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 .1BDDK لقد تم إنشاء هذا النموذج بهدف تقديم معلومات للعمالء ضمن إطار تعميم هيئة تنظيم الخدمات البنكية والرقابة

1.  نوع العقد: مضاربة )شراكة جهد-رأس المال(. 

2. وصف العقد، والمواصفات األساسية، والحقوق وااللتزامات التي يفرضها على الطرفين: 

يمكن فتح حساب مساهمة بأنواع مختلفة من العقود، وحساب المضاربة هو أحد هذه الطرق. 

إن المضاربــة هــي نــوع مــن الشــراكة القائمــة علــى أســاس تقاســم الربــح الــذي يتــم تحصيلــه نتيجــة تشــغيل رأس المــال الــذي يضعه أحــد الطرفيــن مع جهد 
الطــرف اآلخــر بالنســبة التــي يتــم تحديدهــا مــن البدايــة. باختصار، هــي شــراكة الجهــد-رأس المال. 

يمكن للطرفين إنهاء عقد المضاربة من طرف واحد في أي وقت يريدانه. 

فــي حســابات المســاهمة، ال يمكــن تغييــر نســبة المشــاركة فــي الربــح المحــدد فــي بدايــة العقــد حتى نهايــة أجل االســتحقاق، علــى أن تكــون األحــكام القانونية 
محفوظة. 

يكــون رأس المــال المضاربــة الموجــود بحــوزة بنــك المســاهمة بمثابــة أمانــة، وتكــون نســبة مســاهمة العميل في الخســارة مائة فــي المائة بصفته مالــك رأس 
المــال فــي حســابات المســاهمة. يفقــد بنك المســاهمة جهــده في حالــة الخســارة المحتملة. 

يتم احتساب الربح الذي سيحصل عليه العميل من بنك المساهمة في حساب المساهمة بقيمة حساب الوحدة الحالية في تاريخ انتهاء أجل الحساب.

تعتبــر حســابات المســاهمة التــي ال يتــم إغالقهــا فــي أجلهــا قــد تــم تجديدها بناًء على نســبة المســاهمة فــي الربح والخســارة والســارية فــي تاريخ األجل نفســه 
أو التجديــد ضمــن إطــار اللوائــح ذات الصلة. 

فــي حســابات المســاهمة التــي يســحب منهــا العميــل تمويــل المســاهمة قبــل األجــل بموافقــة بنــك المســاهمة، فــي حــال ظهــور ربــح للعميل فــي التاريــخ الذي 
يغلــق فيــه الحســاب لمجموعــة اســتحقاق األجــل العائــدة علــى حســابه، ســيتم ســداد المبلــغ المــودع فــي الحســاب من قبــل العميل لغايــة ذلك اليــوم، وفــي حالة 

الخســارة، ســيتم تســديد الدفعــة حتى قيمــة حســاب الوحدة. 

يحــق لبنــك المســاهمة تخصيــص احتياطــي موازنــة الربــح مــن أجل حســابات المســاهمة ضمــن إطــار اللوائــح القانونيــة ذات الصلة مــن األرباح الذي ســيتم 
توزيعهــا فــي نهايــة كل فتــرة. يحــق لبنــك المســاهمة، إن أراد، زيــادة الربــح المســتحق لربــح مالكــي الحســاب فــي الربــح واجب التوزيــع عن طريــق التنازل 
عــن حصــة الربــح، شــريطة اســتخدام احتياطــي موازنــة الربــح و/أو أال يكــون العرض دائماً، أو يحق لبنك المســاهمة التكفل بالخســائر لربح مالكي الحســاب 
عــن طريــق تغطيتهــا مــن حقوقــه الخاصــة، شــريطة اســتخدام احتياطــي موازنــة الربح في الفتــرات التي تظهر فيهــا الخســارة و/أو أال يكــون العــرض دائماً. 

3. مطابقة المنتج أو الخدمة لمبادئ و معايير الخدمات البنكية الشرعية: 

حســاب المســاهمة عبــارة عــن عقــد قائــم علــى شــراكة الجهــد رأس المال، وتســتند مشــروعيته على المبادئ األساســية للشــريعة اإلســالمية. في هــذا الصدد، 
تتوافــق المعامــالت التــي تجريها بنوك المســاهمة مــع المبــادئ و معايير الخدمات البنكية الشــرعية. 

4. صفة العميل في العقد

إن صفة بنك المساهمة في الشراكة القائمة هي مضارب، وصفة العميل هي مساهم.  

5. العملية وسير العمل 

يتم تأسيس العقد المتعلق بحساب المساهمة بين العميل وبنك المساهمة بموجب مصادقة العقود والوثائق. 

يودع العميل التمويل في حساب المساهمة )نقد أو معادن ثمينة(. 

يقيّم بنك المساهمة التمويالت المودعة في نشاطات موافقة للمبادئ و معايير الخدمات البنكية الشرعية بطرق مثل المرابحة. 

يتــم تقاســم الربــح مــن هــذه النشــاطات مــع العميــل بالنســبة المتفــق عليهــا مســبقاً فــي نهايــة تاريــخ أجــل االســتحقاق. فــي حالــة الخســارة، يتحمل العميــل هذه 
الخســارة بصفتــه مالــك رأس المــال. ال يُدفــع لصاحــب الحســاب أي عوائــد محــددة مســبقاً وال يتــم ضمــان ســداد رأس المــال عينيــاً.

6. عنوان موقع الويب للشركة الذي سيحصل العميل منه على معلومات شاملة أكثر فيما يتعلق بالمنتج والخدمة

 .www.ziraatkatilim.com.tr يمكن الوصول إلى مزيد من المعلومات الشاملة والمصدقة العائدة على منتجاتنا وخدماتنا من موقع الويب لبنكنا

تاريخ تسليم نموذج المعلومات: ...../ ....../ ......... 

نموذج تقديم معلومات للعميل حول عقد المضاربة )جمع التمويل( 
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)ســيكون مــن الممكــن تقديــم المعلومــات وجهــاً لوجــه وعــن بعــد بواســطة وســائل االتصال/فــي بيئــة الكترونية/عــن بعد، وبالنســبة لتقديــم المعلومــات وجهاً 
لوجــه، يجــب كتابــة العبــارة التاليــة “لقــد قدمــت لــي معلومــات شــفهية وكتابيــة وتــم الحصــول علــى تصريحــي بذلــك بإرادتــي الحــرة” والتوقيــع عليهــا.( 

ختم/توقيع: 

1 تعميــم حــول األســس والقواعــد المتعلقــة بتقديــم المعلومــات للعمــالء والعامــة ضمــن إطــار مبــادئ و معاييــر الخدمــات البنكيــة الشــرعية والمنشــور مــن قبل هيئــة تنظيم الخدمــات البنكية 

والرقابــة )BDDK( فــي الجريــدة الرســمية عــدد 31675 وتاريــخ 30 نوفمبــر 2021. 
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