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فرع:

أمر بالشراء
Ordre d’achat

رقم:
إلى بنك البركة الجزائري

االسم واللقب:

 العنوان :

 طبقا لطلب التمویل بالمرابحةالمرفق.

یشرفني أن أطلب منكم شراء و /أوالبضاعةالمبینة كمیاتها ومواصفاتها وأسعارها فی الفاتورة األولیة

 بتاریخ                                        وتحت رقم:                                                 و المرفقة بهذا األمر.

       ألتزم صراحة وبدون رجعة أن أشتري هذه السلع و/ أو البضاعة من البنك بعد تسلمها بمبلغ العقد أو الفاتورة المذكورة أعاله، مضاف إلیه

المصاریف  والنفقات والحقوق والملحقات األخرى التی تحملهاالبنك زائدهامش ربح قدره                                      دج خارج الضریبة

 كما أتعهد بأن أسدد للبنك مبلغ المرابحة كماحددأعاله في مدة أقصاها أشهر ابتداء من تاریخ تسلم السلع من العمیل

 كما أتعهد بدفع قیمة                        بالمائة من مبلغ المرابحة كدفعة ضمان جدیة تتحول إال عربون بعد توقیع عقد المرابحة

 وأخیرا التزم بتعویض البنك عن كل ضرر قد یلحقه من جراء أی إخالل من طرفی بالتزاماتی بموجب هذا األمر و كذا أحكام عقد المرابحة

المرتبط به والمشار إلیه أعاله

حرر یوم: 

الخاتم و التوقیع
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