
لــجـــان فـــض الـمـنــازعـــات اإليـجـــاريـــة
RENTAL DISPUTE SETTLEMENT COMMITTEES

صحيفة دعوى إيجاريــة
RENTAL CLAIM FORM

بيـانات المدعي
Claimant Details

 Claimant full nameاسم المدعي   

الجنسية

الهاتـف

العنوان

العنوان المختار )إن وجد(

Nationality 

Phone 

1

هل أنت؟

البريد اإللكتروني

Are You 

e-mail

Address

Lawyer Address (if any)

بيانات المدعى عليه
Defendant Details

 Defendant full nameاسم المدعى عليه

الجنسية

الهاتـف

العنوان

Nationality 

Phone 

2

صفة المدعى عليه

البريد اإللكتروني

Defendant Type 

e-mail

Address

بيانات المنازعة اإليجارية  
About the rental dispute

رجــاء اخـتـيــــار مــا هــي طـلـبـــاتــــك مــن الـمـحـكـمــــة؟
Please select what are you seeking from the court? 3

إخالء العين المؤجرة
Eviction of the leased property

فسخ عقد اإليجار
Termination of the lease

تعيين خبير
Assignment of Expert

سداد القيمة اإليجارية حتى تاريخ اإلخالء الفعلي 
Payment of rent till the date of eviction

مخالفة تأجير من الباطن
Sub leasing dispute

اثبات حالة
Proof of a status     

مطالبة مالية
Financial Claim   

أخرى )يرجى تحديدها(
Others (Please specify) 

استرجاع تأمين اإليجار
Deposit return

تجديد عقد اإليجار
Lease renewal  

تسليم العين 
delivery of the unit  

الزام المدعي عليه بالرسوم/المصاريف/المحامي    
defendant to pay the fees/costs etc

الزام المدعي عليه بدفع فائدة حتى تاريخ السداد  
defendant to pay interests 

تقديم شهادة براءة ذمة
Clearance utility bills  

إلزام المدعي عليه بسداد مصاريف اعادة العين 
الى الحالة التي كانت عليها وقت التأجير  
defendant to pay for any repair costs

 ?Claim Valueقيمة المطالبة المالية؟

Tenancy start dateتاريخ بداية عقد اإليجار

Tenancy end dateتاريخ نهاية عقد اإليجار

Annual rentقيمة عقد اإليجار

ال تنسـى ارفـاق عـقـد االيـجــار المـوثـق من البلديـة
Don’t forget to attach the tenancy contract 
certified by the municipality
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الوقائع وملخص النزاع
Details of your claim 4

The dateالتاريخ Signatureالتوقيـع The claimantالمدعي

يرجى تلخيص وقائع النزاع دون اطالة  

التزامات المستأجر وفقًا للمادة 11 من قانون رقم )20( لسنة 2006 بشأن إيجار األماكن في إمارة أبوظبي
يلتزم المستأجر بالوفاء باألجرة المتفق عليها إلى المؤجر على النحو التالي: 

خـالل مـدة ال تتجـاوز 21 يوًمـا مـن تاريـخ اسـتحقاقها المتفـق عليـه كتابـًة، إذا كان اإليجـار لغـرض السـكنى مـا لـم 	 
يقـِض االتفـاق بغيـر ذلـك. 

خـالل مـدة 30 يوًمـا مـن تاريـخ اسـتحقاقها المتفـق عليهـا كتابـًة، إذا كان اإليجـار لغرض تجـاري أو صناعي أو حرفي أو 	 
مهنـي، وذلـك بإيصـال يفيـد السـداد ما لـم يقِض االتفـاق بغير ذلك.

ويعتبـر الوفـاء باألجـرة المسـتحقة عـن فتـرة معينـة بإيصـال مثبـت فيـه قيمـة األجـرة، قرينـة علـى الوفـاء باألجـرة عن 	 
المـدد السـابقة عليهـا مـا لـم يثبـت العكس. 

فإذا لم يوجد اتفاق كتابي، يكون تاريخ االستحقاق بداية كل شهر. 	 
فـإذا امتنـع المؤجـر عـن اسـتالم األجـرة أو لـم يعيـن مكاًنـا يقـع فيـه الوفـاء، فللمسـتأجر أن يـودع األجرة باسـم اللجنة 	 

لـدى أحـد المصـارف الوطنيـة، ويعتبـر إيصـال اإليـداع سـنًدا إلبـراء ذمـة المسـتأجر بالقـدر المـودع، وعلـى المسـتأجر 
واللجنـة إخطـار المؤجـر باإليـداع، وال يجـوز للمسـتأجر سـحب مـا أودعـه إال بموافقـة المؤجـر أو بقـرار مـن اللجنـة.

للمؤجر بناًء على طلبه وموافقة رئيس اللجنة سحب ما أودع لصالحه.	 

التزامات المستأجر وفقًا للمادة 15 من قانون رقم )20( لسنة 2006 
يلتـزم المسـتأجر بسـداد قيمـة اسـتهالك المـاء والكهربـاء، والهاتـف للعيـن المؤجرة، وقيمة أي أضرار يكـون قد ألحقها 
بالعيـن المؤجـرة، وأي رسـوم أخـرى يلتـزم بدفعهـا قانوًنـا، وذلـك اعتبـاًرا مـن تاريـخ تسـلمه العيـن المؤجـرة، وحتـى تاريخ 

إعـادة تسـليمها إلـى المؤجـر، مـا لـم يتـم االتفاق علـى غير ذلك.

التزامات المستأجر وفقا للمادة 22 من قانون رقم )22( لسنة 2006 
علـى المسـتأجر رد العيـن المؤجـرة عنـد انتهـاء عقـد اإليجـار، فـإذا لم يسـتكمل إجراءات تسـليم العيـن المؤجرة وفق ما 
اتفـق عليـه، يلتـزم بالوفـاء بـكل االلتزامـات المنصـوص عليهـا في المـادة )15( من هذا القانون، وباألجـرة من تاريخ نهاية 

العقـد حتـى تاريـخ التسـليم الفعلي للعين المؤجـرة إلى المؤجر.

أسباب اإلخالء وفقا للمادة 23 من قانون رقم )22( لسنة 2006 بشأن إيجار األماكن في إمارة أبوظبي
مع مراعاة ما ورد في المادة )20( من هذا القانون، ال يجوز للمؤجر أن يطلب إخالء العين المؤجرة، إال ألحد األسباب اآلتية:

إذا لـم يقـم المسـتأجر بالوفـاء باألجـرة المسـتحقة خـالل المواعيـد المحـددة فـي المـادة )11( مـن هـذا القانـون، علـى . 1
أنـه ال يجـوز الحكـم باإلخـالء إذا قـام المسـتأجر قبـل الفصـل فـي النـزاع بـأداء األجـرة المسـتحقة مـع كافـة مـا تحملـه 
المؤجـر مـن مصروفـات التقاضـي، فـإذا تكـرر تأخـر المسـتأجر عـن سـداد األجـرة دون عـذر مقبـول جـاز الحكـم باإلخـالء.

 إذا قـام المسـتأجر بالتنـازل عـن اإليجـار أو اإليجـار مـن الباطـن عـن كل أو بعـض مـا اسـتأجره، بـأي وجـه مـن الوجـوه، . 2
باسـتثناء مـا ورد مـن إجـازة أو إذن فـي المـادة )17( مـن هـذا القانـون.

إذا قام المستأجر أو المستأجر من الباطن بشغل العين المؤجرة بما يجاوز العدد المتعارف عليه في السكنى.. 3
إذا اسـتعمل المسـتأجر العيـن المؤجـرة، أو سـمح باسـتعمالها بطريقـة تخالـف شـروط اإليجـار، أو تضـر بمصلحـة . 4

المؤجـر أو اسـتعملها فـي غيـر األغـراض المؤجـرة مـن أجلهـا.
إذا اسـتعمل المسـتأجر المـكان المؤجـر أو سـمح باسـتعماله بطريقـة ضـارة بالصحـة، أو مقلقـة للراحـة أو منافيـة . 5

للنظـام العـام واآلداب.
إذا رغب المالك في هدم العقار المؤجر إلعادة بنائه أو تعليته أو باإلضافة عليه أو تحويره، ويشترط لذلك:. 6

في حالة الهدم إلعادة البناء والتحوير، أن يكون قد مضى على إنشاء العقار خمس عشرة سنة على األقل.	 
أن يحصل المالك على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة.	 
عـدم إمكانيـة إجـراء التعليـة أو اإلضافـة مـع بقـاء المسـتأجر فـي العيـن المؤجـرة، وتجـرى التعليـة أو اإلضافـة 	 

بعـد صـدور قـرار مـن اللجنـة بتحقـق هـذا الشـرط وللجنـة االسـتعانة بمـن تـراه مناسـًبا مـن الخبـراء لتحديـد ذلـك.
أال يقتصر التحوير على العين المؤجرة دون سائر المبنى.	 
منح المستأجر مهلة لإلخالء قدرها ستة أشهر من تاريخ صدور التراخيص الالزمة من الجهات المختصة.	 
تكون األفضلية في استئجار العقار بعد إعادة بنائه أو تعليته أو اإلضافة عليه أو تحويره للمستأجر السابق.	 
فـي حـال عـدم قيـام المالـك بإجـراء إعـادة البنـاء أو اإلضافـة أو التحوير بعـد حصوله على التراخيـص الالزمة وبعد 	 

إخـالء المسـتأجر، جـاز الحكـم للمسـتأجر بالعـودة لشـغل العقـار مـع التعويـض أو بـأي منهمـا، وللجنـة أن تقـرر 
مقـدار التعويـض المناسـب علـى أن ال يتجـاوز مقـداره أجـرة سـنة.

إذا رغـب مالـك العقـار فـي شـغل العيـن المؤجـرة بقصد السـكنى بنفسـه، على أن ال يكون مالًكا لعقار آخر مناسـب . 7
للسـكن فـي منطقـة اختصـاص البلديـة الواقع بها العين المؤجرة، ويشـترط فـي هذه الحالة:

إخطار المستأجر قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء عقد اإليجار.	 
أن يشغل المالك العين المؤجرة فعلًيا بعد إخالئها من المستأجر ولمدة سنة بدون انقطاع.	 

فـي حـال عـدم قيـام المالـك بشـغل العيـن المؤجـرة فعلًيـا بغيـر عـذر مقبـول خـالل ثالثـة أشـهر مـن تاريـخ اإلخـالء، أو 
شـغله لمـدة تقـل عـن سـنة، أو فـي حـال قيامـه بتأجيرهـا إلـى مسـتأجر آخـر بعـد إخالءهـا مـن المسـتأجر، جـاز الحكـم 
للمسـتأجر بالعـودة لشـغل العقـار مـع التعويـض أو بـأي منهمـا، وللجنـة أن تقـرر مقـدار التعويـض المناسـب علـى أن ال 

يتجـاوز مقـداره أجـرة سـنة.
وفي جميع األحوال للجنة أن تمهل المستأجر المدة المناسبة لإلخالء، بحيث ال تتجاوز ستة أشهر.

Article (11) tenant monetary obligation: 
The tenant shall pay the agreed rental charge to the Lessor as follows:
- Within a period not exceeding 21 days from the due date agreed in writing if the leasehold is rented is for 

residential purposes unless otherwise agreed.
- Within thirty days from the due date agreed in writing if the leasehold is rented for a commercial, industrial or 

vocational purpose against a receipt indicating payment unless otherwise agreed.
- Payment of the rental charge due for a specific period against a receipt showing the rental value shall serve as 

a presumption of payment of the rental for the periods preceding such period unless the contrary is proved.
- If no written agreement exists, the due date shall fall at the beginning of each month.
- If the Lessor abstains from receiving the rental charge or fails to appoint a place for payment, the tenant 

may deposit the rental charge in the name of the committee with a national bank. The deposit receipt shall 
be considered a release for the tenant to the extent of the deposited amount. The tenant shall notify the 
committee of the deposit, without being permitted to withdraw such deposit without the consent of the Lessor 
or the decision of the committee.

- The Lessor may at his own request and subject to the consent of the committee chairman without the amount 
deposited in his favor.

Article (15)
The tenant shall pay for the consumption of water, electricity, telephone of the leasehold, any damages he may 
cause to the leasehold and any other fees he is legally required to pay as of the date he takes over the leasehold 
till the date of surrender to the Lessor unless otherwise agreed.

Article (22)
The tenant shall turn over the leasehold upon expiry of the tenancy contract. If he fails to complete the surrender 
procedures as agreed, he shall fulfill all the obligations stipulated in Article (15) hereof and pay the rental charge 
from the contract expiry date till the actual surrender date of the leasehold to the Lessor.

Grounds for Evacuation Article (23)
Subject to Article (20) hereof, the Lessor may ask the tenant to evacuate the leasehold only for the following 
reasons:
1. If the tenant fails to pay the due rental within the periods fixed in Article (11) hereof. However, no evacuation 

may be awarded if the tenant, before determining the dispute, pays the due rental wills all litigation costs 
incurred by the Lessor. If the tenant delays again in paying the rental without acceptable excuse, evacuation 
may be awarded.

2. If the tenant assigns or subrents all or some of the leasehold in any way with the exception of the permission or 
authorization in Article (17) hereof.

3. If the tenant or the subtenant occupies the leasehold with more than the number generally accepted for 
occupancy.

4. If the tenant uses or permits the leasehold to be used in a manner contrary to the tenancy contract conditions 
or impairing the Lessor’s interest or uses the leasehold for other purposes than those for which it is rented.

5. If the tenant uses or permits the rented place to be used in a way detrimental to health, rest-disturbing or 
contrary to public order or manners.

6. If the Lessor desires to demolish the rented property for rebuilding, elevation, additions or alteration, subject 
to the following:
- That, in case of demolition for rebuilding and alteration, the property has been built for more than fifteen 

years at least.
- That the Lessor must obtain the necessary permits from competent authorities.
- That the elevation or addition cannot be made if the tenant stays in the leasehold, and that the elevation or 

the addition is made after a decision concerning such condition is passed by the committee that may engage 
an appropriate expert to determine the presence of such condition.

- That the alteration is not confined to the leasehold, but to the whole building.
- The tenant is given a respite for evacuation equivalent to six months from the date necessary permits are 

issued by competent authorities.
- The former tenant shall have the priority to lease the property after it is rebuilt, elevated or expanded or 

altered.
- If the Lessor fails to rebuild, expand or alter the property after obtaining necessary permits and evacuation, 

a ruling for re-occupation and /or compensation may be awarded for the tenant. The committee may 
determine the appropriate compensation, provided that it does not exceed one year’s rental.

7. If the Lessor desires to occupy the leasehold for his own habitation, provided that he does not own another 
habitable property within the jurisdiction of the municipality in which the leasehold if located, subject however 
in such condition to:
- Serving the tenant a notice six months prior to the expiry date of the tenancy contract.
- That the Lessor occupies the leasehold actually for one uninterrupted year after being evacuated by the 

tenant.
If the Lessor fails to occupy the leasehold actually without acceptable excuse within three months from the 
evacuation date or occupies it for less than one year or rents it to another tenant after being evacuated by the 
former tenant, a ruling for re-occupation and /or compensation may be awarded for the tenant. The committee 
may determine the appropriate compensation, provided that it does not exceed one year›s rental.
In all cases, the committee may give the tenant a suitable respite for evacuation, provided that it does not exceed 
six months.

Please keep it simple and summarized                                                                             

مواد قانونية تهمك
What the law says? 5
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