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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: مساومة )بيع بطريقة التفاوض( - تمويل المخزون

2. المواصفات األساسية للعقد: 

يُطلــق مصطلــح المســاومة علــى البيــع الــذي ال يكشــف فيــه البائــع للعميل عن تكلفة الســلعة. بعبــارة أخرى، هــي عملية البيــع ال يعرف فيها المشــتري مقدار 
ربــح البائــع أو خســارته من عمليــة الشــراء التي تحققت. 

أما المساومة التي تتم بهدف تمويل المخزون، فهي عبارة عن شراء بنك المساهمة نقداً بطريقة التفاوض لسلعة موجودة في مخزونات العميل. 

فــي عقــد المســاومة، يجــب أن يكــون المشــتري والبائــع والســلعة موضــوع العقــد موجوديــن ومحدديــن، وأن تكــون العمليــة متوافقــة مــع مبــادئ و معاييــر 
الخدمــات البنكيــة الشــرعية والبيــع بأجــل، وأن تتوفــر اإلرادة الحــرة لــدى الطرفيــن )القبــول واإليجــاب(. 

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

تســتند مشــروعية المســاومة علــى المبــادئ األساســية للشــريعة اإلســالمية. فــي هــذا الصــدد، تتوافــق المعامــالت التي تجريهــا بنوك المســاهمة مع مبــادئ و 
معاييــر الخدمات البنكية الشــرعية. 

4. صفة العميل في العقد

إن صفــة العميــل فــي عمليــة تمويــل المخــزون هــي بائــع الســلعة، أما بنك المســاهمة فصفته مشــتري الســلعة. بعد بيع الســلعة لبنــك المســاهمة، تصبح صفة 
بنــك المســاهمة وكيــل مــن أجــل بيع الســلعة أمــام األطــراف الثالثة.  

5. العملية وسير العمل 

يرســل العميــل لبنــك المســاهمة طلــب تمويــل يتعلــق بشــراء ســلعة متوفــرة فــي مخزوناتــه. يخصــص بنك المســاهمة حــداً للعميــل. يتــم الموافقــة على طلب 
التمويــل بنــاًء علــى الســعر المتفــق عليــه، ويكمــل بنــك المســاهمة عقــد البيــع بعــد تحويــل بدل الســلعة إلــى حســاب العميل. 

يرســل العميــل لبنــك المســاهمة البــدل ببيــع الســلعة موضوع التمويــل الموجود لديــه باألمانة بعد هــذه العملية لألطــراف الثالثة خــالل المدة المحــددة في العقد 
وبنســبة الربــح المتفق عليها. 

يتعهــد ويصــرح ويقــر العميــل فــي العقــد المبــرم بأنــه فــي حال تعــذر بيع الســلعة حتى نهايــة أجل االســتحقاق، فسيســتعيد بنك المســاهمة الســلعة ذات الصلة 
بالمبلــغ المتفق عليه. 

6. الحقوق وااللتزامات التي يفرضها العقد على الطرفين 

يلتــزم بنــك المســاهمة بدفــع للعميــل بــدل الســلعة فــي العمليــات التــي يتــم إجراؤهــا وفــق األصــول، أمــا العميــل فيلتــزم ببيع الســلعة الموجــودة فــي مخزوناته 
باألمانــة لألشــخاص الثالثــة ضمــن المــدة المحــددة مــع حمايــة الســلعة ضمــن إطــار العقــد ووكالــة البيع. 

فــي حــال تعــذر بيــع الســلعة لألشــخاص الثالثــة واســتعادتها، فيصــرح ويقــر العميــل بتأديــة الديــن ضمــن إطــار خطــة الدفــع التــي تــم وضعهــا اســتناداً ألجل 
إعــادة الشــراء. 

7. تسليم الوثائق موضوع البيع والشراء لبنك المساهمة

يتم توقيع عقد بيع وشراء بين العميل وبنك المساهمة بشأن بيع سلع المخزون موضوع التمويل لبنك المساهمة. 

8. اإلجراء الذي يقوم به البنك في حالة التأخر في الدفع 

مــن المناســب لمبــادئ و معاييــر الخدمــات البنكيــة الشــرعية إدراج مــادة عقدية حــول حصول بنك المســاهمة على غرامة تأخير فــي حالة عدم تســديد الديون 
فــي مواعيدهــا المحــددة، لكــن ال يجــوز للعميــل وبنــك المســاهمة االســتفادة مــن هذه المبالغ المســتلمة علــى أنها غرامــة تأخير. يتــم تصنيف هــذه المبالغ التي 

يتــم تحصيلهــا وفقــاً لخطة الحســاب الموحدة لبنوك المســاهمة، وتقييمها وفقاً لمبــادئ و معايير الخدمات البنكية الشــرعية.

9. 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 المساومة
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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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