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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: عقد مرابحة )بيع مع تصريح بالربح(  

2. المواصفات األساسية للعقد: 

إن المرابحــة هــي عمليــة شــراء ســلعة بموجــب تعليمــات العميــل ووعــد بالشــراء، نقــداً أو بأجل، من البائــع األول مــن قبل بنك المســاهمة، وبيع الســلعة، نقداً 
أو بأجــل بإضافــة ربــح معيــن على ســعر الشــراء أو التكلفة، وبالتصريــح بذلك للعميل. 

فــي عقــد المرابحــة، يجــب أن يكــون المشــتري والبائــع والســلعة موضــوع العقــد موجوديــن ومحدديــن، ويجب أن يمتثــال لمبــادئ و معايير الخدمــات البنكية 
الشــرعيةوالمبيعات اآلجلــة، ويجــب أن يكــون لــدى الطرفيــن تصريــح بــاإلرادة الحــرة )إيجــاب وقبول(.

يجب أال يكون هناك عقد بيع مبرم سابقاً على السلعة نفسها بين البائع األول والعميل النهائي أثناء تنفيذ عملية المرابحة. 

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

تســتند مشــروعية المرابحــة علــى المبــادئ األساســية للشــريعة اإلســالمية. فــي هــذا الصــدد، تتوافــق المعامــالت التي تجريهــا بنوك المســاهمة مع لمبــادئ و 
معاييــر الخدمات البنكية الشــرعية

4. صفة العميل في العقد

إن صفــة العميــل فــي عمليــة المرابحــة هــي مشــترٍ للســلعة التــي يبيعهــا البنــك. باإلضافــة لذلــك، يكــون العميــل وكيــالً لبنك المســاهمة فــي الحــاالت التي يتم 
تفويــض البنــك فيهــا مــن أجــل شــراء الســلعة مــن قبــل البنــك و/أو تســديد الدفعــة للبائع.   

5. العملية وسير العمل 

يرســل العميــل لبنــك المســاهمة طلــب تمويل يتعلق بشــراء ســلعة موجــودة. يخصص بنك المســاهمة حداً للعميــل. بعد الموافقــة على طلب التمويل، يشــتري 
بنــك المســاهمة الســلعة بتقديــم طلــب شــراء مباشــر للبائــع أو بواســطة وكيــل. بعــد إتمــام عمليــة الشــراء، يدفــع بنــك المســاهمة ثمــن الســلعة، ثــم يتــم عمليــة 
المرابحــة ببيعهــا بالربــح واألجــل المحدديــن مــن البدايــة. بعــد اســتالم العميــل للســلعة، يبرز لبنــك المســاهمة الوثيقة التــي تثبت عمليــة البيع والشــراء ضمن 

إطــار اللوائــح القانونيــة المعمــول بها. 

6. الحقوق وااللتزامات التي يفرضها العقد على الطرفين 

يصرح ويقر العميل بتأدية دفعات التمويل ضمن إطار خطة السداد التي تم وضعها من أجل المرابحة. 

إن بنك المساهمة ليس مسؤوالً عن الضرر الحاصل في السلعة موضوع التمويل، ويحق للعميل الرجوع للبائع األول بسبب الضرر. 

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 بشراء السلعة موضوع المرابحة. 

باإلضافــة لذلــك، يحــق للعميــل تعييــن بنــك المســاهمة بصفــة وكيــل فــي إيجــاد الســلعة، واختيارهــا، وشــرائها، وتحميلهــا، ونقلهــا، وتســليمها، وفــي جميــع 
المواضيــع المتعلقة بالســلعة. 

قبــل أن يقــوم بنــك المســاهمة بتعييــن العميــل بصفــة وكيــل فــي العمليات القائمة علــى الوكالة، يجب أن تكون الســلعة غير مســلمة للعميــل، ولم يتم تســديد أي 
دفعــة للبائــع )عربــون، شــيك، ســند ... إلــخ(، ولــم يتــم تنظيــم وثيقــة بيع شــراء لفائــدة العميل من قبــل البائع )فاتــورة، بوليصــة شــحن ... إلخ(. 

ال يجوز للوكيل التصرف بتصرفات مثل بيع السلعة أو استهالكها أو تغييرها قبل تنفيذ عقد البيع النهائي. 

8. تسليم الوثائق موضوع البيع والشراء لبنك المساهمة 

يتعهــد ويقــر العميــل بــأن يســلم للبنــك، وخــالل المدة المحددة، نســخة واحــدة عن الوثائق المتعلقة ببيع وشــراء الســلعة موضــوع المرابحة )فاتــورة، عقد بيع، 
طابــو، بوليصــة شــحن ... إلــخ( وجميــع الوثائــق التي ســيتم طلبها من قبل بنك المســاهمة. 

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 المرابحة
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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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