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 نموذج استرشادي

 ُمعدّات عقد إيجارل
 

 

  _____ : يوم نبي بعده , وبعد ففي الحمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال    

 -االتفاق بين كل من : بعون هللا تعالىم ،  تم 20__ /  _/  _هـ الموافق 14 __/  _/  _

 

 :. بص _____ مدينررررم ، ومقرهررررا _______________" شررررركم , م سسررررم"  . 1

ويمثلهررا فرري هرر ا  ______فرراك   _____هررات   _____ الرمررا البريرردي____ _

 ( .  المالكويشار إليه فيما بعد بـ )  __________بصفته  __________العقد 

طرف )

 (أول

 :ب ص. _____ ومقرها مدينم , _______________" شركم , م سسم) أ ( " . 2

في ه ا العقد  اويمثله _____ فاك  _____هات   _____الرما البريدي _____ 

 ( .  المستأجرفيما بعد بـ )  هويشار إلي __________بصفته  ___________

 (طرف ثاني) 

 إذا كان المستأجر فرداً :

، سررررررعودي الجنسرررررريم بموجرررررر  ب ا ررررررم أحرررررروال ر ررررررم  __________السررررريد  )ب(

 :ب .، ص _____مدينررم  وعنوانرره _____ومصرردرها  _____وترراري   __________

 _____، جررروال  ______، فررراك   _____، هرررات  _____الرمرررا البريررردي  _____

 (. المستأجرويشار إليه فيما بعد بـ )

 ( طرف ثاني)    

 

 : مقدمم

التري تسرتمدم  المعردات واالالت الثقيلرم لديها عردد مرن  منشأةلما كان ال رف األول 

أبرد  ال ررف الثراني  ثحيرو ألغراض المقاوالت الممتلفم واألغراض اإلنتاجيم والمدميم ,

 اإلنتفرا  المعدات المملوكم لل رف األول بغرض عدد من تلك االالت و رغبته في إستئجار

إلبررام فقرد إتفّرق ال رفران وهمرا ب امرل األهليرم المعتبررة شررعاً  ل ا،  بها لفترة زمنيم محددة

 :  العقود والتصرفات على مايلي

 

 :  أوالً : تمهيد

 جاءاً ال يتجاء من ه ا العقد ومتمماً له .يعتبر التمهيد السابق 
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 ثانياً : موضو  العقد : 

) بسائق   واالالت للمستأجر المعدات بتأجير عدد من المالك التامبموج  ه ا العقد 

 المبينم أوصافها فيما يلي :، بدون سائق ( و
 

 الصنع تاري  الصنع بلد الُمعدّة طا م الماركم الُمعدّة نو  التسلسل

1      

2      

3      

4      

 

 : ثالثاً : مدة اإليجار

إسررتالم المسررتأجر للمعرردات واالالت محررل العقررد  مررن ترراري ـــــــــــررـ تبرردأ  مرردة هرر ا العقررد  

بموج  محضر إستالم مو ع عليه من ال رفين ,  وتتجدد تلقائياً لمدة مماثلرم أو لمردة أىرر  

أسربو  مرن إنقضراء مردة العقرد األصرليم أو المجرددة بعد إى ار المسرتأجر للمالرك ى يراً  برل 

بر لك كتابيراً محدداً فيه المدة اإلضافيم التي يرغبها ، وفي حالرم عردم إسرتالم المالرك إى راراً 

ً دفيعتبررر تجديرر يسررتحق المالررك أجررراً إضررافياً عليهررا حتررى يررتم إعررادة المعرردة لمقررره أو  اً ضررمنيا

دة أيررام األعيرراد والع ررالت الترري يتو رر  فيهررا سرر  ضررمن هرر ه المررتتحالم رران المتفررق عليرره, و

ً  محل العقد المستأجر عن إستمدام المعدة  . إذا لم يُتفق عليها مسبقا

 

   : يمم اإليجار: رابعاً 

يلتررررام المسررررتأجر بسررررداد إجمررررالي  يمررررم اإليجررررار عررررن كامررررل المرررردة المرررر جرة               - 4/1

 ي :والبالغم ) ـــــــ( لاير , على النحو التال

دفعم مبدئيم تمثل نسبم ) _%(  و درها ـــــــــــــــ عند استالم " المعدة ،   -4/1/1

 المعدات" محل العقد  .

دفعم ثانيم تمثل نسبم ) _%( و درها ــــــــــــــــ عند تسليم " المعدة ، المعدات "  - 4/1/2

 محل العقد .

 افيم المترتبم على زيادة مدة اإليجار  .يلتام المستأجر بدفع األجر عن المدة اإلض  - 4/2

يلتام المستأجر بتقديم ضمان بن ي لصالح المالك يمثل نسبم ) __%( من  يمم     -4/3

 المعدة .

 

  :ىامساً : الضمانات

المقدم من المستأجر طوال مدة اإليجار وذلك  ـ(ــــــــ)يحتفظ المالك بالضمان البالغ 

اء قرررالمرر جرة ، ويحررق للمالرررك مصررادرته ل معررردةصرري  اليررات تلتغ يررم أيررم أضررررار أو تلف

بالتعويضررات  بحقرره فرري الم البررم التعررويع عررن هرر ه األضرررار أو التلفيررات دون اإلىررالل

 وتعاد  يمم الضمان إلى المستأجر عند إنتهاء مدة اإليجار شري م توافر االتي :  ,األىر 

 دون أي تأىير .  ينددحالم والم ان الم جرة في التاري  للمعدةر جإعادة المستأ -1       

ا فيها ما عدا ماينتج التي تسلمه حالمالم جرة ومحتوياتها بال معدةتسليم المستأجر لل -2       

 .  عن اإلستهالك ال بيعي لها
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 المستحقه للمالك . اإللتاامات الماليمسداد كافم  -3       

 

 سادساً: التاامات المستأجر :

أن يقرروم بتررأجير المعرردة المرر جرة كلهررا أو جرراء منهررا مررن  يحظررر علررى المسررتأجر  .1

 الباطن, واال أعتبر العقد مفسوىاً من تلقاء نفسه دون الحاجم إلى أيم إجراءات .

يلتام المستأجر بأن يستمدم المعدة المر جرة فري حردود طا تهرا و وفرق مرا أعردت لره  .2

 . حس  تعليمات اإلستمدام والتشغيل الصادرة عن الشركم الصانعم

يلتام المستأجر بتم ين المالك أو من يمثله بمعاينم المعدة الم جرة وتفقدها في مو ع  .3

 العمل و راءة عداد ساعات التشغيل في أي و ت أثناء ساعات العمل اليوميم.

يلتام المستأجر وعلرى نفقتره الماصرم بجميرع المصراري  الالزمرم للصريانم الدوريرم  .4

 جميع أجااء المعدة القابلم لإلستهالك. واليوميم للمعدة الم جرة وإستبدال

 

 

 

 أح ام عامم :  ابعاً :س

بحالتهرا  و بلهرابأنه  د عاين المعدة الم جرة معاينرم نافيرم للجهالرم المستأجر يقر  .1

 .  جلهصالحم للغرض المستأجرة من أأنها  و ، نمالراه

 بالمعردة المعدة إذا كان ه ا التبرديل يضرر ال يحق للمستأجر تبديل م ان إستمدام .2

 العقد و إسرتعادة المعردة جاز للمالك حق فس دون موافقم ى يم من المالك و إال 

 . بعد ىصم جميع مستحقاته القائمم حتى تاري  الفس 

إذا أض ر المستأجر إليقاف المعدة لفتررة مرا , فعليره واجر  صريانتها ورعايتهرا  .3

 وتماينها وفق األصول المتعارف عليها .

في هالك المعدة أو تلفها كلياً أو جائياً بفعلره أو بفعرل الغيرر إذا تسب  المستأجر  .4

بحيررث أصرربحت غيررر صررالحم لإلسررتعمال فيلتررام بتعررويع المالررك بقيمتهررا و ررت 

 تلفها.

يلتام المستأجر بالضمان عند فقدان أو سرر م المعردة مرن مو رع العمرل , ويلترام  .5

 بتعويع المالك بقيمتها المقيدة في حينه . 

 

 اء عقد اإليجار:ثامناً : إنه

 ينتهي ه ا العقد بأحد  الحاالت التاليم:

 إنقضاء مدته األصليم أو المدة اإلضافيم في حالم تمديده . .1

 وفاة المستأجر الفرد أو فقد المنشأة صفتها النظاميم اإلعتباريم. .2

 إفالس أو تصفيم المنشأة المستأجرة. .3

 حدوث  وة  اهرة تجعل تنفي  اإللتاام مستحيالً. .4

 م المستأجر ألح ام العقد دون ع ر يقبله المالك .ممالف .5

 إذا تمل  المستأجر عن سداد  يمم اإليجار المتفق عليها . .6

 إذا لم يبادر المستأجر بإستالم المعدة ىالل ثالثم أيام من تاري  تو يع العقد. .7

 هالك أو سر م المعدة الم جرة . .8
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المسرتأجر فري المحافظرم علرى  إذا أثبت المالك ىالل معاينم المعردة وتفقردها , إهمرال .9

 المعدة المستأجرة أو صيانتها . 

 

 تاسعاً : الفصل في الناا :

عررن تنفيرر  هرر ا العقررد أو تفسررير أحررد نصوصرره يحسررمه  ينشررأأي نرراا   ررد  -أ

يرتم  ،ال رفان بالتراضي بينهما ، وفي حالم عدم التوصل إلى حل يرتضرياه 

ظرام التح ريم السرعودي يقروم بإجراءاتره وفقراً لنحله عرن طريرق مح رم وحيرد 

 والئحته التنفي يم .

عن تنفي  ه ا العقد أو تفسير أحد نصوصه يحسمه  ينشأأي ناا   د  -ب

يتم  ،ال رفان بالتراضي بينهما ، وفي حالم عدم التوصل إلى حل يرتضياه 

 0الفصل لد  الجهات القضائيم المتمصصم

 

 عاشراً : اإلى ارات: 

يوجهها كل طرف إلى االىر باللغم العربيم على تتم اإلعالنات و اإلى ارات التي 

 عنوانه المبين بصدر ه ا  العقد .

 

 حادي عشر : نس  العقد:

تم تحرير ه ا العقد والتو يع عليه من نسمتين أصرليتين , بيرد كرل طررف نسرمم منره 

 للعمل بموجبه .    

 

 ،،، ولي التوفيق وهللا
 

 )المستأجر( ال رف الثاني          )الم جر(                       ال رف األول

 السادة :                                                  السادة/السيد :

 التو يع :                                                 التو يع :

 المتم الرسمي :          المتم الرسمي :

 

 

  


