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ي جزيرة األمير إدوارد 
 
 اإليجار ف

هذا الكتيب يناقش مسألة إيجار الممتلكات السّكنية في جزيرة األمير إدوارد 
PEI  ،الُمّّلك والمستأجرين يخضعون لرقابة مكتب إدارة الممتلكات السّكنية ،

ة من لجنة التنظيم والمطالبة )الطعن و اإلستئناف( في  وهي شعب
"، وهذا يعني أنهم  )  (IRACالجزيرة هذه الوكالة هي "شبه محكمة قضائية

كل المحادثات التي تجري   مخولون بسماع الدعاوى والفصل في النزاعات.
بين المالك و المستأجر يجب أن تكون مكتوبة في حالاالضطرار للجوء إلى 

 المحكمة.

 IRACبـ  االتصال إذا كان لديك أي استفسار أو إذا احتجت أي مساعدة الرجاء
 على الرقم  مكتب إدارة الممتلكات السّكنية

 www.irac.pe.ca/rentalأو زيارة 892-902 3501   

 

  ناكسإلا ةيعمج
 أ عضاء مجعية الإساكن جيب أ ن يكونوا عىل عمل أ نه ل تنطبق علهيم أ حاكم

 قانون تأ جري املمتلاكت الّسكنية. أ عضاء امجلعية علهيم الإحتاكم لقانوهنم
ضافية رجاء التصال بـ  ادلاخيل "قانون امجلعيات التعاونية"، ل ي معلومات اإ

Community Legal Information أو IRAC 

http://www.irac.pe.ca/rental
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إيجار الممتلكات السّكنية يمكن أن يشمل 
السكن  -المنازل المشتركة -المنازل -الشقق

 الوحدات السّكنية. -القابل للتنقل

قبل اإلقبال على استئجار واحد من 
المذكورين أعّله، عليك فحص المكان ألي 

ضرر قد يكون موجود فيه. يستطيع 
، هذا  ها المستأجر أخذ الصور وحفظ

الفحص يجب أن يتم بمرافقة المالك، فهذا 
اإلجراء يمكن أن يحد من نشوء أي 

 نزاعات مستقبلية.

 
:بصفتك كمستأجر، لديك الحق بـ   

 
 الخصوصية •

 االستمتاع الهادئ )اإلستمتاع بالوحدة المؤجرة( •

 الّصحة و األمان •

و ةيصوصخلا خاللاةاةيصعملا    يصص
من حقك بأن تَنْعُم بالخصوصية التّامة في الوحدة السكنية التي إستتتأجترتتهتا، إذا 

ة يرغب بالدخول إليها فعليه أن يوجه لك إشتعتار قتبتل  ستاعتة  42كان المالك/ـ
علىاألقل من الوقت الذي ينوي فيه الدخول إلى شتقتتتك و يتجتب أن تتتتضتمتن 
التاريخ و الوقت لهذه الزيارة، وذلك في حدود الساعة التتتاستعتة صتبتاحتا  حتتتى 
هي حاالت الطوارئ  هذه القاعدة  الساعة التاسعة مساء . أّما االستثناء الوحيد من 

 كتسّرب المياه.

في بداية نشوء اتفاقية اإليجار من الممكن أن يسألك المالك عن حالتتك التمتالتيتة، 
ل اإليجار و الخدمات الملحقة به. هذا معقول جدا  ليتأكد من قدرتك على تحمُّ  و

 
إذا كنت غير قادر على توفير هذه المعلومات الضامنة للمالك فمن التمتمتكتن أن 
ل يتكتون الضتامتن  يطلب المالك وجود كفيل )ضامن( فتي عتقتد اإليتجتار بتحتيت
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مسؤول عن دفع اإليجار في حال عدم قدرتك على الدفع أو إذا لم تدفع األجترة. 
وإذا لم تنجح في إيجاد شخص يضمنك لن يقبل المالك من تأجير الوحدة السّكنية 

 لك.

أيضا  يحق لمالك العقار أن يسألك عن أسماء كل الذين سيشغلون الوحدة السّكنية 
 المؤجرة.

ا داتمتسعالتسال  ا
 

ل أحد من جيترانتك  لديك الحق "باالستمتاع الهادئ" في وحدتك السّكنية. إذا أحد
المستأجرين ضجيجا  أو تصرفات أخرى تمنعك من اإلستراحة و اإلسترخاء فتي 
بيتك تستطيع أن تقدم شكوى مكتوبة للمالك، إذا تأكد مالك العقار من ذلك يتكتون 
لديه الحق بإنهاء عقد المستأجر المخالف. إذا كنت قلقا  من أن يتعتلتم التمتستتتأجتر 
المخالف أنك أنت من قّدمت الشكوى ضّده أخبر المالك بتاحتتترام خصتوصتيتتتك 
بهذا الشأن، ولكن فيما إذا وصلت الشكوى إلى دعوى مرفوعة لجلتستة استتتمتاع 

 لن يستطيع مالك العقار أن يضمن إخفاء اسمك عن القضية. IRACفي الـ 

ا حا و احصس  الص
 

ّلحتات  مالك العقار ملزم "بإبقاء الملكية في حتال جتيتدة لتلتستكتن بتإجتراء اإلص
 الّّلزمة خّلل مدة اإلستئجار".

األجتهتزة   –التغتاز   –التكتهتربتاء   –التمتاء   –إذا كان لديك مشكلة في )التدفتئتة  
التمتصتعتد ( هتذا يتعتنتي أن   –المجتاري   –جمع النفايات  –المنزلية الكهربائية 

 المالك عليه أن يقوم بإصّلح العطل فورا .

ل  المالك و المستأجر عليهما أن يعمّل معا  لمنع أي مشتاكتل تتهتدد الصتحتة كتعت
الفراش. إذا كانت المشكلة تخرق قانون الصحة العامة فيجب أن تُحل و تُضتبتط 
هدد للصحة، أي  هذا الخطر الم على الفور.إذا لم يقُم المالك أو المستأجر بمعالجة 

و لجنة  Environment Healthأحد يستطيع اإلتصال على ) صحة البيئة ( 
Island Regulatory and Appealsالتنظيم و التطتعتن فتي التجتزيترة 

(IRAC) Commission. 
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الةعن:ة  بخفتكةكعستأجر،ةفأنتة سؤ
 

 دفع اإليجار كامّل   •

 الحفاظ على حالة الملكية •

 تنظيف المكان قبل الخروج  •

 تطبيق أي شروط أخرى موجودة في عقد أو اتفاقية اإليجار  •

 

 الفعاإليجسر
 

من المتوقع منك أن تدفع إيجار المكان كامّل  في الوقت المحدد له، فّل تستتتطتيتع 
الخصم من اإليجارألي سبب من األسباب فمن المحتمل أن تكون هناك عواقتب 

 إذا خصمت من اإليجار قد تصل لحد الطرد.
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يجب أن ال تخصم من اإليجار حتى تَُحَل جميع التمتشتاكتل التنتاشتبتة. اتصتل بـ  
IRAC  :3501-892-902للمساعدة 

ة بالعادة في شروط العقد أو اتفاقتيتة  المعلومات الّتي تخص التدخين تكون مَُضمَّنَ
اإليجار. مالك العقار هو الذي يقرر بخصوص سماحية التدخين في المبنتى. إذا 
كانت لديك حساسية من الدخان و تحتاج بيئة خالية من روائح الدخان تستتتطتيتع 
أن تسأل مالك العقار الذي ترغتب فتي إستتتئتجتاره عتن ستمتاحتيتة التدختان فتي 
الوحدات المجاورة األخرى و محيط المبنى، وذلك خصوصا  قبل توقيع اإلتفاقية 

 و اإلنتقال للعيش في المكان الجديد.
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ا  الحفسظ على حسلا الملكيا احصلي
ل أي ضرر في المتلتكتيتة ، فتإذا أحتدثتت أي ضترر لتلتمتلتكتيتة  يجب أن ال تُحِد
المؤجرة فمن الممكن أن يحوز المالك على مبلغ التأمين لديه أو أن يقاضيك فتي 

ة  لتغريمك بجميع ّلحات. المحكم  مبالغاإل

كما أنك تعتبر مسؤول عن أي ضرر يُحدِثه أي مستأجر فرعي لديك أو ضيوف 
 أو زائرين للشقة.

 "التلف و اإلستهّلك العادي" مع مرور الوقت ال يعتبر ضررا  .

 

 التنظيف
يتوقع منك قبل االنتقال من الشقة أن تتأكد من نظافتة الشتقتة، يتمتكتنتك أن تتقتوم 
بالتنظيف بنفسك أو تستطيع أن تستخدم خبيرا  ليقوم بذلك . إذا لم يكن التتنتظتيتف 
على النحو المّلئم فيستطيع المالك أن يبقي قسم من مبتلتغ التتتأمتيتن لتديته أو أن 

 يأخذه كله ليدفع لخدمات التنظيف.

 الشروط إلضسفيا لعقد اإليجسر
 

إقرأ عقد أو اتفاقية اإليجار بعناية قبل توقيعها، قد يكون هنتاك شتروط إضتافتيتة 
في االتفاقية وافقت على إتباعها. على سبيل المثال المستأجتر فتي شتقتة ختاصتة 

condominium .يخضع للنظام الداخلي لهذه الشقق 
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 صبسلغ التأصين
هو مبلغ من المال يُدفع من قبل المستأجر لمالك العقار قبل االنتقتال  مبلغ التأمين 
للسكن في الملكية، يحتفظ المالك بهذا المال كوديعة طالما أن المتستتتأجتر يشتغتر 
الوحدة المؤجرة. هذا المال ، مع فوائد قابلة للتطتبتيتق ، تتعتود لتلتمتستتتأجتر متع 

 خروجه أو انتقاله من الملكية في حال :

 دفعه اإليجار المستحق واإليصاالت المترتبة عليه بالكامل  •

 تنظيف الشقة بالكامل  •

 محافظته على حالة الملكية األصلية  •

مبلغ التأمين ال يمكن أن يكون أكثر من مبلغ اإليجار الذي تدفعه. فالتمتالتك لتديته 
الحق أن يطلب منك مبلغ تأميني قد يصل حده أجر شهر واحتد كتامتل إذا كتنتت 
تدفع إيجارك بشكل شهري، أو أن يصل إلى أجر أسبوع واحد كتامتل إذا كتنتت 

 تدفع اإليجار بشكل أسبوعي.

يمكن أن يستعمل المالك مبلغ التأمين لدفع أي ديون ستبَّتبتهتا التمتستتتأجتر، كتلتمتة 
" هنا تعني أي دين لإليجار أو أضرار حدثت للشقة أو مبالغ مستحقة لدفع  "ديون

  إيصاالت الكهرباء أو الماوزت.
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إذا كان مالك عقارك ينوي اإلحتفاظ بمبلغ التأمين عليه أن يسلمك إشعار 
 مكتوب بذلك في غضون عشرة أيام من خروجك من الشقة.

ه  IRACإلشعار يجب أن يكون مكتوب على استمارة محددة من قبل الـ   اسم
"Notice Of Intention To Retain Security Deposit هذه "

االستمارة تشرح أسباب المالك وغايته من إبقاء مبلغ التأمين الذي دفعته. 
خّلل الـ  هذا القرار من في غضون خمسة عشر يوما   IRACتستطيع إستئناف 

 من تاريخ إشعارك باإلشعار السابق. 

إذا حكم لك باسترجاع مبلغ التأمين، فيجب أن يعود إليك في الوقت المحدد مع 
الفوائد المترتبة عليه. و نسبة الفائدة تحسب بواسطة جدول مزود من قبل 

ة المقاطعة.  حكوم

 

 
 
 
 



9798-240-800-1  أو  892-0853 -902

info@legalinfopei.ca    www.legalinfopei.ca 

9 

 عقوال اإليجسر
 
ار هو عقد قانوني يستعرض شروط اإلستفادة )العيش( من  عقد أو اتفاقية اإليج
الوحدة المؤجرة. معظم العقود اإليجارية تكون مكتوبة لمدة عام واحد. لكن بعد 

هذا العام إذا لم يجدد أو ينتهي يتحول تلقائيا  إلى اتفاقية شهرية بنفس  انقضاء 
شروط العق األصلي. في هذه الحالة يستطيع المالك أن يرفع من اإليجار في 

 الحدود القانونية المسموحة له فقط. 

حتى لو لم تكن قد وقعت على أي عقد أو اتفاقية إيجار مع المالك فسوف تخضع 
 لنفس أحكام نموذج عقد اإليجار الموجودة في قانون إيجار الممتلكات السكنية

Rental of Residential Property Act . 
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ة اإليجسر  زيس
يمكن لّمّلك العقارات أن يرفعوا اإليجار مرة واحدة في السنة فقط وفقا  

، على سبيل المثال في عام  IRACللزيادات المسموحة المحددة وفقا  للـ 
 سمح لمّّلك العقارات برفع اإليجارات بحدود: 4102

للمباني الُمدَفَّئة بواسطة سخان يعمل على المازوت أو أي وسيلة   %4 •
 تدفئة تعمل على البترول 

• %0..  للمباني الُمدَفَّئة بواسطة الكهرباء 1

 للمباني الغير ُمدفَّئة %0.11 •

 ألماكن السكن المتنقل في حدود الحدائق المنزلية %0.11 •

مّّلك العقارات ال يمكنهم أن يرفعوا اإليجارات أكثر من النسبة المسموحة حتى 
 ولو سكن في الملكية مستأجر جديد.

ه/ها   أما إذا كان المالك يرغب في زيادة االجرة أكثر من القدر المسموح له فعلي
 .IRACأن يتقدم بطلب عن طريق الـ 
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إذا قرر المالك أن يزيد أجر الملكية عليك فهذا يجب أن يكون بنفس الطريقة 
عّلمك بهذا قبل  IRACالمنوه عليها سابقا  مستخدما  استمارة الـ  الخاصة و 

 ّلثة أشهرعلىاألقل.

 إيجسر البسطن
إيجار الباطن هو إعادة تأجير شقة أو منتزل لتمتستتتأجتر  ختر متع إبتقتاء التعتقتد 

 األصلي مع المالك ساري المفعول.

إذا كنت تؤجر شقتك التي أنت إستأجرتها فتبقى أنتت التمتستؤول عتن التعتقتد أو 
ل مستأجر الباطن) المستأجر منك ( اي ضرر  اتفاقية اإليجار األصلية، فإذا أحد

 في الوحدة السكنية تكون أنت المسؤول عن أيإصّلحات مطلوبة. 

تعد فكرة جيدة إذا قمت بإجراء و كتابة عقد إيجار أو اتفاقية للتتتأجتيتر التبتاطتنتي 
 بينك و بين الشخص المستأجر منك.

إذا وقعت ) إذا كنت طرفا  في ( عقد إيجار و ترغب بالرحيل نهائيا  عتن الشتقتة 
تستطيع أن تطلب نقل عقدك لمستأجر جتديتد، ويتجتب عتلتى التمتالتك أن يتكتون 

 منطقيا  بالموافقة على طلبك و اعتباره

11 

يجب أن يكون مالك العقار على 
علم و معرفة بأي تغيير يطرأ 
على عدد القاطنين/الشاغلين 

 للوحدة السكنية
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ّلحات     إل
ّلحتات، فتالتقتانتون  ليس هناك أي إطار زمني محدد في القانون إلنتهتاء أي إص
يقول بأنه "على مَّلك العقارات أن يبقوا الملكتيتة فتي حتالتة جتيتدة متن صتيتانتة 

 ّلئمة للسك خّلل مدة اإليجار".

صّلحات كبيرة للشقة قبل انتقالك إليتهتا، اكتتتباإلّصلحتات  في حال الحاجة 
ها قبل تاريخ انتقالك للسكن فيها، إذا لم تتكتن  المستلزمة في العقد وتأكد من إتمام
هذه اإلصّلحات قد انتهت في الوقت المناسب فقد يكون ذلك سبتبتا  إلنتهتاء عتقتد 
ما إذا اتفقت مع المالك بأن هذهإلصّلحات ستتتتم متع مترور التوقتت  اإليجار. أ

هذا االتفاق في العقد.  فكن متأكدا  من كتابة 

ّلحتات  إذا انتقلت إلى وحدة سكنية تحتتاج إلص
وصيانة فمالك العقار يُعد مسؤوال  عنتهتا ولتكتن 
قد تمضي فترة طويلة من الزمن ليتلتتتزم متالتك 

هذه.  العقار بمسؤوليته 

التغييرات التّحسينتيتة متثتل طتّلء التجتدران أو 
هنتاك  تغيير األرضية ال يعتبروا من إصّلحات الصيانة األساسية، مثّل  ال يوجد 
ّلء الملكية في كل مرة  أي تعليمات أو قانون ينص على أن مالك العقار ملزم ب
دهن التجتدران أو  يأتي مستأجر جديد إلى الشقة، فإذا كنت ترغب بأن تتم إعادة 
تغيير األرضية قبل انتقالك فما عليك إاّل أن تتفاوض مع المالك بهذا الشتأن قتبتل 

 االنتقال.  

إذا كان لديك مشكلة في التدفئة أو عطل فتي التمتاء أو التكتهتربتاء أو التغتاز أو 
األجهزة المنزلية الكهربائية أو جمع النفايات أو المجاري أو المتصتعتد فتالتمتالتك 
ملزم باإلصّلح. في حال كان العطل في الوحدة السّكنية ُمِخلَّ بتقتانتون الصَّتحتة 

 العامة يجب على المالك إصّلح ذلك أيضا .

ال تستطيع أن تمتنع عن دفع األجرة للمالك إلى أن ينهي اإلصتّلحتات الّتّلزمتة. 
فإذا امتنعت عن الدفع تعتبر متأخرا  عن موعد الدفع المستحق مما يتختول متالتك 
العقار الحق بتإختراجتك متن الشتقتة. إذا كتان لتديتك استتتفتستار عتن متوضتوع 

902-892-3501 ألختتذ التتتتتوجتتيتتهتتات:  IRACاإلصتّلحتتات اتصتتل بـتت 
)www.irac.pe.ca/rental( 

http://www.irac.pe.ca/rental
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ا اينوةيألصلف  صحل
 
يستطيع مالك العقار أن يكتب في عقد 
آلجار عبارة ) ال يسمح بالحيوانات 

ألليفة (( وإذا وقعت على عقد فيه 
هذه العبارةفّل تستطيع أن تعتني 

بحيوان أليف في وحدتك السّكنية. وإذا 
أحضرت حيوان أليف إلى الوحدة  ما

هذا العقد  على الرغم من توقيعك على 
فهذا قد يكون سبب إلخراجك من 

 الشقة.

عّلمك، وذلك ليرى إن كان لديك  ال يستطيع المالك أن أن يدخل إلى شقتك قبل 
هادئ، على  هذا يتعارض مع حقك باالستمتاع ال أي حيوان أليف في الشقة ألن 

كل حال من حق المالك أن يفتش بعد أربع وعشرين ساعة من إعطائك 
 مّلحظة مكتوبة.

ال يسمح للمالك أن يرفض تأجيرك إذا كان لديك حيوان خدمة )مساعد لذوي 
ل ذلك لك اتصل بوكالة حقوق اإلنسان في    PEIاالحتياجات الخاصة( إذا حد

 www.gov.pe.ca/humanrightsأو 902-368-4180  على 
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مبلغ التأمين على الشقة ال يجب أن  " تأمين الحيواناتاألليفة" غير قانوني.
يزيد عن أجرة شهر واحدفّل يستطيع المالك أن يطلب مبلغ إضافي على ذلك 

 كتأمين للحيواناتاألليفة.

ما إذا كنت أنت قد أحدثت الضرر في شقتك أو أحد من ضيوفك قد أحدثه فأنت  أ
 المسؤول عن صّلح الضرر.

http://www.gov.pe.ca/humanrights
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     ةنرةا لاتأخرة

إذا تأخرت بدفع اآلجار فمن الممكن أن يرسل لك المالك إشعارا  باإلخّلء 
)إشعار بإنهاء العقد ( بعد يوم واحد من استحقاق األجر. إذا قمت بدفع األجرة 

هذا اإلشعار باطّل .  المستحقة كاملة خّلل عشر أيام من اإلشعار يصبح 

مدة العشر أيام السابق ذكرها ليست مدة عفو، فإذا تأخرت عدة مرات أو اعتدت 
هاء عقدك إلى إدارة تأجير  هذا يخول المالك بتقديم طلب إلن على التأخير 

  Director of Residential Rental Propertyالممتلكات السّكنية 
اإلدارة بالتصرف عن المالك بإخّلءك عن الشقة حتى لو دفعت  دها تقوم عن

 األجرة المستحقة.

بعض العقود أو االتفاقيات اإليجارية تتضمن بند خاص لدفعات اآلجار 
هذا البند موجودا  بشكل محدد في العقد أو االتفاقية فيستطيع  المتأخرة، إذا كان 

كحد أقصى من األجرة الشهرية  %0المالك أن يغرمك بغرامة قد تصل إلى 
 مضافة  إلى األجرة المستحقة في حال التأخير.
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الء  إل
 هناك عدة أسباب تسمح لمالك العقار بإخّلءك من الوحدة المؤجرة:

إذا لم تدفع األجرة في وقتها المحدد، يمكن للمالك أن يقدم لك إشعارا   •
دها يكون  هاء ) إشعار باإلخّلء( بعد يوم واحد من استحقاق األجر، عن باإلن

خّلل  لديك عشرين يوم على األقل إلخّلء الشقة . أما إذا دفعت األجر
هذا اإلشعار باطّل .  عشرة أيام  يعتبر 

ة اآلخرين المتواجدين في  • هددا  لسّلم إذا وجد المالك أنك تُعبتر سببا  م
المبنى، أو إذا كنت تعارض قواعد االستمتاع الهادئ للمستأجرين اآلخرين 

 فمن الممكن إخّلءك من الملكية 

هذا الضرر أكبر من أضرار التلف  • إذا أحدثت ضررا  في الملكية وكان 
 واالستعمال العادي فمن الممكن إخّلءك من الملكية

إذا اكتشف المالك أن عدد األشخاص الشاغلين للملكية أكثر من عدد  •
ى هيئة الصحة العامة فمن الممكن إخّلءك من  األشخاص المسموح به لد

 الوحدة 

هذه األسباب  ه إليك إشعارا  يطالبك بالخروج من الملكية ألي سبب من  إذا ُوِج
ّلثون يوم كحد أقصىلّلنتقال. دها   )باستثناء تأخر دفع األجرة( فيكون لديك عن
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إخّلء المستأجر من  ال يسمح 
فمن   الملكية بحجة بيع الملكية

المتوقع من المالك الجديد عادة  
أن يحترم عقد أو اتفاقية 

 اإليجار الموجودة 
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يحق للمالك أن يخرجك من الشقة إلجراء أشغال كبيرة في الشقة ) كهد حائط 
في الشقة أو دمج غرفتين ( أو إذا كان أحد أفراد عائلته يريد االنتقال للعيش في 

هذه الحاالت يجب أن يقدم إليك إشعارا  قبل ستين يوم على األقل  الملكية. في 
من تاريخه، مرفقا  بإقرار وتعهد مكتوب )إقرار تحت القسم ( يشرح أسباب 

خّلء.  ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ه إليك إشعارا  باإلخّلء )إنهاء العقد( ألي سبب من األسباب و لم تتفق   إذا ُوِج
د هذا اإلشعار  مع هذه األسباب فتستطيع أن ترفع طلب إلى اإلدارة الستبعا

هذا الطلب يجب أن يسلم للـ في غضون عشرة أيام من   IRAC)تنحيه جانبا ( 
هذا تُعقد جلسة استماع يصحبها حكم )قرار(  استّلم إشعار اإلخّلء. بعد 

 مكتوب.

   3501-892-IRAC: 902أو www.irac.pe.ca/rental                                  

 
 
 
 
 

أي إشعا إخّلء يوجه إليك يجب أن يكون مكتوب على استمارة 
 IRACمحددة من قبل لجنة التنظيم و الطعن في جزيرة األمير إدوارد 

 حتى يكون قانوني )ساري المفعول(.

http://www.irac.pe.ca/rental
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ا اإليجسر  إبطسل العقد أو اتفسق
 
إذا لم يكن لديك عقد أو تفاقية محددة األجل )شرط مضمن( تستطيع الخروج من 
هذا على استمارة مكتوبة و موقعة بهذا  الشقة بدون أي غرامات إذا قدمت طلبك 
القرار قبل شهر واحد علىاألقل إذا كان إيجارك على أساس شهري و إذا كنت 

مستأجرا  على أساس أسبوعي عليك أن تعطي إشعارك قبل أسبوع واحد فقط. 
المخصصة  IRACومن الضروري أن يكون إشعارك مكتوب على استمارة الـ 

 لذلك.

 

 
ن هذا األجل مكتوب على العقد أو االتفاقية  أما إذا كان عقدك محدد األجل و كا
ّل تستطيع إلغاء عقدك اإليجاري قبل التاريخ المحدد لهذا اإليجار. في بعض 
هذا الطلب يمكن أن  هاء العقد،  الحاالت يمكنك رفع طلبلإلدارة لتتمكن من إن

 يُوافَق عليه في بعض الظروف االستثنائية.
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في بعض األحيان إذا  صارحت المالك و تحدثت إليه يمكن أن يؤدي ذلك 
لتسوية بينكما. اتصل بمالك شقتك قبل ستين يوم على األقل من تاريخ رغبتك 
هاء العقد قبل األجل المحدد للعقد  بترك الشقة، إذا توصلتما إلى اتفاق بينكما بإن

هذا االتفاق مكتوبا  و موقعا  من قبل المالك و المستأجر.  فيجب أن يكون 

هي أن تفلح بإيجاد شخص  الطريقة األفضل و األكثر فعالية إلنهاء عقدك مبكرا  
هذا يسمح للمالك بتحويل عقدك للمستأجر الجديد.   خر ليستأجر شقتك و

َر المالك الوحدة السّكنية لمستأجر جديد فّل يحق له أن يُحمِّلك األجرة  إذا أجَّ
 لنفس الفترة الزمنية التي يدفع عنها المستأجر الجديد.
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رة يمكنك االتصال على:   إذا كان لديك أي مشكلة مع مالك وحدتك الُمؤجَّ

 لجنة التنظيم و الحكم في جزيرة األمير إدوارد.

Regulatory and Appeals Commission (IRAC) 

 Office of the Director ofمكتب إدارة الوحدات السَّكنية 

Residential Property 

 6268-501-800-1 أو   902-892-3501

www.irac.pe.ca/rental 

لك تفويض ممثل ليتكلم يحق 
في حال  IRACبالنيابة عنك للـ 

 كان لديه تفويض خطي منك بذلك

د بوسائل   IRACمبنى الـ ُمَزوَّ
تسمح للكراسي المتحركة بالدخول 

و تساعد األشخاص الذين 
 يواجهون صعوبات

 

ا  إخالءة سؤاصل
هذا المنشور نُِشَر بواسطة جمعية المعلومات القانونية في المجتمع المحلي في جزيرة األمير 

هذا  Community Legal Informationإدوارد  ّلم فقط. يحتوي  لغرض التثقيف و إل
مة حول القانونفّل يتضمن بيان كامل لجميع بنود القانون الخاص  المنشور على معلومات عا

 بهذا المجال، وال يعتبر أيضا  بديّل  عن االستشارة القانونية الّّلزمة.

إذا كنت بحاج الستشارة قانونية اتصل بمحامي، وإذا لم تكن على معرفة بأي محامي تستطيع 
هم عن طريق خدمة إلحالة للمحاميين      Lawyer Referral Serviceالتصال بأحد

   9798-240-800-1أو   902-892-0853
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ال تأخذ بعين االعتبار أي دعوى قضائية موجهة ضد المالك   PEIلمحاكم في 
  IRACأو المستأجر إاّل بعد اكتمال جلسات اإلستماع و اإلستئناف أمام الـ 

 أوال (   IRAC)يجب أن تمر الدعوى عن طريق الـ

http://www.irac.pe.ca/rental


ن رابطة املعلومات القانونيّة اجملمتعيّة يف جزيرة  ادوارد، يه منّظمة خرييّة تتلقّى ادّلمع من وزارة  برنساإ
ادوارد، مؤسسة القانون يف اجلزيرة و  برنسالعدل الكندية، وزارة العدل و ال من العام يف جزيرة 

مصادر أ خرى أ يضا. توفر هذه الرابطة لساكن اجلزيرة معلومات مفيدة و سهةل الفهم حول موضوع 
 ادوارد. برنسالقانون ونظام العداةل يف جزيرة 

 www.legalinfopei.caللمزيد من املعلومات، ميكنمك زايرة موقعنا عىل الرابط التايل: 

 info@legalinfopei.caأ و ارسال رساةل عرب الربيد الإلكرتوين التايل: 

ماكنمك الإتصال عىل ال رقام التالية:   9798-240-1800أ و    0853-892-902أ و بإ

 ميكنمك أ يضا أ ن جتدوان عىل صفحات التواصل الإجامتعي التالية:

facebook.com∕legalinfopei, twitter.com∕legalinfopei 

 ميكنمك دمع الرابطة من خالل التّطوع، الإنضامم كعضو أ و بلتربع ماّداّي.
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