Kingdom of Saudi Arabia

ﻇمﻌذج أﺠﺎﻘم وتسﻂﻐﻃ لﻌﺖﺛة ﺠﺿﻈﻐﺋ
بﻐاﻇات الﺿﺤﺷ
تارﻏﺘ الﺿﺤﺷ
المسﺂول ﺲﻆ الﺿﺤﺷ

بﻐاﻇات المﺂجر
اﻓﺠﻃ

ﻇﻌع الﻋﻌﻏﺋ

الﺔﻈسﻐﺋ

الﺊرﻏﺛ اﻗلﺿﺎروﻇﻎ

رﺻﻃ الﻋﻌﻏﺋ /اﻗﺻاﻄﺋ

رﺻﻃ الﺔﻌال

بﻐاﻇات المسﺎأجر
اﻓﺠﻃ

ﻇﻌع الﻋﻌﻏﺋ

الﺔﻈسﻐﺋ

الﺊرﻏﺛ اﻗلﺿﺎروﻇﻎ

رﺻﻃ الﻋﻌﻏﺋ /اﻗﺻاﻄﺋ

رﺻﻃ الﺔﻌال

بﻐاﻇات الﻌﺖﺛة ا�ﻏﺔارﻏﺋ
رﺻﻃ الﻌﺖﺛة

ﻇﻌع الﻌﺖﺛة
ﻄﺂﺐﺑﺋ

ﻇﺳﻃ

ﺖالﺋ الﺎأﺐﻐث

ﻗ

ﻇﻌع الﺶرف

ﻇﻌع الﺎﺿﻐﻐﺷ

ﺲﺛد الﺶرف

الﺎﺿﻐﻐﺷ

)

(ﺲﺛد وﺖﺛات

ﺲﺛد ﻄﺳﺛات الﺎﺿﻐﻐﺷ

تسﺔﻐﻀ ﺻراءة الﺳﺛادات
ﺻراءة الﺳﺛاد

الﺎارﻏﺘ

ﻄﻘﺖﺰات

الﺿﻋرباء
المﻐاة
الﺶاز

الﺎأﻄﻐﻆ
ﻏﻌجﺛ ﻄﺊﻂﺴ الﺎأﻄﻐﻆ

ﻇﺳﻃ

ﻗ

ﻄﺊﻂﺴ الﺎأﻄﻐﻆ )رﻏال ﺠﺳﻌدي(

جﺛﻏﺛ

ﻄسﺎﺳمﻀ
(،

(  ،اﺠﺎﺼﺊال)
ﻇﻌم ) (  ،ﻄﺳﻐﺤﺋ )
( ،
( ﺖمام)
(  ،ﻄطﺊﺘ )
ﺬﺳام)
( ..............................................
غرف أخرى)
ﻇﺳﻃ

ﻗ

رﺦﺛ الممﺎﻂﺿات
الﺗالﺋ ﺲﻈﺛ اﻗﻇﺎﺼال لﻂمﻈﺞل

الﺊﻈﺛ
ج.م

ت.غ.م

م

ب.ق

ت.س

المﻘﺖﺰات
ز

السﺼﺷ
اﻓرضﻐﺋ
الﺔﺛران
ﻄﺧابﻐح ا�ضاءة
أﺸﻐاش الﺿﻋرباء

غرﺸﺋ المﺳﻐﺤﺋ

اﻓبﻌاب
الﻈﻌاﺸﺜ
الﺎﺿﻐﻐﺷ
ﺣاﺣﺋ الﺳرض
جﻋاز ﺸﻐﺛﻏﻌ  /اﺠﺎﻐﺛﻏﻌ
ﺬﺼﻃ اﻗرﻏﺿﺋ
) ٣اﺣﺚاص ،ﺣﺚﺧﻐﻆ ،ﺣﺚص(
ﺬﺼﻃ الطاوﻗت
المﺶسﻂﺋ
الﺧﺗﻌن وأواﻇﻎ المائﺛة
اﺣﻐاء ﻄﺎﻈﻌﺲﺋ :ﺻاﺲﺛة تﻂفﺞﻏﻌن،ﺦﻌر،
وغﻐرﻊا

الﺗالﺋ ﺲﻈﺛ اﻗﻇﺎﺼال لﻂمﻈﺞل

الﺊﻈﺛ
ج.م

ت.غ.م

م

ب.ق

ت.س

المﻘﺖﺰات
ز

السﺼﺷ
اﻓرضﻐﺋ
الﺔﺛران
ﻄﺧابﻐح اﻓضاءة
أﺸﻐاش الﺿﻋرباء

غرﺸﺋ الﻈﻌم

اﻓبﻌاب
الﻈﻌاﺸﺜ
الﺎﺿﻐﻐﺷ
ﺠرﻏر الﻈﻌم  /ﻄﺼاس ﺾﺊﻐر  ٢ﺣﺚص
وﺖﺛات تﺚﺞﻏﻆ
ﺬﺼﻃ اﻗرﻏﺿﺋ
) ٣اﺣﺚاص ،ﺣﺚﺧﻐﻆ ،ﺣﺚص(
ﺬﺼﻃ الطاوﻗت
ﻄراﻏﺋ /تسرﻏﺗﺋ
ﺠﺔاد اﻓرضﻐﺋ
اﺣﻐاء ﻄﺎﻈﻌﺲﺋ :ﺻاﺲﺛة تﻂفﺞﻏﻌن،ﺦﻌر،
وغﻐرﻊا
ﻄﻘﺖﺰﺋ :ﻏﺔﺈ اﺠﺎﺚﺛام الرﻄﻌز الﺎالﻐﺋ ﺸﻎ ﺖالﺎﻋا ﺸﻎ ﺻسﻃ "وﺻﺌ اﻗﻇﺎﺼال" بﻋﺜا الﻈمﻌذج وأي ﺣﻎء آخر ﻏﺔﺈ وضﺳه ﺸﻎ المﻘﺖﺰات أو بالﺔﺞء الﺚاص باﻓﺣﻐاء اﻓخرى المﺎﻈﻌﺲه
ج.م  :جﻐﺛة وﻄﺼﺊﻌله

ت.غ.م  :تالفﺋ وغﻐرﻄﺼﺊﻌله

م  :ﻄفﺼﻌدة

ب.ق  :بالﻐﺋ ﺻﻂﻐﻘً

ت.س  :تالفﺋ واﺠﺎﺊﺛلﺌ

ز  :اُزﻏﻂﺌ بﻌاﺠطﺋ المالك ﺖسﺈ ﺬﻂﺈ المسﺎأجر

ﺲﻂى ﺾﻀ ﻄﻆ ﻄالك الﺳﺼار/ﻄﺛﻏر اﻗﻄﻘك والمسﺎأجر إﺾمال تﺼرﻏر ﺾﺤﺷ ﺖالﺋ المﻈﺞل السﺿﻈﻎ خﻘل  ١٥ﻏﻌم ﻄﻆ ﺣﺶﻀ المسﺎأجر لﻂمﻈﺞل .ﺸﻎ ﺖالﺋ ﺲﺛم تﺼﺛﻏﻃ ﻊﺜا الﻈمﻌذج إلى الﻋﻐﺆﺋ الﺳاﻄﺋ لﻂﺳﺼار ،ﺸﻎ
ﺖال تﻌجﺛ تﺊاﻏﻈات أو أضرار وﺻﺌ ا�ﻇﻋاء  ،ﺠﻐﺿﻌن ﻄرﺾﺞ الﺎﺗﺿﻐﻃ الﺳﺼاري ﻊﻌ المﺗﺿﻃ الﻈﻋائﻎ.

رﺦﺛ الممﺎﻂﺿات
الﺗالﺋ ﺲﻈﺛ اﻗﻇﺎﺼال لﻂمﻈﺞل

الﺊﻈﺛ
ج.م

ت.غ.م

م

ب.ق

ت.س

المﻘﺖﺰات
ز

السﺼﺷ
اﻓرضﻐﺋ
الﺔﺛران
ﻄﺧابﻐح ا�ضاءة
ﻄفاتﻐح الﺿﻋرباء

المطﺊﺘ

اﻓبﻌاب
الﻈﻌاﺸﺜ
الﺎﺿﻐﻐﺷ
دوالﻐﺈ المطﺊﺘ
ﻄﺔمﻌﺲﺋ الطﺊﺘ  /الفرن
الﺑﻘجﺋ
غسالﺋ وﻄﺔففﺋ الﺧﺗﻌن
المﺶسﻂﺋ
الﺧﺗﻌن وأواﻇﻎ المائﺛة
اﺣﻐاء ﻄﺎﻈﻌﺲﺋ :ﺻاﺲﺛة تﻂفﺞﻏﻌن،ﺦﻌر،
وغﻐرﻊا

الﺗالﺋ ﺲﻈﺛ اﻗﻇﺎﺼال لﻂمﻈﺞل

الﺊﻈﺛ
ج.م

ت.غ.م

م

ب.ق

ت.س

المﻘﺖﺰات
ز

السﺼﺷ
اﻓرضﻐﺋ
الﺔﺛران

غرﺸﺋ المﺳﻐﺤﺋ اﻓرضﻐﺋ

ﻄﺧابﻐح ا�ضاءة
ﻄفاتﻐح الﺿﻋرباء
اﻓبﻌاب
الﻈﻌاﺸﺜ
الﺎﺿﻐﻐﺷ
ﺣاﺣﺋ الﺳرض
جﻋاز ﺸﻐﺛﻏﻌ  /اﺠﺎﻐﺛﻏﻌ
ﺬﺼﻃ اﻗرﻏﺿﺋ
) ٣اﺣﺚاص ،ﺣﺚﺧﻐﻆ ،ﺣﺚص(
ﺬﺼﻃ الطاوﻗت
المﺶسﻂﺋ
الﺧﺗﻌن وأواﻇﻎ المائﺛة
اﺣﻐاء ﻄﺎﻈﻌﺲﺋ :ﺻاﺲﺛة تﻂفﺞﻏﻌن،ﺦﻌر،
وغﻐرﻊا
ﻄﻘﺖﺰﺋ :ﻏﺔﺈ اﺠﺎﺚﺛام الرﻄﻌز الﺎالﻐﺋ ﺸﻎ ﺖالﺎﻋا ﺸﻎ ﺻسﻃ "وﺻﺌ اﻗﻇﺎﺼال" بﻋﺜا الﻈمﻌذج وأي ﺣﻎء آخر ﻏﺔﺈ وضﺳه ﺸﻎ المﻘﺖﺰات أو بالﺔﺞء الﺚاص باﻓﺣﻐاء اﻓخرى المﺎﻈﻌﺲه
ج.م  :جﻐﺛة وﻄﺼﺊﻌله

ت.غ.م  :تالفﺋ وغﻐرﻄﺼﺊﻌله

م  :ﻄفﺼﻌدة

ب.ق  :بالﻐﺋ ﺻﻂﻐﻘً

ت.س  :تالفﺋ واﺠﺎﺊﺛلﺌ

ز  :اُزﻏﻂﺌ بﻌاﺠطﺋ المالك ﺖسﺈ ﺬﻂﺈ المسﺎأجر

ﺲﻂى ﺾﻀ ﻄﻆ ﻄالك الﺳﺼار/ﻄﺛﻏر اﻗﻄﻘك والمسﺎأجر إﺾمال تﺼرﻏر ﺾﺤﺷ ﺖالﺋ المﻈﺞل السﺿﻈﻎ خﻘل  ١٥ﻏﻌم ﻄﻆ ﺣﺶﻀ المسﺎأجر لﻂمﻈﺞل .ﺸﻎ ﺖالﺋ ﺲﺛم تﺼﺛﻏﻃ ﻊﺜا الﻈمﻌذج إلى الﻋﻐﺆﺋ الﺳاﻄﺋ لﻂﺳﺼار ،ﺸﻎ
ﺖال تﻌجﺛ تﺊاﻏﻈات أو أضرار وﺻﺌ ا�ﻇﻋاء  ،ﺠﻐﺿﻌن ﻄرﺾﺞ الﺎﺗﺿﻐﻃ الﺳﺼاري ﻊﻌ المﺗﺿﻃ الﻈﻋائﻎ.

رﺦﺛ الممﺎﻂﺿات
الﺗالﺋ ﺲﻈﺛ اﻗﻇﺎﺼال لﻂمﻈﺞل

الﺊﻈﺛ
ج.م

ت.غ.م

م

ب.ق

ت.س

المﻘﺖﺰات
ز

السﺼﺷ
اﻓرضﻐﺋ
الﺔﺛران
ﻄﺧابﻐح اﻓضاءة
ﻄفاتﻐح الﺿﻋرباء

غرﺸﺋ الﻈﻌم

اﻓبﻌاب
الﻈﻌاﺸﺜ
الﺎﺿﻐﻐﺷ
ﺠرﻏر الﻈﻌم  /ﻄﺼاس ﺾﺊﻐر  ٢ﺣﺚص
وﺖﺛات تﺚﺞﻏﻆ
ﺬﺼﻃ اﻗرﻏﺿﺋ
) ٣اﺣﺚاص ،ﺣﺚﺧﻐﻆ ،ﺣﺚص(
ﺬﺼﻃ الطاوﻗت
ﻄراﻏﺋ /تسرﻏﺗﺋ
ﺠﺔاد اﻓرضﻐﺋ
اﺣﻐاء ﻄﺎﻈﻌﺲﺋ :ﺻاﺲﺛة تﻂفﺞﻏﻌن،ﺦﻌر،
وغﻐرﻊا

الﺗالﺋ ﺲﻈﺛ اﻗﻇﺎﺼال لﻂمﻈﺞل

الﺊﻈﺛ
ج.م

ت.غ.م

م

ب.ق

ت.س

المﻘﺖﺰات
ز

الﺳﺤﺈ اﻓخﺪر

الﺗﺛ ﻏﺼﺋ الﺚارجﻐﺋ

المﺰﻘت
اﻓﺣﺔار
ﻄﺧابﻐح اﻓضاءة
ﻄفاتﻐح الﺿﻋرباء
الﻈﻌاﺸﺜ
وﺦﻘة ﻄﻐاه السﺼﻎ
باب الﺿراج
ﻇاﺸﻌرة الﺿﺊﻐرة
اﺣﻐاء ﻄﺎﻈﻌﺲﺋ :ورود ,جﻂسات  ,أدوات
 ,وغﻐرﻊا

أﺾمال تﺳﺊﺆﺋ الﻈمﻌذج وارجاﺲه إلى ﻄرﺾﺞ الﺎرﺖﻐﺈ ﺸﻎ ا�ﺠﺿان خﻘل  ١٥ﻏﻌم ﻄﻆ تارﻏﺘ ﺣﺶﻀ المسﺎأجر لﻂمﻈﺞل.
ﺖﺛد ﺖالﺋ السﺿﻆ ) اﺸﺗص الﺳﺼار وتأﺾﺛ ﻄﻆ ﺾﻀ ﺣﻎ ﻄﺛون بﺼائمﺋ اﻗﺐاث (.

ﻄﻘﺖﺰﺋ :ﻏﺔﺈ اﺠﺎﺚﺛام الرﻄﻌز الﺎالﻐﺋ ﺸﻎ ﺖالﺎﻋا ﺸﻎ ﺻسﻃ "وﺻﺌ اﻗﻇﺎﺼال" بﻋﺜا الﻈمﻌذج وأي ﺣﻎء آخر ﻏﺔﺈ وضﺳه ﺸﻎ المﻘﺖﺰات أو بالﺔﺞء الﺚاص باﻓﺣﻐاء اﻓخرى المﺎﻈﻌﺲه
ج.م  :جﻐﺛة وﻄﺼﺊﻌله

ت.غ.م  :تالفﺋ وغﻐرﻄﺼﺊﻌله

م  :ﻄفﺼﻌدة

ب.ق  :بالﻐﺋ ﺻﻂﻐﻘً

ت.س  :تالفﺋ واﺠﺎﺊﺛلﺌ

ز  :اُزﻏﻂﺌ بﻌاﺠطﺋ المالك ﺖسﺈ ﺬﻂﺈ المسﺎأجر

ﺲﻂى ﺾﻀ ﻄﻆ ﻄالك الﺳﺼار/ﻄﺛﻏر اﻗﻄﻘك والمسﺎأجر إﺾمال تﺼرﻏر ﺾﺤﺷ ﺖالﺋ المﻈﺞل السﺿﻈﻎ خﻘل  ١٥ﻏﻌم ﻄﻆ ﺣﺶﻀ المسﺎأجر لﻂمﻈﺞل .ﺸﻎ ﺖالﺋ ﺲﺛم تﺼﺛﻏﻃ ﻊﺜا الﻈمﻌذج إلى الﻋﻐﺆﺋ الﺳاﻄﺋ لﻂﺳﺼار ،ﺸﻎ
ﺖال تﻌجﺛ تﺊاﻏﻈات أو أضرار وﺻﺌ ا�ﻇﻋاء  ،ﺠﻐﺿﻌن ﻄرﺾﺞ الﺎﺗﺿﻐﻃ الﺳﺼاري ﻊﻌ المﺗﺿﻃ الﻈﻋائﻎ.

