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PART (B)                                                                           )                        ب(  الجزء  
 

TERMS AND CONDITIONS :LEASE 
CONTRACT FOR WAREHOUSE 

 عقد إيجار مستودع: الشروط واألحكام 

   
Date :    التاريخ   : 
   
RECITALS  ثياتالحي 

 
It is hereby agreed by and between the Lessor 
and Lessee the following terms and conditions, to 
be read in conjunction with the Particulars 
contained in Part A of this Lease Contract: 

ة مع    تم االتفاق بين المؤجر والمستأجر على أن تقرأ الشروط واألحكام التا            لي
 .  من عقد اإليجار) أ(البيانات الواردة في الجزء 

 

The Lessor has leased to the Lessee and the 
Lessee accepts its occupation in the Leased 
Property as Lessee according to the terms and 
conditions, specified hereunder:- 

أجر استئجار العقار الموصوف آنفا من   أجر المؤجر للمستأجر وقبل المست     
 المؤجر  وفقا للشروط واالحكام المدرجة أدناه ، 

1. Lease Objectives   :  1. غرض االيجار: 
As referred to in Part (A): Particulars   الخاص بالبيانات) أ ( وفقًا لما هو مبين في الجزء. 
2. Contract Period    :    2.  مدة العقد : 

Contract Period as stated in Part A (Particulars), 
commences from the date of this Contract, (‘the 
effective date’). 

د      ) أ( تبدأ مدة العقد المحددة في الجزء      ذا العق اريخ ه ات من ت الخاص بالبيان
 ).تاريخ سريان العقد(

3.          Terms  of Payment  3. شروط الدفع: 
 

The total Annual Rent Amount as stated in Part A 
(Particulars) shall be paid in one lot in advance 
upon signing the Contract, and thereafter at the 
beginning of the First day of each contractual 
year. 

دما     الخاص بالبي  ) أ( دفع بدل االيجار السنوي المحدد في الجزء           يتم  ات  مق ان
ل              , دفعة واحدة عند توقيع العقدِ     وم األول من آ ة الي ك في بداي د ذل ثم يدفع بع

 . سنة تعاقدية
 
 

4. Rent Incremental :  4 .زيادة بدل اإليجار   
The Annual Rent Amount (as mentioned in 
paragraph 3 above), shall be subject to review 
every two (2) years from the effective date, and 
more specifically two (2)  months before the end 
of each two year from the effective date, as per 
the prevailing market value  

ار    .    دل االيج ة ب تم مراجع رة   ( ي ي الفق وارد ف اله3ال ن   ) أع نتين م ل س آ
اء ال            ل شهرين من انته دا قب ة سنة   تاريخه وتحدي ًا ألسعار السوق       الثاني وفق

 .السائدة
 
 
 

5.     Covenants of the Lessee:   5      .تعهدات المستأجر: 
   
The Lessee hereby covenants to the Lessor for 
itself, its successors in title and assigns that the 
obligations herein shall continue throughout the 
Period as follows: 

ه والمحال                يتعهد المستأجر بموجب هذا العقد باألصالة عن نفسة وعن خلفائ
ى النحو                إليهم بأن تستمر اإللتزامات الواردة في هذا العقد خالل مدة العقد عل

 :  التالي

5-1 To pay the said Annual Rent Amount and 
yearly maintenance charges in accordance with 
the Terms of Payment mentioned in Part A 
(Particulars) free from any/all deductions. 

دفع     5-1  دفع بدل اإليجار السنوي وتكاليف الصيانة السنوية وفقًا لشروط ال
 . الخاص بالبيانات دون أية إستقطاعات) أ(الواردة في الجزء 

5-2 To bear, pay, and fulfill all rates, taxes, 
assessments, duties, charges, electricity charges, 
charges for all common services and utilities etc 
assessed or imposed upon or payable in respect of 

فع جميع األعباء والرسوم والضرائب وإستهالك الكهرباء أن يتحمل ويد 5-2 
ا                 دفع فيم ة ال تم فرضها أو المتوجب وتكاليف الخدمات العامة والمرافق التي ي
اغل      تأجر أو ش ؤجر أو المس ى الم رض عل ي تف ك الت أجور أو تل ق بالم يتعل

 .المأجور 
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the Leased Property or imposed upon the 
‘Lessor’, the ‘Lessee’ or ‘Occupant’. 

 
 

5-3 If the yearly lease rent of the Leased Property 
or any other charges pertaining thereto is not paid 
on the due date, the amount of AED 1,000 (One 
Thousand Dirhams) per month shall be charged 
as a delay penalty at the option of the Lessor. For 
these purposes delay for a part of the month shall 
be construed as full month. 

ة           3 -5   إذا لم يقم المستأجر بدفع بدل اإليجار السنوي أو المصروفات المتعلق
ار تأجربالعق دد    المس د المح ي الموع غ    ف ب مبل ف (1000يحتس م ) أل دره
ر آسر الشهر            وفقًا لخيار المؤجر     آغرامة تأخير  شهريًا ذا الغرض يعتب ، وله

 .شهرًا آامًال

5-4 To bear and pay for the installation and rent 
of the separate water meter where necessary in 
the Leased Property, electricity and water from 
the mains consumed on or supply to the Leased 
Property, and for all telecommunication charges. 
 

داد5-4  ار ع ب وإيج اليف ترآي دفع تك ل وي اه أن يتحم ان  منفصل أين مي ا آ م
ع     اء وجمي اء والكهرب تهالك الم اريف اس ذلك مص أجور وآ ي الم ضروريا ف

 نفقات االتصاالت

5-5 In the event that the Lease is terminated at the 
option of the Lessee within the First Three (3) 
years of the contract, the Lessee shall be liable 
for Three (3) months lease rent as penalty. 

ي 5-5  ار  ف ًا لخي د وفق اء العق ال إنه تأجر ح ة  المس الل الثالث نوات ) 3(خ س
ة    ار عن ثالث دل اإليج دفع ب تأجر ب زم المس د، يلت ن العق ى م هر ) 3(األول اش

 .آغرامة

5-6 The Lessee shall neither sub-lease, nor assign 
the Leased Property or any part thereof to any 
third party, nor shall share the Leased Property, 
in whole or in part, with any natural or corporate 
person, or permit any of the aforesaid to occupy 
the Leased Property without a prior written 
consent of the Lessor. 

أجير ا 5-6  ه ال يجوز للمستأجر ت ازل أو تخصيص أي جزء من ار أو التن لعق
وي في                         ه اشراك أي شخص طبيعي أو معن ا ال يجوز ل اطن آم لغيره من الب

 .اشغال العقار أو السماح له بذلك بدون موافقة خطيه مسبقة من المؤجر

5-7 To maintain in good and condition the 
interior of the Leased Property and the Lessor's 
fixtures therein and to properly repair or replace 
such of them as may become worn out, lost, unfit 
for use or destroyed. 

ة     5-7  ات الخاص ى الترآيب أجور وعل داخلي للم كل ال ى الش ة عل المحافظ
دة وصالحة لالستعمال                    ة جي ه في حال وان , بالمؤجر القائمة أو الموجودة ب

وم  ودة      يق تعمال والمفق الحة لالس ر الص ة وغي تهلكة والتالف تبدال المس باس
 .بترآيبات أخرى مماثلة 

 
5-8 Not to make or carry out or allow to be made 
or carried out any alteration or addition 
whatsoever to the Demised Premises without the 
prior written consent and approval of the Lessor. 

ت   5-8  ا آان افات مهم رات أو إض ة تغي ام بأي ماح بالقي ام أو الس دم القي ع
 .للمأجور دون الحصول مسبقًا على موافقة ومصادقة المؤجر الخطية 

5-9 The Lessee shall at the expiration or sooner 
determination of the Lease Contract peacefully 
handover the Leased property including at the 
option of the Lessee, any additions to the Leased 
Property and all other improvements thereto 
except if the Lessor opts to require the demolition 
of the additions to the Leased Property and all 
other improvements. The demolition shall be 
without material injury to the Leased Property 
and at the expense of the Lessee. 

يلتزم المستأجر عند إنتهاء مدة هذا العقد أو إنهاءه قبل موعده المحدد               5-9 
ة    ؤجر،  أي ار الم ًا لخي امًال ، وفق لمية ش الطرق الس ؤجر ب ار للم ليم العق بتس
ى      ت عل ي أدخل ينات الت ن التحس ا م تأجر وغيره ار المس ى العق افات عل إض

ة المستأج              ى نفق ة    العقار إال إذا طلب المؤجر قيام المستأجر وعل ة آاف ر بإزال
ى  ت عل ي أدخل ا من التحسينات الت ار المستأجر وغيره ى العق اإلضافات عل

 .العقار دون إحداث أضرار مادية بالعقار المستأجر
      

 

5-10 To use the Leased Property exclusively and 
strictly as per the objects aforementioned in 
Particulars (A).   
 

ات         حصريًا  تخدام المأجور   اس  5-10  ا في جزء البيان لألغراض المشار اليه
 . فقط)أ(
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5-11 Not to use the Leased Property or permit the 
same to be used for any purpose or in any manner 
which may be injurious to the Leased Property, 
except with prior written approval in writing by 
the Lessor. 

عدم استعمال المأجور أو السماح باستعماله ألي غرض أو بأي شكل              5-11 
 .قد يضر بالمأجور إال بموافقة المؤجر الخطية المسبقة

5-12 Ensure that all waste of whatsoever nature is 
safely and properly disposed. 

ن أي   5-12  ات م ع النفاي ة جمي مان معالج ا  ض تخلص منه ت وال ة آان  طبيع
 .بصورة آمنة ومناسبة

 
5-13 During the duration of the Lease Contract, 
the Lessee shall insure and keep insured every 
item of an insurable nature thereon including all 
fixtures and fittings with an insurance company 
acceptable to the Lessor against any loss or 
damage by fire and such other risks as the Lessor 
may deem necessary in a sum equal to the cost of 
reinstating and replacing the same. The Lessee 
shall secure a broad form Comprehensive 
coverage policy of public liability insurance 
against loss or liability caused by or connected 
with the Lessee’s occupation and use of the 
Leased Property with a combined single limit for 
each occurrence in an amount to be agreed by the 
Lessee and the Lessor relative to the loss incurred 
by Lessor. 
 
Copy of the insurance policy shall be furnished to 
RAK Warehouse Leasing 
 

ار             5-13   يقوم المستأجر  أثناء سريان عقد اإليجار بإجراء التأمين على العق
زات              المستأجر ك التجهي ا في ذل ا بم أمين عليه  واألشياء التي يمكن إجراء الت

 يوافق عليها المؤجر ضد الخسائر        والترآيبات لدى أحد شرآات التأمين التي     
ؤجر  ا الم ي يراه رى الت اطر األخ ق والمخ ن الحرائ ة ع رار الناجم واألض

اء واإلحالل       ة    . ضرورية بمبلغ مساويًا لتكلفة إعادة البن وفر المستأجر وثيق ي
ة أو   ائر أو المسؤولية الناجم املة  ضد الخس ة الش أمين المسؤولية المدني ت

غ           لمستأجر للعقار المتعلقة بشغل وإستخدام ا    ة بمبل ل حادث  بحد واحد جامع لك
  . التي يتكبدها المؤجرللخسائر بالنسبةيتفق عليه المؤجر والمستأجر 

 
 

أجير المستودعات ذ    راس الخيمة    شرآة   يتم تزويد    ة    م .م.لت بنسخة من وثيق
 . التأمين

 

5-14. The Lessee shall strictly observe and abide 
by all applicable rules and regulations laid down 
by the Lessor for the security and better 
protection of the Leased Property and also to 
ensure that the employees of the Lessee and its 
visitors to the Leased Property shall also strictly 
observe and abide by the same and shall keep the 
Lessor free and harmless from any disputes and 
interruptions pertaining to its occupation over the 
Leased Property. 
 

ؤجر        14 -5  عها الم ي يض ة الت وانين واألنظم اة الق تأجر بمراع زم المس يلت
وانين      ذه الق ه وزواره له ال موظفي ن إمتث د م ار والتأآ ة العق المة وحماي لس
ق بشغل المستأجر       ة منازعات تتعل راء ذمة المستأجر من أي ة، وإب واألنظم

 . للعقار المستأجر

5-15 The Lessee shall render free and harmless 
from any liabilities, claims, actions or 
proceedings filed or to be filed by a third person 
arising from or in connection with the acts or 
omissions of its employees/workers residing in 
the Leased Property including their visitors. 
 

تأجر ا   5-15  ي المس ات أو     يخل ه إلتزام اه أي ؤولية تج ن المس ؤجر م لم
ر   ل الغي ديمها من قب تم تق ة أو ي ة مقدم ات أو دعاوي إجراءات قانوني مطالب

ه           رك موظفي ل أو ت ار       / والناشئة عن أو المتعلقة بفع ه المقيمين في العق عمال
 .المستأجر ويشمل ذلك زواره

5-16 The Lessee shall comply with all applicable 
laws and regulations of Ras Al Khaimah, UAE 
and any amendment thereto.  
 

/ يلتزم المستأجر بمراعاة القوانين واالنظمة السارية في راس الخيمة   5-16 
 .دولة االمارات العربية وأية تعديالت قد تطرأ عليها 

6.       Rights of the Lessor : 
 

 :حقوق المؤجر.       6 

6.1 The Lessor or its representative(s) may enter 
into the Leased Property for inspection purposes 
at all reasonable times during the Contract 

يحق للمؤجر أو من يمثله الدخول الى العقار بقصد فحصه ومعاينته في              6-1 
ي  الم الخط ع اإلع د َم دة العق الل م ه خ بة والمعقول ات المناس ع االوق جمي
ار                ى العق دخول إل ه ال ه يحق للمؤجر وموظفي ر أن ى المستأجر غي المسّبق إل
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validity with a prior written intimation to Lessee. 
However, in the event of any emergency and if 
required, the Lessor and its personnel shall have 
the right of free entry on and across the Leased 
Property at anytime without prior written 
intimation. 
 
6.2 In the event of early termination of the lease 
at Lessee’s option, the Lessee shall serve the 
Lessor with a six (6) months prior notice. 

ى المؤجر     ) 6(ستة   يلتزم المستأجر بتوجيه إشعار مسبق مدته        6-2  أشهر إل
 .   لمحددفي حال رغبة المستأجر في إنهاء هذا العقد قبل موعده ا

  
6.3 In the event the Lessee shall commit a breach 
of the terms and condition of this Contract, rules 
and regulations issued by the competent 
Authority, to which the Leased Property is 
subject to or commits any default particularly 
described in Clause 8 herein under, the Lessor 
shall have the right to terminate the Contract and 
demand for immediate eviction of the Lessee, and 
repossess the Leased Property.  
   

د وخاصة                      6-3  ذا العق ام ه أي من شروط وأحك  وفي حال اخالل المستأجر ب
 من هذا العقد أو خالف القوانين واألنظمة الصادرة  8 الفقرةالواردة أدناه في    

ان للمؤجر الحق في        , عن السلطة المختصة الخاضع لها العقار المستأجر          ف
 .أن يخلي المستأجر من العقار فورا وإسترداد العقار

6.4 In the event the ownership over the Lessee 
(being a company/establishment) has changed to 
at least 50% of the total shareholdings in the 
overall Lessee’s capital as a result of any transfer, 
sale or disposition of all or part of the shares in 
the Lessee, the Lessor has the right to demand 
adjustment to the rentals. In such a case, the 
Lessor shall have the right to revise the rental 
value. In case the new management of the Lessee 
(being a company/establishment refuses to agree 
with such demand for adjustment, such refusal 
shall be considered as a default on the part of the 
Lessee and the Lessor shall have the right to 
invoke Sub clause 6-3.  
 

ة المستأجر     6-4  بنسبة  ) مؤسسة / سواء آانت شرآة   (في حال تغيير ملكي
على األقل من نسبة المساهمة اإلجمالية في رأس المال نتيجة للتنازل           % 50

ًا، يحق للمؤجر                     ًا أو جزئي عن أو بيع أو التصرف في حصص المستأجر آلي
يهم     المطالب ان أو ممثل وم الطرف ة يق ذه الحال ي ه ار، وف دل اإليج ديل ب ة بتع

ا        بإبرام إتفاقية تتعلق بتعديل بدل اإليجار بالشروط واألحكام التي يوافق عليه
د   ذا العق ديًال له ة تع ذه اإلتفاقي ر ه ان، وتعتب ال رفض اإلدارة . الطرف ي ح وف

ديل،    الموافقة ع) مؤسسة/ سواء آانت شرآة (الجديدة للمستأجر    ذا التع ى ه ل
د                 ) 3(ويعد ذلك إخالًال بالعقد من جانب المستأجر ويحق للمؤجر تطبيق البن

 .6من الفقرة 

7. Rights Granted to the Lessee 
 

   الحقوق الممنوحة للمستأجر7 

7-1 The full and free right of access to and egress 
from the Leased Property, subject to any 
regulations which the Lessor may from time to 
time  impose for the safety and security of the 
area 

 

  الحرية الكاملة المطلقة في الدخول إلى والخروج من العقار المستأجر             1 -7 
ى سالمة               اظ عل مع مراعاة األنظمة التي يفرضها المؤجر من حين آلخر للحف

 . وأمن المنطقة

7-2 The use of all pipes and cables which connect 
the Leased Property with main supplies of water, 
electricity and drainage either exclusively or 
jointly with other parts of the Lessor's premises. 

المصدر   إستخدام آافة المواسير والكابالت التي تصل العقار المستأجر ب          7-2 
الرئيسي للمياه والكهرباء والصرف سواء آان ذلك حصريًا أو باإلشتراك مع            

 .األجزاء األخرى من المباني التابعة للمؤجر

7-3 The use of common facilities, subject to the 
payment of applicable charges etc 

وم المع7-3  دفع الرس ك ل ع ذل ة ويخض ق العام تخدام المراف ا   إس ول به م
 .وغيرها

  
8. Events of Default and Termination of Contract:  8       .حاالت اإلخالل وإنهاء العقد 
Any of the following shall be considered as 
Events of Default: 

 -:تعتبر احدى الحاالت التالية اخالال بالعقد  

8-1 Lessee's failure to pay the rent on the due 
date. Bounced cheques shall be considered as a 
failure to pay the rent on time and consequently 

عدم دفع المستأجر بدل االيجار في موعده المحدد ، هذا وتعد الشيكات  8-1 
  .المرتجعة فشال في دفع االجرة في موعدها ومن ثم اخالال بالعقد 
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as breach of contract. 
8-2 If Lessee causes environment pollution (air, 
water, sound) resulting to severe environmental 
damages. 

تلوث الهواء أو المياه أو التلوث ( التسبب في احداث تلوث بيئي   8-2 
 . رتب عنه اضرارا بليغه) الصوتي

 
8-3 If the Lessee violates any terms and 
conditions of this Lease Contract.  

 . إذا خالف المستأجر أي من شروط وأحكام هذا العقد8-3 

8-4 If the Lessee violates any rules and 
regulations of the Authority and fails to 
compound the same by paying the penalty as per 
said rules and regulations. 

لمستأجر أّي لوائح وتعليمات واردة في هذا العقد أو خالف أذا أنتهك ا 8-4 
 .وفشل في دفع الغرامة المترتبة عليه, القوانين واألنظمة المرعية في الهيئة

 

8-5 it appeared that the Lessee has sub-leased, 
assigned or parted with possession of any part of 
the property or created any charge over the 
Leased Property without the Lessor's written 
approval. 

ازل أو تخصيص أي                  8-5  اطن أو التن أجير من الب اذا ثبت قيام المستأجر بالت
 . جزء من الملكية للغير بدون موافقة المؤجرالخطية

8-6 If the Lessee enters into liquidation or 
bankruptcy or fails to renew the license within a 
month after its expiry without valid cause 
acceptable by the Lessor. 

د              8-6  م بتجدي م يق ه أو تعرض لالفالس أو ل اذا قام المستأجر بتصفية اعمال
 . ترخيصه خالل شهر من انتهائه دون سبب معقول يقبله المؤجر

9- Lease Renewal :   9     .  العقدتجديد : 
 

This Contract shall be renewable with the 
approval of both the Parties and subject to the 
terms and conditions they have reached. In case 
either Party is not desirous to renew this 
Contract, it shall notify the other Party of such 
intention in writing at least six (6) months before 
the due date of the expiry of this Lease Contract 
and the Lessee shall vacate the Leased Property 
at the expiry of the lease Period. 
 

ى                ا ، عل ان عليه يجدد العقد بموافقة المؤجر والمستأجر وبالشروط التي يتفق
ه ان يخطر الطرف االخر                  انه اذا لم يرغب    د وجب علي  احد الطرفين بالتجدي

ل  د قب ي التجدي ه ف دم رغبت تة بع د،  ) 6(س اء العق ن انته ل م ى االق أشهر عل
 . ويقوم المستأجر بإخالء العقار المستأجر عند إنتهاء مدة اإليجار

10 - Special Remedy of the Lessor in of 
Lessee’s Breach  

 صة بالمؤجر في حال إخالل المستأجر  التدابير الخا10 

The Lessee admits that in case of breach of any 
provision of this Contract, the Lessor shall have a 
right of lien on the goods stored in the Leased 
Property and have complete right for the disposal 
of the goods and realize the amounts, as 
compensation, damages, costs etc. 

د يحق للمؤجر الحجز                         ذا العق ام ه ه في حال اإلخالل بأحك يقر المستأجر بأن
ي           ل ف ق الكام ؤجر الح تأجر وللم ار المس ي العق ة ف ائع المخزن ى البض عل
اليف      ات والتك الغ والتعويض ة المب تيفاء آاف اعة وإس ي البض رف ف التص

 .وغيرها
 

11- Governing Law and Jurisdiction:  11      .المعمول بهالقانون : 
 

This Contract shall be governed by and 
interpreted in accordance with Ras Al Khaimah 
applicable laws.  In case, any dispute arises out of 
this Contract between the Parties in respect of its 
implementation, interpretation or termination, 
such dispute shall be settled amicably between 
the Parties. Failure to reach an amicable 
settlement within a month from the date of 
raising such dispute by either Party, the dispute 
shall be referred to RAK Civil Court being the 
competent court and having the exclusive 
jurisdiction. 

يخضع العقد في تفسيره الحكام القوانين النافذة في راس الخيمة وفي حال              
اؤه         ثار أي خالف بين الطرفين بشأن العقد من حيث تطبيقه أو تفسيره أو انه

ين المؤجر والمستأجر            ا ب ى    فيتم تسوية الخالف ودي ذر التوصل ال ، واذا تع
ذا الخالف فيحال               ارة احد الطرفين له ا خالل شهر من اث تسوية ودية بينهم

 . عندئذ لمحاآم راس الخيمة المدنية باعتبارها المختصة بنظر الخالف
 
 

12- Language and Counterparts:   12     .اللغة ونسخ العقد: 
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This Contract has been executed in both English 
and Arabic languages in two (2) original 
counterparts, one for the Lessor and the other one 
for the Lessee. 
 

ة من نسختين أصليتين ليحتظ             ة واالنجليزي اللغتين العربي د ب ذا العق   حرر ه
  .المؤجر بنسخه والمستأجر بنسخة أخرى

13 – Non - Waiver of Rights  13- عدم التنازل عن الحقوق  
Failure by either Party to enforce at any time any 
of the provisions of this Lease Contract or any 
rights in respect thereto shall not be construed as 
a waiver of such provisions or rights or any of 
them or in any way affect the validity hereof. The 
failure of either Party to enforce any of the said 
provisions or rights shall not preclude such Party 
from later enforcing or exercising the same or 
any other provisions of the same or any other  
provision or rights hereunder.                          

د أو          ذا العق ام ه ال يفسر أي إخفاق من جانب أي طرف في تنفيذ أي من أحك

ام أو           ذه األحك ازل عن ه ة تن ممارسة أي من حقوقه بموجب هذا العقد بمثاب

الحقوق أو أن يؤثر بأي طريقة على صحتها، وال يمنع إخفاق أي طرف في               

ذ        تنفيذ أي من هذه األحكام أو الحقوق قيام هذا           الطرف في وقت الحق بتنفي

وق       ام أو الحق ن األحك ا م وق أو غيره ذه الحق ة ه ام أو ممارس ذه األحك ه

 .المقررة بموجب هذا العقد
 

14- Declaration:  14      .إقرار : 
 

By signing this Contract, the Lessee 
acknowledges that the Leased Property has been 
inspected and handed over to him by the Lessor, 
in good and tenantable condition and it agrees to 
abide with all the terms and conditions of this 
Contract and the Lessor also declares that it has 
obtained a lawful title over the Leased Premises. 
 

ذا          ى ه ع المستأجر عل ه              يعتبر توقي د معاينت ار بع ه بتسلم العق رار من د اق  العق
ام               ة شروط وأحك زام بكاف ى اإللت والتأآد من صالحيته ويوافق المستأجر عل

    .هذا العقد، آما يقر المؤجر بأن لديه الملكية القانونية للعقار المستأجر
 

In witness thereof, this Lease Contract is signed 
on the date first written above by the Lessor and 
Lessee or their duly authorized representatives. 

تأجر او وآ    ؤجر والمس ع الم ك وق ى ذل هادا عل ا المفوضين أصوال  ياش ليهم
 . على هذا العقد في اليوم والتاريخ المبينين في مقدمته 

 
   
For Lessor (RAK Warehouse Leasing L.L.C.) 
 

  )م.م. ذلتأجير المستودعاترأس الخيمة آة شر(المؤجرعن  

 

________________________________________ 

  

  

 

 

For ‘Lessee: 

 
 

 (Authorized Signatory) 

 :عن المستأجر 

 

________________________  

 ):المفوض بالتوقيع(
 

 


