب المبان 
ي والية نيويورك، وقواني   المدينة األخرى ذات الصلة  نيويورك، وقانون السكن المتعدد 
 
ل بزيارة . ف

َّ
ي إلدارة تفض

ون    HPDالموقع اإللكتر
ة  ات السابقة) لالطالع عىل هذه النشر  . بلغات أخرى(  والنشر

  
هذه المعلومات ال تعبر بشكل كامل أو نهائي عن جميع  . المعلومات فقط، وليس لمنح المشورة القانونيةهذا المنشور مخصص لغرض توفير 

 .الواجبات الخاصة بأصحاب الممتلكات والمستأجرين فيما يتعلق بالقوانين والقواعد المرتبطة بنظام اإلسكان في مدينة نيويورك
 

 موسم التدفئة يبدأ في األول من أكتوبر  
 

ا توفت  التدفئة للمستأجرينمن قانون صيانة المساكن 27- 2029بموجب القسم 
ً
ي السكنية قانون

يجب توفير  . ، يجب عىل مالكي المبان 
ي الف

 
وط التاليةالتدفئة ف ة من األول من أكتوبر  حتر الحادي والثالثير  من مايو، بموجب الشر  : ير

 

 الفترة النهارية 
ة من  فهرنهايت، فيجب أال تقل درجة الحرارة الداخلية   55مساًء، إذا كانت درجة الحرارة الخارجية أقل من    10صباًحا إىل  6خالل الفتر

 . درجة فهرنهايت 68عن  
 

 الفترة الليلية 
ة من   . فهرنهايت 62صباًحا، يجب أال تقل درجة الحرارة الداخلية عن   6مساًء إىل   10خالل الفتر

 
 

 التقارير السنوية الخاصة بحشرات بق الفراش  
 

م مالك العقارات ذات الوحدات   :السكنية المتعددة بالتاىلي يلتر 

ة بي    كل عام   HPDإىل  حول بق الفراش تقديم تقرير سنوي   • ي الفتر
انظر أدناه للحصول    . ديسمتر   31ديسمتر وحتر  1ف 

دقائق فقط   10-5يجب أن يستغرق هذا التقرير ما بير   .  عىل معلومات مفصلة حول ما يجب تقديمه وكيفية تقديمه 
 .   لتقديمه
o  لدى إدارة الحظ أنه 

ً
ي   HPDإذا لم يكن المبت  مسجال

، فلن  2022أغسطس   31مع انتهاء صالحية التسجيل ف 
نظام تسجيل العقارات عير  يمكن لمالك العقارات التسجيل من خالل زيارة .   التقريرتتمكن من تقديم هذا 

نت  يد إىل إدارة  وإكمال  (PROS) اإلنير  .   HPDهذا النموذج ودفع أي رسوم مطلوبة وإرسال استمارة التسجيل بالتر

 : ، يتعي   عىل المالكHPDبعد تقديم التقرير واستالم اإليصال من  •
o    ي مكان عام بارز داخل المبت

تقديم اإليصال إىل شاغىلي الوحدات، عند بدء اإليجار أو تجديده، أو نشر التقرير ف 
 .  الوحدات السكنيةمتعدد 

o حفظ سجل يتضمن كيفية تقديم هذا التقرير إىل شاغىلي العقار .    
o  ويختص هذا . الصحة والسالمة العقلية إشعار معلومات بق الفراش الخاص بإدارةتوزي    ع أو نشر نسخة من

ات بق الفراش والكشف عنها وإزالتها  يجب نشر   . اإلشعار بتقديم معلومات حول الوقاية من اإلصابة بحشر
ات بق الفراش  60النموذج خالل    .  يوًما من تقديم التقرير السنوي الخاص بحشر

 
 

THE CITY OF NEW YORK  

DEPARTMENT OF HOUSING PRESERVATION AND DEVELOPMENT  

OFFICE OF ENFORCEMENT AND NEIGHBORHOOD SERVICES  

https://www1.nyc.gov/site/hpd/index.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/index.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/index.page
https://www1.nyc.gov/assets/buildings/pdf/HousingMaintenanceCode.pdf
https://hpdcrmportal.dynamics365portals.us/SignIn?ReturnUrl=%2Fbedbugs%2FCertificationFiling%2F
https://a806-pros.nyc.gov/PROS/mdRInternet.html?utm_source=BenchmarkEmail&utm_campaign=October_2020_Property_Owners_Bulletin&utm_medium=email
https://a806-pros.nyc.gov/PROS/mdRInternet.html?utm_source=BenchmarkEmail&utm_campaign=October_2020_Property_Owners_Bulletin&utm_medium=email
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/bedbugs-information-for-landlords-and-building-managers.page?utm_source=BenchmarkEmail&utm_campaign=October_2020_Property_Owners_Bulletin&utm_medium=email


 

 

 

 

2 

 

ي يجب عىل مالك العقارات تقديمها؟ 
 ما هي المعلومات التر

ة بي     ي الفتر
 
ي المبت  ف

 
ات بق الفراش ف  :  2021أكتوبر  31و 2020نوفمتر   1يتعي   عىل مالك العقارات تقديم ما يىلي بناًء عىل نشاط حشر

ي المبت  متعدد الوحدات السكنية . إجماىلي عدد الوحدات السكنية .1
 
سواء أكانت الوحدة مشغولة  )العدد اإلجماىلي للوحدات ف

 (. أم خالية
ا  .  عدد الوحدات السكنية المصابة .2 ي يغطيها التقرير وسنويًّ

ة التر ات بق الفراش خالل الفتر عدد الوحدات المصابة بحشر
 .  لغ عنه المستأجرون، أو حسب ما عِلم به المالك بطريقة أخرىبالنسبة إىل كل تقرير الحق، سواء أكان هذا العدد حسب ما أب 

بقت فيها تدابير االستئصال  .3
ُ
ي ط

ي  .   عدد الوحدات التر
ة التر بقت فيها تدابت  االستئصال خالل الفتر

ُ
ي ط

عدد الوحدات التر
 .   يشملها التقرير

ي عاودتها اإلصابة .4
ي تم اإلبالغ .  عدد الوحدات السكنية التر

ات بق الفراش عدد الوحدات التر ا بحشر
ً
  بعد عن إصابتها مجدد

ا بالنسبة إىل كل تقرير الحق ي يغطيها التقرير وسنويًّ
ة التر  .    تطبيق طرق االستئصال للفتر

 
ات بق الفراش حتر لو كان العقار خالًيا من بق الفراش؟    هل يتعير  عىل ُمالك العقارات تقديم تقرير سنوي بخصوص حشر

 .   نعم
 

  ُمالك العقارات تقديم سجل بحاالت اإلصابة السابقة ببق الفراش لكل وحدة سكنية عىل حدة؟هل يجب عىل 
ات بق الفراش بالنسبة إىل المسكن المتعدد،   ُيطلب من ُمالك العقارات تقديم تقرير مجّمع حول سجل حاالت اإلصابة السابقة بحشر

 .  وليس سجل اإلصابات السابقة لوحدة سكنية منفردة -الوحدات  والذي يتضمن سجل حاالت اإلصابات السابقة بالنسبة إىل جميع 
 

ات بق الفراش؟ ي تقديم سجل اإلصابات السابقة بحشر
 
    ماذا لو لم يرغب أحد المستأجرين ف

 . ويجب عىل المالك أن يبذل قصارى جهده للحصول عىل المعلومات من جميع الوحدات
 

ات بق الفراش؟هل يجب عىل الفنادق تقديم التقرير السنوي ال     خاص بحشر
 . نعم

 
ات بق الفراش؟   المملوكة هل يتعير  عىل الوحدات التعاونية والوحدات السكنية   تقديم التقرير السنوي لحشر

ات بق  .  نعم، إذا كانت هناك وحدات مؤجرة بواسطة صاحب الوحدة التعاونية أو الشقة يجب جمع سجل اإلصابات السابقة بحشر
كة أو تعاونية يشغلها شخص آخر غت  المالكالفراش بمعرفة  ويجب عىل مالك الوحدة السكنية  . مالك الوحدة السكنية ألي شقة مشتر

ي كامل العقار إىل  
كة أو التعاونية من أجل تقديم سجل واحد لإلصابات السابقة ف  بعد ذلك تقديم المعلومات إىل مجلس الشقق المشتر

    . HPDإدارة 
 

ات بق الفراش من خالل تسجيل   هل يمكن للمالك إنشاء حساب تسجيل دخول واحد وتقديم جميع التقارير السنوية لحشر
 الدخول هذا؟   

 . نعم
 

ات بق الفراش من أجل توزيعه   هل يمكن لُمالك العقارات إنشاء قالبهم الخاص من إيصال تقديم التقرير السنوي الخاص بحشر
ي 
 
ه ف ي الذي وضعته إدارة .  ال  مكان بارز؟عىل المستأجرين أو نشر

ون  ه HPDبل يجب عىل ُمالك العقارات توزي    ع النموذج اإللكتر  .  أو نشر
 

  
ات بق الفراش عىل المستأجرين الذين جددوا عقد اإليجار أو   هل يجب عىل ُمالك العقارات توزي    ع التقرير السنوي الخاص بحشر

ي يغطيها التقرير؟  
ة التر عوا عىل عقد إيجار جديد لوحدة شاغرة خالل الفير

َّ
يجب عىل ُمالك العقارات تقديم سجل باإلصابات  وق

ات بق الفراش عند  ي تبدأ السابقة بحشر
ات اإليجار الجديدة أو تجديد اإليجار والتر ات    بعدبدء فتر تقديم التقرير السنوي الخاص بحشر

 . بق الفراش
 
ات بق الفراش أو الوصول إىل البوابة   ي تقديم التقارير السنوية الخاصة بحشر

 
من الذي يمكن االتصال به إذا كانت هناك مشكالت ف

ات بق الفراش؟  يد    HPDُيمكن إبالغ إدارة   الخاصة بحشر بالمشكالت المتعلقة بالتقديم عتر التر
ي 
ون   . enforcementdesk@hpd.nyc.gov اإللكتر

 

file:///C:/Users/Atef%20Zaki/Documents/LINGO%20SYSTEMS%20KRISTIN/حول:فارغ
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ات بق الفراش؟ سيتم تحرير مخالفة ضد مالك العقار بسبب عدم    ماذا يحدث لو لم أقم بتقديم التقرير السنوي الخاص بحشر
 . تقديم التقرير

 

 

 تسجيل الملكية : تذكير
 

ي  كان تسجيل العقار
 
، فستقوم إدارة :  سبتمتر  1مطلوًبا ف بالتحقق من صحة   HPDإذا قمت بتقديم تسجيلك بعد األول من سبتمتر

تيب الذي تم استالمه به وبأرسع وقت ممكن ي قدرتك عىل التقديم للطلبات المرفوضة وتقديم  .  إرسالك بالتر
 
قد يكون هناك تأخت  ف

ي لموسم التسجيل يرجر التأكد من تقد.  التصديقات وما إىل ذلك
ي وقت مبكر قبل الموعد النهان 

 
- 2022يم تسجيل العقار الخاص بك ف

2023   . 
 

أو ُيرجر التواصل    HPDحة الويب الخاصة بإدارة صفللمزيد من المعلومات حول من ُيطلب منه التسجيل وكيفية التسجيل، قم بزيارة  
ي  
ون  يد اإللكتر ي التسجيل عتر التر

 
 (.  212-863-7000)أو عتر الهاتف ( Register@hpd.nyc.govمع وحدة المساعدة ف

 
وس كورونا   ي التسجيل، بسبب فت 

 
ي طلب المساعدة ف

 
يرجر مالحظة أن مكاتبنا ليست مفتوحة حالًيا الستقبال الزوار الراغبي   ف

(COVID-19 .) 
 

 
 
 
 

https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/register-your-property.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/register-your-property.page
mailto:Register@hpd.nyc.gov

