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 خاصة بالعميلنسخة -القرضعقد على  للتمول القائم نشرة اإلرشاديةال

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

 وذلك بهدف إرشاد العمالء.  1البنوك التركية

 قرض نوع العقد: .1

 :وحقوق ومسؤوليات األطراف المترتبة عليه صائص العقد األساسيةخ .2

 الحساب الجاري هو حساب قائم على عقد القرض.

 طلب زيادة. بدونالنقود أو األموال المثلية  إعارة )إقراض(القرض: يطلق على 

متى ما  هفي عقد القرض يجوز للشخص المقرض )العميل( أن يطالب بما أقرض

 .أراد

، القرضمقابل مجرد  زيادة لمقرضل أن يقدم لمقترض )البنك(ل جوزال ي القرضفي 

  .مال أو منفعة سواء أكانت هذه الزيادة على شكل

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

، وتعتبر المعامالت التي تجريها القواعد الفقهية الرئيسيةمشروعيته من  القرضستمد ي

 الصيرفة الخالية من الرباالبنوك التشاركية في هذا اإلطار مستوفية لمعايير ومبادئ 

 العميل في العقد: دور .4

 . اوالبنك التشاركي مقترض افي معامالت الحساب الجاري يكون العميل مقرض

 العقد:آلية إجراء  .5

يتم إنشاء العقد المتعلق بالحساب الجاري بين العميل والبنك التشاركي، فيقوم العميل 

جزء من  حق في استعادةالالعميل هذا  يمتلكاله في البنك التشاركي بحيث بإيداع م

 أو جميعها في الوقت الذي يريد. أمواله المودعة في الحساب الجاري

عنوان موقع اإلنترنت الرسمي الذي يمكن العميل من الحصول على معلومات  .6

 أوفى فيما يتعلق بالمنتجات والخدمات المقدمة: 

 البنكومنتجاتنا عبر موقع يمكن الحصول على معلومات أوفى فيما يتعلق بخدماتنا 

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

 بهذه الخدمات والمنتجات.

 على اإلنترنت: ...  موقع البنك

                                                             
وآلية إرشاد العموم والعمالء في ضوء معايير ومبادئ الصيرفة الخالية من يقصد بها الالئحة المنظمة ألصول . 1

 31675الربا، وقد قامت هيئة مراقبة وتنظيم البنوك التركية بشنر هذه الالئحة في الجريدة الرسمية ذات الرقم 
 .2021نوفمبر  30بتاريخ 
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 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 

ب التوقيع على هذه النشرة وفي حال تم التبليغ حضوريا يجوسائل االتصال عن بعد، 

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

 :التوقيع / الختم

 


