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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: ضمان

2. المواصفات األساسية للعقد: 

يعنــي الضمــان تعهــد بتأديــة الديــن أمــام الدائــن )المخاطَــب( أو بتســديد الضــرر الناجــم عــن عــدم تأديتــه مــن خــالل اشــتراك الضامــن )بنــك المســاهمة( فــي 
المســؤولية مــع المديــن األصلــي )العميل/المســتفيد( بخصــوص تأديــة الدين. 

يجــب أن يكــون العمــل الــذي يقــوم بــه أ وســيقوم بــه المخاطَــب والمســتحقات التــي يتــم ضمانهــا متوافقة مع مبــادئ ومعايــر الخدمــات البنكية المســاهمة. من 
المناســب أن يكــون الضمــان مقتصــراً علــى مــدة معينــة وبعــض الشــروط، ووضــع حــد أعلــى لمبلــغ الضمــان. يمكــن أن يضمــن الضامــن أيضــاً دينــاً مــن 

المحتمــل أن ينشــأ فــي المســتقبل عــن ديــن قائــم أو أن يكــون مشــروطاً. 

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

تســتند مشــروعية عقــد الضمــان علــى المبادئ األساســية للشــريعة اإلســالمية. فــي هذا الصــدد، تتوافق المعامــالت التي تجريها بنوك المســاهمة مــع المبادئ 
و معايير الخدمات البنكية الشــرعية. 

4. صفة العميل في العقد

إن صفة العميل في عقد الضمان هي المدين/المستفيد، وصفة بنك المساهمة هي الضامن. 

5. العملية وسير العمل 

يرســل العميــل لبنــك المســاهمة طلــب تمويــل غيــر نقدي موضــوع عقد الضمــان. يخصص بنك المســاهمة حداً للعميــل، ويتم التوقيع علــى الوثائــق الالزمة. 
يصبــح العقــد مبرمــاً بتقديــم بنــك المســاهمة ضمانــاً بحــد معيــن لفائــدة العميــل أمــام األشــخاص الثالثــة. فــي حــال عــدم تأديــة العميــل لإلجــراء موضــوع عقد 
الضمــان وفــق األصــول ومطالبــة الدائــن بمبلــغ الديــن ذي الصلــة، يدفــع بنــك المســاهمة للدائــن المبلــغ واجــب الدفــع ألنــه الضامــن. بعــد ذلــك، يقــوم بنــك 

المســاهمة بتحصيــل هــذا المبلــغ من العميــل مــع مصاريفه. 

6. الحقوق وااللتزامات التي يفرضها العقد على الطرفين 

يحــق لبنــك المســاهمة الحصــول مــن العميــل علــى المصاريــف التــي أنفقهــا وغيــر ذلــك مــن الرســوم التــي ســيكون مــن حقــه الحصــول عليهــا ضمــن إطار 
مبــادئ و معاييــر الخدمــات البنكية الشــرعية. 

يلتــزم العميــل بإبــداء الحــرص الــالزم بخصــوص تأديــة الديــن أو االلتــزام موضــوع عقــد الضمــان بشــكل كامــل وفــي وقتــه. فــي حال عــدم تأديــة العميل لما 
يتوجــب عليــه أدائــه، يلتــزم بنــك المســاهمة بدفــع المبلــغ موضــوع الضمــان )مــع التعويــض( للمخاطَــب. في مثــل هــذه الحالة، يرجــع بنك المســاهمة للعميل 
مــن أجــل تحصيــل بــدل التعويــض الــذي دفعــه للمخاطَــب مــع جميع التبعــات التي ســيكون من حقه الحصــول عليها ضمــن إطار مبــادئ و معاييــر الخدمات 
البنكيــة الشــرعية. يكــون عقــد الضمــان ملزمــاً لبنــك المســاهمة مــن اللحظــة التي يتــم إبرامه فيهــا، وال يحق لبنك المســاهمة الرجــوع عن العمليــة من طرف 

واحــد بــدون موافقــة الدائن. 

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 وفقــاً لعقــد الضمــان، لكــن ال يجــوز للعميل وبنك المســاهمة االســتفادة من هذه المبالغ المســتلمة علــى أنها غرامــة تأخير. يتم تصنيف 

هــذه المبالــغ التــي يتــم تحصيلهــا وفقاً 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: ...../ ....../ ......... 

نموذج تقديم معلومات للعميل حول عقد الضمان
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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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