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الوعد األحادي الجانب بالشراء
في إطار عملیة المرابحة لآلمر بالشراء القتناء مركبة

2الشخص االعتباري1الشخص الذاتي

.....................................................اسم الشركة...............................................االسم الشخصي
...............................................الشكل القانوني..................................................االسم العائلي

فيالمسلم.......................رقمللتعریفالوطنیةالبطاقة
............. بتاریخ......................

رأسمال الشركة ...............................................
الممثل القانوني: .......................................

المقر االجتماعي ...............................................العنوان ..........................................................
المدینة: .........................................................المدینة .........................................................

وجوده.........: في حالة)، رقم الضریبة المھنیةرقم السجل التجاري( 345

بالواعدبعدهالمسمى .

المرابحةلمنتجاتالتقنیةالمواصفاتبتحدید2017ینایر27بتاریخ17/و/1رقمالمغرببنكواليمنشورعلىبناء
والمالیةاالقتصادوزیربقرارعلیھالمصادقالعمالءإلىتقدیمھاكیفیاتوكذاوالسلم،والمضاربةوالمشاركةواإلجارة

14و13و12و11الموادأحكامسیماوال)،2017فبرایر17(1438األولىجمادىمن19فيالصادر339.17رقم
منھ؛15و

.………………………..وعلى طلب الواعد المودع لدى البنك، بتاریخ 

المادة األولى: الوعــد األحــادي بالشــراء

لھذابینھمایبرمعقدبموجبوذلكلھبیعھالغرضباقتنائھاالبنكقیامبعدالوعد،ھذاموضوعالمركبةبشراءالواعدیلتزم
الغرض یسمى عقد البیع بالمرابحة لآلمر بالشراء.

وتحدد مواصفات المركبة موضوع ھذا الوعد، طبقا لمقتضیات المادة الثانیة بعده.

المادة الثانیة: مواصفات المركبة موضوع الوعد

تحدد مواصفات المركبة موضوع الوعد-تبعا للفاتورة القبلیة -كما یلي:

رقم
التسجیل

نوع
نوعالنموذجالنوعالصنفاسم الصانعاالستعمال

القوةرقم اإلطار الحدیديالوقود
الجبائیة

عدد
المقاعد

5 الحالةحسبتوافرت،إذا

4 مھنیاالعمیلكانإذا .
إذا كان للعمیل األھلیة التجاریة3

2 اعتباريبشخصاألمرتعلقإذا
إذا تعلق األمر بشخص ذاتي1
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المادة الثالثة: كیفیات وتاریخ تسلیم المركبة
………………………………:- تاریخ التسلیم

………..……………………:- كیفیات التسلیم
………………………………..:- مكان التسلیم

………………………………..……………- ھامش الجدیة:
.………………- ثمن شراء المركبة من طرف البنك:

…………….…- مجموع المصاریف المرتبطة باقتناء المركبة والمؤداة من طرف البنك:
………………..- ھامش الربح:

……………- ثمن البیع بالمرابحة:
- كیفیات دفع ثمن البیع بالمرابحة لآلمر بالشراء: ……………………

المادة الرابعة: ھامــش الجدیــة
درھم……………بدفعألتزمأعاله،الثانیةالمادةفيمواصفاتھاالمحددةالمركبةلشراءواستعداديلجدیتيمنيإثباتا

آخرحسابإلىبتحویلھأمراالوعدھذابموجبأعطيذلكوألجل.،………………….رقمحسابيفيللجدیةھامشا
خاص بي غیر قابل للتصرف.

المادة الخامسة: تحدید أجل إبرام العقد
عقدإبرامالىالواعداألخیرھذایدعوالبنك،طرفمنأعالهالثانیةالمادةفيمواصفاتھاالمحددةالمركبةاقتناءبمجرد

بالوكالةإلیھیسلمھأوبالتوصل،إشعارمعمضمونةبرسالةإلیھیوجھھإشعاربواسطةبالشراءلآلمرالمرابحةالبیع
منابتداءیحتسبیوماأقصاه ثالثونأجلداخلمتاحة،قانونیةوسیلةبأيأوباالستالم،التوقیعمعالحسابلدیھاالمفتوح

تاریخ التوصل باإلشعار.

المادة السادسة: التصریح بصحة البیانات والمعلومات
المبیناالجتماعي)مقرهأو(عنوانھبـمعھالمراسلةمحلویعینللبنكالمقدمةوالمعلوماتالبیاناتصحةالواعدیؤكد

أعاله.

المادة السابعة: استرجاع ھامش الجدیة، وحالتا عدم وفاء أحد الطرفین أو تراجعھ عن إبرام العقد
یسترد الواعد ھامش الجدیة بمجرد إبرام عقد البیع بالمرابحة لآلمر بالشراء.

الجدیةھامشمنالبنكیقتطعأعاله،الخامسةالمادةفيالمحدداألجلداخلبالشراء،بوعدهالواعدوفاءعدمحالةفي
وفيإضافي.مبلغبأيالمطالبةدونالوفاءعدمجراءمنالبنكتحملھالذيالمثبتالفعليالضررمقداریتجاوزالمبلغا

ھذه الحالة یسترجع الواعد ما تبقى من ھامش الجدیة.
الضررعنبتعویضھیطالبأنولھالمذكور،العقدإبرامعنالبنكتراجعحالةفيكامالالجدیةھامشالواعدویسترد

الفعلي المثبت الذي لحق بھ من جراء ذلك.
اقتناءفيالبنكشرعإذاماحالةوفيالمركبة،البنكیقتنلمماوعدهعنتراجعھحالةفيالجدیةھامشالواعدیستردكما

المركبة، یقتطع ھذا األخیرمن ھامش الجدیة مبلغا ال یتجاوز مقدار الضرر الفعلي المثبت الذي تحملھ من جراء ذلك.
عدمحالةوفيبینھما.باتفاقالسابقةالفقراتفيالواعد)أو(البنكالطرفینألحدالحاصلالضررعنالتعویضمبلغیحدد

االتفاق یرفع األمر إلى القضاء للبت فیھ.

…………………بتاریخ.………….حرر في

توقیع الواعد (مصادق علیھ)
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