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

  القرض الحسن( –ل ي)التمو

 تهاتمت كتاب وإنما بإجراءات عمليات التمويل عقد متعلقعبارة عن يست هذه النشرة ل

بهدف  1في ضوء الالئحة التنظيمية الصادرة عن هيئة تنظيم ومراقبة البنوك التركية

 إرشاد العمالء. 

 اسم العقد:........ .1

 حسن )قرض بال منفعة( قرض نوع العقد: .2

 صائص العقد األساسية:خ .3

: يطلق على إعارة )إقراض( النقود أو األموال المثلية بدون طلب الحسن القرض

 .أو منفعة زيادة

ومن طرفي العقد، يشترط لصحة عقد القرض الحسن تحقق اإليجاب والقبول بين 

 القرض الممنوح في أي وقت.استعادة المطالبة ب يجوز الناحية الفقهية

 لمعايير ومبادئ الصيرفة الخالية من الربا: خدمةمراعاة المنتج أو ال .4

لبنك ا فإن إقراضوفي هذا اإلطار  قرض، فهو عقد مشروع، عقد هو القرض الحسن

مع إضافة فرق  المبلغ المقرض ومطالبته باستعادةعميله قرضا غير ربوي لالتشاركي 

معايير ومبادئ الصيرفة الخالية مع  متوافقاالتضخم والمصاريف الفعلية يعتبر أمرا 

 .من الربا

 العميل في العقد: دور .5

  .ارضتالعميل مقو ،االبنك التشاركي مقرض يكون عقد القرض الحسن:في 

 العقد:آلية إجراء  .6

 حد ائتماني معينيقوم العميل بتقديم طلب إلى البنك التشاركي، فيقوم البنك بتخصيص 

 هطارتشمع اله يوفي حال موافقة على طلب التمويل يمول البنك التشاركي عم ،للعميل

البنك  يريدهمبلغ التمويل في األجل الذي حدده العميل )أو في الوقت الذي استعادة 

 (.التشاركي

 أطراف العقد: حقوق والتزامات .7

طلبات العميل المصادق عليها، فيما بتلبية  االبنك التشاركي ملزميكون وفقا لهذا العقد 

في الوقت  مجموع مبلغ التمويل في نهاية المدة المحددة )أو بسداديكون العميل ملزما 
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القرض  منحعدم في حق يمتلك الالبنك التشاركي  علما بأن، البنك التشاركي( يريدهالذي 

 الحسن.

معامالت القرض الحسن، أما  مقابلال يحق للبنك التشاركي أن يطالب عميله بأي عائد 

ومن الناحية فيتحملها المقترض،  عملية التمويل نع تي قد تنشأالمصاريف الفعلية ال

  عائد مقابل القرض.في حكم البفرق التضخم  ال تعتبر المطالبة الفقهية

 :األقساط عن أجلها المحددإجراءات البنك حال التأخر في أداء  .8

ا المحدد أو تجاه البنك التشاركي في أجله مبأي من التزاماته العمالءعدم وفاء حال في 

ذلك نقصان فإن فرق التضخم والمصاريف المترتبة على  دونأو بشكل تام  نبغيي كما

 يتم تحصيلها من هؤالء العمالء. 

عنوان موقع اإلنترنت الرسمي الذي يمكن العميل من الحصول على معلومات  .9

 أوفى فيما يتعلق بالمنتجات والخدمات المقدمة: 

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

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

 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 

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

 :التوقيع / الختم

 


