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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: تأجير - تأجير مالي

2. المواصفات األساسية للعقد: 

إن اإليجار المالي )Leasing( هو أحد أنواع اإليجار. 

إن اإليجــار المالــي عبــارة عــن عقــد إيجــار يحتــوي علــى وعــد بشــأن نقــل ملكيــة األصــول المؤجــرة إلــى المســتأجر فــي نهايــة مــدة اإليجــار أو أثنــاء مــدة 
اإليجــار بشــكل مســتقل عــن عقــد اإليجــار. 

يتم إجراء عملية نقل الملكية للمستأجر بما يتوافق مع المبادئ و معايير الخدمات البنكية الشرعية. 

فــي عقــد اإليجــار المالــي، يجــب أن يكــون المســتأجر والمؤجــر وطبيعة/بــدل الســلعة موضــوع العقــد محدديــن وبما يتوافــق مع المبــادئ و معاييــر الخدمات 
البنكيــة الشــرعية، وأن تتوفــر كذلــك اإلرادة الحرة للطرفيــن )اإليجــاب والقبول(. 

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

تســتند مشــروعية اإليجــار المالــي علــى المبادئ األساســية للشــريعة اإلســالمية. في هذا الصــدد، تتوافق المعامــالت التي تجريها بنوك المســاهمة مع المبادئ 
و معايير الخدمات البنكية الشــرعية. 

4. صفة العميل في العقد

إن صفــة العميــل فــي عقــد اإليجــار المالــي هــي المســتأجر، وصفــة بنــك المســاهمة هــي المؤجــر. باإلضافــة لذلك تكون صفــة العميل الــذي يحقق وعــد البيع 
فــي نهايــة مــدة اإليجــار هــي مشــتري، وصفــة بنك المســاهمة هــي بائع.  

5. العملية وسير العمل 

يجب أن تكون مواصفات السلعة موضوع التمويل موثقة بوثائق مثل فاتورة ابتدائية/عرض سعر أو نموذج طلب شراء/طابو ... إلخ. 

يرســل العميل لبنك المســاهمة طلب تمويل يتعلق بشــراء ســلعة موجودة. يخصص بنك المســاهمة حداً للعميل. يختار العميل الســلعة التي يحتاجها، ويبرم 
عقــد إيجــار مالــي مــع بنــك المســاهمة مــن أجل شــرائها. يســتلم بنك المســاهمة الســلعة ويســلمها للعميل، ثــم يدفع بدلهــا للبائع. تظــل ملكية الســلعة التي تحقق 
مصلحــة العميــل مــع بنــك المســاهمة خــالل الفتــرة التــي يبــرم فيهــا عقــد اإليجــار المالي. يســدد العميــل للبنك دفعــة اإليجار فــي اآلجــال المتفق عليهــا. يمكن 

نقــل الســلعة إلــى العميل بالبــدل المتفق عليه بعــد اكتمــال الدفعات. 

يمكــن أيضــاً شــراء الســلعة موضــوع اإليجــار المالــي مــن المســتأجر نفســه. يُطلــق علــى هــذه الطريقــة اســم “بيع-إعــادة إيجــار”، وفــي عمليــات البيع-إعادة 
اإليجــار، يبــرم المؤجــر )البنــك( عقــد إيجــار مالــي مع المســتأجر، وينقل المســتأجر ملكية الســلعة التي يمتلكها إلــى البنك، ويدفع البنك للمســتأجر بــدل البيع. 
يســدد المســتأجر دفعــة اإليجــار للبنــك فــي اآلجــال المتفــق عليهــا من البدايــة. في نهاية مــدة اإليجار، يحق للمســتأجر االســتحواذ على ملكية الســلعة موضوع 

اإليجــار المالــي بالشــروط المحددة فــي العقد.

6. الحقوق وااللتزامات التي يفرضها العقد على الطرفين 

يصرح ويقر العميل بتأدية دفعات التمويل ضمن إطار خطة السداد التي تم وضعها خصيصاً من أجل اإليجار المالي.

يلتزم بنك المساهمة بأن يدفع للبائع بدل السلعة بعد العمليات التي يتم إجراؤها وفق األصول. 

يحق للمستأجر تحقيق جميع أنواع الفوائد، بما يتوافق مع الغاية من العقد، من السلعة موضوع اإليجار المالي طوال فترة العقد. 

إذا تم االتفاق على ذلك في العقد، يلتزم البنك بأن ينقل للمستأجر السلعة موضوع اإليجار مقابل البدل المتفق عليه. 

يجــب علــى المســتأجر اســتخدام الســلعة موضــوع اإليجار المالي بعناية حســب الشــروط واألحكام المنصــوص عليها في العقــد، ويكون مســؤوالً عن العناية 
بالسلعة والحفاظ عليها. 

7. الحقوق وااللتزامات التي تنشأ عن الوكالة على الطرفين

يحــق لبنــك المســاهمة تعييــن العميــل أو شــخصاً ثالثــاً بصفــة وكيــل إلجــراء بالنيابة عن بنــك المســاهمة العمليات المتعلقة بشــراء الســلعة موضــوع اإليجار 
المالي. 

باإلضافــة لذلــك، يحــق للعميــل تعييــن بنــك المســاهمة بصفــة وكيــل فــي إيجــاد الســلعة، واختيارهــا، وشــرائها، وتحميلهــا، ونقلهــا، وتســليمها، وفــي جميــع 
المواضيــع المتعلقة بالســلعة. 

نموذج تقديم معلومات للعميل حول عقد التأجير- التأجير المالي
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قبــل أن يقــوم بنــك المســاهمة بتعييــن العميــل بصفــة وكيــل فــي العمليــات القائمــة علــى الوكالــة، يجب أال يكــون هناك عقــداً مبرمــاً بيــن البائــع األول والعميل 
بشــأن هــذه العمليــة، وأال تكــون الســلعة مســلمة للعميــل، ولــم يتــم تســديد أي دفعــة للبائــع )عربون، شــيك، ســند ... إلــخ(، ولم يتم تنظيــم وثيقة بيع شــراء لفائدة 

العميــل مــن قبــل البائع )فاتــورة، بوليصــة شــحن ... إلخ(. 

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 للمبــادئ 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: ...../ ....../ ......... 

اسم وكنية العميل/اسمه التجاري: .............................

رقم الهوية التركية/الرقم الضريبي: ...........................

)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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