
: اإليجار  في  بالزيادة شعار اإل٠أ  

َخطّيًّّاٌجب أن ٌكون   -  

عقد اإلٌجار  ٌجب أن ٌكون مكتوبا بنفس لغة  - 

.فً عقد االٌجار    وٌمنح ةمقدار الزٌاد ٌدد تحٌجب  
 تعدٌالت و الزٌادة هذه لرفض ستأجرللم شهر مدة

  خرىأ

 بالزيادة اإلشعار إلرسال اإللزامية المهلة ٠ب

  :اإليجار في 

المدة  محدد اإلٌجار عقد نهاٌة قبل أشهر 6 الى 3 من
.أكثر أو شهرا 12  من  - 

 محدد اإلٌجار عقد نهاٌة قبل  شهرٌن الى شهر من
شهر 12 من أقل  المدة  -     

 المرغوب التعدٌل  بداٌةمن  شهر الى شهرٌن قبل 
المدة أو  غٌر محددفٌه  بالنسبة لعقد اإلٌجار  العقد  - 

     الشفوي

 ٌوم  20 الى 10 من الغرف، إٌجار لعقود  بالنسبة
{المدة محدد} اإلٌجار عقد نهاٌة قبل  -     

 لعقد بالنسبة  فٌه المرغوب التعدٌل بداٌة أوقبل
  المدة  محدد اإلٌجار غٌر

.{شهر 12 مدة    مرة   يمكن  الزيادة في اإليجار } 
  واحدة فقط في السنة 

؟شعار بالزٌادة  فً  اإلٌجارااذا لم تتلقى    

  : مسكن آخر الى االنتقال تريد ال
سٌمدد عقد  الك ،  أي اشعار للمبأرساللست ملزما 

.اإلٌجار تلقائٌا و بنفس الشروط السابقة                                      

آخر مسكن الى االنتقال تريد :    
:  و المسجل بالبرٌد المالك الى رسالة تكتب أن ٌجب

فٌها تعلن أن        

«  je ne veux pas reconduire mon bail »  

{ ال أريذ أن تجذيذ عقذ اإليجار}  

 لدٌكم ثالث اختٌارات :
 الرفض، القبول

نتقال أواإل   

سهل ، الرفض !   

ك واالعال ن فٌهاالٌجب ارسال رسالة الى الم   

« je désire reconduire mon bail, mais je refuse 
l'augmentation proposée » 

  {أود  تجذيذ عقذ اإليجار ولكه  أرفض الزيادة المقترحة} 

 ارسالها قبل الرسالة هذه من بنسخة  االحتفاظ ٌجب  
المسجل بالبرٌد المالك إلى  

:تحذير  

برفض الزيادة   يجب الرد                            
  .االشعار بالزيادةشهر ابتداء من  تاريخ   خالل

؟ تعسفٌة الزٌادة هذه أن تدرك أن لك كٌف  

:طرف   ٌجب األخذ بعٌن االعتبار معدل  التسوٌة    
 المحدد من

    La Régie du logement {لجنة االسكان}   

األشغال   معدل اختالف الضرائب، وتكلفة   

الخ تواجدها، حال فً الكبرى  

رٌنستأجاالتصال بلجنة االسكان  أو بجمعٌة الم  
 ٌمكنك

  قرارك بشأن الزٌادةاتخاذمن أجل 

    القبول 

 عقد ٌتجدد إشعارالزٌادة ، على الرد ٌتم لم اذا 
فٌه المذكورة الشروط بنفس االٌجار    

أي زٌادة تعسفٌة برفض  RCLALQ تنصحكم      

نتقالاإل   

 ك عن طرٌق البرٌد المسجلالٌجب الرد على الم

  شهر واحد بعد استالم اإلشعارخالل

 

  ماذا ، الزٌادة رفضتم لقد

اآلن؟ سٌحدث   

شيئان يحدث أن يمكن :   

 توصلتماذا  ،معكم المالك التفاوض ٌحاول قد ـ١  
 وٌجب عدم التوقٌع خطٌا  اتفاق ٌجب ان ٌكونإلى

   علٌه مباشرة
                                                           

 او بشأن  تخار قرار بشأن الزيادةا {لجنة االسكان }
la Régie du logement التعدٌالت األخرى   ان  ٌمكن٢ 

المالك من  ٌطلب  
 على ٌجب ءات لدى la Régie  الذي الشهر خالل  

باإلجرا أو بالمفاوضات ٌقوم أن المكري  

باإلشعار استالمه ٌلً  

 اإلٌجار عقد الفترة، ٌمدد هذه داخل ذلك ٌتم لم إذا
السابقة الشروط بنفس  

 و اإلٌجار فً الزٌادة رفض للمستأجر القانون ٌخول
 لهذه رفضه باإلفراغ بذرٌعة من مطالبته   ٌمنع

 الزٌادة

؟ المالك  طرف من لكم جدٌدة مقترحة إٌجار شروط  

 فً  التسخٌن  ادراج عدم ؛ المثال سبٌل على 
الخ البهو، الى الولوج حق فقدان االٌجار،  

 الزٌادة تحكم التً القواعد نفس تطبق الحالة هذه فً
اإلٌجار فً  

؛ شهر غضون فً المالك على الرد ٌجب       
 « Je veux reconduire mon bail, mais je refuse les 
nouvelles conditions proposées » 

 الشروط ارفض لكن إٌجاري، عقد أمدد أن ارٌد
المقترحة الجدٌدة  

 أو
« Je veux reconduire mon bail, mais je refuse 
l'augmentation et les nouvelles conditions 
proposées » 

 فً الزٌادة ارفض لكن إٌجاري، عقد أمدد أن ارٌد
المقترحةّة  الجدٌدة الشروط كل و االٌجار  



                                             

                                                                      
اجل من تناضل   :    RCLALQ                   

لإليجار واإللزامية الشاملة المراقبة  

 -  الفقر محاربة تعنً االٌجار مراقبة 

استهالكٌة سلعة لٌس و حق هو السكن    - 

العقار مالكً سلطة موازنة اجل من    - 

    

االيجار سجل  

االخالء اثناء التعسفٌة الزٌادات ـ لتفادي   

 ـ     السابق تأجرسالم ٌدفع كان كم لنعرف 

 إلزام وبالتالً إٌجارنا كلفة مراجعة لنستطٌع 
للقانون طبقا حقوقنا احترام  - 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مناسب بثمن الئق مسكن فً الحق اجل من تناضل   
RCLALQ  

األخرى االجتماعية مطالبنا    

 المعٌشٌة الظروف تحسٌن اجل من مطالب عدة
؛بٌنها من للمستأجرٌن،   RCLALQ  تحمل   

السكن بحق النهوض  - 

 فً الحق حماٌة
 المسكن فً البقاء

استاجار  حماٌة و
 المسكن 

Code du logement provincial  إَِقاَمة قانون - 

     La Régie du logement لجوء طرق  تحسٌن 
الى المستأجرٌن  -                          

قضائٌة جلسة على حصولهم مدة تقلٌص اجل من  

 إلى ٌرمً السكن عن للبحث قانونً اطار وضع
المستأجرون منه ٌعانً الذي التمٌٌز محاربة  -                                               

www.rclalq.qc.ca 

السكن بلجنة اتصلوا  
بمدٌنتكم المستأجرٌن بجمعٌة او    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       نعم
 ٌمكنكم

  رفض 
 الزٌادة

اإلٌجار فً !  
 

اإلٌجار فً الزٌادة أقبل   

اإلٌجا فً الزٌادة أرفض    

      انتقل    

 

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 1-866-521-7114                                                                    
www.rclalq.qc.ca 

http://www.rclalq.qc.ca/
http://www.rclalq.qc.ca/

