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This Lease is entered into in Madinat Yanbu Al-Sinaiyah, 
Kingdom of Saudi Arabia this ______ day of 
_______________ 14___ corresponding to the  
________ of ______________ 20___. 

ة   ة العربي ع الصناعية بالمملك ة ينب لقد تم إبرام ھذا العقد في مدين
ام  -------من شھر  ----------السعودية في اليوم  ـ -------ع ھ

 م)--------عام  ---------من شھر  ----------(الموافق لليوم 
 

ON THE OTHER HAND  : بين كل من 
 
The Royal Commission for Yanbu, represented by 
General Manager, Strategic Planning & Investment 
Development duly authorized to enter into this lease; 

عا  ة بينب ة الملكي ة  لھيئ ،  -------------------------------ممثل
تثمار ، والمفوض  مديرعام التخطيط اإلستراتيجي وتطوير اإلس

 بإبرام ھذا العقد ، من جھة .
 

AND ON THE OTHER,  و 
______________________________________________
________  “The Investor” represented by duly authorized 
to enter into this lease; 

والمشار إليھا فيما ------------------------------------------- 
تاذ /  ا األس تثمر) ، ويمثلھ ـ (المس د ب  ----------------------بع

 والمفوض بإبرام ھذا العقد ، من جھة أخرى .
 
WHEREAS, the Investor is willing and able to establish 
the Facility under this lease in accordance with the 
following terms and conditions; 

ق   ة المرف ي إقام ب ف تعداد ويرغ ه االس تثمر لدي ث أن المس وحي
 المبين في ھذا العقد وذلك وفقاً للشروط واألحكام الواردة فيه .

 
NOW, THEREFORE, the parties hereto agree as follows:  ا يلي :لذلك فقد اتفق الطرفان على م 
   
1. PREMISES  ٠١  األرض المؤجرة  
    
The Royal Commission leases to the Lessee the piece of 
land specified in Attachment No. (1) of this Lease 
(“Premises”). 

ة األرض الموضحة في   تثمر قطع ى المس ة إل تؤجر الھيئة الملكي
  إليھا فيما بعد بـ (العقار) .) من ھذا العقد والمشار ١الملحق (

       
2. PERIOD OF LEASE  : ٠٢ مدة اإليجار 
   
This Lease remains valid and in full force for  
_____________  Hegira years, commencing 
_____________14__ H., (corresponding to 
______________  ____ AD) unless otherwise terminated 
in accordance with the lease terms and conditions. 

دة   د لم ذا العق ول ھ ري مفع نة ( ---------يس ة -----س ) ھجري
ام  --------من شھر  ----------إعتباراً من اليوم  ـ --------ع ھ

ام  -----------من شھر  --------------(المـوافـق  م) -------ع
 اً لشروط ھذا العقد .ما لم يتم إنھاؤه قبل ذلك وفق
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3. HANDLING OVER OF PREMISES  : ٠٣ تسليم العقار 
  

Immediately after the execution of this Lease and 
whenever it is possible, following approval of project final 
plans and issuance of building permits the Royal 
Commission shall hand over to the Lease  the premises 
located in Haii __________Hara _________ in total area of  
---------- sqm. The Lessee shall develop the total area 
leased under this lease. 

دستقوم الھيئة الملكية ، متى كان ذلك ممكن  ذا العق اً وعقب توقيع ھ
دار  روع واص ة للمش ات النھائي اد المخطط ن اعتم اء م واإلنتھ

-بتسليم العقار للمستثمر والذي يقع بحي التصاريح الالزمة للبناء 
م ( ------- ارة رق درھا----ح ة ق احة إجمالي  ) بمس

تثمر )--------- ( بتطوير  الخاصة بھذا العقد ، على أن يقوم المس
 كامل الموقع المؤجر له في ھذا العقد .

 
4. ACCEPTANCE OF PREMISES  : ٠٤ قبول العقار 
  

The Investor shall represent and accept that it had seen 
the Premises in the event of executing this lease and found 
the same in accordance with the description contained in 
Attachment No. (1) of this lease and the Premises are 
suitable for the intended purposes thereof. 

د   ع العق د توقي ار عن ة العق ام بمعاين د ق ه ق ر بأن تثمر ويق ل المس يقب
اً للوصف الموجود في الملحق ( د، ١ووجده مطابق ذا العق ) من ھ

 تخدام .وإنه مالئم ألغراض االس

 
5. RENT PAYMENT  : ٠٥ دفع اإليجار 
  

The Investor shall pay the Royal Commission an annual 
rent of (SR _____ ) each Hegira year, for the  total land 
(……SR ) per sequer Meter and for footprint area of 
buldings  (……SR ). The first rent shall be upon execution 
of the lease. The rent of each subsequent year shall be 
paid within thirty (30) days from the commencement of the 
lease year. Payment shall be made to the Royal 
Commission by certified cheque at the address indicated in 
Article (20) this Lease. The rental value will be revised in 
accordance with the following schedule. 

دره (  ) لایر ----------يدفع المستثمر للھيئة الملكية إيجاراً سنوياً ق
دل ( المبنيةمساحة العلى كامل سعودي عن كل سنة ھجرية  -بمع

ع )---- ر المرب ر  للمت دل ( ..... ) للمت ي بمع احة األرض و مس
ع دفع  المرب ى أن ي د ، عل ذا العق ع ھ د توقي ار عن دفع أول إيج ، وي

ين (اإليجار السنوي لكل  ة ٣٠سنة تالية خالل ثالث اً من بداي ) يوم
يك  رفي أو بش يك مص ة بش ة الملكي ى الھيئ دفع إل تم ال نة ، وي الس

ادة ( وان الموضح بالم ى العن د عل د أو أي ٢٠معتم ذا العق ن ھ ) م
ة  ديل القيم يتم تع ة ، وس ة الملكي عنوان آخر حسب توجيھات الھيئ

 اإليجارية وفقاً للجدول الموضح أدناه:
 

 Rental Period Rental Value القيمة اإليجارية للمتر
مدة التأجير المربع الفترة م

First Period From lease 
commencement to 
end of Second year 

SR 1 
  لایر واحد

ى  أجير وحت ة الت من بداي
  نھاية السنة الثانية

الفترة 
 ١  األولى

Second 
Period 

From beginning of 
third year to the end 
of year 10 

Autction Price for land 
and footprint areas 

سعر المزايدة لمساحة 
األرض و مساحة 

  المباني

ة  نة الثالث ة الس ن بداي م
نة  ة الس ى نھاي وحت

  العاشرة

الفترة 
 ٢ الثانية

Third Period From Year 11 to the 
end of year 20 

Auction Price plus 
100% of the previous 
period 

ً دة مضافا عر المزاي س
بته  ا نس ادة بم ه زي إلي

رة ١٠٠( %) عن الفت
 السابقة

ر  ة عش نة الحادي ن الس م
نة  ة الس ى نھاي وحت

 العشرين
الفترة 
 ٣ الثالثة

Fourth Period From year 21 to the 
end of rental period 

Third period price plus 
50% of the second 
period price 

رة س ةعر الفت  الثالث
ا  ادة بم ه زي مضافاً إلي

بته (  ن ٥٠نس % ) م
 الثانيةنسبة الفترة 

ة  نة الحادي ة الس ن بداي م
ة  ى نھاي رين وحت والعش

 فترة التأجير
الفترة 
 ٤ الرابعة
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6. UTILITIES SERVICES  : ٠٦ خدمات المنافع 
  

The Investor shall accept the premises in its existing 
condition in accordance with the lease terms and 
conditions. The Investor shall be responsible for the 
provision and connection of all utility services necessary 
for the operation of the premises from the nearest supply 
sources available determined by the Royal Commission 
outside the premises boundary. The Investor shall extend 
and install such utilities at its cost and in the manner 
 

د   ار الحالي بع ً اطالعهيقبل المستثمر ويقر بوضع العق ا ه وفق علي
تثمر  ون المس ا يك د ، كم ذا العق ي ھ واردة ف ام ال روط واألحك للش
ة  افع الالزم ة خدمات المن وفير وتوصيل كاف ام بت مسئوالً عن القي
داد  ادر اإلم رب مص ن أق ك م ار وذل غيل العق رورية لتش والض

ار المؤجر ، المتوفرة التي تحددھا الھيئة ا لملكية خارج حدود العق
المنافع  ويقع على عاتق المستثمر مسئولية إجراء التوصيالت لھذه

 
   
acceptable to the Royal Commission and other competent 
government authorities. The Investor shall be responsible 
for the provision and maintenance of distribution system 
and all other necessary or required services not 
providedby the Royal Commission inside the premises. 
The Investor shall coordinate with competent government 
agencies with respect to connection activities. The Royal 
Commission shall not be responsible for the provision of 
any utility services standards or quantities in excess of 
investor estimation approved by the Royal Commission. 
Further, the Royal Commission shall not be responsible for 
any disruption, outage or stoppage of such utilities or any 
loss or damage arising therefrom to the Investor or 
subinvestors. The Investor shall pay for the services of 
such utilities at the rates and in accordance with the terms 
applicable in Madinat Yanbu Al-Sinaiyah. 

يعلى  وتركيبھا  دى  حسابه الخاص وبالصورة الت ة ل تكون مقبول
تثمر  ى المس ا عل ة األخرى ، كم دوائر الحكومي ة وال ة الملكي الھيئ
ابه الخاص  ى حس ار عل ع داخل العق بكة التوزي وفير وصيانة ش ت
ة  ا الھيئ ي ال توفرھ ة الت ة أو المطلوب دمات الالزم وفير الخ وت
ع  الزم م يق ال إجراء التنس وم ب تثمر أن يق ى المس ة ، وعل الملكي

ات الحكو يل الجھ ال توص إجراء أعم ام ب د القي ة عن ة المعني مي
وفير أي مستويات أو  ة بت خدمات المنافع ، ولن تلتزم الھيئة الملكي
اً بواسطة  ديرھا أساس م تق ي ت كميات من المنافع زيادة عن تلك الت
ة  ة الملكي ن تكون الھيئ ة ، ول المستثمر ووافقت عليھا الھيئة الملكي

ف لت ل أو توق ن أي تعطي ئولة ع ارة أو مس افع أو أي خس ك المن ل
ضرر يحدث للمستثمر أو للمستثمرين من الباطن من جراء ذلك ، 
وسيدفع المستثمر مقابل خدمات المنافع حسب التسعيرة والشروط 

 المطبقة في مدينة ينبع الصناعية .
 
7. USAGE OF PREMISES  : ٠٧ استخدام العقار 
  
The Lessee shall adhere to use and operate the Premises 
during the Lease period for the purpose of construction 
and operation --------------------------. 

ار   دة اإليج الل م ار خ غال العق تخدام وإش تثمر باس زم المس يلت
  ) ---------------(شغيل بغرض إنشاء وت

   
Any sublease of the Premises or the usage of a part 
thereof for purposes other than those stated above shall be 
subject to the Royal Commission prior written approval. 

ار  ن العق زء م تخدام ألي ج اطن واالس ن الب أجير م وسيخضع الت
ألغراض أخرى غير تلك المذكورة أعاله للموافقة الكتابية المسبقة 

 ئة الملكية .من الھي
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8. CONSTRUCTION  : ٠٨ اإلنشاءات 
  
The Investor shall obtain the building permit and all other 
necessary permits required by the concerned party in the 
Kingdom and the Royal Commission. The Investor shall 
further adhere to the development schedules provided in 
Attachment No. (2) of the Lease entitled “the Development 
Program.” The Investor’s failure to obtain the required 
permits or comply with the schedules provided in the said 
Attachment, shall be considered in violation to the Lease 
terms and conditions. In the event of such violation, the 
provisions of Article (14) hereof shall be applied. 

ع   اء وجمي ريح البن ى تص ول عل ى الحص تثمر عل ق المس يواف
التصاريح األخرى الالزمة والمطلوبة من قبل السلطات المختصة 
االلتزام  ر أيضاً ب ة .ويق ة الملكي عودية والھيئ ة الس ة العربي بالمملك

الملحق ( درج ب وير الم دول التط امج ٢بج د "برن ذا العق ن ھ ) م
ى التصاريح  التطوير" . ويعتبر إخفاق المستثمر في الحصول عل

ه  ذكور بعالي الملحق الم درج ب دول الم زام بالج ة أو االلت المطلوب
ق نصوص  ة تطب ذه الحال د وفي ھ ذا العق ام ھ خرقاً لشروط وأحك

 ) من ھذا العقد١٤المادة (
 
9. INSPECTIONS  : ٠٩ التفتيش 
  
The Royal Commission and its authorized representatives 
shall have the right, at any reasonable time during the term 
of this Lease and after a sufficient time from notifying the 
Investor thereof, to inspect the Premises and its facilities to 
ensure the Investor compliance with the terms and 
conditions of this Lease. 

يكون للھيئة الملكية وممثليھا المفوضين الحق في أي وقت معقول  
تثمر بوقت كاف  د إخطار المس د وبع ذا العق خالل فترة سريان ھ
د  دى تقي ن م د م ك للتأك ه وذل ي علي ق الت ار والمراف يش العق بتفت

 .المستثمر بشروط وأحكام ھذا العقد

 
 
Such inspections shall be preformed in such a way that it 
would not interfere with the Lessee operations. The Royal 
Commission shall notify the Investor of any deficiencies to 
be discovered during the inspection and the Investor shall 
take the necessary action to correct such deficiencies. Any 
inspection or failure to inspect the Premises or the facilities 
thereof by the Royal Commission shall not imply in any 
manner any representation as to the Investor compliance 
with the terms and conditions of this Lease. 

ال التشغيل   وسيتم إجراء ھذا التفتيش بطريقة تمنع التدخل في أعم
تثمر . ا المس وم بھ ة  التي يق تثمر بأي ة المس ة الملكي وستخطر الھيئ

يقوم  ي س يش والت الل التفت ـافھا خ تم اكتشـــ د ي ور ق ه قص أوج
يش  ي تفت اق ف يش أو إخف ر أي تفت حيحھا وال يعتب تثمر بتص المس

أي شكل من  العقار والمرافق التي عليه ة ب من جانب الھيئة الملكي
ذا  ام وشروط ھ تثمر بأحك د المس ا بتقي راراً من جانبھ ـكال إق األشـ

 العقد .
 
10. MAINTENANCE OF PREMISES  : ١٠ العناية بالعقار 
   
The Investor shall at all times maintain the Premises and 
its improvement in a manner satisfactory to the Royal 
Commission. The Investor shall also adhere with any 
regulations to be issued by the Royal Commission from 
time to time with respect to traffic, safety, environmental 
protection and control, security, health and utilities. The 
Investor shall further adhere to and comply with the laws, 
rules, regulations issued by the government of the 
Kingdom or any public authority thereof. 

ار   ى العق ات عل ع األوق ى أن يحافظ وفي جمي تثمر عل يوافق المس
ة ،  ة الملكي والتحسينات التي عليه في صورة تكون مرضية للھيئ
وإضافة إلى ذلك يتعھد المستثمر بالتقيد بأية لوائح قد تصدرھا من 
رور  ئون الم وائح بش ذه الل ق ھ ة وتتعل ة الملكي ر الھيئ ت آلخ وق

ة ا ة ومراقب المة وحماي افع . والس حة والمن ن والص ة واألم لبيئ
ن  وائح الصادرة م د والل النظم والقواع د ب اً بالتقي تثمر أيض د المس ويتعھ

 . حكومة المملكة العربية السعودية أو أي سلطة عامة
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11. INDEMNITY AND RELEASE  : ١١ التعويض وإخالء الطرف 
    
The Investor shall indemnify, defend and save harmless 
the Royal Commission and its authorized representatives 
and each of them and all of their employees, officers , 
directors and representatives from and against any and all 
suits, actions, legal or administrative proceedings, claims, 
damages, liabilities, interests, attorney’s fees, cost, 
expenses of whatsoever kind or nature, whether arising 
before or after completion of the work hereunder, which 
are in any manner directly or indirectly caused, occasioned 
or contributed to in whole or in part by reason of any 
failure, or alleged failure, to comply with the provisions of 
this Lease, 
any inaccuracy in the representations of the Investor 
hereunder or any act, omission, strict liability, fault or 
negligence, whether active or passive of the Investor or 
any one acting under its direction, control or on its behalf in 
connection with or arising out of the performance of this 
agreement. Without limiting the generality of the foregoing, 
the same shall include injury to or death of any person or 
persons including without limitation the property of the 
Royal Commission and its authorized representatives. The 
Investor’s aforesaid indemnity, hold-harmless and release 
obligation shall not be applied to any liability caused by the 
sole active negligence or willful misconduct of a party 
indemnified, held harmless or released hereunder, except 
to the extent that the Investor shall have had the 
opportunity to prevent or reduce such liability and shall 
have negligently or willfully failed to do so. 

ا  ة وممثليھ ة الملكي ويض الھيئ ن تع ئوالً ع تثمر مس ر المس يعتب
دفع  يھم وي يھم وممثل وظفيھم وإداري ع م ن وجمي المفوضين وأي م
دعاوى  ع ال ي طرفھم من أي من وجمي نھم ويخل ويمنع الضرر ع
ات  ة والمطالب ة أو اإلداري راءات القانوني ة واإلج دابير الحقوقي والت

والتبعات والفائدة وأتعاب المحاماة والتكاليف  والطلبات واألضرار
والمصروفات ، من أي طبيعة أو نوع كانت ، سواء نشأت قبل أو 
أتى  ي تت د ، والت ذا العق ي ھ ه ف ل المنصوص عن از العم د إنج بع

اً  بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو اً أو جزئي تحدث أو تنسب كلي
ذا ا ام ھ د بأحك ي التقي دعى ف ى أي تقصير م ة إل ى أي د ، أو إل لعق

د  ذا العق تثمر بموجب ھ رارات المس معلومات غير صحيحة في إق
ال ،  أ أو إھم ة أو خط ئولية مطلق رك أو مس ل أو ت ى أي فع أو إل
ن  تثمر أو م ب المس ن جان لبي م ابي أو س كل إيج ان بش واء ك س
ه  ة عن ه أو نياب ه أو تحت إمرت ه من جانب أي شخص يعمل بتوجي

ة  فيما يتعلق بتنفيذ ھذا العقد أو ينشأ عن تنفيذھا وبدون قيد لعمومي
ما سبق ذكره ، يشمل ذلك إصابة أو وفاة أي شخص أو أشخاص 
ا ، ويشمل  ان موقعھ ا ك ات حيثم ة ممتلك ذي يلحق بأي والضرر ال
ة  ة الملكي ات الھيئ ر ـ ممتلك ال ال الحص بيل المث ى س ك عل ذل

ا تثمر س ذكر وممثليھا المفوضين . وال تنطبق التزامات المس بقة ال
الء  رار وإخ داث أض ة دون إح التعويض والحيلول ة ب والخاص
ي أو سوء سلوك  ال فعل تج لمجرد إھم ائر تن الطرف عن أي خس

ى تعويضه أو ع  متعمد من جانب طرف نصت ھذه االتفاقية عل من
دى  ت ل ا إذا كان ة م ي حال ه إال ف الء طرف ه أو إخ رر عن الض

ائر أو الحد  المستثمر الفرصة للحيلولة دون إحداث مثل ك الخس تل
 منھا ولم يفعل ذلك إھماالً أو عمداً .

   
12. INSURANCE  : ١٢ التأمين 
  
At all times during the Period of this Lease, the Investor 
shall, at its sole expense, provide all types of insurance it 
deems necessary to protect its properties and employees. 
Such insurance shall include Worker’s compensation 
insurance, Automobile liability insurance, Builder’s “All 
Risk” insurance and “Third-Party” liability insurance. 

إجراء   ابه الخاص ب ى حس ات وعل ع األوق ي جمي تثمر ف وم المس يق
ي يراھ ات الت ك التأمين ه وذل ه وموظفي ة ممتلكات ا ضرورية لحماي

أمين  ك ت من ذل ب أن يتض د . ويج ذا العق ريان ھ رة س الل فت خ
أمين ضد  تعويضات العمال والتأمين ضد حوادث السيارات ، والت
ئولية  ن مس أمين ع اء والت ال البن ة عن أعم ار الناتج ع األخط جمي

 الغير .
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13. DAMAGES OCCURRED TO PREMISES 

FACILITIES 
 ١٣ تلف وتحطيم المرافق بالعقار : 

  
In the event of partial or complete damage to the Investor’s 
established facilities so that they were not suitable for 
leasing, whether wholly or partially, the Investor shall, 
during (60) days commence rebuilding such facilities or 
otherwise notify the Royal Commission in writing in 
accordance with the procedure required for obtaining 
approval for rebuilding, design change or any proposed 
deviation from the approved layouts. If during (60) days the 
Investor has failed to take any action, the Royal 
Commission shall have the right to take-over the 
necessary works for rebuilding the said facilities at the 
Investor’s expense or give the Investor a delinquency 
notice and thereafter take the necessary procedures in 
accordance with the terms and conditions of this 
Agreement. 

تثمر ،   أھا المس ي أنش ي للمرافق الت في حالة التلف الجزئي أو الكل
يقوم  اً ، س اً أو كلي تئجار جزئي ة لالس ر قابل بح غي ث تص بحي

تين ( الل س تثمر خ ادة٦٠المس ال إع ي أعم دء ف اً بالب اء  ) يوم بن
وب  ة حسب اإلجراء المطل ة كتاب ة الملكي المرافق أو إخطار الھيئ
للموافقة على إعادة البناء أو تغيير في التصميم أو أي خروج آخر 
م يتخذ أي إجراء خالل  دة . وإذا ل مقترح عن المخططات المعتم

ولي ٦٠فترة الستين ( ) يوماً ھذه ، فيكون للھيئة الملكية الحق في ت
ر ال الض اب األعم ى حس ق عل ك المراف اء تل ادة بن ورية إلع

م تتخذ  د ومن ث ذا العق اق في ھ ك إخف المستثمر أو إعالن أن ھنال
 اإلجراءات األخرى الالزمة وفقاً لشروط وأحكام ھذا العقد .

 
14 RETURN OF PREMISES  : ١٤ إعادة العقار 
  
If during the lease period the lease is terminated for default 
the Royal Commission shall have the right either to request 
the lessee to remove all facilities, construction 
improvements, equipments materials and all moveable 
assets from premises and restore the premises to its 
original condition during a period of thirty days and pay all 
cost incurred by the Royal Commissin for restoring the 
premise to its original condition if the lessee fails to restore 
the premises to its original condition. 

ادة  اً للم اء وفق د أي إنھ ذا العق ريان ھ اء س ي أثن الخاصة إذا حدث ف
ا أن  بإنھاء العقد بسبب التقصير فإنه يكون للھيئة الملكية الحق في إم

ة  ائية وكاف ينات اإلنش ق والتحس ة المراف تأجر إزال ن المس ب م تطل
ه من األرض  ة المنقوالت التابعة ل ات والمواد وكاف معداته والتركيب

ؤجرة  ين الم الل ثالث د خ ت التعاق لية وق ا األص ى حالتھ ا إل وإعادتھ
) يوماً وفي حال إخفاقه في ذلك تقوم الھيئة الملكية بإزالتھا على ٣٠(

دھا عن إرجاع  د تتكب اليف ق ة تك ا أي ذي يسدد لھ حساب المستأجر ال
 وإعادة األرض والمرافق التي عليھا إلى حالة تكون مقبولة.

or   
The Royal Commission may at its own discretion acquire 
the facilities and improvement made on the premises and 
request the lessee to remove all his equipments, tools, 
installations and moveable assets within a period of thirty 
(30) days from the date of a written notice and if lessee 
fails to do so the Royal Commission may remove the same 
at the expense of lessee and lessee shall pay Royal 
Commission for all costs incurred therefrom. 

اري باألستحواذ   ا من حق إختي ا لھ ة بم وإما أن تقوم الھيئة الملكي
ي  ى األرض الت ة عل ائية المقام ينات اإلنش ق والتحس ى المراف عل
ة  تأجر بإزال زم المس ة يلت ذه الحال ي ھ ا وف اً لھ ا ُملك ون حينھ تك
ه  المعدات واألدوات والتركيبات والمواد وكافة المنقوالت التابعة ل

ين (  الل ثالث ال  ٣٠خ ي ح ذلك وف عاره ب اريخ إش ن ت اً م ) يوم
ا  ي تراھ ة الت ا بالطريق ة إزالتھ ة الملكي ك يحق للھيئ ي ذل ه ف إخفاق
على حساب المستأجر الذي يسدد لھا أية تكاليف تتكبدھا في سبيل 

 ذلك.
   
After expiry of the Lease period stated in Article No. (2), of 
this Agreement, the ownership of the Premises including 
all improvements shall become the Royal Commission 
property. If during such time the land use is determined to 
continue as it is, the Royal Commission may lease the 
Premises and its improvements to the Lessee, provided 
that the amount and period of rent shall be subject to 
negotiation at such time. 

ادة "  ا في الم " من  ٢وعقب انتھاء فترة التأجير المنصوص عليھ
آت  ينات والمنش ع التحس ار بجمي ة العق ؤول ملكي د ت ذا العق ھ
د  ك الوقت ق ي ذل ان ف ة . وإذا ك ة الملكي ى الھيئ ه إل الموجودة علي
ة  ا ھو ، يجوز أن تسمح الھيئ تقرر أن يبقى استخدام األرض كم

تئجار العق ى الملكية للمستأجر باس ه ، عل ي علي ار والتحسينات الت
 أن تخضع قيمة اإليجار ومدته للتفاوض في ذلك الوقت
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15. TERMINATION FOR DEFAULT  : ١٥ اإلنھاء بسبب التقصير 
  
Occurrence of any of the following events, shall constitute 
a default under this agreement: 

د   ذا العق إذا وقعت الحوادث التالية والتي تشكل تقصيراً بموجب ھ
: 

1. If the Investor fails to comply with any of terms and 
conditions of this agreement and its attachments. 

ذا  ام ھ روط وأحك ن ش أي م د ب ي التقي تثمر ف اق المس إخف
 العقد ومالحقه .

١- 

2. If the Investor has abandoned the Premises and the 
improvements thereof. 

ا  ه وھجره لھ إخالء المستثمر للعقار والتحسينات التي علي
. 

٢- 

3. If the Premises or a part thereof has been subleased 
by the Lessee without the prior written approval of 
the Royal Commission. 

أي تأجير من الباطن يقوم به المستثمر للعقار أو جزء منه 
 بدون الموافقة الكتابية المسبقة من الھيئة الملكية .

٣- 

4. In the event of the non-valid existence of the 
Investor as a legal entity. 

 -٤ انتھاء وجود المستثمر ككيان قانوني ساري الفعالية .

5. Upon expiry of the authorization issued by the 
concerned Ministry or authority with respect to the 
Premises. 

ن  ادرة ع ات الص ول التفويض ريان مفع رة س اء فت انتھ
 الوزارة أو السلطة المختصة والمتعلقة بالعقار .

٥- 

6. If the Investor fails to pay the due rent or the cost of 
services for sixty (60) days from the due date. 

اليف الخدمات  إخفاق المستثمر في دفع قيمة اإليجار أو تك
 ) يوماً من تاريخ استحقاقھا .٦٠لمدة ستين (

٦- 

7. If the Investor fails to comply with the applicable 
provisions, procedures, and guidelines of Madinat 
Yanbu Al-Sinaiyah. 

إخفاق المستثمر في التقيد بالنظم واإلجراءات واإلرشادات 
 المطبقة بمدينة ينبع الصناعية.

٧- 

       

If within thirty (30) days after receipt of a written Notice of 
Default from the Royal Commission, the Investor fails to 
remedy such default or to provide satisfactory evidence to 
the Royal Commission that such default will be corrected 
within a period acceptable to the Royal Commission, the 
Royal Commission shall have the right to terminate this 
agreement. 

الل فت تثمر خ ق المس ين (وإذا أخف تالم٣٠رة ثالث ن اس اً م ) يوم
ام بتصحيح  ة ، في القي اإلشعار الكتابي بالتقصير من الھيئة الملكي
يتم تصحيحه في  ھذا التقصير أو تقديم الدليل المرضي على أنه س

  فترة تقبل بھا الھيئة الملكية ، يحق للھيئة الملكية إنھاء ھذا العقد .

      
16. CLAIMS AND ENCUMBRANCE  : ١٦ الرھن والمطالبات 
  
The Investor shall keep the Premises and the facilities 
thereof free of encumbrance or any other type of claims. 
The Investor shall not assign this Lease Agreement or the 
benefit thereof, or any Premises thereunder in order to be 
under the possession of an agent or a party authorized to 
receive the same, or any other party designated, without 
the prior written approval of the Royal Commission. 

ة من أي   ا خالي ي عليھ على المستثمر أن يبقي العقار والمرافق الت
واع ازل  رھن أو أي نوع آخر من أن ه التن ات ، وال يحق ل المطالب

ار نص  ه أو أي عق ة علي عن عقد التأجير ھذا أو المصالح المترتب
ة أخرى  عليه فيه ليؤول إلى وكيل أو مفوض باالستالم أو أي جھ

 يتم تعيينھا دون موافقة كتابية مسبقة من الھيئة الملكية عن ذلك .
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17. COOPERATION WITH OTHERS  : ١٧ التعاون مع اآلخرين 
  
There may be other Lessees, Contractors, and agents or 
employees of the Royal Commission and its authorized 
representatives working at or adjacent to the Premises 
during the period of this Lease. The Lessee shall fully 
cooperate with the Royal Commission and other lessees, 
Contractors, and subcontractors to avoid any delay or 
hindrance of their activities to assure the orderly 
completion of Madinat Yanbu Al-Sinaiyah. The Lessee 
shall exercise due care and diligence to avoid causing any 
injury or damages to persons or property of those working 
at or adjacent to the Premises. The Lessee shall repair the 
facilities around the Premises and perform the relevant 
improvements of whatsoever kind for the damage occurred 
as a result of an action on the part of the Lessee or its 
employees, agents, contractors, subcontractors and return 
it to its previous original condition. 

رون   تأجرون آخ د مس ذا العق تثمر لھ ذ المس اء تنفي د أثن د يتواج ق
ابعون للھيئ ون ت الء أو موظف اولون ووك ا ومق ة ولممثليھ ة الملكي

ه أو في  المفوضين يعملون في العقار أو في منطقة مجـــــــاورة ل
ة  ع الھيئ اون م تثمر أن يتع ى المس ؤجرة . وعل ة األرض الم قطع
امالً  اً ك اطن اآلخرين تعاون الملكية والمقاولين ، والمقاولين من الب

ة ين ال مدين د إكم الھم لتأكي ة ألعم أخير أو عرقل ادي أي ت ع لتف ب
ذل الحرص  تثمر أن يب ى المس ة . وعل ناعية بصورة منتظم الص
خاص  ابة لألش ي أي إص بب ف ادي التس ين لتف ة الالزم والعناي
اتھم .  ه أو في األضرار بممتلك القرب من ار أو ب املين في العق الع
وعلى المستثمر إصالح المرافق المحيطة بالعقار والتحسينات من 

ه أو  أي نوع كانت والتي قد تتحطم بفعل املين مع تثمر أو الع المس
ا  ى حالتھ ا إل اطن وإعادتھ ن الب اوليھم م ه أو مق ه أو مقاولي وكالئ

 األولى .
 
18. ATTACHMENTS  : ١٨ المالحق 
  
The following attachments are by reference incorporated 
herein and made a part of this agreement: 

ذا لقد تم تضمين المالح  ة واعتبرت جزءاً ال يتجزأ من ھ ق التالي
 العقد :

 
(a) Attachment (1) - Site Plan and Description  ) أ) ) ـ خريطة الموقع ووصف العقار .١الملحق 
(b) Attachment (2) - Development Program  ) ب) ) ـ برنامج التطوير .٢الملحق 
(c) Attachment (3) - Maintenance of Premises  ) ج) ) ـ نظافة وصيانة العقار٣الملحق 
(d) Attachment (4) – Technical Specifications  ) د) المواصفات الفنية )٤الملحق  
(e) 
(f) 

Attachment (5) – Guarantees 
 

Attachment (6) – scope of work 
 المشروع ذالضمانات الالزمة لتنفي )٥الملحق ( 

  عملحجم ال )٦الملحق (
  ھـ)
  )و

   
19. LANGUAGE OF LEASE  : ١٩ لغة العقد 
  
This Lease has been executed in quadruplicate in a side-
by-side Arabic/English format. The English translation is to 
be consulted for purposes of interpreting the Arabic text. In 
the event of a dispute concerning the intent of this Lease, 
the Arabic version shall prevail. Three originals of this 
lease with all attachments shall be retained by the royal 
Commission and one original with all attachments shall be 
retained by the Lessee. 

ة ( تم إبرام ھذا ال  ة مع  ٣عقد من ثالث ة العربي ) نسخ أصلية باللغ
تعان ك لالس ة وذل ى النص الترجمة االنجليزي ا في التعرف عل ة بھ

د  ذا العق ام ھ العربي. وفي حالة نشوء أي خالف حول تفسير أحك
ختين  ة بنس ة الملكي تفظ الھيئ ي. وتح نص العرب ذلك ال د ل ه يعتم فان
ة المالحق ويحتفظ المستأجر بنسخة  د مع كاف أصلية من ھذا العق

  أصلية واحدة مع كافة المالحق
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20. DISPUTE SETTLEMENT  : ٢٠ حل المنازعات 
  
The two parties shall make a good faith effort to settle any 
dispute which may arise hereunder. Any dispute which the 
parties are unable to settle after such efforts shall be 
referred to the Grievance Board of the Kingdom for final 
determination and the decisions thereof shall be binding for 
all parties. 

ي تسوية أي   نة ف ا حس داً صادقاً ونواي ذال جھ ى الطرفين أن يب عل
ان  تمكن الطرف م ي د ، وإذا ل ذا العق ا بموجب ھ أ بينھم نزاع قد ينش

ذ د ب ا بع أ بينھم زاع ينش ك من تسوية أي ن ود يحال ذل ذه الجھ ل ھ
ة  النزاع إلى ديوان المظالم بالمملكة للبت فيه وتكون قراراته نھائي

 وملزمة للطرفين .
 
21. SOCIAL CONTRIBUTION  : ٢١ المساھمة اإلجتماعية 
  
In consideration of social Solidarity and National 
Responsibility the Investor shall provide annual 
contributions to promote and enhance developmental and 
social activities and to improve the levels of Social 
Solidarity in the City according to the mechanism 
determined by the Royal Commission. 

زم ة ، يلت ئولية الوطني اعي والمس ل اإلجتم ق التكاف ن منطل  م
ة  المستثمر بتقديم مساھمات سنوية لدعم وتعزيز النشاطات التنموي
اً  ة طبق اعي بالمدين ل اإلجتم واإلجتماعية لإلرتقاء بمستويات التكاف

 لآللية التي تحددھا الھيئة الملكية .

       
22. SAUDIZATION PROGRAM  : ٢٢ تطبيق برامج السعودة 
  
The Investor shall prepare and implement a Saudization 
Program in the percentages required by Labor Laws, 
Ministerial Directives and Instructions. The Investor shall in 
this regard use programs provided by Royal Commission 
Colleges and Institutes for development and training of his 
employees and labors. 

عودة  ب الس ق نس رامج لتطبي وير ب داد وتط تثمر بإع زم المس يلت
ة ،  حسب ما تقتضيه قوانين العمل والقرارات والتعليمات الحكومي
ة  د الھيئ ات ومعاھ واإلستفادة القصوى من البرامج التي تقدمھا كلي

 الملكية لتطوير وتدريب موظفيه وعماله .

       
23. NOTICES  ٢٣ ت :اإلشعارا 
  
All notices required or permitted under this Lease shall 
only be considered as duly given if in writing and hand 
delivered or sent by registered mail to the Royal 
Commission or the Lessee at the office addressed set forth 
below, or to such other address s may be designated by 
notice given as herein required. Notices may, however, be 
given initially by telex, telegram or cable provided that 
confirmation of such notices is received in compliance with 
the foregoing provisions within fifteen (15) days of the date 
of the initial notice. All notices shall be effective upon first 
receipt. 

ه   ى أن ال يعتبر أي إشعار الزم أو مسموح به بموجب ھذا العقد عل
الً  د أو مرس لماً بالي اً ومس ن مكتوب م يك ا ل حيح م كل ص غ بش مبل

تثمر  ى المس ة أو إل ة الملكي ى الھيئ ى بالبريد المسجل إل ا إل وموجھ
طة  دد بواس ر يح وان آخ ى أي عن اه أو إل اوينھم الموضحة أدن عن
ه يمكن أن  إشعار مرسل بالشكل المطلوب في ھذه المادة . على أن
تلم  ة أو تلغراف شريطة أن يس تلكس أو ببرقي ترسل اإلشعارات ب
اً  ا آنف ام المنصوص عليھ اً لألحك عار وفق ذا اإلش ل ھ ز لمث التعزي

ر ( ة عش الل خمس عار األول ١٥خ اريخ اإلش ن ت اً م  ٠) يوم
 ويسري مفعول اإلشعارات فور أول استالم لھا .
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24. HEGIRA CALENDAR  ٢٤ التقويم الھجري 
  
Unless specified otherwise herein, all references to day, 
month or year in this Lease relate to the Hegira calendar. 

ة   فيما عدا ما يتم تحديده خالفا لذلك في العقد ، يجب أن تكون كاف
اً  د طبق ذا العق ي ھ نوات ف ام والشھور والس بة لألي ارات بالنس االش

 للتقويم الھجري.
    
The Royal Commission:  : الھيئة الملكية 
 Executive President for  

Royal Commission at Yanbu 
Royal Commission for Jubail and Yanbu 
Royal Commission Headquarters Building 
Markaz Al-Nawa Al-Tejari 
Madinat Yanbu Al-Sinaiyah 
Kingdom of Saudi Arabia 

  لھيئة الملكية بينبعالرئيس التنفيذي ل 
  الھيئة الملكية للجبيل وينبع

  يةمبنى المقر الرئيسي للھيئة الملك
  مركز النواة التجاري
  مدينة ينبع الصناعية

 المملكة العربية السعودية

 

 Tel.: (04) 321-6000/6101 
Fax: (04) 396-8001 

 )٠٤(٣٢١ـ  ٦٠٠٠/ ٦١٠١ تليفون : 
 )٠٤( ٣٩٦ـ  ٨٠٠١  فاكس :

 

Mailing Address:  : العنوان البريدي 
 Executive President for  

Royal Commission at Yanbu 
Royal Commission for Jubail and Yanbu 
P.O. Box 30031 
Madinat Yanbu Al-Sinaiyah 
Kingdom of Saudi Arabia 

  لھيئة الملكية بينبعالرئيس التنفيذي ل 
  الھيئة الملكية للجبيل وينبع

  ٣٠٠٣١ب :   ٠ص 
  مدينة ينبع الصناعية

 المملكة العربية السعودية

 

    
 
 
The Investor: 

  
 
 المستثمر: 

 ________________________________ 
 

 _________________  
 

 

Mailing Address:  : العنوان البريدي 
 P.O. Box ____________ 

City: ________________ 
Phone: ______________ 
Fax: ________________ 
 

  ___________ ب :  ٠ص  
__________________  

__________________ 
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IN WITNESS WHEREOF, the Parties hereto have 
executed this Lease on the day and year first written 
above. 

ا   وارد ذكرھم إثباتا لذلك وقع الطرفان ھذا العقد في اليوم والسنة ال
 في مقدمته .

   
 

THE INVESTOR 

 ينبعبالملكية  لھيئةا 
THE ROYAL COMMISSION AT YANBU 

    
    
    
By: : عنھا  By: : عنھا 
Date: ________________ التاريخ : _______________  Date: ________________ التاريخ : _____________ 
  
Signature: _______________________ : التوقيع  Signature: _____________________ التوقيع :

Name:  : االسم  Name:  : االسم
 
Title:  : الوظيفة  Title:  : الوظيفة
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ATTACHMENT NO. 1  ١ملحق (ال(

  SITE PLAN AND DESCRIPTION OF PREMISES خريطة الموقع ووصف العقار

  
 
The following description of  land coordinate diagram 
( LCD )  shows the land boundaries. That are located 
in Haii _______________, Hara ______________ 
with a total area of ( ------ ) square meters. 

 
 
 

  

ـدود  الرسم البياني لتحديد قطعة األرضوضـح ي الـمـرفـق ح
م ( -----------قـطـعة األرض الواقعة بحي  ) -----حارة رق
د ٢م------   بمساحة إجـمـالـيـة قـدرھـا ( ) الخاصة بھذا العق

.  
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ATTACHMENT NO. 2  ) ٢الملحق(

DEVELOPMENT PROGRAM  برنامج التطوير 

This Development Program defines the schedule of 
improvement and construction works which are 
agreed upon by the two parties. 

دول أع وير ج امج التط دد برن يناتيح ال التحس م
 واإلنشاءات المتفق عليھا بين طرفي ھذا العقد .

 
The Investor shall complete the following works: : يتعين على المستثمر إكمال األعمال التالية 
1. Submit to the Royal Commission no later than 

(____) days after the lease effective date the 
name of Construction Contractor, and Project 
Supervisory Consultant together with all 
Contractor information, total project cost 
breakdown and project implementation 
schedule. The Investor shall obtain no later than 
(_____) days after the lease effective date the 
notice to proceed and obtain occupancy 
certificate within a period not to exceed (____) 
days from the lease effective date. 

ى  تقديم اسم مقاول البناء واالستشاري المشرف عل
ه  ة ب ات المتعلق ع المعلوم ع جمي روع م المش

ة  روع اإلجمالي ة المش ن تكلف دول وتفاصيل ع وج
ة  ة الملكي ى الھيئ ذ إل فرضي يوضح مراحل التنفي

اريخ سريان -----في موعد أقصاه ( اً من ت ) يوم
العقد ، والحصول على فسح بدء العمل في موعد 

د -------أقصاه ( ذا العق ) يوماً من تاريخ سريان ھ
اً  .وعلى شھادة األشغال في موعد أقصاه (   ) يوم

 من تاريخ سريان العقد .

١

 The investor shall following issuance of building 
permit complete project works and the works 
shall be ready for inspection in accordance with 
the following schedule: 

ال  اء بإكم د إصدار تصريح البن تثمر بع وم المس يق
يش حسب  ال جاھزة للتفت ك األعم العمل وتكون تل

 ول التالي :الجد
 1. Site Preparation and Commencement 

of Work: : تجھيز الموقع وبداية العمل 
١

 1.1 Determine the site and hand over to 
Contractor تحديد الموقع وتسليمه للمقاول 

١-١

 1.2 Construction of temporary fence ٢-١ إنشاء السور المؤقت
 1.3 Construction of project management 

temporary offices وضع المكاتب المؤقتة إلدارة المشروع 
٣-١

 1.4 Placement of Plates ٤-١ وضع اللوحات
 1.5 Issuance of Notice to Proceed ٥-١ إصدار إشعار بدء العمل

 2. Underground Works: : ٢ أعمال تحت األرض
 2.1 Determination of Setbacks ١-٢ تحديد اإلرتدادات
 2.2 Determination of elevations and grades ٢-٢ تحديد المحاور والمناسيب
 2.3 Site excavation and completion ٣-٢ حفر الموقع ودك األرض
 2.4 Plane footing concrete works ٤-٢ تنفيذ الخرسانة العادية للقواعد
٥-٢ تخشيب القواعد __________ 2.5 
 2.6 Reinforcement Concrete Works ٦-٢ تنفيذ الخرسانة المسلحة للقواعد
٧-٢ تخشيب رقاب األعمدة ________________ 2.7 
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 2.8 Reinforcement Concrete for _________ ٨-٢ تنفيذ الخرسانة المسلحة  لرقاب األعمدة
٩-٢ تخشيب الميدات _________________ 2.9 
دات وردم _________________ 2.10  لحة للمي انة المس ذ الخرس تنفي

 األرض وتسوية الموقع
١٠-٢

 3. Ground Construction Works: : ٣ األعمال اإلنشائية فوق األرض
 3.1 Concrete Framework ١-٣ إنشاء الھيكل الخرساني
 3.2 Internal and external walls ٢-٣ إنشاء الحوائط الداخلية والخارجية
 3.3 Internal and external plastering ٣-٣ أعمال اللياسة الداخلية والخارجية

 4. Finishing Works: : ٤ أعمال التشطيبات
 4.1 Installation of Doors and Windows ١-٤ تركيب األبواب والنوافذ
 4.2 Installation of Internal Tiles ٢-٤ تركيب البالط الداخلي
 4.3 Installation of Interior and External 

Painting تنفيذ الدھانات الداخلية والخارجية 
٣-٤

 5. General Site Works: : ٥ أعمال الموقع العام
 5.1 Roads and Pavement Works ١-٥ أعمال الطرق واألرصفة
 5.2 External Lighting Works ٢-٥ تنفيذ اإلنارة الخارجية
 5.3 Landscaping and Irrigation Works ٣-٥ تنفيذ أعمال التشجير والري
 5.4 Installation of Permanent Fencing ٤-٥ إنشاء السور الدائم

 6. Building System Inspections: : ٦ فحص أنظمة المباني
 6.1 Temporary Power ١-٦ إيصال التيار الكھربائي المؤقت
 6.2 AC & Safety Systems ٢-٦ فحص أنظمة التكييف والسالمة

 7. Site Cleaning: : ٧ نظافة الموقع
 7.1 Cleaning and Preparing Site for 

Inspection تنظيف الموقع وتجھيزه للمعاينة 
١-٧

 8. Final Acceptance: : ٨ اإلستالم النھائي للمشروع
 8.1 Correction of Deficiencies ١-٨ تصحيح المالحظات
 8.2 Issuance of Occupancy Certificate ٢-٨ إصدار شھادة األشغال

3. Inaugurate the project within (____) days of the 
Occupancy Certificate date. In the event of the 
Investor non-compliance with the schedule 
stated above the provisions of Article (14) shall 
apply. 

ً ا يقوم المستثمر بإفتتاح المشروع خالل (    ) يوم
ده  اريخ شھادة األشغال ، وفي حال عدم تقي من ت
م  ادة رق ام الم ق أحك اله تطب دول الموضح أع بالج

 ) من ھذا العقد .١٤(

٣

 
 
 

ATTACHMENT NO. 3  ) ٣الملحق(
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CLEANING AND MAINTENANCE OF PREMISES  نظافة وصيانة العقار 

1. CLEANING SERVICES : ١ أعمال النظافة

 1.1 The Investor shall be responsible for 
provision of necessary labor to clean 
and pick up debris and trash in yards 
and corridors of premises. The Investor 
shall collect trash and debris and put 
them at the collection point designated 
by Sanitation Department. 

ة  وفير العمال ن ت ئوالً ع تثمر مس ون المس يك
ع  رات وتجمي احات ومم ة س ة لنظاف الالزم

اط المخلفات من داخ ل العقار ووضعھا في نق
 التجميع المحددة من قبل إدارة النظافة .

١-١

 1.2 The Investor shall put trash containers 
and debris after getting approval from 
Sanitation Department, at certain points 
inside the premises. The Investor shall 
provide plastic bags for use by facility 
customers. 

ة  ات نظاف ع حاوي تثمر بوض وم المس يق
ة  د أخذ موافق دورة بع وحاويات المخلفات الم
وفير  ع ت ار م ل العق ا داخ ة عليھ إدارة النظاف
أكياس البالستيك الستخدامھا من قبل مرتادي 

 المرافق المنوه عنھا .

٢-١

 1.3 The Investor shall be responsible for 
collection of facility construction debris 
and dispose of at Sanitary Landfill. 
Investor shall submit weight card as 
evidence of disposal of such debris at 
the designated area. 

ل ع ونق ن تجمي ئوال ع تثمر مس ون المس يك
غيل  د تش أ بع ي تنش ائية الت ات اإلنش المخلف

ردم الصحي الخاص الم ا في الم رفق ورميھ
وزن  ة ال ديم بطاق ناعية وتق ع الص ة ينب بمدين
ا  داً لرميھ الخاصة بالمردم الصحي وذلك تأكي

 في المنطقة المخصصة .

٣-١

 1.4 The Investor shall submit to Sanitation 
Department for coordination cleaning 
schedule. 

ة الخاصةيقوم المستثمر بتقديم ج داول النظاف
ى  ة حت ى إدارة النظاف ه إل المرفق الخاص ب ب
ه وجداول الجمع من  ين جداول تم التنسيق ب ي

 قبل إدارة النظافة .

٤-١

 1.5 If Investor make violations with regard to 
cleaning and sanitation services Council 
of Minister’s resolution No. 25 dated 
29/2/1409 shall apply and to any other 
Regulations issued from time to time by 
the royal Commission. 

ه تثمر فإن ل المس في حالة عمل مخالفة من قب
ة  ات البلدي ام المخالف ه نظ ق بحق وف يطب س
م  وقر رق وزراء الم والصادر بقرار مجلس ال

اريخ ٢٥( ـ .٢٩/٢/١٤٠٩) وت د   ھ ا ق وم
دره الھي ن تص ر م ت آلخ ن وق ة م ة الملكي ئ

 قواعد في ھذا الشأن .

٥-١

2. MAINTENANCE SERVICES : ٢ أعمال الصيانة
 The Investor shall provide at its expense 

maintenance services for the developments 
made inside the premises as follows: 

ا تثمر) بالقي اني (المس زم الطرف الث ابهيلت ى حس م عل
ام  ي ق دود األرض الت ل ح يانة داخ ال الص بأعم

 بتطويرھا وذلك كما يلي :
 2.1 Maintenance of internal power network 

including power poles, shades and 
lighting poles connections and 
accessories. 

صيانة الشبكة الكھربائية الداخلية بما في ذلك
يالت ال ة التوص دة الكھربائي ة لألعم داخلي

 والمظالت وأعمدة اإلنارة وتوابعھا .

١-٢

 2.2 Internal potable water system 
maintenance. 

صيانة شبكة مياه الشرب الداخلية . ٢-٢

 2.3 Maintenance of parking and parking civil 
works including roads and pavements. 

يا ف الس يانة مواق نص ملھا م رات ومايش
 أعمال مدنية تشمل (أرصفة وطرق السفلتة)

٣-٢
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 2.4 Maintenance of internal irrigation 

system. 
صيانة شبكة مياه الري الداخلية . ٤-٢

 2.5 Maintenance of Internal server system. . صيانة شبكة المجارى الداخلية ٥-٢
 2.6 Maintenance of internal yards and 

landscape areas. 
ام ي ق اطق الت ة والمن صيانة الساحات الداخلي
ة  ا مشجرة وبحال ة عليھ جيرھا والمحافظ بتش

الئقة طوال الوقت .

٦-٢

 2.7 Maintenance of building fronts, walls, 
floors, external and internal installations, 
and improvements including without 
limitations painting and tile polishing. 

دران اني والج ات المب يانة واجھ ص
ة  اھرة الخارجي ات الظ واألرضيات والتركيب
ا  ة لھ ينات الالزم ل التحس ة  وعم والداخلي
دھانات  ل ال ي عم مل والتنحصر ف ي تش والت
ام  ى المنظر الع ام والمحافظة عل وجلي الرخ

 قت .للمرافق بحالة الئقة طوال الو

٧-٢

3. Obligations provided for in para 1 and 2 shall 
remain on Investor and extends to Investor 
assignee and successors during facility validity 
period. 

دين ا في البن ٢و١تظل االلتزامات المنصوص عليھ
تثمر) .  اني (المس اتق الطرف الث ى ع ة عل اله قائم أع

 على خلفائه ، وذلك طوال مدة بقاء المنشآت.و

٣

4. In the event that the Investor made any 
disposition action resulting in a total or partial 
assignment with regard the project or one of its 
facilities the disposition or assignment 
agreement shall provide for assignee or 
successors responsibility of all the obligations of 
the investor provided for in para 1 and 2 above. 
The Investor shall in such case immediately 
notify the Royal Commission in writing of the 
name and address of the assignee and type of 
assignment including a copy of the assignment 
or disposition agreement for approval by the RC 
prior to execution. 

رف ه أي تص ة إجرائ ي حال تثمر ف ى المس ين عل يتع
واء  ه س ر محل ول شخص آخ ه حل ب علي انوني يترت ق
ه، أن  كلياً أو جزئياً بخصوص المشروع أو أحد مرافق

د أو ال ى ينص في العق ا عل يبرم بينھم ذي س تصرف ال
دين  ا في البن  ٢و  ١ذات االلتزامات المنصوص عليھ

الغ  ة إب ذه الحال أعاله  كما يتعين على المستثمر في ھ
وان الشخص  م وعن ًة ، باس وراً وكتاب ة ف ة الملكي الھيئ
ه  اق صورة من المتصرف إليه ونوع التصرف مع إرف

 للھيئة الملكية للموافقة عليه قبل إبرامه .

٤

5. If the Investor or the successor violates any of 
the obligations provided for in para 1 and 2 
above the Royal Commission shall have the 
right to take all legal actions against the Investor 
and to discontinue water and power supply in 
coordination with MARAFIQ till the violation is 
corrected. Further the Royal Commission shall 
have the right to apply Council of Minister 
resolution No. 25 dated 29/2/1409 and any 
complementary or amendments thereto in 
addition to any decisions issued by the Royal 
Commission without any protest from Investor. 

أي ه) ب ن خلفائ اً م تثمر (أو أي الل المس ة إخ ي حال ف
دين  ا في البن  ١التزام من االلتزامات المنصوص عليھ

ة  ٢و  اذ كاف ة اتخ ة الملكي ق للھيئ ه يح اله فإن أع
ا  تثمر ، كم ة ضد المس ة والنظامي راءات التعاقدي اإلج

اه وا افع المي ع من ا قط ق لھ ع يح يق م اء بالتنس لكھرب
ة  ة المخالف تم إزال شركة مرافق عن المشروع إلى أن ت
رار  ق ق ي تطبي ة ف ة الملكي ق الھيئ ى ح ، باإلضافة إل

م ( وزراء رق س ال اريخ ٢٥مجل ـ ٢٩/٢/١٤٠٩) وت ھ
رارات  ة ق وأية قرارات مكملة أو معدلة له ، وكذلك أي
دون أي  أن ب ذا الش ي ھ ة ف ة الملكي درھا الھيئ تص

 ن المستثمر .اعتراض م

٥
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ATTACHMENT NO. 4  ) ٤الملحق(

TECHNICAL SPECIFICATIONS  المواصفات الفنية 

The following codes and guidelines are available as 
references from the Royal Commission, upon the 
request of the developers: 

ييت ة ف ادات التالي النظم واإلرش تدالل ب ب االس وج
ي سوف تكون متاحة الستعمال  عملية التصميم والت

المستثمر:
 
FIRST: REGULATIONS AND TECHNICAL 

GUIDELINES 
أوالً : األنظمة والمعايير الفنية 

  
(a) Technical Codes (أ) اللوائح الفنية
  
 1. Plumbing Code/Mechanical Code ١ نظم السباكة / النظم الميكانيكية- 
 2. Electrical Code ٢ النظم الكھربائية- 
 3. Architectural Code ٣ النظم المعمارية- 
 4. Structural Code ٤ النظم اإلنشائية- 
 5. Fire Code ٥ نظم الوقاية من الحريق- 
 6. Administrative Code ٦ يةالنظم اإلدار- 
   

(b) Land use Regulations at MYAS (ب) أنظمة استخدام األراضي بمدينة ينبع الصناعية 

(c) Zoning Regulations .(ج) أنظمة تقسيم األراضي 

(d) Standard Drawing List . (د) قائمة الرسومات الفنية القياسية 
(e) General Design Criteria and Technical 

Guidelines. These regulations are supported 
by the following guidelines established to 
promote a compatible and consistent urban 
design character for the MYAS waterfront. 

 المعايير العامة للتصميم .
عھا  م وض ي ت وائح ، والت نظم والل ذه ال اند ھ وتس

داد ى إع اعدة عل جام  للمس م باالنس ميم ليتس تص
ع  ة ينب ي لمدين يط العمران ع التخط ق م والتواف

الصناعية ومشروع الواجھة البحرية

(ھـ)

   
SECOND: Period for preparation and submission 

of designs including all phases is 6 
months from the date of lease 
execution. 

ا ة لالنتھ رة الالزم ديم التصاميمالفت داد وتق ن إع ء م
تة ( ا س ة مراحلھ ية بكاف اريخ ٦الھندس ن ت ھر م ) أش

 توقيع العقد .

ثانيا 

   
THIRD: The Premises will remain during period 

of design and plan preparation under 
the custody of the Royal Commission 
and the lessee shall not commence 
any construction works before 
approval of plans and issuance of 
building permits. 

اميم داد تص رة إع الل فت ازة األرض خ تكون حي س
د  ت ي ات تح داد المخطط ية وإع زات األساس التجھي
ال  دء في أعم تثمر الب ة ، وال يحق للمس الھيئة الملكي
ات  اد المخطط ن |اعتم اء م ل االنتھ اءات قب اإلنش

 وإصدار التصاريح الالزمة للبناء

ثالثا 
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Lease/wpc Lease No. RCL S-______  _________ -   آر سي إل عقد اإليجار رقم :  
 

ATTACHMENT NO. 5  ) ٥الملحق(
GUARANTEES  الضمانات الالزمة لتنفيذ المشروع  

The Royal Commission for Jubail and Yanbu, 
Directorate General for Yanbu Project considers the 
following guarantees sufficient for implementing the 
work in a satisfactory manner consistent with the 
specifications: 

ة ع اإلدارة العام ل وينب ة للجبي ة الملكي ر الھيئ تعتب
ون  وف تك ة س مانات التالي ع ان الض روع ينب لمش
ية  ورة المرض ى الص روع عل ذ المش ة لتنفي كافي

 وافقة مع المواصفات :والمت
 
FIRST: Conceptional Engineering design, 

Initial and Final designs shall be 
returned to the Royal Commission 
ownership immediately as they are 
submitted for review. 

ورية ، ية التص اميم الھندس ة التص ؤول ملكي ت
ع . والمبدئية والنھائية إلى  ل وينب الھيئة الملكية للجبي

 وذلك بمجرد تقديمھا للمراجعة .

أوالً

   
SECOND: Ownership of installations, structures 

and buildings constructed by the 
investors on the premises, shall be 
returned to the Royal Commission for 
Jubail and Yanbu following expiry of 
the lease period, as referred to in 
Article (2) of the Lease, entitled 
"Period of the Lease". 

ي  اني الت زات والمب أت والتجھي ة المنش ؤول ملكي ت
ة  ة الملكي ى الھيئ ار إل ي العق تثمرون ف يدھا المس يش
د المشار  رة العق اء فت د انتھ ك عن للجبيل وينبع ، وذل

ا ي الم ا ف م (إليھ ار ٢دة رق د ( والمش ذا العق ن ھ ) م
 إليھا بعنوان "مدة العقد")

ً ثانيا

   
THIRD: Ownership of the installations, 

structures, and buildings constructed 
by the investors on the premises, shall 
be returned to the Royal Commission 
for Jubail and Yanbu if the lease is 
terminated for default. 

ي  اني الت زات والمب ات والتجھي ة المنش ؤول ملكي ت
يشيدھا المستثمر في العقار إلى الھيئة الملكية للجبيل 

 وينبع ، وذلك في حالة إنھاء العقد بسبب التقصير.

ً ثالثا

   
FOURTH: The investor shall undertake to submit 

to the Royal Commission Letter of 
Guarantee for Proposal Security in 
amount of equal 100% of the annual 
rental value under the auction as per 
the following format: 

ى  يتعين على المستثمر تقديم خطاب ضمان نھائي إل
الھيئة الملكية ، في فترة ثالثة أشھر من تاريخ توقيع 

ا  د ، بم بته (العق ا نس ل م ار ١٠٠يمث ن اإليج % ) م
 السنوي وفقاً لسعر المزايدة .

ً رابعا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



COMMERCIAL LAND LEASE MASTER SAMPLE FOR FUN PARK AND THEME PARK 
 منوذج عقد إجيار أرض جتارية ملشاريع مدينة املالهي و املنتزة الرتفيهي

 
ATTACHMENT NO. 6  ) ٦الملحق( 

Scope of work  حجم العمل  

The investor shall develop, construct and 
operate the --------------------- Including design, 
engineering and construction of site 
infrastructure, water irrigation and sanitary 
system, power system, construction, lighting and 
landscaping of open areas, construction of 
buildings, parking and shade structures, lighting 
and fencing of the site and construction of site 
gates and internal fencing as required by 
development program and technical 
specifications. The scope of work also include 
maintenance of the premises, buildings, water, 
power, sanitary and landscape and irrigation 
system.  
The investor shall also provide security services 
for personal property of customers and Royal 
commission property on site. The Tenant and 
sub-tenants shall maintain safe use of the 
premises. The investor shall fully utilize the 
premises area, to the satisfaction extent of 
Royal commission's requirements, as stated in 
this lease, whereas the total area of premises is 
( -------------- ) square meters.  

-----------يتعين على المستثمر تطوير وإنشاء وتشغيل
ذ  ------- ة ، ويتضمن ذلك التصميم الھندسي والتنفي للبني

ري ،  األساسية لكامل الموقع ، وإنشاء شبكات المياه ، وال
فلتة  ة ، وس ة الكھربائي حي ، والطاق رف الص والص
اطق  الشوارع ورصفھا وتشجيرھا وإنارتھا ، وإنشاء المن
اء  ا ، وإنش جيرھا وزراعتھ ع وتش ل الموق ة داخ المفتوح
المباني ، وإنشاء مواقف السيارات وتوفير المظالت لھا ، 

ا و اه وإنارتھ رات المش فة ومم اء أرص ا ، وإنش إنارتھ
داخل  اء الم ييجة وإنش ع وتس وير الموق جيرھا وتس وتش
ع ،  ل الموق ة داخ اطق المختلف وير المن ارج وتس والمخ
ا  حسب ما تقتضيه خطة التطوير والمواصفات الفنية ، كم
ع  يانة الموق ئوليات ص ع مس ل جمي م العم من حج يتض

من قبل المستثمر وصيانة جميع  والمباني التي ستقام عليه
اء والصرف  جير والكھرب ري والتش اه ، وال بكات المي ش
يوفرھا  ي س ية الت ة األساس ن البني ا م حي وغيرھ الص

  المستثمر.
ى  اظ عل ة في الحف ئولية األمني ويتضمن حجم العمل المس
تأجرين  ع والمس الممتلكات الشخصية وغيرھا لرواد الموق

ى ممتل اظ عل اطن والحف ن الب ة داخل م ة الملكي ات الھيئ ك
تخدمي  المة لمس ل الس وفير عوام يانتھا وت ع وص الموق
احة  ل مس تغالل كام ل اس م العم من حج ع ، ويتض الموق
ار  ذا العق ود ھ العقار بالصورة التي تتناسب وتتفق مع بن

 )٢م------------- (حيث تبلغ المساحة الكلية للعقار 
 
 

 
 
 

 

 


