
 
 
 

                             اإلدارة القانونية   
                                                                                                     

 عقار واستثمار منوذج عقد تأجير
 وفقاً ألحكام نظام املنافسات واملشتريات احلكومية

 القسم األول
 وثيقة العقد األساسية

 املقدمة
 بعون من اهلل    
 مت االتفاق في مدينة ................. يوم ............ املوافق   
 بني كل من    

وميثلهاا .............. بفافت. ............ أوالً : )) الوزارة أو اجلهة احلكومية (( 
 ويشار إلي. باملؤجر                    )) طرف أول ((

,  ثانياً: تذكر املعلومات اخلاصة بالطرف الثاني , فرد , مؤسسة , شركة
    أو املستثمرويض الرسمى , ويشار إلي. باملستأجر فرقم وتاريخ الت
 )) طرف ثاني (( 

)) يذكر وصف كامال للعاني   /استثماريرغب في تأجيرملاكان املؤجر  
املؤجرة (( والتي طرحت في مزايدة عام. وتقدم لذلك املستأجر بعرضاة 
لهذه املزايدة )) وإن كانت العني املؤجرة طرحت بااملزاد العلناي املفتاو  
يشار إلي. وأن. تقدم بأعلى سعر مبوجب محضار جلناة املازاد العلناي (( 

طالعاا. على جميااا  الشااااروو واملواصاااافات , بعااد علمااا. وا
وجمي  الوثائق , ووقوف. على املوق  , ومبعرفت. بأحكام وتعليمات نظاام 
املنافسات واملشاتريات احلكومياة والئحتا. التنفيذياة معرفا. تنفاي 
اجلهالة والغاااارر , وحياااا اقتارن ايـاااااس املستأجاااار بقاااا ول 

ااااقاً ملاااا جااااء في خطاس الترساااية رقام املؤجااار , وذلااااك وف
 :يلي  فقد اتفق الطرفان على ما,  ........ وتاريخ ...............
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 املادة األولى : تعت ر املقدمة املشار إليها أعاله جزء اليتـزأ من العقد . 
 املادة الثانية : الغرض من العقد .

 ((  .)) يذكر وصف شامل للغرض من العقد         

 : وصف العني املؤجرة . الثالثةاملادة 
)) يذكر وصف للعاني املاؤجرة شاامالً املوقا  , املسااحة , احلادود ,       

 .  ((وخلوها من الشوائب

 املادة الرابعة : وثائق العقد , وتشمل . 
 ساسية ( الوثيقة األ1)
 ( االلتزامات والشروو العامة 2)
 ( الشروو واملواصفات 3)
 روو اخلاصة ان وجدت ( الش4)
  ( خطاس العرض5)
 ( خطاس الترسية 6)
تشكل هذه الوثائق وحدة متكاملة , وتعد كل وثيقة منها جزء من      

 وتتمم الوثائق املذكورة بعضها بعضاً . يا تفسر العقد بح

 املادة اخلامسة : مدة العقد 
ت اراً من تااريخ )) تذكر مدة العقد رقماً وكتابة (( وت دأ هذه املدة اع     

خاليااً مان الشاواغل والعوائاق  /املساتثمرتسليم املوقا  للمستأجر
 ىمبوجب محضر كتابي موق  علي. من ق ل منادوبي الطارفني )) يراعا

في حتديد املدة نص املادة التاسعة والثالثاني بعاد املائاة مان الالئحاة 
 التنفيذية لنظام املنافسات واملشتريات احلكومية (( . 
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 يـارية وطريقة الدف  .       املادة السادسة : القيمة اإل
ن القيمة االيـارية عن كامل مادة العقاد )) تاذكر قيماة العقاد إأ/ 

غ وزع. على عدد سانوات العقاد , وت لااإلجمالية رقماً وكتابة ((  م
األجرة السانوية )) تاذكر قيماة األجارة السانوية رقمااً وكتاباة (( 

كاملة خالل عشرة أيام من بداية كل سان.  وتسدد األجرة السنوية
تعاقدية , ويعت ر تاريخ استالم املوق  بداية السنة العقدية ويـاوز 

 . ات احملددة في العقد دفعة واحدة االتفاق على تسديد أجرة السنو
مادة غيار مدفوعاة س/ إذا كان التأجير لالساتثمار يعطاى املساتثمر 

 . ت دأ من تاريخ تسليم املوق ومن مدة العقد  %5ال تتـاوز  األجرة 

 ملادة السابعة : نظام العقد .ا
يحكم هذا العقد أنظمة اململكة العربياة الساعودية , وبفافة 
خاصة نظام املنافسات واملشاتريات احلكومياة والئحتا. التنفيذياة , 

 وتعليمات , وتفسيرات وزارة املالية .

 املادة الثامنة : تسوية اخلالف 
ل إلاى تط يق هذا العقد , والياتم التوصا شأ عنكل خالف ين      

تسويت. بني الطرفني تختص احملكمة اإلدارية بالففل في. ااا ويكاون 
 حكمهاً في ذلك نهائياً . 

 /املساتثمروتوثيقاً ملا تقدم فقاد قاام الطرفاان املاؤجر واملستأجر
 بالتوقي  على هذه الوثيقة في املكان والتاريخ املذكورين أعاله . 

 . فقواملو واهلل
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الطاااارف األول                      (( /املستثمرالطرف الثاني )) املستأجر
  )) املااؤجاااار ((

 االسم                                                      االسم 

 الففة                                                     الففة 

 التوقي                                            التوقي              

 

                      

  

 


