
 

 

 
 الحاكمة كاثي هوكول   12/2022/ 8 للنشر فوًرا:

 
 

الحاكمة هوكول تعلن نتائج تقرير إدارة الخدمات المالية بخصوص التمييز في اإلسكان لكل من لونغ آيالند وروشيستر  
  وسيراكيوز

  
 إدارة الخدمات المالية تؤمن اتفاقيات مع اثنين من مقرضي الرهن العقاري لتحسين الخدمة لمجتمعاتهم بأكملها 

  
 جزء من الجهود الجارية على مستوى الوالية لمكافحة التمييز في مجال اإلسكان 

  
  

جديد صادر عن إدارة الخدمات المالية يسلط الضوء على التفاوتات العرقية   تقريرا   أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم 
ي في لونغ آيالند وروتشستر وفي سيراكيوز كجزء من تحقيق مستمر على مستوى  المستمرة في ممارسات اإلقراض العقار

الوالية في موضوع التمييز في اإلسكان. يأتي هذا اإلعالن بعد تقرير نشر سابق ا عن إدارة الخدمات المالية حدد التمييز في  
لعقاري وخاصة المقرضين بدون ودائع  مجال اإلسكان وأشكال أخرى من التمييز في مجال اإلسكان من قبل مقرضي الرهن ا

 في األحياء ذات األغلبية من األقليات في بوفالو.  
  

"يلقي هذا التقرير الضوء على العوائق التي ال تزال تواجهها المجتمعات ذات البشرة الملونة التي  قالت الحاكمة هوكول،
واجهت تاريخيا  التمييز عند سعيها للحصول على قرض عقاري عندما يتعلق األمر بجعل حلم ملكية المنازل حقيقة". "مع  

في مجال اإلسكان ال تيقيد وصول سكان نيويورك إلى ملكية وجود واليتنا في خضم أزمة اإلسكان فإن ممارسات مثل التمييز 
ا القدرة على تحمل التكاليف على مستوى الوالية. تظل إدارتي ملتزمة بمكافحة التمييز في مجال   المنازل فحسب بل ويهدد أيض 

تاحة الطريق إلى ملكية  اإلسكان في والية نيويورك واستكشاف الحلول مثل توسيع قانون إعادة االستثمار المجتمعي لضمان إ
 المنازل للجميع".  

  
"المجتمعات ذات البشرة الملونة ال تزال تواجه التمييز والعقبات   قال أدريان أ. هاريس المشرف على إدارة الخدمات المالية،

لحصول على  في تحقيق حلم امتالك المنازل. أنا ملتزم بضمان أن يخدم جميع المقرضين مجتمعهم بأكمله ألن المساواة في ا 
ا لتطوير ثروة األجيال ومعالجة عدم المساواة حق ا".    ائتمان ميسور التكلفة هو مفتاح ليس فقط لملكية المنازل ولكن أيض 

  
يحدد التمييز في مجال اإلسكان في منطقة بوفالو الحضرية ونتائج إجراءات إنفاذ   تقرير أصدرت إدارة الخدمات المالية سابق ا 

كشف تحقيق إدارة الخدمات المالية في إقراض الرهن العقاري في مناطق سيراكوز وروتشستر الحضرية وفي  تتعلق بها. 
مقاطعتي ناسو وسوفولك مرة أخرى عن النقص المستمر في اإلقراض لألشخاص ذوي البشرة الملونة وفي األحياء ذات  

 األغلبية من األقليات.  
  

 نات قانون اإلفصاح عن الرهن العقاري ووجدت ما يلي:  قامت إدارة الخدمات المالية بتحليل بيا
  

في  34.27بالمائة من غير البيض في المتوسط يقدم المقرضون  41.8في مقاطعة ناسو حيث يبلغ عدد السكان  •
ا ذوي بشرة ملونة. من بين المقرضين العاملين في المقاطعة   المائة من قروضهم للمقترضين الذين يعتبرون أشخاص 

 50.22بالمائة إلى  14.9اإلقراض للمقترضين الذين يتم تحديدهم على أنهم أشخاص ذوي بشرة ملونة من يتراوح 
 بالمائة.  

https://www.dfs.ny.gov/reports_and_publications/other_reports/report_redlining_second_ny_20221208


 

 

في   21.86بالمائة من غير البيض في المتوسط يقدم المقرضون  33.7في مقاطعة سوفولك حيث يبلغ عدد السكان  •
ا ذوي بشرة ملونة. من بين المقرضين العاملين في المقاطعة   المائة من قروضهم للمقترضين الذين يعتبرون أشخاص 

 بالمائة.    36.85بالمائة إلى  13.07يتراوح اإلقراض للمقترضين الذين تم تحديدهم كأشخاص ذوي بشرة ملونة من 
 11.32بالمائة من السكان من غير البيض يقدم المقرضون في المتوسط  23.9في منطقة مترو روتشستر حيث   •

للمقترضين الذين يُعرفون بأنهم أشخاص ذوي بشرة ملونة أي أقل من نصف ما يمكن توقعه   بالمائة من قروضهم
 بناء  على التركيبة السكانية فقط.  

بالمائة من السكان من غير البيض ولكن في المتوسط يقدم   18.7وبالمثل، في منطقة مترو سيراكيوز حيث  •
 عتبرون أشخاص ذوي بشرة ملونة.  بالمائة من قروضهم للمقترضين الذين ي 8.67المقرضون 

  
يحتوي التقرير على تفاصيل أداء المؤسسات الفردية في اإلقراض في األحياء ذات األغلبية األقلية وللمقترضين الذين تم 

 تحديدهم كأعضاء في مجموعة أقلية إضافة إلى خرائط لنشاط اإلقراض في المدن. 
  

الية لم يجد انتهاكات عادلة لقانون اإلقراض فقد وافق اثنان من مقرضي الرهن وعلى الرغم من أن تحقيق إدارة الخدمات الم
على إصالح ممارسات   Premium Mortgage Corporation. و 1st Priority Mortgage، Incالعقاري وهما 

اإلقراض وتنفيذ البرامج لضمان وصول أفضل إلى المجتمعات المحرومة تاريخي ا في غرب ووسط نيويورك. يقدم مقرضو  
الرهن العقاري مئات الرهون العقارية سنوي ا في روتشستر وسيراكوز وبافالو. ال تزال تحقيقات إدارة الخدمات المالية مع 

 وروتشستر وسيراكوز ولونغ آيالند مستمرة.   مقرضين آخرين في بوفالو
  

تعكف اإلدارة حالي ا على تطوير لوائح لتنفيذ قانون إعادة االستثمار المجتمعي في نيويورك بما يوسع نطاق الرقابة ليشمل 
اسات مقرضي الرهن العقاري بدون ودائع العاملين في الوالية. ستنعكس الرؤى التي تم الكشف عنها من خالل هذه الدر

 . 2023والتحقيقات في هذه اللوائح المقترحة والتي سيتم نشرها للتعليق العام في عام 
  

إعالنات اليوم هي جزء من جهد مستمر على مستوى الوالية لمكافحة التمييز في السكن. في أغسطس/آب، أعلنت الحاكمة  
 115,000عقارية بلغ مجموعها أكثر من    هوكول والمدعية العامة ليتيتيا جيمس عن تسويات مع ثالث شركات سمسرة

دوالر إضافة إلى طلب تدريبات عادلة في مجال اإلسكان للتمييز ضد مشتري المنازل من ذوي البشرة الملونة. وفي  
من تسعة مشاريع قوانين لمعالجة العديد  شاملةبتوقيع حزمة تشريعية  ، قامت الحاكمة هوكول 2021ديسمبر/كانون األول 

من القضايا التي تم تحديدها في تقرير استقصائي صادر عن نيوزداي والذي حقق التمييز والتحيز الصريح والضمني الموجود 
سكان الذي يسمح للوالية بإجراء اختبارات  في صناعة العقارات. تضمنت مشاريع القوانين صندوق مناهضة التمييز في اإل 

عادلة لإلسكان. كما زادت مشاريع القوانين من التدريب والغرامات القصوى لسوء السلوك من قبل سماسرة العقارات  
 ومندوبي المبيعات.  
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