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  صفحات 3عاينة: م

صفحات 4اإلتفاقية الكامل:   

SHORT TERM RESIDENTIAL LEASE 
AGREEMENT 

 إتفاقية إيجار سكني قصيرة األمد

This Short Term Residential Lease Agreement 
(“Agreement”) is made [INSERT DATE] by and 
between: 

هذه إتفاقية إيجار سكني قصيرة األمد 

[ بين كل إدخال التاريخ)"اإلتفاقية"( أبرمت في ]

 من:
1) [INSERT], a company duly organized 

under the laws of [INSERT], under Trade 
License/Registration No. [INSERT], having 
a registered address at [INSERT ADDRESS] 
OR (if Individual) [INSERT NAME] holding 
[INSERT] passport no. [INSERT] having a 
registered address at [INSERT ADDRESS], 
hereinafter referred to as the "Landlord", 
and 

ً [، شركة أسست أصوالً إدخال] قوانين ل وفقا

بموجب رخصة/شهادة تجارية [، إدخال]

[، و لديها عنوان مسجل إدخالتحت الرقم ]

أو ) إذا كان شخصاً [ إدخال العنوانفي ]

[ يحمل جواز سفر إدخال اإلسم]طبيعياً( 

[ و لديه عنوان مسجل إدخال[ رقم ]إدخال]

يما بعد [، و يشار إليه فإدخال العنوانفي ]

 بـ "المؤجر"، و

1) 

2) [INSERT NAME] holding [INSERT] passport 
no. [INSERT] having a registered address 
at [INSERT ADDRESS], hereinafter 
referred to as the "Tenant". 

[ إدخال[ يحمل جواز سفر ]إدخال اإلسم]

[ و لديه عنوان مسجل في إدخالرقم ]

[، و يشار إليه فيما بعد بـ إدخال العنوان]

 "المستاجر"

2) 

In consideration of the rents, covenants and 
agreements hereinafter contained and 
reserved on the part of the Tenant, the 
Landlord hereby leases to the Tenant, to 
occupy and use for the Term, the following 
described property. 

ً لإليجارات و العهود و اإلتفاقات التالية  وفقا

والمتضمنة في هذه اإلتفاقية و المحفوظة 

لمصلحة المستأجر، قام المالك بتأجير العين 

الموصوفة فيما يلي للمستأجر إلشغالها 

 وإستخدامها لمدة زمنية. 
I. Property Description 1 وصف العين. 
A.  The Property.  [DESCRIBE PROPERTY 

LOCATION AND ADDRESS], hereinafter 
the “Furnished Unit”. 

[، هاو عنوانوصف مكان العين ] العين.

 ".ؤثثةالوحدة الميشار إليها فيا يلي "
 أ.

B. Furnishings.  The Furnished Unit shall be 
provided to the Tenant as a ready to live 
in unit, including,***  

ب أن تقدم الوحدة المؤثثة إلى يج .تأثيثال

المستأجر بحيث تكون جاهزة للسكن 

 ***وتتضمن 

 .ب

C. Services.   The Rental Amount shall 
include the provision of power, *** and 
outgoing local calls only. 

يجب أن يتضمن مبلغ اإليجار  الخدمات.

و الصادرة المحلية  ***تقديم الطاقة و 

 فقط.

 .ت

II. General Terms of Lease 2 األحكام العامة لإليجار. 
A. Term.  The provisions of this Agreement 

shall be in effect for ***may be renewed 
***, subject to Clause  II (C). 

يجب أن تسري أحكام هذه اإلتفاقية  المدة.

 )ت(. 2وفقاً للبند  ، ***
 .أ

B. Amendments and Alterations. ***  .ب. *** التعديالت و التغييرات 



 

2 

Short Term Residential Lease Agreement 

C. Termination. ت. اإلنهاء 
 (1) This Rental Agreement may be 

terminated by either Party upon *** 
اإلتفاقية من قبل أي  يمكن إنهاء هذه (1)

 ***من الطرفين 

 

 (2) Notwithstanding Clause (C)(1) 
above, in the event of breach by Tenant 
***.  In the event Tenant fails to cure the 
breach ***. 

( أعاله، في 1بالرغم من البند )ت( )(  2)

. في حالة فشل ***ر قام حالة أن المستأج

  ***المستأجر في إصالح الخرق 

 

D. No Right to Sublease. ***  .ث. *** ال يحق التأجير من الباطن 
E. Yielding Up. At the expiration or 

termination of this Lease to deliver to the 
Landlord the Furnished Unit Premises in 
good and substantial repair, *** 

عند إنتهاء أو إنهاء  إعادة العين المؤجرة.

هذا اإليجار، يجب تسليم الوحدة السكنية 

 ***المؤثثة، بعد إصالحها بشكل جيد 

 .ج

III. Rent and Security Deposit 3 اإليجار و إيداع الضمان. 
A. Rent.  The Landlord and Tenant agree 

that the monthly rent is [INSERT 
AMOUNT] (the “Rental Amount”). *** 
The first monthly Payment shall be 
payable ***. 

اتفق المؤجر و المستأجر على أن  اإليجار.

[ إدخال المبلغيكون اإليجار الشهري ]

يجب دفع أول  ***"(. مبلغ اإليجار)"

 ***ية دفعة شهر

 .أ

B. Security Deposit.  The Tenant shall be 
required to remit to the Landlord *** the 
performance of Tenant’s obligations 
under this Agreement.  In the event of 
breach, *** 

يجب على المستأجر أن  إيداع الضمان.

 ألداء إلتزامات ***يودع لدى المؤجر 

المستأجر بموجب هذه اإلتفاقية. في حالة 

 *** اإلنتهاك

 .ب

IV. Duties and Obligations of the Parties 4  و إلتزامات األطراف موجبات. 
A. The Tenant agrees: أ. افق المستأجر على:يو 
 (1) To pay Rent to the Landlord. (1.دفع اإليجار للمؤجر )  
 (2)       Not to remove, alter ***.     (2 )زالة أو تحويل عدم إ***  
 (3)  To maintain the Furnished Unit in 

good repair. 
( الحفاظ على الوحدة المؤثثة من خالل 3)

 صيانة جيدة.
 

 (4) ***. (4 )***  
 (5) To allow the Landlord or its 

authorized service providers access***. 
( السماح للمؤجر أو لمقدمي الخدمة 5)

 ***المفوضين بالدخول 
 

B. The Landlord agrees: :ب. يوافق المؤجر على 
 (1)  To give to the Tenant quiet 

possession of the Furnished Unit. 
( أن يقدم للمستأجر حيازة هادئة للوحدة 1)

 المؤثثة
 

 (2)  *** (2 )***  
C. Each Party Further Agrees: :ت. يوافق كل طرف الحقاً على 
 (1) ***   

 
(1 )***   

 (2) *** (2 )***   
 (3) *** (3 )***    
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V. GOVERNING LAW. 5 القانون الواجب التطبيق. 
A. Binding on Heirs. *** .أ. ***  ملزماً للورثة 
B. Governing Law. *** .ب. *** القانون الواجب التطبيق 
IN WITNESS WHEREOF, the Parties hereby 
enter into this Agreement as at the date first 
set forth above. 

هاداً على ذلك، أبرم األطراف هذه و إش

 اإلتفاقية في التاريخ المذكور أعاله.
 

SCHEDULE A 
LIST OF FURNISHINGS 

 

 الجدول أ

 الئحة األثاث

 
 

    

  

 


