
 صيغة توكيل دراجة 

 أنه في يوم……….. الموافق…… /…… /…….. 

 تم االتفاق بين كل من: 

 أوالً: السيد………….…يحمل الجنسية ……………

 المقيم في……………… رقم البطاقة القومي ................. )طرف أول بائع(  

 ثانياً: السيد……………يحمل الجنسية ………..……

 المقيم في……………………. رقم البطاقة القومى 

 …………………………. )طرف ثاني مشتري(  

 بعد أن قام كل من طرفي العقد باإلقرار بأهليتهما القانونية في 

 التعاقد تم التراضي واالتفاق بين كل من طرفي العقد على ما يلي: 

خالل هذا العقد باع الطرف األول )البائع(   البند األول: يشمل كافة بيانات الدراجة النارية المباعة بشكل دقيق من

وتنازل وأسقط عن كافة الضمانات القانونية والفعلية إلى الطرف الثاني )المشتري( القابل بذلك الدراجة النارية  

 رقم…………….. 

 محافظة…………….مرور………………….

 ماركة………………موديل…………………..

 موتور رقم…………… شاسيه رقم…………….  

ع بصحة أرقام الموتور والشاسيه التي ذكرت في الرخصة وعند وجود اختالف خالل الفحص  كما أنه يقر البائ

بمعرفة المرور يكون مسؤول عن ذلك ويلزم باسترجاع المبلغ المدفوع كثمن الدراجة ويتم اعتبار المبلغ على أنه  

 أمانة واجبة السداد طرفه.  

 خص الدراجة النارية من عقود مسجلة ورخصة وتوكيالت.  كما أنه يجب أن يقر البائع بصحة كافة األوراق التي ت

 البند الثاني: يتضمن الثمن وطريقة الدفع  

 أوالً: يتم دفع المشتري الثمن بالكامل عداً ونقداً من خالل العقد.  

 ثانياً: قام المشتري بدفع مبلغ قدره………… والباقي مبلغ 

   وقدره…………. يدفع عند القيام بتسجيل العقد النهائي.

ثالثاً: يجب على المشتري أن يقوم بدفع مبلغ وقدره………………..……… والباقي مبلغ 

 قدره………………يتم دفعها وقت االستالم.  

رابعاً: دفع المشتري مبلغ قدره…………… والباقي مبلغ قدره……………….. يتم دفعه بنظام الدفعات 

 االربع سنوي وتكون قيمة كل دفعة………………. جنيه. 

 خلو الدراجة النارية من الديون   البند الثالث: ضمان

على الطرف األول وهو البائع أن يضمن بأن الدراجة النارية المبيعة مملوكة له ملكية خالصة وأنه يملكها ويضع  

اليد عليها بصفة مستمرة وظاهرة وال يقوم أحد بمنازعته في ملكيتها وأنه غير مستحق عليها رصيد ثمن ولم يقوم  

وقع أو حجز تحفظي أو تنفيذي أو استحقاقي وأنها خالية تماماً من الرسوم الجمركية  بشأنها أي خالف ولم ي

 والضرائب والتأمينات االجتماعية وليست موضوع أي دعاوي تعويض عن بعض 

 الحوادث وال يوجد أي قيود أو خطر تحول دون التصرف فيها. 

 البند الرابع: اإلقرار بمعاينة الدراجة النارية  

 لثاني أن يقر بأنه قد قام بمعاينة الدراجة النارية المبيعة المعنية النافية للجهالة وقبل أن يتم شرائها.  على الطرف ا

 البند الخامس: أن يقوم المشتري باإلقرار بالمسؤولية عن الدراجة النارية

حتى تاريخ هذا العقد   يقر الطرف األول بأنه هو المسؤول عن الدراجة النارية المبيعة المسؤولية الجنائية المدنية

 وموعد تسليمها للمشتري وذلك عند الساعة………….  

يوم………. الموافق….. /…… /……. ومنذ تلك الساعة والتاريخ يقر الطرف الثانى )المشترى( بأنه قد 

ة  استلم الدراجة النارية التي ذكرت في العقد وتم االستالم الفعلي والمادي وأنه أصبح هو المسؤول عنها المسؤولي

 المدنية والجنائية اعتباراً منذ ذلك التاريخ التاريخ الذي تم تحديده.

 البند السادس: تسليم الدراجة النارية المبيعة

يصبح المشتري )الطرف الثاني في العقد( هو مالك الدراجة النارية المذيعة له بمجرد توقيعه على عقد البيع 
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 ت والحوادث والرسوم المتعلقة بالدراجة النارية. ويكون مسؤول عنها بشكل كامل وعن كافة المخالفا

 البند السابع: مخالفات الدراجة النارية 

تم االتفاق بين الطرفان على أن يتحمل الطرف األول قيمة أي مخالفات تخص الدراجة النارية التي تم ذكرها في  

 دت. العقد ويجب أن يقدم للطرف الثاني شهادة بسداد قيمة كافة المخالفات إن وج

 البند الثامن: الشرط الجزائي االتفاقي 

إذا أخل أي طرف من أطراف العقد بالتزام من االلتزامات المفروضة عليه يلزم أن يقوم بدفع تعويض 

 قدره.………

 للطرف اآلخر وال يتم خضوع هذا التعويض للقضاء فرضا وتقديراً وفضالً عن صحة هذا العقد ونفاذه. 

 لتأمين والترخيص البند التاسع: مصروفات ا

كافة رسوم ومصروفات هذا العقد ونقل ترخيص الدراجة النارية المذيعة يتحملها المشتري وحده ويتولى 

المشتري بنفسه أو من خالل من يوكل عنه في إكمال اإلجراءات الالزمة دون الرجوع للبائع في ذلك وتختص  

 يذ هذا العقد وتفسيره.  المحكمة االبتدائية بدرجاتها لحل أي نزاع يحدث عند تنف 

 البند العاشر: اإلختصاص القضائي

تختص محكمة…………………… بالفصل في أي نزاع يحدث عند تفسير أو تنفيذ أو صحة ونفاذ هذا 

 العقد. 

 البند الحادي عشر:  

 تم تحرير هذا العقد من نسختين، لكل طرف نسخة ليقوم بالعمل من خاللها عند الضرورة.  

 الطرف األول  

 م:.....................  االس

 التوقيع:....................  

 الطرف الثاني

 االسم:.......................  

 التوقيع:......................... 


