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نموذج عقد البیع بالمرابحة لتمویل اقتناء عقار
الشروط العامة
سنة ألفین ....  یوم .... ب....... في مكتب األستاذ .... عند الساعة ...............

بالعقارالخاصةبالشراءلآلمرمرابحةعملیةإطارفيبالمرابحةبیعبعملیةالمتعلقالعقدھذا....................األستاذتلقى

موضوع الرسم العقاري عدد .................................   وذلك بناء على طلب األطراف المبینة أسفلھ:

المقیدةبـ...............................................،الكائنةرأسمالھا............................،..................،مساھمةشركة،البنك/1
المحددینوكالئھاشخصفيالعقدھذاإبرامأجلمنممثلة............،عددتحتل..................................التجاريبالسجل

في الشروط الخاصة، بصفتھا مؤسسة ائتمان وبموجب الصالحیات المخولة لھم لھذا الغرض.
من جھة أولى'البنكوتسمى فیما یلي بـ '

الخاصة.الشروطوثیقةفياسمیاإلیھمیشاراعتباریینأوذاتیینأشخاصأوشخصكل/2

ثانیةمن جھة'المشتريویسمون فیما یلي جماعیا أو فردیا ب، '

الذيالخاصة،الشروطوثیقةفياسمیاإلیھیشارمتضامن،أوضامناعتباري،أوذاتيشخصكلاالقتضاءوعند/3
یصرح رسمیا أن االلتزام الذي یبرمھ متطابق مع وضعیة ممتلكاتھ ومداخیلھ.

من جھة ثالثةوالمتضامن''الكفیل صاحب الرھن و/أو الكفیل الشخصيویسمى فیما یلي ب

من.............للمادةطبقاأسفلھ،الموقع......................،األستاذطرفمنالعقدھذاتحریرعلىالمتعاقدةاألطرافاتفقت

العقدعلىالرسمیةالصبغةإضفاءمنھوطلبوا.................................مھنةبتنظیم................................المتعلقالقانون

المتعلق ببیع عقار بالمرابحة، محررا باللغة العربیة، بدون تدخل أو مشاركة لألستاذ في تحدید مضمون بنوده.

المادة األولى: موضوع عقد المرابحة

ملتزماالبنكاقتناهوالذيبالعقدالخاصةالشروطوثیقةضمنمواصفاتھالمحددةالعقارللمشتريالعقدھذابموجبالبنكیبیع
بكافة الضمانات القانونیة.

أوتنفیذيأوتحفظيحجزأواحتیاطيتقییدأيموضوعولیسدینأوتحملكلمنخالملكیتھ،فيالعقاربأنالبنكیصرح
دعوى جاریة، وأنھ غیر خاضع ألي شرط فاسخ، وذلك طبقا للقوانین واألنظمة الجاري بھا العمل.

یصرح المشتري بمعرفتھ التامة بالعقار بعد معاینتھ، واختیاره من أجل إبرام ھذا العقد.

وقد تم ھذا البیع وفق الشروط القانونیة المعمول بھا والتي یلتزم المشتري بتنفیذھا والسیما الشروط التالیة:

التوقیع على ھذا العقد الناقل لملكیة العقار إلیھ مع تقدیم الضمانات المحددة في وثیقة الشروط الخاصة بھ؛-
تسلم العقار المبیع على حالتھ القائمة؛-
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العقاریثقلارتفاقأيیوجدالأنھالبنكویصرحتثمنھ،أوالعقدھذاموضوعالعقارتثقلقدالتياالرتفاقاتجمیعتحمل-
وكذاوالبناء،بالتعمیرالمتعلقةواألنظمةالقوانینفيعلیھاالمنصوصاالرتفاقاتعداماعلمھحدعلىالمذكور

االرتفاقات المقیدة في ملف الرسم العقاري، كما یصرح أنھ لم ینشئ ولم یمنح أیا منھا؛
بالعقاروالمتعلقةالحقا،بھاالعملیقعقدالتيأوالعمل،بھاالجاريسواءطبیعتھا،كانتأیاوالرسومالضرائبأداء-

األخرىوالتحمالتوالرسومالضرائبأنإلىاإلشارةضرورةمعالعقدھذاإمضاءتاریخمنابتداءوذلكالمبیع
المستحقة وغیر المؤداة إلى غایة یومھ تظل على عاتق البنك الذي یلتزم بأدائھا كاملة؛

أداء جمیع ما یترتب على العقد من واجبات وأتعاب وصوائر والسیما المتعلقة منھا بالتسجیل والتقییدات القانونیة.-

الملكیةأصل:2المادة

االكتفاءمعحالیا،البیعمحلالعقارملكیةأصلصیاغةإعادةمنالعقد"بتحریرالمكلف"المھنيصراحةالطرفانیعفي
بالرجوع في ذلك إلى البیانات الواردة في سجل الرسم العقاري المذكور.

والتسلیمواالنتفاعالتملك:3المادة

جمیعمعبھ،واالنتفاعالعقد،إبرامبمجردبالمرابحةالبیعمحلالمقتنىالعقارحیازةمنالمشتريینیبھمنأوالبنكیمكن
االمتیازات خال من كل احتالل أو كراء أو توطین كیفما كان نوعھ.

فيعلیھاالمنصوصالشروطإطارفيالبنكإرادةعنخارجلسببالعقارالمشتريیتسلملمإذاالمسؤولیةالبنكیتحملال
العقد، أو لسبب یرجع إلى المشتري مع مراعاة التشریع الجاري بھ العمل.

األداءوطرقالثمن:4المادة

االقتناءتكلفةالمذكورالثمنویتضمنبالعقد،الخاصةالشروطوثیقةفيالمحددالثمنمقابلالعقدھذاوالمشتريالبنكیبرم
وھامش ربح لفائدة البنك كما تم تحدیده ضمن الشروط المذكورة.

لماطبقاالمذكورةالخاصةالشروطفيعلیھاالمنصوصالمددوحسبالتواریخفيتؤدىاستحقاقاتشكلفيالثمنأداءیتم
ھو محدد في جدول تسدید االستحقاقات المرفق بھذا العقد.

یرخصالغایةولھذهالبنك.لدىالممسوكالمشتريحسابمنتلقائياقتطاععبرعلیھاالمتفقبالكیفیةاالستحقاقاتتؤدى
المشتري بموجب ھذا العقد للبنك بأن یقتطع من حسابھ مبلغ االستحقاقات المذكورة دون حاجة لترخیص خاص.

المبكرالتسدید:5المادة

الأنویجبتعویض.أيدونأداؤهالمتبقيالبیعلثمنالكليأوالجزئيالمبكربالتسدیدیقومأنوقتأيفيللمشتريیحق
منتبقىبمااألمرتعلقإذاعدامااالستحقاقاتباقيمجموعمن)10(%بالمائةعشرةعنالجزئيالمبكرالتسدیدمبلغیقل

ثمن البیع.

ال یلزم البنك بالتنازل عن جزء من ھامش الربح لفائدة المشتري في حالة التسدید المبكر الجزئي أو الكلي.

التأمینات:6المادة

الرھنموضوعالعقارعلىتكافليتأمینوعقدوالعجز،الوفاةحالتيفيتكافليتأمینعقدیبرمأنالمشتريعلىیتعین
والمحدد في وثیقة الشروط الخاصة بالعقد، لدى مقاولة أو مقاوالت للتأمین التكافلي.

المشتريغیابفيولوالتكافلي،التأمینتعویضاتمنحصریامستفیداباعتبارهحادث،وقوععندتأخردونالبنكیتوصل
لھمستحقةتكونقدالتيالمبالغبكافةالتكافليالتأمینمقاوالتأومقاولةمنالتعویضات،ھذهأداءفيیشاركأنودون

شأنفيالمثارةالتعرضاتأوالتحفظاتعنالنظربغضالبنكلمستحقاتالمفصلالبیانإلىاستناداالتأمین،عقدبموجب
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یعیدوأنالمؤداة،غیرالثمنأقساطسوىالتعویضمبلغمنلفائدتھیقتطعالأنالحالةھذهفيالبنكعلىویجبالبیان.ھذا
للمشتري ما زاد عن ذلك.

الضماناتتقدیم:7المادة

یلتزم المشتري بتقدیم الضمانات المشار إلیھا والمفصلة في وثیقة الشروط الخاصة بالعقد.

المشتريالتزامات:8المادة

العقارصاحبویلتزمالبنك،لفائدةبالعقد،الخاصةالشروطوثیقةفيمواصفاتھالمحددةالعقاررھنعلىالمشتريیوافق
موضوع الرھن خالل مدة االلتزام الناشئ عن المرابحة بـما یلي:

أداء الضرائب والرسوم المطبقة على العقار موضوع الرھن، خالل مدة تسدید ثمن البیع بالمرابحة؛●
علىتقعالتيالرھن،موضوعبالعقارالمتعلقةااللتزاماتبجمیعبالمرابحةالبیعثمنتسدیدمدةخاللالوفاء●

عاتقھ؛
بالمصاریفوالتكفللصیانتھ،الالزمةالضروریةاإلصالحاتبجمیعوالقیامالرھنموضوعبالعقاراالعتناء●

المترتبة عن ذلك؛
منوغیرھاوالدماروالحریقوالتلفالتدھورمخاطرضدالرھنموضوعالعقاریغطيتكافليتأمینعقداكتتاب●

أعاله؛6المادةفيعلیھاالمنصوصالشروطوفقالمخاطر
إخطار البنك بكافة التدھورات واإلصالحات الكبرى التي من شأنھا أن تلحق ضررا بالعقار موضوع الرھن؛●
إعالم البنك حاال بكل إجراء قضائي یتعلق بالعقار موضوع الرھن؛●
إخبار البنك حاال بكل فعل أو حادث من شأنھ إنقاص قیمة العقار موضوع الرھن؛●
النفقاتمنوغیرھاالتسییرنفقاتبرسمالمالكاتحادلفائدةالمؤقتةأوالدائمةالمستحقةالمساھماتأداء●

والتحمالت، إذا كان العقار موضوع الرھن یخضع لنظام الملكیة المشتركة.
أوجزئیا،أوكلیاالرھنموضوعالعقارإیجارالمرابحة،عقدمدةطیلةللمشتري،یجوزالالمذكورة،االلتزاماتعلىوعالوة
كحصةتقدیمھأوتفویتھأوالخاصة،الشروطوثیقةفيعلیھاالمنصوصتلكغیرلغایةتخصیصھأوبھتجاریةأصولتوطین

في رأسمال شركة، وخاصة لفائدة الغیر، إال بعد الحصول على موافقة صریحة من البنك.
إیراداتھأومداخیلھتفویتوبعدمبذمتھ،ماتسدیدفيقدرتھعلىخطرایشكلنحوعلىاالستدانةبعدمالمشتريیلتزمكما

المصرح بھا، وكذا بعدم ضمان دیون الغیر خاصة عن طریق الضمان االحتیاطي أو الكفالة.

األداءواستحقاقاألجلسقوط:9المادة

البنكیوجھمتتالیة،استحقاقاتثالثةأداءعناالقتضاء،عندالمتضامنالكفیلأوالمعسر،غیرالمشتريتوقفحالةفي
یقملموإذابھ.توصلھتاریخمنابتداءیحتسب..........،أجلداخلباألداءإنذاراالحالة،حسبالمتضامن،للكفیلأوللمشتري
حلالتياألقساطبدفعالمشتريومطالبةاألجلسقوطیقررأنللبنكیحقالمذكور،األجلداخلالبنكتجاهوضعیتھبتسویة

أجلھا، وكذا دفع ما تبقى في ذمتھ من األقساط.

ویحق للبنك التنازل اختیاریا عن ھامش الربح المضمن في األقساط التي بقیت في ذمة المشتري ولم یحل أجلھا بعد

المشتريتوقفبسبببھلحقتالتيالمثبتةالفعلیةاألضرارعنبالتعویضالمطالبةفيبحقھالبنكیحتفظذلك،علىوعالوة
أو الكفیل المتضامن عن األداء، في حدود ما تبقى من الثمن في ذمتھ، وكذا بالمصاریف التي تحملھا البنك من جراء ذلك.

الحاالتفيالثمنأقساطمنتبقىلماالجزئيأوالكليباألداءالمشتريویطالباألجلسقوطیقررأنللبنككذلكویمكن
التالیة:
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علیھاوالمنصوصالبنكإزاءعاتقھعلىتقعالتيلاللتزاماتالمتضامنالكفیلأوالمشتريتنفیذعدمحالةفي-
في ھذا العقد؛

أنثبتماإذاوكذاكلیا،أوجزئیاصحیحةغیرإثباتاتأوكاذبةتصریحاتقدمالمشتريأنتبینإذا-
المشتري ارتكب تدلیسا تجاه البنك؛

الحجزعنالیدرفعیثبتماللبنكالرھنصاحبیقدمولمالرھن،موضوعالعقارعلىحجزیقععندما-
المذكور داخل أجل یحدده البنك؛

في حالة التسویة، أو التصفیة القضائیة للمشتري أو كفیلھ المتضامن، وكذا في حالة سقوط األھلیة التجاریة؛-
جمیعوفيممتلكاتھ،مصادرةعلیھاتترتبقدقضائیةمتابعةموضوعالمشتريفیھایكونالتيالحالةفي-

الحاالت التي تعتبر فیھا وضعیتھ المالیة مختلة بشكل ال رجعة فیھ؛
عدمأوبھا،المتعلقةاألقساطأداءعدمحالةفيأوالتكافلي،التأمینعقدموضوعالضماناتتوقیفحالةفي-

اإلدالء بما یثبت أداء ھذه األقساط؛
فیھاتتعرضالتيالحالةفيلذلكالبنكیحددهالذياألجلداخلتكمیلیةضماناتتقدیمالمشتريرفضإذا-

الضمانات المقدمة إلى نقص في قیمتھا لسبب خارج عن إرادتھ.

فيتبقىماجزءأوكلبدفعالمشتريومطالبةاألجلسقوطاألخیرھذافیھایقررالتيالحالةفيللبنكالمشتريیرخص
ذمتھ من أقساط الثمن، بأن یقتطع من كل حساب لھ مفتوح لدى البنك مبلغ الدین المستحق.

الدینتحویل:10المادة

نقصانأوزیادةأیةالنقلعملیةعنیترتبأندونللبنكذمتھفيالمتبقيالدینبنقلقیامھبإمكانیةللبنكالمشتريیرخص
مؤسساتمنأخرىمؤسسةألیةجدید،ترخیصعلىللحصولحاجةودونوقت،أيفيوذلكنقلھ،یومالدینقیمةفي

103.12القانونمنالثالثالقسمفيإلیھاالمشاروالعملیاتاألنشطةلمزاولةالمؤھلةحكمھافيالمعتبرةوالھیئاتاالئتمان
السالف الذكر، ودون أن یؤدي ذلك إلى محظور شرعي.

ال یترتب عن نقل الدین المذكور أعاله أي تغییر في االلتزامات الناشئة عن ھذا العقد.

العقدوحدة:11المادة

أنیمكنالتياألخرىالتعاقدیةالوثائقكلوكذابھ،المرتبطةالضمانعقودأووعقدبھ،الملحقةوالوثائقالعقدھذایشكل
تلحق بھ، مجموعة تعاقدیة واحدة.

الشخصيالطابعذاتالمعطیاتحمایة:12المادة

المتعلقةالشخصيالطابعذاتالمعطیاتبمعالجةالبنكقیامعلىالكفیلوالمشتريمنكلالعقدھذابموجبیوافق

التابعة،ولشركاتھاللبنك،األمللشركةالمذكورةبالمعطیاتالبنكإدالءعلىیوافقكماالعقد،بھذاالمضمنةبھما

المعطیات،ھذهإلىالولوجحقلھاالمخولالعمومیةوالھیئاتوللسلطاتالباطن،منمعھاالمتعاقدینوالمتعاملین

ولمقاوالتالذكر،السالف103.12رقمالقانونمن160المادةفيإلیھاالمشارالمشتركاالھتمامذاتوللمصالح

تتعلقالتأمینعملیةكانتإذاالمقاوالتھذهلدىالمعتمدینالتأمینووسطاءاألم،ولشركاتھاالتكافليالتأمین

المعطیات،ھذهإلىبالولوجلھمالمرخصوالوكالءواألوصیاء،الحقوق،وذويللورثة،وكذاالعقد،ھذابموضوع

األشخاصبحمایةالمتعلق09.08رقمالقانونألحكامطبقابذلكلھاالمرخصاألخرىوالھیئاتاألشخاصوكل

المعطیاتحمایةلمراقبةالوطنیةاللجنةبقراروعمالالشخصي،الطابعذاتالمعطیاتمعالجةیخصفیماالذاتیین
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تحت...بتاریخمداوالتھاعلىبناءالصادروالضماناتاالئتماناتملفاتبتدبیرالمتعلقالشخصيالطابعذات

رقم ....

البنكیةالوساطةشرط:13المادة

كلمعالجةأجلمنبالبنكالعمالءمعالعالقةبمصلحةأوبالوكالةالتجاريمستشارهمعاالتصالعقدللمشتريیمكن
صعوبة محتملة أو شكایة، وكذا من أجل حل كل نزاع ناشئ عن ھذا العقد.

أسابیعثالثةأجلداخلبشأنھاجواببأيالتوصلعدمحالةفيأولشكایتھ،قدمالذيبالجوابمقتنعغیرالمشتريظلإذا
أجلمنالمذكور،النزاعاألخیرھذاعلىبواسطتھیعرضالبنكيللوسیططلبایقدمأنیمكنھإیداعھا،تاریخمناعتبارا
بالوسیطالمتعلقةوالوثائقالمعلوماتالمشتريإشارةرھنیضعأنالبنكعلىیتعینذلك،أجلومنللنزاع.وديحلإیجاد

البنكي ونظام الوساطة البنكیة.

ال یمكن للبنك أو المشتري اللجوء إلى الوسیط إذا كان النزاع موضوع مسطرة قضائیة أو حكم قضائي أو قرار تحكیمي.

قصدللبنكصریحاترخیصاالعقدھذابموجبیمنحالمشتريفإنالوسیط،تدخللطلبالبنكأوالمشتريلجوءحالةفي
یمكنوالبمھمتھ.القیاممنتمكنھأنشأنھامنالتيوالمعروضةبالحالةالمتعلقةالمعلوماتأوالوثائقبجمیعالوسیطموافاة

في ھذه الحالة االحتجاج على البنك بمبدإ واجب االلتزام بالسر المھني.

رفضھأوالوسیطمقترحقبولمنھماأليجازوالبنك،المشتريبینللنزاعوديحلإیجادأجلمنمقترحھالوسیطقدمإذا
شرط مراعاة المقتضیات المتعلقة بالوساطة البنكیة.

الموطناختیار:14لمادةا

المخابرةمحلالمتضامنوالكفیلالمشتريعینكمااالجتماعي،بمقرهمعھالمخابرةمحلالبنكعینالعقد،ھذاتنفیذأجلمن
معھما بعنوانیھما المشار إلیھما في وثیقة الشروط الخاصة.

النزاعتسویة:15المادة

المحكمةعلىأوالمشتريإقامةمحلالترابينفوذھادائرةفيیقعالتيالمحكمةعلىیعرضالعقدھذاعنینشأنزاعكل
التي یوجد في دائرة نفوذھا الترابي العقار موضوع العقد.

التنفیذحیزالعقددخول16المادة

یدخل ھذا العقد حیز التنفیذ ابتداء من تاریخ التوقیع علیھ من قبل األطراف.
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