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The Residential Tenancies Branch 

 فرع اإليجارات السكنية
 

 

 صحيفة حقائق 
 

 زيادة اإليجارات
 

وتضع الحكومة في كل عام حداً  شهراً. 12يحق للمالك قانوناً، في معظم األحيان، أن يقوم برفع اإليجار مرة واحدة كل 
اإلرشادي الحالي  طالع على الحدلزيادة اإليجارات. ويسمى هذا الحد بالحد اإلرشادي لزيادة القيمة اإليجارية. لال

 .www.manitoba.ca/rtbوالسابق لزيادة القيمة اإليجارية تفضلوا بزيارة موقعنا على 
 

 كيف يمكن للمالك زيادة القيمة اإليجارية؟
 

ذا هيكون  هر.الثة أشبهذه الزيادة بثجر بالزيادة في القيمة اإليجارية قبل تاريخ العمل أيجب على المالك إخطار المست
 اإلخطار:

 
  ً؛إخطاراً كتابيا 
 ؛موضحاً فيه القيمة اإليجارية الحالية 
  :زيادة قدر التموضحاً فيه تغيير القيمة اإليجارية، بالدوالر وكنسبة مئوية )على سبيل المثال

 في المائة(؛ 3أو  اً دوالر 15بمبلغ 
  ؛للمالك في القيمة اإليجاريةمحدداً فيه مدى الزيادة المسموح بها 
 ؛موضحاً فيه التاريخ الذي يتم فيه احتساب الزيادة 
 ادة فيذ الزيبل تنموضحاً فيه أن الزيادة ال تعتبر زيادة قانونية ما لم يُخطر المستأجر مسبقاً ق

 ؛بثالثة أشهر
 في  1.5ل ثاموضحاً فيه الحد اإلرشادي للزيادة السنوية في القيمة اإليجارية، على سبيل الم

 ؛المائة
 موضحاً فيه أن المستأجر له الحق في رفض الزيادة في القيمة اإليجارية. 

 

يوماً من  14غضون  كما يلتزم المالك بإرسال إخطار كتابي لفرع اإليجارات السكنية بالزيادة في القيمة اإليجارية في
 تاريخ إخطار المستأجر.

 

 ماذا يمكن للمستأجر فعله؟
 

شارحاً  لسكنيةاول المستأجر بالزيادة في القيمة اإليجارية، يجوز له إرسال خطاب لفرع اإليجارات في حالة عدم قب
يخ بدء العمل يوماً على األقل من تار 60يجب أن يصل الخطاب إلى فرع اإليجارات السكنية قبل  أسباب عدم قبوله.

 بالزيادة في القيمة اإليجارية.
 

 المسموح به الزيادة التي تتجاوز الحد األقصى
 

ن فرع افقة ميجب على المالك الذي يرغب في رفع القيمة اإليجارية بما يتجاوز الحد األقصى المسموح به تلقي مو
ماً يو 14ضون غلطلب في يتم التقدم با وعليه أن يتقدم بطلب كتابي للحصول على الموافقة بذلك. اإليجارات السكنية أوالً.

 ادة في القيمة اإليجارية.من تاريخ إخطار المستأجر بالزي
 

جوز يكما  ليه.عليق عطالع على الطلب المقدم من قبل المالك بشأن الزيادة في القيمة اإليجارية والتيجوز للمستأجر اال
يادة ة مدى الزلسكنيايجارات طالع على أية معلومات يتقدم بها المستأجر والتعليق عليها. وعليه يقرر فرع اإلللمالك اال

 في القيمة اإليجارية. ويسري هذا القرار على جميع الوحدات المؤجرة في العقار أو المجمع السكني.
 

 )تابع( 
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 الطعن في القرار
 

 ا في لتي يقع مقرهالسكنية افي حالة عدم قبول المالك أو المستأجر لقرار الزيادة في القيمة اإليجارية، يجوز لهما الطعن لدى هيئة اإليجارات 
1650-155 Carlton Street, Winnipeg MB R3C 3H8,  يوماً من تاريخ استالم قرار فرع اإليجارات السكنية. 14في غضون 

 
 استماع. أو جلسة اعاً جنة اجتموتعقد الل للمستأجر. للمالك، وممثالً  ، وممثالً اً حكومي تضم اللجنة ممثالً  تقوم الهيئة بتشكيل لجنة للنظر في الطعن.

راراً قلهيئة ا ويعتبر قرار ويتم إخطار األطراف المعنية كافة مسبقاً.  يتم في أعقاب جلسة االستماع إصدار قرار من قبل هيئة اإليجارات السكنية.
 نهائياً ال رجعة فيه.

 
 

 هل تنطبق قواعد زيادة القيمة اإليجارية على المستأجرين كافة؟
 

جنحة بقين، أو األات الطاقيمة اإليجارية على معظم الوحدات المستأجرة، مثل المنازل، أو األجزاء المستأجرة من الوحدات ذتنطبق قواعد زيادة ال
 المستأجرة من منزل أو عقار سكني.

 
 ومع ذلك ال ينطبق الحد اإلرشادي للزيادة السنوية في القيمة اإليجارية على الوحدات التالية:

 
 عاماً؛  15اة لمدة تكون الوحدات معف 2001أبريل/نيسان  9ثاً؛ إذا تم بناء وشغل مجمع سكني بعد الوحدات المستأجرة حدي

 عاماً  20تكون الوحدات معفاة لمدة  2005مارس/آذار  7وإذا تم بناء وشغل مجمع سكني بعد 
 

 ي؛ الرجاء مراجعة موقع الوحدات التي تزيد قيمتها اإليجارية عن حد معين؛ يجوز لهذه القيمة أن تتغير على نحو سنو
أو االتصال بالفرع للحصول على معلومات  www.manitoba.ca/rtbفرع اإليجارات السكنية على شبكة اإلنترنت 

 محدثة
 
  دى البلدياتالحكومة الكندية، أو حكومة مانيتوبا، أو إح -أو لصالح-الوحدات المدارة بواسطة 
 
  وحدات مسؤولي الرعاية/الموظفين 
 
  المجمعات المستأجرة مدى الحياة والمدارة على أساس غير ربحي 
 

 
طار كتابي اً بإرسال إخاً مطالبالرغم من عدم تطبيق الحد اإلرشادي للزيادة في القيمة اإليجارية على الوحدات المذكورة آنفاً، يكون المالك أيضعلى 

 لقيمة اإليجارية قبل موعد الزيادة القانونية بثالثة أشهر.بالزيادة في ا
 

 
 
 

 للمزيد من المعلومات
 

 للمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بـ: تعتبر صحيفة الحقائق التي بين أيديكم مجرد صحيفة شرح موجزة. 
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