
 سيارة إيجارعقد 

 

 

 .../…../……... الموافق … ….. ..أنه فى يوم ……

 : تم تحرير هذا العقد بين كل من 

 . مقيم برقم ……………………………...…..   /السيد( 1

 يحمل بطاقة عائلية رقم ………………… ....  محافظة …….. قسم ……

 " طرف أول.. "سجل مدنى ……

 .. مقيم برقم ……………………..…..   /السيد( 2

 .. يحمل بطاقة عائلية رقم ………………. محافظة ……….. قسم ……

 " طرف ثان.. "سجل مدنى ……

 : يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وقد أتفقا على ما يلى 

 البند االول” “

 . عن الساعة الواحدة.. مقابل مبلغ ……... استأجر الطرف الثانى من الطرف االول السيارة رقم ………

 البند الثانى” “

من مساء  .. حتى الساعة …… ً  صباحا.. ساعة تبدأ من الساعة …….. ……  ارمدة اإليج
 . أو انذار أو أى اجراء آخر هدون حاجة إلى تنبي األخيرة وينتهى العقد بانتهاء الساعة  .../.../…يوم …

 البند الثالث” “

ار وأصبح  يقر الطرف الثانى بأنه تسلم السيارة المؤجرة ورخصة تسييرها فى الوقت المحدد لبدء االيج
 . عنها اعتبارا من هذا الوقت وحتى انتهاء االيجار  ً  مسئوال

 البند الرابع” “

للطرف االول كتأمين يرد عند تنفيذ  ..….. فقط ………...….. قام الطرف الثانى بدفع مبلغ ………
ويجوز  , بهاالطرف الثانى لكافة التزاماته فيما يتعلق باعادة السيارة فى نهاية االيجار وبالحالة التى تسلمها 

 . للطرف االول حبس مبلغ التأمين اقتضاء لحقه المترتب على اخالل الطرف الثانى بهذه االلتزامات

 البند الخامس” “

يلتزم الطرف الثانى بأن يبذل من العناية فى استعمال السيارة المؤجرة وفى المحافظة عليها ما يبذله الشخص  
 عما يصيبها أثناء انتفاعه بها من تلف أو هالك غير ناشئ عن ويكون مسئوال, الحريص العالم بأصول تشغيلها 

 . استعمالها استعماال مألوفا 

 البند السادس” “

 . يضمن الطرف االول العيوب الخفية بالسيارة التى قد تحول دون انتفاع الطرف الثانى بها

 البند السابع” “

 . ق المنوط به قيادتهايلتزم الطرف الثانى بما تستهلكه السيارة من وقود وبأجر السائ

 البند الثامن” “

 . لكل طرف نسخة, حرر هذا العقد من نسختين 

 " الطرف الثانى"                                                            "الطرف االول"     


