
 التأجير في جزيرة 
األمير إدوارد

دليل ألصحاب العقارات



دليل ألصحاب العقارات: التأجير في جزيرة األمير إدوارد 2

مقدمة

نبذة عنا

قانون التأجير في جزيرة األمير إدوارد

أساسيات قانون التأجير

قانون تأجير العقارات السكنية

قوانين أخرى مهمة

مكتب مدير العقارات اإليجارية السكنية

شراء عقار مؤجر حاليًا

تجهيز وحدة للسوق اإليجاري

إيجاد مستأجر

اتفاقيات اإليجار

مبالغ التأمين

الخصوصية

حل شكاوى المستأجرين

زيادات اإليجار

إنهاء اتفاقية اإليجار

عندما يريد المستأجر ترك الوحدة اإليجارية

اإلخالءات

مسرد المصطلحات

خدمات الدعم

المحتويات

3

3

4

4

5

6

7

9

11

15

19

23

25

27

29

34

34

38

44

46



3

هذا المنشور مخصص ألصحاب العقارات ومديري العقارات للعقارات السكنية المؤجرة، 
بما في ذلك الشقق والوحدات السكنية والمنازل. يشرح هذا المنشور حقوقك ومسؤولياتك 

كمالك عقار أو مدير عقارات. قد تجد هذا المنشور مفيًدا أيًضا إذا كنت تفكر في تأجير عقار 
تملكه أو شراء عقار مستأجر. 

هذا المنشور ليس نصيحة قانونية، وال يحل محل مشورة محاٍم. 

تم إعداد هذا المنشور بالتعاون مع مكتب مدير العقارات اإليجارية السكنية.

مقدمة

الموقع اإللكتروني
 www.rentingpei.ca

وسائل التواصل االجتماعي
@RentingPEI

نبذة عنا

معلومات االتصال
الهاتف 

 902-940-5368

عنوان البريد اإللكتروني
renting@legalinfopei.ca

هذا المنشور ليس نصيحة 
قانونية، وال يحل محل 

مشورة محاٍم. 

يساعد منشور التأجير في جزيرة األمير إدوارد المستأجرين وأصحاب العقارات من خالل 
توفير المعلومات القانونية واإلحاالت والدعم أثناء جلسات االستماع الخاصة باإليجار. نقدم 

أيًضا ورش عمل حول حقوق ومسؤوليات المستأجرين والمالك.

منشور التأجير في جزيرة األمير إدوارد هو أحد مشاريع المعلومات القانونية المجتمعية. يتم 
تمويل منشور التأجير في جزيرة األمير إدوارد من قبل إدارة التنمية االجتماعية واإلسكان. 
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قانون التأجير في جزيرة األمير إدوارد

المالكهو مالك المساكن المؤجرة. المالك يسمى أيًضا المؤجر. 

المستأجر هو الشخص الذي يستأجر وحدة سكنية. المستأجر يسمى أيًضا مستأجر الوحدة. 

مدير العقار هو الشخص المسؤول عن إدارة المساكن المؤجرة. قد يكون مدير العقار هو 
الشخص الرئيسي الذي يتواصل معه المستأجر. يجوز للمالك إعطاء اسم ورقم هاتف مدير 

العقار ويطلب من المستأجر التواصل معه بشكل أساسي. حتى إذا كان هناك مدير عقار، فال 
يزال يتعين على المالك تقديم اسمهم وعنوانهم كتابةً إلى المستأجرين. 

اتفاقية اإليجار هي عقد قانوني بين المالك والمستأجر. يمكن أن تكون اتفاقية شفهية أو 
مكتوبة أو ضمنية. عقد اإليجار هو عقد إيجار مكتوب. في اتفاقية اإليجار، يوافق المستأجر 

على دفع إيجار للعيش في وحدة إيجارية يملكها المالك. 

أساسيات قانون التأجير



5المعلومات القانونية المجتمعية

القانون الذي ينطبق على معظم اتفاقيات اإليجار السكنية في جزيرة األمير إدوارد هو قانون 
تأجير العقارات السكنية ولوائحه. نسمي قانون تأجير العقارات السكنية "القانون" في هذا 

المنشور. 

يوضح القانون ولوائحه حقوق ومسؤوليات المالك والمستأجرين. يشرح أيًضا ما قد تفعله 
أنت أو المستأجر في حالة عدم امتثال أحدكم للقانون. ال يغطي القانون ولوائحه جميع أنواع 

العقارات المؤجرة. اإليجارات غير المغطاة تشمل:

تعاونيات اإلسكان.	 

مساكن الجامعة أو الكلية.	 

مرافق رعاية المجتمع ومرافق الرعاية طويلة األجل.	 

المرافق التي تقدم العالج أو خدمات إعادة التأهيل.	 

المرافق التي توفر مأوى مؤقتًا، مثل المنازل االنتقالية.	 

المنازل الجماعية.	 

اإليجارات قصيرة األجل التي يسكن المستأجر فيها لمدة أقل من أسبوع.	 

اإليجارات التجارية.	 

 إذا لم تكن متأكًدا مما إذا كانت عقاراتك المستأجرة مغطاة بموجب القانون، 
  فاتصل بـ مكتب اإليجارات على الرقم 902-892-3501 . 

قانون تأجير العقارات السكنية
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قد تؤثر القوانين األخرى على حقوقك ومسؤولياتك بصفتك المالك، بما في ذلك: 

قانون الصحة العامة ولوائح المساكن اإليجارية الخاصة به.	 

قانون البناء الوطني لكندا.	 

قانون منع الحريق.	 

قانون حقوق اإلنسان في جزيرة األمير إدوارد.	 

قانون صناعة السياحة في جزيرة األمير إدوارد.	 

قانون مكافحة القنب.	 

اللوائح البلدية المحلية التقسيمية أو الخطط الرسمية. 	 

تحدث إلى محام إذا لم تكن متأكًدا من كيفية تطبيق هذه القوانين عليك.

قوانين أخرى مهمة
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 مكتب مدير العقارات اإليجارية 
السكنية

يشرف مكتب اإليجارات على قضايا اإليجار بين المستأجرين والمالك في جزيرة األمير 
إدوارد. لدى مكتب اإليجارات محكمة إدارية لديها سلطة عقد جلسات استماع بين 

المستأجرين والمالك واتخاذ قرارات ملزمة، تسمى أوامر. يُعرف مكتب اإليجارات أيًضا 
باسم مكتب مدير العقارات السكنية المؤجرة.

مكتب اإليجارات هو جزء من لجنة التنظيم واالستئناف بالجزيرة )IRAC(. لجنة التنظيم 
واالستئناف بالجزيرة )IRAC( هي محكمة شبه قضائية مستقلة عن حكومة المقاطعة. وتعد 

IRAC مسؤولة أيًضا عن تحديد أسعار الغاز واالستماع إلى طلبات االستئناف المتعلقة 
بالتخطيط اإلقليمي والضرائب وقرارات اإليجار.

يتعامل مكتب اإليجارات فقط مع اإليجارات السكنية التي يغطيها قانون تأجير العقارات 
السكنية. قد ال يتمكن مكتب اإليجارات من مساعدتك إذا لم تكن عقاراتك مغطاة بموجب 

قانون تأجير العقارات السكنية. 

إذا كانت لديك مشكلة مع وحدتك المؤجرة، أو إذا كان المستأجر ال يفي بمسؤولياته القانونية، 
فيمكنك أن تطلب من مكتب اإليجارات التدخل. لبدء العملية، قم بتقديم نموذج رسمي إلى 

مكتب اإليجارات يوضح المشكلة. جميع النماذج الرسمية إليجارات الوحدات السكنية 
متاحة على موقع الويب الخاص بمكتب اإليجارات. يمكنك أيًضا الحصول على نسخ من 

.IRAC نماذج اإليجار في مكتب

لجنة التنظيم واالستئناف 
بالجزيرة

Confederation Court Mall

 5th floor, Suite 501,

National Bank Tower

 134 Kent Street,

Charlottetown, PEI



قد يطلب المستأجر من مكتب اإليجارات التدخل إذا كنت ال تفي بمسؤولياتك القانونية.

إذا قمت أنت أو المستأجر بتقديم نموذج إلى مكتب اإليجارات: 

 قد يحاول مكتب اإليجارات التعاون معك ومع المستأجر لحل المشكلة دون . 	
جلسة استماع. 

سيعقد مكتب اإليجارات جلسة استماع. أثناء جلسة االستماع، سيُطلب منك تقديم . 	
دليل لدعم مطالبتك، وسيقوم المستأجر بنفس الشيء. سيشرف موظف في مكتب 

اإليجارات، يُدعى موظف العقارات المؤجرة، على جلسة االستماع، وسيتخذ قراًرا. 
هذا القرار مكتوب في وثيقة تسمى أمر. 

إذا لم توافق أنت أو المستأجر على قرار مكتب اإليجارات بشأن قضيتك، فقد تتمكن . 	
من تقديم استئناف إلى IRAC. ال يجوز لك تقديم استئناف إلى IRAC إال إذا 

حضرت الجلسة األولى مع مكتب اإليجارات. لبدء عملية االستئناف، قم بتقديم إشعار 
استئناف في غضون 20 يوًما تقويميًا من استالم القرار من مكتب اإليجارات. 

 لمزيد من المعلومات حول مكتب اإليجارات وما يفعله، اتصل بخط االستفسار 
 الخاص به على الرقم 3501-892-902 أو راسله بالبريد اإللكتروني على 

 .askrental@peirentaloffice.ca
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 شراء عقار مؤجر 
حاليًا

قد تصبح مالًكا عن طريق شراء وحدة إيجارية يستأجرها مستأجر بالفعل من المالك السابق. 
هناك قواعد يجب اتباعها عند شراء عقار مستأجر.

هل يجب علي اتباع اتفاقية إيجار قائمة؟
نعم. إذا اشتريت وحدة إيجارية مؤجرة حاليًا، فيجب عليك االستمرار في أي اتفاقيات إيجار 

حالية أبرمها المستأجر مع المالك السابق. 

كيف أقوم بتغيير الشروط في اتفاقية اإليجار؟
تقدم بطلب إلى مكتب اإليجارات إذا كنت ترغب في إجراء تغييرات على الخدمات المقدمة 
للمستأجر بموجب اتفاقية إيجار قائمة. استخدم النموذج 2 - طلب إنفاذ قانون أو شرط آخر 

التفاقية اإليجار. 

إذا كنت تشتري عقاًرا مستأجًرا وترغب في زيادة اإليجار، فيجب عليك اتباع قواعد زيادة 
اإليجار في المقاطعة. تطبق قواعد زيادة اإليجار حتى لو كانت الوحدة شاغرة عند شرائها. 

لمزيد من المعلومات حول التحكم في اإليجار في جزيرة األمير إدوارد، اقرأ المزيد عن 
زيادات اإليجار في الصفحة 29.

كيف أحصل على مبلغ تأمين إذا كان العقار مؤجًرا بالفعل؟
اسأل البائع إذا كان المستأجر قد دفع مبلغ تأمين. إذا كانت اإلجابة نعم، فيجب على المالك 

السابق تحويل مبلغ التأمين إليك. عادة ما يتم تقديم هذه المعلومات إلى محاميك أو وكيل 
العقارات.

لمزيد من المعلومات حول مبالغ التأمين، راجع الصفحة 23.

إذا اشتريت وحدة إيجارية 
مؤجرة حاليًا، فيجب عليك 
االستمرار في أي اتفاقيات 

إيجار حالية أبرمها 
المستأجر مع المالك 

السابق.
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ماذا لو كنت أرغب في االنتقال أنا أو أحد أفراد األسرة إلى العقار؟
ال يجوز لك إخالء المستأجر إال إذا كان العقار يحتوي على وحدتين إيجاريتين أو أقل 

 وترغب أنت أو أحد أفراد العائلة المقربين في االنتقال إليه. قد يكون أحد أفراد 
األسرة المقربين:

زوجك أو زوجتك	 

أطفالك.	 

والديك.	 

والَدي زوجك أو زوجتك.	 

من أمثلة العقارات التي تحتوي على وحدتين إيجاريتين أو أقل منزل عائلي أو دوبلكس.

أخبر البائع أنك تريد االنتقال أنت أو نقل عائلتك إلى العقار. يجب على البائع أن يقدم 
للمستأجر النموذج 4 - إشعار إنهاء اتفاقية اإليجار من قبل المؤجر. يجب تقديم النموذج 4 

مع إفادة خطية. 

 اإلفادة هي بيان الحقائق تحت القسم. يجب أن تكون اإلفادة موقعة بواسطتك )المشتري( 
أمام مفوض اإلفادات الخطية. يجب أن تذكر اإلفادة الخطية أنك و/أو عائلتك ترغبون في 

االنتقال إلى العقار. 

يجب على البائع تقديم النموذج 4 واإلفادة الخطية إلى المستأجر قبل شهرين على األقل من 
رغبتك في مغادرة المستأجر. 

لمزيد من المعلومات حول عمليات اإلخالء، راجع الصفحة 38.



تجهيز وحدة للسوق اإليجاري

 ما متطلبات الحد األدنى 
للوحدة اإليجارية؟

يجب أن تتأكد من أن الوحدة المؤجرة تفي بالمتطلبات الواردة في لوائح اإلسكان اإليجاري 
لقانون الصحة العامة. هناك حد أدنى من المتطلبات الخاصة بالمساحة والتهوية والتدفئة 

واإلضاءة والمياه. 

المساحة 
منطقة النوم: 50 قدًما مربعًا على األقل لكل ساكن.	 

منطقة المعيشة: 80 قدًما مربعًا على األقل.	 

السقوف: 7 أقدام و6 بوصات على األقل.	 

ال يجوز أن يقل عرض أي غرفة عن 7 أقدام إال إذا كانت مطبًخا صغيًرا أو حماًما.	 

التهوية
يجب تهوية كل حمام أو غرفة بها مرحاض بواحد على األقل مما يلي:

نافذة تفتح مباشرة على الهواء الخارجي.	 

نافذة تنفتح مباشرة في فتحة تهوية تمتد خارج الوحدة.	 

أنبوب من مادة غير قابلة لالشتعال يمتد عبر السقف.	 

منور تهوية.	 

تهوية ميكانيكية معتمدة من مسؤول الصحة العامة.	 

11



التدفئة
يجب أن تعمل جميع معدات التدفئة بشكل صحيح وأن تكون في حالة جيدة وفعالة بشكل 

معقول. إذا لم تكن متأكًدا مما إذا كانت وحدتك تفي بهذه المتطلبات، فاطلب فحًصا مجانيًا من 
إدارة البيئة والصحة العامة.

عند توفير التدفئة وأنت تتحكم فيها، يجب أن تتأكد من أن التدفئة ال تقل عن 65 درجة 
فهرنهايت/18.3 درجة مئوية في الوحدة. 

اإلضاءة
يجب أن تحتوي كل غرفة صالحة للعيش في الوحدة على نافذة واحدة على األقل تفتح على 

الخارج. 

يجب أن تضاء أي ممرات عامة في مبنى به 3 وحدات أو أكثر على مدار 24 ساعة يوميًا 
بالضوء الطبيعي أو االصطناعي.  

الماء
يجب أن تحتوي الوحدة المؤجرة على ماء بارد وساخن مع ضغط كاٍف.

متطلبات أخرى
يجب أن تكون الوحدة المؤجرة: 

مقاومة للعوامل الجوية )خالية من المطر أو الثلج(.	 

مقاومة للرطوبة )خالية من الرطوبة(.	 

مقاومة للحشرات )ال تستطيع القوارض أو الحشرات الدخول إليها(.	 

يجب أن تحتوي الوحدة المؤجرة على مكان مساحته 48 قدًما مكعبًا على األقل لتخزين 
المواد الغذائية.

هناك العديد من المعايير األخرى التي يلزم مراعاتها. يتم سردها في لوائح اإلسكان 
اإليجاري لقانون الصحة العامة. لمزيد من المعلومات، اتصل بإدارة البيئة والصحة العامة 

على الرقم 4970-368-902  أو 1-800-958-6400 .

12
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ماذا لو كانت الوحدة المؤجرة ال تلبي المعايير؟
يجوز للمستأجر: 

مطالبتك بإصالح الوحدة. 	 

تقديم النموذج 2 - طلب إنفاذ قانون أو شرط آخر التفاقية تأجير إلى مكتب 	 
اإليجارات ليطلب منك إصالح الوحدة. 

 ما مبلغ اإليجار الذي أتقاضاه لوحدة إيجارية جديدة لم يتم 
تأجيرها من قبل؟

يمكنك تحصيل أي مبلغ من اإليجار يوافق المستأجر على دفعه إذا كنت تؤجر وحدة جديدة 
تماًما لم يتم تأجيرها من قبل. بمجرد إبرام اتفاقية اإليجار األولى، يجب عليك اتباع قواعد 

زيادات اإليجار في المقاطعة. 

تتوافر معلومات حول زيادات اإليجار في الصفحة 29.
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هل يجب علي فحص الوحدة المؤجرة قبل انتقال المستأجر؟
من الجيد لك وللمستأجر فحص الوحدة المؤجرة معًا قبل انتقال المستأجر إليها. هذا ليس 

مطلوبًا بموجب القانون، ولكنه يضمن موافقتكما على أي ضرر موجود مسبقًا.

يجب مالحظة حالة الجدران واألرضيات والعدادات واألجهزة وأي شيء آخر في الوحدة 
المؤجرة. يجب توثيق أي ضرر والتفكير في التقاط الصور و/أو مقاطع الفيديو. ومن الجيد 

لك وللمستأجر التفكير في التوقيع على نموذج لإلقرار بأي ضرر موجود. 

قد يساعد نموذج الفحص المفصل والموقع في تسوية الخالفات حول الضرر عندما ينتقل 
المستأجر. يوجد نموذج لتقرير حالة الوحدة محل التأجير على موقع الويب الخاص بمكتب 

اإليجارات. 

عندما ينتقل المستأجر، يجب عليك أنت والمستأجر إجراء فحص نهائي للوحدة المؤجرة. 
يمكنك استخدام المالحظات والصور من الفحص األول قبل انتقال المستأجر. قد يساعد هذا 
في تحديد ما إذا كان أي شيء قد تعرض للتلف أثناء إقامة المستأجر في الوحدة. إذا تسبب 
المستأجر في حدوث ضرر، فقد تتمكن من االحتفاظ بجزء من مبلغ التأمين أو كله لتغطية 

تكلفة اإلصالحات.



إيجاد مستأجر

ما واجباتي بموجب قانون حقوق اإلنسان؟
لكل فرد الحق في المساواة في الحصول على سكن دون تمييز. التمييز يعني معاملة شخص 

ما بشكل غير عادل بسبب هويته أو معتقداته أو خلفيته. يحمي قانون حقوق اإلنسان في 
جزيرة األمير إدوارد الناس من التمييز. 

ال يمكنك رفض التأجير لشخص ما أو معاملة المستأجر بشكل غير عادل بسبب:

السن.	 

اللون أو العرق أو األصل العرقي أو القومي.	 

العقيدة أو الدين.	 

الحالة العائلية أو االجتماعية )بما في ذلك وجود أطفال إذا كانت الوحدة كبيرة بما 	 
يكفي الستيعاب كل شخص(.

الهوية الجنسية.	 

التعبير الجنسي.	 

اإلعاقة )بما في ذلك اإلدمان(.	 

المعتقد السياسي.	 

التوجه الجنسي.	 

النوع.	 

مصدر الدخل )بما في ذلك الحصول على المساعدة االجتماعية أو تأمين العمل(.	 

ال يمكنك أيًضا التمييز ضد شخص قدم شكوى بشأن حقوق اإلنسان في الماضي. 
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هل يمكنني رفض التأجير لشخص لديه حيوان خدمة؟
ال، حتى لو كانت وحدتك المستأجرة خالية من الحيوانات األليفة، فال يمكنك رفض التأجير 

لشخص ما ألن لديه حيوان خدمة. 

حيوان الخدمة هو حيوان تم تدريبه لمساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة. عادة ما يرتدي حيوان 
الخدمة حزاًما أو طوقًا يحدده كحيوان خدمة. قد يكون لدى مالك حيوان الخدمة خطاب أو 

بطاقة من منظمة تدريب معترف بها تحدد الحيوان كحيوان خدمة. 

قد ال يخبرك المستأجر أن لديه حيوان خدمة قبل أن توافق على تأجير الوحدة له. إذا وافقت 
على تأجير وحدة لمستأجر ثم علمت أن لديه حيوان خدمة، فال يمكنك رفض التأجير له أو 

إنهاء اتفاقية اإليجار ألن لديه حيوان خدمة. 

يمكنك أن تسأل عما إذا كان الحيوان قد تم تدريبه لمساعدة المستأجر من ذوي اإلعاقة، 
ولكن ال يتعين على المستأجر إعطاؤك تفاصيل حول إعاقته. إذا تم تمييز الحيوان بوضوح 

كحيوان خدمة وكان يتصرف بشكل مناسب، فال يجب على المستأجر أن يقدم لك تأكيًدا على 
أنه حيوان خدمة. 

 لمزيد من المعلومات حول حيوانات الخدمة، اتصل بلجنة حقوق اإلنسان في جزيرة 
 األمير إدوارد على 4180-368-902 أو اقرأ صحيفة حقائق خدمة حيوانات الخدمة 

الخاصة بهم.
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17المعلومات القانونية المجتمعية

ما المعلومات الشخصية التي أقوم بجمعها من المستأجر؟
القانون الذي يغطي المعلومات الشخصية للمستأجرين هو قانون حماية المعلومات 

.)PIPEDA( الشخصية والوثائق اإللكترونية

عندما تطلب من المستأجر أو المستأجر المحتمل الحصول على معلومات شخصية: 

اشرح لماذا تحتاجها. 	 

اشرح كيف ستقوم بتخزينها. 	 

حدد أي جهات خارجية ستشارك المعلومات معها.	 

اشرح كيف تخطط لحماية المعلومات. 	 

قد يقترح المستأجر أو المستأجر المحتمل طريقة أخرى لتحقيق نفس الهدف. 

يجب عليك:

الحصول على موافقة المستأجر عند جمع معلوماته الشخصية أو استخدامها أو 	 
الكشف عنها.

أخبر المستأجر لماذا تقوم بجمع معلوماته الشخصية. ال يجوز لك استخدام هذه 	 
المعلومات إال بالطرق التي يراها الشخص العاقل مناسبة.

اسمح للمستأجر بالوصول إلى المعلومات الشخصية التي لديك بشأنه. قد يطعن 	 
المستأجرون في دقة أي معلومات ال يعتقدون أنها صحيحة.

استخدم المعلومات الشخصية للمستأجر فقط لألغراض التي تم جمعها من أجلها، 	 
ويجب أال تحتفظ بهذه المعلومات لفترة أطول من الالزم. 

تأكد من حماية المعلومات الشخصية للمستأجر.	 



دليل ألصحاب العقارات: التأجير في جزيرة األمير إدوارد 18

هل يمكنني إجراء فحص ائتماني على مستأجر محتمل؟
نعم، يمكنك إجراء فحص ائتماني على مستأجر محتمل للحصول على معلومات حول قدرته 
على دفع اإليجار. يجب أن تحصل على موافقة المستأجر لمشاركة معلوماته الشخصية مع 

أي طرف ثالث، بما في ذلك وكالة إعداد تقارير االئتمان، إلجراء فحص ائتماني. يمكن 
للمستأجر رفض ذلك أو اقتراح طريقة أخرى إلثبات قدرته على دفع اإليجار.

هل لي أن أسأل المستأجر عن رقم التأمين االجتماعي )SIN(؟

رقم التأمين االجتماعي )SIN( هو رقم سري. ال يمكنك مطالبة المستأجر بتقديم رقم التأمين 
االجتماعي الخاص به ما لم تثبت أن رقم التأمين االجتماعي الخاص به مطلوب لغرض 

محدد وشرعي. 

إذا سألت المستأجر عن رقم التأمين االجتماعي الخاص به، فقد يسأل عن سبب حاجتك إليه، 
وكيف سيتم استخدامه، ومع من سنتم مشاركته. يجوز للمستأجر: 

رفض إعطاءك رقم التأمين االجتماعي الخاص به. 	 

تقديم شكوى إلى مكتب مفوض الخصوصية في كندا. 	 

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني لمكتب مفوض الخصوصية في كندا.

 هل يمكنني أن أطلب من المستأجر عمل تأمين المستأجر 
قبل اإليجار؟

نعم، يمكنك أن تطلب من المستأجر عمل تأمين المستأجر قبل أن يستأجر منك. يغطي تأمين 
المستأجر ممتلكات المستأجر في حالة حدوث فيضان أو حريق أو سرقة. تتضمن معظم 

وثائق التأمين على العقارات تغطية العقارات المؤجرة الخاصة بك ولكنها لن تغطي ممتلكات 
المستأجر داخل الوحدات المؤجرة. 



اتفاقيات اإليجار

اتفاقية اإليجار هي عقد قانوني بين المؤجر والمستأجر. يمكن أن تكون االتفاقية شفهية أو 
مكتوبة أو ضمنية. في اتفاق اإليجار، توافق أنت والمستأجر على اتباع قائمة من القواعد 

تسمى الشروط. 

ما الذي أحتاج إلى تضمينه في اتفاقية اإليجار؟
يشترط القانون عليك تضمين شروط معينة في كل عقد إيجار. تسمى الشروط التي يقتضيها 
القانون الشروط القانونية. ال يمكنك أنت والمستأجر التخلي عن هذه الشروط في أي اتفاق، 

حتى لو كنت ترغب في ذلك. تطبق الشروط القانونية حتى لو لم يكن لديك عقد إيجار 
مكتوب.

الشروط القانونية موجودة في النموذج 1 لمكتب اإليجارات - النموذج القياسي التفاقية 
اإليجار. تتضمن الشروط القانونية التفاقيات اإليجار مسؤوليتك للحفاظ على الوحدة في حالة 

جيدة من اإلصالح ومسؤولية المستأجر في الحفاظ على الوحدة نظيفة. 
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ما الشروط األخرى التي يمكنني إضافتها التفاقية اإليجار؟
يمكنك أنت والمستأجر إضافة شروط إلى اتفاقية اإليجار قبل التوقيع على االتفاقية. ال يمكن 
أن تتعارض الشروط التي تضيفها أنت والمستأجر إلى اتفاقيتك مع التشريعات. إذا كان أي 

شرط من شروط اتفاقيتك يتعارض مع قانون تأجير العقارات السكنية أو أي قانون آخر، فلن 
يكون هذا الشرط قابالً للتنفيذ. 

يمكنك اختيار تضمين أو عدم تضمين بعض المرافق في اإليجار. المرافق هي خدمات مثل 
التدفئة والمياه والكهرباء واإلنترنت. تأكد من تحديد ماهية المرافق، إن وجدت، المدرجة في 

اتفاقية اإليجار. 

يمكنك أيًضا إضافة شروط مثل "ممنوع الحيوانات األليفة" أو "ممنوع التدخين داخل 
الوحدة" إلى اتفاقية اإليجار. ال يشمل شرط "ممنوع الحيوانات األليفة" حيوانات الخدمة. 

لمزيد من المعلومات حول حيوانات الخدمة، راجع الصفحة 16.

كيف يمكنني تغيير شروط اتفاقية اإليجار بعد توقيعها؟
يجب أن توافق أنت والمستأجر على تغيير الشروط، ويفضل أن يكون ذلك كتابيًا. على سبيل 
المثال، جعل الوحدة خالية من التدخين، أو إزالة قاعدة "ممنوع الحيوانات األليفة". إذا دخلت 

في اتفاقية إيجار جديدة مع مستأجر جديد، فأنت حر في وضع شروط جديدة.
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 كيف أقوم بتغيير الخدمات أو المرافق المعروضة في 
اتفاقية اإليجار؟

يجب عليك التقدم إلى مكتب اإليجارات للحصول على إذن إذا كنت ترغب في تغيير 
الخدمات أو المرافق المقدمة بموجب اتفاقية اإليجار. على سبيل المثال، إذا لم تعد تريد 

تضمين قطع العشب أو توفير الماء الساخن في اتفاقية اإليجار. 

استخدم النموذج 2 - طلب إنفاذ قانون أو شرط آخر التفاقية اإليجار.  سيعقد مكتب 
اإليجارات جلسة استماع. يمكن أن تحضر أنت والمستأجر. بعد الجلسة، سيسمح مكتب 

اإليجارات بالتغيير في اتفاقية اإليجار أو يرفضه. يجوز لمكتب اإليجارات أن يأمر بتخفيض 
اإليجار لتعويض المستأجر. 

يعتبر إيقاف خدمة أو مرافق معينة فجأة زيادة غير قانونية في اإليجار. يجوز للمستأجر 
التقدم بطلب إلى مكتب اإليجارات السترداد اإليجار.
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ما أنواع اتفاقيات اإليجار؟
ال تتضمن االتفاقية الشهرية تاريخ انتهاء. تستمر االتفاقية حتى يمنحك المستأجر إشعاًرا 
بأن االتفاقية ستنتهي، أو تقوم بإخالء المستأجر لسبب وجيه مذكور في القانون مثال على 

سبب وجيه لإلخالء هو إذا لم يدفع المستأجر إيجاره أو إذا أضر بالعقار.

اتفاقية اإليجار محددة المدة لها تاريخ بدء وتاريخ انتهاء واضحان. من المتوقع أن يعيش 
المستأجر في الوحدة اإليجارية ويدفع اإليجار حتى نهاية االتفاقية محددة المدة. بعد تاريخ 

االنتهاء، تصبح اتفاقية اإليجار محددة المدة تلقائيًا اتفاقية إيجار شهرية مع نفس القواعد 
والشروط الخاصة باالتفاقية األصلية. 

ال يمكنك إخالء المستأجر لمجرد انتهاء مدته. االستثناء هو إذا تم ترخيص الوحدة المؤجرة 
كتأجير قصير األجل بموجب قانون صناعة السياحة. لمزيد من المعلومات، اتصل بمكتب 

اإليجارات على الرقم 902-892-3501 .

بعد تاريخ االنتهاء، تصبح اتفاقية اإليجار محددة المدة تلقائيًا 
اتفاقية إيجار شهرية مع نفس القواعد والشروط الخاصة 

باالتفاقية األصلية.



مبالغ التأمين

ما مبلغ التأمين؟
مبلغ التأمين هي أموال يدفعها المستأجر ويحتفظ بها المالك كأمانة للمستأجر أثناء اتفاقية 

اإليجار. 

يجب أن يكون مبلغ التأمين:

ال يزيد عن إيجار شهر واحد.	 

يتم االحتفاظ به قيد األمانة حتى انتقال المستأجر من الوحدة.	 

ال يمكنك أن تطلب من أي مستأجر أي مبالغ إضافية. على سبيل المثال، عربون، أو وديعة 
احتياطية، أو وديعة للحيوانات األليفة، أو إيجار الشهر األول واألخير.

بعد مغادرة المستأجر، لديك 10 أيام إلعادة مبلغ التأمين )باإلضافة إلى الفائدة( أو إخطاره 
بأنك تنوي االحتفاظ به وشرح السبب.

كيف أحسب الفائدة على مبلغ التأمين؟
احسب الفائدة المستحقة باستخدام حاسبة سعر الفائدة على موقع مكتب اإليجارات. 
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متى يحق لي االحتفاظ بكامل مبلغ التأمين أو جزء منه؟
يمكنك االحتفاظ بكامل مبلغ التأمين الخاص بالمستأجر أو جزء منه إذا:

لم يدفع اإليجار و/أو الفواتير بالكامل.	 

ألحق الضرر بالوحدة بما يتجاوز البلى المعقول.	 

لم يقم بتنظيف الشقة بمستوى معقول.	 

 ما الخطوات التي يجب أن أتخذها لالحتفاظ بمبلغ التأمين كله 
أو جزء منه؟

إذا كنت ترغب في االحتفاظ بكامل مبلغ التأمين أو جزء منه، فيجب أن تقدم للمستأجر 
النموذج 8 - إشعار بنية االحتفاظ بمبلغ التأمين. إذا أراد المستأجر الطعن في قرارك، 

فيجوز له تقديم النموذج 9 - طلب بخصوص: قرار مبلغ التأمين لدى مكتب اإليجارات. 
سيقوم مكتب اإليجارات بتحديد موعد جلسة استماع ويمكنك أنت والمستأجر الحضور. 

 قبل جلسة االستماع، سيطلب منك مكتب اإليجارات إرسال مبلغ التأمين )باإلضافة 
إلى الفائدة(. 

أثناء جلسة االستماع، يمكنك أنت والمستأجر تقديم أدلة. على سبيل المثال، استمارة معاينة أو 
أي صور أو مقاطع فيديو قبل وبعد إقامة المستأجر في الوحدة. بناًء على األدلة، قد يسمح لك 

مكتب اإليجارات باالحتفاظ بكل مبلغ التأمين أو جزء منه. 
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ماذا لو لم يكن مبلغ التأمين كافيًا لتغطية األضرار؟
ال يمكن لمكتب اإليجارات أن يأمر المستأجر بدفع أي أضرار ال يغطيها مبلغ التأمين. إذا 

كان مبلغ التأمين غير كاٍف لتغطية األضرار، فقد تتمكن من رفع دعوى مطالبة صغيرة في 
محكمة مدنية. إذا كنت تخطط لرفع دعوى صغيرة في محكمة مدنية، فقد ترغب في التحدث 

مع محام. لمزيد من المعلومات حول دعاوى المطالبات الصغيرة، راجع منشورنا اللجوء 
.)Going to Court( إلى المحكمة

الخصوصية

للمستأجرين الحق في الخصوصية في وحداتهم المؤجرة. 

ما اإلشعار الذي يجب علي تقديمه قبل زيارة الوحدة المؤجرة؟
يجب أن تعطي المستأجر إشعاًرا قبل 24 ساعة على األقل. يجب أن يكون اإلشعار كتابيًا، 
ويجب أن يذكر تاريخ ووقت أي زيارة. يجب أن تحدد موعد زيارتك بين الساعة 9 صباًحا 

و9 مساًء. 

إذا دخلت وحدة إيجارية دون إعطاء إشعار مناسب للمستأجر، فيجوز للمستأجر تقديم شكوى 
إلى مكتب اإليجارات.

يمكنك دخول الوحدة المؤجرة دون إعطاء إشعار قبل 24 ساعة إذا:

دعاك المستأجر لزيارة الوحدة في غضون 24 ساعة.	 

كانت هناك حالة طارئة في الوحدة المؤجرة مثل تسرب المياه.	 
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هل يمكنني التقاط صور أو مقاطع فيديو للوحدة المؤجرة أثناء 
وجود المستأجر فيها؟

نعم، إذا وافق المستأجر. يجب أن تخبر المستأجر كيف ستستخدم الصور أو مقاطع الفيديو. 
على سبيل المثال، إذا كنت بحاجة إلى صور لبيع أو تأجير العقار.

هل يمكنني وضع كاميرات مراقبة على الوحدة المؤجرة؟
نعم. لكن يجب عليك: 

وضع الفتات تشير إلى وجود كاميرات مراقبة.	 

نشر سياسات تشرح كيفية استخدام التسجيالت ومتى سيتم الرجوع إليها. 	 

تأكد من أن الكاميرا ال تسجل الجزء الداخلي للوحدة المؤجرة.	 

أين أجد المزيد من المعلومات حول الخصوصية؟
اتصل بمكتب مفوض الخصوصية في كندا أو اقرأ منشوراتهم المعنونة الخصوصية في 

عالقة المالك والمستأجر و10 نصائح تتعلق بالخصوصية لقطاع اإلسكان اإليجاري.

 موقع مكتب مفوض الخصوصية 
www.priv.gc.ca  في كندا 

 1-800-282-1376 الهاتف 
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حل شكاوى المستأجرين

المالك مسؤولون عن الحفاظ على حالة الوحدة المؤجرة وضمان احترام حقوق المستأجر. 
إذا كان لدى المستأجر مشكلة في الوحدة أو مع مستأجر آخر، فغالبًا ما تكون أول شخص يتم 

االتصال به.

إذا أخبرك المستأجر بمشكلة في وحدة إيجارية أو اشتكى من مستأجر آخر يستأجر منك، 
فإنك تتحمل مسؤولية حل المشكلة في غضون فترة زمنية معقولة. 

ما شكاوى المستأجر الشائعة؟ 
قد يطلب منك المستأجر المساعدة إذا:

 اكتشف الفئران أو البق أو الصراصير أو حشرة السمكة الفضية أو آفة أخرى 	 
في الوحدة.

 توقف أحد األجهزة المدرجة في اتفاقية اإليجار )الموقد، غسالة الصحون، إلخ( 	 
عن العمل.

اكتشف العفن األسود في الوحدة.	 

كان هناك تسرب أو فيضان في الوحدة.	 

توقفت التدفئة أو الماء الساخن عن العمل.	 

كان هناك مستأجر آخر يدّخن في مبنى غير مسموح فيه بالتدخين.	 

كان هناك مستأجر آخر يسبب ضوضاء.	 

كان هناك مستأجر آخر يسبب مضايقات. 	 

بصفتك المالك، فأنت مسؤول عن اتخاذ اإلجراءات لحل هذه المشكالت.
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ماذا لو لم أحل المشكلة؟
إذا لم تِف بمسؤولياتك، فيجوز للمستأجر التقدم إلى مكتب اإليجارات. يمكن له طلب رد 

اإليجار، أو إنهاء اتفاقية اإليجار مبكًرا، أو إلزامك بالتصرف.

ماذا لو كان المستأجر هو سبب المشكلة؟
إذا كان المستأجر ال يفي بمسؤولياته أو ينتهك حقوق مستأجر آخر، فيجوز لك: 

التحدث معه. 	 

تقديم تحذير مكتوب له. 	 

تقديم إشعار باإلخالء له. 	 

التقدم إلى مكتب اإليجارات للحصول على أمر إنهاء اتفاقية اإليجار. 	 
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زيادات اإليجار

ما قواعد زيادة اإليجار؟
يجوز للمالك زيادة اإليجار مرة واحدة في العام في حدود الحد األقصى المسموح به للمبلغ. 

إذا كنت ترغب في زيادة إيجار المستأجر، فيجب عليك: 

إعطاء المستأجر إخطاًرا كتابيًا قبل 3 أشهر من أي زيادة في اإليجار.	 

زيادة اإليجار مرة واحدة فقط كل عام. ينطبق هذا حتى إذا انتقل مستأجر جديد.	 

زيادة اإليجار بالمبلغ المسموح به فقط أو أقل. لمعرفة المبلغ المسموح به لهذا 	 
العام، تفضل بزيارة موقع ويب مكتب اإليجارات. تقدم بطلب إلى مكتب اإليجارات 

للحصول على إذن بزيادة اإليجار بأكثر من المبلغ المسموح به.
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ما الزيادة القصوى المسموح بها؟
في كل عام، تحدد لجنة التنظيم واالستئناف بالجزيرة )IRAC( حًدا أقصى للزيادة المسموح 

بها في اإليجار. يجوز للمالك زيادة اإليجار مرة واحدة في العام وفقًا للزيادة المسموح بها 
في اإليجار. على سبيل المثال، في عام 2021، يمكن ألصحاب العقارات في جزيرة األمير 

إدوارد زيادة اإليجار بنسبة:

1.0% للمباني التي توفر التدفئة.	 

1.0% للمباني التي ال توفر التدفئة.	 

1.0% لمواقع المنازل المتنقلة داخل حدائق المنازل المتنقلة.	 

هذا يعني أن المالك الذي يؤجر وحدة مقابل 1000 دوالر شهريًا في عام 2020 قد يزيد 
اإليجار إلى 1010 دوالرات في عام 2021 دون تقديم طلب إلى مكتب اإليجارات. ال يجوز 

للمالك زيادة اإليجار مرة أخرى لمدة عام كامل. ينطبق هذا حتى إذا انتقل مستأجر جديد. 

تفضل بزيارة موقع مكتب اإليجارات للحصول على المزيد من المعلومات.

كيف تقرر لجنة IRAC الحد األقصى للزيادة المسموح بها؟
تحدد لجنة IRAC الزيادة بناًء على التعليقات المكتوبة من المستأجرين والمالك والتغييرات 

في النفقات المتعلقة بالسكن. قد تشمل التغييرات في النفقات المتعلقة بالسكن ما يلي:

 مؤشر أسعار المستهلك لجميع العناصر 	 
 في جزيرة األمير إدوارد 

من العام السابق.

تكلفة وقود األفران.	 

تكلفة الكهرباء.	 

أسعار المياه والصرف الصحي 	 
البلدية.

تكاليف التأمين.	 

الضرائب العقارية.	 

أسعار إزالة النفايات.	 

يجوز للمالك زيادة اإليجار 
مرة واحدة في السنة وفقًا 
للزيادة المسموح بها في 

اإليجار.



كيف يمكنني زيادة اإليجار في حدود المبلغ المسموح به؟
قدم للمستأجر النموذج 10 - إشعار بزيادة إيجار مباني سكنية قبل 3 أشهر على األقل من 

تحصيل قيمة زيادة اإليجار منه. تتم الزيادة بعد فترة اإلخطار البالغة 3 أشهر. ال يتعين عليك 
تقديم طلب إلى مكتب اإليجارات لهذا النوع من الزيادة. 

إذا لم يكن المستأجر متأكًدا مما إذا كانت الزيادة ضمن المبلغ المسموح به أو إذا كانت قد 
 مرت سنة واحدة على األقل منذ آخر مرة قمت فيها بزيادة اإليجار، فيجوز له تقديم 
النموذج 13 - طلب المستأجر لمراجعة زيادة اإليجار المقترحة إلى مكتب اإليجار 

لمراجعة الزيادة في اإليجار. سيعقد مكتب اإليجارات جلسة استماع. يمكنك أن تحضر أنت 
والمستأجر. قد يطلب منك مكتب اإليجارات دليالً على مرور عام على األقل منذ آخر مرة 

قمت فيها بزيادة إيجار الوحدة.
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كيف يمكنني زيادة اإليجار عن المبلغ المسموح به؟
إذا قمت بتجديد وحدة إيجارية أو إذا ارتفعت نفقاتك، فيمكنك التقدم بطلب إلى مكتب 

اإليجارات للحصول على إذن لزيادة اإليجار فوق المبلغ المسموح به.

للتقدم بطلب زيادة في اإليجار أعلى من المبلغ المسموح به، يجب عليك:

تسليم المستأجر النموذج 10 - إشعار بزيادة إيجار مباني سكنية قبل 3 أشهر على 	 
األقل من زيادة اإليجار.

تقدم بطلب إلى مكتب اإليجارات للحصول على إذن. في غضون 10 أيام من تقديم 	 
النموذج 10 للمستأجر، قم بتقديم النموذج 12 - طلب المؤجر للموافقة على زيادة 
اإليجار بنسبة تتجاوز النسبة المسموح بها بموجب اللوائح إلى مكتب اإليجارات. 

سيعقد مكتب اإليجارات جلسة استماع. يمكنك أن تحضر أنت والمستأجر.

قبل جلسة االستماع، قدم النموذج 15 - بيان الدخل والنفقات للمؤجر.	 

أثناء جلسة االستماع، سوف يأخذ مكتب اإليجارات في االعتبار ما يلي:	 

إذا كانت زيادة اإليجار ضرورية لك حتى ال تخسر المال. 	

زيادة تكاليف التشغيل أو النفقات الكبيرة. 	

توقعك الحصول على عائد معقول على استثمارك. 	

تاريخ ومبلغ آخر زيادة في اإليجار. 	
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يجوز لمكتب اإليجارات الموافقة على زيادة اإليجار أو الموافقة على زيادة اإليجار جزئيًا أو 
رفض زيادة اإليجار. يحق لك وللمستأجر استئناف القرار في غضون 20 يوًما تقويميًا. 

ال يمكنك تحميل المستأجر زيادة اإليجار أثناء قيامك بهذه اإلجراءات. يجب أن تنتظر استالم 
القرار من مكتب اإليجارات. 

إذا قمت بزيادة اإليجار بأكثر من المبلغ المسموح به ولم تتقدم بطلب إلى مكتب اإليجارات 
للحصول على الموافقة، فيجوز للمستأجر تقديم طلب إلعادة اإليجار وتعديل اإليجار. 

هل يمكنني زيادة اإليجار إذا كانت الوحدة شاغرة؟
ال، اإليجار مرتبط بالوحدة وليس بالمستأجر أو المالك. هذا يعني أنه يجب عليك التقدم إلى 

مكتب اإليجارات للحصول على إذن برفع اإليجار قبل انتقال المستأجر الجديد. حتى إذا 
قمت بتجديد الوحدة وهي شاغرة، يجب عليك التقدم إلى مكتب اإليجارات للحصول على إذن 

بزيادة اإليجار بأكثر من المبلغ المسموح به. 

إذا اشتريت وحدة إيجارية شاغرة من مالك عقار آخر، فيجب عليك معرفة ماذا كانت قيمة 
اإليجار لكل مستأجر. ال يمكنك زيادة اإليجار بأكثر من المبلغ المسموح به دون التقدم بطلب 

إلى مكتب اإليجارات. عادة ما يتم تقديم هذه المعلومات إلى وكيل العقارات و/أو المحامي.

إذا قمت بزيادة اإليجار بأكثر من المبلغ المسموح به ولم تتقدم بطلب إلى مكتب اإليجارات 
للحصول على إذن، فيجوز للمستأجر التالي تقديم طلب إلعادة اإليجار وتعديل اإليجار. 
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إنهاء اتفاقية اإليجار

كيف ينهي المستأجر اتفاقية إيجار شهرية؟
يجوز للمستأجر إنهاء اتفاقية إيجار شهرية من خالل تقديم إشعار قبل شهر واحد. يجب أن 
يقدم لك النموذج 3 - إشعار إنهاء اتفاقية اإليجار من قبل مستأجر الوحدة قبل شهر واحد 

على األقل من استحقاق دفع اإليجار التالي. 

كيف ينهي المستأجر عقد إيجار محدد المدة في نهاية المدة؟
إذا أراد المستأجر إنهاء عقد محدد المدة واالنتقال في نهاية المدة المحددة، فيجب أن يقدم لك 
النموذج 3 - إشعار إنهاء اتفاقية اإليجار من قبل مستأجر الوحدة قبل شهرين على األقل 

من نهاية المدة. 

عندما يريد المستأجر ترك الوحدة اإليجارية
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كيف ينهي المستأجر عقد إيجار محدد المدة مبكًرا؟
ال يجوز للمستأجر إنهاء اتفاقية اإليجار محددة المدة في وقت مبكر إال باتفاق الطرفين. إذا 
كانت الموافقة على طلب المستأجر إلنهاء اتفاقية اإليجار مبكًرا تكلفك نقوًدا، فقد تتمكن من 

االحتفاظ بجزء من مبلغ التأمين. للحصول على معلومات حول االحتفاظ بمبلغ التأمين، راجع 
الصفحة 23.

إذا كانت االتفاقية محددة المدة ألكثر من ستة أشهر وكان المستأجر يريد االنتقال، فيمكن 
للمستأجر طلب تأجير الوحدة من الباطن أو التنازل عن اتفاقية اإليجار لمستأجر جديد. 

يعني التأجير من الباطن أن يؤجر المستأجر وحدته المؤجرة لشخص آخر. وتظل 	 
أنت والمستأجر األصلي قيد اتفاقية اإليجار. سيستمر المستأجر األصلي في دفع 

اإليجار. ستستمر في االحتفاظ بمبلغ التأمين ضد الضرر الخاص بالمستأجر 
األصلي. المستأجر األصلي مسؤول عن التأكد من أن المؤجر من الباطن يتبع شروط 

اتفاقية اإليجار. إذا خالف المؤجر من الباطن شرًطا من شروط اتفاقية اإليجار أو 
إذا فوت المستأجر األصلي دفع إيجار شهر، فيمكنك تسليم المستأجر األصلي إخطار 
اإلخالء. إذا قمت بإخالء المستأجر األصلي، فسيتم أيًضا إخالء المؤجر من الباطن.

تحويل العقد هو عندما يستحوذ مستأجر جديد على اتفاقية اإليجار. يسمى تحويل 	 
العقد أيًضا التوقيع بالتنازل عن عقد إيجار. لم يعد لديك اتفاقية مع المستأجر 

األصلي، وليس لديه أي مسؤولية أخرى عن الوحدة. المستأجر الجديد سيدفع لك 
اإليجار مباشرة. يجب على المستأجر األصلي تحصيل مبلغ التأمين من المستأجر 

الجديد، ويجب عليك االحتفاظ بمبلغ التأمين األصلي.
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يجب على المستأجر أن يطلب إذنك لتأجير الوحدة من الباطن أو التنازل عن الوحدة 
لمستأجر جديد. كن عقالنيًا عند النظر في طلب المستأجر. إذا رفضت السماح للمستأجر 

بالتأجير من الباطن أو التنازل عن اتفاقية اإليجار، فقد يطلب منك مكتب اإليجارات تبرير 
قرارك. عادة، إذا أراد المستأجر التأجير من الباطن أو التنازل عن العقد لمستأجر آخر، فهو 

مسؤول عن إيجاد المؤجر من الباطن أو المستأجر الجديد. 

بمجرد أن تعلم أن المستأجر قد غادر الوحدة بينما ال يزال في اتفاقية محددة المدة، فهناك 
التزام عليك بإيجاد مستأجر جديد لالنتقال إلى الوحدة في أقرب وقت ممكن.

يجب أن يستمر المستأجر في دفع اإليجار حتى تجد مستأجًرا جديًدا إذا:

ترك المستأجر الوحدة اإليجارية قبل نهاية االتفاقية محددة المدة 	 

لم يقم بالتنازل عن عقد اإليجار لمستأجر جديد أو تأجيرها من الباطن.	 

يجوز للمستأجر التقدم بطلب إلى مكتب اإليجارات للحصول على أمر إلنهاء االتفاقية مبكًرا. 
قد يرغب المستأجر في إنهاء اتفاقية اإليجار مبكًرا إذا اعتقد، على سبيل المثال، أنك ال تتخذ 

إجراًء إلصالح مشكلة خطيرة في العقار، مثل العفن. 

 يتعين على المستأجر االستمرار في دفع اإليجار حتى يصدر مكتب اإليجارات أمًرا يسمح 
له بالتوقف. 

قد تكون قادًرا على تقديم مطالبة بشأن اإليجار المستحق إذا كان المستأجر:

يواصل عدم دفع اإليجار. 	 

لم يكن هناك مستأجر من الباطن أو تنازل عن العقد لمستأجر جديد. 	 

لم يصرح مكتب اإليجارات بإنهاء اتفاقية اإليجار مبكًرا. 	 
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استخدم النموذج 2 - طلب إنفاذ قانون أو شرط آخر التفاقية اإليجار.

أثناء جلسة االستماع، سيطلب منك موظف التأجير دليالً على أنك تحاول العثور على 
مستأجر جديد. قد يتضمن الدليل إعالنًا عبر اإلنترنت للوحدة محل التأجير، أو صورة الفتة 

خارج الوحدة، أو أي طلبات تلقيتها من مستأجرين محتملين. 

إذا وجد مكتب اإليجارات أنك قد فعلت كل ما يمكنك فعله للعثور على مستأجر آخر، فيجوز 
للمكتب أن يأمر المستأجر السابق بدفع إيجارك المستحق عن الفترة بين اليوم الذي توقف فيه 

عن دفع اإليجار واليوم الذي وجدت فيه مستأجًرا جديًدا. 

إذا لم تكن قد فعلت كل ما في وسعك إلعادة تأجير الوحدة بأسرع ما يمكن، فقد ال تنجح في 
مطالبتك باإليجار المستحق. 
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يجب أن يكون لديك سبب وجيه إلخالء المستأجر. أي إشعار باإلخالء يتم تقديمه للمستأجر 
في النموذج 4 - إشعار إنهاء اتفاقية اإليجار من قبل المؤجر من مكتب اإليجارات، يجب 

أن يكون صالًحا. إذا لم تستخدم النموذج 4، فإن اإلخالء يكون غير صالح.

عندما تقدم النموذج 4 إلى المستأجر، يحق للمستأجر أن يطلب من مكتب اإليجارات إلغاء 
إشعار اإلخالء إذا رفض اإلخالء.

كيف يمكنني إخالء المستأجر لعدم دفع اإليجار؟
يتحمل المستأجرون مسؤولية دفع اإليجار بالكامل وفي الوقت المحدد. إذا لم يدفع المستأجر 

اإليجار في الوقت المحدد، فيمكنك إرسال إشعار إخالء إليه في اليوم التالي الستحقاق 
اإليجار. يجب أن تمنح المستأجر 20 يوًما على األقل للمغادرة. 

إذا دفع المستأجر اإليجار في غضون 10 أيام من استالم اإلشعار، يصبح اإلخالء باطالً. 

إذا كان المستأجر يتأخر في دفع اإليجار بشكل مستمر )على سبيل المثال، دفع اإليجار 
متأخًرا 3-4 مرات في فترة زمنية قصيرة(، ولكنه يدفع دائًما اإليجار بالكامل في غضون 
10 أيام من استالم اإلشعار، فال يزال بإمكانك التقدم بطلب إلى مكتب اإليجارات للحصول 
على إذن بإنهاء اتفاقية اإليجار. استخدم طلب المؤجر للحصول على أمر -  بسبب االعتياد 

على دفع اإليجار متأخًرا بشكل دائم/بشكل متقطع.

اإلخالءات
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كيف يمكنني إخالء المستأجر لعدم دفع اإليجار؟ 
يمكنك إخالء المستأجر نتيجة خرق أحد الشروط التي وافق عليها في اتفاقية اإليجار. على 

سبيل المثال، إذا تضمنت اتفاقية اإليجار شرًطا يقضي بعدم السماح بالتدخين وعلمت أن 
المستأجر يدخن في الوحدة، فيمكنك تقديم إخطار اإلخالء إلى المستأجر. 

 يجب أن تقدم للمستأجر النموذج 4 -  إشعار إنهاء اتفاقية اإليجار من قبل المؤجر قبل 
30 يوًما على األقل من رغبتك في مغادرته. يجوز للمستأجر الطعن في اإلخالء عن طريق 

تقديم النموذج 6 - طلب المستأجر إلغاء إشعار اإلنهاء في غضون 20 يوًما من استالم 
إشعار اإلخالء. إذا قدم المستأجر النموذج 6، فيجب عليه أيًضا تقديم نسخة لك. 

سيقوم مكتب اإليجارات بتحديد موعد جلسة استماع، ويمكنك أنت والمستأجر الحضور. قد 
ينظر مكتب اإليجارات في أدلة مثل شهادة من زمالئه في الغرفة والجيران وصور بأعقاب 

السجائر وما إلى ذلك، وأي توثيق لخرق الشروط.

بعد جلسة االستماع، سيسمح مكتب اإليجارات إما باإلخالء أو إلغاء اإلخالء. 

يحق لك وللمستأجر الطعن في قرار مكتب اإليجارات في غضون 20 يوًما من استالم 
القرار إذا حضرت أنت أو هو جلسة االستماع. الستئناف قرار، يجب عليك تقديم إشعار 

.IRAC استئناف إلى
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 كيف أقوم بإخالء المستأجر للتجديد أو االستخدام الشخصي 
أو الهدم أو التحويل؟

يجوز لك إخالء المستأجر إذا:

كنت تريد أنت أو أطفالك أو زوجتك/زوجك أو والداك أو والدا زوجتك/زوجك 	 
االنتقال إلى الوحدة.

كان هناك إجراء تجديد كبير ضروري للحفاظ على العقار أو حماية صحة المستأجر 	 
وسالمته. )مالحظة: يجب أن يكون لديك التصاريح والموافقات المناسبة.

كنت تريد تحويل العقار إلى عقار غير سكني )على سبيل المثال، متجر أو مطعم(.	 

كنت تريد هدم الوحدة.	 

يجب أن تقدم للمستأجر النموذج 4 - إشعار إنهاء اتفاقية اإليجار من قبل المؤجرقبل 
شهرين على األقل من رغبتك في مغادرته. يجوز للمستأجر الطعن في اإلخالء عن طريق 

تقديم النموذج 6 - طلب المستأجر إلغاء إشعار اإلنهاء في غضون 20 يوًما من استالم 
إشعار اإلخالء. إذا قدم المستأجر النموذج 6، فيجب عليه أيًضا تقديم نسخة لك. 

سيعقد مكتب اإليجارات جلسة استماع. يمكنك أن تحضر أنت والمستأجر. قد ينظر مكتب 
اإليجارات في أدلة مثل بيان موقّع بأنك تريد االنتقال إلى الوحدة أو تصريح للتجديد. بعد 

جلسة االستماع، سيسمح مكتب اإليجارات إما باإلخالء أو إلغاء اإلخالء. 

يحق لك وللمستأجر الطعن في القرار في غضون 20 يوًما من استالم القرار إذا حضرت 
.IRAC أنت أو هو جلسة االستماع.  الستئناف قرار، يجب عليك تقديم إشعار استئناف إلى

بمجرد إرسال إشعار اإلخالء ألحد األسباب المذكورة أعاله، قد يمنحك المستأجر إشعاًرا قبل 
عشرة )10( أيام بأنه سيغادر الوحدة مبكًرا. يتعين على المستأجر دفع اإليجار حتى تاريخ 

مغادرته فقط.
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ماذا لو اعتقدت أن هناك مخاطر عالية إللحاق األذى بالمستأجرين 
اآلخرين؟

 إذا كنت قد أرسلت إشعار إخالء إلى المستأجر، وتعتقد أن هناك خطر حدوث ضرر 
 مباشر لألشخاص أو الممتلكات، فيمكنك التقدم بطلب إلى مكتب اإليجارات للحصول على 

إخالء مبكر. 

إذا كانت هناك حالة طوارئ في أحد العقارات المؤجرة الخاصة بك، فاتصل بخدمات 
الطوارئ عن طريق االتصال بالرقم 911.

يجب عليك تسليم المستأجر النموذج 4 - إشعار إنهاء اتفاقية اإليجار من قبل المؤجر. بعد 
تقديم النموذج 4، يمكنك أيًضا تقديم النموذج 5 - طلب المؤجر اإلنهاء المبكر إلى مكتب 

اإليجارات. يجب عليك توضيح سبب رغبتك في إخالء المستأجر مبكًرا وإرفاق نسخة من 
النموذج 4 بالنموذج 5. يجب عليك أيًضا تقديم نسخة من النموذج 5 للمستأجر.

سيعقد مكتب اإليجارات جلسة استماع. يمكنك أن تحضر أنت والمستأجر. 
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هل يمكنني إخالء المستأجر ألنني أبيع العقار؟
ال، ال يمكنك إخالء المستأجر ألنك تبيع وحدته المؤجرة. إذا قمت ببيع الوحدة إلى مالك 

جديد، فيجب عليه احترام اتفاقية )اتفاقيات( اإليجار السارية بالفعل.

إذا كان المالك الجديد يريد االنتقال إلى الوحدة أو يريد الزوج أو الزوجة أو األبناء أو 
الوالدين أو والدي الزوج/الزوجة االنتقال للعيش في يوم إبرام العقد، فيمكنك تقديم النموذج 

4 - إشعار إنهاء اتفاقية اإليجار من قبل المؤجر قبل شهرين على األقل من رغبتك أنت 
والمالك الجديد في مغادرة المستأجر. يجب على المالك الجديد أيًضا التوقيع على إفادة خطية 

توضح أنه أو أحد أفراد أسرته يرغبون في االنتقال. يجب تقديم اإلفادة الخطية وإشعارك 
باإلنهاء إلى المستأجر في نفس الوقت. 

كيف يطعن المستأجر في اإلخالء؟
يجوز للمستأجر الطعن في اإلخالء عن طريق تقديم النموذج 6 - طلب المستأجر إلغاء 

إشعار اإلنهاء في غضون 20 يوًما من استالم إشعار اإلخالء. 

سيعقد مكتب اإليجارات جلسة استماع. يمكنك أن تحضر أنت والمستأجر. قد ينظر مكتب 
اإليجارات في األدلة مثل بيان موقّع من المشتري الذي يريد االنتقال إلى الوحدة.

بعد جلسة االستماع، سيسمح مكتب اإليجارات إما باإلخالء أو إلغاء اإلخالء. 

يحق لك وللمستأجر الطعن في قرار مكتب اإليجارات في غضون 20 يوًما من استالم 
القرار إذا حضرت أنت أو هو جلسة االستماع. الستئناف قرار، يجب عليك تقديم إشعار 

.IRAC استئناف إلى
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مكتب مأمور جزيرة األمير 
إدوارد

 42 Water St,

 Charlottetown, PE 

C1A 1A4

 902-368-6050

ماذا لو رفض المستأجر المغادرة؟

ال يمكنك تنفيذ اإلخالء بنفسك. إذا كنت تريد تنفيذ اإلخالء، فأنت بحاجة إلى طلب المساعدة 
من مكتب المأمور. سيساعدك مكتب المأمور في تنفيذ اإلخالء فقط إذا كان لديك أمر بتسليم 

حيازة العقار. أمر تسليم حيازة العقار هو أمر محكمة بإعادة وحدة إيجارية إلى المالك.

يمكنك التقدم بطلب للحصول على أمر لتسليم حيازة العقار إذا: 

قدمت للمستأجر إخطاًرا باإلخالء. 	 

لم يطعن المستأجر في اإلخطار. 	 

لم يغادر المستأجر بحلول تاريخ اإلخالء في اإلخطار.	 

ال تحتاج إلى تقديم طلب للحصول على أمر حيازة العقار إذا:

قدمت للمستأجر إخطاًرا باإلخالء. 	 

طعن المستأجر في اإلخطار. 	 

سمح مكتب اإليجارات باإلخالء. 	 

لم يغادر المستأجر بحلول تاريخ اإلخالء في اإلخطار.	 

لتقديم طلب للحصول على أمر تسليم حيازة، قدم النموذج 2 - طلب إنفاذ قانون أو شرط 
آخر التفاقية اإليجار  إلى مكتب اإليجارات. سيعقد مكتب اإليجارات جلسة استماع. يمكنك 
أن تحضر أنت والمستأجر. قد ينظر مكتب اإليجارات فيما إذا كان إشعار اإلخالء األصلي 

صالًحا، وما إذا أعطيت المستأجر إشعاًرا كافيًا للمغادرة، وما إذا طعن المستأجر في إشعار 
اإلخالء، وما إذا كنت صادقًا بشأن أسباب إخالء المستأجر، وأي شيء آخر يتعلق باإلخالء. 

بعد جلسة االستماع، يجوز 
لمكتب اإليجارات إصدار أمر 

لتسليم حيازة العقار.

خذ أمر تسليم الحيازة إلى 
المأمور، الذي سيقوم بتنفيذ 

اإلخالء. 
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مسرد المصطلحات

اتفاقية اإليجار: االتفاق بين المالك والمستأجر بالنموذج القياسي والشروط المطلوبة.

 اتفاقية إيجار محددة المدة: اتفاقية اإليجار محددة المدة لها تاريخ بدء وتاريخ 
انتهاء واضحان.

اإلفادة الخطية: بيان حقائق موقّع وعليه شهود.

 األمر: مستند رسمي مكتوب يحتوي على قرار مسؤول العقارات المؤجرة بشأن 
إحدى القضايا.

 التأجير من الباطن: يعني التأجير من الباطن أن يؤجر المستأجر وحدته المؤجرة 
لشخص آخر.

تأمين المستأجر: يغطي تأمين المستأجر ممتلكات المستأجر في حالة حدوث فيضان أو 
حريق أو سرقة.

تسليم حيازة العقار: تسليم حيازة العقار هو أمر محكمة بإعادة وحدة مؤجرة إلى المالك.

تسليم/تقديم: تسليم مستند قانوني بالشكل المناسب. في كثير من األحيان شخصيًا، أو إلى 
مكان إقامة معروف، أو للمحامي.

 التمييز: التمييز يعني معاملة شخص ما بشكل غير عادل بسبب هويته أو معتقداته 
أو خلفيته.

 التنازل عن العقد لمستأجر آخر: تحويل العقد هو عندما يستحوذ مستأجر جديد على 
اتفاقية اإليجار.

التوقيع بالتنازل عن اتفاقية اإليجار: عندما يتنازل المستأجر عن عقد إيجاره لشخص آخر.

حيوان الخدمة: حيوان الخدمة هو حيوان تم تدريبه لمساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة.
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الشروط القانونية: شروط اتفاقية اإليجار التي يتطلبها القانون.

العقارات اإليجارية: مبنى به وحدة إيجارية واحدة أو أكثر أو موقع مستأجر لمنزل متنقل. 
يُطلق على العقارات اإليجارية أيًضا اسم “العقارات السكنية”.

عقد اإليجار: هو عقد إيجار مكتوب. 

 لجنة التنظيم واالستئناف بالجزيرة )IRAC(: محكمة شبه قضائية مستقلة عن 
حكومة المقاطعة.

مالك العقار: المالك هو مالك المساكن المؤجرة. المالك يسمى أيًضا “المؤجر”. 

 مبلغ التأمين: األموال التي يدفعها المستأجر ويحتفظ بها المالك كأمانة للمستأجر أثناء 
اتفاقية اإليجار. 

مدير العقار: الشخص المسؤول عن إدارة المساكن المؤجرة. 

المرافق: المرافق هي خدمات مثل التدفئة والمياه والكهرباء واإلنترنت.

المستأجر: الشخص المستأجر للوحدة المؤجرة. المستأجر يسمى أيًضا “مستأجر الوحدة.”

مكتب اإليجارات: يشرف المكتب على قضايا اإليجار بين المستأجرين والمالك في جزيرة 
األمير إدوارد. يُطلق على مكتب اإليجارات أيًضا اسم مكتب مدير العقارات السكنية المؤجرة.

الوحدة اإليجارية: مبنى أو جزء من مبنى يؤجره المستأجر من المالك للعيش فيه. تسمى 
الوحدة اإليجارية أيًضا بالمبنى السكني.
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التأجير في جزيرة األمير إدوارد - معلومات 
 قانونية للمستأجرين والمالك

  

المعلومات القانونية المجتمعية
    

  

 لجنة التنظيم واالستئناف بالجزيرة
   

 
  

 مكتب اإليجارات/مكتب 
 مدير العقارات 

السكنية المؤجرة 

لجنة حقوق اإلنسان
     

 إدارة 
حماية البيئة   

    

 مكتب  
مفوض الخصوصية في كندا  

خدمات الدعم

 902-940-5368 
renting@legalinfopei.ca 

 www.rentingpei.ca

 902-892-0853 
info@legalinfopei.ca 

 www.legalinfopei.ca

 902-892-3501 
info@irac.pe.ca 

 www.irac.pe.ca

 902-892-3501 
askrental@peirentaloffice.ca 

 www.peirentaloffice.ca

 902-368-4180 
1-800-237-5031 

www.peihumanrights.ca

 902-368-4970 
 1-800-958-6400 

 www.princeedwardisland.ca

 1-800-282-1376 
www.priv.gc.ca
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]Community Legal Information[ هي مؤسسة خيرية مسجلة تتلقى تمويالً من 
 Law Society of[ و ]Law Foundation of PEI[ و ،]Justice Canada[
PEI[، و ]PEI Department of Justice and Public Safety[، ومصادر 

أخرى. تقوم منظمة ]Community Legal Information[ بتقديم معلومات مفهومة 
 .)Prince Edward Island( ومفيدة حول القانون ونظام العدالة في جزيرة األمير إدوارد

 لمزيد من المعلومات حول الموضوعات القانونية األخرى، تفضل بزيارة 
 www.legalinfopei.ca أو راسلنا عبر البريد اإللكتروني 

 info@legalinfopei.ca، أو اتصل بنا على 902-892-0853  
أو 9798-240-800-1 .  يمكنك أيًضا أن تجدنا على وسائل التواصل االجتماعي. 

 تبرع لدعم عملنا على:
www.legalinfopei.ca/donate/

يُشجع على إعادة نسخ هذا المستند لألغراض غير التجارية.

 118870757RR0001 :رقم تسجيل المنظمة الخيرية

 978-1-989140-08-6 ISBN

نُشر في ديسمبر 2021

المعلومات القانونية المجتمعية
@legalinfopei




