دليل عقد اإليجار الموحد لإليجارات السكنية
مارس /آذار

دليل عقد اإليجار الموحد لإليجارات السكنية
يخضع عقد اإليجار الموحد لإليجارات السكنية يف أونتاريو إل "قانون إيجار الوحدات السكنية لعام Residential ( "2006
"( )Tenancies Actالقانون").
تتوفر هذه الوثيقة بلغات متعددة لمساعدة المالك والمستأجرين عىل فهم واستيفاء بيانات النموذج الموحد لعقد اإليجار
المحىل وخدمات
(عقد اإليجار الموحد) .يمكن العثور عىل عقد اإليجار الموحد يف مستودع النماذج المركزي لوزارة الحكم
ي
.
المستهلك ) (Ministry of Government and Consumer Services Central Forms Repositoryهذا الدليل
ألغراض إعالمية فقط وليس المقصود منه تقديم مشورة قانونية بخصوص عقد اإليجار الموحد أو القانون .يجب عليك
محام إذا كنت تحتاج إل مشورة قانونية يف شأن عقد اإليجار الموحد أو القانون.
استشارة
ٍ
ً
ام يف معظم اإليجارات السكنية الخاصة باالتفاقيات الجديدة الموقعة اعتبارا من
إن استخدام عقد اإليجار الموحد هذا إل ًز ي
 30أبريل  .2018كما تحتوي الوثيقة أيضا عىل معلومات مفيدة عن الحقوق والمسؤوليات بمقتض هذا القانون.
اض،
ال يرسي عقد اإليجار الموحد عىل دور الرعاية ،وأماكن الساحات المخصصة للمنازل المتنقلة ومجتمعات
ر
تأجي األر ي
ومعظم المساكن االجتماعية والمساكن المخصصة لدعم بعض الحاالت اإلنسانية ،وبعض اإليجارات األخرى الخاصة
التعاون.
واإلسكان
ي
إذا كان يحق لك الحصول عىل عقد إيجار موحد ولكنك لم تحصل عليه ،فاطلب من المالك كتابة نسخة منه .وبمجرد أن
تطلب نسخة من العقد ،يجب عليه أن يقدمها لك ف غضون ً 21
ً
تقويميا .إذا لم يفعل ذلك ،يمكنك حجز إيجار شهر
يوما
ً ي
ً
تقويميا من حجز إيجار شهر واحد ،فيمكنك االحتفاظ باإليجار المحتجز.
واحد .إذا لم تستلم عقد إيجار موحد بعد  30يوما
توفي عقد إيجار موحد وكان لديك عقد إيجار محدد المدة ،فتسمح لك القواعد الخاصة بإنهاء
باإلضافة إل ذلك ،إذا لم يتم ر
ً
مبكرا.
عقد اإليجار محدد المدة
بموجب "قانون حقوق اإلنسان يف أونتاريو" ( ،)Ontario Human Rights Codeيتمتع كل شخص بالحق يف معاملة
التغاض عن أي مسؤولية
تميي أو مضايقة .ال يمكن أن رييتب عىل عقد اإليجار سلب أي حق أو
متساوية يف السكن دون ر
ي
بموجب القانون.
يحتوي هذا المستند عىل جزأين:

أقسام عقد اإليجار الموحد؟
يهدف هذا الجزء إل مساعدتك يف ملء نموذج اإليجار الموحد .ويوفر معلومات حول ما يوجد يف كل قسم من أقسام عقد
اإليجار الموحدً ،
بدءا من الصفحة الرابعة.
تغييها .عندما يتم االنتهاء من استيفائها ،ي ئ
نش عقد اإليجار الموحد اتفاقية
جميع أقسام عقد اإليجار الموحد إلزامية وال يمكن ر
ربي المالك والمستأجر.

ومسؤوليات؟
حقوق
ه
ي
ي
ما ي

ً
ً
وفقا للقانونً ،
بدءا من
ومالك العقارات
يستعرض هذا الجزء مزيدا من المعلومات حول حقوق ومسؤوليات المستأجرين
ي
ه نفس المعلومات المقدمة يف ملحق عقد اإليجار الموحد.
الصفحة التاسعة .هذه المعلومات ي

ماذا تفعل إن كان لديك أسئلة؟

ً
توفر "لجنة المالك والمستأجر" ( )The Landlord and Tenant Boardأيضا معلومات بشأن حقوق ومسؤوليات المالك
ً
اإلنجليية والفرنسية) .لمزيد من المعلومات ،يمكنك االتصال بأحد األرقام أدناه أو
باللغتي
والمستأجرين وفقا للقانون (متاح
ر
ر
ر
ون.
زيارة موقع "مجلس المالك والمستأجر" ( )Landlord and Tenant Boardاإللكي ي
دليل عقد اإليجار الموحد لإليجارات السكنية
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القسم

 :1أقسام عقد اإليجار الموحد؟

ً
قانونيا باسم اتفاقية اإليجار السكن] ،ي ئ
نش العقد عالقة تعاقدية ربي
عند استيفاء بيانات عقد اإليجار الموحد [المعروف
ي
المالك والمستأجر لمعظم اإليجارات السكنية.
يتعي استكمال كل قسم من أقسام عقد اإليجار الموحد.
ر

 .1أطراف االتفاقية
اغبي يف اإليجار.
يحدد هذا القسم أسماء المالك (
المالكي) والمستأجر (المستأجرين) الر ر
ر
لالطالع عىل معلومات إضافية ،انظر الجزء  Bيف الصفحة .8

 .2الوحدة المؤجرة
يحدد هذا القسم الوحدة موضوع عقد اإليجار والعنوان.
ً
عدد أماكن انتظار السيارات – إن وجدت – ويذكر موقع تلك األماكن أيضا يف هذا القسم.
إذا كانت الوحدة المؤجرة تقع ف نطاق عقار مملوك ملكية ر
مشيكة:
ي
• فيجب اإلشارة إل ذلك يف هذا القسم.
ً
ر
الن يقدمها المالك.
• يوافق المستأجر أيضا عىل االمتثال
ر
لقواني العقار واللوائح والقواعد ي

 .3بيانات االتصال
رسم (عىل سبيل
يحدد هذا القسم عنوان المالك ،حيث يجب توجيه اإلشعارات .إذا كان المستأجر بحاجة إل تقديم إشعار
ي
فينبغ تسليمه إل هذا العنوان.
المثال ،إشعار إنهاء اإليجار) إل المالك،
ي
ً
ر
أيضا للمالك والمستأجر بالموافقة عىل ر
ون ويتضمن
يسمح هذا القسم
تلق اإلشعارات الرسمية عن طريق ر
الييد اإللكي ي
ي
ر
ر
.
ون
ون الخاصة بالمالك والمستأجر ال يمكن إرسال اإلشعارات الرسمية عن طريق ر
مساحات لعناوين ر
الييد اإللكي ي
الييد اإللكي ي
إال يف حالة السماح بذلك يف تعليمات "لجنة المالك والمستأجر" ( . )The Landlord and Tenant Boardيمكنك االتصال
"بلجنة المالك والمستأجر" لمعرفة أي إشعارات يمكن إرسالها ر
إلكي ً
ونيا.
ً
ً
أيضا مكانا لصاحب العقار لتقديم معلومات اتصال إضافية لحاالت الطوارئ أو االتصاالت اليومية.
يشمل هذا القسم
لالطالع عىل معلومات إضافية ،انظر الجزء  Bيف الصفحة  8والجزء  Eيف الصفحة .10

 .4مدة عقد اإليجار

ر
يتعي عىل المستأجر
يحدد هذا القسم التاري خ الذي يحق فيه للمستأجر االنتقال إل الوحدة المؤجرة وفية (مدة) اإليجار .ال ر
الخروج يف نهاية المدة.
لالطالع عىل معلومات إضافية ،انظر الجزء  Cيف الصفحة التاسعة و Dيف الصفحة .8

 .5القيمة اإليجارية

ً
القانون).
إجمال القيمة اإليجارية الشهرية (تسم أيضا اإليجار
يحدد هذا القسم
ي
ي

إجمال المبالغ المدرجة وتشمل:
ه هو
القيمة اإليجارية (اإليجار
ي
ي
القانون) يف عقد اإليجار الموحد ي
األساس للوحدة اإليجارية
• اإليجار
ي
القسم  :1أقسام عقد اإليجار الموحد؟
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•

ر
الن
أي رسوم منفصلة لمواقف انتظار السيارات أو الخدمات والمرافق األخرى ،مثل خزانة التخزين أو تكييف الهواء ،ي
يوفرها المالك للمستأجر.

إجمال القيمة اإليجارية.
أي زيادة مستقبلية عىل القيمة اإليجارية سوف تحسب عىل أساس
ي
ر
ر
ً ر
الن سيتم استخدامها للدفع ،وأية
الن يجب دفعه لها ،والطرق ي
كما يوضح هذا القسم أيضا من يجب سداد اإليجار ،والجهة ي
ر
الن تعيدها أي مؤسسة مالية.
رسوم إدارية للشيكات ي
لالطالع عىل معلومات إضافية ،انظر الجزء  Fيف الصفحة  10والجزء  Iيف الصفحة .11

 .6الخدمات والمرافق

ر
القانون) [“Total
إجمال القيمة اإليجارية (إليجار
غي مشمولة – يف
الن يتم تضمينها – أو ر
ي
ي
يحدد هذا القسم الخدمات ي
ر
الن تم تضمينها يف القيمة
]”) .Rent (Lawful Rent) / Loyer total (loyer légalويشمل هذا
الخدمات والمرافق ي
ً
ر
الفرع ) 5(bمن عقد
القسم
ف
منفصلة
ا
رسوم
الن حدد لها المالك
اإليجارية األساسية يف القسم ا
ي
ي
لفرع ) ،5(aوالخدمات ي
ي
اإليجار الموحد.
يف بعض الحاالت ،يمكن للمالك والمستأجر االتفاق يف وقت الحق عىل إضافة خدمات أخرى مقابل زيادة يف القيمة اإليجارية.
عىل سبيل المثال ،قد يوافق المالك والمستأجر عىل زيادة موسمية لإليجار مقابل خدمة إضافية لتكييف الهواء.
ً
يف هذا القسم ،يتفق المالك والمستأجر أيضا عىل من هو المسؤول عن المرافق (الكهرباء والحرارة والمياه) يف الوحدة المؤجرة.
لالطالع عىل معلومات إضافية ،انظر الجزء  Kيف الصفحة .12

 .7تخفيضات عىل القيمة اإليجارية
يسمح هذا القسم لمالك العقار تقديم تخفيضات عىل القيمة اإليجارية ووصف األحكام المتصلة بها.
بعد انتهاء ر
القانون) [“Total
إجمال القيمة اإليجارية (اإليجار
فية تخفيض القيمة اإليجارية ،يجب عىل المستأجر دفع
ي
ي
]”) Rent (Lawful Rent) / Loyer total (loyer légalالمتفق عليه يف القسم  5من عقد اإليجار الموحد ،باإلضافة إل
أي زيادات قانونية.
لالطالع عىل معلومات إضافية ،انظر الجزء  Gيف صفحة .10

 .8وديعة ضمان سداد القيمة اإليجارية ()Rent Deposit
يف هذا القسم ،يتفق المالك والمستأجر عىل ما إذا كان مطلوب إيداع ضمان سداد القيمة اإليجار ،وقيمته .يحدد القانون
كتأمي ضد التلفيات.
حدود مبلغ الضمان وكيفية التعامل عليه .ال يمكن استخدام وديعة ضمان سداد القيمة اإليجارية
ر
لالطالع عىل معلومات إضافية ،انظر الجزء  Hالذي يف الصفحة .10

 .9وديعة تسليم مفتاح ()Key Deposit
يتعي إيداع وديعة تسليم مفتاح ،وقيمتها .يحد القانون حدود مبلغ
يف هذا القسم ،يتفق المالك والمستأجر عىل ما إذا كان ر
الوديعة وكيفية التعامل عليها.
لالطالع عىل معلومات إضافية ،انظر الجزء  Hيف الصفحة .10

 .10التدخي

بموجب قانون المقاطعة ،ال يسمح بالتدخي ف أي مناطق داخلية ر
مشيكة يف المبن .يف هذا القسم ،يمكن للمالك والمستأجر
ر ي
بالتدخي يف الوحدة المؤجرة.
الموافقة عىل القواعد المتعلقة
ر
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لالطالع عىل معلومات إضافية ،انظر الجزء  Mيف الصفحة  13والجزء  Sيف الصفحة .14

 .11تأمي المستأجر ()Tenant’s Insurance
تأمي ضد المسؤولية .إذا
يف هذا القسم ،يمكن للمالك والمستأجر االتفاق عىل ما إذا كان يجب عىل المستأجر أن يكون لديه ر
طلب المالك إثبات التغطية التأمينية ،يجب عىل المستأجر تقديمها.
ر
تأمي عىل المحتويات بناء عىل رغبته.
األمر ميوك للمستأجر إلبرام بوليصة ر

الت تطرأ عىل الوحدة المؤجرة
 .12التغييات ي

يوضح هذا القسم جواز قيام المستأجر بتثبيت عنارص زخرفية ،مثل الصور أو أغطية النوافذ ،ولكن برسط الحصول عىل إذن
تغييات أخرى عىل الوحدة المؤجرة.
من المالك إلجراء ر

تغيي هذا القسم .إذا رغب المالك والمستأجر يف الموافقة عىل تفاصيل إضافية ،فيمكن كتابتها كرسوط إضافية يف
ال يمكن ر
القسم  15من عقد اإليجار الموحد.
لالطالع عىل معلومات إضافية ،انظر الجزء  Jيف الصفحة .12

 .13أعمال الصيانة واإلصالح
يتعي عىل المالك الحفاظ عىل الوحدة المؤجرة والعقار ،ولكن يجب عىل المستأجر إصالح أو دفع
يوضح هذا القسم أنه ر
مير يسببه المستأجر أو ضيوفه.
غي ر
مقابل إصالح أي رصر ر
ً
مسؤوال عن المحافظة عىل الوحدة المؤجرة نظيفة ،ما لم يوافق المالك عىل القيام بذلك.
يعتي المستأجر
ر
تغيي هذا القسم .إذا رغب المالك والمستأجر يف الموافقة عىل تفاصيل إضافية ،فيمكن كتابتها كرسوط إضافية يف
ال يمكن ر
القسم  15من عقد اإليجار الموحد.
لالطالع عىل معلومات إضافية ،انظر الجزء  Jيف الصفحة .12

 .14التنازل واإليجار من الباطن
تأجيها من الباطن إل شخص آخر ،وأن
يبي هذا القسم حاجة المستأجر إل إذن من المالك للتنازل عن الوحدة المؤجرة أو ر
ر
غي معقول.
أو
تعسق
بشكل
الموافقة
حجب
يستطيع
ال
المالك
ر
ي
تغيي هذا القسم .إذا رغب المالك والمستأجر يف االتفاق عىل تفاصيل إضافية ،فيمكن كتابتها كرسوط إضافية يف
ال يمكن ر
القسم .15
لالطالع عىل معلومات إضافية ،انظر الجزء  Pيف الصفحة .14

 .15رشوط إضافية
وف حالة االتفاق عليها ،يجب إرفاق هذه
يمكن للمالك والمستأجر االتفاق عىل شوط إضافية خاصة بالقيمة اإليجارية .ي
القواعد أو "الرسوط" اإلضافية بعقد اإليجار الموحد.
ً
ً
غي ساري النفاذ أو ملزم قانونا)
أي شط
يعتي باطال بمقتض القانون (أي يكون ر
إضاف يحاول سلب حق أو إضافة مسؤولية ر
ي
تنفيذه .تتضمن بعض أمثلة الرسوط الباطلة وغي القابلة للتنفيذ ر
اآلن:
وال يمكن
ر
ي
▪
▪

عدم السماح باقتناء ال حيوانات األليفة (ومع ذلك ،يمكن للمالك أن يطلب من المستأجر االمتثال لقواعد الملكية
ر
ر
والن قد تحظر بعض الحيوانات األليفة)
المشيكة ،ي
إضافيي يف الوحدة المؤجرة.
شاغلي
عدم السماح باستقبال الضيوف أو زمالء السكن ،أو أي
ر
ر
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▪
▪

غي مسموح بها بموجب القانون (عىل سبيل المثال ،مقابل األرصار
مطالبة المستأجر بدفع ودائع أو رسوم أو غرامات ر
أو ودائع خاصة بتلفيات الحيوانات األليفة ،أو فائدة عىل متأخرات اإليجار)
ر
لن تقع عىل عاتق المالك.
مطالبة المستأجر بدفع كامل قيمة اإلصالحات أو جزء منها وا ي

يجب كتابة الرسوط اإلضافية بلغة واضحة ،وأن تحدد بوضوح ما يجب وما ال يجب عىل المالك أو المستأجر فعله لالمتثال
للرسوط .و يف حالة كتابتها ،يجب أن تكون الرسوط اإلضافية بحجم خط ال يقل عن .10
ً
يجوز أن تحدد الرسوط اإلضافية قواعد خاصة جدا بالوحدة أو الممتلكات المستأجرة  ،مثل القواعد المتعلقة باستخدام
األماكن العامة أو وسائل الراحة.
يجوز أن يرغب المالك والمستأجر يف الحصول عىل مشورة قانونية قبل االتفاق عىل أي شوط إضافية.

 .16التعديالت عىل هذا العقد
يوضح هذا القسم وجوب أن تكون الموافقة عىل أي تعديالت عىل هذا العقد تحريرية.
لالطالع عىل معلومات إضافية ،انظر الجزء  Iيف الصفحة .11

 .17التوقيعات

االليام برسوط االتفاقية .إذا كان هناك ر
ف هذا القسم ،يشي مالك العقار والمستأجر إل موافقتهما عىل ر
أكي من مستأجر واحد،
ر
ي
ر
فإن كل مستأجر مسؤول عن جميع اليامات المستأجرين ،بما يف ذلك كامل مبلغ القيمة اإليجارية.
المدرجي يف الصفحة األول يف القسم األول (أطراف االتفاقية) التوقيع عىل هذا القسم.
يجب عىل جميع المالك والمستأجرين
ر
ر
ً
.
يمكن للمالك (المالك) أو المستأجر (المستأجرين) التوقيع عىل عقد اإليجار إلكيونيا إذا وافق كالهما عىل ذلك يجب عىل
ً
المالك تسليم نسخة من العقد إل المستأجر يف غضون  21يوما من تاري خ توقيع المستأجر عليه.
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 .Aمت يتعي استخدام عقد اإليجار الموحد
يجب استخدام هذا النموذج (نموذج عقد اإليجار الموحد) لمعظم عقود اإليجار السكنية (عقود اإليجار).
اليجب استخدام هذا النموذج يف:
▪
▪
▪
▪
▪

دور الرعاية
اض
المواقع المخصصة للمنازل المتنقلة أو مجتمعات ر
تأجي األر ي
االجتماع واإلسكان المخصص لدعم بعض الحاالت اإلنسانية المع ِق من شط زيادة القيمة اإليجارية (انظر
اإلسكان
ي
الالئحة الخاصة بالقانون يف شأن اإلعفاءات المحددة)
التعاون ،و
وحدات األعضاء يف اإلسكان
ي
معق من القانون (انظر القسم الخامس يف القانون).
أي محل إقامة آخر ي

 .Bتغيي المالك
للمالك الجديد نفس الحقوق والواجبات مثل المالك السابق .يجب عىل المالك الجديد اتباع جميع شوط هذه االتفاقية ما
القانون وعنوانه.
لم يوافق المستأجر والمالك الجديد عىل شوط أخرى .يجب عىل المالك الجديد موافاة المستأجر باسمه
ي

 .Cتجديد عقد اإليجار (الجزء  Vمن القانون)

ف حالة موافقة المالك والمستأجر عىل إبرام عقد إيجار ر
لفية زمنية محددة ،فإن هذا يسم عقد إيجار محدد المدة .وذلك
ي
ألن تاري خ البدء واالنتهاء منصوص عليهما يف اتفاقية اإليجار.
ال تعن نهاية ر
فية اتفاقية اإليجار وجوب قيام المستأجر ربيك الوحدة المؤجرة أو توقيع عىل تجديد أو اتفاقية جديدة من أجل
ي
البقاء .ستظل قواعد االتفاقية سارية ويستمر حق المستأجر يف البقاء:
▪ كمستأجر شهري ،إذا كان االتفاق لمدة محددة أو إيجار شهري يف األساس
أسبوع يف األساس ،أو
أسبوع ،إذا كان االتفاق بغرض إيجار
▪ كمستأجر
ي
ي
يوم يف األساس.
يوم ،إذا كان االتفاق بغرض إيجار ي
▪ كمستأجر ي
ً
أيضا عىل تجديد عقد اإليجار ر
لفية محددة أخرى أو الدخول يف اتفاقية جديدة .وعىل أي حال،
يجوز اتفاق المالك والمستأجر
التغييات يف عقد اإليجار مع القواعد الواردة يف القانون (انظر الجزء  Iأدناه لمزيد من المعلومات).
يجب أن تتفق
ر

 .Dإنهاء اإليجار (الجزء  Vمن القانون)
يجب عىل المالك أو المستأجر اتباع قواعد القانون عند إنهاء عقد اإليجار.

مت يمكن للمستأجر إنهاء عقد اإليجار
يجوز قيام المستأجر بإنهاء عقد اإليجار عن طريق توجيه إشعار للمالك عىل النحو الصحيح باستخدام نموذج "لجنة المالك
ويتعي عليه توجيه:
والمستأجر" (. )The Landlord and Tenant Board
ر
▪ إخطار مدته ً 60
يوما عىل األقل ،إذا كان لديه عقد إيجار شهري أو محدد المدة ،أو
ً
أسبوع.
يوم أو
ي
▪ إخطار مدته  28يوما عىل األقل ،إذا كان لديه عقد إيجار ي
بالنسبة لعقود اإليجار محددة المدة ،ال يصي اإلشعار نافذ المفعول قبل اليوم األخي من ر
فية اإليجار المحددة .بالنسبة لعقود
ر
ر ً
نافذا ف اليوم األخي من ر
فية اإليجار (عىل سبيل المثال ،شهر أو أسبوع).
يصي اإلشعار
اإليجار الشهري أو
ر
األسبوع ،ر
ي
ي
ر
ر
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ف حاالت معينة ،يمكن للمستأجر الذي تعرض لعنف جنش أو ميل توجيه إشعار مدته ً 28
يوما إلنهاء عقد اإليجار يف أي
ي
ي
ي
وقت ،ر
حن إذا كان لدى المستأجر اتفاقية محددة المدة (عىل سبيل المثال ،اتفاق لمدة سنة واحدة) .يجب عىل المستأجر
استخدام نموذج اإلشعار المعتمد من قبل "لجنة المالك والمستأجر" (. )The Landlord and Tenant Board

مت يمكن للمالك إنهاء عقد اإليجار
ً
إشعارا بإنهاء اإليجار يف مواقف معينة فقط .وقد تم تحديد هذه المواقف يف القانون .ال يستطيع
يمكن للمالك إعطاء المستأجر
المالك طرد المستأجر إال بعد اتباع القواعد المناسبة .يف معظم الحاالت ،يجب عىل المالك توجيه إشعار عىل النحو الواجب
إلنهاء اإليجار باستخدام النموذج الصحيح .تتوفر النماذج عىل موقع الويب الخاص "بلجنة المالك والمستأجر" ( The
.)Landlord and Tenant Board
ً
إشعارا للمستأجر بإنهاء عقد اإليجار  ،فلن يضطر المستأجر إل المغادرة .يمكن للمالك إعطاء المستأجر
إذا أعىط المالك
ً
ً
.
يىل:
ما
األمثلة
بعض
تتضمن
ا
مخطئ
المستأجر
فيها
يكون
ة
معين
مواقف
ف
اإليجار
إشعارا بإنهاء
ي
ي
▪ امتناع المستأجر عن سداد كامل القيمة اإليجارية عند استحقاقها.
▪ يتسبب المستأجر يف إتالف الوحدة المؤجرة أو المبن.
كبي عىل االستمتاع المعقول للمستأجرين اآلخرين أو للمالك.
▪
تأثي المستأجر بشكل ر
ر
ً
ر
الن ال تتضمن خطأ المستأجر ،ولكن فقط يف نهاية
يجوز
للمالك أيضا تقديم إشعار إلنهاء اإليجار يف بعض المواقف ي
المدة أو ر
.
يتعي عىل المالك تقديم إشعار مناسب ،وقد يحق للمستأجرين الحصول
ال
ز
ي
ال
الحاالت،
هذه
ف
اإليجار
ة
في
ر
ي
عىل تعويض و  /أو الحق يف العودة إل الوحدة .ومن األمثلة عىل ذلك:
▪
▪

ر
المشيي إل الوحدة لنفسه ،أو ألحد أفراد األشة المباشين ،أو لمقدم الرعاية.
ان يستغل المالك أو
أن يحتاج المالك إل إجراء إصالحات أو تجديدات واسعة النطاق تتطلب ترصي ح بناء وحيازة شاغرة للوحدة.

إذا لم يقم المستأجر بالمغادرة ،يجب عىل المالك التقدم بطلب إل "لجنة المالك والمستأجر" ( The Landlord and
 )Tenant Boardمن أجل إخالء المستأجر .سوف تعقد "لجنة المالك والمستأجر" ( The Landlord and Tenant
 )Boardجلسة استماع وتقرر ما إذا كان يجب إنهاء عقد اإليجار .يجوز لكل من المالك والمستأجر حضور الجلسة وتوضيح
جانبهم أمام "اللجنة" ( . )The Boardإذا أصدرت "لجنة المالك والمستأجر (ً )The Landlord and Tenant Board
أمرا
باإلخالء ،فال يمكن تنفيذه إال من ِقبل مأمور الضبط (ضابط تنفيذ األحكام).
ً
يعتي المالك مخالفا يف حالة إخالء المستأجر دون اتباع هذه اإلجراءات .إذا ثبتت إدانته ،يمكن أن يعاقب المالك بغرامة تصل
ر
إل  50,000دوالر (لألفراد) أو  250,000دوالر (للرسكات).

يق حالة اتفاق المالك والمستأجر عىل إنهاء عقد اإليجار
يجوز للمستأجر والمالك االتفاق عىل إنهاء عقد اإليجار يف أي وقت عن طريق استخدام نموذج "لجنة المالك والمستأجر"
( )The Landlord and Tenant Boardالمناسب .يجوز أن يطلب بعض المالك من المستأجر التوقيع عىل هذا النموذج
عند توقيع اتفاقية اإليجار (عقد اإليجار) .يف معظم الحاالت ،ال يرسي أي اتفاق إلنهاء عقد اإليجار يتم توقيعه يف بداية اتفاقية
يتعي عىل المستأجر مغادرة الوحدة المؤجرة.
عقد اإليجار ،وال ر
ر
ون
وف كتيب متاح عىل الموقع االلكي ي
يتوفر المزيد من المعلومات حول كيفية إنهاء عقود اإليجار وأسباب اإلخالء يف القانون ي
"للجنة المالك والمستأجر" (.)The Landlord and Tenant Board

ر
ر
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 .Eتوجيه المراسالت والوثائق (الجزء  XIIمن القانون)
وغيها من الوثائق التحريرية .يمكن تسليم هذه المراسالت
يجب عىل المالك والمستأجر تقديم بعض المراسالت الرسمية ر
والمستندات:
▪
▪
▪

باليد
الييد ،أو
الييد أو يف المكان المعتاد لتسليم ر
عن طريق إيداعها يف صندوق ر
بالييد).
الييد (سيتم اعتبار تاري خ التسليم بعد خمسة أيام من تاري خ إرساله ر
عن طريق ر

ً
هناك أيضا طرق أخرى لخدمة المراسالت والمستندات .لمزيد من المعلومات ،اتصل "بلجنة المالك والمستأجر" ( The
ر
ون.
)Landlord and Tenant Boardأو راجع قواعد الممارسة عىل موقعها اإللكي ي

 .Fاإليجار وإيصاالت سداد اإليجار (الجزء  VIIمن القانون)
نظي شغل الوحدة المؤجرة والحصول عىل الخدمات أو
ه المبلغ الذي يدفعه المستأجر إل المالك ر
القيمة اإليجارية ي
التسهيالت المتفق عليها يف هذه االتفاقية.
يجب عىل المستأجر سداد القيمة اإليجارية يف الوقت المحدد .يف حالة التخلف عن السداد ،يمكن للمالك توجيه إشعار إلنهاء
عقد اإليجار.
ً
ً
إذا طلب المستأجر إيصاال مؤيدا لسداد القيمة اإليجارية أو أي مبالغ أو إيداعات تم دفعها للمالك ،يجب عىل المالك أن يعطيه
ً
ً
ً
أيضا عىل المستأجر السابق الذي يطلب إيصاًل ف غضون ً 12
شهرا بعد نهاية مدة اإليجار.
هذا اإليصال مجانا .وينطبق هذا
ي

القيمة اإليجارية (الجزء  VIIمن القانون)
 .Gتخفيضات عىل
ً

يجوز أن يقدم المالك للمستأجر خصما عىل القيمة اإليجارية يف أو قبل تاري خ استحقاق سداد القيمة اإليجارية .يجوز أن يصل
القانون.
اثني يف المائة من اإليجار
هذا الخصم إل ر
ي
ً
أيضا عرض تقديم ر
فيات بدون إيجار أو تخفيضات بواحدة من ثالث طرق:
يجوز للمالك
▪
▪
▪

فيات إيجار مجانية تصل إل ثالثة أشهر خالل أي ر
ر
فية تصل مدتها إل ً 12
شهرا
خصم يصل قيمته إل قيمة إيجار شهر واحد يقسم بالتساوي عىل مدى ثمانية أشهر ،أو
خصم يصل قيمته إل قيمة إيجار ر
حن شهرين ،مع تقسيم قيمة خصم إيجار شهر واحد بالتساوي عىل مدار األشهر
األخية.
السبعة األول ،وخصم قيمة إيجار شهر واحد يف أحد األشهر الخمسة
ر

يجب الموافقة عىل هذه األنواع من الخصومات كتابة.

 .Hالودائع (الجزء  VIIمن القانون)

ر
يتعي عىل المستأجر
يمكن للمالك فقط الحصول عىل وديعة إليجار الشهر
ر
األخي ووديعة تسليم مفتاح قابلة لالسيداد .ال ر
إيداع أي شكل آخر من أشكال اإليداع ،مثل وديعة الحيوانات األليفة أو األرصار .يف حالة سداد المستأجر ألي وديعة إضافية،
ر
السيداد ما دفعه.
يجوز له التقدم بطلب إل "لجنة المالك والمستأجر" ()The Landlord and Tenant Board

وديعة اإليجار (أي إيجار الشهر األخي) ( :)Rent Depositيمكن للمالك طلب وديعة إيجار عند أو قبل إبرام عقد اإليجار
مع المستأجر .يتعي عىل المالك استخدام قيمة هذه الوديعة ف سداد اإليجار عن ر
األخية من المدة اإليجارية .يجب أال
الفية
ر
ر
تتعدي قيمة وديعة اإليجار عن القية اإليجارية لشهر واحد أو يالقيمة اإليجارية ر
لفية إيجارية واحدة (عىل سبيل المثال ،أسبوع
سبوع) ،أيهما أقل.
واحد يف عقد اإليجار األ
ي
ً
يجب عىل المالك دفع فائدة وديعة اإليجار إل المستأجر سنويا .إذا زادت القيمة اإليجارية بعد قيام المستأجر بسداد وديعة
اإليجار ،يمكن للمالك مطالبة المستأجر بزيادة قيمة وديعة اإليجار بما يجعلها متماثلة مع القيمة اإليجارية الجديدة .يمكن
للمالك استخدام الفائدة عىل وديعة اإليجار يف زيادة قيمة وديعة اإليجار.
ر
ر
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يتعي عىل المالك إعادة الوديعة ،ما لم يوافق
إذا كان المالك ر
غي قادر عىل السماح للمستأجر باالنتقال إل الوحدة المؤجرة ،ر
المستأجر عىل استئجار وحدة مختلفة.
وديعة تسليم المفتاح ( :)Key Depositإذا قام مالك العقار بتحصيل وديعة تسليم المفتاح (المفاتيح) أو أجهزة فتح األبواب
عن بعد أو البطاقات الذكية ،فيجب عىل المالك رد الوديعة عندما يعيد المستأجر مفتاحه (مفاتيحه) ف نهاية ر
فية اإليجار.
ي
يمكن للمالك أن يح ِّمل المستأجر تكلفة مفاتيح إضافية يطلبها المستأجر (عىل سبيل المثال ،إذا رغب المستأجر يف الحصول
األصىل) ،بحيث ال تتعدى قيمة التكلفة عن القيمة الفعلية للمفاتيح .فهذه ليست
إضاف أو يف حالة فقده للمفتاح
عىل مفتاح
ي
ي
وديعة تسليم مفتاح.

 .Iزيادات أو تخفيضات القيمة اإليجارية (الجزء  VIIمن القانون)

ً
شهرا .يجب عىل المالك استخدام نموذج "مجلس المالك
عادة ،يمكن للمالك زيادة اإليجار مرة واحدة فقط كل 12
ً
ً
والمستأجر" ( )Landlord and Tenant Boardالمناسب وإعطاء المستأجر إشعارا قبل  90يوما عىل األقل قبل أن
تصبح زيادة اإليجار سارية المفعول.

التوجيه لزيادة القيمة اإليجارية
المعيار
ي
يف معظم الحاالت ،يمكن للمالك رفع القيمة مرة واحدة فقط كل  12شهرا.
ويتعي عىل المالك استخدام نموذج "لجنة المالك
ر
ً
ً
والمستأجر" ( )The Landlord and Tenant Boardالمناسب وتوجيه إشعار مدته  90يوما مسبقا عىل األقل للمستأجر
التوجيه لزيادة اإليجار ما لم توافق "لجنة المالك
قبل ميعاد تطبيق الزيادة .يمكن زيادة اإليجار بما ال يزيد عن المعيار
ي
التوجيه .يمكن االطالع عىل المعيار
والمستأجر" ( )The Landlord and Tenant Boardعىل زيادة اإليجار فوق المعيار
ي
ر
ون الخاص "بلجنة المالك والمستأجر" ( .)The Landlord and Tenant Boardال
ي
التوجيه لكل سنة عىل الموقع االلكي ي
التوجيه لزيادة القيمة اإليجارية ،بما يف ذلك:
للمعيار
الجديدة
الوحدات
بعض
تخضع
ي
▪
▪
▪

(نوفمي)
الثان
وحدة يف مبن جديد  ،إذا لم يتم شغل أي جزء من المبن لألغراض السكنية يف أو قبل  15ترسين
ر
ي
.2018
اإلضاف لألغراض السكنية يف أو قبل 15
إضاف جديد لمبن قائم ،إذا لم يتم شغل أي جزء من القسم
وحدة يف قسم
ي
ي
نوفمي .2018
ر
نوفمي  2018ر
15
بعد
إنشاؤها
تم
،
السفىل
الطابق
ف
شقة
مثل
قائم،
ل
تق
مي
ف
جديدة
ثانية
وحدة
والن
ر
ي
ي
ي ي
ي
بالمتطلبات المنصوص عليها يف القانون.

التوجيه للزيادة
زيادة القيمة اإليجارية عن المعيار
ي
يجوز للمالك تقديم طلب إل "لجنة المالك والمستأجر" ( )The Landlord and Tenant Boardللحصول عىل الموافقة
التوجيه لزيادة اإليجار .ويجوز للمستأجرين المترصرين معارضة هذا الطلب لدى
لرفع اإليجار بقيمة تتعدى قيمة المعيار
ي
"لجنة المالك والمستأجر" (. )The Landlord and Tenant Board
التوجيه" .يجوز أن يسمح المالك و"لجنة المالك
يسم هذا النوع من الزيادة يف اإليجار "زيادة يف القيمة اإليجارية عن المعيار
ي
والمستأجر" ( )The Landlord and Tenant Boardبهذا النوع من الزيادة يف حالة:
▪ زيادة الرصائب والرسوم البلدية عىل المالك زيادة جوهرية
▪ قيام المالك بإصالحات أو تجديدات رئيسية ،أو
▪ زيادة تكاليف خدمات األمن الخارجية (أي تلك الخدمات ر
مستخدم المالك) ،أو نتيجة
اختصاص
ف
تدخل
ال
الن
ي
ي
ي
توفي خدمات أمنية خارجية ألول مرة.
ر
ً
التوجيه يف حالة موافقة المالك عىل تجديد أو
يمكن للمالك والمستأجر أيضا االتفاق عىل زيادة القيمة اإليجارية عن المعيار
ي
إضافة خدمة جديدة عىل الوحدة المؤجرة .تطبق بعض الرسوط واألحكام يف هذه الحالة.
ر
ر
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تخفيضات القيمة اإليجارية
يتعي عىل المالك تخفيض القيمة اإليجارية يف الحاالت التالية:
ر
ر
▪ انخفاض الرصائب العقارية والرسوم البلدية بأكي من  2.49يف المائة ،أو
التوجيه لتغطية تكاليف أعمال إصالح أو تجديد مع تمام سداد كامل قيمة
▪ زيادة اإليجار بقيمة أعىل من المعيار
ي
التكاليف (ينطبق هذا فقط عىل المستأجرين الذين كانوا يعيشون يف الوحدة عند زيادة القيمة اإليجارية بمقدار أعىل
التوجيه).
من المعيار
ي
يجوز للمستأجر أن يتقدم بطلب إل "لجنة المالك والمستأجر" ( )The Landlord and Tenant Boardلتخفيض اإليجار
يف حالة:
▪
▪
▪

انخفاض قيمة الرصائب العقارية أو الرسوم البلدية عىل الوحدة المؤجرة
قيام المالك بتخفيض أو إلغاء الخدمة دون تخفيض القيمة اإليجارية ،أو
عدم ر
التوجيه.
اليام المالك باالتفاق الذي تم إبرامه يف اتفاقية زيادة اإليجار بقيمة أعىل من المعيار
ي

 .Jأعمال الصيانة واإلصالح (األجزاء  IIIو  IVو  Vو  XIVمن القانون)

ر
معايي الصحة والسالمة والصيانة.
واالليام بجميع
يتعي عىل المالك المحافظة عىل الوحدة المؤجرة والعقار يف صورة جيدة،
ر
ر
الن ر
ر
ويشمل هذا ر
االليام صيانة واصالح العنارص ر
المشيكة ،مثل مواقف انتظار
تأن مع الوحدة ،مثل األجهزة ،والمناطق
ي ي
السيارات والمصاعد والممرات.
يجب عىل المستأجر دفع اإليجار ،ر
حن لو كان لديه مشاكل يف صيانة وإصالح وحدته أو العقار الموجودة فيه الوحدة .إذا واجه
المستأجر مشكلة ما يف الصيانة أو اإلصالح ،فيجب عليه إخطار المالك بذلك .وإذا لزم األمر ،يمكن للمستأجر التقدم بشكوى
إل "لجنة المالك والمستأجر" (. )The Landlord and Tenant Board
ً
يعتي المستأجر مسؤوال عن أي رصر يلحق بالوحدة المؤجرة يكون بسبب المستأجر ،أو ضيوفه أو شخص آخر يعيش يف
ر
.
توخ الحذر الواجب بما فيه الكفاية .يمكن
لعدم
أو
متعمد
بشكل
يحدث
ر
رص
ي
أ
عىل
األمر
هذا
رسي
ي
و
المؤجرة
الوحدة
ي
للمالك تقديم طلب إل "مجلس المالك والمستأجر" ( )Landlord and Tenant Boardإذا لم يقم المستأجر بإصالح هذا
الرصر .هذا ال يشمل الرصر الناجم عن االستخدام العادي للوحدة المؤجرة مع مرور الوقت ("التآكل والتلف").
ً
تول أمرها.
ر
يعتي المستأجر مسؤوال عن النظافة العادية للوحدة المؤجرة ،باستثناء أي أعمال نظافة وافق المالك عىل ي

 .Kالخدمات الحيوية (األجزاء  Iو  IIIمن القانون)
تتضمن "الخدمات الحيوية" الماء الساخن أو البارد والوقود والكهرباء والغاز والتدفئة.
تسخي قادرة عىل الحفاظ عىل درجة حرارة ال تقل عن 20
يجب عىل المالك التأكد من احتواء الوحدة المؤجرة عىل معدات
ر
درجة مئوية من  1سبتمي إل  15يونيو .قد يكون لبعض اللوائح البلدية متطلبات ر
أكي رصامة.
ر
يتعي عىل المالك
ال يجوز للمالك حجب أو غلق مصادر اإلمداد المعقولة للخدمة الحيوية أو خدمة الرعاية أو الغذاء الذي ر
فواتي مستحقة،
توفيه بموجب اتفاقية عقد اإليجار .يف حالة قطع خدمة حيوية بسبب تخلف المالك عن سداد ما عليه من
ر
ر
ً
يعتي المالك حاجبا لهذه الخدمة .ومع ذلك ،إذا تم قطع خدمة حيوية أو فصلها بسبب تخلف المستأجر عن سداد فاتورة
ر
المرافق الخاصة به ،ال يجوز للمستأجر االدعاء بأن المالك حجب خدمة حيوية.
ال يجوز للمالك التدخل عمدا ف اإلمداد المعقول ألي خدمة حيوية ،أو خدمة رعاية أو طعام ،سواء كان المالك ر
مليما باإلمداد
ي
أو غي ر
مليم.
بموجب اتفاقية عقد اإليجار
ر

ر
ر
القسم :2
ومسؤوليان؟
حقوف
ي
ي

12

القانون)
 .Lاالزعاج (األجزاء  IIIو  IVمن
ً

تعد مخالفة قانونية قيام المالك (أو أي شخص يترصف نيابة عن المالك ،مثل مالحظ أو مدير مبن أو عقار) بإزعاج المستأجر،
أو قيام المستأجر بإزعاج المالك .يف حالة تعرض المالك أو المستأجر ألي إزعاج أو مضايقة ،يمكنهم التقدم بشكوى إل "لجنة
المالك والمستأجر" (. )The Landlord and Tenant Board

 .Mالتميي

ً
تمييا ضد المستأجر عىل أساس أسباب محظورة
للتميي بموجب "قانون
إذا مارس المالك (أو أي شخص يترصف نيابة عنه) ر
ر
فيعتي ذلك مخالفة قانونية بمقتض القانون.
حقوق اإلنسان يف أونتاريو" (( )Ontario Human Rights Codeالقانون)،
ر
ً
يجوز "للجنة المالك والمستأجر" النظر يف شكوى
وف
التميي إذا كان
ر
ر
التميي متعلقا "بقانون اإليجارات السكنية لعام  ."2006ي
يتعي عىل المستأجر رفع قضيته أمام "محكمة حقوق اإلنسان يف أونتاريو".
حاالت أخرى ،قد ر

 .Nدخول المالك الوحدة المؤجرة (الجزء  IIIمن القانون)
يحق للمستأجر التمتع بشكل معقول بالوحدة المؤجرة (عىل سبيل المثال االستمتاع الهادئ ،والخصوصية المعقولة ،وعدم
غي معقولة واالستخدام الحرصي للوحدة المؤجرة).
التعرض لمضايقات ر
ً
كتان مدته  24ساعة مسبقا لألسباب التالية:
يجوز للمالك دخول الوحدة المؤجرة برسط توجيه إخطار ر ي
▪ القيام بأعمال إصالح
ً
▪ فحص الوحدة لمعرفة ما إذا كانت هناك حاجة إل إصالحات ،إذا كان الفحص معقوال
ر
تأمي أو مقرض رهن عقاري
▪ عرض الوحدة المؤجرة للمعاينة من قبل مشي محتمل أو شكة ر
ر
لمشي محتمل
العقاريي بعرض الوحدة للمعاينة
▪ السماح ألحد الوكالء
ر
ر
السكن من ملكية خاصة إل ملكية مشيكة ،أو
▪ طلب إجراء معاينة عقارية قبل تحويل المبن
ي
▪ ألي غرض معقول منصوص عليه يف اتفاقية اإليجار.
يجب أن يتضمن اإلخطار المكتوب سبب الدخول مع ذكر التاري خ والوقت الذي يطلب فيه المالك السماح له بدخول الوحدة
ً
ً
مساء) .ويجوز للمالك دخول الوحدة المؤجرة يف حالة عدم وجود المستأجر بها برسط
صباحا و 8
(بي الساعة 8
المؤجرة ر
توجيه اإلخطار عىل النحو الواجب.
ال يحتاج المالك إل تقديم إخطار للدخول يف حالة:
▪
▪
▪
▪

الطوارئ
إذا وافق المستأجر عىل الدخول
إذا كان عقد اإليجار يتطلب من المالك تنظيف الوحدة ،أو
إذا كان اإليجار ر
يقيب من نهايته ويرغب المالك يف عرض الوحدة للمعاينة من قبل مستأجر آخر جديد محتمل – ال
ً
ً
مساء .ويجب بذل جهد معقول للسماح للمستأجر
صباحا و 8
يمكن للمالك عرض الوحدة للمعاينة إال ربي الساعة 8
بمعرفة ر
من سيحدث ذلك.

 .Oاألقفال (األجزاء  IIIو  IVمن القانون)
تغيي أقفال
تغيي أقفال الوحدة المؤجرة إال إذا أعىط المالك مفاتيح جديدة للمستأجر .ال يجوز للمستأجر ر
ال يجوز للمالك ر
الوحدة المؤجرة دون موافقة المالك.

 .Pالتنازل أو التأجي من الباطن (الجزء  VIمن القانون)
تأجيها من الباطن لشخص آخر إال بموافقة المالك .ال يمكن للمالك أن
ال يجوز للمستأجر التنازل عن الوحدة المؤجرة أو ر
تأجيها من الباطن لشخص آخر.
يحجب موافقته بشكل
غي معقول عىل التنازل عن الوحدة أو ر
تعسق أو ر
ي
ر
ر
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 .1التنازل عن الوحدة :يف حالة التنازل عن الوحدة ،ينقل المستأجر حقه يف شغل الوحدة المؤجرة إل شخص آخر.
يحل الشخص الجديد مكان المستأجر ،ويظل عقد اإليجار كما هو.
 .2اإليجار من الباطن :يحدث اإليجار من الباطن عندما يغادر المستأجر الوحدة المؤجرة ،ويسمح لشخص آخر
("المستأجر من الباطن") باإلقامة ف الوحدة المؤجرة ر
األصىل لإلقامة
حن تاري خ محدد ،ويمكن أن يعود المستأجر
ي
ي
ر
تتغي اتفاقية اإليجار وعالقات المالك والمستأجر.
يف الوحدة قبل انتهاء فية اإليجار .ال ر
ر
اآلن:
ال يجوز للمستأجر الذي يقوم
ر
بتأجي الوحدة المؤجرة من الباطن عمل ي
ر
الن فرضها المالك عىل الوحدة المؤجرة
▪ فرض قيمة إيجارية أعىل من تلك ي
تأجي الوحدة المؤجرة من الباطن ،أو
نظي ر
▪ تحصيل أي رسوم إضافية ر
▪ تحميل مستأجر الباطن رسوم أي سلع أو خدمات إضافية.

 .Qالضيوف (الجزء  IIIمن القانون)
ال يجوز للمالك منع المستأجرين من استقبال ضيوف ،أو يطلب من المستأجر إخطاره أو الحصول عىل إذنه قبل استقبال
الضيوف .ال يجوز للمالك فرض رسوم إضافية أو رفع القيمة اإليجارية بسبب استقبال ضيوف يف الوحدة المؤجرة .ومع ذلك،
فإن المستأجر مسؤول عن ترصفات ضيوفه.
المشيكة معه ،طالما يتم ر
ر
بقواني المحليات البلدية
االليام
ال يجوز للمالك منع المستأجر من استضافة شخص آخر لإلقامة
ر
معايي اإلشغال.
بشأن
ر
ً
قصي األجل) ،فهذا الشخص ليس "ضيفا" .قد
إذا أجر المستأجر وحدته بالكامل لشخص آخر (عىل سبيل المثال ،إيجار ر
يتع ري عىل المستأجر الحصول عىل إذن المالك.

 .Rالحيوانات األليفة (الجزء  IIIمن القانون)
السكن.
ال يجوز التفاقية عقد إيجار حظر وجود الحيوانات يف الوحدة المؤجرة أو يف محيط المبن
ي
ر
الن يجوز للمالك فيها التقدم بطلب إل "لجنة المالك والمستأجر" ( The Landlord and Tenant
هناك بعض الحاالت ي
ً
ً
 )Boardلطرد المستأجر الذي يملك حيوانا أليفا .هذه بعض األمثلة الشائعة:
▪
▪
▪

يتسبب الحيوان األليف يف إحداث ضوضاء شديدة ،وتلفيات يف الوحدة المؤجرة أو يتسبب يف إصابة مستأجرين
آخرين بحساسية.
ساللة أو نوع شس بطبعه.
ر
ال تسمح قواعد مؤسسة اإلسكان المشيك باقتناء حيوانات أليفة.

 .Sالتدخي (الجزء  Vمن القانون)
لم يتعرض "القانون" لمناقشة موضوع
التدخي يف الوحدة المؤجرة .يجوز للمالك والمستأجر استخدام المادة  10يف عقد
ر
التدخي يف الوحدة ،و  /أو داخل المبن الخاص بالمالك.
منع
أو
السماح
اإليجار الموحد هذا للموافقة عىل
ر
ر
التدخي ،يجوز للمالك تقديم طلب إل "لجنة المالك والمستأجر" ( The Landlord and
حن وإن كان عقد اإليجار ال يمنع
ر
التدخي:
 )Tenant Boardإلنهاء عقد اإليجار إذا كان
ر
ر
باف المستأجرين اآلخرين
▪ يتداخل بشكل ر
كبي مع التمتع المعقول للمالك أو ي
غي رصوري
▪ يسبب رص ًرا ر
▪

يؤثر عىل احتياطات السالمة ،أو
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▪

قانون آخر أو امتياز أو مصلحة للمالك.
يتداخل بشكل جوهري مع حق
ي

معايي
إذا اعتقد المستأجر أن األشخاص اآلخرين الذين يدخنون يف مبانيهم يؤثرون عىل صحته أو سالمته ،أو يتعارض مع
ر
كبي مع استمتاعه المعقول بالوحدة المؤجرة ،يجب عليهم مناقشة األمر مع مالك العقار قبل
الصيانة ،أو يتداخل بشكل ر
االتصال "بلجنة المالك والمستأجر".

 .Tأجهزة إنذار الدخان وأول أكسيد الكربون

ً
يتعي عىل المالك تزويد الوحدة المؤجرة بأجهزة إنذار دخان صالحة للعمل ،وحيثما يكون ذلك مناسبا ،أجهزة إنذار من أول
ر
ً
أكسيد الكربون أيضا .يعد المالك هو المسؤول عن الحفاظ عىل أجهزة اإلنذار من الدخان وأول أكسيد الكربون يف حالة صالحة
للعمل ،ويدخل يف نطاق مسؤوليته استبدال البطاريات .يجب عىل المستأجر عدم فصل أو العبث بأي جهاز إنذار من الدخان
أو أول أكسيد الكربون ،ويجب عليه إخطار المالك عىل الفور بأي جهاز إنذار ال يعمل بشكل صحيح.

 .Uتسوية المنازعات

ً
مطلوب من المالك والمستأجر ر
االليام بالقانون .إذا نشأ بينهما أي مشاكل أو خالفات ،يجب عىل المالك والمستأجر أوال
ر
اض فيما بينهما .إذا شعر المالك أو المستأجر أن اآلخر ال يمتثل للقانون ،فيمكنه االتصال
مناقشة المشكلة ومحاولة حلها بالي ي
"بلجنة المالك والمستأجر"  )The Landlord and Tenant Boardللحصول عىل معلومات حول حقوقهم ومسؤولياتهم،
بما يف ذلك ما إذا كان بإمكانهم التقدم بطلب إل "اللجنة" لتسوية الياع.
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