
 ةمهاسم ةكرش -ةمهاسملل تاعارز كنب
رقم السجل التجاري: 962000

Hobyar Eminönü Mah. Hayri Efendi Cad. Bahçekapı No:12 34112 Fatih/İstanbul :عنوان المقر الرئيسي
عنوان الويب: www.ziraatkatilim.com.tr    رقم نظام التسجيل المركزي للشركات:  0998-0793-1170-0015

1MB-V1

 . 1BDDK لقد تم إنشاء هذا النموذج بهدف تقديم معلومات للعمالء ضمن إطار تعميم هيئة تنظيم الخدمات البنكية والرقابة
1. نوع العقد: مضاربة )شراكة جهد-رأس المال(.

2. المواصفات األساسية للعقد: 
إن المضاربــة هــي نــوع مــن الشــراكة القائمــة علــى أســاس تقاســم الربــح الــذي يتــم تحصيلــه نتيجــة تشــغيل رأس المــال الــذي يضعه أحــد الطرفيــن مع جهد 

الطــرف اآلخــر بالنســبة التــي يتــم تحديدهــا مــن البدايــة. باختصار، هــي شــراكة الجهــد-رأس المال. 
فــي عقــد المضاربــة، يجــب أن يكــون الطرفــان ونطــاق الشــراكة محدديــن، وأن يكــون مجــال العمــل موضــوع الشــراكة متوافقاً مع مبــادئ الخدمــات البنكية 

المســاهمة، وأن تتوفــر اإلرادة الحــرة للطرفين )اإليجــاب والقبول(. 
3. مطابقة المنتج أو الخدمة لمبادئ و معايير الخدمات البنكية الشرعية: 

إن عقــد المضاربــة عبــارة عــن عقــد شــراكة، 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 صفة بنك المساهمة في الشراكة التي يتم تأسيسها هي مالك رأس المال، أما العميل فهو صاحب الجهد. 

5. العملية وسير العمل 
يرســل العميــل لبنــك المســاهمة طلــب شــراكة. يجــري بنــك المســاهمة التقييمــات الالزمة فيمــا يتعلق بالعميــل والقطــاع والشــراكة. بعد توقيــع الطرفين على 
عقــد الشــراكة والوثائــق األخــرى، يحــول بنــك المســاهمة بــدل الشــراكة إلــى العميــل. يتــم اســتخدام البــدل الــذي هــو خــاص بالشــراكة فــي النشــاطات المتفــق 
عليهــا فــي البدايــة. يقــوم العميــل بإعــالم بنــك المســاهمة بجميــع العوامل اإليجابية/الســلبية التــي تؤثر على ســير الشــراكة. يتم تقاســم األرباح التــي تخرج في 

نهايــة الفتــرة بين الطرفين حســب النســبة المتفــق عليها. 
6. الحقوق وااللتزامات التي يفرضها العقد على الطرفين 

يلتــزم بنــك المســاهمة بتحويــل بــدل الشــراكة للعميــل بعــد المعامــالت التــي يتــم إجراؤها وفــق األصــول، بينما يلتــزم العميل بتنفيذ نشــاطات الشــراكة ضمن 
إطــار مبــادئ الخدمــات البنكيــة المســاهمة. يحــق لبنــك المســاهمة تعييــن العميل بصفة وكيــل بخصوص تأدية نشــاطات الشــراكة. 

فــي حــال تصــرف العميــل بمــا يخالــف شــروط العقــد أو أخطــأ، يحــق لبنك المســاهمة طلب رهن مــن العميل بهــدف التمكن مــن تعويض األضــرار المتعلقة 
بنشاطات الشراكة. 

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 المضاربة )عملية التمويل(  


