
 

 
 

 /     /     لموافق ا       في يـــوم : هنـا

 محرر بين كل من

 أوال : السيد /                                المقيــم بناحيـة 

 ))طـرف أول بـائع ((                                                                               

 ثانيا : السيد /                                  المقــيم بنــاحية  

 ني مشترى(()) طرف ثا                                                                               

 للتصرف والتعاقد اتفقوا على األتى :  بأهليتهمبعد أن أقر الطرفان 

بددا   الطدرف األول وأ ددقا وتنداجل بمو ددع هدوا العقددد وباافدة اليددماناا الفعليدة والقانونيددة   / البندد األول

موتدور رقدم                               المثبته للملايه إلى  الطرف الثاني ما هى  يارة ماركة                    رقم           

 وتحمل شا ية رقم

    

تم هوا البيدع نييدر  ثمدن إ مدالى قددرة        فقدا  نيهدا                                  فدع البنـد الثاني/ 

المبلغ بالاامل وقت تحرير هوا العقد ليد الطرف االول البائع ويعتبر توقيعه علدى هدوا  الطرف الثانى

 العقد بمثابته مخالصه نهائيا باامل الثمن 

وكددل مددا  السدديارة المددوكورة ةاليددة مددن الددديون او اى حددق لل يددر أن األوليقددر الطددرف البنددـد الثالدد /

ييهر ةالف ذلد  يادون البدائع مسدعول عندة شخصديا وللمشدترى حدق ا دتر ا  كامدل الدثمن المددفو  

  ون اعتراض من البائع 

بمو دع هدوا العقدد  المعايندة التامدة النافيدة لادل  قد عاين السيارة هبأن الثانى يقر الطرف البند الرابع /

 الراهنه  هاله وانه قبلها  بحالتها

ا تلم السيارة واصبح مسعوال عنها مدن تداريو و داعة وكتابدة  هيقر الطرف الثانى بانالبنـد الخامس /

 هوا العقد من مخالفاا وحوا ث وةالفة  

السديارة   ولده حدق  هالطدرف الثدانى المالد  الوحيدد لهدو لتوقيع على هوا العقدد يصدبحبمجر  االبند السا س/

 التصرف فيها 

هي المختصدة  وا العقد تاون محامة            آي نزا  ينشا عن تفسير إي بند من بنو  هالبند السابع/

 بهوا النزا  

تحدرر هدوا العقدد مدن صدورتين بيدد كدل مدن البدائعين صدوره والمشدترى صدوره للعمدل البند الثامن / 

 بمو بها عند اللزوم 

  عشدرة آالف  10000كل من يخل بأي بند من بنو  هوا العقد بادون ملدزم بددفع مبلدغ  /البند التا ع 

  نيها مع نفاذ العقد

    الطرف الثانى المشترى                   الطرف األول البائع                              الشهو     

 

 

 

 عقـــد بيـع سيارة



          
 عقد بيع سيارة

)الُمشار  أدخل اسم البائع هنامن الموقع أ ناه السيد .أدخل المبلغ  مبلغ ليان معلوماً لمن يهمه األمر أنه تم  فع إ مالي 

)الُمشار إليه فيما بعد بلفظ "المشتري"( بمو ع هوا العقد  أدخل اسم المشتري هنا إليه فيما بعد بلفظ "البائع"( إلى السيد

 نيير بيع ونقل ملاية السيارة التالي ذكر مواصفاتها وإقرار ا تالم المبلغ بالاامل:

 الماركة:
 الماركة

 الطراز:
 الطراج

 السنة:
 السنة

 اللون:
 اللون

 رقم الشاصيه #:
 رقم الشاصيه #

 الموديل:
 المو يل

قراءة عداد 

 المسافات:

 قراءة عدا  المسافاا

 سند الملكية#:
  ند الملاية #

 تخضع عملية البيع للشروط واإلقرارات التالية:
كدفعة مقدمة نيير السيارة موضو  البيع على أن يدفع المشتري المبلغ بالاامل بعد نقل  أدخل المبلغ هنايقر البائع ا تالم مبلغ 

 األيام. من ند الملاية إليه في غيون 

من األيام لفحص السيارة عن طريق مياانياي مستقل على أن يوافق البائع على إل اء البيع إذا  مهلة مدتهايمنح البائع المشتري 

 كانت نتيجة فحص السيارة غير مرضية للمشتري.

 ل ت طية تااليف اإلعالن مرة أةرى من  فعة المبلغ المقدمة من أ أدخل المبلغفي حالة عدم إتمام عملية البيع يحتفظ البائع بمبلغ:

 والجهد المبوول فيه.

يقر البائع، على حد علمه، بصحة قراءة عدا  المسافاا الموكورة أعاله وأنها تعاس الايلومتراا المقطوعة فعلياً بالسيارة موضو  

د  المسجل أو فصله أثناء حياجته لها عن البيع. كما يقر البائع أن عدا  المسافاا الخاص بالسيارة لم يتم التالعع به أو تقليل الع

 طريقه أو عن طريق أي شخص آةر.

ييمن البائع للمشتري أن لديه حق ملاية  ليم وقابل للنقل فيما يخص السيارة الُمشار إليها، وأن لديه السلطة الااملة لبيعها ونقل 

  عاوى ميا ة أياً كانت. ملايتها. وأنها ةالية من أي نو  من حجوجاا، أو أعباء، أو التزاماا، أو

ييمن البائع عدم معرفته بأي عيوب ةفية في السيارة موضو  البيع وعلى حد علمه ييمن أنها في حالة تش يلية  يدة. يتم بيع 

 السيارة موضو  البيع بحالتها كما هي وفي ماانها الحالي.

 تاريخ التوقيع:
 تاريو التوقيع

 البائع:
 ا م البائع

 المشتري:
 المشتريا م 

 بحضور )الشاهد(:
 التوقيع

 اسم الشاهد بأحرف واضحة:
 ا م الشاهد بأحرف واضحة

 



 

 

 عقد بيع سيارة

 :إنه في يوم: ـــــــــــ الوي يوافق ـــــــــــ بين طرفي العقد

 الطرف األول وهو البائع: ـــــــــــ عنوانه: ـــــــــــ رقمه القومي: ـــــــــــ

 وهو المشتري: ـــــــــــ عنوانه: ـــــــــــ رقمه القومي: ـــــــــــالطرف الثاني 

 :بعد إقرار الطرفين على كونهم لديهم أهلية قانونية، تم االتفاق والتعاقد على ما يلي

 :أول بند: يعتبر البند الخاص بالبيانات الخاصة بالسيارة محل البيع، وذلك كما يلي

يع اليماناا القانونية إلى ثاني طرف، رقم السيارة: ـــــــــــ مرور: ـــــــــــ مالكي: فقد با  أول طرف السيارة بجم

 ـــــــــــ رقم الشا يه: ـــــــــــ مو يل السيارة: ـــــــــــ  عة محرك السيارة: ـــــــــــ لون السيارة: ـــــــــــ

 :في السيارة، وإذا كان هنا مبلغ باقي، كما يليثاني بند: يعتبر البند الذي يذكر فيه المبلغ المدفوع 

تم بيع السيارة والتناجل عنها مقابل مبلغ قدره ـــــــــــ  نيه مصري، و فع المشتري بدفع ـــــــــــ  نيه مصري، 

 ـــــــوهناك مبلغ متبقي قيمته ـــــــــــ، ويجع أن يلتزم ثاني طرف على  فع ثمن السيارة بشال كامل ةالل مدة ــــ

 :ثالث بند: وهو خاص برسوم ومصروفات نقل ملكية السيارة، كما يلي

المشتري لاونه ثاني طرف، يلتزم بجميع الر وم والمصروفاا الخاصة بنقل الملاية في المرور، وياون ملتزم إلى 

 . انع ذل  ر وم عقد البيع التي تسجل في الشهر العقاري

 :رابع بند: بند التسليم

ف ) البائع ( باإلقرار على كونه ملتزم بأن يسلم السيارة لثاني طرف ) المشتري ( بعد كتابة العقد يقوم أول طر

 .المسجل بشال نهائي بالشهر العقاري، وهوا بعد أن يحصل على مستحقاته الباقية

 :خامس بند: إقرار تسلم السيارة

ـــــ بأني قد تسلمت السيارة في تاريو ـــــــــــ وهوا أقر أنا الطرف الثاني ) المشتري ( وأحمل رةصة قيا ة برقم ــــــ

قي الساعة ـــــــــــ ومن هوه اللحية أكون أن مسؤول بشال كامل  واء من الناحية الجنائية أو المدنية على تل  

 .السيارة، ومعترف بال بنو ه

 توقيع الشاري                           البائع  توقيع 

 

 

 

 

 

 



 سيارة بيع عقد
 : من كل بين ......../ ...../....بتاريخ محرر

 ويحمل .............ومقيم............الديانه...........الجنسية ......................../ السيد
 /......../........بتاريخ .............من صادرة ................رقم.............بطاقة

 ) بائع اول طرف ( ........................................................................
 ويحمل ................ومقيم ................الديانة............الجنسية ................/ السيد
 / ...../.....بتاريخ.....................من صادرة...................رقم........بطاقة

 ) مشتري ثاني طرف ( ........................................................................
 تمهيد

 تم فلقد شرائها في الثاني الطرف ولرغبة القاهرة مالكي...........رقم السيارة االول الطرف يمتلك
 بانهما وللتصرف للتعاقد اهليتهما بكامل ينالمتعاقد من كل قرر ان بعد االتي علي والتراضي االتفاق

  : للحراسة خاضعين غير
  العقد هذا من يتجزء ال جزء التمهيد هذا يعتبر .1

  لذلك القابل الثاني الطرف الي االول الطرف باع .2

 بها............الشاسيه رقم.............الموتور رقم سلندر...........عدد ........لون ........ماركة سيارة
 تسير رخصة ولها مسدده والضريبة .............رقم للتامين .............شركة لدي عليها ومؤمن راديو

 / ...../....في مرور من صادره ........رقم االول الطرف باسم
 عليها اليد يضع وانه خالصه ملكية له مملوكة المبيعة السيارة ان البائع االول الطرف يضمن .3

 عليها مستحقا ليس وانه عليها يده وضع او ملكيتها في احد ينازعه وال ومستمرة ظاهرة ةبصف
 وانها استحقاقي او تحفظي او تنفيذي حجز اي يوقع ولم نزاع اي بشانها يقم ولم ثمن رصيد
 تعويض دعاوي ايه موضوع وليست االجتماعية والتأمينات الجمركية والرسوم الضرائب من خالية

 فيها التصرف دون تحول قيود ايه او خطر اي يوجد وال احدثتها حوادث عن

 وانه وقانونا شرعا للجهالة النافية لتامة المعاينة المبيعة السيارة عاين انه الثاني الطرف يقر .4
 العقد هذا تحرير عند اختبارها بعد الراهنه بحالتها مشتراها قبل

 جنيه .............مبلغ بسداد المشتري قام جنيه ........قدره اجمالي ثمن نظير البيع هذا تم .5
 الثاني الطرف يسددها جنيه ........مبلغ ويتبقي العقد هذا علي التوقيع لحظة نقدا البائع الي

 من قسط سداد عدم حالة وفي شهرية .............قسط كل قيمة شهرية اقساط علي
 مستحقة الباقية االقساط جميع تعتبر المستحقة االقساط

  للطرف يحق وال الثمن كامل تمام لحين البيع موضوع السيارة بملكية البائع االول الطرف يحتفظ .6

 الثمن كامل بسداد قيامه قبل وخالفه قانونيه تصرفات اية او الرهن او بالبيع التصرف المشتري الثاني
 االول الطرف من بذلك نهائية مخالصة علي والحصول

 وعن وحده عنها المسئول اصبح وانه فعليا تسلما المبيعة السيارة تسلم انه المشتري يقر .7
 الموافق............يوم الساعة من اعتبارا بسببها تحدث التي والمخالفات الحوادث جميع

 البائع عنها فيسال البيع علي السابقة تلك اما......../.../.…

 وحده المشتري يتحملها المبيعة السيارة ترخيص ونقل العقد هذا ورسوم مصروفات جميع .8
 رجوع ادني دون الالزمة االجراءات اتمام عنه يوكله من بواسطة او بنفسه المشتري ويتولي

 العقد هذا تنفيذ عن ينشأ نزاع اي بنظر بدرجاتها االبتدائية محكمة وتختص ذلك في البائع علي
 تفسيره او

 فيتم والثالثة االقتضاء عند بها للعمل منه نسخة طرف كل نسخ ثالث من العقد هذا حرر .9
 ونقل الترخيص نقل اجراءات النهاء المشتري ويتسلمها التوثيق مكتب من عليها التصديق
 . نفقته وعلي بمعرفته والتامين

 
 مشتري ثاني طرف .....................................................................بائع اول طرف

 

 

 

 



 ) مستعملة مركبة بيع عقد ( نموذج

 : من كل بين االتفاق تم / / الموافق ........... يوم في أنه

 ( ............. وصفته .................... /السيد ويمثلهم.................................. / السا ة : أوال

 ) البائع - االول بالطرف اليه ويشار

 الهاتف رقم من صادرة الرخصة عنوان الرخصة رقم
 ......................... و نسيته ................................................... / السيد ثانيا

 ( المشتري - الثاني بالطرف اليه ويشار )

 اخرى بيانات الهاتف رقم عنوانه السفر جواز رقم الهوية بطاقة رقم
  1 ما ة

 ومواصفاتها المركبة بياناا

 الصنع  نة المركبة نو 

 القاعدة رقم الصنع بلد

 المحرك رقم اللون

 متر الايلو عدا 

  2 ما ة

 : يلي ما على واتفقا التصرف هوا مثل إبرام على للتعاقد القانونية بأهليتهما الطرفان أقر

 المركبة الثاني الطرف إلى والقانونية الفعلية اليماناا باافة وتناجل وأ قا األول الطرف با  .1

 . االولى االما ة في بيانها الوار 

 المبلغ  فع تم وقد ) والحروف باالرقام( وقدره إ مالي بثمن الطرفين وقبول برضاء البيع هوا تم .2

 التالي النحو على

 االجمالي الباقي العربون مصرفية حوالة شيك نقدا ً
 ............................ : بالعملة المبلغ  فع تم وقد

 )المشتري( الثاني الطرف )البائع ( األول الطرف

 ال المركبة وأن لل ير حق أي أو االلتزاماا من ةالية المباعة المركبة أن األول الطرف يقر .3

 لدى المعتمدة للمواصفاا مطابقة وأنها ر مية غير أو ر مية  هة أي لدى البيع حير لنيام تخيع

 مسعوالً  وأنه ، أحد فيها يناجعه وال فعالً  صاحبها بأنه يقر ،كما والمقاييس للمواصفاا االماراا هيعة

 تصدر قانونية تبعاا بأي ويتعهد للمشتري المركبة وتسليم العقد هوا تحرير تاريو حتى عنها

 ا تر ا  في الحق الثاني وللطرف المنا ع الوقت في بول  يخطره أن على ال ير من الثاني للطرف

 . ذل  عاس ظهر ما إذا المدفو  الثمن كامل

 للجهالة النافية تامة معاينة االولى بالما ة مواصفاتها الوار  المركبة عاين بأنه الثاني الطرف يقر .4

 على الر و  حق له وليس الراهنة وبحالتها شرائها قبل االةتصاص ذاا الجهاا لدى وفحصها

 البائع اليها اشار التي والمالحياا العيوب بو و  الطرفان اتفق ،كما ةفي عيع بسبع اال البائع

 . ) ذل  بيان ير ى مالحياا و و  عدم حال في ( التالي النحو على وهي

1) ..................................................................................................... 

2) ..................................................................................................... 

3) ..................................................................................................... 

4) ..................................................................................................... 

ً  المباعة المركبة تسلم بأنه الثاني الطرف يقر .5 ً  تسلما  اعتبارا عنها وحده المسعول أصبح وأنه فعليا

 (م ، ص(.................. الساعة في / / الموافق .................. : يوم في ا تالمه تاريو من

 المطالبة لألطراف يحق عليه المفروضة بااللتزاماا العقد هوا أطراف من طرف أي أةل إذا .6

 . القياء او التحايم  هاا لدى بالتعويض

 المشتري يتحملها عليها والتأمين تسجيلها/ وترةيصها ونقلها المركبة فحص مصروفاا  ميع .7

 ياون ان ويشترط ذل  ةالف على االتفاق تم اذا اال بول  االول الطرف مطالبة يحق وال وحده،



 ً  . ماتوبا

 . العقد هوا ونفاذ صحة أو تفسير أو تنفيو بشأن ينشأ نزا  أي في بالفصل المحامة تختص .8

 . اللزوم عند بمو به للعمل طرف كل بيد نسخة نسختين من العقد هوا حرر .9

 )المشتري( الثاني الطرف )             البائع ( األول الطرف


