
الوعد األحادي بالشراء
مرابحة لآلمر بالشراء

الوعد األحادي الجانب بالشراء
في إطار عملیة المرابحة لآلمر بالشراء لتمویل عقار

1الشخص الذاتي

االسم الشخصي :

االسم العائلي :
في    بتاریخ   -المسلمة    -البطاقة الوطنیة للتعریف رقم

العنوان :

المدینة :

بالواعدبعدهالمسمى .

المرابحةلمنتجاتالتقنیةالمواصفاتبتحدید2017ینایر27بتاریخ17/و/1رقمالمغرببنكواليمنشورعلىبناء
والمالیةاالقتصادوزیربقرارعلیھالمصادقالعمالءإلىتقدیمھاكیفیاتوكذاوالسلم،والمضاربةوالمشاركةواإلجارة

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

وعلى مقرر والي بنك المغرب بتحدید سقف ھامش الجدیة؛
وعلى طلب الواعد المودع لدى البنك،

المادة األولى: الوعــد األحــادي بالشــراء

لھذابینھمایبرمعقدبموجبوذلكلھبیعھلغرضباقتنائھالبنكقیامبعدالوعد،ھذاموضوعالعقاربشراءالواعدیلتزم
الغرض یسمى عقد بیع بالمرابحة.

وتحدد مواصفات العین المذكورة، طبقا لمقتضیات المادة الثانیة بعده.

المادة الثانیة: مواصفات العقار موضوع الوعد

تحدد مواصفات العین موضوع الوعد كما یلي:

طبیعة العقار:-
یثبت الملكیة:ن وجد) أو أي سند آخرإمراجع الرسم العقاري األصلي)-
تعریف العقار:-

.*****سنتیارمساحتھا********رقمذي الرسم العقاري-" ************"اسم العقار ورقمھ●
الحصة:●
المساحة: *** سنتیار●

الموقع /الطابق/ الصف:-
مواصفات أو بیانات أخرى: الشئ-
المكون من: الشئ-
عنوان مكان وجود العقار:-
عنوان المحافظة العقاریة التي تقع في دائرة نفوذھا العین موضوع الوعد: مصلحة المحافظة العقاریة-

المادة الثالثة: كیفیات وتاریخ تسلیم العقار

الشئكیفیات التسلیم:-

إذا تعلق األمر بشخص ذاتي1
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تاریخ إمضاء عقد المرابحةتاریخ التسلیم:-
ھامش الجدیة:-
ثمن شراء العقار من طرف البنك :-
مجموع المصاریف المرتبطة باقتناء العقار والمؤداة من قبل البنك:-
ھامش الربح-
ثمن البیع بالمرابحة: كیفیات دفع ثمن المرابحة: اقتطاعات شھریة-

المادة الرابعة: ھامــش الجدیــة

المبلغبدفعأمراالوعدھذابموجبأمنحذلكوألجلللجدیة.كھامشمبلغبدفعألتزمللشراءواستعداديلجدیتيمنيإثباتا
إلى حساب خاص غیر قابل للتصرف.المذكور أعاله أو تحویلھ من حسابي رقم___________________

المادة الخامسة: تحدید أجل إبرام العقد

البیععقدابرامالىالعمیلاألخیرھذایدعوالبنك،طرفمنأعالهالثانیةالمادةفيمواصفاتھالمحددةالعقاراقتناءبمجرد
تاریخمنابتداءیحتسبأیام7مدتھأجلداخلالمتاحةالوسائلمنوسیلةبأیةإلیھیوجھھإشعاربواسطةبالمرابحة،

التوصل باإلشعار.

المادة السادسة: التصریح بصحة البیانات والمعلومات

یؤكد الواعد صحة البیانات والمعلومات المقدمة للبنك ویعین محل المراسلة معھ بعنوانھ المبین أعاله.

المادة السابعة: استرجاع ھامش الجدیة وحالتا عدم وفاء أحد الطرفین أو تراجعھ عن إبرام العقد

یسترد الواعد ھامش الجدیة بمجرد إبرام عقد المرابحة لآلمر بالشراء.
المبلغاالجدیةھامشمنالبنكیقتطعأعاله،5المادةفيالمحدداألجلداخلبالشراء،بوعدهالعمیلوفاءعدمحالةفي

الحالةھذهوفيإضافي.مبلغبأيالمطالبةدونذلكجراءمنالبنكتحملھالذيالمثبتالفعليالضررمقداریتجاوز
یسترجع الواعد ما تبقى من ھامش الجدیة.

الضررعنبتعویضھیطالبأنولھالمذكور،العقدإبرامعنالبنكتراجعحالةفيكامالالجدیةھامشالواعدیستردكما
الفعلي المثبت الذي لحق بھ من جراء ذلك.

اقتناءفيالبنكشرعإذاماحالةوفيالعقار.البنكیقتنلمماوعدهعنتراجعھحالةفيالجدیةھامشكذلكالواعدویسترد
العقار، یقتطع البنك من ھامش الجدیة مبلغا ال یتجاوز مقدار الضرر الفعلي المثبت الذي تحملھ من جراء ذلك.

عدمحالةوفيبینھما.باتفاقالسابقةالفقراتفيالعمیل)أو(البنكالطرفینألحدالحاصلالضررعنالتعویضمبلغیحدد
االتفاق یرفع إلى القضاء للبت فیھ.

حرر بـ ______ .في________
توقیع الواعد (مصادق علیھ)
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