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مشاريع اإلسكان التابعة لوزارة  كتيب لمقيمي

الحاصلين على  HUD اإلسكان وتطوير المدن
  معونة

  

  اإليجار معونة
 

  "كيف يتم تحديد اإليجار الخاص بك"
 
 

  سكانمكتب اإل
  

  2007حزيران / يونيو
 

 

وكالء اإلدارة / المالك إن ھذا الكتيب دليل عام إلطالع
المسؤوليات الحاصلين على معونة على  HUDومقيمي 

  . باإلفصاح عن الدخل والتحقق منه والحقوق المتعلقة
 
 
 

  لماذا من الھام تحديد الدخل واإليجار بشكل صحيح
 

ن أن العديد من األسر المقيمة تبي وزارة األسكان وتطوير المدنإن 
  :واألسباب الرئيسية لھذه المشكلة ھي. صحيحتدفع إيجارا غير 

 
 الدخل، وأقل عن  تقديم األسر المقيمة بيانا 
  حق لألسر كالء اإلدارة استثناءات وحسومات تمنح وعدم

 .المقيمة
 
التأكد أن  وكالء اإلدارة والمقيمين جميعا مسؤوليةتقع على عاتق و

  . يتم دفعه ار الصحيحاإليج
 

  :مسؤوليات وكالء اإلدارة
  دقيقة حول الدخلالحصول على معلومات 
 التحقق من دخل المقيم 
 أن المقيمين يتلقون االستثناءات والحسومات التي تحق  التأكد

 .لھم
 حساب إيجار المستأجر بدقة. 
  تقديم نسخة عن اتفاقية عقد اإليجار والدخل وتحديدات اإليجار

 للمستأجر
 إعادة حساب اإليجار لدى اإلفادة بتغييرات في بنية األسرة. 
 إعادة حساب اإليجار عندما ينخفض دخل المقيم. 

  أو 200$إعادة حساب اإليجار عندما يزداد دخل المقيم بمعدل 
 .في الشھر أكثر

  الطلب عندتقديم معلومات عن سياسات وكالء اإلدارة. 
 الممارسات  أوتطلبات إبالغ المقيمين عن أية تغييرات في الم

 . تحديد اإليجار أوبالدخل تقديم بيان من أجل 
 

  :مسؤوليات المقيمين
 تقديم معلومات دقيقة عن بنية األسرة. 
  بكل الدخلتقديم بيان 
 عن األوراق، واالستمارات، واإليصاالت التي  االحتفاظ بنسخة

 . توثق الدخل والنفقات
 فترة طرأ بين تي دخل التغييرات في بنية األسرة والاإلفادة بالت

 .السنوية التوثيقإعادة 
  الدخل التحقق منتوقيع استمارات قبول من أجل . 
 نزلماتباع متطلبات عقد اإليجار وقوانين ال 
 

  تحديدات الدخل 
 

وحسب،  المعونةال يحدد دخل أسرة إجمالي متوقع أھليتھا من أجل 
 المالية دةوالمساعبل يحدد أيضاً اإليجار الذي ستدفعه األسرة 

ويستخدم الدخل المتوقع، الذي يخضع لالستثناءات . المطلوبة
من اجل  خالل السنة القادمة، األسرةوالحسومات التي ستتلقاھا 

  .تحديد إيجار األسرة
 

  ؟ما ھو الدخل السنوي
 

  الدخل السنوي= استثناءات الدخل -الدخل اإلجمالي
 

  ؟ما ھو الدخل المصحح
 

  الدخل المصحح= الحسومات -الدخل السنوي
 

  تحديد إيجار المستأجر
 

  :معونة اإليجارصيغة إيجار 
  :من المبالغ التالية أعلىإن اإليجار الذي ستدفعه أسرة ما ھو 

 30 %من دخل األسرة الشھري المصحح 
 30 %من اإليجار اإلجمالي 

، ال تعد األسرة مؤھلة إال إذا كانت ابتدائي أو أوليإذا كان ھذا توثيق 
من اإليجار % 90تأجر اإلجمالية الخاصة بھم أقل من دفعة المس
  . اإلجمالي

 
  الدخل واألصول

 
الدخل  بكل الحاصلين على معونة تقديم بيان HUDيطلب من مقيمي 

وتعد استثناءات الدخل  .OAمن كل المصادر إلى المالك أو الوكيل 
  . والحسومات جزءا من عملية إيجار المستأجر
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في الدخل  ستضّمنمن األصول التي  الدخل مبلغوعند تحديد 
عندما من األصول إال  تأتيالدخل الفعلي الم تضمينالسنوي، يتم 

، عندھا يزيد 5000$عن من كل األصول تزيد  النقودقيمة  تكون
من األصول اإلجمالية أو % 2ضمن في الدخل السنوي من المبلغ الم

  . من األصول المتأتيالدخل الفعلي 
 
  :نوييتضمن الدخل السو
  من األجور ) حسومات جدول الرواتبقبل (المبلغ الكامل

والمرتبات، وأجر الوقت اإلضافي، والعموالت، واألتعاب، 
والھبات والعالوات والتعويضات األخرى عن الخدمات 

 .الشخصية
 الدخل الصافي من تشغيل عمل أو مھنة . 
  الفائدة، وحصص األرباح والدخل الصافي اآلخر من أي نوع

 ما تتضمنهراجع (ممتلكات العقارية أو الشخصية من ال
 )ال تتضمن أدناه األصول/ األصول

  المبلغ الكامل من المبالغ الدورية المتلقاة من الضمان
االجتماعي، والدفعات السنوية، وسياسات التأمين، وأموال 

التقاعد، ومعاشات التقاعد، واإلعانات المالية بسبب العجز أو 
خرى المشابھة من المقبوضات الدورية، الموت، واألنواع األ

الواحدة أو المبالغ الشھرية المتوقعة  المبلغ ذو الدفعةبما فيھا 
عدا الدفعات الدورية **(البداية المؤخرة لمبلغ دوري بسبب 

الضمان التكميلي واإلعانات المالية من دخل المؤجلة من 
 الضمان االجتماعي، راجع االستثناءات من الدخل السنوي،

 )**أدناه
  البطالة والعجز، تعويض ، مثل اإليراداتالدفعات بدال عن

عدا اإلضافات **(تعويضات العامل وتعويض نھاية الخدمة و
ذات الدفعة الوحدة ألصول أسرة، راجع االستثناءات من الدخل 

 )**أدناهالسنوي، 
 المالية الحكومية المعونة 
 ة الشرعية الدورية القابلة لإلنھاء، مثل النفق المخصصات

للزوجة المطلقة ودفعات دعم الطفل والمساھمات النظامية أو 
من أشخاص ال يقيمون في  التبرعات المتلقاة من المؤسسات أو

 سكنال
 والمدفوعات الخاصة والمخصصات عات النظامية، ودفمكل ال

الخاصة من اجل  المدفوعاتعدا (القوى المسلحة لعضو في 
 )التعرض إلى نيران عدوة

  **مالية،  معونةوحسب، تعد أية  8لنسبة لبرامج القسم با
 قسط التعليم، التي يتلقاھا فردمتلقاة من اجل المبالغ ال تتجاوز

دخال لذلك ) تعد(، 1965م العالي لعام يبموجب قانون التعل
ال تعد دخال سنويا  المالية المعونة تلك كانت الفرد، إال إذا

ولديھم أطفال سنة  23لألشخاص الذين يزيد عمرھم عن 
ھم أو إذا كان أحد الطالب يقيم مع والده أو والدته اللذين نيعولو

ومن أجل ھذا المقطع، ال تتضمن . 8القسم  معونةيتلقيان 
 **القرض من أجل تحديد الدخل متحصالت" المالية المعونة"

  
 
 

  :األصول تتضمن
 شھادات االستثمار، السندات على الخزينة، شھادات السندات ،

 .داع وحسابات السوق الماليةاإلي
 حسابات التقاعد الفردية وحسابات كيوه . 

 أموال ومعاشات التقاعد 
 الصناديق النقود المحفوظة في المدخرات والحسابات الجارية، و

 الحديدية لحفظ األمانات، والبيوت، الخ 
  قيمة النقود من سياسات التأمين على الحياة كلھا المتاحة للفرد

 قبل الموت
 س أة في الممتلكات الخاصة بالتأجير واستثمارات ريلملكحق ا

 المال األخرى
  استثمارا المحتفظ بھاالممتلكات الشخصية 
  المقبوضات على شكل دفعة واحدة كاملة أو المقبوضات لمرة

 واحدة
 الرھن أو السند المضمون الذي يحتفظ به متقدم بطلب 
 األصول المصروفة بأقل من قيمة السوق العادلة 
 
  :تتضمن األصول ال
  المالبس، األثاث، السيارات، (الممتلكات الشخصية الضرورية

 ملديھأشخاص خاتم الزفاف، العربات سيما المجھزة من أجل 
 )إعاقات

  أرض استثمار ھنديةالفوائد في 
 التأمين على الحياة المحددة المدة سياسات 
  األسرةحق الملكية في الوحدة التعاونية التي تقيم فيھا 
 التي تعد جزءا من عمل نشيط صولاأل 
  األصول غير الممتلكة فعليا من المتقدم بطلب أو المحتفظ بھا

 :باسم فرد ولكن
 شخص آخر ليس لنفع سبوه يعود األصول وأي دخل يك

 فردا في المنزل، و
  الدخل التي على ضرائب العن  مسئوالھذا الشخص اآلخر

 .األصولالذي تولده تطرأ على الدخل 

 تي ال يصل إليھا المتقدم بطلب وال تقدم دخال له األصول ال
وبسبب . زوجة أسيئت معاملتھا تمتلك منزال مع زوجھا: مثال(

الموقف العائلي، ال تتلقى دخال من األصول وال تستطيع أن 
 ).دوإلى نق األصولتحول 

 جراء أقل من قيمة السوق العادلةاألصول المصروفة ب: 
 إغالق الرھن 
 إفالس 
 ق أو انفصال إذا تلقى المتقدم بطلب أو المقيم اتفاقية طال

 ليس بالضرورة أن يكون بالدوالر ذو قيمة عاليةتعويضا 
 

  :االستثناءات من الدخل السنوي
 دون ) بما في ذلك األطفال المتبنون( الدخل من توظيف األطفال

 18سن 
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 المتبنون أو الكبار  ات المتلقاة من أجل رعاية األطفالالدفع
ال عالقة لھم وعادة أشخاص لديھم إعاقات، وھم (المتبنون 

 .قادرين على العيش لوحدھموغير باألسرة المستأجرة، 
  ،اإلضافات ذات الدفعة الواحدة ألصول األسرة، مثل الميراث

بما فيھا الدفعات بموجب التأمين الصحي (دفعات التأمين و
المال  رأس، أرباح )والتأمين ضد الحوادث وتعويض العامل

 . ية الخسارات الشخصية أو الممتلكاتوتسو
  ،المبالغ التي تتلقاھا األسرة تحديدا من أجل كلفة النفقات الطبية

 . أي فرد من أفراد األسرةمن أجل أو تسديدھا 
  األسرةدخل المعين المقيم مع 
 ** للطالب  8برنامج القسم من أجل دخل تضمين البمقتضى

متضمنات الدخل  بمقتضىالمسجلين في معھد أو تعليم أعلى 
المالية  عونة الطالبمالمبلغ الكامل من ** السنوي، أعاله،

 .ميةيلمؤسسة التعللإما مباشرة للطالب أو  المدفوعة
 الخاصة لفرد في األسرة يخدم في القوى المسلحة  وعاتدفمال

 .المعرض لنيران عدوة
  برامج التدريب التي تمولھا بمقتضى المبالغ المتلقاةHUD 
 لمتلقاة من شخص لديه إعاقة تم تجاھلھا لفترة محدودة المبالغ ا

من الزمن من أجل أھلية دخل الضمان التكميلي واإلعانات 
ستخدام بموجب خطة تحقيق الكفاية لالألنھا محفوظة المالية 
 PASSالذاتية 

  حصول على معونة علنية المبالغ المتلقاة من مشارك في برامج
الفعلية التي  النفقات لسداد أوأخرى وھي خصيصا من أجل 

، مواصالت، رعاية أطفال، إكساءتجھيزات خاصة، (تطرأ 
 . لمجرد السماح بالمشاركة في برنامج معينصنع تُ والتي ) الخ

  دوالر في الشھر 200ال يتجاوز (معاش خدمة مقيم( 
 التزايدية واإلعانات المالية العائدة إلى أي فرد في  اإليرادات

ل لبرامج التدريب على الوظيفة يالتأھاألسرة من المشاركة في 
موظف أحد أفراد أسرة ليكون المحلية أو الحكومية وتدريب 

 إدارة مقيم
  بما في ذلك (الدخل المؤقت، غير المتكرر أو غير المنتظم

 )التبرعات
 ھا حكومة أجنبية دفعات التعويض عن األضرار التي تدفع

ل المباشرة من أشخاص مضطھدين خالبموجب المطالبات 
 الفترة النازية بموجب قوانين تلك الحكومة 

 سنة أو  18دوالر لكل طالب عمره  480تتجاوزالتي  اإليرادات
 )باستثناء رب المنزل، أو الشريك(اكبر يدرس لدوام كامل 

  دوالر لكل طفل متبنى 480 تتجاوزدفعات معونة التبني التي 
  إلعانات دخل الضمان التكميلي واالدفعات الدورية المؤجلة من

بشكل دفعة تم الحصول عليھا المالية للضمان االجتماعي التي ي
 المبالغ الشھرية المتوقعة ضمنواحدة أو 

  خصم أموال أو على شكل إعادة  األسرةالمبالغ التي تتلقاھا
القانون المحلي للحكومة من اجل ضرائب الملكية  بموجب

 المدفوعة على وحدات السكن
 لة حكومية إلى أسرة لديھا فرد لديه إعاقة المبالغ التي تدفعھا وكا

عن كلفة الخدمات  للتعويضفي النمو ويعيش في المنزل 

أسرة المعاق في النمو في فرد والتجھيزات الالزمة إلبقاء 
 المنزل

 
  :ة فيدراليا ملزماالستثناءات ال

  المقدمة إلى منزل مؤھل بموجب قانون طابع  الحصةقيمة
 1977الغذاء لعام 

 إلى المتطوعين بموجب قانون خدمات المتطوعين  الدفعات
 1973المحلي لعام 

  الدفعات المتلقاة بموجب قانون تسوية مطالبات السكان األصليين
 في أالسكا

  مجاورة للواليات المتحدة معينة من أرض  المتأتيالدخل
 المتروكة أمانة من أجل قبائل ھندية معينة

  ونة الطاقة للمنازل بموجب برنامج معا المخصصاتالدفعات أو
 قليلة الدخل الخاص بمديرية الصحة والخدمات اإلنسانية، 

  قانون كليا أو جزئيا برامج يمولھا  بموجبالدفعات المتلقاة
 الشراكة في التدريب على العمل 

  صرف األموال على جماعة النھر الكبيرمن  المتأتيالدخل /
 غراند ريفر باند لھنود أوتاوا

  كل فرد المتلقاة من أموال األحكام ن أسھم دوالر م 2000أول
بھا مفوضية المطالبات الھندية أو محكمة المطالبات  قضتالتي 

في أراضي  األفراد في الواليات المتحدة، أو فوائد الھنود
دوالر  2000، بما في ذلك أول االستثمار أو األراضي المقيدة

ألموال في السنة من الدخل الذي يتلقاه الھنود األفراد من ا
أراضي  أوأراضي استثمار في  امن الفوائد المحتفظ بھ المتأتية
 . كھذه مقيدة

  مبالغ المنح التعليمية الممولة بموجبTitle IV  قانون من
بمقتضى برنامج  ، بما في ذلك المنح1965ي لعام التعليم العال

الطالب  معونةبمقتضى برامج  أوالدراسة والعمل الفيدرالي 
 ؤون الھنودالخاص بمكتب ش

 تي يمولھا الدفعات المتلقاة من البرامج ال Title V  من قانون
 1985لعام  في السن األمريكان الكبار

  أو بعده من  1989كانون الثاني / يناير 1الدفعات المتلقاة في
أو أي صندوق آخر تأسس  agent orangeصندوق تسوية 

 In Re Agentدعوى مسؤولية المنتج على التسوية في بناء 
  ين اموالية الدفعات المتلقاة بموجب قانون تسوية مطالبات ھنود

 1980لعام 
 أو أي مبلغ يتم تلقيه على(فل مقدمة أو مرتبة أي ط قيمة رعاية 

انه دفعة من اجل رعاية كھذه أو من اجل سداد التكاليف التي 
بموجب قانون رعاية الطفل ) كھذه رعاية منتطرأ 

 1990لعام  development block grantو
  دفعات إعادة األموال من اعتماد الضريبة على الدخل المكتسب

 . بعد ذلك أو، 1991كانون الثاني / يناير 1بتاريخ 
  قبائل الالدفعات من مفوضية المطالبات الھندية إلى

 الھنديةمة األمجموعات المتعلقة باالتحاد األمريكي الخاصة بالو
 اسكاليروباتش من محمية مأقبيلة بياكيما أو 
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 مير أالمشاركين في  إلىوالدفعات يرادات واإل المخصصات
 1990لعام خدمة المجتمع والوطن كوربس بموجب قانون 

  38مدفوعة بموجب أحكام  مخصصاتأيةU.S.C. 1805 إلى 
 السنسنة المشقوقة وھو ابن جندي فيتناميطفل يعاني من 

 بموجب قانون ضحايا (مبلغ من تعويض ضحية جريمة  أي
سداد  أودفعة  أو(ضحية الجريمة  معونةالمتلقى عبر ) جريمةال

حسب ما يحدده قانون ضحايا الجريمة ) كھذه معونةلتكاليف 
بسبب ارتكاب جريمة ضد المتقدم بطلب بموجب قانون ضحايا 

 الجريمة 
  المشاركين  األفرادالمخصصات، واإليرادات والدفعات إلى

 1998عام بموجب قانون استثمار القوى العاملة ل
  المحاربين القدامىأية إعانات مالية للعاجزين من مديرية شؤون 

دفعة واحدة أو على شكل  من على شكل مبلغ يتلقاھا المستأجر
قانون اإلسكان واالنتعاش  تراعيمبالغ شھرية متوقعة 

  HERA 2008االقتصادي لعام 
 

   :الحسومات
 

 480  يدرسون دوالر عن كل متبنى بما في ذلك الطالب الذي
 الذين لديھم إعاقة األشخاصدواما كامال أو 

 400 أو أسرة معاق كبير في السنعن أي أسرة شخص  ردوال 
  أي شخص كبير في  سرةأل سدادھاالنفقات الطبية التي ال يمكن

من الدخل % 3 يبلغ مجموعھاسرة معاق التي ألأو  السن
 ق نفقات دخل األسرة سوى مرة واحدةتطب الو. السنوي

 ونفقات  التي ال يمكن سدادھاة المرافق المعقولة غير رعاي
فراد أل/ فردمعاق للسماح ل أسرةفراد أل/ فردالجھاز المساعد ل

من الدخل % 3األسرة بالعمل الذي يبلغ مجموعه أكثر من 
 السنوي

  ال إذا كان لدى أسرة شخص كبير السن كال من نفقات طبية
الدخل البالغة  نفقة معونة عاجز، ال تطبقونفقات  يمكن سدادھا

 الخاصة باألسرة سوى مرة واحدة % 3
 13دون سن  األطفالنفقات رعاية طفل معقولة من اجل  أي 

كمل ي أن أويتوظف  أنمن  األسرةالالزمة لتمكين فرد في 
 . تعليمھا أوتعليمه 

 

  المراجع
  :القوانين

  متطلبات برنامجHUD  24العامة؛ CFR  5الجزء 
   الكتيب

 4350.3 ،تطلبات إشغال برامج اإلسكان متعدد األسر المقدم م
 له معونة مالية 

   المالحظات

  66اإلشعار "االستثناءات المفروضة فيدراليا FR 4669 ،
 2001، 20نيسان / أبريل

  
 

  للمزيد من المعلومات
على شبكة  HUDعلى موقع  HUDاحصل على المزيد عن برامج 

  http://www.hud.govاالنترنت 


