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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: سلَم )بيع بالدفع مقدماً( 

2. المواصفات األساسية للعقد: 
إن عقــد الســلم هــو عبــارة عــن عقــد يســتند علــى بيــع آجــل لســلعة محــددة المواصفــات مقابــل بــدل مقدمــاً. إن عقــد الســلم هــو مــن أجل الســلع المعياريــة التي 

ســيتم إنتاجهــا )المنتجــات الزراعيــة(، وال تنــدرج الســلع القائمــة والمنتجة مســبقاً تحت عقد الســلم. 
فــي عقــد الســلم، يجــب أن يكــون المشــتري والبائــع )العميل/المنتـِـج(، ونــوع الســلعة موضوع العقــد، وصنفهــا، وصفتها، وكميتهــا، ومواصفاتهــا المطلوبة، 
وبدلها، وأجل تســليم الســلعة، وشــروط التســليم محددة، وأن تكون الســلعة متوافقة مع مبادئ الخدمات البنكية المســاهمة، وأن تتوفر اإلرادة الحرة للطرفين. 

3. مطابقة المنتج أو الخدمة لمبادئ و معايير الخدمات البنكية الشرعية: 
إن عقــد الســلَم عبــارة عــن عقــد بيــع وشــراء، وتســتند مشــروعيته علــى المبــادئ األساســية للشــريعة اإلســالمية. فــي هــذا الصــدد، تتوافــق المعامــالت التــي 

تجريهــا بنــوك المســاهمة مــع المبــادئ و معاييــر الخدمــات البنكية الشــرعية. 
4. صفة العميل في العقد

إن صفــة بنــك المســاهمة فــي عقــد الســلم هــي المشــتري، أمــا العميــل فهــو البائــع. فــي حــال إبــرام عقــد ســلم مــوازى ، تصبــح صفــة بنــك المســاهمة البائــع، 
والعميــل هــو وكيــل بنــك المســاهمة فــي البيــع

5. العملية وسير العمل 
يرســل العميــل لبنــك المســاهمة طلــب تمويــل يتعلــق بالســلعة التــي ســيتم إنتاجهــا. يخصص بنــك المســاهمة حــداً للعميل. بعــد الموافقــة على طلــب التمويل، 
يدفــع بنــك المســاهمة للمصنـّـع مقدمــاً ثمن الســلعة موضوع اإلنتاج. يســلم المنتِج لبنك المســاهمة الســلعة موضوع عقد الســلم في نهايــة المدة المحــددة. عندما 

يســتلم بنــك المســاهمة الســلعة موضــوع عقــد الســلم، يمكنــه بيعها بالدفــع مقدمــاً أو بالدفــع بأجــل، أو يمكنه إبرام عقد ســلم مــوازى.
6. الحقوق وااللتزامات التي يفرضها العقد على الطرفين 

ال يجــوز تجميــد عقــد الســلم مــن طــرف واحــد. يلتــزم بنــك المســاهمة بــأن يدفــع للعميل ثمن الســلعة بعــد المعامــالت التي يتــم إجراؤهــا وفق األصــول، بينما 
يلتزم العميل بإنتاج الســلعة وتســليمها وبالعيوب المخفية والمكشــوفة المتعلقة بالســلعة. 

يلتــزم المنتـِـج فــي عقــد الســلم بتســليم المنتــج المحــددة مواصفاتــه الذي ينتجــه في حقولــه أو الذي يوفره من مكان آخر لبنك المســاهمة بشــكل حقيقــي أو فعلي. 
إذا كانــت الســلعة غيــر مطابقــة للمواصفــات المنصــوص عليهــا فــي العقــد، يحــق لبنــك المســاهمة رفض الســلعة أو قبولها كمــا هي. لكــن، قد يتم اللجــوء إلى 
تخفيــض فــي الســعر باالتفــاق بيــن الطرفيــن. فــي حــال تعــذر على المنتِج توفير الســلعة أو تســليمها ألي ســبب كان، يلتزم المنتـِـج بتعويض بدل عقد الســلم. 

7. الحقوق وااللتزامات التي تنشأ عن الوكالة على الطرفين
يحق لبنك المساهمة تعيين العميل أو شخصاً ثالثاً بصفة وكيل إلجراء بالنيابة عن بنك المساهمة العمليات المتعلقة ببيع السلعة موضوع عقد السلم.

ال يحق للوكيل التصرف في السلعة موضوع عقد السلم مثل بيعها أو استهالكها أو تغييرها دون علم وموافقة بنك المساهمة )المشتري(. 
8. تسليم الوثائق موضوع البيع والشراء لبنك المساهمة

يتعهــد ويقــر العميــل بــأن يســلم لبنــك المســاهمة نســخة واحــدة عــن الوثائــق )فاتــورة، عقــد ... إلخ( المتعلقــة ببيع وشــراء الســلعة موضوع عقد الســلم وجميع 
الوثائــق التــي قــد يطلبهــا بنــك المســاهمة، وذلك خــالل المدة المحــددة. 

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: ...../ ....../ ......... 

 نموذج تقديم معلومات للعميل حول عقد السلَم  
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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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