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تعمل حكومة ألبرتا على توفیر األمان لمستأجري المساكن في ألبرتا 
 ).19-وباء فیروس كورورنا (كوفید أزمةخالل 

 

ملیار دوالر المقدمة للدعم  7.7جزءاً من حزمة المساعدات التي تبلغ قیمتھا اإلجمالیة  تعد ھذه الخطوة
المباشر وتأجیل المدفوعات والرامیة إلى تخفیف األعباء المالیة المباشرة الناجمة عن األزمة وتوفیر 

 خالل ھذه األوقات المضطربة والتي لم يسبق لھا مثیل.لأللبرتانز االستقرار 

 اءات الحماية الجديدة ما يلي:وتشمل إجر

اعتباراً من اآلن، ال يجوز إخالء المستأجرين بسبب عدم تسديد اإليجار و/أو دفع فواتیر الخدمات قبل  •
 األول من مايو.

اعتباراً من اآلن، ال يجوز رفع القیمة االيجارية في ظل استمرار حالة الطوارئ الصحیة العامة في  •
 ألبرتا.

ن أبريل، ال يجوز فرض رسوم تأخیر على مدفوعات اإليجارات المتأخرة لألشھر اعتباراً من األول م •
 الثالثة المقبلة.

اعتباراً من األول من أبريل، يجب على المالك والمستأجرين التعاون معاً من أجل وضع خطط  •
 للسداد أثناء حالة استمرار حالة الطوارئ الصحیة العامة في ألبرتا.

كومة ألبرتا:"نحن نريد أن نكون واضحین: اعتباراً من الیوم، لن يواجه أي شخص وقال جیسون كیني رئیس ح
اإلخالء الفوري من منزله بسبب عدم دفع اإليجار أو تسديد فواتیر الخدمات المستحقة للمالك. كما لن 

جار. ونتوقع يواجه المستأجرون الضغط المالي المتزايد الناجم عن زيادة اإليجار أو رسوم التأخیر عن دفع اإلي
خطط تساعد الجمیع على الوفاء بالتزاماتھم المالیة في ظل  لوضعمن المالك والمستأجرين التعاون معاً 

)، ونحن نعمل حالیاً على صیاغة سیاسات بشأن دعم المستأجرين 19-مواجھتنا لوباء فیروس كورونا (كوفید
 خالل ھذه األوقات الصعبة."

 

وزير خدمات ألبرتا:"لقد استمعنا إلى الشواغل المالیة للمالك والمستأجرين، من جانبه، قال نايت غلوبیش 
وھذا اإلجراءات ھي لحماية األلبرتانز ومنحھم الوقت للعودة والوقوف على أقدامھم. وھذا يعتبر تخفیفاً عملیاً 

ل في حاالت الطوارئ، الدعم أثناء العز عالوة على –األلبرتانز  امن الضغوط المالیة المباشرة التي يعاني منھ
وتأجیل دفع فواتیر الخدمات، وقروض الطالب، وتجمید الضرائب العقارية من أجل التعلیم، وتأجیل الرھن 

 العقاري لبنك "اي تي بي فاينانشال."



 خطط الدفع واإلخالء

 على المالك محاولة التوصل إلى خطط في ظل استمرار حالة الطوارئ الصحیة العامة في ألبرتا، يجب
سداد مع المستأجرين غیر القادرين على تسديد القیمة اإليجارية الكاملة عند استحقاقھا. علماً بأن دائرة 

 عدم بسبب اإلخالء إلى تؤدي قد التي الطلبات في تنظر لن )RTDRS(خدمة تسوية المنازعات اإليجارية 
 .سداد خطة إلى للتوصل معقولة محاولة ھنالك يكن لم ما اإليجار دفع

 

 اإليجارية القیمة زيادة

 أو السكنیة العقارات على اإليجارية القیمة رفع للمالك يجوز ال العامة، الصحیة الطوارئ حالة رفع يتم أن إلى
 اإليجارية. القیمة برفع إشعار إرسال بالفعل تم قد كان لو حتى المتنقلة المساكن

 

 التأخیر رسوم

 بفرض اإليجار دفع في يتأخرون الذين المستأجرين على إضافیة غرامة فرض للمالك يجوز ال يونیو، 30 لغاية
 للمالك يجوز ال كما تأخیر. رسوم فرض على ينص الموقع االيجار عقد كان وإن حتى علیھم، تأخیر رسوم

 الفترة. ھذه عن رجعي بأثر تأخیر رسوم تحصیل

 

 فإننا إسكان، خدمات مقدمي باعتبارنا:" Boardwalk "بوردووك" لشركة التنفیذي الرئیس كولیاس سام وقال
 سببب تضرروا الذين ألبرتا في المساكن مستأجري جمیع دعم معاً  يمكننا حیث المقاطعة قادة كلیاً  ندعم

 خالل من وھادئ وصحي آمن مسكن توفیرب الضرورية الخدمات تقديم ومواصلة )19-(كوفید كورونا فیروس
 األزمة." ھذه نتجاوز سوف اً فمع المشترك. والتصمیم بالمرونة التحلي

 

 دفع عن العاجزين لألشخاص الحماية توفیر في الحكومة خطة إنالمستأجرين:" أحد یرسونغريغ لیف وقال
 مكافحة في األمام إلى ممتازة خطوة لي بالنسبة بدوت )19-(كوفید كورونا فیروس وباء بببس اإليجارات

 والطلب القادم الشھر في باإلخالء السماح عدم خالل من األلبرتانز فمساعدة العامة. الصحیة األزمة ھذه
 الوباء." تفاقم دون وسیحول المعاناة من كثیر يوفر سوف المستأحرين مع سداد خطط وضع المالك من

 

 سريعة حقائق
 ايجار قانونب عمالً و الجديدة الوزارية األوامر بموجب مطلوبة المذكورة الحماية إجراءات تعتبر •

 المتنقلة. المساكن ايجار وقانون المساكن
 يتعلق ال اإلخالء سبب كان إذا المسكن حیازة أوامر على الحصولو طلبات تقديم للمالك يجوز •

 في المستأجرين أحد اشتراك أو السالمة، على مخاوف (مثل الخدمات فواتیر دفع و/أو باإليجار
 إجرامي). نشاط

 



) تشمل إجراءات لتعزيز التباعد 19-لقد وضعت ألبرتا خطة استجابة شاملة للتصدي لفیروس كورونا (كوفید
 . كما أن الدعم المالي يساعد األسر واألعمال التجارية في ألبرتا.الطبیة الفحوصاتكشف ووالاالجتماعي 

 

 صلة ذات معلومات
 

 لأللبرتانز )19-(كوفید كورونا فیروس عن معلومات •
 اإلخالء عملیات تعلیق أوامر تنفیذ •
• U31Tاإليجارات سداد خطط 
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https://www.alberta.ca/coronavirus-info-for-albertans.aspx
https://www.alberta.ca/assets/documents/COVID-19-suspending-eviction-enforcement.pdf
https://www.alberta.ca/assets/documents/COVID-19-rent-payment-plans.pdf
https://www.alberta.ca/assets/documents/COVID-19-rent-payment-plans.pdf
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