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نسخة خاصة -الوكالة/الوكالة باالستثمار قد للتمويل القائم على عنشرة اإلرشادية ال

 بالعميل

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

 وذلك بهدف إرشاد العمالء.  1البنوك التركية

 وكالة )وكالة باالستثمار( نوع العقد: .1

 األساسية:صائص العقد خ .2

شغل بتوكيل شخص آخر لي يشخص حقيقي أو اعتبارأن يقوم الوكالة باالستثمار: هي 

 .أجرأجر أو بال ب هاستثمرله أمواله وي

والقبول  وجود العاقدين ومحل الوكالة واإليجابيشترط في عقد الوكالة باالستثمار: 

  .طرفيهوتعتبر الوكالة باالستثمار عقدا ملزما ل .العقد طرفيبين 

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

، مشروعيته من القواعد الفقهية الرئيسية يستمدالوكالة باالستثمار هي عقد وكالة 

عمال تمويل األالمستخدمة في و عمليات التمويل القائمة على هذا العقد فإنبالتالي و

 معايير ومبادئ الصيرفة الخالية من الربا. مع تتماشى هي عمليات المشروعة

 العميل في العقد: دور .4

 عميل، فيما يكون الموكالرب المال  البنكفي معامالت الوكالة باالستثمار يكون 

 .وكيال المفوض باستثمار المال

 العقد:آلية إجراء  .5

القائم على الوكالة باالستثمار إلى البنك التشاركي، يقوم العميل بتقديم طلب التمول 

بعد ذلك ولكي يتمكن البنك ومعين للعميل،  ائتمانيفيقوم البنك التشاركي بتخصص حد 

يقوم البنك ل ،"خطة االستثمار"بـ عميلهلب ايط من معالجة الطلبات المصادق عليها

بمدة عميل البعدها بلغ في خطة االستثمار على أن ي   ما وردالتشاركي بمراجعة 

 إطاريتم تنظيم عميل على ما سبق وفي حال موافقة ال االستثمار ونسبة الربح المتوقعة،

وبعد إتمام عملية التمويل يقوم  ،الملحق به عقد االستثمارمع لوكالة باالستثمار ا عقد

قيود ب االلتزامبشرط العميل باستثمار مبلغ التمويل في األعمال والمعامالت المشروعة 

به على أن يعمل من خالل ذلك على تحقيق الربح الذي تعهد  وعدم تجاوزها،الوكالة 

   .عليه في الوقت المتفقللبنك التشاركي 

                                                             
يقصد بها الالئحة المنظمة ألصول وآلية إرشاد العموم والعمالء في ضوء معايير ومبادئ الصيرفة الخالية من . 1
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 حقوق والتزامات أطراف العقد: .6

 ببذلملزم بتحويل مبلغ التمويل إلى حساب العميل، فيما العميل  ملزمالبنك التشاركي 

بالوفاء  يتعهديعلن وويوافق العميل و ،بذله التاجر البصير علىيجب  جهدأقصى 

الخاصة بالوكالة المالية تجاه البنك التشاركي وذلك في ضوء خطة الدفع  بالتزاماته

 .باالستثمار

المتوقع في آخر الفترة االستثمارية فإن  ق الربحيتحقعدم وقوع الخسارة أو في حال 

معايير ومبادئ  وافق معمتتعويض البنك التشاركي يمتلك الحق في الحصول على 

    هذا التعويض في إطار العقد. تقديرالصيرفة الخالية من الربا، على أن يتم 

فإن مجموع هذه االتفاق بين البنك التشاركي والوكيل على أجرة الوكالة تم في حال 

 األجرة ووقت أدائها يتم تعيينهما في عقد الوكالة باالستثمار.

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

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

حال عدم أداء األقساط في أجلها المحدد أمرا ليس فيه مخالفة لمبادئ التمويل الخالي 

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

كغرامة تأخير، بل يجب تصنيف هذه األموال حسب خطة الحساب الموحد، ليتم 

 التصرف فيها وفقا لمبادئ ومعايير الصيرفة الخالية من الربا.

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

 خدمات المقدمة: أوفى فيما يتعلق بالمنتجات وال

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

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

 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 

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

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

 :التوقيع / الختم
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