
 صك وعد بالتعاقد
 

ال........ ال......... من شهر ............. عام الفين  في هذا اليوم
  و....... ميالدية ، تم تحرير هذا الصك المتضمن الوعد بالتعاقد ما بين :

 

السييييد ...... بييين ......توليييد عيييام ...... والدتيييل ...... والمسييي ل   الفريق األول :

  يحمييييل الب اقيييية الش صييييية رقييييم 00بالمسيييي.ن .........  ا يييية  
{ الصييادرع عيين  مييين السيي ل المييد ي فييي 0000000 000000}

المت ذ مو  ا م تارا لضيرورا  هيذا  0000 00 00......بتاريخ 
العقد }الم زل ...الم.تب ... المحل الت اري ...{ ال.يانن فيي دمشي  

 ياب   -ب يا  ............   -شارع .............  -حي ............  -
. .... 

السيييد ...... بيين ......تولييد عييام ...... والدتييل ...... والمسيي ل    الفريققق النققا   :

  يحمييييل الب اقيييية الش صييييية رقييييم 00بالمسيييي.ن .........  ا يييية  
{ الصييادرع عيين  مييين السيي ل المييد ي فييي 0000000 000000}

المت ذ مو  ا م تارا لضيرورا  هيذا  0000 00 00......بتاريخ 
الم زل ...الم.تب ... المحل الت اري ...{ ال.يانن فيي دمشي  العقد }

 ياب   -ب يا  ............   -شارع .............  -حي ............  -
. .... 

لما .ان الفري  األول راغب في  ) بيع .... شرا  .... استن ار ....  الموضوع :

ولة بأح.يام تأ ير  ( والذي يعتبر قا و ا من األموال الم قولة المشم
من القا ون المد ي ... و.ان الفري  الثا ي قابيل ل )بييع  84المادع 

.... شرا  .... استن ار .... تأ ير( إال ا ل ال تتيوافر لدييل السييولة 
ال قدية الالزمة إلتمام التعاقد مع الفريي  األول ) و .يان محيل العقيد 

قيد ا صيرف  غير قابل للتسليم فيي الوقي  الحيالي ....( . وبالتيالي ف
 ية المتعاقدين لتأ يل إ  از ذلك العقيد لفتيرع زم يية الحقية وتوثيقيا 
لهذا الوعد ميا بيين ال يرفين عليت التعاقيد مسيتقبال ، فقيد حيرر هيذا 

 الصك متضم ا ما يلي :  



تعتبر مقدمة هذا العقد  ز ا ال يت ز  م ل وير ع إليها في تفسير  ح.اميل  -أوال 

 وبيان المقصود بب وده .

بمو ب هذا الصك فقد ابرم الموقعان عليل وعيدا فيميا بي هميا عليت إ  ياز  -ا يا ن

العقد المدر ة ب يوده  د ياه وذليك  يالل ميدع  قصياها  هايية شيهر .... مين 
 عام الفين و ..... ميالدية :  

 ....... تدرج صيغة العقد موضوع الوعد بالتعاقد {. }

ع آثياره القا و يية  يالل الفتيرع الزم يية يبقت هذا الصك  افذا وم ت ا ل ميي -نالنا 

ما بيين تياريخ التوقييع علييل وحتيت  هايية الميدع المم وحية التميام التعاقيد 
 الم وه ع ها في الب د الساب  . 

يلتييزم الفرييي  األول بالمحافليية علييت ).......( محييل العقييد المزمييع إبرامييل  –رابعا 

تصرف ال اقل للمل.يية وبعدم التصرف فيل إلت الغير بأي و ل من و وه ال
 و التصييرف الييذي يترتييب عليييل  عييل الوعييد بالتعاقييد مسييتحيل الت فيييذ  و 

 يترتب عليل إرها  و سارع للفري  الثا ي . 

من القا ون المد ي  103و 102ت ضع عالقة المتعاقدين ألح.ام المادتين  -خامسا 

رتان في .ل  مر لم يرد عليل  ص فيي هيذا الصيك وتعتبير المادتيان الميذ.و
 م.ملتان لما  ا  في هذا الصك :

 
 مد   : 102) المادة 

ـ االتفاق الذي َيِعد بموجبه كال المتعاقدين، أو أحدهما، بإبرام عقد 1
معين ف  المستقبل ال ي عقد إال إذا عي ت جميع المسائل الجوهرية 

 للعقد المراد إبرامه، والمدة الت  يجب إبرامه فيها. 
لتمام العقد، استيفاء شكل معين، فهذا الشكل  ـ وإذا اشترط القا ون2

تجب مراعاته أيضاً ف  االتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا 
 العقد{. 

 
 مد  : 103) المادة 

إذا وعد شخص بإبرام عقد نم  كل وقاضاه المتعاقد اآلخر طالباً 
ت فيذ الوعد، وكا ت الشروط الالزمة لتمام العقد، وبخاصة ما يتعلق 



بالشكل متوافرة، قام الحكم ، متى حاز قوة القضية المقضية ، م ها 
 مقام العقد{.

 ميع الم ازعا  التي قد ت شأ ما بين الفريقين حيول ت فييذ  و تفسيير هيذا  -خامسا 

الصك ت تص لل لر فيها محا.م دمش  م.ا يا ، .ما يعتبر الع يوان المبيين 
فيي .يل  مير يتعلي   و  بلغالفريـقيـن مو  ا صالحا للتبليغ والتاسم .ل من 

 .يتفرع عن هذا العقد 

 يبدل عـ وا ل الم تار المبيـن في هـذا   نمن الفريقين  أليي ـوز  وال

 فان  وإالبوقوع هذا التبديل ،   اآل ريعلم الفري    نبعد  إالالعقد ، 

  إلتالع وان الم تار في هذا العقد تعتبر مو هة  إلتالمراسال  المو هة 
 . إليلقا و ي وملزمة لمن و ه  المو ن ال

حرر هذا الصك علت  س تين  صليتين احتفل .ل متعاقد بواحدع م هما بعد  -سادسا 

  ن  رى التوقيع عليهما من قبل الفريقين  صوال .

 الفريق األول     الفريق النا   

 
 

 


