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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: تورق )بيع سلعة مع تصريح بالربح(  

2. المواصفات األساسية للعقد: 
إن التورق هو بيع سلعة ما تم شراؤها بأجل نقداً لشخص ثالث بخالف البائع بهدف توفير النقد. 

فــي عقــد التــورق، يجــب أن يكــون لــدى الطرفيــن تصريــح بــإرادة حــرة )إيجاب وقبــول(، وأن تكون الســلعة موضــوع العقد محــددة، وأال تكون الســلعة ذهب 
أو فضــة أو نقــد غيــر صالحــة للبيــع بأجــل، وأن يقبضها )يســتلمها( العميل بصفة حقيقية أو اعتباريــة، وأال تعود الســلعة إلى المالك األول بعمليــات تواطؤ. 

3. مطابقة المنتج أو الخدمة لمبادئ و معايير الخدمات البنكية الشرعية: 
 .TKBB يتم استخدام أداة التورق فقط في المجاالت التي تحددها الهيئة االستشارية التابعة التحاد بنوك المساهمة

4. صفة العميل في العقد
إن صفــة العميــل فــي عقــد التــورق هــي مشــتري الســلعة فــي عالقتــه القائمــة مــع البنك، وبائع الســلعة فــي عالقتــه القائمة مع طــرف ثالــث. باإلضافــة لذلك، 

يكــون العميــل بصفــة مــوكِّل فــي هــذه العالقــة ألنــه وكل بنــك المســاهمة من أجــل بيع الســلعة لطــرف ثالث. 
5. العملية وسير العمل 

يبيــع بنــك المســاهمة الســلعة التــي اشــتراها ببــدل نقــدي من األســواق المنظمــة للعميل بعــد إضافة ربح على ســعر الشــراء أو بالتقســيط. ويبيع العميــل بدوره 
الســلعة التــي اشــتراها بالتقســيط لمشــترين آخريــن فــي األســواق المنظمة ببدل نقــدي عن طريــق توكيل بنك المســاهمة. 

يتم توفير الوثائق المتعلقة ببيع وشراء السلعة )عقد مثالً( من قبل بنك المساهمة.
6. الحقوق وااللتزامات التي يفرضها العقد على الطرفين 

يكــون بنــك المســاهمة مســؤوالً عــن بيــع وشــراء الســلعة فــي األســواق المنظمة بعد العمليــات التي يتــم إجراؤهــا وفق األصــول وبيعها للعميل بالتقســيط. أما 
العميــل، فيكــون مســؤوالً عــن تأديــة دفعــات التمويل ضمــن إطار خطــة الســداد المعدة خصيصــاً للتورق. 

7. 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.
8. 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. 

نموذج تقديم معلومات للعميل حول عقد التورق


