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 خاصة بالعميل في ضوء معايير ومبادئ الصيرفة الخالية من الربا نشرة إرشادية

 المشاركة(  –)التمويل 

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

 وذلك بهدف إرشاد العمالء.  1البنوك التركية

 (الربح والخسارة مشاركة) مشاركة نوع العقد: .1

 صائص العقد األساسية:خ .2

هي شراكة ينشئها طرفان أو أكثر يتم من خالل وضع مبلغ معين من المال : المشاركة

، أي من ربح أو خسارةعن ذلك  ومن ثم تقاسم ما سينتج مشتركللقيام بنشاط تجاري 

 الربح والخسارة.مشاركة باختصار هي مشاركة المال أو 

حصصهم في رأس المال، أما الربح فيتم مشاركة الخسارة حسب يتحمل أطراف ال

  اقتسامه حسب االتفاق.

مجال استثمار وأن يكون ، ونطاقهاكة امعرفة أطراف الشريشترط في عقد المشاركة: 

لمعايير ومبادئ الصيرفة الخالية من الربا، كما يشترط  مراعيا كةارأس مال الشر

 .حصول اإليجاب والقبول بين أطراف العقد

 لمعايير ومبادئ الصيرفة الخالية من الربا: خدمةأو ال مراعاة المنتج .3

يستمد مشروعيته من القواعد الفقهية الرئيسية، وتعتبر  عقد المشاركة هو عقد شراكة

المعامالت التي تجريها البنوك التشاركية في هذا اإلطار مستوفية لمعايير ومبادئ 

 الصيرفة الخالية من الربا.

 موقع العميل في العقد: .4

 .المال شركاء في رأس والعمالءفي عقد المشاركة يكون كل من البنك التشاركي 

 العقد:آلية إجراء  .5

 ءفيقوم البنك التشاركي بإجرا يقوم العميل بتقديم طلب الشراكة إلى البنك التشاركي،

وبعد  ،بذلك العميل ومجال الشراكة وما يتعلق الدراسات والتقييمات الالزمة فيما يخص

يقوم البنك التشاركي  ذات الصلةقيام األطراف بالتوقيع على عقد الشراكة والمستندات 

رأس مال الشراكة في األنشطة  ويتم استثمار إلى العميل، رأس مال الشراكةبتحويل 

أن يخبر العميل البنك التشاركي بكل العوامل على التي تم االتفاق عليها في البداية، 

 .والسلبية التي تؤثر في سير عملية الشراكةاإليجابية 

 المترتبة على العقد والوكالة: الشركاءحقوق والتزامات  .6

 ال يمكن فسخ عقد الشراكة من طرف واحد.

عن  صول يكون البنك التشاركي مسؤوالاألحسب  تم إبرامهاالتي  عقود الشراكةفي 

عن إدارة أنشطة تحويل رأس المال الشراكة إلى العميل، فيما يكون العميل مسؤوال 
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إذ يمكن للبنك التشاركي مبادئ الصيرفة التشاركية، في ضوء العقد و إطارالشراكة في 

 أن يوكل العميل في إدارة أنشطة الشراكة.

ن خسارة أنشطة لتعويض عفي ا يستخدمه رهنبلب العميل ايحق للبنك التشاركي أن يط

  التي تحدث حال تعمد العميل أو تقصيره أو مخالفته شروط العقد.الشراكة 

 :األقساط عن أجلها المحددإجراءات البنك حال التأخر في أداء  .7

تأخير حال التضمين البنك التشاركي العقد مادة تنص على إمكانية تحصيله غرامة  إن

 أنشطة الشراكة من ربح البنك التشاركية حص سدادل عن األجل المحدد العميل تأخر

مبادئ التمويل هو أمر يتماشى مع أو حصته من رأس مال الشركة بعد تصفية الشركة 

الخالي من الربا، لكن ال يجوز للبنك التشاركي أو عمالئه االستفادة من األموال 

، بل يجب تصنيف هذه األموال حسب خطة الحساب الموحدالمحصلة كغرامة تأخير، 

 وفقا لمبادئ ومعايير الصيرفة الخالية من الربا.    بهايتم التصرف ل

عنوان موقع اإلنترنت الرسمي الذي يمكن العميل من الحصول على معلومات  .8

 أوفى فيما يتعلق بالمنتجات والخدمات المقدمة: 

يمكن الحصول على معلومات أوفى فيما يتعلق بخدماتنا ومنتجاتنا عبر موقع البنك 

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

 بهذه الخدمات والمنتجات.

 موقع البنك على اإلنترنت: ... 

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

 ....................................................: اسم ولقب العميل / المسمى الوظيفي

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

يمكن تبليغ هذه النشرة حضوريا، كما يمكن تبليغها عن بعد إما إلكترونيا أو من خالل 

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

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

 :التوقيع / الختم

 
   


