
 ............./......../......... في يوم

 :تم توقيع عقد إيجار بين كالً من

 ........................ السيد .............................. وصفته مؤجر وجنسيته

 .................................السيد .................................وصفته مستأجر وجنسيته

االتفاق بين الطرفين على أن يقوم الطرف األول المؤجر بتأجير العقار ........................................) تم 
 :تذكر مواصفات العقار وموقعه ( للطرف الثاني المستأجر بناًء على الشروط التالية

 :أوالً مدة اإليجار

...../........./............ وتنتهي في يوم تم االتفاق على تأجير العقار لمدة محددة تبدأ في يوم ..
........../............./............... غير قابلة للتجديد إال بموجب عقد جديد يتم بين الطرفين، كما تم االتفاق 

على أن يقوم المستأجر بااللتزام بتسليم العقار المؤجر قبل الوقت المحدد النتهاء العقد، أما في حالة عدم 
 .لتزام بتسليم العقار في هذا التاريخ يتم الزامه بدفع تعويض مالي عن مدة التأخيراال

 :ثانيًا قيمة اإليجار

تم االتفاق على تأجير العقار مقابل دفع مبلغ مالي قيمته.................................. على أن يقوم المستأجر 
المؤجر، وتم االتفاق على أن يلتزم المستأجر بدفع قيمة بااللتزام بدفع قيمة اإليجار في المحل الكائن فيه 

 .استهالك الكهرباء والمياه وغيرها من أعمال الصيانة الالزمة للعقار

 :ثالثًا عدم االلتزام في دفع اإليجار

يشمل نموذج عقد إيجار أبوظبي أنه في حالة عدم قيام المستأجر بدفع قيمة اإليجار في مواعيدها يعتبر العقد 
ي ولو كان التأخير شهر واحد فقط، كما أنه ال يلزم إللغاء العقد إرسال إنذار إلى المستأجر بإلغاء العقد، الغ

أيًضا ال يحق في هذه الحالة للمستأجر وضع قيمة اإليجار في الخزنة الخاصة بالمحكمة، وكذلك ال يحق 
 .ألشياء الخاصة بالمؤجرللمؤجر رفع دعوى لطرد المستأجر من العقار فقط يحق له التحفظ على ا

 :رابعًا التنازل أو التأجير من الباطن

في حالة وجود رغبة لدى المستأجر بتأجير العقار من الباطن الذي قام بتأجيره من قبل، البد من الحصول 
على موافقة كتابية من المؤجر وفي حالة موافقته على تأجير العقار من الباطن يشترط أن يكون المستأجر 

ي بمثابة الضامن للمستأجر من الباطن، أما في حالة التأجير من الباطن وبدون علم المؤجر يعتبر العقد األساس
 .مفسوخ

 :خامًسا التسليم

بمجرد أن يقوم كالً من الطرفين بالتوقيع على العقد، البد أن يقوم المؤجر بتسليم العقار للمستأجر على الفور 
 .لكي يستطيع االنتفاع به



 :ميماتسادًسا التر

في حالة احتاج العقار إلى عمل ترميمات خالل مدة العقد البد من قيام المستأجر بها، حيث ال يحق للمستأجر 
مطالبة المؤجر عمل كافة الترميمات، فهناك ترميمات البد أن يقوم بها المؤجر وفقًا للقانون، كما يحق للمؤجر 

 .بناء أدوار أخرى بدون معارضة واستئذان المستأجر

 :ابعًا حالة المكانس

يقوم المستأجر بالتوقيع على الحالة التي عليها العقار عند استالمه له، كما يقر بأن ال يقوم بعمل أي تغييرات 
في العقار وفي حالة قام بعمل تغييرات جزرية في العقار البد من دفع تعويض مالي عن ذلك مع الزامه 

 .بإرجاع الوضع إلى ما كان عليه مرة ثانية

 :امنًا بيع العقارث

في حالة قام المؤجر ببيع العقار بالكامل لشخص آخر ال يحق للمشتري الجديد للعقار فسخ العقد، كما يحق له 
 .إنذار المستأجر برغبته في عدم تجديد العقد قبل مرور ستة أشهر من انتهاء العقد

 .للمستأجر يتم تحرير نسختين من العقد للطرف األول المؤجر نسخة والطرف الثاني

 .....................................:توقيع الطرف األول

 .....................................:توقيع الطرف الثاني

 


