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 المبلغ المتبقي:

 الدفع طريقة

 شبكة،تحويل كاش،

 

 في جاء لما وفقًا ًاآنف العقار الثاني للطرف األول الطرف يؤجر أن على تم االتفاق بين الطرفين بعون اهلل تعالى

  :اآلتية الشروط وضمن أعاله

 حق وله ، نقص أو وخلل عيب أي من سليمة ممتازة بحالة للمستأجر (       ) رقم الفندق شقة تسليم .1

 أدناه وتوقيعه آخر لغرض استعمالها له يجوز وال أعاله فقط للسكن عليه المتفق بالشكل االستفادة

 الممتلكات من شيء تلف حالة وفي ، أوضاعها على ووافق رغبته وفق المأجور استلم بأنه منه

    دارة.اإل تقرره الذي المناسب التعويض دفع عليه فيجب

 على تكون شأنها من التي يلزم ما وكل وسباكة وكهرباء ماء من العادية اإلصالح نفقات إن .0

  .الشقة تركه عند التعويض أو قيمتها طلب أو أخذها له يحق وال المستأجر

د موا أو-اهلل سمح ال - حريقًا ُتسبب لاللتهاب قابلة أو نارية مواد العقار في يضع أن المستأجر ُيمنع .3

 للراحة مقلقة أشياء استعمال أو والشرع بالصحة أو ما يخل باألمنخطرة أو مضرة 

 فناء أو األسطح أو الدرج أو الشقق إشغال عدم وكذلك ينتج، عما شخصيًا مسؤواًل ويكون

  .البلكونات في بضاعة أي تخزين وعدم الصناعة، ومعدات كالبضاعة عفش يبأ العمارة

  .للغير منه جزء أو العقار تأجير للمستأجر يجوز ال .4

  .(                                 ) الطرف على الكهرباء تكون فاتورة .5
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 يكون وإال خطيًا المؤجر بموافقة إال معالمه تبديل أو العقار في شيء إحداث للمستأجر يجوز ال .6

حق بمطالبة المستأجر إعادة المأجور إلى حاله ال الحالة هذه في وللمؤجر يغيره أو يحدثه عما مسؤواًل

  السابق.

 الشقة تسليمه عند له ُيعاد( ريال               ) ى الشقة أو الغرفة قدرهعل تأمين دفع المستأجر على .7

  . مهااستالتم  كما ونظيفة جيدة بحالة

منتهيًا ويتحمل  العقد يعتبر المدة بانتهاء المحدد الوقت في المستأجرة العين خالءإ عدم حال في .8

  .والسنوي الشهري لإليجار وذلك مسؤولية التأخير

 أمام لالمسؤو فهو ذلك ثبت وإذا نظامية إقامات يحملون ال الذي األجانب تسكين للمستأجر يحق ال .9

  .المختصة الجهات

 عند مغادرة العميل للشقة، منعًا واإلضاءة واألجهزة الكهربائية إغالق التكييف من التأكد .12

   عنها. مسؤواًل وسوف يكون -اهلل ال قدر – أخطار لحدوث

 المدة انتهاء قبل بذلك اإلدارة إشعار عليه الشقة إخالء أو المدة رغبة المستأجر في تجديد حال في .11

  .ةمناسب بفترة

  .عليها المتعاقد المدة انتهاء قبل المغادرة حالة في اإليجار قيمة استرداد في الحق للمستأجر ليس .10

  .كامل يوم احتساب ويتم توقيعه بعد العقد إلغاء للعميل يحق ال .13

  .برغبتهم واألجنحة الممرات في تركهم وعدم أطفالكم على حافظةالم .14

 كل عن ذلك بعد التأخير احتساب ويتم أقصى، كحد ظهرًا الثالثة( 3) الساعة تمام في الخروج موعد .15

 لإليجار وذلككاملة  ليلة قيمة يحسب ذلك ريال بحد أقصى ساعتين وبعد (52) منها جزء أو ساعة

  .اليومي

   .بالمويه العامة المحكمة الدعوى إقامة في المكاني االختصاص يكون التنازع عند .16

 شروط إضافية أخرى ...................................................................................... .17

 

  واهلل الموفق ،،
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