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 خاصة بالعميلنسخة - عقد المرابحةلنشرة اإلرشادية ال

في ضوء الالئحة التنظيمية الصادرة عن هيئة تنظيم ومراقبة تمت كتابة هذه النشرة 

 بهدف إرشاد العمالء. ذلك و 1التركية البنوك

 : مرابحة.نوع العقد .1

 صائص العقد األساسية:خ .2

شراء البنك التشاركي السلعة من بائعها األول بثمن  معاملة تقوم علىالمرابحة هي 

اآلمر  العميل ووعده بشرائها، ثم بيعها للعميل طلبحال أو مؤجل وذلك بناء على 

 الشراء.تكلفة زيادة هامش ربح معين على ثمن أو بعد أجل  نقدا أو إلى بالشراء

، وأن ينومعلوم ينموجود والمبيعيشترط في عقد المرابحة: أن يكون البائع والمشتري 

المبيع كذلك  يكون معايير ومبادئ الصيرفة الخالية من الربا، وأنمستوفيا لالمبيع  يكون

  أطراف العقد.بين قبول اليجاب واإل يحصل، وأن باع نسيئةيمما يصلح أن 

 عميل اآلمر بالشراءبين البائع األول والأال يكون  عند إجراء معاملة المرابحة يشترط

 عقد بيع سابق على السلعة محل عقد المرابحة. 

 لمعايير ومبادئ الصيرفة الخالية من الربا: خدمةمراعاة المنتج أو ال .3

التي تعتبر المعامالت و، القواعد الفقهية الرئيسية مشروعيتها منالمرابحة  تستمد

خالية من معايير ومبادئ الصيرفة الل مستوفية في هذا اإلطار تجريها البنوك التشاركية

 الربا.

 :العميل في المرابحة دور .4

مباعة من قبل البنك، كما يكون وكيال للسلعة ال افي معاملة المرابحة يكون العميل مشتري

 .أداء الثمن للبائعبأو  السلعةشراء بالبنك  يوكله فيهاالتي للبنك التشاركي في الحاالت 

 :آلية إجراء المعاملة .5

فيقوم البنك التشاركي موجودة إلى البنك التشاركي،  سلعةيقوم العميل بتقديم طلب شراء 

بعد الموافقة على طلب التمويل يقوم البنك وللعميل،  معين ائتمانيبتخصيص حد 

، وبمجرد انتهاء وكيلهأو من خالل  مباشرة بائعها األصليالتشاركي بشراء السلعة من 

 عمليةإتمام ذلك  يتبععملية الشراء يقوم البنك التشاركي بدفع ثمن السلعة إلى البائع، 

وبعد  ،في البدايةباألجل والربح المتفق عليهما  للعميل من خالل بيع السلعة المرابحة
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للبنك التشاركي وذلك في السلعة شراء تثبت تسلم السلعة يقوم العميل بإبراز وثيقة 

 وء القوانين واللوائح التنظيمية السارية.ض

 حقوق والتزامات أطراف العقد: .6

 خصيصا معدةالمبينة في خطة الدفع ال أقساط عملية التمويلبأداء  ويتعهد العميل يوافق

 .معاملة المرابحةل

على أن  ،ال يكون البنك التشاركي مسؤوال عن العيوب التي ستظهر في السلعة الممولة

 .الذي سيظهر على البائع األول بسبب العيبيمتلك العميل الحق في الرجوع 

 :المترتبة على الوكالة أطراف العقد حقوق والتزامات .7

السلعة  بإجراءات شراءيمكن للبنك التشاركي أن يقوم بتوكيل العميل أو شخص ثالث 

 .محل عقد المرابحة

المعقود  العثور على السلعة فيكما يمكن للعميل أن يكون وكيال عن البنك التشاركي 

 .ةالسلعهذه كل ما يتعلق بواستالمها وتحميلها ونقلها وتسليمها وواختيارها  عليها

أي  أال يتمشراء السلعة بإجراءات  قيام البنك التشاركي بتوكيل العميليشترط لصحة 

دفعة كـ: ال) مبلغالبائع أي  العميل إعطاء ، وهما:قبل انعقاد الوكالة من هذين األمرين

 السلعة المعقود عليها تثبت بيعهالبائع وثيقة  تنظيم ،(شابه ذلكسند، وما الشيك، ال، أولى

    .(شابه ذلكرسال، وما اإلفاتورة، وثيقة كـ: ال) للعميل

أن يتصرف بالسلعة بيعا أو استهالكا أو  قبل إتمام عقد البيع النهائي ال يحق للوكيل

 .تبديال

 إلى البنك التشاركي: الشراءتسليم وثيقة  .8

 بشراء السلعةالمتعلقة  المستنداتنسخة عن البنك التشاركي وافق العميل ويتعهد بتسليم ي

وذلك في  كل الوثائق التي قد يطلبها البنك التشاركينسخة عن و محل عقد المرابحة

 المدة المحددة.

 :عن أجلها المحدد األقساطإجراءات البنك حال التأخر في أداء   .9

إمكانية تحصيله غرامة التأخير تنص على  مادة البنك التشاركي العقد تضمين يعتبر

الخالي مبادئ التمويل ل يس فيه مخالفةل اأمر حال عدم أداء األقساط في أجلها المحدد

المحصلة  األمواللكن ال يجوز للبنك التشاركي أو عمالئه االستفادة من  ،من الربا

خطة الحساب الموحد، ليتم  حسببل يجب تصنيف هذه األموال كغرامة تأخير، 

    التصرف فيها وفقا لمبادئ ومعايير الصيرفة الخالية من الربا.
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ومات عنوان موقع اإلنترنت الرسمي الذي يمكن العميل من الحصول على معل .10

  بالمنتجات والخدمات المقدمة:أوفى فيما يتعلق 

 البنكفيما يتعلق بخدماتنا ومنتجاتنا عبر موقع الحصول على معلومات أوفى يمكن 

الوصول إلى اإلجازات الشرعية المتعلقة عبر هذا الموقع ، كما يمكن على اإلنترنت

 .بهذه الخدمات والمنتجات

  ...على اإلنترنت:  موقع البنك

 تاريخ تسليم النشرة اإلرشادية: .../.../.....

 .................................................... :لقب العميل / المسمى الوظيفياسم و

 : ....................................الرقم الوطني التركي / الرقم الضريبي

من خالل  إلكترونيا أو إما عن بعد ، كما يمكن تبليغهاتبليغ هذه النشرة حضوريايمكن 

وفي حال تم التبليغ حضوريا يجب التوقيع على هذه النشرة ، وسائل االتصال عن بعد

 ."تم تبليغي شفويا وكتابيا وتحقق الرضا منيعبارة "ل بخط اليد كتابةالبعد 

 :التوقيع / الختم

 

 


