ة بيانات عقد اﻻيجار

طلب ع د ب

Undertaking of accurate tenancy contract details Request form
Applicant Details
Tenant  مستأجر
Name
Mobile Number
ID Card Number

بيانات مقدم الطلب
Representative  مندوب

Agent  وكيل

Owner  اﳌالك
اﻻسم
رقم ال اتف اﳌتحرك
رقم ال و ة

Property Details

Unit  وحدة

Building  مب

Land  أرض

بيانات العقار

Area Name
Land Number
Building Name
Unit Number

Purpose of Request

Ejari Cancellation  إلغاء عقد اﻻيجار

اسم اﳌنطقة
رقم اﻷرض
اسم اﳌب
رقم الوحدة

Ejari Renewal  تجديد عقد اﻻيجار

الغرض من اﻻجراء

Ejari Registration يل عقد اﻻيجار



Tenant Details

بيانات اﳌستأجر

Tenant Name
Mobile Number
Email

اسم اﳌستأجر
رقم ال اتف اﳌتحرك
ال يد اﻻلك و ي

Provided the required documents

الوثائق اﳌطلوب توفر ا

 Emirates ID's or passport copies for all parties (for individuals) /
Copies of trade licenses for all parties (for companies)
 Original tenancy contract
 Affection plan or location layout approved by DM re ( Hatta )
 Copy of security deposit receipt voucher for leased unit issued by
DEWA resdenantion .
 ID Card copy with original of applicant /Delegate original card
The application will NOT be accepted Without the complete documents
above.
I, the undersigned commit that all of lease contract details and my personal
information are correct and responsible for the accuracy of all submitted
documents to register the lease contract as per Property Rental Affairs
Sector "PRAS " requirement.
Date:

For the Use of Real Estate Services Trustee :
Real Estate Services Trustee Center:
Application Auditor Name:
The applicant has been interviewed and all required
documents submitted were checked.
Signature:

 صور من بطاقات و ة اﻹمارات أو جوازات السفر ﻷطراف التعاقد
( صور من الرخص التجار ة ﻷطراف التعاقد )للشر ات/ ()لﻸفراد
 عقد اﻹيجار اﻻص
( خارطة البلدية او مخطط اﳌوقع اﳌعتمد من البلدية السك )مﻨطقة ﺣتا
 صورة من إيصال تأم ن توصيل ا دمة للوحدة اﳌؤجرة صادر من يئة
ّ
ك ر اء ومياه د ي أو اخر فاتورة اس ﻼك ك ر اء ومياه صادرة من يئة
.ك ر اء ومياه د ي
 صورة بطاقة ال و ة مع اﻻصل ﳌقدم الطلب او بطاقة اﳌندوب اﻻصلية
.ﻻ يقﺒﻞ الطلب إﻻ باكتمال جميع الوثائق اﳌطلو ة أعﻼه

 أن افة اﳌعلومات اﳌذ ورة عقد اﻹيجار و يانا ي،أ ع د أنا اﳌوقع أدناه
 كما أ ي أتحمل مسؤولية ة اﳌس ندات اﳌقدمة من،ال صية يحة
ج ل يل عقد اﻹيجار واﳌطلو ة من قطاع شؤون اﻹيجارات العقارة
.بد ي ل ذا الغرض

: التار خRequest Signature:

:توقيع مقدم الطلب

: ﻻستخدام ام ن ا دمات العقارة
:اسم مركز امين الخدمه
: اسم مدقق المعامله
تم مقابلة مقدم الطلب وتم تدقيق جميع المتطلبات والمستندات المقدمه
: التوقبع

