
 ومقاهيعقد تأجير معدات مطابخ 

 

 بين كل من: حسب التاريخ المذكور في مستند ملخص الطلبتم إبرام هذا العقد 

 (٢٠٢٥٠٠٢٨٧٠ذا  السرال التاار  رمم   لألتصرات  وتقني  المعلوما وصرول التااري  شررك   -

 "والمشار إليه في هذا العقد بـ "الطرف األول

 و

أو  والمشار إليه في هذا العقد بـ"الطرف الثاني المذكور في مستند ملخص الطلبالشخص /شرك  وال -

 "المستأار

                                                         

، ولرغب  معدا  المطابخ المركزي  عبر المتار اإللكتروني التابع له تأايربالطرف األول  يقوموحيث 
 حسب التفصيل الوارد في أحكام هذا العقد.بالطرف الثاني في استئاار المعدة/المعدا  

 النظامي  والشرعي  على ما يلي:فقد اتفق الطرفان وهما بكامل أهليتهما 

 التمهيد: -1
 يعد التمهيد أعاله ازءاً ت يتازأ من هذا العقد.

 تعريفات: -2
 وهو الطرف األول.هو المالك األصلي مالك المعدة:  -
 EKUEP.COMالمومع اإللكتروني:  -
المعدا  المستأارة بمواب هذا العقد، وتِرد في هذا العقد بلفظ اإلفراد المعدة/المعدا : هي المعدة/  -

 أو الامع لذا  المعنى.
 

 العقد:ومدة غرض  -3
المذكورة في مستند مدة لذلك لالمعدة/المعدا  الواردة في الملحق  أ( ويستأار الطرف الثاني  2-1

 وت يتم تاديد هذا العقد إت بموافق  مكتوب  من الطرف األول. ملخص الطلب
ااهزي  يقوم الطرف األول بتركيب المعدة/المعدا  في مومع الطرف الثاني بعد اكتمال  2-2
وتبين عدم ااهزي   إلى المومع لمومع، وت يخل ببدء العقد وسريانه إذا ما تم نقل المعدة/ المعدا ا

 .أل  أسباب كان  مومع الطرف الثاني
ضافي تسعيرة لكل يوم إفي حال احتفاظ الطرف الثاني بالمعدة/المعدا  في حيازته فيتم إضاف   2-3

 بحسب ما يتم إيضاحه في ميم  العقد.
 

 موقع استخدام المعدة/المعدات: -4
المذكور في مستند يكون مومع استخدام المعدة/المعدا  من مبل المستأار في مومعه الكائن في 

وت ياوز له نقل المعدة/المعدا  إلى أ  مومع آخر إت بموافق  خطي  مسبق  من  ملخص الطلب
 .الطرف األول

 



 :وشروط الدفعقيمة العقد  -5
مذكور في مستند ملخص حسب ماهو دا  تكون ميم  التأاير الشهري  للمعدة/ المع 5-1

اب أن يدفع المستأار ميم  التأاير لألشهر التالي  للشهر اتول مبل اليوم ، ويبالطل
% عن كل 1فيتحمل غرام  األول من الشهر غير المدفوع، وفي حال تأخره عن ذلك 

 يوم تأخير تدفع لصالح امعي  البر الخيري .
 للطرف التابع البنكي للحساب الشهر  بالتحويل العقد هذا مستحقا  الثاني الطرف يدفع 5-2

( ويتم إرسال إشعار بالسداد على 001-822205-042حساب بنكي /ساب بنك  األول
بالخصم المباشر من  األول الطرفالعقد، أو عبر تخويل  هذا صدر في الموضح العنوان
 األول الطرفاتئتماني  العائدة للمستأار ويوضح المرفق الطريق  التي يختارها  ام البط

 لسداد مستحقا  هذا العقد.
 أن يستكمل ما يلي:أو تركيبها في المومع يلزم لشحن المعدة/المعدا   5-3

لشهر األول من فترة اإلياار، وإذا كان  مدة اإلياار أمل من أارة ا ميم دفع  5-3-1
 .عن مدة التأايركامل   ياارقيم  اإلشهر واحد، ف

 –إن واد  –التأمين  مبلغدفع  5-3-2
إلى مومع  وشحن العودةإلى مومع الطرف الثاني شحن الذهاب رسوم دفع  5-3-3

  -إذا كان الشحن على الطرف األول– الطرف األول
 - إن واد  -رسوم التركيب  5-3-4

أو أراد استمر واود المعدة/المعدا  في مومع الطرف الثاني بعد انتهاء مدة اإلياار إذا  5-4
يتم المحاسب  ف الطرف األولمسبق  من دون موافق  المستأار تاديد العقد أو تمديد مدته 

  الوارد في هذا العقد.بحسب الادول عن المدة المتاددة 
التأاير هي فتكون ميم   الطرف األولإذا تادد  أو امتد  مدة هذا العقد بناء على موافق    5-5

 ذا  القيم  السابق  المتفق عليها في هذا العقد ومرفقه.
بوابا   معوالمطلوب  إلاراء العمليا   للطرف الثاني  اتئتمانيسيتم حفظ معلوما  البطام   5-6

  .الدفع اآلمن  المخول  بإاراء العمليا  مع البنوك
 الضمانات: -6

، كما يقدم 1رمم  دا ألمر بقيم  المعدة وحسب المرفقسنطرف األول لطرف الثاني أن يقدم لليلزم ا
كل كمبيال  يتم سداد الطرف األول للطرف الثاني  عيدوي ،العقدبقيم  كل شهر من أشهر  كمبيات 
 .٧ترتب  من اّراء التآاير كما هو مذكور في بند رمم بعد خصم أ  تكاليف  مستحقاتها

 :)المعدة/المعدات( المحافظة على العين المؤجرة -7
وحتى  في المومع  على المعدة/المعدا  أثناء واودها ياب على المستأار المحافظ 7-1

 ع.المصنِّ ، كما يلتزم بتشغيلها وفق األصول المعتبرة لدى من الطرف الثاني استالمها 
 حسب كتيب  الالزم  لتشغيل المعدة النظاف  والتاهيزيار  المستأار على المعدة أعمال  7-2

أعطال وت يدخل في ذلك أعمال الصيان  التي تتطلبها ، اإلرشادا  الخاص بالمعدة(
 ع.مصنِّ ال تشغيلصول الموافق أللمعدة/المعدا  العاد  ل تشغيلمصنعي  أو ناتا  عن ال

في حال تعطل  المعدة ألسباب تعود إلى سوء استخدام وتشغيل المستأار للمعدة فيقوم   7-3
 بتوفير خدما  الصيان  ويتحمل المستأار تكاليف ذلك. الطرف األول

 
 إلى ومن موقع الطرف الثاني:  المعدات/نقل المعدةتركيب و -8



 .1رمم  ب المرفقون تركيب ونقل المعدة/المعدا  بحسكي     

 

 

 المعدات: استالمتأكيد  -9
ياب عليه كما ، بالتوميع على استالم المعدة مبل إنزالها في مومعهطرف الثاني ال لتزمي 9-1

 و في تركيبهاأالمعدا  المعدة/في  إشعار الطرف األول في حال واود أ  خلل أو عطل
في بهذا الخصوص شعار المورد أ  إ وفي حال لم يتلق  . ساع  من استالمها 24خالل 

ً وصحيحا وتشغيلها المعدا  تركيب  د  عي  فالمدة المحددة في هذه الفقرة  بما يحقق  ممكنا
 . غرض هذا العقد

في حال كان المستأار فرداً فياب عليه تقديم صورة من هويته ويومع في طرفها ما يوضح  9-2
 سبب تقديمه لصورة هويته للوسيط  استئاار معدا  بمواب هذا العقد(.

من الطرف  ختارةالمإيصال شرك  النقل  ، فيعدلتركيب المعدا إذا لم يكن هناك حاا   9-3
هو إيصال استالم المستأار ( الطرف األول حسب مائم  شركا  النقل المحددة لدى الثاني 

 اإللكتروني من خالل المومع طرف األولإشعار ال الطرف الثاني وياب علىللمعدا . 
  مشكل  في أذا كان هناك إساع  من التسليم  24 مدة أمصاها فيو التابع للطرف األول

المعدا  مركب  بشكل صحيح  دّ المورد أ  إشعار بهذا الخصوص فتع إذا لم يتلقّ المعدا . 
 .ا العقدغراض هذ وصالح  للتشغيل بما يحقق

 
 :الطرف الثانيالتزامات  -10

، وبطريقرر  تررأايرهررا من أالهررابرراسرررررررررتعمررال المعرردا  للغرض الررذ  تم طرف الثرراني يقوم ال 10-1
باسرررررررتخدام المعدا  المتعلق  وأصرررررررول التشرررررررغيل وسرررررررليم  ومتوافق  مع القواعد  صرررررررحيحي 

 .وظروف تشغيلها وصيانتها وتخزينها
، ذكر في النص م المستأار بإشعار المورد بواود أ  خلل في المعدا  بحسب ماما لم يق 10-2

  ار لها.ح  للعمل عند استالم المستأالفتعتبر المعدا  ص
المعدا  بحال  ايدة وااهزة للعمل خالل فترة المحافظ  على بوعلى حسابه  المستأار يقوم 10-3

 اإلياار. 
ساع  من  24خالل لل كان في المعدا    خبأ الطرف األوليقوم المستأار بإشعار  10-4

 غير  ة/المعدا معدبال تي لحق ر الاضراأل اميعصالح تكلف  إ ويتحمل ،اكتشاف الخطأ
 .(األضرار الناام  عن اتستخدام العاد  والطبيعي ووفقاً للغرض المقصود من المعدا 

ياب على المستأار أن يدفع للمورد تكلف  استبدال المعدا  في حال تلف  المعدة أو فقد  ف 10-5
ساري  حتى  ستظل ا العقدإلضاف  إلى ذلك، فإن التزاما  هذ، با1المرفق رمم كما هو محدد 
المعدا  هذه إصالح أو استبدال  اليفمورد تكللياب على المستأار الدفع نهاي  المدة و

من خالل السند ألمر المقدم له من ، وللوسيط تحصيلها بالتنفيذ على المستأار فورا
 المستأار.

 
 

 وديعة التأمين: -11



ذلك وبحسب المرفق رمم  الطرف األول اشترطإذا يلتزم المستأار بتقديم مبلغ تأمين على المعدة/ المعدا   
 الطرف األولويعيد . في التزاما  هذا العقد مستأارعن أ  إخالل للمان كض الطرف األولويحتفظ به ،  1

أن يكون  بشرطللمعدا   الطرف األولاستالم من  أربع  يومامين إلى المستأار في غضون وديع  التأ
لمعدة/المعدا  وفي حال تبين واود أ  أضرار با. المستأار مد أوفى باميع التزاماته المالي  عن هذا العقد

 . ستوفي ميم  األضرار التي لحق  بالمعدة/المعدا يبما غ التأمين مبل كل أو بعضخصم  محل هذا العقد فللوسيط

 
 الضرائب: -12

المبيعا  واتستخدام والممتلكا  والضرائب األخرى على والرسوم ضرائب الياب على المستأار دفع اميع 
والرسوم الحكومي ، مع أ  عقوبا  أو فوائد عليها، تفرض على أو  لقيم الضريبي والرسوم وغيرها من ا

كما يدفعه المستأار. سمرتبط  باستئاار المعدا ، والتي سيتم إصدار فواتير بها كازء من مبلغ اإلياار الذ  
 من أال تلقي EKUEP.COM عبر مومع -إن واد  - تحميل ا  شهادة لإلعفاءلى المستأار ياب ع

 .هذا العقدالمعفى من الضرائب بمواب  لمبلغا

 :رجاع المبكرأو اإللغاء اإل -13

انتهاء مدة التأاير الموضح  في هذا مبل تاريخ مبل استالم المعدة/ المعدا  أو  يااراإل إذا ألغى المستأار
 في هذا العقد.بحسب الادول الوارد رسوم إلغاء  يدفع المستأارفاألصلي  العقد

  : أجرتوالمس الطرف األولمسؤولية  -14
للمستأار  كمؤاراإللكتروني   خدماتهمقدما لخدما  البيع اإللكتروني ويقدم  الطرف األوليعد  14-1

   (EKUEP.COM). وشرك  ((EKUEP.COMالمومع اإللكتروني عبر 
ضمان مالءم  المعدة وسالم  تسليم من أ  نوع كان بما في ذلك للمستأار ت يقدم أي  ضمانا   14-2

 ...إلخ .المعدة من مبل الشاحن 
تكون مسؤولي  نقل المعدا  على شرك  الشحن المختارة في حال  الشحن من خالل المستأار  14-3

أي  إخفاق يقع من  الطرف األولمن مبل المستأار من المومع اإللكتروني للوسيط، وت يتحمل 
  .سواء في سالم  المعدة أو موعد التوصيل للمومع شرك  الشحن

 القاهرة: ةالقو -15

في حال تداخل ازء أو اميع  ا العقداإلخالل بهذسؤولي  عن ت يتحمل أ  من طرف من الطرفين الم
اوهر  بسبب وموع ظرف ماهر خارج عن سيطرة هذا الطرف، بما في ذلك على سبيل  التزاماته بشكل

المثال ت الحصر، عطل في األل   باستثناء الذ  تسببه أعمال متعمدة أو إهمال كبير من مبل هذا الطرف 
الحروب  أو موظفيه أو وكالئه( أو الحريق أو الفيضانا  أو الوباء أو الزلزال أو اتنفاار أو الحوادث أو

أو الحوااز أو الحصار أو أعمال العدو العام أو اتضطرابا  المدني  أو النزاعا  العمالي (. إذا كان  
 ا العقدأن ينهي هذ ستأار، ياوز للم ا العقدمورد من أداء التزاماته بمواب هذأحداث القوة القاهرة تمنع ال

اء حداث القوة القاهرة تمنع المستأار من أدبدون مسؤولي  ويستأار المعدا  من مورد آخر. إذا كان  أ
بدون مسؤولي  و تأاير المعدا  لشخص آخر  ا العقدياوز للمورد إنهاء هذ ،ا العقدالتزاماته بمواب هذ

 أو استخدامها.

 

 



 :المستأجرإخالل  -16
، إت إذا كان ذلك بسبب هذا العقدذا أخفق المستأار في تنفيذ التزاماته أو الوفاء بها بمواب إ 16-1

المستأار مد أخل ربث ظرف ماهر كما هو محدد في مسم "القوة القاهرة" أعاله، فيعتوحد
 ( أيام من تاريخ إخطاره7خالل سبع   تعويض هذا العاز ار ياب على  المستأعقد، وال ابهذ

 . الطرف األولمن مبل بالعاز
، ياوز للمورد  أ( معالا  المحدد إذا لم يقم المستأار بمعالا  هذا العازخالل اإلطار الزمني 16-2

 ضاف  تكلف  هذا اتاراء إلى اتلتزاما  المالي  للمستأار بموابإو العاز، وأهذا العطل 
إذا أصبح المستأار معسراً، أو  بهذا العقد،تزام ل؛ أو  ب( إعفاء المستأار من ات ا العقدهذ

ذلك ممكنا، أو إذا تم  إذا كان حدوثأو تومف عن القيام بأعماله التااري  كمنشأة عامل ، 
تقديم التماس من مبل أو ضد المستأار، ياوز للمورد أن يعلن فورا عاز المستأار عن 

  .ا العقدقيام بالتزاماته في هذال
تحميل المستأار المسؤولي  عن أ  فرق وسيط ياوز للف عن السدادالمستأار تخلف في حال   16-3

فترة المتبقي  من المدة بمواب مستحقا خالل البين اإلياار الذ  كان من الممكن أن يكون 
امص تكلف  ونفقا  إعادة تأايرها نللمعدا    محتملوأ  إياار يدفعه أ  مستأار  ا العقدهذ

  إن واد . وحيازتها(
 بسبب، هذا العقدلمعدا  خالل المدة المتبقي  من اإعادة تأاير  الطرف األوللم يستطع إذا  16-4

أن ي حمل المستأار المسؤولي  عن رصيد اإلياار  للوسيطياوز فتخلف المستأار عن السداد، 
 المفعول. سار  هذا العقدإذا كان   هذا العقدغير المدفوع بمواب 

فإن للوسيط إلغاء العقد لمرة واحدة عن الموعد المحدد  إذا تخلف المستأار عن السداد 16-5
 على ذلك حسب الادول الوارد في هذا العقد.وترتيب اآلثار المالي  المترتب  

، وفي اميع األوما  التي تكون فيها المعدا  في مقر هذا العقد يقوم المستأار، عند تنفيذ  16-6
غير القابل لإللغاء إلى مباني المستأار لغرض حق الدخول  الطرف األولالمستأار، بمنح 

 .في حال  عاز المستأار معدةالد استردا صيان  المعدة/المعدا  أو
 القانون الواجب التطبيق: -17

العربي  السعودي  ولقانون مملك  البحرين  لك السعود  داخل المم  النظام( يخضع هذا العقد للقانون
  .خاراها

 :ممارسة الطرفين لحقوقهماعدم  -18

ت ياوز  هذا العقدعلى أداء الطرف اآلخر أل  التزاما  بمواب فشل أ  من الطرفين في اإلصرار ذاإ
عدم ميام أ  ق أ  التزام تحق. ت ياوز تفسيرتفسيره على أنه تنازل عن أ  التزام من أ  طرف أو خر

عن أ  حق أو  طرف من الطرفين بممارس  حق أو تعويض مد يكون له بمواب هذا القانون تنازتً 
 الطرف بمواب هذا القانون. تعويض آخر مد يكون لهذا

 جور المحامي:أ -19

 مصررررررراريفالكل  وأ  مصررررررراريف أبتسرررررررديد  الخاسرررررررر ، يقوم الطرف عقدعند واود نزاع بمواب هذ ال
شررروط ، في تنفيذ أحكام ووأاور التحصرريل روفا  القانوني  ورسرروم المحاماةبما في ذلك المصرر التااري 

 ا العقد.هذ

 



 المتفرقات / المتنوعات: -20
تههذا ال  يحتو 20-1 الكرامل بين الطرفين ويحرل محرل اميع التفراهمررا   على التفراهم عقرد ومرفقرا

أحكامه وت التنازل عن شريء منها ت ياوز تعديل و. عهلطرفين فيما يتعلق بموضروالسرابق  ل
 من الطرفين.  مستند كتابيمن خالل إت 

وملزما ومنتاا التوميع اإللكتروني لبعضرررررررررهما البعض ب ا العقدبمواب هذ المسرررررررررتأاريقبل  20-2
 آلثاره القانوني  والتعامدي .

 
 :اإلشعارات والبالغات -21

 . المذكور في مستند ملخص الطلببحسب العنوان اإلشعارا  و بالغا  والمراسال اميع ال

 الجدول المالي: -22
 أحكام هذا العقد التي أشار  إليه وفق ما يلي:يتم تطبيق الادول المالي أدناه في كاف  

 

 المقابل المالي      الحال 

 مااني من الوم  المتفق للتوريدساع   ٤٨ مبلاإللغاء 

 عدد األيام المستأارة بحد أعلي يومين. ساع  من الوم  المتفق للتوريد ٤٨ خالل

 ثالث  أيام.عدد األيام المستأارة بحد أعلي  عدم التوااد وم  التوريد

 أارة اليوم عدد أيام التأخير مضروب  في  التأخر في ارااع البضاع  المستأارة
   ٪(١٥زائد 

 

 


