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 نبذة 

 Community[ هو مشروع لمنظمة المعلومات القانونية المجتمعية ]Tenant Support Centreمركز دعم المستأجر ]

Legal Information (CLI[ تموله حكومة جزيرة األمير إدوارد ،])Government of Prince Edward Island  .]

[  من خالل تزويدهم بالمعلومات القانونية، واإلحاالت، باإلضافة إلى تقديم  Prince Edward Islandنساعد المستأجرين في ]

 الدعم أثناء عملية جلسة االستماع الخاصة باإليجار. ونقدم أيًضا ورش عمل حول حقوق المستأجرين ومسؤولياتهم.

[Community Legal Information هي مؤسسة خيرية مسجلة تقدم المعلومات القانونية مجانًا من خالل خط هاتف ]

لالستعالم، والموقع اإللكتروني، والبريد اإللكتروني، والمنشورات، وجهود التوعية. نقدم أيًضا إحاالت إلى محامين بتكلفة 

دفنا في تزويد سكان الجزيرة بمعلومات مفهومة ومفيدة  ميسورة لسكان الجزيرة الذين يحتاجون إلى مشورة قانونية. ويتمثل ه

  www.legalinfopei.caحول قوانيننا ونظام العدالة لدينا. إذا كنت تواجه مشكالت قانونية بخالف التأجير، فتفضل بزيارة 

  للحصول على معلومات قانونية. 

 [.  Rental Officeنشور بالتعاون مع ]تم إنشاء محتوى الم

 معلومات االتصال 

 رقم الهاتف

902-940-5368 

 عنوان البريد اإللكتروني

tenantsupport@legalinfopei.ca 

 الموقع اإللكتروني

 www.rentingpei.ca 

 العنوان البريدي/عنوان الزيارة 

Royalty Centre, Room 111, 40 Enman Crescent, Charlottetown, PE C1E 1E6 

 

 

 

 

 

http://www.legalinfopei.ca/
mailto:tenantsupport@legalinfopei.ca
http://www.rentingpei.ca/
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 لمن هذا المنشور؟
([. إن القانون الذي  Prince Edward Island (PEIيقدم هذا المنشور إلى المستأجرين المقيمين في جزيرة األمير إدوارد، ]

ولوائحه    [Rental of Residential Property Actيسري على معظم المستأجرين السكنيين في جزيرة األمير إدوارد هو ]

[Regulations[ يوضح .]The Act[و  ]Regulations]  حقوق ومسؤوليات كل من المالك والمستأجرين. كما يوضحان

 ا يمكنك فعله أنت أو المالك في حالة عدم التزام أحدكم بالقانون.أيًضا م

 [ على: The Act[ معظم المساكن المؤجرة. وال يسري ]The Actيغطي ]

 اإلسكان االجتماعي •

 مساكن الجامعة أو الكلية  •

 مرافق الرعاية المجتمعية ومرافق الرعاية طويلة األجل  •

 التأهيل المرافق التي تقدم العالج أو خدمات إعادة  •

 منازل المجموعة •

 إيجارات قصيرة األجل يبقى الشخص فيها أقل من شهر واحد  •

 االيجارات التجارية •

 [ في هذا المنشور. the Act[ باسم ] Rental of Residential Property Actسنشير إلى ]

 سريان القانون على رفقاء السكن

األشخاص الذين تربطهم عالقة المالك والمستأجر. وال تنطبق عادةً على  [ على جميع Regulations[ و]The Actيسري كل من ]

 القانون إذا وقع بينك وبين رفيقك في السكن خالف.  العالقة بين رفقاء السكن. قد ال تخضع للحماية بموجب

 المنشور.  وهناك ظروف معينة يمكن فيها اعتبار رفيق السكن هو المالك. وسنتحدث عن ذلك بمزيد من التفصيل في هذا

 فهم الشروط 

 [ Lessorالمؤجر ]

في القانون. يقصد بالمؤجر إما مالك المسكن   المؤجرقد تسمع مختلف المصطلحات التي تستخدم لوصف المالك. تستخدم كلمة 

 المؤجر أو الشخص الذي يختاره لتمثيله. على سبيل المثال، مدير الممتلكات أو المشرف.  

 [Landlordالمالك ]

 في هذا المنشور. المالكلوصف مالك المسكن المؤجر. نستخدم كلمة  المالكيشيع استخدام كلمة 

 [ Property Managerمدير الممتلكات ]

لوصف الشخص المسؤول عن إدارة المسكن المؤجر. وينبغي أن تحصل على اسم   مدير الممتلكاتيشيع استخدام كلمة 

ومعلومات االتصال بمدير الممتلكات إذا كان لديك واحد. تحدث مع المالك لمعرفة من ينبغي لك االتصال به إذا كانت لديك 

 ت الطوارئ. مشكالت في المسكن المؤجر، بما في ذلك في حاال

 مكتب مدير العقارات السكنية المؤجرة
[،  Office of the Director of Residential Rental Propertyيُشِرف مكتب مدير العقارات السكنية المؤجرة ]

[، على المشكالت بين المالك والمستأجرين السكنيين في  Rental Officeالمعروف أيًضا باسم مكتب المساكن المؤجرة ]

[PEI]  ويحلها. ولديهم محكمة إدارية تعمل مثل المحكمة. ويمكنهم اتخاذ القرارات وإصدار األوامر ألصحاب العقارات

 .[hearingجلسة استماع ]والمستأجرين. وتسمى هذه العملية 
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 Island Regulatory and Appealsيشّكل ]مكتب المساكن المؤجرة[ جزًءا من لجنة التنظيم والطعن في الجزيرة ]

Commission (IRAC)]. [IRAC  هي محكمة شبه قضائية مستقلة. وينجزون الكثير من األشياء، بما في ذلك تحديد أسعار ]

 الغاز واالستماع إلى الطعون المتعلقة بالتخطيط اإلقليمي، والضرائب، وقرارات اإليجار.  

[. ويمكنك الوصول إلى النماذج Rental Officeمن خالل ][ PEIتتاح جميع النماذج الرسمية المطلوبة لإليجار السكني في ]

[forms على ]https://peirentaloffice.ca/forms/  يوجد نموذج رسمي لمعظم أوضاع اإليجار السكنية. ستُشرح .

 األشكال المختلفة في هذا المنشور.

يوجه   [orderأمر ][ لطلب إصدار Rental Officeمسؤولياته القانونية، فيمكنك تقديم طلب إلى ]إذا كان المالك ال يفي ب

[ التدخل إذا كنت ال تفي بمسؤولياتك القانونية  Rental Officeالمالك للوفاء بالتزاماته. يمكن للمالك أيًضا أن يطلب من ]

 كمستأجر.   

[. يجب أن يحضر الشخص الذي يطعن في األمر الجلسة األولى في  IRACيمكنك أنت أو المالك الطعن في األمر لدى ] 

[Rental Office .إذا طعنت أنت أو المالك في أمر، فستعقد جلسة استماع جديدة .] 

 [ من مساعدتك إذا كانت لديك مشكالت في اإليجار.  Rental Officeمشمول بالقانون، فلن يتمكن ]  إذا كنت تستأجر مسكنًا غير

في جميع   [Rental Office[ باسم ] Office of the Director of Residential Rental Propertyسوف نشير إلى ]

 أنحاء هذا المنشور.

 قبل أن تستأجر 
 حقوق االنسان 
[. ويعني التمييز معاملة شخص ما بشكل غير discriminationبالمساواة في الحصول على سكن دون تمييز ]يحق لك التمتع 

 [ من التمييز. PEIفي ] [Human Rights Act] عادل بسبب هويته، أو معتقداته، أو خلفيته. يحميك

 :ال يمكن للمالك أن يمنعك من االستئجار أو يضايقك أو يعاملك بشكل غير عادل بسبب

 السن  •

 اللون، أو العرق، أو األصل اإليثيني، أو القومي •

 العقيدة أو الدين •

 اإلعاقة )بما في ذلك اإلدمان(  •

 الحالة األسرية أو االجتماعية •

 التعبير الجنسي  •

 الهوية الجنسية •

 المعتقد السياسي •

 الجنس )بما في ذلك الحمل أو التعرض للتحرش الجنسي( •

 التوجه الجنسي  •

 مصدر الدخل  •

 

 في الماضي. يمكن للمالك أيًضا التمييز ضدك إذا كنت قد قدمت شكوى بشأن حقوق اإلنسانال 

 

 

 

 

https://peirentaloffice.ca/forms/
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 تتضمن بعض األمثلة على التمييز المحتمل ما يلي: 

 اإلعالن عن مبنى على أنه "لكبار السن فقط".  •

 تحصيل إيجار إضافي ممن لديه حيوان خدمة. •

 ينتظرون ميالد طفل. رفض التأجير لمن لديهم أطفال أو  •

 رفض التأجير لشخص بناًء على مصدر دخله.  •

تحدد تفاصيل الوضع ما إذا كان هناك انتهاك لحقوق اإلنسان. إذا كنت قد تعرضت للتمييز أو لم تكن متأكدًا، فاتصل بمفوضية 

 ن المعلومات:  [ للحصول على المزيد مPEI Human Rights Commissionحقوق اإلنسان في جزيرة األمير إدوارد ]

 peihumanrights.caو 1-800-237-5031)الرقم المجاني( و 902-368-4180اتصل على 

 حقوق اإلنسان وحيوانات الخدمة

للمالك أن يرفض اإليجار لك ألن لديك  [. ال يمكن disability[ لمساعدة شخص ذي إعاقة ]service animalتُدّرب حيوانات الخدمة ]

 حيوان خدمة. يجب أن يكون العمل الذي يؤديه حيوان الخدمة مرتبًطا بإعاقتك.

ال توجد عملية تعريف أو منح شهادة لحيوانات الخدمة في ]جزيرة األمير إدوارد[. من المهم أن تخبر المالك المحتمل في حالة استخدامك  

 لحيوان خدمة.   

المالك أسئلة حول حيوان الخدمة الخاص بك. ويمكن للمالك طرح أسئلة حول بعض األشياء مثل، هل يساعدك الحيوان في   قد تكون لدى

 إعاقتك، أو ما المساعدة التي يدرب الحيوان على تقديمها فيما يتعلق بإعاقتك. 

حيوان الخدمة توضيح المهام التي قد يساعدك فيها  ال يمكن للمالك طرح أسئلة على وجه التحديد حول إعاقتك. وال يمكنهم أن يطلبوا من

 عادة. ال يتعين عليك اإلجابة عن األسئلة المتعلقة بصحتك أو يقدم حيوان الخدمة عرًضا توضيحيًا.  

[. وال تعتبر الحيوانات التي توفر الراحة  Human Rights Actليست كل أوضاع التأجير التي تتضمن حيوانات مشمولة بحماية ]

قة وليست مدربة بشكل خاص على المساعدة في إعاقتك حيوانات خدمة. يشار إلى هذه الحيوانات أحيانًا باسم حيوانات الدعم العاطفي  والرف

[Emotional Support Animals  .] 

 PEI Human Rightsفتواصل مع ]إذا كنت تعتقد أن المالك قد مارس التمييز ضدك بسبب امتالكك لحيوان خدمة، 

Commission:]  

 capeihumanrights.و 1-800-237-5031أو  4180-368-902

 المعلومات الشخصية 
[، أو عند إبرام اتفاق إيجار، قد يطلب منك المالك الحصول على  rental unitعند التقدم بطلب للحصول على وحدة مؤجرة ]

 الشخصية. وهناك بعض القواعد العامة التي يجب على المالك اتباعها، وهي: بعض المعلومات 

 يجب أن يحصل المالك على موافقتك عند جمع معلوماتك الشخصية أو استخدامها أو الكشف عنها. •

يجب على المالك توضيح أسباب جمع معلوماتك الشخصية. يجب على المالك استخدام معلوماتك فقط بالطرق التي  •

 عقولة ومناسبة. تعتبر م

يجب أن يمنحك المالك حق الوصول إلى أي معلومات شخصية لديه عنك. يمكنك الطعن في دقة المعلومات إذا كنت   •

 تعتقد أن المعلومات غير صحيحة.

 يمكن للمالك استخدام معلوماتك الشخصية فقط لألغراض التي تم جمعها من أجلها.  •

 يجب على المالك حماية معلوماتك الشخصية.  •

 

https://www.peihumanrights.ca/home
https://www.peihumanrights.ca/home
https://www.peihumanrights.ca/home
https://www.peihumanrights.ca/home
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 Office of the Privacy Commissionerإذا لم يتبع المالك هذه القواعد، فاتصل بمكتب مفوض الخصوصية في كندا ]

of Canada  :] 

 www.priv.gc.caأو  -11376-282-800

 التاريخ االئتماني والمعلومات األخرى 

[. يوفر التاريخ االئتماني معلومات إلى المالك حول ما إذا كان  credit checkالتاريخ االئتماني ]يجوز للمالك أن يطلب 

 بإمكانك تحمل اإليجار. 

يجب أن يحصل المالك على موافقتك على مشاركة معلوماتك الشخصية مع أي طرف ثالث، بما في ذلك مشاركة المعلومات مع  

 اني.  وكالة تقارير االئتمان للتاريخ االئتم

 للتاريخ االئتماني، يحتاج المالك إلى الحصول على اسمك، وعنوانك، وتاريخ ميالدك. 

قد يطلب المالك أيًضا رخصة القيادة، أو جواز السفر، أو اسم صاحب العمل، أو المعلومات الضريبية، أو الدخل والمصروفات 

ي. ومع ذلك، قد يسمح للمالك بالحصول على معلومات أكثر  في طلب االستئجار. وهذه المعلومات ليست مطلوبة للتاريخ االئتمان

 وضوًحا من شركة فحص التاريخ االئتماني أو التأكد من عدم الخلط بينك وبين شخص له نفس االسم وتاريخ الميالد.

 

ناك أي خطر يمكن للمالك طلب هذه المعلومات. يحق لك معرفة سبب حاجتهم إليها، ومن سيرى معلوماتك أيًضا، وما إذا كان ه

 يتعلق بإلحاق األذى بك. يمكنك طرح األسئلة واقتراح طرق بديلة لتأكيد قدرتك على تحمل اإليجار.  

 رقم التأمين االجتماعي 

بحاجة إلى تقديم  ولست([ هو رقم سري. social insurance number (SINإن رقم التأمين االجتماعي الخاص بك ]

[SINالخاص بك. ومع ذلك، ال يوجد ] [ قانون يمنع المالك من مطالبتك برقمSIN  .الخاص بك ] 

[ الخاص بك، يمكنك الرفض أو يمكنك أن تسأل عن سبب حاجة المالك إلى معرفته، SINإذا طلب المالك الحصول على ] 

 وكيف سيستخدمه، ولمن سيمنحه.

 Office of the Privacy]للمزيد من المعلومات حول مشاركة المعلومات الشخصية عند االستئجار، تواصل مع 

Commissioner of Canada :] 

 www.priv.gc.caأو  -11376-282-800

 الحيوانات األليفة 
و حجم الحيوانات  يمكن للمالك أن يقرروا ما إذا كانوا سيسمحون بوجود الحيوانات األليفة في مبانيهم أم ال. يمكن للمالك أيًضا تحديد نوع أ

 األليفة المسموح بها. ال تنطبق هذه السياسات على حيوانات الخدمة المدربة على مساعدتك فيما يتعلق بإعاقتك. 

[. على سبيل المثال، إذا كان اتفاق  Rental Officeبمجرد إبرام اتفاق إيجار، ال يمكن للمالك تغيير شروط االتفاق الحقًا دون إذن من ]

ص بك يسمح لك باالحتفاظ بحيوان أليف في وحدتك المؤجرة، فيمكنك الحصول على حيوان أليف طوال فترة إقامتك هناك، ما  اإليجار الخا

[ أمًرا. إذا باع المالك العقار لمالك جديد، فال يمكن للمالك الجديد أيًضا تغيير شروط اتفاق اإليجار الخاصة  Rental Officeلم يصدر ]

 بك. 

 طلب وديعة للحيوانات األليفة. ال يُسمح للمالك ب 

 نصائح للعثور على مساكن مؤجرة تسمح بالحيوانات األليفة 

قد يكون العثور على مسكن يسمح باالحتفاظ بالحيوانات األليفة صعبًا. ضع في اعتبارك تقديم مراجع مكتوبة من المالك 

السابقين، أو مدرب الحيوانات، أو الطبيب البيطري. يمكن للمالك السابق ومدرب الحيوانات تأكيد سلوك حيوانك األليف. يمكن  

http://www.priv.gc.ca/
http://www.priv.gc.ca/
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ليف لم يسبب أي ضرر أو يتسبب في أي مخاوف من الضوضاء. يمكن للطبيب البيطري  للمالك السابق أن يشرح أن حيوانك األ

 تقديم تفاصيل عن السجل الصحي لحيوانك األليف، مثل التطعيمات وجدول الفحص. 

 وديعة التأمين 
وديعة التأمين هي األموال التي يدفعها المستأجر للمالك قبل االنتقال إلى المسكن. يتعين على المالك االحتفاظ بهذه األموال بأمان 

 طالما أن المستأجر يعيش في الوحدة المؤجرة. 

دوالر، فيمكن للمالك  500يمكن للمالك أن يطلب وديعة تأمين تصل إلى إيجار شهر واحد. على سبيل المثال، إذا كان اإليجار 

 دوالر. إذا كان لديك اتفاق إيجار أسبوعي، فال يمكن أن يكون أكثر من إيجار أسبوع واحد. 500أن يطلب ما يصل إلى 

ال يمكن للمالك المحتمل أن يطلب نقودًا أساسية، أو عربون ضمان، أو وديعة للحيوانات األليفة، أو إيجار الشهر األول واألخير. 

 [ إلعادة هذه األموال إليك.Rental Officeحصيل وديعة تأمين تزيد عن إيجار شهر واحد، فيمكنك التقدم إلى ]إذا تم ت

 عند مغادرتك، يجب على المالك إعادة مبلغ التأمين، مع الفائدة المطبقة، إذا كنت:

 قد دفعت إيجارك والفواتير ذات الصلة بالكامل.  •

 قد نظفت الشقة بشكل كاٍف.  •

 لى حالة الممتلكات. قد حافظت ع •

يمكن للمالك االحتفاظ بوديعة التأمين السترداد أي خسائر، مثل اإليجار غير المدفوع أو فواتير التنظيف أو اإلصالحات. وال  

هو التلف المتوقع حدوثه بمرور الوقت نتيجة العيش في   البلى الطبيعييمكنه االحتفاظ بوديعة التأمين إلصالح البلى الطبيعي. 

 الوحدة.

 الفحص 

قبل االنتقال، افحص الوحدة المؤجرة بعناية مع المالك. ال يشترط القانون إجراء الفحص، ولكنه يضمن أن يتفق كالكما على أي 

 ضرر موجود مسبقًا. وقد يحميك هذا من ادّعاء تسببك في الضرر عند مغادرتك.  

هذا الفحص، انظر إلى حالة الجدران واألرضيات والعدادات واألجهزة وأي شيء آخر في الوحدة المؤجرة. وثّق أي تلف  أثناء

في دفتر مالحظات أو ملف إلكتروني وفكر في التقاط الصور ومقاطع الفيديو، ثم اطلب من المالك التوقيع على نموذج لإلقرار 

 /https://peirentaloffice.ca/formsى نموذج لعمليات الفحص على بأي ضرر موجود مسبقًا. يمكنك العثور عل

إذا لم تالحظ وجود أي عيوب أثناء الفحص، فقد يفترض المالك أنك مسؤول عنه ويستخدم وديعة التأمين إلصالحه بعد  

 مغادرتك. 

الك إجراء فحص نهائي للوحدة المؤجرة. ويمكنك استخدام المالحظات والصور التي  في يوم مغادرتك، يجب عليك أنت والم

 جمعتها من الفحص األول كمرجع. ويجب أن تقر بأي ضرر تسببت فيه. 

 المرافق 
جارك وقد ال  [ هي خدمات التدفئة والمياه والكهرباء واإلنترنت على سبيل المثال. قد تكون المرافق مدرجة في مبلغ إي utilitiesالمرافق ]

تكون. تأكد من السؤال عن المرافق، إن وجدت، المدرجة في مدفوعات اإليجار. يجب أيًضا كتابة هذه المعلومات في اتفاق اإليجار الخاص  

 بك. إذا حاول المالك الحقًا تغيير المرافق المدرجة في اإليجار، فيمكن اعتبار ذلك زيادة غير قانونية في اإليجار. 

لمرافق في اإليجار، فابحث في تكاليف كل مرفق تنوي استخدامه قبل االنتقال إلي المسكن. قد تطلب منك شركات المرافق دفع  إذا لم تدرج ا

 وديعة، باإلضافة إلى رسوم التوصيل أو رسوم إعادة الخدمة الجديدة.  

 تختلف تكلفة المرافق باختالف الموسم. ضع في اعتبارك الفرق في السعر عند تحديد مكان االستئجار. 

 

https://peirentaloffice.ca/forms/
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 كفاءة الطاقة 

قد تكون قادًرا على الوصول إلى البرامج لمساعدتك في توفير األموال التي تنفقها على المرافق وزيادة كفاءة استخدام الطاقة.  

 للحصول على المزيد من المعلومات:[ efficiencyPEIتواصل مع ]

 efficiencypei@gov.pe.caأو  -16336-734-877

 

 اتفاق اإليجار
[  هو عقد قانوني بينك وبين المالك. يمكن أن يكون هذا االتفاق شفهيًا، أو مكتوبًا، أو  rental agreementإن اتفاق اإليجار  ]

ضمنيًا. تحدد اتفاقات اإليجار عادة قواعد العيش في الوحدة المؤجرة. يجب على المالك التأكد من أن اتفاق اإليجار الخاص بك 

 يتبع القانون. 

 

 [. lease]ار  عقد إيجويسمى اتفاق اإليجار المكتوب أيًضا 

 

[ على شروط يجب عليك Act[ ساريًا في هذه الحاالت. يحتوي ]Actال يمتلك الكثير من الناس اتفاق إيجار مكتوبًا. ويظل ] 

[. يمكنك  Standard Rental Agreementأنت والمالك اتباعها. تمت كتابة بعض هذه الشروط في اتفاق اإليجار القياسي ]

 /https://peirentaloffice.ca/forms [[ على Agreement Standard Rentalالعثور على ]

 

ال يمكنك أنت أو المالك تغيير شروط اتفاق اإليجار الخاص بك بمجرد موافقتك عليه. يجب عليك أو على المالك تقديم طلب إلى  

[Rental Office إذا رغب أحدكم في ][ تغيير شرط في اتفاق اإليجار الخاص بك. وسيعقدRental Office  جلسة استماع ]

 لتحديد ما إذا كان من الممكن تغيير الشروط أم ال. 

 

 أنواع اتفاقات اإليجار 

 اتفاق محدد المدة 

اتفاق اإليجار محدد المدة هو اتفاق على تأجير مكان لفترة زمنية معينة على األقل. وتعتبر المدة الزمنية األكثر شيوًعا هي عام 

واحد، غير أنها يمكن أن تكون أقصر أو أطول. وعندما تنتهي الفترة األولية، يستمر اتفاق اإليجار تلقائيًا كاتفاق شهري، ما لم 

 كتابةً في البداية على مدة محددة أخرى أو يتخذ أحدكم خطوات قانونية إلنهاء اتفاق اإليجار. تتفق أنت والمالك 

 

 االتفاق الشهري 

ال يتضمن االتفاق الشهري تاريخ انتهاء. يستمر االتفاق حتى ترسل إخطاًرا إلى المالك بأنك ستغادر، أو يخرجك المالك لسبب 

 الوجيه إذا لم تدفع اإليجار.وجيه. ومن األمثلة على السبب 

 

 قائمة مراجعة اتفاق اإليجار 

اقرأ اتفاق اإليجار بعناية قبل التوقيع. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في فهم االتفاق، فاحصل على المساعدة من شخص تثق به. 

 يجب عليك اتباع جميع الشروط القانونية المدرجة في االتفاق بمجرد التوقيع.

 

 

 

 

 

 

 

mailto:efficiencyPEI
mailto:efficiencypei@gov.pe.ca
https://peirentaloffice.ca/forms/
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 يجب أن يتضمن اتفاق اإليجار ما يلي: 

 اسمك •

 اسم المالك، والعنوان، ومعلومات االتصال •

 اسم مدير الممتلكات، وعنوانه، ومعلومات االتصال به )إذا كان للمسكن المؤجر مدير عقارات(  •

 عنوان الوحدة المؤجرة   •

 تاريخ بدء اتفاقك   •

 تاريخ انتهاء اتفاقك )إذا كان اتفاقًا محدد المدة( •

 إذا كان سيُطلب منك التوقيع على اتفاق جديد محدد المدة بمجرد انتهاء المدة األولى  ما •

 مبلغ اإليجار وما إذا كان سيدفع أسبوعيًا أم شهريًا  •

 وديعة التأمين، إذا كانت مطلوبة •

 الخدمات والمرافق التي يوفرها المالك كجزء من إيجارك  •

 مسؤوليتها )على سبيل المثال، إذا كان يجب عليك الدفع مقابل التدفئة(الخدمات والمرافق التي تتحمل  •

 توقيعك، وتوقيع المالك، وتوقيع الشهود، وتاريخ التوقيع  •

 

 تأمين المستأجر 
[ أحد أنواع التأمين الذي يحمي األشخاص الذين يعيشون في وحدة مؤجرة، وكذلك tenant insuranceيعتبر تأمين المستأجر ]

 ممتلكاتهم.  

[ بتأمين المستأجر. ومع ذلك، قد يطلب منك بعض المالك الحصول عليه كجزء من اتفاق اإليجار  PEIوال يطالب القانون في ]

مستأجر ولم تفعل ذلك، فقد يخرجك المالك النتهاكك  الخاص بك. إذا وقعت على اتفاق إيجار ينص على أنك ستشتري تأمين ال

 شرًطا من شروط اتفاق اإليجار.  

 تغطي معظم وثائق تأمين المستأجر:

في حالة حدوث حريق أو سرقة أو تلف في المياه، فقد يغطي التأمين تكلفة استبدال المالبس،  - الممتلكات الشخصية •

واألثاث، واألجهزة المنزلية، واألجهزة اإللكترونية، وغيرها من السلع. وقد يشمل ذلك فقدان أو تلف الممتلكات  

لكمبيوتر المحمول الخاص بك من الشخصية غير الموجودة في وحدتك المؤجرة. على سبيل المثال، إذا ُسرق ا

 سيارتك، فقد يستبدل تأمين المستأجر الخاص بك الكمبيوتر المحمول.

إذا تعيّن عليك المغادرة مؤقتًا بسبب الفيضان أو أضرار الحريق، فقد يعوضك تأمين   - نفقات المعيشة اإلضافية •

 وتكاليف االنتقال.  المستأجر أو يزودك بالمال مقابل اإلقامة في الفندق ووجبات المطاعم

إذا تسببت في ضرر لشخص آخر في المبنى أو إذا أصيب أحد األشخاص في شقتك، فقد يحميك التأمين  - المسؤولية •

 إذا قام هذا الشخص بمقاضاتك. 

 تختلف بوليصات تأمين المستأجر من بوليصة إلى أخرى. ابحث عن شركة التأمين والوثيقة التي تناسب احتياجاتك. 

 لك المنزل تأمين ما

 يحمي تأمين مالك المنزل المبنى نفسه. وال يغطي عادة ممتلكاتك الشخصية. 

 أثناء االستئجار 
 دفع اإليجار

تتحمل مسؤولية دفع اإليجار في الوقت المحدد وبالكامل. وإذا تأخرت في دفع اإليجار، فيمكن للمالك أن يقدم إليك إخطار إخالء  

[eviction noticeبعد يوم واحد م ]  .ن استحقاق اإليجار 

 



 11الصفحة | 
 

 رسوم اإليجار المتأخر 

٪ من إيجارك  1إذا نص اتفاق اإليجار على أنه ستحّصل منك رسوم مقابل اإليجار المتأخر، فيمكن للمالك أن يفرض عليك غرامة قدرها 

ال يمكن دوالرات.  10دوالر شهريًا، فيمكن للمالك أن يفرض عليك رسوم تأخير قدرها  1000الشهري. على سبيل المثال، إذا بلغ إيجارك 

  عليك رسوم التأخير إال إذ نص اتفاق اإليجار على هذا الشرط. للمالك أن يفرض 

إذا قال المالك إنه يجب عليك دفع رسوم تأخير، ولكن لم ينص اتفاقك على أي من ذلك، أو إذا كانت الرسوم المتأخرة تزيد عن  

 ٪ من مبلغ إيجارك الشهري، فال يتعين عليك حينها دفع رسوم تأخير. 1

قد يفرض البنك رسوًما على المالك إذا لم يكن لديك ما يكفي من المال في حسابك المصرفي عندما يسحب المالك إيجارك. إذا تم 

 تحصيل أي رسوم من المالك، فمن المتوقع منك سدادها باإلضافة إلى أي رسوم تأخير تدين بها. 

 رفقاء السكن 
[. وقد ال يسري على المستأجرين Prince Edward Islandأجرين في ][ حقوق ومسؤوليات المالك والمستThe Actيحدد ]

 الذين يعيشون معًا. ستعتمد طريقة تعاملك مع الخالف على نوع اتفاقك.

 للحصول على المزيد من المعلومات.    [Rental Officeيتسم قانون رفقاء السكن بالتعقيد ويعتمد على وضعك. تحدث إلى ]

 الشركاء في اإليجار  

ع الشركاء في اإليجار اتفاق إيجار واحدًا. إذا كنت شريًكا في اإليجار، فستتحمل أنت والمستأجرون اآلخرون بشكل متساٍو ضمان دفع  يجم

 اإليجار بالكامل في الوقت المحدد. يمكن للمالك إخراجك إذا لم تدفع أنت أو أحد شركائك في اإليجار مبلغ اإليجار. 

ن  إذا انتقل أحد شركائك في اإليجار من السكن، فقد تضطر إلى توقيع اتفاق إيجار جديد. قبل المغادرة، يجوز لشريكك في اإليجار التنازل ع

  عقد اإليجار لمستأجر جديد. يجب أن يوافق المالك على التنازل عن عقد اإليجار للمستأجر الجديد. إذا كانت لديك مخاوف بشأن التنازل عن

 اإليجار، فتحدث إلى المالك.  عقد

 [ مساعدتك.Rental Office[ وال يستطيع ]the Actإذا كان لديك خالف مع أحد الشركاء في اإليجار، فلن يحميك ]

لحماية نفسك، ضع في اعتبارك توقيع اتفاق رفقاء السكن مع الشريك في اإليجار أو الشركاء في اإليجار. يمكن أن يساعد اتفاق رفقاء  

 في حل الخالفات.  السكن

 المستأجر الرئيسي والمؤجرون من الباطن 

في بعض األوضاع، يعتبر المستأجر مالًكا. يحدث هذا عندما يكون لدى شخص واحد اتفاق إيجار مع المالك ويكون مسؤوالً عن 

يسي الغرف من [. يؤجر المستأجر الرئhead tenantضمان دفع اإليجار كل شهر. ويسمى هذا الشخص المستأجر الرئيسي ]

[ للمستأجرين اآلخرين. يسمى هؤالء المستأجرون بالمؤجرين من الباطن. في هذه الحالة، تنشأ عالقة مستأجر subletsالباطن ]

 ومالك بين المؤجر من الباطن والمستأجر الرئيسي.  

في بواجباته كمالك، فقد يتمكن  يحمي القانون المستأجرين الرئيسيين ومؤجريهم من الباطن. إذا كان المستأجر الرئيسي ال ي

 [.  Rental Officeالمؤجر من الباطن من الحصول على أمر ضده من خالل ]

 الوحدات المؤجرة التي تستأجر بالغرفة

في الوحدات المؤجرة التي تستأجر بالغرفة، عادة ما يكون لكل مستأجر اتفاق إيجار منفصل مع المالك. يتحمل كل مستأجر مسؤولية دفع 

ار الخاص به ومسؤولية سلوكه الخاص. في هذه الحالة، إذا تم إخالء أو مغادرة أحد المستأجرين، فلن يؤثر ذلك في المستأجرين  اإليج

 اآلخرين. 

 ال يتعين على المالك أن يخبرك عندما يؤجر غرفة أو لمن سيؤجرها.  

[ مساعدتك  the Rental Office[ وال يستطيع ]the Actإذا كنت تستأجر غرفة ووقع خالف بينك ومستأجر آخر، فال تخضع لحماية ]

 بشكل مباشر. 
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قد يكون المالك قادًرا على التدخل إذا كان المستأجر اآلخر يزعج استمتاعك الهادئ بالوحدة المؤجرة، أو ينتهك خصوصيتك، أو يهدد 

[  Rental Officeؤجرة. تحدث إلى ] سالمتك. يتحمل المالك مسؤولية ضمان استمتاعك بالهدوء وسالمتك وخصوصيتك في وحدتك الم

 إذا كان المالك ال يفي بمسؤوليته. 

عند توقيع اتفاق اإليجار مع المالك، ضع في اعتبارك توقيع اتفاق رفقاء السكن مع المستأجرين اآلخرين. يمكن أن يساعد اتفاق رفقاء  

 السكن في حل الخالفات. 

 االستمتاع بالهدوء 
 الضوضاء 

[ في وحدتك المؤجرة. يعني هذا أن لديك الحق في العيش بدون quiet enjoymentع بالهدوء ]لديك الحق في االستمتا

اضطرابات غير معقولة. خالل النهار، يمكن توقع أصوات معقولة، مثل صوت األطفال الذين يلعبون في الخارج أو الموسيقى 

صمت دائًما. لمعظم العقارات المؤجرة، يُتوقع من  بمستوى صوت معقول. ال يعني حقك في االستمتاع بالهدوء أنه سيكون هناك

 المستأجرين الحفاظ على الهدوء في الليل.   

يجب على المالك ضمان احترام حقك في االستمتاع بالهدوء. ومع ذلك، يتحمل مسؤولية ضمان منع المستأجرين اآلخرين من 

آخر من االستمتاع بالهدوء بخالف المستأجر أو ضيف استمتاعك بالهدوء. لن يتمكنوا من فعل أي شيء إذا منعك شخص 

 المستأجر. على سبيل المثال، إذا وقعت أعمال إنشاء بناء في الشارع.

إذا منعك مستأجر آخر، أو أحد ضيوفه، من االستمتاع بمنزلك، فتقدم بشكوى مكتوبة إلى المالك. ومع وجود أدلة، بما في ذلك  

 المالك بالحق في إخالء المستأجر المزعج.بيانك المكتوب، قد يتمتع 

إذا كنت قلقًا بشأن معرفة جارك لهويتك، فاطلب من المالك الحفاظ على سرية شكواك. قد تُعرف هويتك إذا أحيلت القضية إلى  

 جلسة استماع. 

 السلوك 

 عنف جسدي، أو تهديدات.   يحق لك التمتع باألمان داخل وحدتك المؤجرة. ويشمل هذا العيش بدون ترهيب، أو مضايقة، أو

 .  911[ على الفور من خالل االتصال على الرقم policeإذا وقعت حالة طوارئ، فاتصل بالشرطة ]

[. قد  Rental Officeإذا جعلك المالك تشعر بعدم األمان أو لم يتخذ أي إجراء بشأن مخاوفك المتعلقة بالسالمة، فتواصل مع ]

طلب إنفاذ الشروط القانونية أو الشروط  - 2النموذج ي التمتع باألمان والهدوء. استخدم تتمكن من طلب أمر باحترام حقك ف

 لبدء عملية جلسة االستماع.  األخرى التفاق اإليجار

 تقدم بشكوى مكتوبة إلى المالك. قد يتمتع المالك بحق إخالء المستأجر المزعج. إذا جعلك مستأجر آخر تشعر بعدم األمان، ف

إذا ضايقك المالك بسبب عرقك أو دينك أو جنسك أو غير ذلك من األسباب الخاضعة لحماية القانون، فقد تتمكن من تقديم 

 PEI Humanتواصل مع ][. لمزيد من المعلومات أو لتقديم شكوى، PEI Human Rights Commissionشكوى إلى ]

Rights Commission:]  

 capeihumanrights.و 1-800-237-5031أو  4180-368-902

 مسؤولياتك  

يجب عليك احترام حقوق المستأجرين اآلخرين. إذا منعت أنت أو ضيوفك المستأجرين اآلخرين من االستمتاع بالهدوء أو  

 األمان أو الخصوصية، فيمكن للمالك أن يقدم لك إخطاًرا باإلخالء. يمكن للمالك إخراجك بعد تلقي شكوى واحدة. 

 الخصوصية 
 

https://peirentaloffice.ca/wp-content/uploads/2021/07/rentform2.pdf
https://peirentaloffice.ca/wp-content/uploads/2021/07/rentform2.pdf
https://www.peihumanrights.ca/home
https://www.peihumanrights.ca/home
https://www.peihumanrights.ca/home
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 دخول المالك 

بالخصوصية في وحدتك المؤجرة. إذا أراد المالك الدخول إلى وحدتك المؤجرة، فيجب أن يوجه إليك إخطاًرا  يحق لك االستمتاع  

ساعة على األقل. يجب أن يتضمن اإلخطار التاريخ والوقت اللذين يريد المالك الدخول فيهما. يجب أن يتم   24كتابيًا قبل ذلك بـ 

 نى من ذلك حاالت الطوارئ فقط. على سبيل المثال، تسرب في المياه. مساًء، ويستث  9صباًحا و 9الدخول بين الساعة 

إذا سمحت للمالك بالدخول إلى وحدتك المؤجرة دون إخطار كتابي مناسب، فقد تنازلت عن حقك في الحصول على إخطار  

 مسبق لتلك الزيارة.  

[ لتقديم طلب إلنفاذ  Rental Officeصل مع ]إذا دخل المالك إلى وحدتك المؤجرة دون منحك إخطاًرا مناسبًا، فيمكنك التوا

 لبدء عملية جلسة االستماع.  طلب إنفاذ الشروط القانونية أو الشروط األخرى التفاق اإليجار - 2النموذج حقوقك. استخدم 

 يو الصور ومقاطع الفيد

يجب أن يحصل المالك على موافقتك على التقاط الصور داخل وحدتك المؤجرة. يجب أن يخبرك المالك بكيفية استخدامه 

 للصور.  

يمكن للمالك تركيب كاميرات مراقبة داخل أو خارج مبنى شقته. يجب على المالك وضع الفتات وتقديم سياساته حول كيفية 

 الكاميرا شقتك من الداخل. استخدامه للتسجيالت. يجب أال تصور 

  [:Office of the Privacy Commissioner of Canadaإذا كنت تعتقد أن المالك قد انتهك خصوصيتك، فتواصل مع ]

 www.priv.gc.caأو  -11376-282-800

ة والسالمة  الصحَّ
 من حقك أن تحصل على منزل آمن. ويجب أن يكون مسكنك المؤجر آمنًا وأن يتمتع بصيانة جيدة.  

 مسؤولياتك 

 بصفتك مستأجًرا، تتحمل مسؤولية:  

 بالتعليمات الصحية.الحفاظ على نظافة وحدتك المؤجرة وااللتزام  •

إخطار المالك بأي مشاكل تتعلق بالصرف الصحي، مثل مشاكل السباكة أو تفشي اآلفات أو أي مشكالت طارئة، مثل   •

 الحريق أو الفيضان.  

التأكد من أن عدد األشخاص الذين يعيشون في وحدتك المؤجرة يقع ضمن الحدود القانونية. سوف يعتمد هذا على  •

 مساحة شقتك.  

 حقوقك 

يحق للمستأجرين الحصول على الحد األدنى من المعايير الصحية كما هو موضح في القانون. يجب أن تعمل أنت والمالك معًا  

 للحفاظ على صيانة وحدتك المؤجرة. 

 

 

 

 

 

 

https://peirentaloffice.ca/wp-content/uploads/2021/07/rentform2.pdf
https://www.priv.gc.ca/en/contact-the-opc/
http://www.priv.gc.ca/
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 إليك بعض األمثلة على األشياء التي يجب على المالك توفيرها:

  65درجة مئوية ) 18.3لحصول على درجة حرارة ال تقل عن : إذا كان اتفاقك يتضمن التدفئة، فيحق لك االتدفئة •

فهرنهايت(. إذا كنت تدفع مقابل التدفئة بشكل منفصل عن إيجارك، ولكنك تستخدم نظام التدفئة الخاص بالمالك، فيجب 

 على المالك التأكد من أن المعدات صالحة للعمل.

 لمالك على الفور إذا تعطلت السباكة.يجب أن تعمل السباكة بشكل سليم. أبلغ االسباكة السليمة:  •

 : يجب على المالك اتخاذ الخطوات المناسبة لمنع أو القضاء على اآلفات. منع أو القضاء على تفشي اآلفات •

يمكن أن يشكل العفن خطًرا على صحتك. تحدث مع المالك عن أي مساحات كبيرة من  منع العفن أو القضاء عليه:  •

 العفن في وحدتك أو المبنى. 

 ينبغي أن تزود بطريقة التخلص المناسبة من القمامة. التخلص من القمامة:  •

 حماية حقوقك 

اتصل بالمالك بمجرد مالحظة وجود مشكلة. ينبغي أن تضع أنت والمالك خطة للتعامل مع المخاوف. من   خذ بزمام المبادرة.

فيجب عليك االتصال بالمالك في أقرب وقت ممكن لمنع   األفضل التواصل مع المالك كتابيًا إذا أمكن. إذا كان الموقف خطيًرا،

حدوث المزيد من الضرر. إذا لم تتصرف بسرعة إلبالغ المالك بالمشكالت الخطيرة المتعلقة بالعقار، فقد تخلى من وحدتك 

 المؤجرة. 

[ وطلب فحص صحة  Environmental Healthإذا لم يعالج المالك مشكلتك في فترة زمنية معقولة، فيمكنك التواصل مع ]

 [:environmental health inspectionالبيئة ]

   www.princeedwardisland.caأو   1-800-958-6400)الرقم المجاني(، أو  4970-368-902

[  Environmental Healthالمؤجرة. بعد الفحص، ستكتب ][ موعدًا لتفقد وحدتك Environmental Healthستحدد ]

خطابًا توثق فيه أي مخاوف صحية في وحدتك. وسيقدمون أيًضا توصيات إلى المالك، بما في ذلك الموعد النهائي إلجراء 

 [.  Rental Officeاإلصالحات. سيرَسل هذا الخطاب إليك وإلى المالك و]

صيات في الوقت المناسب. إذا لم يكمل المالك تنفيذ التوصيات في فترة زمنية معقولة، ينبغي أن يعمل المالك على تنفيذ التو

لبدء عملية    خرى التفاق اإليجارطلب إنفاذ الشروط القانونية أو الشروط األ   -  2النموذج  فيمكنك طلب أمر يفيد بضرورة ذلك. استخدم 

 جلسة االستماع.  

 Rental[، فسيحدد موعد لجلسة استماع. قد تعقد جلسة االستماع في وحدتك المؤجرة كجزء من فحص ]Form 2إذا قدمت ]

Office[ قد يفحص مسؤول العقارات المؤجرة .]The Rental Property Officer شقتك، واالستماع إلى شهادة منك ومن ]

لمالك، ومراجعة أي دليل آخر. أثناء جلسة االستماع، قدم أي دليل لديك، بما في ذلك التواصل الكتابي مع المالك، وخطاب  ا

 [ وأي شيء آخر تعتقد أنه ينبغي تضمينه. Environmental Healthفحص ]

[ أمًرا بعد جلسة االستماع. اقرأ الطلب كامالً وتأكد من فهمك للمتطلبات المفروضة عليك وعلى  Rental Officeسيصدر ]

المالك. انتبه ألي مواعيد نهائية في األمر. إذا كانت لديك أي أسئلة حول األمر، فتواصل مع ]مسؤول العقارات المؤجرة[ الذي  

 أصدر األمر في أقرب وقت ممكن.  

 اإلصالحات والصيانة
 ؤولياتك مس

 تتحمل مسؤولية النظافة العادية لوحدتك المؤجرة أثناء إقامتك هناك. 

إذا تسببت أنت أو ضيوفك في تلف وحدتك المؤجرة، فستتحمل مسؤولية 

المناسب. يمكن للمالك اإلصالحات. يجب أن تتم هذه اإلصالحات في الوقت 

  طردك إذا لم تصلح الضرر في إطار زمني معقول.
ال يمكنك منع اإليجار   يجب عليك دفع اإليجار.

 عن المالك حتى تنتهي اإلصالحات. 

http://www.princeedwardisland.ca/
https://peirentaloffice.ca/wp-content/uploads/2021/07/rentform2.pdf
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 ليس عليك إصالح "البلى الطبيعي". والبلى الطبيعي هو التلف المتوقع حدوثه بمرور الوقت نتيجة العيش في الوحدة.  

 حقوقك 

يجب على المالك أن يحافظ على صيانة العقار وصالحيته للسكن. أخطر المالك كتابيًا إذا كانت وحدتك المؤجرة بحاجة إلى إصالحات. من  

 المتوقع أن يتعامل المالك مع مشكالت اإلصالح والصيانة في الوقت المناسب.  

[ للحصول على أمر يطلب منه إجراء  Rental Officeب إلى ]إذا لم ينفذ المالك اإلصالحات في الوقت المناسب، يمكنك التقدم بطل

 Application for Enforcement of Statutory or Other Conditions of  –Form 2اإلصالحات. استخدم ]

Rental Agreement] االستماع. جّمع كل األدلة المتعلقة باإلصالح. يمكن أن يشمل ذلك الصور وأي مراسلة تمت  لية جلسة لبدء عم

 بينك وبين المالك بشأن هذه المشكلة. 

 [ إذا كان اإلصالح متعلقًا بمسألة صحية، مثل التدفئة أو العفن أو السباكة.  Environmental Healthتواصل مع ]

 تغييرات الديكور 

غييرات الديكور، مثل الطالء أو تغيير األرضيات، إصالحات. على سبيل المثال، ال يوجد قانون يلزم المالك بطالء الوحدة في  ال تعتبر ت 

 كل مرة ينتقل إليها مستأجر. 

ى إذن  إذا كنت ترغب في إجراء تغييرات ديكور أثناء االستئجار، مثل طالء الجدران، فيجب عليك طلب إذن من المالك. إذا لم تحصل عل

 أو أجريت تغييرات على الرغم من إخبارك بالرفض، فيمكن للمالك االحتفاظ بوديعة التأمين. 

 الزيادات في اإليجار
يوفر زيادة محددة في اإليجار  [ الذي rent control system[ نظاًما للتحكم في اإليجار ]Prince Edward Islandتضع ]

كل عام. إذا أراد المالك زيادة إيجارك عن المبلغ المسموح به، 

[ للحصول على  Rental Officeفيجب عليه التقدم إلى ] 

  الموافقة. وستخطر بهذا الطلب.

 Island Regulatory and Appeals Commissionتُحدد ]

(IRACالمبلغ الذي يمكن ألصحاب العقارات زي ]) ادة اإليجار به

كل عام. يستند هذا القرار إلى عدة عوامل، بما في ذلك معدالت  

[،  Consumer Price Indexالشواغر المحلية، والتوقعات االقتصادية للمحافظة، والتغيرات في مؤشر أسعار المستهلك ]

 والتقارير المقدمة من المالك والمستأجرين.

 Rentalبداء آرائهم حول الزيادة المسموح بها للعام المقبل. راجع موقع ]وفي كل عام، يدعى المستأجرون والمالك إل

Office .اإللكتروني للحصول على المزيد من المعلومات ] 

[ https://peirentaloffice.ca/ Rental Office  

 متطلبات اإلخطار 

يجب أن تتلقى إخطاًرا مناسبًا بأي زيادة في اإليجار. يجب أن يقدَّم لك إخطار خطي بزيادة اإليجار قبل ثالثة أشهر )أو ثالثة  

أسابيع إذا كنت تدفع اإليجار أسبوعيًّا(. لزيادة اإليجار بما ال يزيد عن المبلغ المسموح به، سيزداد اإليجار تلقائيًا بعد فترة  

أكبر من المبلغ المسموح به، يجب عقد جلسة استماع. ستقرر جلسة االستماع ما إذا كانت الزيادة مسموًحا بها  اإلخطار. لزيادة 

 أم ال. ستُمنح إخطاًرا بجلسة االستماع وخيار الحضور. 

 Notice of Increase in Rent of Residential –Form 10 يجب تقديم إخطار بزيادة اإليجار على النموذج الصحيح: ]

Premises.] [ إذا أراد المالك زيادة اإليجار بأكثر من المبلغ المسموح به، فيجب عليه أيًضا أن يقدم لك -Form 12 

ing Percentage Allowed by Application by Lessor for Approval of Rent Increase Exceed

Regulation]  .وبدون هذه النماذج، ال تسري زيادة اإليجار . 

ترتبط الزيادات في اإليجار بالوحدة المؤجرة وليس  

 المستأجر. 

https://peirentaloffice.ca/wp-content/uploads/2021/07/rentform1.pdf
https://peirentaloffice.ca/wp-content/uploads/2021/07/rentform1.pdf
https://peirentaloffice.ca/
https://peirentaloffice.ca/wp-content/uploads/2021/07/rentform10.pdf
https://peirentaloffice.ca/wp-content/uploads/2021/07/rentform12.pdf
https://peirentaloffice.ca/wp-content/uploads/2021/07/rentform12.pdf
https://peirentaloffice.ca/wp-content/uploads/2021/07/rentform12.pdf
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جار في شهر يناير، فلن يتمكن  يمكن للمالك زيادة اإليجار مرة واحدة فقط في السنة. على سبيل المثال، إذا طبق المالك زيادة اإلي

 من زيادة اإليجار مرة أخرى حتى يناير من العام التالي. 

 مراجعة زيادة اإليجار المسموح بها 

 Form 13– [ للزيادة. للقيام بذلك، قدّم ]Rental Officeإذا قدم إليك المالك إخطاًرا بأنه سيزيد اإليجار، فيمكنك أن تطلب مراجعة ]

Application by Lessee for Review of Proposed Rent Increase]  أيام تقويمية من استالم إخطار   10في غضون

 ة استماع بمجرد تقديم النموذج.[ موعد جلسRental Officeالزيادة في اإليجار من المالك. سيحدد ]

 زيادة اإليجار بما يتجاوز المبلغ المسموح به 

يجب على المالك تقديم طلب لزيادة اإليجار بما يتجاوز المبلغ المسموح به. بمجرد أن يتقدم المالك بالطلب، سيحدد موعد جلسة  

 [ ما يلي: Rental Officeاالستماع. أثناء جلسة االستماع، سيراعي ]

  ذا كانت الزيادة في اإليجار ضرورية للمالك حتى ال يخسر المال.ما إ •

 الزيادة في تكاليف التشغيل التي يتحملها المالك أو النفقات الكبيرة، إن وجدت. •

 توقع المالك للحصول على عائد معقول على استثماره.  •

 تاريخ ومبلغ آخر زيادة في اإليجار. •

. [ بيان دخل ونفقات المؤجر - 15النموذج سيُطلب من المالك ملء ]

يتضمن هذا النموذج معلومات حول دخل المالك ونفقات وحدتك  

المؤجرة. ويتضمن معلومات مثل إيرادات اإليجار، ونفقات الرهن 

العقاري، والتدفئة، والمياه، والصرف الصحي، ونفقات الكهرباء،  

 وجميع نفقات الصيانة والرأسمالية للممتلكات.  

] [Capital Expenditures Life  –Form 16 Rental Officeع ]إذا طالب المالك بنفقات رأسمالية، فسيراج

Expectancy Chart .] 

 الزيادة في اإليجار.[ على الزيادة الكاملة في اإليجار، أو جزء من الزيادة في اإليجار، أو رفض Rental Officeقد يوافق ]

 زيادات اإليجار غير المشروعة 

[ للزيادة، أو إذا لم يتبع القواعد الخاصة  Rental Officeإذا زاد المالك إيجارك عن المبلغ المسموح به ولم يتقدم بطلب إلى ]

نك التقدم بطلب إلى بالزيادات المسموح بها، تصبح الزيادة غير قانونية. إذا زاد المالك إيجارك بشكل غير قانوني، يمك 

[Rental Office إلعادة اإليجار اإلضافي الذي دفعته إليك وتصحيح إيجارك. استخدم ][Application for  –Form 2 

Enforcement of Statutory or Other Conditions of Rental Agreement]  .لبدء عملية جلسة االستماع 

ال يمكن للمالك زيادة اإليجار عندما ينتقل المستأجر الجديد إليه ما لم تكن زيادة اإليجار المسموح بها، أو قدم طلبًا ناجًحا إلى  

[Rental Officeلزيادة اإليجار بما يتجاوز المبلغ المسموح به. إذا كنت تعتقد أن المالك زاد إيجارك بشكل غير قا ]  نوني

[ لمراجعة إيجارك وربما الحصول على أمر بإعادة  Rental Officeعندما انتقلت إلى المسكن، فيمكنك التقدم بطلب إلى ]

 orcement of Statutory or Other Conditions Application for Enf –Form 2]اإليجار الزائد إليك. استخدم 

of Rental Agreement] .لبدء عملية جلسة االستماع 

أثناء جلسة  ال يمكن للمالك زيادة إيجارك 

 االستماع. 

https://peirentaloffice.ca/wp-content/uploads/2021/07/rentform13.pdf
https://peirentaloffice.ca/wp-content/uploads/2021/07/rentform13.pdf
https://peirentaloffice.ca/wp-content/uploads/2021/07/rentform15.pdf
https://peirentaloffice.ca/wp-content/uploads/2021/07/rentform16.pdf
https://peirentaloffice.ca/wp-content/uploads/2021/07/rentform16.pdf
http://www.irac.pe.ca/rental/forms/rentform2.pdf
http://www.irac.pe.ca/rental/forms/rentform2.pdf
http://www.irac.pe.ca/rental/forms/rentform2.pdf
http://www.irac.pe.ca/rental/forms/rentform2.pdf
https://peirentaloffice.ca/wp-content/uploads/2021/07/rentform2.pdf
https://peirentaloffice.ca/wp-content/uploads/2021/07/rentform2.pdf
https://peirentaloffice.ca/wp-content/uploads/2021/07/rentform2.pdf
https://peirentaloffice.ca/wp-content/uploads/2021/07/rentform2.pdf
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 التأجير من الباطن والتنازل
إيجار محدد المدة، فمن المتوقع أن تدفع إيجاًرا في المدة بأكملها. إذا كنت بحاجة إلى ترك المسكن إذا كنت قد وقعت على اتفاق 

قبل نهاية االتفاق، أو إذا كنت بحاجة إلى المغادرة لفترة قصيرة من الوقت، فقد ترغب في التأجير من الباطن أو التنازل عن عقد  

 اإليجار الخاص بك.

 التأجير من الباطن 

من الباطن هو أن تؤجر وحدتك المؤجرة مؤقتًا إلى مستأجر آخر. في هذا  التأجير 

الترتيب، تحتفظ باتفاق اإليجار األصلي الخاص بك مع المالك. يسمى المستأجر 

الذي تؤجر له مؤجًرا من الباطن. ومن الجيد أن يوقِّع المؤجر من الباطن على اتفاق  

 إيجار من الباطن كتابي.  

الباطن في إتالف الوحدة المؤجرة أو لم تدفع اإليجار، فقد تكون مسؤوالً عن إصالح الضرر أو دفع   إذا تسبب إيجارك من

 اإليجار. 

 التنازل 

[ عن عقد اإليجار هو أن يستحوذ شخص ما على عقد إيجارك بالكامل. بمجرد توقيع الشخص الجديد على  assigningالتنازل ]

لمؤجرة. إذا تسبب المستأجر الجديد في تلف الوحدة المؤجرة أو لم يدفع اإليجار، عقد اإليجار، لم تعد مسؤوالً عن الوحدة ا

له المالك المسؤولية وحده.   فسيحّمِ

إذا دفعت وديعة تأمين إلى المالك، فيجب أن تحصل من الشخص الذي يستحوذ على وحدتك المؤجرة على نفس مبلغ وديعة 

  500ر إلى المالك كوديعة تأمين، فيجب أن تحصل من المستأجر الجديد على دوال 500التأمين. على سبيل المثال، إذا دفعت 

 دوالر. وسيحتفظ المالك بالوديعة المدفوعة لمنحها للمستأجر الجديد. 

 موافقة المالك 

الموافقة  لتأجير عقد إيجار من الباطن أو التنازل عنه، يجب أن تحصل على إذن المالك. يجب أن يكون المالك عقالنيًا في قرار 

على طلبك. إذا قرر المالك الرفض، فيجب أن يكون لديه سبب وجيه لعدم الموافقة على المؤجر من الباطن أو المستأجر. على  

 سبيل المثال، إذا تسبب المؤجر من الباطن أو المستأجر المحتمل في حدوث مشكالت لهم في الماضي.

يمكن للمالك أن يفرض عليك رسوًما مقابل التأجير من الباطن أو التنازل إذا كان قد تكبد نفقات. على سبيل المثال، إذا كان  

 اإلعالن عن الوحدة المؤجرة يكلفه ماالً. 

 Form]ستخدم إذا رفض المالك طلبك لتأجير عقد إيجار من الباطن أو التنازل عنه، يمكنك تقديم طلب للطعن في هذا القرار. ا

tApplication for Enforcement of Statutory or Other Conditions of Rental Agreemen –2 ]  لبدء عملية

 جلسة االستماع. 

لى المالك أن يشرح سبب عدم موافقته على طلبك. يمكنك رفض هذا التفسير بعد التقديم، سيحدَّد موعد لجلسة استماع. يجب ع

 إذا كنت ال توافق عليه.   

إذا وقعت على اتفاق ينص على أنه ال يمكنك التأجير من الباطن أو التنازل، فقد تظل قادًرا على ذلك، اعتمادًا على نوع االتفاق  

 ول على مزيد من المعلومات: [ للحصRental Officeالتي وقعت عليه. تواصل مع ]

https://peirentaloffice.ca/3501 | -892-902/    

 استخدام التبغ والقنب 
للمالك الحق في عدم السماح بالتدخين في العقار، سواء في الداخل أو في الخارج. يجب أن ينص اتفاق اإليجار على أي قواعد  

 بشأن التدخين. اسأل المالك عن سياسة التدخين لديه.    

ال يسري الحق في التأجير من الباطن  

أو التنازل على اإلسكان المدعوم أو  

 منظمات اإلسكان غير الهادفة للربح.

https://peirentaloffice.ca/wp-content/uploads/2021/07/rentform2.pdf
https://peirentaloffice.ca/wp-content/uploads/2021/07/rentform2.pdf
https://peirentaloffice.ca/wp-content/uploads/2021/07/rentform2.pdf
https://peirentaloffice.ca/wp-content/uploads/2021/07/rentform2.pdf
https://peirentaloffice.ca/
https://peirentaloffice.ca/
https://peirentaloffice.ca/
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قة بالتدخين، فلن يؤثر ذلك في  ال يمكن للمالك تغيير اتفاق اإليجار الخاص بك أثناء االستئجار. إذا غيّر المالك القواعد المتعل

 اتفاق اإليجار الخاص بك. سيؤثر فقط في اتفاق اإليجار للمستأجرين الجدد.  

ومع ذلك، يمكن للمالك تقديم طلب إلى مكتب المساكن المؤجرة لتغيير اتفاق اإليجار الخاص بك. وإذا نجح، فسيتغير اتفاق  

 اإليجار الخاص بك. 

 التدخين اإللكتروني

تدخين اإللكتروني شكالً من أشكال التدخين. إذا كان لديك اتفاق إيجار ال يسمح لك بالتدخين، فقد ينطبق هذا على التدخين يعتبر ال

 اإللكتروني. اسأل المالك عن سياسته الخاصة بالتدخين اإللكتروني. 

 زراعة القنب

مؤجرة. إذا كان لديك إذن كتابي من المالك، فيمكنك  يجب أن يكون لديك إذن كتابي من المالك لزراعة نباتات القنب في وحدتك ال

زراعة أربع نبتات من القنب كحد أقصى. يجب عليك التأكد من أن نباتات القنب محفوظة بعيدًا عن أي شخص يقل عمره عن  

 عاًما.    19

دم خدمات التأمين الخاص  قد تؤثر زراعة القنب في بوليصة تأمين المستأجر الخاصة بك. إذا كنت تزرع القنب، فتحدث إلى مق 

 بك. 

 القنب الطبي 

بشكل عام، تسري نفس القواعد على القنب الترويحي والطبي. قد يكون على المالك التزام بالسماح بالقنب الطبي إذا تم استخدامه 

في وحدتك أو   خصيًصا لعالج إعاقتك أو التعامل معها. ومع ذلك، ال يعني بالضرورة سماحه بالزراعة السماح لك بتدخين القنب

 [ للحصول على مزيد من المعلومات: PEI Human Rights Commissionالمبنى. تواصل مع ]

 peihumanrights.caو 1-800-237-5031أو  4180-368-902

 االستمتاع بالهدوء 

يحق لجميع المستأجرين االستمتاع بالهدوء في وحدتهم المؤجرة. يعني هذا أن لديك الحق في العيش بدون اضطرابات غير 

معقولة. يجب أن تحترم أنت وضيوفك حق المستأجرين اآلخرين في االستمتاع بالهدوء في المبنى. إذا تسبب تعاطي التبغ أو  

 يُطلب منك التوقف، حتى إذا نص اتفاق على أنه يمكنك التدخين. القنب في إزعاج المستأجرين اآلخرين، فقد 

 إذا كان تدخين مستأجر آخر يزعجك، فتحدث إلى المالك. يجوز للمالك التحدث مع المستأجر.  

 إذا اشتكى مستأجر آخر إلى المالك بشأن تدخينك، فيمكن للمالك محاولة طردك بسبب منعك اآلخرين من االستمتاع بالهدوء.  

 السماح بالتدخين   عدم

إذا كنت تحتاج إلى مبنى ال يسمح بالتدخين، فمن المهم أن تتحدث مع المالك. تقع على عاتقك مسؤولية معرفة سياسة التدخين في  

 العقار قبل االستئجار. إذا كانت لدى المالك سياسة تدخين تسمح لآلخرين بالتدخين، فقد يكون من الصعب عليه تغيير ذلك.  

 بيع العقارات 
 [ لمجرد عرض العقار للبيع. evictالحالي إخالؤك ]ال يمكن للمالك 

إذا تم بيع العقار الذي تعيش فيه لمالك جديد، فمن المتوقع أن يحترم اتفاقات اإليجار أو عقود اإليجار الحالية. إذا كان المالك 

   [.Rental Officeالجديد يرغب في إجراء تغييرات على اتفاق اإليجار، فيجب عليه تقديم طلب إلى ]

https://www.peihumanrights.ca/home
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إذا كان المالك الجديد يريد أن يعيش في الوحدة المؤجرة أو يريد أن يعيش الزوج أو الزوجة أو األبناء أو الوالدان أو والدا  

الزوج/الزوجة في الوحدة المؤجرة، فقد يتم إخالؤك. وال يسري ذلك إال إذا كانت الوحدة المؤجرة في مبنى فيه وحدتان أو أقل 

 ل منزل عائلي أو دوبلكس.  من الوحدات المؤجرة، مث

 Notice of  –Form 4إذا طردك المالك بسبب انتقال المشتري أو أحد أفراد أسرته إلى الوحدة، فيجب أن تتلقى إخطاًرا في ]

Agreement Termination by Lessor of Rental] يجب أن يشير المالك الحالي في النموذج إلى أن المشتري أو .

الزوج أو الزوجة أو األبناء أو والديهم أو والدي الزوج/الزوجة يريدون العيش في العقار. يجب على المشتري التوقيع على بيان 

 الحقائق المسمى باإلفادة. يجب تقديم هذه اإلفادة مع إخطار اإلخالء. 

 Application by Lessee to Set Aside Notice of  –Form 6إلخالء عن طريق تقديم ] يمكنك الطعن في ا

Termination] تماع، وسيتخذ  يوًما. بمجرد تقديمك، سيحدَّد موعد جلسة اس 20. يجب عليك تقديم هذا النموذج في غضون

[Rental Office.قراًرا ] 

 مبلغ التأمين 

ل هذا المبلغ تلقائيًا من المالك القديم إلى المالك الجديد. سيكون المالك الجديد مسؤو الً  إذا دفعت وديعة تأمين للمالك القديم، فسيحوَّ

 عن إعادته إليك، مع أي فائدة قابلة للتطبيق، عند مغادرتك. 

 اق اإليجار، بما في ذلك تفاصيل وديعة التأمين، مع المالك الجديد.   ومن الجيد أن تؤكد اتف

 ترك الوحدة المؤجرة
 إنهاء اتفاق اإليجار 

 Notice of Termination by  –Form 3عندما تقرر إنهاء اتفاق اإليجار، يجب عليك إخطار المالك. قدم إلى المالك ]

Lessee of Rental Agreement] . يوًما  30أيام على األقل أو   7بناًء على اتفاق اإليجار، يجب أن تقدم هذا اإلخطار قبل

 يوًما من اإلنهاء.   60أو 

، فقد تضطر إلى االستمرار في دفع اإليجار حتى تقدم اإلخطار الصحيح أو حتى يجد المالك  3إذا أخطرت المالك بدون النموذج 

 المؤجرة. يجب على المالك محاولة إعادة تأجير العقار في أسرع وقت ممكن.  مستأجًرا جديدًا لالنتقال إلى الوحدة 

 اتفاق محدد المدة  

[ تاريخ بدء وتاريخ انتهاء واضحان. ومن األمثلة على هذا النوع من االتفاقيات عقد اإليجار  fixed termلالتفاق محدد المدة ]

توقع أن تدفع اإليجار حتى تاريخ االنتهاء، ما لم يوافق المالك على  لمدة عام واحد. إذا كان لديك اتفاق محدد المدة، فمن الم

 إعفائك من االتفاق.  

إذا لم يتم إنهاء عقد اإليجار لمدة عام أو تجديده بعد مرور العام، فسيتحول إلى اتفاق شهري بنفس قواعد وشروط اتفاق اإليجار  

 األصلي.  

إذا أراد المالك تأجير الوحدة على أساس سنوي، فيجب أن يوافق كالكما على ذلك قبل استئجارك للوحدة. يجب على المالك 

كتابة ذلك في اتفاق اإليجار. ال يمكن للمالك أن يطلب منك التوقيع على اتفاق إيجار جديد محدد المدة بعد انتهاء صالحية االتفاق  

 في البداية. إذا لم توافق، يتحول اتفاق اإليجار تلقائيًا إلى اتفاق شهري بمجرد انتهاء المدة المحددة. األول ما لم توافق على ذلك 

في بعض الحاالت، ينتهي اتفاق اإليجار دائًما في اليوم األخير من عقد اإليجار. على سبيل المثال، إذا استأجرت غرفة في فندق  

[ إذا لم تكن على يقين Rental Officeاليوم األخير من عقد اإليجار. تواصل مع ]لفصل الشتاء، فقد تضطر إلى الخروج في 

 أو كانت لديك أسئلة حول اتفاق اإليجار.  

  

https://peirentaloffice.ca/wp-content/uploads/2021/07/rentform4.pdf
https://peirentaloffice.ca/wp-content/uploads/2021/07/rentform4.pdf
https://peirentaloffice.ca/wp-content/uploads/2021/07/rentform6.pdf
https://peirentaloffice.ca/wp-content/uploads/2021/07/rentform6.pdf
https://peirentaloffice.ca/wp-content/uploads/2021/07/rentform3.pdf
https://peirentaloffice.ca/wp-content/uploads/2021/07/rentform3.pdf
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 المغادرة في نهاية االتفاق محدد المدة  

وًما على ي 60إذا كنت تخطط للخروج في تاريخ انتهاء االتفاق محدد المدة، فيجب عليك تقديم إخطار كتابي إلى المالك قبل 

إلى  3أبريل وكنت تخطط لالنتقال، فستحتاج إلى تقديم النموذج  30األقل. على سبيل المثال، إذا انتهى االتفاق محدد المدة في 

من مارس أو قبل ذلك. قد يؤدي تقديم اإلخطار في وقت متأخر إلى فرض المالك لرسوم على اإليجار لعدم   المالك في الثاني

  بفترة كافية.تقديم اإلخطار قبلها 

 Notice of Termination by Lessee of Rental  –Form 3من المهم أن تستخدم النموذج الصحيح لإلخطار: ] 

Agreement .] 

 يوًما، بما في ذلك في أقرب وقت؛ أي عند توقيعك على االتفاق.  60يمكنك منح المالك هذا اإلخطار قبل مدة الـ 

 إنهاء اتفاق محدد المدة مبكًرا 

بوجه عام، ال يمكنك إنهاء االتفاق محدد المدة قبل تاريخ االنتهاء، ما لم يوافق المالك. بدون اتفاق تأجير من الباطن موافق عليه،  

تدفع اإليجار مقابل المدة بالكامل لعقد اإليجار ما لم يعثر المالك على مستأجر آخر أو يوافق على إنهاء عقد من المتوقع أن 

  اإليجار. إذا أجر المالك الوحدة لمستأجر جديد، فلن يُسمح له أيًضا بفرض رسوم اإليجار عليك لنفس الفترة الزمنية.

بتك في المغادرة مبكًرا. قد تكون قادًرا على وضع خطة معًا لتأجير وحدتك من الباطن أو تحدث مع المالك بمجرد معرفتك برغ

التنازل عن اتفاق اإليجار لمستأجر جديد. يحق للمالك إجراء مقابلة مع المؤجرين من الباطن المحتملين أو مستأجرين جدد أو 

للمالك أن يمنع بشكل غير معقول موافقته على التأجير من  تولي عملية العثور على مؤجر من الباطن أو مستأجر جديد. ال يمكن

الباطن أو التنازل عن عقد اإليجار. إذا كان المالك ال يسمح لك بالتأجير من الباطن أو التنازل عن اتفاق اإليجار، فتقدم بطلب  

 [ للحصول على أمر يسمح لك بالتأجير من الباطن أو التنازل. Rental Officeإلى ]

ت اتفاق اإليجار محدد المدة مبكًرا ولم تعثر على عقد إيجار من الباطن، فقد تكون مسؤوالً عن دفع اإليجار لبقية االتفاق  إذا أنهي

 محدد المدة. ومع ذلك، يلتزم المالك بالعثور على مستأجر جديد في أسرع وقت ممكن. 

ك العيش في الوحدة المؤجرة، فيمكنك التقدم  إذا رفض المالك إصالح مشكلة كبيرة تجعل من الصعب أو من المستحيل علي

[ إلنهاء اتفاق اإليجار مبكًرا.  ال تُمنح طلبات إنهاء عقود اإليجار مبكًرا إال في ظل ظروف  Rental Officeبطلب إلى ]

 Application for Enforcement of Statutory or Other Conditions  –Form 2استثنائية. للتقدم بطلب، استخدم ]

of Rental Agreement] . 

 االتفاق الشهري  

ء محدد. إذا كان لديك اتفاق شهري، فيجب عليك تقديم  [ هو اتفاق إيجار بدون تاريخ انتهاmonth-to-monthاالتفاق الشهري ]

يوًما على األقل من المغادرة. يجب تقديم اإلخطار يوم استحقاق اإليجار أو قبله إذا كنت ترغب في المغادرة في  30إخطار قبل 

ل، فيجب عليك إخطار أبري  30الشهر التالي. على سبيل المثال، إذا كان إيجارك مستحقًا في األول من الشهر، وستنتقل في 

 من أبريل أو قبل ذلك. المالك في األول

 إذا كان لديك عقد إيجار أسبوعي، فيجب عليك تقديم إخطار قبلها بأسبوع باتباع نفس القواعد. 

 عمليات اإلخالء
القانون. ونستعرض األسباب  ال يحق للمالك إخالؤك إال لألسباب الموضحة في 

  أدناه.

يجب أن يقدم إخطار اإلخالء بالشكل المناسب. ال يجوز للمالك إخالؤك شفهيًا أو 

 يأمرك بمغادرة المبنى. ال يمكن للمالك تزويدك بخطاب مكتوب بخط اليد أو مطبوع أو مالحظة إلخالئك.  

 

 

 لديك دائًما الحق في طلب إلغاء اإلخالء.

https://peirentaloffice.ca/wp-content/uploads/2021/07/rentform3.pdf
https://peirentaloffice.ca/wp-content/uploads/2021/07/rentform3.pdf
https://peirentaloffice.ca/wp-content/uploads/2021/07/rentform2.pdf
https://peirentaloffice.ca/wp-content/uploads/2021/07/rentform2.pdf
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  اإلخالء لعدم دفع اإليجار

خالء إليك إذا تأخرت في دفع اإليجار. يمكن للمالك إرسال إخطار اإلخالء بعد يوم واحد من استحقاق  يمكن للمالك إرسال إخطار باإل

 اإليجار.

 Notice of Termination by Lessor of Rental  –Form 4]  على المالك تقديم اإلخطار باستخدام النموذج المناسب: يجب

Agreement.] " يجب تحديد السببa ." 

 ما الذي يمكنك فعله  

 يوًما على األقل لالنتقال.  20ء. يجب أن يمنحك المالك يجب أن تنتقل بحلول التاريخ المذكور في إخطار اإلخال إذا قبلت اإلخالء:

 أيام، فسيصبح اإلخالء باطالً.   10: فادفع اإليجار في أسرع وقت ممكن. إذا دفعت اإليجار في غضون إذا لم تقبل اإلخالء

  10حتى إذا قمت بالدفع في غضون  إذا كنت تتأخر باستمرار في دفع اإليجار كل شهر، فيمكن للمالك التقدم بطلب إلنهاء اتفاق اإليجار،

 أيام.

: يمكنك تقديم نموذج إللغاء إخطار اإلخالء. يعني إلغاء إخطار اإلخالء جانبًا أن يزال. يجب عليك إذا كنت ال توافق على إخطار اإلخالء

أيام تقويمية من  10في غضون [  Application by Lessee to Set Aside Notice of Termination –Form 6تقديم ]

دعم اإلخالء.  ستكون قادًرا  سيحدَّد موعد جلسة استماع لحل هذه المسألة. أثناء جلسة االستماع، سيقدم المالك دليالً ي   استالم إخطار اإلخالء.

 على تقديم األدلة الخاصة بك إللغاء اإلخالء.  

، اتصل بالمالك إذا لم تكن قادًرا على دفع إيجارك بالكامل في الوقت المحدد. قد يسمح لك المالك بدفع إيجارك متأخًرا. إذا وافق المالك مهم:

 فتأكد من الحصول على إذن كتابي من المالك لحماية نفسك. 

 اإلخالء بسبب انتهاك قانون أو شرط آخر 

[.  conditionsتوجد قواعد معينة يجب عليك اتباعها كمستأجر. تم تحديد هذه القواعد في القانون واتفاق اإليجار. ويطلق عليها الشروط ]

ستأجرين. يمكن للمالك أيًضا  [، ويعني ذلك وجودها في القانون، ويجب اتباعها من قبل جميع المstatutoryتكون بعض الشروط قانونية ]

أن يطلب منك اتباع شروط أخرى إذا لم تتعارض مع القانون. إذا لم يكن لديك اتفاق إيجار، فسوف تتبع الشروط الموضحة في  

[Standard Rental Agreement]إلضافة إلى أي اتفاقيات شفهية لديك. ، با 

ومن األمثلة على الشروط التي تطبق على جميع المستأجرين أنه ال يمكنك أنت أو ضيوفك منع المستأجرين اآلخرين من االستمتاع 

 بالهدوء. 

 تشمل األسباب األخرى لإلخالء ما يلي:  

 ن الذين يعيشون في المبنى.إذا اعتبر المالك أنك تشكل تهديدًا على سالمة األشخاص اآلخري  •

 إذا تسببت في ضرر للممتلكات بما يتجاوز "البلى الطبيعي" ولم تصلحه في غضون فترة زمنية معقولة.  •

إذا وجد المالك أن هناك عددًا أكبر من األشخاص الذين يعيشون في الوحدة المؤجرة مما يعتبر مناسبًا من قِبل الصحة العامة   •

[Public Health ] 

 وقَّعت عقد إيجار مع بند "عدم وجود حيوانات أليفة" وكان لديك حيوان أليف في الوحدة. إذا  •

 يمكن للمالك إعطاؤك إخطاًرا باإلخالء حتى إذا انتهكت الشرط مرة واحدة فقط. 

 Notice of Termination by Lessor of Rental  –Form 4]  يجب على المالك تقديم اإلخطار باستخدام النموذج المناسب:

Agreement.] " يجب تحديد سبب واحد على األقل منb" إلى "k ." 

 ما الذي يمكنك فعله 

يوًما على األقل لالنتقال إذا كنت   30المدون في إخطار اإلخالء. يجب أن يمنحك المالك  يجب أن تغادر بحلول التاريخإذا قبلت اإلخالء: 

 تدفع اإليجار شهريًا.
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 Application  –Form 6يمكنك تقديم طلب إلى مكتب المساكن المؤجرة إللغاء اإلخالء. للقيام بذلك، تقدم بطلب ]  إذا لم تقبل اإلخالء:

by Lessee to Set Aside Notice of Termination]  سيحدَّد موعد  مية من استالم إخطار اإلخالء.  أيام تقوي  10في غضون

 جلسة استماع لحل هذه المسألة. أثناء جلسة االستماع، سيقدم المالك دليالً على سبب اإلخالء. ستتمكن أيًضا من تقديم دليلك.  

 التحويل إلى أماكن غير سكنية، أو للهدم  اإلخالء لالستخدام الشخصي، أو التجديدات، أو 

يمكن للمالك إخالؤك إذا أراد استخدام الوحدة المؤجرة الستخدامه الشخصي، بما في ذلك لنفسه، أو لزوجته، أو ألطفاله، أو والديه، أو  

ء إقامتك في الوحدة المؤجرة؛  والدي زوجته/زوجها. يمكن للمالك أيًضا إخالؤك بسبب التجديدات الرئيسية التي ال يمكن إجراؤها أثنا

 لتحويل الوحدة إلى استخدام آخر غير سكني؛ أو لهدم الممتلكات. 

إخطار إنهاء المؤجر التفاق   - 4النموذج يمكن للمالك منحك إخطاًرا باإلخالء في أي وقت. يجب على المالك تقديم اإلخطار باستخدام ]

 ". o" إلى "l. يجب تحديد سبب واحد على األقل من "[اإليجار

 ما الذي يمكنك فعله 

 يوًما على األقل لالنتقال.   60يجب أن تغادر بحلول التاريخ المدون في إخطار اإلخالء. يجب أن يمنحك المالك  إذا قبلت اإلخالء:

 Form] يوًما من استالم إخطار اإلخالء. استخدم 20في غضون [ Rental Office:  يجب عليك التقدم بطلب إلى ]إذا لم تقبل اإلخالء

Application by Lessee to Set Aside Notice of Termination –6 .]   .سيحدد موعد جلسة استماع لحل هذه المسألة

 أثناء جلسة االستماع، سيقدم المالك دليالً على سبب اإلخالء. وستتمكن من تقديم دليلك.  

 ودائع التأمين 
ع التأمين هي األموال التي يدفعها المستأجر إلى المالك قبل االنتقال إلى الوحدة. يحتفظ المالك بهذا المال كأمانة طوال الفترة  ودائ

 التي يعيش فيها المستأجر في الوحدة المؤجرة. وتعاد هذه األموال، مع الفائدة المطبقة، إليك عند مغادرتك إذا كنت:

 والفواتير ذات الصلة بالكامل. قد دفعت إيجارك  •

 قد نظفت الشقة بشكل كاٍف.  •

 قد حافظت على حالة الممتلكات.  •

يمكن للمالك االحتفاظ بوديعة التأمين السترداد أي خسائر، مثل اإليجار غير المدفوع أو فواتير التنظيف أو اإلصالحات. وال  

الطبيعي هو التلف المتوقع حدوثه بمرور الوقت نتيجة العيش في  يمكنه االحتفاظ بوديعة التأمين إلصالح البلى الطبيعي. والبلى

 الوحدة.

قبل مغادرتك، افحص الوحدة المؤجرة بعناية مع المالك. وثِّق أي ضرر باستخدام استمارة الفحص التي تم استخدامها قبل 

قبل موعد مغادرتك الرسمي. يمكن  االنتقال. ضع في اعتبارك التقاط الصور ومقاطع الفيديو. من الجيد أن تجِري هذا الفحص

 أن يمنحك المالك وقتًا لمعالجة أي تنظيف أو تلف لم يكتمل قبل الفحص. 

 إعادة وديعة التأمين 

 يعيد المالك وديعة التأمين الخاصة بك

أيام   10ما لم يكن هناك سبب وجيه لالحتفاظ بوديعة التأمين، يجب على المالك إعادة وديعة التأمين، مع الفائدة، في غضون 

 :[Rental Officeالتي أنشأها ]  اآللة الحاسبةتقويمية من مغادرة شقتك. يمكنك حساب مقدار الفائدة باستخدام 
 https://peirentaloffice.ca/   
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 يحتفظ المالك بوديعة التأمين الخاصة بك 

 Notice of  –Form 8إذا كان المالك يخطط لالحتفاظ بكامل وديعة التأمين الخاصة بك أو جزء منها، فيجب عليه منحك ] 

Intention to Retain Security Deposit]  يجب على المالك أن  في هذا النموذج أيام من مغادرة شقتك.  10في غضون ،

 يشرح سبب احتفاظه بوديعة التأمين الخاصة بك.

 Application Re Determination of  –Form 9إذا لم توافق على األسباب التي قدمها المالك، فيمكنك تقديم ]

epositSecurity D] [ إلىRental Office في غضون ]الذي   8يوًما من استالم اإلخطار. يجب عليك إرفاق النموذج  15

 قدمه لك المالك. 

[ من المالك دفع المبلغ الكامل أو المتبقي من وديعة التأمين، باإلضافة إلى الفائدة، إلى مكتبه في Rental Officeسيطلب ]

 [ وديعة التأمين حتى جلسة االستماع. Rental Officeأيام. سيحتجز ] 5غضون 

[، سيُحدَّد موعد جلسة االستماع. ستتاح لك وللمالك الفرصة لإلدالء بشهادتك وتقديم أدلة حول وديعة  9بمجرد تقديم ]النموذج 

. يمكنك أيًضا أن تحضر  التأمين. إذا مألت تقرير فحص أو التقطت صوًرا أو مقاطع فيديو، فيمكنك تقديم هذه المعلومات كدليل

[ قراًرا ويصدر أمًرا بإعادة وديعة التأمين الخاصة بك كليًا أو Rental Officeالشهود لإلدالء بشهادتهم لدعم قضيتك. سيتخذ ]

 جزئيًا أو عدم إعادتها على اإلطالق.

 ال يتواصل المالك معك بشأن وديعة التأمين الخاص بك  

 Form 2– أيام من مغادرتك، يمكنك تقديم ] 10[ في غضون Form 8ن أو منحك ] إذا لم يُِعد المالك وديعة التأمي

Application for Enforcement of Statutory or Other Conditions of Rental Agreement] [ إلىRental 

Office[ سيحدد موعد جلسة استماع، وسيتخذ .]Rental Office.قراًرا ] 

 الموارد

[0853-892-Community Legal Information] 902  أو  -800-12409798أوwww.legalinfopei.ca   

[Office of the Director of Residential Rental Property] 902-892-3501  أوwww.irac.pe.ca/rental 

[Human Rights Commission] 902-368-4180  أو  5031-237-800-1أوwww.peihumanrights.ca 

  www.princeedwardisland.caأو  -800-958-16400أو  -368-9024970]صحة البيئة[ 

[1376-282-800-1fice of the Privacy Commissioner of Canada] Of  أوwww.priv.gc.ca 

 

تم نشر هذا المنشور ألغراض إعالمية وتثقيفية فقط. ويحتوي على معلومات عامة عن القانون. وال يحتوي على بيان كامل  

 المجال، وال يعد بديالً عن المشورة القانونية. للقانون في هذا 

( هي منظمة خيرية تتلقى تمويلها من Community Legal Information]منظمة المعلومات القانونية المجتمعية )

[Justice Canada [ وإدارة العدالة والسالمة العامة في جزيرة األمير إدوارد ،PEI Department of Justice and 

Public Safety[ ومؤسسة القانون في جزيرة األمير إدوارد ،]Law Foundation of PEI وغيرها من المصادر. تم ]

 [. Government of Prince Edward Islandإصدار هذا المنشور بتمويل من ]
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من   [. لمزيدPrince Edward Islandونزود سكان الجزيرة بمعلومات مفهومة ومفيدة حول القانون ونظام العدالة في ]

أو مراسلتنا عبر البريد اإللكتروني على  www.legalinfopei.caالمعلومات، يمكنك زيارة موقعنا على 

info@legalinfopei.ca  يمكنك أيًضا أن تجدنا على 1-800-240-9798أو  -892-9020853أو االتصال بنا على .

[Facebook[و ]Twitter .] 

ع على إعادة نسخ هذا المستند لألغراض غير التجارية.    يُشجَّ

 118870757RR0001رقم تسجيل المنظمة الخيرية: 

ISBN :978-1-897436-91-2 

 2020سبتمبر 

 

w.facebook/com/legalinfopeiww 

www.twitter.com/legalinfopei.ca . 
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