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المبلغ المودع با�رقام:

المبلغ المودع كتابة:

مصدر المال:

درهم إماراتي
نقد�شيك@تحويل مصرفي@

القسم د - بيانات ا�يداع

حساب العميل نوع المنتج إعادة االستثمار من حساب قائم@@

يحصل العمالء على معدل عوائد فعلية متوقعة تبلغ 3.33% سنويا عند اكمال 3 سنوات.
تطبق المعدالت ربع السنوية المتوقعة ويتم دفعها عند اكتمال كل فترة.

القسم هـ - معدالت الربح المتوقعة (سنوي¡)

المعدل السنوي المتوقعالمعدل السنوي المتوقعالمعدل السنوي المتوقعالمعدل السنوي المتوقع فترة ا�ستثمارفترة ا�ستثمارفترة ا�ستثمارفترة ا�ستثمار

القسم و - في تاريخ إستحقاق الصكوك أواستردادها، الرجاء عمل التالي بالمبلغ ا�ساسي وا�رباح:

الرقم المرجعي:

MKT/2021/10/BTAIN/01

الربع ا¡ول

الربع الخامس

الربع العاشرالربع التاسع

الربع السادس

الربع الثاني

الربع الحادي عشر

الربع السابع

الربع الثالث

الربع الثاني عشر

الربع الثامن

الربع الرابع 0.50%

2.00%

3.50%

0.75%

2.25%

4.50%

1.25%

2.75%

8.00%

1.50%

3.00%

10.00%

في تاريخ إستحقاق مبلغ االستثمار ، سوف يتم إصدار صكوك لمدة سنة واحدة بمعدل الربح السائد في تاريخ تجديد االستثمار ما لم يتم ذكر خالف ذلك.
سيتم إضافة توزيع ا¡رباح إلى حساب مقدم الطلب على شكل صكوك إدخار.

إصدار صكوك لمدة سنة واحدة بمعدل الربح السائد بنفس عملة االستثمارإصدار صكوك

هل مدة ا�قامة ا�ماراتية الحالية / بطاقة الهوية ا�ماراتية هي خمس (5) سنوات أو أكثر؟

        نعم  (إذا كانت ا�جابة بنعم ، يرجى ا�جابة أ و ب أدناه)

        ال  (إذا كانت ا�جابة ال ، يرجى المتابعة إلى القسم هـ)

(أ) هل حصلت على ا�قامة في دولة ا�مارات بموجب برنامج استثمارى؟    نعم    ال

(ب) يرجى تحديد الدولة التى خضعت فيها لضريبة الدخل الشخصي خالل السنة التقويمية السابقة؟

دولة ا�قامة �غراض ضريبية
في حال عدم توفر رقم تعريف ضريبي، يرجى تحديد السبب "أ" أو "ب" أو "ج". في حال 

اختيار السبب "ب"، يرجى تحديد أسباب تعذر الحصول على رقم تعريف ضريبي TIN رقم التعريف الضريبي

1.    هل لديك إقامة سارية في دولة ا�مارات العربية المتحدة / بطاقة هوية إماراتية؟

2.   هل أنت مقيم ¡غراض ضريبية في أي دولة أخرى غير ا�مارات العربية المتحدة؟

إذا كانت ا�جابة نعم يرجى إكمال الجدول التالي

(من خالل تحديد هذا الخيار، فإنك تقر بأنك مقيم في دولة ا�مارات العربية المتحدة ¡غراض ضريبية يجب المتابعة إلى القسم ج)

القسم ب - إقرار االمتثال الضريبي

القسم ج – حاملى إقامة دولة ا�مارات العربية المتحدة 

ال

ال

نعم

نعم

تاريخ انتهاء ا�قامة:تاريخ إصدار ا�قامة:

السبب "أ" - الدولة التي يقيم بها حامل الحساب ال تصدر "أرقام تعريف ضريبي" للمقيمين بها
السبب "ب" - صاحب الحساب تعذر عليه الحصول على رقم تعريف ضريبي

السبب "ج" – رقم التعريف الضريبي ليس مطلوبÂ حسب لوائح وأنظمة الدولة التي تعتبر مقيمÂ بها ¡غراض ضريبية

يتم ملؤه فقط إذا كان مختلفÂ عن 
عنوان السكن

عنوان السكن الحالي:

العنوان البريدي:

الرمز البريدي أو صندوق البريد رقم الشقة – اسم المبنى – اسم أو رقم الشارع   

الدولة  المدينة – ا�مارة      

الرمز البريدي أو صندوق البريد رقم الشقة – اسم المبنى – اسم أو رقم الشارع   

الدولة  المدينة – ا�مارة      

إذا كانت ا�جابة بنعم، يرجى تقديم الرقم الشخصي الضريبي نعم ال TINهل أنت مواطن أمريكي/مقيم/تحمل البطاقة الخضراء؟



@
@@

     ً    

10 Booster إيصال رسمي �ستمارة طلب

الشروط وا�حكام

تتطبق هذه الشروط وا¡حكام ("الشروط وا¡حكام") والتي تعدل من وقت إلى آخر، جنبÂ إلى جنب مع أية شروط وأحكام 
محددة إضافية (في حال وجودها) على حساب Booster 10، وتخضع لها العالقة بين شركة الصكوك الوطنية (شركة 

الشخص الواحد مساهمة خاصة) (الشركة) والعميل (مقدم الطلب). يحق للشركة حصريÂ تعديل، أو إضافة، أو حذف أي بند 
من هذه الشروط وا¡حكام في أي وقت إلى المدى الذي يسمح به القانون وذلك كما تنص عليه نشرة اصدار الصكوك 

الوطنية، وعليه يتم إبالغ العميل مسبقÂ عبر أي وسيلة معقولة بهذه التغييرات. ما لم تنص هذه الشروط وا¡حكام على 
خالف ذلك، يعتبر العميل قد وافق على هذه التغييرات إذا استمر بالتعامل من خالل Booster 10 بعد تسلمه لÐخطار.

1.  إن الحد ا¡دنى لالستثمار في Booster 10 هو 10,000 درهم لÑفراد, و 50,000 درهم للمؤسسات، أما الحد ا¡على 
لالستثمار هو 5,000,000 درهم لالستثمار الواحد. بإمكان العميل الواحد التسجيل في بوستر حتى 10 مرات، والحد 

ا¡على للعميل الواحد هو 10,000,000 درهم.

2.  يتــم فتــح Booster 10 علــى أســاس اتفــاق مضاربــة حيــث يقــوم العميــل (صاحــب المــال أو “رب  المــال“)  بتفويــض الشــركة 
(مديــر االســتثمار أو“ المضــارب“) الســتثمار أموالــه اســتناد� إلــى مبــادئ الشــريعة االســالمية، وبالطريقــة التــي تعتبرهــا الشــركة 

مالئمة حسب تقديرها الخاص.

3.  يتــم اســتثمار ا¡مــوال بحســاب Booster 10  فــي وعــاء اســتثماري المشــترك مــع أمــوال الشــركة وأمــوال العمــالء اÕخريــن 
(وعــاء اســتثمارات المضاربــة).  وتتولــى الشــركة إدارة وعــاء اســتثمارات المضاربــة وتــوزع ا¡ربــاح الناتجــة بيــن العمــالء والشــركة 

حسب نشرة إصدار الصكوك الوطنية التي يتم نشرها على الموقع الرسمي للشركة.

4.  يقــر العميــل بــأن هــذه الشــروط وا¡حــكام ال تتضمــن مــا قــد يعتبــر ضمــان مــن الشــركة لÑربــاح أو أي ضمــان لســداد أي جــزء 
مــن الحصــة الكاملــة مــن أمــوال المضاربــة. ويــدرك العميــل أن جميــع ا¡مــوال المودعــة فــي حســاب المضاربــة (بمــا فيهــا رأســمال 
ــر علــى المبلــغ  ــة وأن هــذه الخســائر قــد تؤث ــة ا¡صلــي) عرضــة لخســائر محتملــة قــد تنتــج عــن خســارة أصــول المضارب المضارب

ا¡ساسي من ا¡موال المودعة من قبل العمالء في حساب المضاربة.

5.  الفتــرة تعنــي ثالثــة أشــهر ميالديــة بينمــا مــدة االســتثمار تعنــي 12 فتــرة، ومجمــوع هــذه الفتــرات ســيعادل مــدة االســتثمار. 
ويكون تاريخ بداية كل فترة مماثل لتاريخ بداية استحقاق الفترة السابقة.

6.  يتــم تطبيــق معــدالت أربــاح مختلفــة لــكل فتــرة، وتدفــع لــك الشــركة معــدل ربــح متوقــع ينطبــق علــى فتــرة محددة عنــد تاريخ 
االســتحقاق الخــاص بــكل مــدة. ويتــم حســاب الربــح الفعلــي علــى حســاب Booster 10 عنــد نهايــة الســنة. وإذا كان الربــح 
الفعلــي أعلــى مــن الربــح المتوقــع، يحــق للشــركة الحصــول علــى الفــرق كحافــز أداء، أمــا إذا كان الربــح الفعلــي أقــل مــن الربــح 

المتوقع فإن الشركة قد تتبرع بالفرق من مواردها الذاتية. وذلك بكامل ارادتها ومن دون أي التزام منها بذلك.

7.  خــالل يومــي عمــل (مــن ا¡حــد إلــى الخميــس مــا لــم تكــن هــذه ا¡يــام عطلــة عامــة فــي دولــة ا�مــارات العربيــة المتحــدة، وبيــن 
الســاعة 8 صباحــÂ إلــى 4 مســاًء بتوقيــت دبــي) مــن تاريــخ تأكيــد إيــداع ا¡مــوال بحســاب الشــركة المصرفــي (فقــط ا¡مــوال التــي 
يتــم إيداعهــا قبــل الســاعة 2:30 خــالل يــوم عمــل ســتعتبر قــد تــم اســتالمها خــالل اليــوم نفســه)، تقــوم الشــركة بفتــح حســاب 
العميــل وارســال رســالة إلــى عنــوان البريــد االلكترونــي الموضــح فــي نمــوذج الطلــب الخــاص بـــ Booster 10 ورســالة تأكيــد 
تتضمــن بيانــات تاريــخ فتــح حســاب العميــل وتاريــخ االســتحقاق ومعــدالت ا¡ربــاح المتوقعــة للفتــرة (ســنويÂ) ومبالــغ ا¡ربــاح 

المتوقعة لكل فترة.

8.  عنــد اســتحقاق كل فتــرة، ســيتم ســداد ا¡ربــاح خــالل يومــي عمــل فــي حســاب العميــل فــي شــكل صكــوك ادخــار يمكــن 
سحبها في أي وقت عند الطلب. 

9.  ســتقوم الشــركة بتطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة بشــكل منفصــل علــى الرســوم إن وجــدت و ليــس علــى رأس المــال أو 
ا¡ربــاح المســتحقة التــي ســيتم تقديمهــا فــي أو بعــد 1 ينايــر 2018، وفقــÂ لمــا هــو منصــوص عليــه فــي المرســوم االتحــادي رقــم 
(8) لســنة 2017 بشــأن قــرار ضريبــة القيمــة المضافــة حســب قــرار مجلــس الــوزراء (52) لســنة 2017 بشــأن الالئحــة التنفيذيــة، 

حسب مقتضى الحال.

10.   ال يســمح باســترداد الصكــوك الصــادرة بموجــب هــذا الطلــب إال بعــد مــرور 30 يومــÂ مــن تاريــخ إصدارهــا، ويمكــن بعــد ذلــك 
اســتردادها كليــÂ أو جزئيــÂ فــي أي وقــت. ولــن يتــم دفــع أربــاح لفتــرات االســتثمار غيــر المكتملــة. أقصــى مبلــغ يمكــن اســترداده هــو 

5 ماليين درهم في كل شهر على أن يتم تقديم إشعار استرداد قبل سبعة أيام من تاريخ االسترداد. ويسمح باالسترداد 

الجزئي شريطة أال يقل الرصيد المتبقي عن الحد ا¡دنى المطلوب لمبلغ االستثمار.

11.  يتعهــد العميــل بــأن تكــون ا¡مــوال التــي اســتخدمها فــي حســاب Booster 10 مــن مصــدر شــرعي، وأن الطريقــة التي تمت 
بهــا عمليــة شــراء Booster 10 ال تتعــارض مــع القواعــد وا¡حــكام المطبقــة مــن قبــل الســلطات الرقابيــة المكلفــة بتطبيق كافة 

التعليمات الرقابية وا¡وامر القضائية الصادرة عن محاكم دولة ا�مارات العربية المتحدة.

12.   قــد تقــوم (الشــركة) بتدقيــق البيانــات الشــخصية المقدمــة مــن قبــل العميــل والمتعلقــة بهويتــه أو هويــة أي شــخص آخــر 
ورد اسمه في الوثائق والمستندات المقدمة ومصدر ا¡موال المستثمرة وفقÂ لما قد يتطلبه ا¡مر.

13.  فــي حــال كان المتقــدم بالطلــب مؤسســة، أو القيــم، أو ا¡ميــن علــى، أو المســتلم، أو الممثــل لتركــة شــخص  متوفــى، يجــب 
عليــه تقديــم إثبــات مقبــول للشــركة وموزعيهــا المعتمديــن يؤكــد مــن خاللــه أن الشــخص الموقــع علــى الطلــب  يتمتــع 

بالصالحية والحق القانوني للقيام بذلك.

ــراد مؤهليــن لدخــول الســحب بفرصــة  ــر الشــركة الخــاص ،فــي بعــض المنتجــات ســيكون المشــتركين مــن ا¡ف ــا لتقدي 14.   وفًق
واحــدة لــكل صــك للفــوز بالجائــزة الكبــرى المليــون درهــم  وأي ســحوبات أخــرى ستنشــأ مــن وقــت Õخــر. ال يحــق للمؤسســات التــي 

تستثمر في هذا المنتج دخول السحوبات على الجوائز.

15.   يحــق لÑوليــاء وا¡وصيــاء القانونيــون شــراء الصكــوك باســم القصــر شــرط أن يقــدم الوصــي المســتندات والوثائــق القانونيــة 
التــي تثبــت حقــه كولــي أو وصــي علــى الشــخص القاصــر أو ا¡شــخاص القصــر. ويتوجــب علــي القصــر أن يقومــوا عنــد بلوغهــم 

سن الواحد والعشرين بإبراز وثائق إثبات الهوية والعمر ونموذج التوقيع قبل إبرام أي معاملة إسترداد. 

16.   يقــر العميــل بــأن له/لهــا الحــق القانونــي والصالحيــة الكاملــة فــي اســترداد الصكــوك، ســواء كان هــذا االســترداد قــد تــم 
لصالحه أو لصالح شخص آخر أو مؤسسة أخرى.

17.   ال يمكــن نقــل ملكيــة الصكــوك التابعــة لحســاب Booster 10  فــي أي وقــت. وفــي حــال وفــاة العميــل، تشــكل قيمــة 
الصكوك جزء� من ممتلكات العميل المتوفي.

18.   عند بلوغ القاصر عمر 21 سنة، سيكون عليه تقديم إثبات الهوية والتوقيع قبل إجراء أي معاملة.

19.   العميل هو المسؤول الوحيد عن إبالغ (الشركة) بأي تغيير يطرأ على البيانات التي كان قدمها للشركة.

20.   (الشــركة) غيــر مســؤولة عــن أي فقــدان للطلبــات أو تعليمــات الدفــع أو شــهادات الصكــوك أو أيــة وثائــق أخــرى أثنــاء عمليــة 
التقديم، إال في حال كانت (الشركة) هي المتسببة في حدوث ذلك.

21.   المحاكــم المدنيــة لدولــة ا�مــارات العربيــة المتحــدة هــي الجهــة المختصــة حصريــÂ بالفصــل فــي أيــة نزاعــات قــد تنشــأ نتيجــة 
لما تتضمنه هذه الوثيقة.

22.   شــركة الصكــوك الوطنيــة، وهــي شــركة ماليــة خاضعــة للســلطات الرقابيــة، مكلفــة بتطبيــق كافــة التعليمــات الرقابيــة 
وا¡وامــر القضائيــة الصــادرة عــن محاكــم دولــة ا�مــارات العربيــة المتحــدة وقــد تقــوم بتجميــد أرصــدة الحســابات بنــاء علــى تلــك 

التعليمات وا¡وامر.

23.   تحتفــظ (الشــركة) بالحــق فــي إرســال أيــة مراســالت والوثائــق ا¡خــرى بالبريــد العــادي ولــن تكــون مســؤولة عــن فقدانهــا أو 
تلفها جراء ذلك.

24.   يحــق للعميــل إصــدار تعليمــات �جــراء المعامــالت علــى الحســاب عــن طريــق الفاكــس أو البريــد االلكترونــي أو المكالمــات 
الهاتفيــة، وبهــذا يقــر العميــل بأنه/بأنهــا علــى درايــة كاملــة بــأن إجــراء المعامــالت عــن طريــق الفاكــس أو البريــد االلكترونــي أو 
المكالمــات الهاتفيــة غيــر آمنــة ويمكــن العبــث بهــا، كمــا يخلــي (الشــركة) مــن أيــة مســؤولية نتيجــة قــراره بإجــراء المعامــالت عــن 
طريــق الفاكــس فيمــا يتعلــق بــأي مــن أو كل حســاباته مــع (الشــركة) أو فيمــا يتعلــق بــأي اتصــاالت أخــرى عــن طريــق الفاكــس أو 

البريد االلكتروني أو المكالمات الهاتفية مع الشركة.

25.   يتعهــد العميــل بنقــل ملكيــة الصكــوك الصــادرة بموجــب هــذا الطلــب إلــى (الشــركة) الســترداد ا¡مــوال فــي حــال ُطلــب 
منه القيام بذلك من قبل (الشركة) في حال تصفية مضاربة الصكوك الوطنية استناد� لنشرة إصدار الصكوك الوطنية.

سيتم اصدار الصكوك فقط عند التحقق من صرف الشيك/التحويل البنكي.    
في حالة إعادة االستثمار من حساب حالي لدى الصكوك الوطنية، تطبق الشروط وا¡حكام على الحساب الحالي عند ا�سترداد.

   

موافقة وإقرار

توقيع المستثمر

طريقة الدفع

الستعمال الشركة الرسمي فقط

التاريخ:

التوقيع:

الختم:

المستندات المرفقةالتحقق من بطاقة الهوية

اعتماد اعداد   
االسم:

التوقيع:

التحقق من التوقيع

رقم الشيك

البنك

الفرع

رقم االحساب

البنك

الفرع

حساب العميل

نوع المنتج

مجموعة الصكوك

نقد¼إعادة االستثمار من الحساب الحالي@@تحويل بنكي@شيك@

اسم العميل:

رقم العميل:

قيمة االستثمار:

قيمة االستثمار ( بالحروف):

تاريخ االستثمار:

الرقم المرجعي:

إذا كان هناك تغيير في الظروف التي تؤثر على الشهادة الذاتية الخاصة بقانون االمتثال الضريبي ا¡مريكي (فاتكا)/المعايير الموحدة لÐبالغ الضريبي الموضحة أعاله أو تؤدي إلى جعل المعلومات الموضحة أعاله غير مكتملة أو غير صحيحة، فإنني ملتزم 
بإبالغ الشركة بهذا التغير في الظروف خالل 30 يومÂ من حدوثه وتقديم المعلومات المحدثة بشكل مناسب.

أقر/نقر بأن جميع البيانات المذكورة أعاله صحيحة وبموجبها أتعهد/نتعهد بتعويض شركة الصكوك الوطنية (شركة الشخص الواحد مساهمة خاصة) عن أي فقدان أو خسارة قد تحدث بسبب عدم صحة هذه البيانات. أقر/نقر بأنني/أننا قرأنا وقبلنا الشروط 
وا¡حكام الموضحة خلف نموذج الطلب هذا.

ل�فراد
BOOSTER 10 - إستمارة طلب


