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 فرع اإليجارات السكنية
 
 

 هناك أربعة أدوار يضطلع بها فرع اإليجارات السكنية:
  

 المعلومات/التعريف -  
 التحقيق -  
 التوسط -  
 التحكيم -  

 

 المعلومات/التعريف
 

  يات المناطة بهم بموجبنقدم للمالك والمستأجرين معلومات عن الحقوق المخولة لهم والمسؤول
The Residential Tenancies Act و The Life Leases Act لع وكذلك معلومات عن اإلجراءات التي نضط

واسطة ببق أو باتخاذها. ونقدم تلك المعلومات عبر الهاتف أو عن طريق زيارتك ألفرعنا من غير تحديد موعد مس
 الخطابات.

 
أيضاً  ونقدم .من المالك والمستأجرين وغيرهم نشرح فيها القوانين المتبعةكما نقوم بعروض تقديمية لمجموعات 

 ندوات لتعريف األفراد بالحقوق المخولة للمالك والمستأجرين والمسؤوليات المناطة بهم.

 
، لتأميناإن لدينا صحائف حقائق تشمل موضوعات عدة ذات أهمية للمالك والمستأجرين. ومن بينها: إيداعات 

 ، اإليجار من الباطن، حق الحيازة، الحقوق والمسؤوليات.اإلخطارات

 
 التحقيق

 

 The Life Leases Act و The Residential Tenancies Act لقانوننقوم بالتحقيق في أي انتهاك قد يحدث 
ر وأي المستأجويقوم موظفو التحقيق باالتصال بالمالك وكما نقدم معلومات مرجعية عن كيفية تسوية النزاعات. 

طالع اللرصة فكما نتيح للمالك والمستأجر  شهود أو أطراف أخرى ذات صلة بالنزاع )مثل مفتشي الصحة العامة(.
 على المعلومات التي نحصل عليها خالل التحقيقات.

 
 التوسط

 
تعلقة ك المتل ،لمالك والمستأجرين )على سبيل المثاليحاول فريقنا لعب دور الوسيط في معظم النزاعات بين ا

الوسيط  ع بدوربمطالبات إيداعات التأمين والمطالبات بالتعويضات وإخطارات فسخ العقود(. يعمل الموظف المضطل
مرات تف ومؤتويتم التوسط عبر الها على مساعدة المالك والمستأجر في الوصول إلى اتفاق مرٍض لكال الطرفين.

ي حالة فلالتفاق  الجبري يتم اإلنفاذ يتم على الدوام توثيق اتفاقات التوسط كتابة. ، أو وجهاً لوجه، أو كتابة.الفيديو
 عدم التزام أحد األطراف به.

 
 )تابع( 
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 التحكيم
 

على المعلومات المكتوبة التي يتم يتم اتخاذ القرارات إما بناًء على جلسات االستماع أو بناًء  يعتبر التحكيم هو مرحلة الوصول إلى القرار.
يتم إصدار  تلقيها من المالك والمستأجر خالل التحقيقات. يجوز للمالك والمستأجر حضور جلسة االستماع وتقديم أدلتهما وبصحبة شهودهما.

 Residentialدى هيئة القرارات كافة في صورة كتابية، كما يتم تقديم حيثيات القرارات. تعتبر القرارات كافة قابلة للطعن فيها ل
Tenancies Commission إليجارات السكنية.المعنية با 

 
 

 
 

 


