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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: استصناع )إنتاج(

2. المواصفات األساسية للعقد: 

إن عقد العمل الفني هو العقد الذي يتم إبرامه من أجل طلب إنتاج عمل فني محدد المواصفات مقابل أجر معين. 

فــي عقــد العمــل الفنــي، يجــب أن يكــون المنتِــج وصاحــب العمــل والســلعة موضوع العقــد ونوعهــا وصفتها وكميتهــا ومواصفاتهــا المطلوبة وثمنهــا وأجلها 
وشــروط تســليمها واضحــة ومحــددة، وأن تكــون الســلعة متوافقــة مــع مبــادئ الخدمات البنكيــة المســاهمة، وأن تتوفــر اإلرادة الحــرة لدى الطرفيــن )اإليجاب 

والقبــول(. ال يجــوز أن تخضــع أي ســلعة موجــودة ومنتجــة مســبقاً لعقد العمــل الفني. 

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

إن عقــد العمــل الفنــي هــو عقد بيع وشــراء وتســتند مشــروعيته على 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 بنــك المســاهمة فــي عقــد العمــل الفنــي هــو المقــاول أمــام العميــل، أمــا العميــل فصفتــه هــي صاحــب العمــل. أما فــي عقــد اإلنتــاج المــوازى ، تكون 
صفــة بنــك المســاهمة هــي صاحــب العمــل أمــام المنتـِـج، أمــا المنتِج، فصفتــه هي المقــاول المــوازى. 

5. العملية وسير العمل 

يرســل العميــل لبنــك المســاهمة طلــب تمويــل يتعلــق بشــراء ســلعة غيــر مكتمــل إنتاجهــا. يخصــص بنــك المســاهمة حــداً للعميــل. بعــد الموافقــة علــى طلب 
التمويــل، يرســل بنــك المســاهمة طلــب شــراء إلــى المنتـِـج مباشــرة، وينفذ عقــد العمل الفني المتعلق بالســلعة بتعيين العميل بصفــة وكيل. بعد ذلك، يســدد بنك 
المســاهمة الدفعــة للمنتـِـج، ويُقــرض العميــل مــن خــالل القيــام بالبيــع بالربح واألجــل المحددين مــن البداية. بعد اســتالم العميل للســلعة، يبرز لبنك المســاهمة 

الوثيقــة موضــوع البيع والشــراء.  

6. الحقوق وااللتزامات التي يفرضها العقد على الطرفين 

يصرح ويقر العميل بتأدية دفعات التمويل ضمن إطار خطة السداد التي تم وضعها خصيصاً من أجل عقد العمل الفني.

يلتــزم بنــك المســاهمة بإنتــاج الســلعة ودفــع بدلهــا للمنتـِـج بعــد العمليــات التــي يتــم إجراؤهــا وفــق األصــول، أمــا العميــل فيلتــزم باســتالم الســلعة بالوكالة عن 
بنك المســاهمة. 

بما أن عقد العمل الفني ملزم للطرفين، فال يجوز للمتعاقدين تجميد العقد من طرف واحد. 

إذا أنتــج المقــاول )البنــك( الســلعة وفقــاً للشــروط المحــددة فــي العقــد، فــال يجــوز لصاحــب العمــل )العميــل( التراجــع. وإال فيحــق لصاحــب العمــل )العميــل( 
رفضــه أو قبولــه كمــا هــو. لكــن يمكــن للطرفيــن أيضــاً االتفــاق علــى تخفيــض فــي بــدل الســلعة بالصلــح والتراضــي. 

7. الحقوق وااللتزامات التي تنشأ عن الوكالة على الطرفين

يحــق لبنــك المســاهمة تعييــن العميــل أو شــخصاً ثالثــاً بصفــة وكيل إلجراء بالنيابة عن بنك المســاهمة العمليات المتعلقة بشــراء الســلعة موضــوع عقد العمل 
الفني. 

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 والشراٍء لبنك المساهمة

يتعهــد ويقــر العميــل بــأن يســلم لبنــك المســاهمة نســخة واحــدة عــن الوثائــق )فاتــورة، عقــد ... إلــخ( المتعلقــة ببيع وشــراء الســلعة موضــوع عقد العمــل الفني 
وجميــع الوثائــق التــي قــد يطلبهــا بنــك المســاهمة، وذلك خــالل مدة محــددة. 

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.

نموذج تقديم معلومات للعميل حول عقد االستصناع ) إنتاج( 
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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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