
 

 72-2020األمر التنفیذي   
 األسئلة الشائعة 

 

 ؟ 72-2020س: ما الغرض من األمر التنفیذي 

یكمل ھدف حمایة الكثیر من األفراد من الطرد من مساكنھم. والمعاد إصداره المعدل  72-2020األمر التنفیذي ج: 
 نفیذي الحمایة على النحو التالي: یكفل األمر الت

إذا استوفى الفرد مصطلح "الشخص المكفول"   للمستأجرین عدم القادرین على دفع كامل اإلیجار:بالنسیة 
ضده دعوى طرد من  أو یستكمل واستكمل وأعاد إرسال استمارة اإلقرار، فال یجوز لمالك العقار أن یرفع 

الفرد لمصطلح  المسكن إال إذا شكل ھذا المستأجر خطرا على الصحة والسالمة. وفي حالة عدم استیفاء 
 "الشخص المكفول"، فیجوز أن ترفع ضده دعوى الطرد لعدم دفع اإلیجار.

إذا كان المستأجر دافعًا لجمیع ما علیھ من إیجار، فال یجوز  بالنسبة للمستأجرین غیر المدینین باإلیجار:
لصحة كل ھذا المستأجر خطرا على ا لمالك العقار أن یرفع ضده دعوى طرد من المسكن إال إذا ش

 والسالمة. 

یحظر األمر تنفیذ أحكام الطرد بواسطة جھات إنفاذ القانون ضد جمیع    بالنسبة لجمیع المستأجرین:
المستأجرین، إال إذا وجدت المحكمة أن المستأجر یشكل خطرا مباشرا على صحة وسالمة المستأجرین  

ال ینفذ أحكام الطرد إال جھات إنفاذ  اآلخرین أو خطرا جسیما ومباشرا على العقار. وبموجب قانون إلینوي، 
 القانون العامة فقط.  

 س: متى یعتبر الشخص "شخصا مكفوال" وفقا لھذا األمر التنفیذي؟ 

ج: "الشخص المكفول" یقصد بھ أي مستأجر أو مستأجر من الباطن أو ساكن یقدم لمؤجر مسكنھ أو مالك عقاره 
دعوى لطرده من المسكن إقرارا تحت طائلة القسم بالیمین یقر فیھ بما  السكني أو أي شخص أو كیان آخر لھ حق رفع 

 یلي:

(أو أقل من   2020دوالر دخال سنویا للعام المیالدي  99000) إما أنھ یتوقع أن ال یكسب أكثر من 1(  .1
ي  ) وإما أنھ لم یُلَزم بتقدیم أي إقرارات للدخل ف2دوالر في حالة تقدیم إقرار ضریبي مشترك)، ( 198000

) وإما أنھ استلم أموال إعانة الضرر االقتصادي بموجب المادة 3إلى ھیئة ضرائب الدخل األمریكیة ( 2019
 ) (أي شیك الحافز) CARES Actمن قانون كیرز ( 2001

  19-عدم قدرتھ على دفع كامل اإلیجار أو مصاریف السكن بسبب ضائقة مالیة ناتجة عن جائحة كوفید .2
لمثال ال الحصر فقدان معظم الدخل أو فقدان ساعات عمل أو أجور أو زیادة ألسباب منھا على سبیل ا

 المصروفات الضروریة التي یكون سببھا المباشر ھو الجائحة،  
أنھ یبذل قصارى جھده لسداد مدفوعات جزئیة في موعد االستحقاق تكون قریبة من كامل مبلغ اإلیجار   .3

 عتبار النفقات الضروریة األخرىألقصى درجة تسمح بھا ظروفھ، مع األخذ في اال
أو إجباره على العیش في مساكن قریبة في تجمعات جدیدة أو أماكن    -احتمال أن یؤدي الطرد إلى تشرده  .4

 وذلك ألنھ لیس لدیھ مسكن آخر متوفر. -السكن المشترك 

إیجار، إال أنھم مكفولین بحمایة ھذا  بینما ال یشمل مصطلح "الشخص المكفول" األفراد الدافعین لكامل ما علیھم من 
 األمر التنفیذي. (انظر األسئلة أدناه).

 س: إذا كنت مستأجرا بعقد شھري ودافعا لجمیع ما علي من إیجار، ھل أنا محمي من الطرد؟ 
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إیجارك أو  ج: نعم، أنت مكفول بالحمایة بشرط أال تكون مدینا باإلیجار وتكون قد أقمت في الوحدة مدة أطول من عقد 
 یكون إیجارك إیجارا شھریا. وإذا كان ھذا ھو الوضع بالنسبة لك، فلست مضطرا إلى تقدیم إقرار إلى مالك العقار.

وفي ھذه الحالة، ال یجوز لمالك العقار أن یرفع ضدك دعوى ما لم تشكل خطرا مباشرا على صحة وسالمة  
 ر.المستأجرین اآلخرین أو خطرا جسیما ومباشرا على العقا

 س: ھل یمكن أن یطردني مالك العقار بسبب مخالفة بسیطة لعقد اإلیجار علما بأنني أدفع اإلیجار بانتظام؟  

ج: إذا لم تكن مدینا باإلیجار، فال یجوز لمالك العقار أن یرفع دعوى لطردك بسبب مخالفة بسیطة ال ترتقي إلى  
 أو الخطر الجسیم والمباشر على العقار.  مستوى الخطر المباشر على صحة وسالمة المستأجرین اآلخرین

 س: ماذا یقصد بـ "النفقات الضروریة"؟  

ج: "النفقات الضروریة" تشمل دون أن تقتصر على الغذاء والمرافق ونفقات الھاتف واإلنترنت ومستلزمات المدارس  
ونفقات المواصالت شاملة أقساط  والمالبس الشتویة والنفقات الصحیة وعالج األسنان والنظر ورعایة األطفال 

 وصیانة وتأمینات السیارات.

 س: ما الخطوات التي یجب علي اتباعھا بصفتي مالك المسكن قبل رفع دعوى الطرد لعدم دفع اإلیجار؟

ج: یجب على مؤجر المسكن أو مالك العقار أو أي شخص أو كیان لھ الحق القانوني في رفع دعاوى الطرد من 
كل مستأجر ومستأجر من الباطن وساكن بالعقار الموقع على عقد اإلیجار استمارة اإلقرار المكونة  المسكن أن یقدم ل

 من صفحتین قبل رفعھ لدعوى الطرد ضد المستأجر غیر الدافع لإلیجار.  

ام  على أن تعطى ھذه االستمارة قبل أن یصدر مالك العقار إشعار فسخ اإلیجار بمدة خمسة أیام على األقل. ویجب التز
مالك العقار عند تسلیم اإلقرار للسكان بشروط إرسال إشعارات فسخ العقود الواردة في قانون الطرد من المساكن  

)Eviction Act (735 ILCS5/9-211) .( 

 س: كیف أحصل على نسخة من استمارة اإلقرار؟ 

. وبینما  ھیئة تنمیة اإلسكان في إلینويج: ستكون االستمارة المكونة من صفحتین متاحة على الموقع اإللكتروني لـ 
یُلزم األمر التنفیذي مالك العقار بأن یعطي المستأجرین نسخة من اإلقرار قبل رفع دعوى الطرد، یجوز للمستأجر 

 تقدیم استمارة اإلقرار مستكملة وموقعة إلى مالك العقار في أي وقت.  

 ؟ س: إذا كنت مستأجرا غیر موثق بھویة رسمیة، ھل أنا مكفول بحمایة ھذا األمر التنفیذي

) غیر مدین  2) أن یستوفي مصطلح "الشخص المكفول"، أو (1ج: أي شخص تنطبق علیھ أي من الشروط التالیة: (
 باإلیجار، فھو مكفول بحمایة ھذا األمر بغض النظر عن الوضع القانوني للمھاجرین.  

 س: إذا كنت شخصا مكفوال، ھل أظل مدینا بقیمة اإلیجار لمالك العقار؟ 

ا األمر أي نص یعفي المستأجر من التزاماتھ بدفع اإلیجار أو امتثالھ ألي التزام آخر في عقد أو ج: نعم، فلیس في ھذ
ومن المھم للقادرین على اتفاقیة إیجاره. فحتى إن كنت محمیا من الطرد تظل ملتزما بدفع أي إیجار مستحق علیك. 

 الدفع أن یقوموا بالدفع، فھذا یسھل األمر على غیر القادرین.

ا تسبب المستأجر في تحویل المسكن إلى بیئة غیر آمنة للمستأجرین اآلخرین في المبنى، ماذا یمكنني أن أفعل س: إذ
 كصاحب للعقار؟ 
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أن یشرع في رفع دعاوى الطرد إذا شكل المستأجر تھدیدا   72-2020لألمر التنفیذي ج: یحق لمالك المسكن وفقا 
القانون   مباشرا لصحة وسالمة المستأجرین اآلخرین أو خطرا مباشرا وجسیما على العقار. كما یجوز لضباط إنفاذ

 تنفیذ أحكام الطرد إذا ثبت أن المستأجر یشكل ھذه المخاطر.  

 س: ما المدة التي یجب أن یمنحھا أصحاب العقارات للمستأجرین لمراجعة استمارة اإلقرار قبل إصدار إشعار فسخ اإلیجار؟ 

ار إشعار فسخ اإلیجار بخمسة أیام ج: یُلزم األمر التنفیذي مالك العقار بتقدیم استمارة اإلقرار إلى المستأجر قبل إصد
 دة اإلشعار. على األقل. وال یجوز لمالك العقار رفع دعوى الطرد إال بعد انتھاء م

إذا قدم المستأجر أو مستأجر الباطن أو ساكن الوحدة العقاریة استمارة إقراره الموقعة منھ بعد رفع دعوى قضائیة  
ما لم یشكل المستأجر تھدیدًا مباشًرا لصحة یستكمل دعوى الطرد للطرد من المسكن، فال یجوز لمالك العقار أن 

 وسالمة المستأجرین اآلخرین أو خطًرا جسیًما ومباشًرا على العقار. 

 لدفع اإلیجار؟  " ألقصى الجھود" س: إذا قدمُت طلبا للمساعدة اإلیجاریة، ھل یعتبر ذلك بذال 

ج: تقدیم طلب المساعدة اإلیجاریة یمكن اعتباره بذال "ألقصى الجھود" لسداد دفعات جزئیة في مواعید اإلیجار. ولكن 
 عدم تقدیم المستأجر لطلب المساعدة اإلیجاریة ال یعتبر بالضرورة دلیال على عدم بذلھ "أقصى الجھود".  

 

 ؟ 19-س: ما الذي یعتبر ضائقة ناتجة عن كوفید

تشمل وال تقتصر على فقدان معظم الدخل أو فقدان ساعات عمل أو  19-الضائقة المالیة الناتجة عن جائحة كوفیدج: 
أجور أو زیادة النفقات الخاصة التي سببھا المباشر ھو الجائحة. ومن األمثلة األخرى اضطرار الفرد إلى ترك عملھ  

استالم نفقة الطفل بسبب تعرض الشریك السابق لضائقة مالیة   لرعایة طفل یتلقى التعلیم اإللكتروني عند بعد أو توقف
 . 19-ناجمة عن كوفید

 س: ما الموارد المساعدة المتاحة للمستأجرین العاجزین عن دفع اإلیجار؟ 

، بمساعدة مقدمي الخدمات في المناطق المحلیة. وھذا برنامج الحد من التشرد) DHSج: تقدم ھیئة الخدمات البشریة (
لألفراد المستحقین المعرضین لخطر الطرد من  -مثل مدفوعات اإلیجار أو الرھن   -البرنامج یوفر المعونات السكنیة 

 . انقر ھنارضین لخطر التشرد أو المشردین. ولمعرفة مقدم الخدمة في منطقتك، مساكنھم أو المع

 Consolidatedالمخصصات الموحدة ( قانونوقع الرئیس على إقرار  2020في أواخر شھر دیسمبر/كانون األول 
Appropriations Act ( لجمیع الوالیات. ومن المتوقع  ملیار دوالر لصنادیق المساعدات اإلیجاریة  25الذي یمنح

وتقسم بین مختلف المقاطعات  ملیون دوالر تودع بصنادیق إعانات اإلیجار 834أن تكون حصة إلینوي حوالي 
برنامج شامل للوالیة للبدء  )IHDAوالوالیة نفسھا. وخالل األسابیع القادمة ستطلق ھیئة تنمیة اإلسكان في إلینوي (

 . 19-في مساعدة السكان العاجزین عن دفع إیجاراتھم المتأخرة بسبب جائحة كوفید

 س: أین یمكنني الحصول على المساعدة القانونیة؟ 

ویقدم ھذا   موقعھ.ج: یقدم مكتب المحامي العام إللینوي المعلومات الخاصة بالجھات المقدمة للمساعدة القانونیة على 
 الموقع قائمة بمقدمي الخدمات المتاحین لمساعدتك حسب المنطقة التي تسكن فیھا داخل إلینوي. 

مارس، ھل س: حصلت بصفتي مالكا للمسكن على حكم لطرد المستأجر من عقاري قبل صدور أمر البقاء في المنازل في 
 یمكن تنفیذ ھذا الطرد؟
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إذا ثبت أن المستأجر   2020مارس  20ج: یجوز تنفیذ جمیع أحكام الطرد من المسكن ومن بینھا األحكام الصادرة قبل 
یشكل تھدیدا مباشرا لصحة وسالمة المستأجرین اآلخرین أو خطرا مباشرا وجسیما على العقار، وال ینفذ األحكام إال 

 ون.  ضباط إنفاذ القان

 

 2021، آذار/مارس 8آخر تحدیث بتاریخ 


