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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: استجرار )بيع بحساب مفتوح( 

2. المواصفات األساسية للعقد: 

إن االســتجرار هــو عبــارة عــن أحــد أنــواع العقــود الــذي يســتمر مــن خالله الشــخص بالحصــول بالتدريج من المــورد على الســلعة أو الخدمــة التي يحتاجها، 
وال يتــم فيــه التفــاوض أثنــاء أي عمليــة تســليم، ويتــم فيــه دفــع البــدل مســبقاً )اســتجرار مســبق الدفــع( أو بأجــل )اســتجرار الحــق الدفــع(، ويتــم الترصيــد فــي 

نهايــة أجل االســتحقاق. 

فــي عقــد االســتجرار، يجــب أن يكــون المشــتري والبائــع والســلعة موضوع العقد محدديــن، وأن تكون الســلعة متوافقة مع مبادئ الخدمات البنكية المســاهمة، 
وأن تتوفــر اإلرادة الحرة للطرفين. 

3. مطابقة المنتج أو الخدمةلمبادئ و معايير الخدمات البنكية الشرعية: 

إن عقــد االســتجرار عبــارة عــن عقــد بيع وشــراء، وتســتند مشــروعيته على المبادئ األساســية للشــريعة اإلســالمية. في هذا الصــدد، تتوافــق المعامالت التي 
تجريهــا بنوك المســاهمة مع المبــادئ و معايير الخدمات البنكية الشــرعية. 

4. صفة العميل في العقد

إن صفة العميل في عقد االستجرار هي المشتري النهائي. باإلضافة لذلك، يحق لبنك المساهمة تعيين العميل بصفة وكيل في مواضيع معينة. 

5. العملية وسير العمل 

بالنســبة لطلبــات شــراء ســلعة باألجــل، يرســل العميــل لبنــك المســاهمة طلــب تمويــل. يخصــص بنــك المســاهمة حــداً للعميــل. يتــم توقيع عقــد اســتجرار مع 
العميــل. يشــتري العميــل الســلعة باســم بنــك المســاهمة مــن البائعيــن الذيــن حددهــم. يحــق للعميــل بعد هــذه المرحلــة التصرف بالســلعة اســتناداً للعقــد. عندما 
يحيــن أجــل الدفعــة للبائــع، يقــوم العميــل بإعــالم بنــك المســاهمة بذلك. يبــرم بنك المســاهمة مع العميل اتفاقية تســعير ضمــن إطار الشــروط المحــددة في عقد 

االســتجرار، ويســدد الدفعــة للبائع ويقــرِض العميل. 

أمــا بالنســبة ألداة نظــام اإلقــراض المباشــر، يبــرم بنــك المســاهمة مــع الشــركات األم العاملــة على طريقــة الوكالء التجارييــن )المــورد( اتفاقية نظــام إقراض 
مباشــر بشــأن شــراء الســلعة. يوقــع الــوكالء التجاريــون الذيــن يتلقــون طلب شــراء الســلعة ضمــن إطار نظــام اإلقراض المباشــر علــى وثيقــة التفويض التي 
يقدمهــا بنــك المســاهمة. يخصــص بنــك المســاهمة حــداً للعميــل )الوكيــل التجــاري الفرعــي(، ويقــوم بإعــالم الشــركة األم. بعد ذلك، يشــتري بنك المســاهمة، 
بنــاًء علــى طلــب العميــل، الســلعة بالســعر المتفــق عليــه مــن الشــركة األم، ويبيعها للعميــل باألجل. يحق لبنــك المســاهمة إجــراء المعامــالت ذات الصلة عن 

طريــق توكيــل العميل بالشــراء وتوكيــل الشــركة األم بالبيع. 

6. الحقوق وااللتزامات التي يفرضها العقد على الطرفين 

يلتــزم بنــك المســاهمة بدفــع بــدل الســلعة للبائــع بعــد إجــراء المعامــالت وفــق األصــول، في حين يلتــزم العميل باســتالم الســلعة مــن البائــع األول بالوكالة عن 
بنــك المســاهمة، وعــن العيــوب المخفيــة والمكشــوفة المتعلقة بالســلعة. يصرح ويقــر العميل بتأدية دفعــات التمويل ضمن إطــار خطة الدفــع التي يتم وضعها 

خصيصاً مــن أجل االســتجرار. 

يلتزم بنك المساهمة أو الموردون حسب تعليمات بنك المساهمة بتسليم السلع المحددة للعميل في المدة والمكان المحددين.  

7. الحقوق وااللتزامات التي تنشأ عن الوكالة على الطرفين

إن العميل هو وكيل بنك المساهمة بالشراء بخصوص اختيار السلعة وشرائها وتحميلها ونقلها واستالمها وجميع المواضيع األخرى المتعلقة بالسلعة. 

إن الشركة األم هي وكيل بنك المساهمة بالبيع بخصوص توريد السلعة وبيعها وجميع المواضيع األخرى المتعلقة بذلك. 

يحــق لبنــك المســاهمة تعييــن العميــل أو شــخصاً ثالثــاً بصفــة وكيــل إلجــراء بالنيابــة عــن بنــك المســاهمة العمليــات المتعلقــة بشــراء الســلعة موضــوع عقــد 
االســتجرار. 

قبــل أن يقــوم بنــك المســاهمة بتعييــن العميــل بصفــة وكيــل فــي العمليات القائمــة على الوكالة، يجب أال تكون الســلعة مســلمة للعميــل، ولم يتم تســديد أي دفعة 
للمنتـِـج )عربــون، شــيك، ســند ... إلــخ(، ولــم يتــم تنظيــم وثيقــة بيع وشــراء لفائدة العميل مــن قبل المنتـِـج )فاتورة، بوليصــة شــحن ... إلخ(. 

8. تسليم الوثائق موضوع البيع والشراء لبنك المساهمة

يتعهــد ويقــر العميــل بــأن يســلم لبنــك المســاهمة نســخة واحــدة عــن الوثائــق )فاتــورة، عقــد ... إلــخ( المتعلقــة ببيع وشــراء الســلعة موضــوع عقد االســتجرار 
وجميــع الوثائــق التــي قــد يطلبهــا بنــك المســاهمة، وذلــك خــالل المدة المحــددة. 

نموذج تقديم معلومات للعميل حول عقد االستجرار 
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9. 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.

10. 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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