
 

 السيارة بيع عقد                                                  

 

 كل بٌن سٌارة بٌع اتفالٌة عمد هجري،/   /        ل الموافك مٌالدي،/   /         فً الوالع…...………  ٌوم فً حرر

 :الطرفٌن من

 

 فً وٌمٌم….......……  رلم الوطنٌة البطالة ٌحمل الذي……..........  السٌد(: البائع) وهو األول الطرف* 

 ......... . منطمة فً.. ………مدٌنة

 

 مدٌنة فً وٌمٌم......……….  رلم الوطنٌة البطالة لدٌه…....…..  السٌد(: المشتري) وهو الثانً الطرف* 

 .......... . بمنطمة………..... 

 

 محرن ،…....….. شاسٌه…...……  وعالمة ،…....…… رلم ،……...….. نوع من سٌارة ملكٌة نمل على

 ولمد غٌر، ال فمط سعودي لاير…..…….  ب ٌمدر المال من مبلغ ممابل وذلن ،…......…… بلون ،…....……

 :التالً الشكل على السٌارة بٌع عمد بنود جاءت

 

 المذكورة بالسٌارة ٌتعلك ما بكل حموله وجمٌع الخاصة ملكٌته عن والتنازل بالبٌع( األول الطرف) البائع لام .1

 (.الثانً الطرف) للمشتري أعاله صفاتها

 منع أو دراسة أحكام ألٌة ٌخضع ال أنه منهما كل وأكد والبٌع، الشراء بعملٌة للمٌام بأهلٌته الطرفٌن من كل ألر .2

 .التصرف من

 لكامل تسدٌده أكد كما أحد، أي بها ٌشاركه وال السٌارة لهذه والوحٌد األساسً المالن أنه األول الطرف ألر .3

 .كافة الجمركٌة الرسوم

 أنها إلى باإلضافة ولانونٌة صحٌحة هً لدمها التً الرسمٌة واألوراق المستندات كافة بأن   األول الطرف ألر .4

 .والتوكٌالت الرخصة، تشمل

 على السٌارة لبوله وأكد تامة، معاٌنة الممصودة السٌارة بمعاٌنة ولام تأكد أنه المشتري وهو الثانً الطرف ألر .5

 .أعاله ذكره تم الذي المالً المبلغ ممابل حالها

 فً الموجودة وغٌرها والموتور واللون النوع مثل بالسٌارة المتعلمة البٌانات كافة بأن األول الطرف ألر .6

 للطرف السٌارة ثمن بدفع فٌلتزم صحٌحة غٌر معلومات أي هنان كان إن أما بالكامل، صحٌحة هً الرخصة

 .عنها المسؤول هو وٌكون الثانً

 الغرامة سداد وٌتم سعودي، لاير 111 ولدرها السٌارة تسجٌل عملٌة فً تأخٌر ٌوم كل عن مالٌة غرامة دفع ٌتم .7

 .بالتأخٌر تسبب الذي الطرف لبل من

 .السٌارة بٌع عمد تسجٌل على ساعة 24 مرور بعد البٌعة عن التراجع الشاري أو للبائع ٌحك ال .8

 عمد تحرٌر تارٌخ لبل تمت التً وغٌرهما والمخالفات الحوادث كافة عن المسؤول الشخص هو أنه البائع ٌمر .9

 .المشتري للشخص السٌارة بٌع
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 سٌارة استالم إلرار                    

 

……....…..  رلم الوطنٌة الهوٌة وأحمل……......……  منطمة فً والممٌم…............……  المواطن أنا ألر

/    /        ل الموافك…………  ٌوم فً وذلن……......…..  ورلم…...…….  نوع من السٌارة استلمت لد بأنً

 .بها ٌتعلك ما كل عن بالكامل المسؤول أنا أصبحت بأنً وألر هجري،

 

 …......……… المستلم الشخص تولٌع

 

 …....………..  البائع األول الطرف اسم

 ……...………. التولٌع

 

 : …………. المشتري الثانً الطرف اسم

 ……...………….. التولٌع



 

 

 عقذ بيع سيارة

أدخل اسم البائع من المولع أدناه السٌد  جنيه المصريبالمه األمر أنه تم دفع إجمالً مبلغ لٌكن معلوماً لمن ٌه

)الُمشار إلٌه فٌما بعد بلفظ  أدخل اسم المشتري هنا )الُمشار إلٌه فٌما بعد بلفظ "البائع"( إلى السٌد هنا

 فاتها وإلرار استالم المبلغ بالكامل:"المشتري"( بموجب هذا العمد نظٌر بٌع ونمل ملكٌة السٌارة التالً ذكر مواص

 الطراز الطراز: الماركة الماركت:

 اللون اللون: السنة السنت:

 المودٌل الموديل: رلم الشاصٌه # رقم الشاصيه #:

قراءة عذاد 

 المسافاث:

 سند الملكٌة # سنذ الملكيت#: لراءة عداد المسافات

 تخضع عمليت البيع للشروط واإلقراراث التاليت:

كدفعة ممدمة نظٌر السٌارة موضوع البٌع على أن ٌدفع  أدخل المبلغ هناٌمر البائع استالم مبلغ باللاير السعودي 

 األٌام. منالمشتري المبلغ بالكامل بعد نمل سند الملكٌة إلٌه فً غضون 

ٌوافك البائع على إلغاء من األٌام لفحص السٌارة عن طرٌك مٌكانٌكً مستمل على أن  مهلة مدتهاٌمنح البائع المشتري 

 البٌع إذا كانت نتٌجة فحص السٌارة غٌر مرضٌة للمشتري.

من دفعة المبلغ الممدمة من أجل تغطٌة  أدخل المبلغلجنٌه المصري فظ البائع بمبلغ بافً حالة عدم إتمام عملٌة البٌع ٌحت

 تكالٌف اإلعالن مرة أخرى والجهد المبذول فٌه.

بصحة لراءة عداد المسافات المذكورة أعاله وأنها تعكس الكٌلومترات الممطوعة فعلٌاً بالسٌارة ٌمر البائع، على حد علمه، 

موضوع البٌع. كما ٌمر البائع أن عداد المسافات الخاص بالسٌارة لم ٌتم التالعب به أو تملٌل العدد المسجل أو فصله أثناء 

 حٌازته لها عن طرٌمه أو عن طرٌك أي شخص آخر.

للمشتري أن لدٌه حك ملكٌة سلٌم ولابل للنمل فٌما ٌخص السٌارة الُمشار إلٌها، وأن لدٌه السلطة الكاملة لبٌعها  ٌضمن البائع

 ونمل ملكٌتها. وأنها خالٌة من أي نوع من حجوزات، أو أعباء، أو التزامات، أو دعاوى مضادة أٌاً كانت.

البٌع وعلى حد علمه ٌضمن أنها فً حالة تشغٌلٌة جٌدة. ٌضمن البائع عدم معرفته بأي عٌوب خفٌة فً السٌارة موضوع 

 ٌتم بٌع السٌارة موضوع البٌع بحالتها كما هً وفً مكانها الحالً.

 تارٌخ التولٌع تاريخ التوقيع:

 اسم البائع البائع:

 اسم المشتري المشتري:

 التوقيع بحضور )الشاهذ(:

اسم الشاهذ بأحرف 

 واضحت:

 اسم الشاهد بأحرف واضحة
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 ومورج عقذ بيع سيارة مستعملت  

اٌجٕس١ت، بطالت ٠ٛ٘ت شخص١ت سلُ  ِصشٞ ............................ألش أٔا اٌس١ذ ..............

........ ٘ـ بإٟٔٔ /...../........ حٕخٟٙ فٟ  ............................................ اٌصادسة ِٓ ...

... سلُ .....لّج بئسادحٟ، ٚواًِ لٛاٞ اٌؼم١ٍت ٚاٌصح١ت، ب١غ س١اسحٟ اٌّسخؼٍّت، ِاسوت ....

 ..................... ..... ٌْٛ............. ِٛد٠ً ...............

 اٌجٕس١ت: ............................. .............................................إٌٝ اٌّسخف١ذ اٌس١ذ .......

................ اٌصادسة ِٓ ........... :حاًِ بطالت ٠ٛ٘ت شخص١ت بشلُ

 ......./....../....... .............. حٕخٟٙ فٟ......................

ج١ٕٗ ِصشٞ  .......................................ح١ذ حُ ححش٠ش ٘زا اٌؼمذ ِمابً ِبٍغ ِاٌٟ ل١ّخٗ 

مذَ بم١ّت  ُِ شًٙشا فٟ  24ٚسذاد بالٟ اٌم١ّت ػٍٝ  .....................................ح١ذ ٠خُ دفغ 

ٌٚمذ جاء االحفاق ب١ٓ اٌبائغ ٚاٌّشخشٞ ػٍٝ  .........................صٛسة ألساط حبٍغ ل١ّت وً لسظ 

 :إٌِّمَاط ٚاٌبٕٛد اٌخا١ٌت

 اٌطشف األٚي بب١غ اٌس١اسة اٌّزوٛسة أػالٖ ٌٍطشف اٌزأٟ ٌٚمذ حٕاصي لاَ   :البىذ األول

 .ٚأسمظ ػٓ ٍِىخ١ٗ وافت حمٛلٗ فٟ ٘زٖ اٌس١اسة

 ًألش اٌطشف١ٓ بأ١ٍ٘ت وً ُِٕٙ إلحّاَ ػ١ٍّت اٌب١غ ٚاٌششاء، ِغ اإللشاس بؼذَ   :البىذ الثاو

 .خضٛع أٞ طشف ألٞ ِٛأغ حصشف أٚ أحىاَ حشاست أٚ حجش أٚ غ١شُ٘

 ألش اٌبائغ بأْ اٌّاٌه ٚاٌّخصشف اٌٛح١ذ فٟ اٌس١اسة ِحً اٌب١غ ٚال ٠شاسوٗ  :البىذ الثالث

 .فٟ ٍِى١خٙا أٞ طشف آخش ٚال ٠ُٛجذ ػٍٝ اٌس١اسة أٞ ٔضاع لضائٟ

 ألش اٌطشف األٚي اٌبائغ بأٔٗ لذ لاَ بـِ سذاد وً ِا لذ حُ حٛل١ؼٗ ػٍٝ اٌس١اسة   :البىذ الرابع

 .ِٓ سسَٛ جّشو١ت باٌىاًِ

 ألش اٌبائغ بأْ وافت األٚساق ٚاٌّسخٕذاث اٌّخؼٍمت باٌس١اسة ٠ٚشًّ رٌه  :البىذ الخامس

 .اٌخٛو١الث اٌشخص اٌؼمٛد اٌّؼٍِٛاث ٚغ١ش٘ا صح١حت ٚسس١ّت ٚلا١ٔٛٔت

 ألش اٌّشخشٞ بأٗ لذ أجشٜ ِؼا٠ٕت ٌىافت أجضاء اٌس١اسة ِغ اسخذػاء أحذ   :البىذ السادس

ٌٍىشف ػٍٝ اٌس١اسة ٚلاَ بـِ حجشبخٙا ٌٕفٟ اٌجٙاٌت، ٌٚمذ اٌف١١ٕٓ ٚاٌّخخصص١ٓ ِٓ طشفٗ 

 .لبً اٌس١اسة ػٍٝ حاٌخٙا ٚٚافك ػٍٝ دفغ اٌّبٍغ ٔظ١ش اٌب١غ اٌّٛضح أػالٖ
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 ألش ٚأوذ اٌبائغ بأْ ج١ّغ اٌب١أاث اٌّزوٛسة حٛي اٌس١اسة ف١ّا ٠خص  :البىذ السابع

ا، ٚفٟ ًِ حاٌت ػذَ اٌخطابك أٚ  اٌّٛد٠ً أٚ األٚساق اٌشس١ّت ٌذٜ اٌّشٚس صح١حت حّا

اوخشاف ب١أاث ِغٍٛطت أٚ غ١ش صح١حت؛ ٠ىْٛ اٌطشف األٚي ٍِضَ أِاَ اٌمأْٛ بشد 

 .ل١ّت اٌس١اسة إٌٝ اٌطشف اٌزأٟ، ٟٚ٘ حؼذ ح١ٕزان أِأت ٚاجبت اٌسذاد

 ٠خُ حٛل١غ فٟ حاٌت اٌخأخش ػٓ ِٛػذ حسج١ً اٌس١اسة ِٓ أٞ ِٓ اٌطشف١ٓ، : البىذ الثامه

حذد؛ ح١ذ ٠ىْٛ اٌطشف  00000اغشاِت ِا١ٌت لذس٘ ُّ ػٓ وً ٠َٛ حأخ١ش ػٓ اٌّٛػذ اٌ

 .اٌّخأخش بسذاد ٘زٖ اٌم١ّت ٌٍطشف ا٢خش

 ػٍٝ اٌطشف اٌزأٟ االٌخضاَ بّٛاػ١ذ سذاد األلساط اٌشٙش٠ت اٌخاصت  :البىذ التاسع

باٌس١اسة فٟ ِٛػذ ألصاٖ ا١ٌَٛ اٌخاِس ِٓ وً شٙش جذ٠ذ، ٚفٟ حاٌت اٌخأخ١ش ٠خُ سذاد 

 .لاير ػٓ وً ٠َٛ حأخ١ش 50ا١ٌت لذس٘ا غشاِت ِ

 :ُِضٟ ِذة ص١ِٕت حض٠ذ ػٓ  البىذ العاشر ساػت ػٍٝ حاس٠خ ححش٠ش ػمذ اٌب١غ، ال  24بؼذ 

 .٠جٛص اٌشجٛع فٟ ػ١ٍّت اٌب١غ ألٞ ِٓ اٌطشف١ٓ

 إلشاس ِٓ اٌطشف األٚي بأٔٗ صاحب اٌّسؤ١ٌٚت اٌىاٍِت ػٓ أٞ  :البىذ الحادي عشر

حٛل١ؼٙا ػٍٝ اٌس١اسة لبً حاس٠خ ححش٠ش ػمذ اٌب١غ ٚاسخالَ حٛادد أٚ ِخاٌفاث لذ حُ 

  .اٌّاٌه اٌجذ٠ذ ٌٍس١اسة

 .وهللا تعالى المستعان وولً التوفيق

اسُ اٌطشف األٚي اٌبائغ: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اٌخٛل١غ: 

 ــــــــــــــــــــــــ

ٟ اٌّشخشٞ: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اٌخٛل١غ: اسُ اٌطشف اٌزأ

 ــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 



 ّٔٛرس ػمذ ب١غ س١اسة

 حاس٠خ ..........……..... إٔٗ فٟ ٠َٛ 

 اٌطشف١ٓ اٌّٛلؼ١ٓ أدٔاٖ:حُ االحفاق ب١ٓ 

 ِٕٙخٗ: .......... )طشف أٚي بائغ(.  ،…………، د٠أخٗ: ………، جٕس١خٗ: …………اٌس١ذ:  -

ٍْ اٌّشخشٞ(.…….... ) ، ِٕٙخٗ: …………  ، د٠أخٗ:………، جٕس١خٗ: …………اٌس١ذ:  -  طشف را

 ألش اٌطشفاْ بأ١ٍ٘خّٙا ٌٍخصشف، ٚػ١ٍٗ حُ االحفاق ػٍٝ: 

أاث اٌما١ٔٛٔت ٚاٌفؼ١ٍت اٌطشف األٚي ٌٍطشف ا٢خش اٌّٛافك ػٍٝ ششاء س١اسة ٔٛػٙا: باع ٚحٕاصي بىافت اٌضّ -1

، ……………، اٌّاسوت ............، سلُ اٌّٛحٛس ………….، اٌّٛد٠ً ………..، سلّٙا …………

 …………..شاس١ٗ سلُ 

 ٚلذ حُ اٌذفغ ٔمذاً.…………….... حُ ب١غ اٌس١اسة بشضا اٌطشف١ٓ بخىٍفت حمذس بـ  -2

شف اٌّشخشٞ بأٔٗ لذ لاَ بّؼا٠ٕت اٌس١اسة اٌّب١ؼت ِؼا٠ٕت حاِت ٔاف١ت ٌٍجٙاٌت ٚلذ لبٍٙا ػٍٝ حاٌٙا ٚحسٍّٙا ألش اٌط -3

 فؼ١ٍّاً.

٠صبح اٌطشف اٌزأٟ ِاٌىاً فؼ١ٍاً ٌٍس١اسة اٌّب١ؼت بّجشد حٛل١ؼٗ ػٍٝ ٘زا اٌؼمذ ٚػ١ٍٗ س١ىْٛ اٌّسؤٚي اٌفؼٍٟ  -4

 ػٕٙا. 

 .............................. المشتري:  البائع:
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