
 
 

 االخالء 

 

 كنت إذا. أونتاريو مقاطعة في  أفضل بشكل القانونية حقوقك معرفة  على لمساعدتك البودكاست هذا إنشاء تم". التوقيع قبل" بودكاست في مبك مرحبًا
 قانونية مشورة ليست  المواد  هذه أن تعرف أن  المهم  من. كندا في حياتك على ايجابيا تؤثر خيارات اتخاذ من فستتمكن ، ومسؤولياتك حقوقك تعرف
 . حالتك على تنطبق عامة قانونية مواضيع حول معلومات تقدم فهي الخاصة،  لحالتك

 . أخالئهم العقار مالك يحاول عندما المستأجرين حقوق  عن نتحدث سوف اليوم

  المهم  من ، تجاري عمل  أي  مثل. تجارية عالقة  هي والمستأجر المالك بين العالقة أن االعتبار في نضع أن المهم  من ، اإلخالء عملية  مناقشة قبل

  من. بسهولة اإليجار دفعت أنك إثبات من تتمكن حتى اإليجار دفع بإثبات االحتفاظ يجب. المالك وبين بينك المعامالت لجميع بسجالت االحتفاظ

  حدوث بشأن مخاوف لديك كانت إذا. بالتزاماته بالوفاء  مطالبته في ترغب كنت إذا أو اإلشعارات  إلرسال العقار مالك وعنوان اسم  معرفة الضروري 

  من ورقية  نسخة على  دائًما حصولك من تأكد.  مكتوب نص أو  خطاب في  الحال هو كما ، كتابيًا المخاوف تلك تذكر أن فيجب  ، وحدتك في ما شيء

  ، األصل  في عليه  االتفاق تم ما عن  مختلف يوم في  اإليجار دفع  المثال سبيل على ، المالك مع المبرمة االتفاقات تكون أن يجب. المراسالت هذه

 . مكتوبًا االتفاق يكون أن فيجب ، اإليجار من بدالً  بعمل ستقوم أنك  على والمالك أنت توافقت إذا ، وبالمثل. مكتوبة

 . العقارات مالكي مع التعامل  عند المستأجرون يواجهها التي المشكالت من الكثير تجنب من فستتمكن  ، األساسية اإلرشادات هذه اتبعت  إذا
  بين العالقة السكنية اإليجارات قانون يحكم. اإليجار  وحدة من المستأجر إلزالة  المالك  قبل  من المستخدمة العملية إنها مسألةاإلخالء، بالعودةإلى
 . المستأجر بطرد المالك قيام وكيفية بموعد الخاصة القواعد ويحدد والمستأجرين المالك
  أو  ، المحدد الوقت في أو بالكامل اإليجار دفع  عدم  ذلك ويشمل. المستأجر  طرد محاولة  عند  المالك عليها يعتمد قد  التي األسباب من  عدد هناك

 لإلخالء سببًا المدينة لوائح ينتهك الذي االكتظاظ يكون قد. المجمع في اآلخرين المستأجرين إزعاج أو ، الممتلكات إتالف  أو ، القانونية غير األنشطة
  لطرد األخير السبب  هذا على محددة قواعد  تنطبق. الوحدة في العيش  في يرغب قريب أو  هي أو  هو كان إذا  المستأجر طرد  المالك  يحاول وقد ،

 . وحدات 5 من أقل   على تحتوي مباني لديهم الذين المالك قبل  من فأكثر أكثر السبب هذا استخدام  يتم ، الحظ لسوء. المستأجر
 يمكنهم ال.  اضطرابًا تسبب أو أضرار  في األليفة الحيوانات تلك تتسبب لم ما  أليفة حيوانات لديهم ألن المستأجر إخالء العقارات لمالكي يمكن ال

 . الوحدة  إصالح المالك  من يطلب أو  ، المستأجرين رابطة  إلى ينضم المستأجر ألن اإلخالء
 إلصالح المتاح الوقت ، الحاالت  بعض وفي ، اإلخالء بسبب المستأجر إشعار من بدًءا ، المستأجر إلخالء محددة  إجراءات اتباع المالك  على يجب

  قام  إذا.  الدفع  مهلة تحديد مع دفعه الواجب المستحق المبلغ اإلشعار يحدد  ، اإليجار بدفع المستأجر قيام عدم   حالة  في  ،  المثال سبيل على . المشكلة
 . األصلي اإلشعار إلغاء وسيتم األمر إنهاء فسيتم اإليجار، بدفع المستأجر

  أن يجب. المشكلة حل  وطرق به القيام يجب وما  التواريخ, الصحيح اإلجراء يحدد ذالك. المالك من  المرسل اإلشعار قراءة للمستأجرين المهم من
  في  عليها المنصوص بالمتطلبات األرجح  على  تفي لن المالك من البسيطة الرسائل  وأن السكنية اإليجارات قانون يتطلبه ما مع اإلشعارات تتوافق
 . التشريع

  موعد لتحديد والمستأجرين المالكين مجلس إلى  بالتقدم ذلك بعد المالك وسيقوم  المأجور من الخروج إلى تحتاج فلن  ،  المشكلة  حل عدم  اخترت  إذا
 بأمر أو االخالء على طوًعا المستأجر يوافق  لم ما إخالء عملية  تحدث أن يمكن ال. مواقفهما شرح والمالك للمستأجر يمكن حيث االستماع  لجلسة
 . باإلخالء المجلس

  الجلسة  وقت, تاريخ, الجلسة سبب تحديد مع" االستماع  جلسة إشعار" يسمى ما تتلقى فسوف ، والمستأجرين المالكين مجلس إلى المالك أخذك  إذا

 . الجلسة ومكان



 
 

 نسخ تحضير  أو ، معك شهود لحضور ترتيب إلى  تحتاج قد. المشكالت لمعالجة استعدادًا  تظهر وأن هذه االستماع جلسة  إلى  تذهب أن  جدًا  المهم من
  األفضل من. بطردك قراًرا اإلدارة  مجلس يتخذ فسوف ، االستماع جلسة تحضر لم  إذا . للعرض جاهزة صور  على  الحصول أو  ، األوراق من

 المجتمع في قانونية عيادة تتمكن فقد  ، محام   تكاليف تحمل من تتمكن لم إذا. االستعدادات  في  للمساعدة  الجلسة قبل قانونية مساعدة على  الحصول 
 . مساعدتك من المدني
  مجلس أعضاء سيقرر. إخالئك يجب ال أنه تعتقد ولماذا إخالءك  في العقار مالك  رغبة  سبب إلى اإلدارة مجلس عضو يستمع ، االستماع جلسة في

.  العقار مالك وإلى إليك األمر من نسخ  إرسال وسيتم" أمر" القرار يسمى. قرارهم  إلعداد  الوقت بعض االنتظار يتقرر قد  أو الجلسة نهاية في  اإلدارة

 . الشتاء  فصل في حتى ، السنة من  وقت أي في  يحدث أن يمكن اإلخالء أن  تعرف أن  المهم من
  أو قبل  اتفاق إلى  التوصل يمكن". التسوية" االتفاق من النوع  هذا يسمى ما غالبًا. اإلخالء إليقاف العقار مالك مع اتفاق عقد يمكنك ، األحيان بعض في
 تقوم شيء أي  من نسخة على   حصولك من وتأكد أوراق أي توقيع قبل محاميك  من مشورة على  الحصول حاول".  األمر" بقرار المجلس قيام بعد

 . بتوقيعه

  يخبر أن للمالك فيمكن  ، بذلك تقم لم  إذا . الطلب  في  المحدد التاريخ بحلول الخروج عليك فيجب ، إخالءك  تم قد أنك إلى  يشير المجلس أمر كان  إذا

 ال. تستأجره كنت الذي المكان  من الخروج  على إجبارك يستطيع الذي  الوحيد الشخص هو" الشريف. "اخالئك ليتمم" الشريف" يسمى عاًما مسؤواًل 

 . بذلك ويسمح الشريف يأتي حتى األقفال تغيير لمالكك يمكن

  ،  بك الخاصة األشياء ألخذ  ساعة 72 فلديك ،  الشريف قِبل  من طردك  تم إذا. الخروج عند معك تملكه ما كل وتأخذ المأجور تخلي أن  األفضل  من
 أو مكانك في   آمنة بك الخاصة األشياء على  الحفاظ  العقار  مالك على يجب ، 72 الـ الساعات هذه خالل. عطلة أي  أو أسبوع نهاية عطلة في حتى

 . الشريف قبل  من طردك تم  إذا إال القواعد  هذه تنطبق ال. مساءً  8  الساعة إلى  صباًحا  8  الساعة من إليها بالوصول لك يسمح أن ويجب منه بالقرب
 

 . اإلخالء تواجه كنت إذا المستأجر بحقوق صلتها حيث من األساسية القانونية المعلومات لبعض جيدًا مصدًرا البودكاست  هذه تكون أن نأمل
 
 
 
 

 

 ، كمبيوتر جهاز  لديك كان  إذا. الصوتية  المواد هذه عن   أخبرك التي  الوكالة  أو الخدمة إلى العودة يرجى ، الموضوع  حول أسئلة  لديك  يزال ال كان  إذا

,   مشورة إلى  بحاجة أنك بالفعل تعرف كنت إذا . settlement.org أو stepstojustice.ca  موقع إلى االنتقال أيًضا يمكنك المعلومات من لمزيد

  صباًحا 8:00 الساعة  من الجمعة إلى االثنين من  1-800-668-8258 الرقم   على  Legal Aid Ontario بـ االتصال فيرجى ، قانوني تمثيل أو  دعم

ً  البودكاست هذا  دعم  يتم. لغة 300 من أكثر  في للمساعدة( EST. )مساءً  5:00 الساعة إلى   ،  The Law Foundation of Ontario قِبل من ماليا

YWCA St. Thomas-Elgin المحتوى هذا عن الوحيدة  المسؤولة هي . 

tel:+18006688258

