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SB 5160 – التوجيه الجديد

التعريفات
دعوى مستحوذ غير قانوني: إجراء إخالء ضد المستأجرين الذين تعذَّر عليهم سداد اإليجار أو قاموا بانتهاك بنود عقد اإليجار. يجب على المالك 

تنفيذ ذلك اإلجراء القانوني لمطالبة المحكمة باستعادة حقه في حيازة وحدة إيجارية.

وسائل حماية المستأجر
خاص بالمستأجرين:

تسري سبل الحماية هذه على هؤالء األشخاص:

• المستأجرين الخاضعين للحماية بموجب قانون Residential Landlord-Tenant Act )قانون المالك-المستأجر السكني(	
• مستأجري المنازل المتنقلة	
• األفراد الذين كانوا يقيمون في دور إقامة مؤقتة، مثل فندق، أو موتيل، أو منطقة تخييم:	

o لمدة 30 يوًما أو أكثر قبل تاريخ 1 مارس 2020؛ أو
o  ألكثر من 30 يوًما بعد تاريخ 1 مارس 2020، إال إذا كانوا قد تلقوا إشعاًرا باإلخالء خالل 7 أيام

إذا تعذَّر عليك سداد اإليجار خالل الفترة بين 1 مارس 2020 و30 ديسمبر 2021:

• ال يحق لمالك العقار فرض رسوم تأخير أو أي رسوم أخرى عليك مقابل اإليجار غير الُمسدَّد خالل تلك الفترة الزمنية؛ و	
• د اإليجار، أو أنه قد تم رفع دعوى مستحوذ غير قانوني ضدك، نظًرا لعدم سدادك 	 ال يجوز لمالك العقار إخطار مالك عقار محتمل بأنك ال تُسّدِ

اإليجار خالل تلك الفترة الزمنية. 

ال يجوز لمالك عقار محتمل أن يضمر لك عدم سداد اإليجار خالل الفترة ما بين 1 مارس 2020 و30 ديسمبر 2021 عند النظر في طلب التأجير الُمقدَّم 
منك.

ال يجوز لمالك عقار حالي أو مستقبلي رفض طلب الحصول على وحدة إيجارية أو معارضته، أو جعل أي وحدة إيجارية غير متاحة بسبب تاريخك الطبي، 
بما يتضمن تعرضك إلى أو إصابتك بفيروس COVID-19 حاليًا أو قبل ذلك. 

ال يجوز لمالك عقار حالي أو مستقبلي طلب سجالتك أو تاريخك الطبي أو مراجعته، إال إذا كان ذلك ضروريًا لتقييم طلبك للحصول على محل إقامة مناسب أو 
تعديل معقول.

إذا قام مالك أو مالك محتمل بانتهاك المتطلبات سابقة الذكر، فإنه يجوز لك مقاضاته لهذا االنتهاك وإلزامه بسداد أتعاب محاميك وتكاليف المحكمة.

خاص بمالكي العقارات:
تسري سبل الحماية هذه على هؤالء األشخاص:

• 	Residential Landlord-Tenant Act المستأجرين الخاضعين للحماية بموجب قانون
• مستأجري المنازل المتنقلة	
• األفراد الذين كانوا يقيمون في دور إقامة مؤقتة، مثل فندق، أو موتيل، أو منطقة تخييم:	

o لمدة 30 يوًما أو أكثر قبل تاريخ 1 مارس 2020؛ أو
o ألكثر من 30 يوًما بعد تاريخ 1 مارس 2020، إال إذا كانوا قد تلقوا إشعاًرا باإلخالء خالل 7 أيام



2

إذا تعذَّر على مستأجر سداد اإليجار خالل الفترة بين 1 مارس 2020 و30 ديسمبر 2021:

• ال يجوز لك فرض رسوم تأخير أو أي رسوم أخرى عليه مقابل اإليجار غير الُمسدَّد خالل تلك الفترة الزمنية؛ و	
• د اإليجار، أو أنه قد تم رفع دعوى مستحوذ غير قانوني ضده، نظًرا لعدم 	 ال يجوز لك إخطار مالك عقار محتمل لمستأجر بأن المستأجر ال يُسّدِ

سداده اإليجار خالل تلك الفترة الزمنية. 

ال يجوز لك أن تضمر لمستأجر محتمل عدم سداده اإليجار خالل الفترة ما بين 1 مارس 2020 و30 ديسمبر 2021 عند النظر في طلب التأجير الُمقدَّم منه.

ال يجوز لك رفض طلب الحصول على وحدة إيجارية أو معارضته، أو جعل أي وحدة إيجارية غير متاحة بسبب التاريخ الطبي لمستأجر حالي أو محتمل، بما 
يتضمن تعرضه إلى أو إصابته بفيروس COVID-19 حاليًا أو قبل ذلك.  

ال يجوز لك طلب السجالت أو التاريخ الطبي لمستأجر أو مستأجر محتمل أو مراجعته، إال إذا كان ذلك ضروريًا لتقييم طلبه بالحصول على محل إقامة مناسب 
أو تعديل معقول. 

إذا قمت بانتهاك المتطلبات سابقة الذكر، فإنه يجوز للمستأجر أو المستأجر المحتمل مقاضاتك لهذا االنتهاك وإلزامك بسداد أتعاب محاميه وتكاليف المحكمة.

خطط السداد
خاص بالمستأجرين:

تتوافر خطط السداد إلى هؤالء األشخاص:

• 	Residential Landlord-Tenant Act المستأجرين الخاضعين للحماية بموجب قانون
• مستأجري المنازل المتنقلة	
• األفراد الذين كانوا يقيمون في دور إقامة مؤقتة، مثل فندق، أو موتيل، أو منطقة تخييم:	

o لمدة 30 يوًما أو أكثر قبل تاريخ 1 مارس 2020؛ أو
o ألكثر من 30 يوًما بعد تاريخ 1 مارس 2020، إال إذا كانوا قد تلقوا إشعاًرا باإلخالء خالل 7 أيام

إذا كان لديك جزء متبّقٍ من اإليجار غير الُمسدَّد، والذي أصبح مستحقًا خالل الفترة بين 1 مارس 2020 و30 ديسمبر 2021، فإنه يتعين على المالك أن 
م لك جدوالً مناسبًا لسداد اإليجار غير المدفوع. حتى يتم اعتبار جدول السداد مناسبًا، ال يجوز بأي حال من األحوال أن تتجاوز قيمة المدفوعات الشهرية  يُقّدِ

بموجب خطة السداد ثلث تكاليف اإليجار الشهرية خالل الفترة التي تعذَّر عليك الدفع فيها.  على سبيل المثال، إذا كانت قيمة إيجارك تبلغ 1500 دوالر شهريًا 
خالل فترة الجائحة حينما تعذَّر عليك السداد، ال يجوز أن يعرض عليك خطة سداد تلزمك بدفع أكثر من 500 دوالر شهريًا )1/3 تكاليف اإليجار الشهري( 

حتى تتمكن من السداد. 

 unlawful إذا لم تقبل بنود خطة سداد مناسبة في غضون 14 يوًما، يجوز لمالك العقار بدء اإلجراءات القانونية أمام المحكمة إلخالئك )وهو ما يسمى
detainer action )دعوى مستحوذ غير قانوني((.  تتطلب دعاوى المستحوذ غير القانوني المقاضاة أمام محكمة خاصة، ويمكن أن تنتهي إجراءاتها سريعًا 
من خالل نظام المحكمة.  في بعض المقاطعات، يتطلب Eviction Resolution Pilot Program )البرنامج التجريبي لقرارات اإلخالء( أن يتخذ مالك 

العقار خطوات جادة للتوصل إلى اتفاق معك بشأن سداد اإليجار غير المدفوع قبل أن يُقدم على رفع دعوى مستحوذ غير قانوني ضدك.

يجب أن تتسم خطة السداد بما يلي:

• ال تُلزم بالدفع قبل مرور 30 يوًما من تاريخ تقديمها لك؛	
• تغطي قيمة اإليجار فقط، دون أن تشمل أي رسوم تأخير، أو أتعاب محامين، أو أي رسوم وتكاليف أخرى؛	
• تسمح بالسداد من خالل أي مصدر دخل، أو من خالل المنظمات غير الهادفة للربح، أو الكنائس أو المؤسسات الدينية، أو الهيئات الحكومية؛ و	
• أال تكون مشروطة بأي مما يلي:	

o امتثالك إلى اتفاقية التأجير؛
o سداد أتعاب المحامين، أو تكاليف المحكمة، أو أي تكاليف أخرى مرتبطة بالتقاضي في حالة تخلفك عن تنفيذ اتفاقية التأجير؛
o أن تتقدم بطلب للحصول على إعانات حكومية أو تقديم ما يثبت إنك تتلقَّى حاليًا أو تلقَّيت بالفعل إعانات حكومية؛ أو
o  التنازل عن حقك في تلقِّي إشعار باإلخالء، وإشعاًرا برفع دعوى مستحوذ غير قانوني ضدك وفرصة كافية للرد على الدعوى، قبل أن

يتمكن مالك العقار من استصدار أمر إخالء ضدك )وهو ما يُسمى أمًرا باالسترداد(.
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 Landlord Mitigation Program إذا تخلَّفت عن سداد إيجار مستحق بموجب خطة السداد، فإنه يحق لمالك العقار تقديم طلب استرداد المبلغ من
)برنامج تخفيف األضرار الواقعة على المالك( )انظر أسفل هذه الصفحة( أو متابعة إقامة دعوى مستحوذ غير قانوني، بموجب أي متطلبات تندرج تحت 

Eviction Resolution Pilot Program )انظر الصفحة 4(.

في حالة توفر مدفوعات للمساعدة اإليجارية من خالل برنامج فيدرالي، أو تابع للوالية، أو محلي، أو خاص، أو غير هادف للربح، فإنه يجوز لك ولمالك 
العقار مواصلة طلب المساعدة اإليجارية لخفض ميزان اإليجار غير الُمسدَّد أو إنهائه.

عند إقامة دعوى مستحوذ غير قانوني، يتعين على المحكمة أن تضع في اعتبارها الظروف المحيطة بك، والتي تتضمن انخفاض الدخل أو زيادة النفقات بسبب 
جائحة COVID-19، وكذلك بنود خطة السداد الُمقدَّمة.

م مالك العقار لك خطة سداد على النحو المذكور هنا، يمكنك االستناد إلى هذا األمر ضمن دفاعك أمام المحكمة في حالة قيام المالك برفع دعوى  إذا لم يُقّدِ
قضائية إلخالئك من محل سكنك لعدم دفع اإليجار، وهو ما قد يدفع القاضي إلى وقف عملية اإلخالء.

خاص بمالكي العقارات:
تتوافر خطط السداد إلى هؤالء األشخاص:

• 	Residential Landlord-Tenant Act المستأجرين الخاضعين للحماية بموجب قانون
• مستأجري المنازل المتنقلة	
• األفراد الذين كانوا يقيمون في دور إقامة مؤقتة، مثل فندق، أو موتيل، أو منطقة تخييم:	

o لمدة 30 يوًما أو أكثر قبل تاريخ 1 مارس 2020؛ أو
o ألكثر من 30 يوًما بعد تاريخ 1 مارس 2020، إال إذا كانوا قد تلقوا إشعاًرا باإلخالء خالل 7 أيام

إذا كان لدى المستأجر جزء متبّقٍ من اإليجار غير الُمسدَّد، والذي أُصبح مستحقًا خالل الفترة بين 1 مارس 2020 و30 ديسمبر 2021، فإنه يتعين عليك 
م له جدوالً مناسبًا لسداد اإليجار غير المدفوع. حتى يتم اعتبار جدول السداد مناسبًا، ال يجوز بأي حال من األحوال أن تتجاوز قيمة المدفوعات الشهرية  أن تُقّدِ

بموجب خطة السداد ثلث تكاليف اإليجار الشهري خالل الفترة التي تعذَّر على المستأجر الدفع فيها.  على سبيل المثال، إذا كانت قيمة اإليجار الخاصة 
بالمستأجر تبلغ 1500 دوالر شهريًا خالل فترة الجائحة حينما تعذَّر عليه السداد، فإنه ال يجوز أن تعرض عليه خطة سداد تلزمه بدفع أكثر من 500 دوالر 

شهريًا )1/3 تكاليف اإليجار الشهري( حتى يتمكن من السداد. 

إذا لم يقبل المستأجر بنود خطة سداد مناسبة في غضون 14 يوًما، فإنه يجوز لك بدء اإلجراءات القانونية أمام المحكمة إلخالء المستأجر )وهو ما يُسمى 
دعوى مستحوذ غير قانوني(. في بعض المقاطعات، يتطلب Eviction Resolution Pilot Program أن تتخذ خطوات جادة للتوصل إلى اتفاق مع 

المستأجر بشأن سداد اإليجار غير المدفوع قبل أن تُقدم على رفع دعوى مستحوذ غير قانوني ضده )انظر الصفحة 4(.

يجب أن تتسم خطة السداد بما يلي:

• ال تُلزم بالدفع قبل مرور 30 يوًما من تاريخ تقديمها إلى المستأجر؛	
• تغطي قيمة اإليجار فقط، دون أن تشمل أي رسوم تأخير، أو أتعاب محامين، أو أي رسوم وتكاليف أخرى؛	
• تسمح بالسداد من خالل أي مصدر دخل، أو من خالل المنظمات غير الهادفة للربح، أو الكنائس أو المؤسسات الدينية، أو الهيئات الحكومية؛ و	
• أال تكون مشروطة بأي مما يلي:	

o امتثال المستأجر إلى اتفاقية التأجير؛
o سداد المستأجر ألتعاب المحامين، أو تكاليف المحكمة، أو أي تكاليف أخرى مرتبطة بالتقاضي في حالة تخلفه عن تنفيذ اتفاقية التأجير؛
o أن يتقدم المستأجر بطلب للحصول على إعانات حكومية أو تقديمه ما يثبت إنه يتلقَّى حاليًا أو قد تلقَّى بالفعل إعانات حكومية؛ أو
o  ،تنازل المستأجر عن حقه في تلقِّي إشعاًرا باإلخالء، وإشعاًرا برفع دعوى مستحوذ غير قانوني ضده وفرصة كافية للرد على الدعوى

قبل أن تتمكن من استصدار أمر إخالء ضده )وهو ما يُسمى أمًرا باالسترداد(.

https://www.commerce.wa.gov/serving-( :)برنامج تخفيف األضرار الواقعة على المالك ،LMP(  Landlord Mitigation Program
)/communities/homelessness/landlord-fund-programs/landlord-mitigation-program

م Department of Commerce )وزارة التجارة( معلومات حول برنامج LMP على موقعها اإللكتروني. أضاف مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم  تُقّدِ
SB 5160( 5160( اللغة لتوسيع نطاق العمل الخاص ببرنامج LMP، وهو ما نستعرضه على نحو موجز في الصفحة التالية: 
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يجوز لمالكي العقارات طلب استرداد المبالغ المستحقة لهم من LMP بحد أقصى يصل إلى 15000 دوالر عن قيمة اإليجارات غير المدفوعة التي أصبحت 
مستحقة خالل الفترة بين 1 مارس 2020 و30 ديسمبر 2021، وذلك في الحاالت التالية: 

• قام المستأجر طواعية بإخالء أو هجر محل السكن المستأجر )لكن ليس بسبب رفع دعوى مستحوذ غير قانوني(، وكان المستأجر منخفض 	
الدخل، أو لديه موارد محدودة، أو يعاني من ضائقة مالية؛ أو

• تخلف المستأجر عن االلتزام بخطة سداد حسبما هي موصوفة أعاله، أو لم تنتِه مدة اإليجار إبان موعد استرداد المبالغ المستحقة.  	

ال يحق لمالكي العقارات الذين يحصلون على المبالغ المستحقة لهم من LMP اتخاذ أي إجراء قانوني أو السعي وراء تحصيل أي أموال من المستأجر نظير ما 
تكبدوه من أضرار أو مقابل اإليجار غير المدفوع. 

Eviction Resolution Pilot Program (ERPP) 
يتبنى مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم Eviction Resolution Pilot Program  )SB 5160( 5160 القائم على قرار محكمة والمعمول به حاليًا 

في ست مقاطعات: كالرك، وكينج، وبيرس، وسنوهوميش، وسبوكان، وثارستون. يتطلب ERPP أن يبذل مالكو العقارات جهدهم في سبيل التوصل إلى 
 Dispute Resolution اتفاق مع المستأجرين بشأن خطة سداد لإليجار غير المدفوع من خالل التفاوض المباشر، أو التصالح، أو الوساطة من قِبَل

Center )مركز تسوية النزاعات( الموجود في المقاطعة قبل السماح لهم برفع دعوى مستحوذ غير قانوني استناًدا إلى التخلف عن دفع اإليجار. وبينما يسري 
 Administrative بأن يقوم )SB 5160( 5160 في المقاطعات الست التجريبية المذكورة أعاله، يتطلب مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم ERPP

.ERPP المكتب اإلداري للمحاكم( بالتعاقد مع مراكز تسوية النزاعات في كل مقاطعة تتبنى العمل ببرنامج( Office of the Courts

https://www.courts.wa.gov/newsinfo/content/ :يمكن االطالع على استعراض عاّم أولي حول البرنامج من خالل الرابط التالي
Eviction%20Resolution%20Program%20Overview.pdf

بموجب ERPP، يتعين على مالك العقار القيام بما يلي: 

تقديم إشعار إلى المستأجر بشأن ERPP. يتوجب على مالك العقار االحتفاظ بدليل بتسليم اإلشعار أو إرساله بالبريد.	 
يجب أن يشتمل اإلشعار على المعلومات التالية: 	 

o  معلومات االتصال الخاصة بمركز تسوية النزاعات المحلي؛
o  م خدمات المشورة القانونية السكنية على مستوى معلومات االتصال الخاصة بمشروع العدل السكني الخاص بالمقاطعة أو المنظمة التي تُقّدِ

الوالية للسكان منخفضي الدخل، ويتوفر البيان الذي يوضح أن اإلشعار بعدة لغات على موقعنا اإللكتروني هنا: 
o معلومات االتصال الخاصة بمالك العقار، ومحامي مالك العقار، إن وجد، والمستأجر؛ و
o .بيان يؤكد أن التعذُّر عن الرد في غضون 14 يوًما قد يؤدي إلى رفع دعوى مستحوذ غير قانوني أمام المحكمة

يتعين على المالك عقب ذلك إرسال نُسخ من اإلشعارات إلى مركز تسوية النزاعات المحلي والحصول على شهادة بالمشاركة قبل قيامه برفع دعوى 	 
مستحوذ غير قانوني أمام المحكمة. 

الحق في االستعانة بمحاٍم
يتعين على المحكمة تعيين محاٍم لتمثيل المستأجرين الَمعوزين في دعاوى المستحوذ غير القانوني، وفقًا إلى التمويل المتوفر. المستأجر الَمعوز هو الشخص 

الذي يتلقَّى األنواع التالية من المساعدات العامة، أو لديه دخل سنوي، بعد خصم الضرائب، يبلغ 200% أو أقل من حد الفقر الفيدرالي الحالي:
TANF(  Temporary Assistance for Needy Families، المساعدات مؤقتة لألسر المحتاجة( 	 
استحقاقات إعانة كبار السن، أو فاقدي البصر، أو المعاقين	 
 	RCW 74.09.035 خدمات الرعاية الطبية بموجب
استحقاقات إعانات السيدات الحوامل	 
استحقاقات قدامى المحاربين المرتبطة بالفقر	 
 	)EBT( لة إلكترونيًا الكوبونات الغذائية أو استحقاقات الكوبونات الغذائية الُمحوَّ
استحقاقات إعادة توطين الالجئين	 
Medicaid )برنامج المساعدة الطبية(	 
SSI(  Supplemental security income، دخل الضمان التكميلي(	 

عند تعيين محامين لتمثيل المستأجرين الَمعوزين في دعاوى المستحوذ غير القانوني، يتم منح األولوية إلى المستأجرين الَمعوزين المقيمين في المقاطعات 
التي تشهد أكبر عدد من حاالت اإلخالء والمستأجرين الَمعوزين األكثر عرضة لخطر اإلخالء. تتولى الوالية سداد تكاليف الخدمات القانونية الُمقدَّمة من قِبَل 

المحامي الُمعيَّن. 


