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  :تم االتفاق بين كل من ........................ 
  طرف أول

    :رقم الهوية

  طرف ثاني

 اللون..................  موديل

  وفق الشروط والضوابط التالية 
  

ميالدي متواصلة ابتداء من  لكل شهر (                ) ......................... 

تبقى ملكية السيارة باسم الطرف األول حلني سداد مجيع األقساط يتم بعد ذلك نقل ملكية السيارة للطرف الثاين مع حتمل الطرف 

  .... .يتحمل الطرف الثاين كافة مصاريف السيارة خالل فرتة العقد من جتديد وصيانة وبرتول وزيوت اخل

  .دون تقصري 

  .يف حال تلف السيارة ال قدر اهللا يتم خصم باقي قيمة السيارة من الطرف الثاين ويتم استعادة باقي مبلغ التعويض للطرف الثاين 

من قيمة السيارة عن كل شهر منذ % ) 

  الطرف األول                                                                                   الطرف الثاين 

QF-RPN-029-4-3 

التاريخ
  عقد اتفاق بيع سيارة

 

........................  :الموافق..........................  :بتاريخ.................... 
  شركة فؤاد الصالح وخالد الضويلع لالستشارات الهندسية 

رقم الهوية    :الجنسية   /                                  

      

موديل.......................................  أن يبيع الطرف األول السيارة التابعة له من

وفق الشروط والضوابط التالية .............................  لوحة رقم....................... 

 ........................................... (                     ) .  

(                ) ......................... يتم سداد قيمة السيارة بأقساط شهرية مببلغ 
  .شهراً مع التزام الطرف الثاين بذلك ............. وملدة .................. 

تبقى ملكية السيارة باسم الطرف األول حلني سداد مجيع األقساط يتم بعد ذلك نقل ملكية السيارة للطرف الثاين مع حتمل الطرف 
  .الثاين كافة مصاريف نقل امللكية 

  .يتم تأمني السيارة تأمني شامل خالل فرتة التقسيط على حساب الطرف الثاين 

يتحمل الطرف الثاين كافة مصاريف السيارة خالل فرتة العقد من جتديد وصيانة وبرتول وزيوت اخل

دون تقصري يتعهد الطرف الثاين باحملافظة على السيارة واستخدامها لكافة األعمال اليت يكلف ا 

يف حال تلف السيارة ال قدر اهللا يتم خصم باقي قيمة السيارة من الطرف الثاين ويتم استعادة باقي مبلغ التعويض للطرف الثاين 

% ) ١,٥( يف حال أخل الطرف الثاين بالعقد ألي سبب يتم احتساب مبلغ استهالك بنسبة 

    .أقر الطرفين بأنه تم اإلطالع على كافة بنود العقد و تم الموافقة عليه 

  .يتم تحرير العقد من نسختين يحتفظ كل طرف بنسخة بعد التوقيع وختم الشركة 

  ،،،واهللا الموفق 

  

الطرف األول                                                                                   الطرف الثاين 

  شركة فؤاد الصالح وخالد الضويلع لالستشارات الهندسية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

14.03.2015 

  

....................  :أنه في يوم
شركة فؤاد الصالح وخالد الضويلع لالستشارات الهندسية   ١

 

/                                  السيد   ٢

  :مصدرها 

أن يبيع الطرف األول السيارة التابعة له من

 .......................
(                     ) ........................................... قيمة السيارة   ١

٢  
يتم سداد قيمة السيارة بأقساط شهرية مببلغ 

.................. شهر 

٣  
تبقى ملكية السيارة باسم الطرف األول حلني سداد مجيع األقساط يتم بعد ذلك نقل ملكية السيارة للطرف الثاين مع حتمل الطرف 

الثاين كافة مصاريف نقل امللكية 

يتم تأمني السيارة تأمني شامل خالل فرتة التقسيط على حساب الطرف الثاين   ٤

يتحمل الطرف الثاين كافة مصاريف السيارة خالل فرتة العقد من جتديد وصيانة وبرتول وزيوت اخل  ٥

يتعهد الطرف الثاين باحملافظة على السيارة واستخدامها لكافة األعمال اليت يكلف ا   ٦

يف حال تلف السيارة ال قدر اهللا يتم خصم باقي قيمة السيارة من الطرف الثاين ويتم استعادة باقي مبلغ التعويض للطرف الثاين   ٧

٨  
يف حال أخل الطرف الثاين بالعقد ألي سبب يتم احتساب مبلغ استهالك بنسبة 

  . بداية العقد

  

أقر الطرفين بأنه تم اإلطالع على كافة بنود العقد و تم الموافقة عليه * 

يتم تحرير العقد من نسختين يحتفظ كل طرف بنسخة بعد التوقيع وختم الشركة * 

  

الطرف األول                                                                                   الطرف الثاين                        

شركة فؤاد الصالح وخالد الضويلع لالستشارات الهندسية

  


