
 بالعينةعقد بيع قطعي 

 

ين ألف عام............. من شهر ........ ال......... في هذا اليوم ال
 بين : ميالدية ، تم التعاقد ما

السييييد ...... بييين ......توليييد عيييام ...... والدتيييل ...... والمسييي ل  : الفريق األول
  يحمييييل الب اقيييية الش  ييييية رقييييم 00بالمسيييي.ن .........  ا يييية  

{ ال ادرة عن أمين السي ل الميد ي فيي 0000000 000000}
المت ذ مو  ا م تارا لضرورات هذا  0000 00 00......بتاريخ 

العقد }الم زل ...الم.تب ... المحل الت اري ...{ ال.ائن في دمشق 
 ابق  -ب اء ............   -شارع .............  -حي ............  -

. .... 

 . البائع في هذا العقد باسمويشار إلى الفريق األول  

السييييد ...... بييين ......توليييد عيييام ...... والدتيييل ...... والمسييي ل  الفريق الثاني :
  يحمييييل الب اقيييية الش  ييييية رقييييم 00بالمسيييي.ن .........  ا يييية  

{ ال ادرة عن أمين السي ل الميد ي فيي 0000000 000000}
هذا  المت ذ مو  ا م تارا لضرورات 0000 00 00......بتاريخ 

العقد }الم زل ...الم.تب ... المحل الت اري ...{ ال.ائن في دمشق 
 ابق  -ب اء ............   -شارع .............  -حي ............  -

 المشترر  ويشار إلى الفريق الثا ي في هذا العقد باسم .... .
. 

 : البيع محل

لتي تحمل شعارا مادة ........... وامن .يلو غراما  {0000}ل ية تعاد.م
ت اريا لها }...........{ ومعبأة ضمن }أ.ياس .... عبوات ...   اديق ...{ 

تلك البضاعة من تستعمل في   اعة ..... وقد اعتمد المتعاقدان  موذ ا ي توال
يحتوي على الموا فات الف ية الدا لة في ت  يعها ومعبأ ضمن .... م بوع 

تعبئة وتوضيب البضاعة المتعاقد عليها  عليها العبارات التي تعبر عن  ريقة
.ما يحمل الشعار الت اري لتلك البضاعة ، وقد احتفظ .ل متعاقد ب موذج لديل 



حمل توقيع المتعاقدين عليل أو على ورقة مل قة بل لي.ون أساسا للعالقة 
  التعاقدية ما بي هما .

مستودعات .ما وان البيع تم على أساس تسليم البضاعة المتعاقد عليها في 
 –ب اء .....  –شارع ........  –حي ...........  –البائع ال.ائ ة في دمشق 

الحق في التأ.د من م ابقتها لل موذج المتفق  للمشرر  ابق .... ، وان ي.ون 
 . البائععليل ضمن مستودعات 

 

 شروط البيع 

 المادة األولى  
  مقدمة العقد    

 زأ م ل وير ع إليها في تفسير أح.امل تعتبر مقدمة هذا العقد  زءا ال يت
 وبيان المق ود بمواده وب وده.

 المادة الثانية

  موضوع البيع        

بمو ب هذا العقد وب.افة الضما ات الفعلية والمادية والقا و ية فقد باع 
 اوأو افه اع المبي ة ماهيتهيالب.مية من البضاعة محل .امل ال البائعوت ازل 

القابل بذلك ، وتم تبادل  المشرر قدمة هذا العقد ، إلى في م اومشتمالته
 بين المتعاقدين وت ابقت أرادتهما حول ذلك . اإلي اب والقبول ما

 المادة الثالثة 
  الثمن       

ع مبلغا يالبة محل عبضاتم هــذا البيع وقبـــــل بثمن أ ـــمالي ل.امل ال
 على ال حو التالي :ليرة سورية يدفع { ...........000000}وقدره 

ع د التوقيع   المشرر ليرة سورية سدده { .......... 0000}مبلغا وقدره   - {آ
على هذا العقد بحيث يعتبر توقيع البائع  إي اال باستالم  زء الثمن المذ.ور 

 وإبراء لذمة المشتري م ل .



تالم .ل اسع د  المشرر ليرة سورية يدفعل { ..........0000}مبلغا وقدره   - {ب
شح ة من البضاعة والتأ.د من م ابقتها لل موذج المودع لديل ، وعلى أن 

 ت.ون ال.ميات المسلمة إليل بمعدل }........{ في الشهر الواحد .

ع د  المشرر ليرة سورية يدفعل ...........  {0000}ر يد الثمن البالغ   - {ج
 ة ما بين المتعاقدين .آ ر شح ة من البضاعة وت فية العالقة المالياستالمل 

 

 المادة الرابعة 

  المعاينة     

وقام ع معاي ة  افية لل هالة يلببضاعة محل اأ ل قد عاين ال المشرر  أقر
باال الع على تقارير التحليل الم بري المتعلقة بالموا فات الف ية لتلك 

 وأ ل قبل الشراء بالحالة الحاضرة دون أن يحق لل الر وع علىالبضاعة ، 
 بشيء بسبب ذلك . البائع

إال أن البائع يبقى ضام ا للعيوب ال فية التي قد تظهر في البضاعة محل 
من القا ون المد ي ، وتعتبر أح.ام تلك المادة  417البيع وفقا ألح.ام المادة 

 م.ملة لمضمون هذا العقد و زأ ال يت زأ م ل بهذا ال دد :

التحقق من حالتل بم رد أن يتم.ن  المبيع، و ب عليل المشرر ـ إذا تسلم 1} 
من ذلك وفقاً للمألوف في التعامل. فإذا .شف عيباً يضم ل البائع، و ب عليل 

 .أن ي  ره بل  الل مدة معقولة، فإن لم يفعل اعتبر قابالً للمبيع

ـ  أما إذا .ان العيب مما ال يم.ن ال.شف ع ل بالفحص المعتاد، ثم .شفل  2
بم رد ظهوره ، وإال اعتبر قابالً البائع    ر بل، و ب عليل أن يالمشرر 

 للمبيع بما فيل من عيب {.

 

 المادة الخامسة 

  قطعية البيع        

يعتبر البيع موضوع هذا العقد ق عيا غير قابل للر وع فيل ، وال ي وز ألي 
من الفريقين العدول ع ل ، .ما وا ل اعتبارا من تاريخ التوقيع على هذا العقد 

ع وأن ي.ف عن أي عمل يالببضاعة محل أن يت رف بال البائع وز للال ي 



مستحيال أو عسيرا ،  المشرر  إلى اهيمع وتسليالببضاعة محل ي عل  قل ال
.افة  البائع وأي ت رف من هذا القبيل ي يز فسخ هذا العقد وتحميل

من  راء ذلك ،  المشرر  التعويضات عن الع ل والضرر الذي قد ي يب
  من القا ون 222معرض تقدير التعويض المتو ب أح.ام المادة   وت بق في

 ال سارة وفوات ال.سب . المد ي بحيث يشمل

بأن يسدد الثمن الم وه ع ل في المادة الثالثة من هذا   المشرر  .ما يلتزم
وفقا للمواعيد والمقادير المقررة في المادة المذ.ورة ، وفي البائع  العقد إلى
عن الوفاء بأي  زء من أ زاء الثمن المتو بة عليل   المشرر حال تأ ر

من  159المادة المشار إليها أعاله ، ت بق أح.ام المادة  ألح.امدفعها وفقا 
عن  المشرر عتبر هذا البيع مفسو ا ح.ما بم رد تأ ر يالقا ون المد ي و

الوفاء بأي  زء من أ زاء الثمن وذلك دون حا ة إل ذار أو أعذار أو م البة 
لديل بأ زاء الثمن المسلمة إليل ضما ا للتعويضات  البائع قضائية ، ويحتفظ

 التي قد يح.م لل بها من  راء هذا الفسخ .

 المادة السادسة
 االلرزامات المالية  

سائر الضرائب والرسوم و.افة االلتزامات المالية األ رى المترتبة على 
 البائع ، هي على عاتق رر المش تسليمها إلىع حتى تاريخ يالببضاعة محل ال

 . .ما يعتبروحده بما في ذلك الضرائب والرسوم التي قد تترتب على هذا البيع 
المواعيد المقررة في في مسؤوال عن استالم البضاعة محل البيع  المشرر 

تلفها بم رد حلول  أوفقدا ها  مسؤولية إليلوت تقل د عقال هذاالمادة الثالثة من 
 .اعل عن االستالم الفعلي لهاا ل التسليم وامت 

 

 المادة السابعة 
  الرحكيم         

بين الفريقين حول هذا العقد أو في معرض   ميع ال الفات التي قد ت شأ ما
ت فيذه أو تفسيره ، تحـل بواس ـة التح.يم الم لق ، ومن قبل ثالثة مح.مين 

وي.ون المح.مون  ي تارهم الفريقان باإل ماع وإال عي تهم المح.مة الم ت ة ،
، أيا .ا ت  ـريقة تعيي هم ، معفون من التقيد باأل ول وبالمواعيد المتبعة 
أمام المحا.م ، ولهم  الحية م لقة تشمل الف ل ب.افة ال زاعات التي 



استو بت التح.يم أو التي قد ي رحها  الفريقان أمامهم  الل  لسات التح.يم ، 
العقد وت فيذه وفس ل وأ راء المحاسبة وبحيث تت اول تلك ال الحيات تفسير 

وتحليف اليمين الحاسمة والمتممة وسماع الشهود ، و بحيث ال ي رج عن 
 ا ت ا هم سوى األمور التي ال ي وز التح.يم فيها الت الها بال ظام العام . 

وي وز للمح.مين االستعا ة بال براء ، ويلتزم المح.مون  بإعالن قبول 
ع ها  الل  مسة عشر يوما من تاريخ إبالغهم ، .ما المهمة أو االعتذار 

يلتزم المح.مون بإ دار ح.مهم في أي  زاع قد يعرض عليهم  الل مدة ثالثة 
 .  اعتبارا من تاريخ قبولهم مهمة التح.يم اشهر 

 تحدد أتعاب المح.مين ال هائية من حيث المقدار و.يفية أداءها وتوزيعها ما
م المح.مين ال ادر ب تي ة ال زاع ، وي وز التح.يم ، في ح. بين أ راف

ها في معرض ال ظر بدعوى ا.ساء  يغة للقاضي األمور المستع لة تعدي
 الت فيذ .

وتعتبر هذه المادة ، مع تسمية المح.مين رضاء أو قضاء ، بمثابة  ك 
التح.يم اال تياري ويست د إليها في أ راء التح.يم دون حا ة ل.تابة  ك 

 تح.يم آ ر .

 مادة الثامنة ال
 األحكام القانونية 

 
ت ضع عالقة ال رفين للميواد والب يود اليواردة فيي هيذا العقيد وت ضيع فيي .يل 

مين القييا ون الميد ي التييي  388ميادة ال أح.ييام إليىمير ليم يييرد علييل  يص فيييل أ
 ت ص على :

 .و ب أن ي.ون المبيع م ابقاً لها« بالعي ة»إذا .ان البيع  -1

أو هل.يت فييي ييد أحييد المتعاقيدين ولييو   يأ .ييان علييى « ةالعي يي»وإذا تلفيت  -2
 .المتعاقد بائعاً .ان أو مشترياً أن يثبت أن الشيء م ابق للعي ة أو غير م ابق

 
 المادة الراسعة

 نسخ هذا العقد   

حرر هذا العقد على  س تين أ ليتين احتفظ .ل متعاقد بواحدة م هما بعد 
 أن  رى التوقيع عليهما أ وال .



 الفريق األول    يق الثانيالفر
 البائع                                    المشرر    

 

 

 

 


