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 . 1BDDK لقد تم إنشاء هذا النموذج بهدف تقديم معلومات للعمالء ضمن إطار تعميم هيئة تنظيم الخدمات البنكية والرقابة
1. المواصفات األساسية للوعد: 

الوعــد هــو عبــارة عــن تصريــح شــخص لشــخص آخــر بأنه ســيحقق وفــورات في المســتقبل لصالحــه. للموعــود حريــة االســتفادة أو عدم االســتفادة مــن هذا 
الوعــد. أمــا قطــع الوعــد فهــو عبــارة عــن وعــد متبــادل بيــن الطرفيــن بأنــه ســيتم تحقيق وفــورات في المســتقبل لــكال الطرفين فــي نفــس المــكان والزمان. 

إن عمليــة الوعــد ليســت عقــداً، بــل هــي التــزام مــن طــرف واحــد. إذا كان الوعــد مرتبطــاً بشــرط أو مــدة أو ســعر أو تصــرف أو واقعــة، ســيكون ذلــك ملزمــاً 
بالنســبة للواعد. 

يجب أن يكون موضوع الوعد متوافقاً مع مبادئ و معايير الخدمات البنكية الشرعية. 
إذا لم يصل الطرفان بعد إلى مرحلة إبرام العقد، فيمكن اللجوء إلى طريقة الوعد بإبرام عقد في المستقبل. 

2. مطابقة المنتج أو الخدمة لمبادئ و معايير الخدمات البنكية الشرعية: 
تســتند مشــروعية الوعــد وقطــع الوعــد علــى المبــادئ األساســية للشــريعة اإلســالمية. فــي هــذا الصــدد، تتوافق المعامــالت التي تجريهــا بنوك المســاهمة مع 

المبــادئ و معاييــر الخدمات البنكية الشــرعية. 
3. صفة العميل في العقد

إن صفة العميل في معاملة الوعد هي الواعد، بينما صفة بنك المساهمة هي الموعود. 
4. العملية وسير العمل 

يرســل العميــل لبنــك المســاهمة طلــب يتعلــق بمعاملــة وعــد. يجــب أن تحتــوي معاملــة هــذا الطلــب علــى جميــع التفاصيــل التــي ســيحتاجها الطرفــان والتــي 
ســتمنع الوقــوع فــي الخالفــات. يقــوم العميــل بإعــالم بنــك المســاهمة بمبلغ األصول مثل الســلعة أو القيمــة المنقولــة أو الذهب أو الفضــة أو العملــة األجنبية أو 
الليــرة التركيــة التــي يريــد إجــراء العمليــة بشــأنها علــى شــكل آجــل )بيــع أو شــراء(. يتــم تنفيــذ العمليــة فــي تاريخ األجــل بناًء علــى وعد مــن العميــل، ويؤدي 

العميــل التزامه. 
5. الحقوق وااللتزامات التي يفرضها العقد على الطرفين 

ال ينفــذ العميــل وعــده وال يــؤدي التزامــه إلــى فــي األجــل المحــدد، وإذا تراجــع عــن العمليــة ولــم يدفــع لبنــك المســاهمة المبلــغ الواجــب دفعــه، يحــق لبنــك 
المســاهمة تعويــض جميــع أنــواع أضــراره الفعلية/لحقيقيــة التــي قــد تنشــأ بســبب هــذه العمليــات مــن العميــل. 

يتحمل العميل جميع أنواع الضرائب، والرسوم، واألموال وما شابه ذلك من نفقات قانونية ناجمة عن العمليات التي سيتم إجراؤها مع تحقيق الوعد. 
يحــق لبنــك المســاهمة طلــب تأميــن مــن النــوع الــذي يريــده ولغايــة مبلغ المعاملــة الــذي يقابل مخاطر عــدم تأديــة العميــل اللتزاماتــه واألضرار التي قد تنشــأ 

عــن تقلبات الســوق. 
يتعهد ويصرح ويقر الطرف الواعد بدفع المبالغ موضوع الوعد في تاريخ أجل االستحقاق.  

6. 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 الوعد


