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القسم د - تفاصيل المنتج Booster 12 (" المنتج") 

 أقصى حد لمبلغ االستثمار
لكل عميل واحد

أدنى حد لمبلغ االستثمار فترة ا�غالق العملة دورية توزيع العائد العائد المتوقع المدة

10 مليون درهم إماراتي 10,000 درهم إماراتي 30 يوم وفقا لمعدل توزيع الربح الربع سنوي

منتج "Booster 12" ("المنتج") هو منتج مدته ثالث سنوات من االستثمار، مقوم بالدرهم ا
ماراتي والذي يتيح للعمالء كسب ربح متوقع وفقا لمعدل الربح أدناه الذي يتم توزيعه في نهاية كل ربع سنة .متوسط الربح المتوقع 
هو 4% سنويا إذا تم االستمرار به حتى تاريخ االستحقاق.

مسموح، لن يتم دفع اي عوائد عن االرباع غير المكتملةمسموح بشرط ان يكون الرصيد المتبقي اكثر من ادنى حد لمبلغ االستثمار

االسترداد الجزئي االسترداد المبكربرنامج المكافآت

مشمول

درهم إماراتي ربع سنوي عند نهاية كل ربع

برنامج المكافآت

هوية ا
مارات                        جواز السفر

ا�سم:                               السيد           السيدة               ا´نسة    

تاريخ الميالد:الجنسية:

نوع بطاقة الهوية:

الجنس:الهاتف  المتحرك:

تاريخ االنتهاء:رقم الهوية:

رقم حساب العميل:

مكان الميالد: اليوم / الشهر / السنة

اليوم / الشهر / السنة

البريد االلكتروني:

هوية ا
مارات                        جواز السفر نوع بطاقة الهوية:

الجنس:العالقة بالقاصر:

اليوم / الشهر / السنةتاريخ االنتهاء:رقم الهوية:

المدينةالبلد

ذكر                         أنثى

مكان الميالد:تاريخ الميالد:الجنسية: المدينةالبلداليوم / الشهر / السنة

ذكر                         أنثى

عدد السنوات في بلد ا�قامة: بلد ا�قامة:

مصدر الدخل:          الراتب                                       شركة خاصة                                                 مدخرات عائلية                                     آخر

الوظيفة:

الحالة االجتماعية:

رب العمل:

الدخل الشهري:

رقم الحساب
(اذا كان حساب منفصل عن حساب القاصر): ا�سم:                               السيد           السيدة               ا´نسة    

بيانات العميل/الوصي

البيانات الشخصية للمستفيد أو الوصي ومعلومات عن مصدر الدخل

أعزب متزوج

المبلغ المودع با°رقام:

المبلغ المودع كتابة:

درهم إماراتي
نقد¼شيك@تحويل مصرفي@

حساب العميل نوع المنتج إعادة االستثمار من حساب قائم@@

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 مطلوبÉ حسب لوائح وأنظمة الدولة التي تعتبر مقيمÉ بها �غراض ضريبية

يتم ملؤه فقط إذا كان مختلفÉ 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؟

سنوات 3



@
@@

     ً    

Booster 12  ستمارة طلب�إيصال رسمي 

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

نقد¾إعادة 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 لÒبالغ 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 يومÉ 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
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شركة الصكوك الوطنية شركة الشخص الواحد مساهمة خاصة، هي شركة مرخصة وتشرف عليها هيئة ا�وراق المالية والسلع بموجب ترخيص رقم 301035

مباني الحضيبة للجوائز، بلوك C، الطابق 6، شارع الثاني من ديسمبر، دبي.

االشروط وا�حكام

تنطبــق هــذه الشــروط وا�حــكام ("الشــروط وا�حــكام") والتــي تعــدل مــن وقــت إلــى آخــر ، جنبــٌا إلــى جنــب مــع أي شــروط وأحــكام محــددة إضافيــة (فــي 
حــال وجودهــا) علــى المنتــج وتخضــع لهــا العالقــة بيــن شــركة الصكــوك الوطنيــة (شــركة الشــخص الواحــد مســاهمة خاصــة) ("الشــركة") والعميــل 
("مقــدم الطلــب") يحــق للشــركة حصريــٌا تعديــل أو إضافــة، أو حــذف أي بنــد مــن هــذه الشــروط وا�حــكام فــي أي وقــت إلــى المــدى الــذي يســمح بــه 
القانــون وذلــك كمــا تنــص عليــه نشــرة اصــدار الصكــوك الوطنيــة، وعليــه يتــم إبالغ العميــل مســبقٌا عبــر أي وســيلة معقولــة بهــذه التغيــرات،. مــا لــم 
تنــص هــذه الشــروط وا�حــكام علــى خالف ذلــك، يعتبــر العميــل قــد وافــق علــى هــذه التغييــرات إذا اســتمر بالتعامــل مــن خالل المنتــج بعــد تســلمه 

لÒخطار وفي غضون 7 أيام يجب إرسال إشعار إلى الشركة في حال عدم الموافقة  أو يعتبر قد وافق ما لم يعترض عليه.

1. إن الحــد ا�دنــى وا�قصــى لمبلــغ االســتثمار ومــدة االســتثمار لــكل عميــل كمــا هــو موضــح فــي تفاصيــل المنتــج القســم (د) مــن نمــوذج الطلــب هــذا. 
بإمــكان العميــل الواحــد التســجيل فــي معــامالت متعــددة ، ولكــن الحــد ا�قصــى لــكل عميــل واحــد  كمــا هــو موضــح فــي تفاصيــل المنتــج ، القســم (د) 

من نموذج الطلب هذا. تخضع مبالغ االستثمار التي تتجاوز الحد ا�قصى لكل عميل واحد لمراجعة إدارة الشركة والموافقة عليها.

2. المنتــج مبنــي علــى اســاس إتفاقيــة المضاربــة، والتــي يوافــق العميــل علــى أنــه قــد قرأهــا وفهمهــا وقبلهــا حيــث يقــوم العميــل (مالــك الصنــدوق 
أو"رب المــال") بتفويــض الشــركة (مديــر الصنــدوق أو" المضــارب") الســتثمار أموالــه وفقــا لمبــادئ الشــريعة ا
سالميــة، وبالطريقــة التــي تعتبرهــا 

الشركة مالئمة حسب تقديرها الخاص.

3. ســيتم اســتثمار االمــوال الموجــودة فــي المنتــج فــي وعــاء اســتثماري مشــترك مــع أمــوال مــن الشــركة و عــمالء اخريــن (وعــاء اســتثمارات المضاربــة).  
وتتولــى الشــركة إدارة وعــاء اســتثمارات المضاربــة وتــوزع ا�ربــاح الناتجــة بيــن العــمالء والشــركة حســب نشــرة إصــدار الصكــوك الوطنيــة  التــي ســيتم 

تقديمها لي بناء على طلبي.

4. يقــر العميــل بــأن هــذه الشــروط وا�حــكام ال تتضمــن مــا قــد يعتبــر ضمــانÉ أو بيــانÉ مــن الشــركة لÚربــاح أو أي ضمــان لســداد أي جــزء مــن الحصــة الكاملــة 
مــن أمــوال المضاربــة. ويــدرك العميــل أن جميــع ا�مــوال المودعــة فــي وعــاء اســتثمارات المضاربــة (بمــا فيهــا رأس مــال المضاربــة ا�صلــي) عرضــة لخســائر 
محتملــة قــد تنتــج عــن خســارة أصــول المضاربــة التــي مــن شــأنها أن تؤثــر علــى المبلــغ ا�ساســي مــن ا�مــوال المودعــة مــن قبــل العــمالء فــي حســاب 

المضاربة.

5. حماية رأس المال طبقا للفتوى المتوفرة على موقعنا
https://www.nationalbonds.ae/shariascompliance

6. للمنتجات ذات التوزيع الدوري حسب مقتضى الحال، يشار إلى الشھر للداللة على شھر في السنة و الفترة الربعية للداللة على ثالثة أشهر في السنة والفترة 
النصف سنوية للداللة على 6 أشهر في السنة و الفترة السنوية للداللة على 12 شھر¼ في السنة، ومجموع كل الفترات يشير إلى مدة االستثمار. تاريخ بدء كل 

فترة الحقة للفترة ا�ولى يكون دائمÉ هو اليوم الذي يلي تاريخ استحقاق الفترة المنقضية.

7. عنــد تنفيــذ طلــب االشــتراك فــي منتــج بعملــه تختلــف عــن عملــة المنتــج ، ســيتم تطبيــق أســعار الصــرف الســائدة عنــد وقــت إجــراء المعاملــة ســواء 
كان ذلك االكتتاب واالسترداد وتوزيع ا�رباح واالستحقاق.

8. ســيتم تطبيــق عوائــد مختلفــة علــى منتجــات مختلفــة كمــا هــو موضــح فــي تفاصيــل المنتــج ، القســم (د) مــن نمــوذج الطلــب هــذا. ســتدفع لــك 
الشــركة العائــد المتوقــع المطبــق علــى منتجــات معينــة كمــا هــو موضــح فــي تفاصيــل المنتــج ، القســم (د) مــن نمــوذج الطلــب هــذا. ولكــن يتــم 
احتســاب العائــد الفعلــي علــى المنتــج فــي نهايــة الســنة. إذا كان العائــد الفعلــي أعلــى مــن العائــد المتوقــع ، يحــق للشــركة الحصــول علــى الفــرق كحافــز 
أداء أمــا إذا كان العائــد الفعلــي أقــل مــن العائــد المتوقــع ، فــإن الشــركة قــد تتبــرع بالفــرق مــن مواردهــا الخاصــة بكامــل إرادتهــا ومــن دون أي التــزام منها 

بذلك .

9. خالل يومــي عمــل ( فــي أي يــوم بــخالف يــوم الجمعــة أو الســبت أو أي عطلــة عامــة معلنــة رســميٌا وتكــون البنــوك فــي ا
مــارات العربيــة المتحــدة 
مفتوحــة للعمــل المنتظــم) مــن تاريــخ التأكيــد علــى ا�مــوال، تقــوم الشــركة بإرســال خطــاب بكافــة التفاصيــل المتعلقــة بتاريــخ فتــح الحســاب وتاريــخ 

استحقاق الصكوك وجدول توزيع العوائد وذلك إلى البريد االلكتروني المذكور في نموذج الطلب هذا.

10. عنــد توزيــع ا�ربــاح ، ســيتم إيــداع ا�ربــاح فــي حســاب العميــل علــى شــكل صكــوك ادخــار ، والتــي يمكــن ســحبها فــي أي وقــت عنــد الطلــب. عنــد 
اســتحقاق مــدة االســتثمار ، ســيتم اتخــاذ إجــراء بنــاًء علــى اختيــار العميــل المحــدد فــي القســم (هـــ) مــن نمــوذج الطلــب هــذا. فــي حــال اختيــار العميــل 

بإصدار صكوك ادخار ، يمكن استرداد الصكوك في أي وقت عند الطلب.

11. ســوف يكــون هنــاك فتــرة إغالق للصكــوك الصــادرة عــن نمــوذج الطلــب هــذا وللفتــرة المحــددة فــي تفاصيــل المنتــج ، القســم (د) مــن نمــوذج الطلــب 
هــذا ، وبعــد ذلــك يمكــن اســتردادها كلًيــا أو جزئًيــا فــي أي وقــت مــا لــم يذكــر خالف ذلــك فــي تفاصيــل المنتــج ، القســم (د) مــن نمــوذج الطلــب هــذا. 
ســيتم دفــع عوائــد االســترداد المبكــر وفًقــا لتفاصيــل المنتــج ، القســم (د) مــن نمــوذج الطلــب هــذا ، لÚربــاع الســنوية اوالمــدة غيــر المكتملــة. يمكــن 

استرداد مبلغ 5 (خمسة) ماليين درهم كحد أقصى شهرًيا مع فترة إخطار مسبق تبلغ 7 أيام.

12.عندمــا يختــار العميــل ان تتــم عمليــة اســترداد الصكــوك عــن طريــق رمــز المــرة الواحــدة (OTC) ، ســيكون أمــام العميــل 15 يــومÉ فقــط مــن تاريــخ 
اســتالم الرمــز 
تخــاذ إجــراءات االســترداد. إذا لــم يتــم إجــراء االســترداد خالل المــدة المحــددة، فســيتم تعويــض العميــل عــن هــذا المبلــغ ليتــم اســترداده 

من خالل إصدار صكوك ادخار جديدة في حسابه. تطبق الشروط وا�حكام.

13.عندمــا يختــار العميــل ان يتــم تســليمه شــيك لعمليــة االســترداد، فســيكون هــذا الشــيك صالــحÉ لمــدة 180 يــومÉ فقــط. إذا لــم يتــم صــرف هــذا 
الشيك خالل المدة المحددة، فسيتم تعويض العميل عن هذا المبلغ من خالل إصدار صكوك ادخار جديدة في حسابه.

14. ســتقوم الشــركة بتطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة بشــكل منفصــل علــى الخدمــات المقدمــة اعتبــارا مــن 1 ينايــر 2018 بموجــب المرســوم االتحــادي 
رقم (8) لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة وقرار مجلس الوزراء (52) لسنة 2017 بشأن الالئحة التنفيذية، حسب االقتضاء.

15. للمنتجــات ذات التوزيــع الربــع ســنوي لÚربــاح حســب مقتضــى الحــال ، لــن يتــم دفــع أي عوائــد عــن ا�ربــاع غيــر المكتملــة. المبالــغ التــي تزيــد عــن 10 
(عشــرة) مالييــن درهــم أو مــا يعادلهــا بعــمالت أخــرى قــد تســتغرق مــا يصــل إلــى 7 أيــام عمــل ليتــم اســتردادها.تفاصيل االســترداد الجزئــي كمــا هــو 

موضح في تفاصيل المنتج ، القسم (د) من نموذج الطلب هذا.

16. يتعهــد العميــل بــأن ا�مــوال المســتخدمة لÒشــتراك بهــذا المنتــج هــي مــن مصــدر شــرعي، وأن الطريقــة التــي تمــت بهــا عمليــة ا
شــتراك بهــذا 
المنتــج ال تتعــارض مــع القواعــد وا�حــكام المطبقــة مــن قبــل الســلطات الرقابيــة المكلفــة بتطبيــق كافــة التعليمــات الرقابيــة وا�وامــر القضائية الصادرة 

عن محاكم دولة ا
مارات العربية المتحدة.

17. قــد تقــوم الشــركة بالتدقيــق فــي البيانــات الشــخصية المقدمــة مــن قبــل العميــل والمتعلقــة بهويتــه أو هويــة أي شــخص آخر ورد اســمه في نموذج 
الطلب هذا ومصدر ا�موال المستثمرة.

18. فــي حــال كان المتقــدم بالطلــب يمثــل كيانــآ اعتباريــآ، أو وصيــآ أو حافظــآ أو حارســآ قضائيــآ او الممثــل لتركــة شــخص متوفــى، يجــب عليــه تقديــم 
دليــل مقبــول للشــركة وموزعيهــا المعتمديــن يؤكــد مــن خاللــه أن الشــخص الموقــع علــى الطلــب يتمتــع بالحــق القانونــي والتفويــض المعتمــد للقيــام 

بذلك.

19. وفــقÉ لتقديــر الشــركة الخــاص ،فــي بعــض المنتجــات ســيكون المشــتركين مــن ا�فــراد مؤهليــن لدخــول الســحب بفرصــة واحــدة لــكل صــك للفــوز 
بالجائــزة الكبــرى المليــون درهــم  وأي ســحوبات أخــرى ستنشــأ مــن وقــت ´خــر. ال يحــق للمؤسســات التــي تســتثمر فــي هــذا المنتــج دخــول الســحوبات 

على الجوائز.

20. يقر العميل ويؤكد ويوافق على أن للشركة الحق في قبول كل أو جزء من مبلغ االستثمار المطلوب وفًقا لتقديرها الخاص.

21. يمكــن للوصــي الطبيعــي أو القانونــي ا
شــتراك بالمنتــج باســم القاصريــن الذيــن يكــون وصيــآ عليهــم مــن خالل تقديــم إثبــات قانونــي يثبــت حقــه 
القانونــي فــي القيــام بذلــك. يجــب علــى القاصريــن الذيــن يبلغــون مــن العمــر 21 عــامÉ تقديــم المســتندات الالزمــة 
ثبــات هويتهــم عمرهــم وتوقيعهــم 

قبل أي معاملة استرداد.

22. يؤكــد العميــل علــى أنــه يتمتــع بالحــق القانونــي الكامــل والصالحيــة الســترداد هــذا المنتــج، ســواء أن كان ذلــك لشــخصه أو لصالــح شــخص آخــر أو 
مؤسسة.

23. ال يمكن نقل ملكية هذا المنتج في أي وقت. في حال وفاة العميل ال سمح اÜ، تشكل قيمة المنتج جزء¼ من تركة العميل المتوفى.

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

25.  ال تتحمــل الشــركة المســؤلية عــن أي خســارة قــد تحــدث أثنــاء نقــل نمــاذج الطلــب أو تعليمــات الســداد أو شــهادات الصكــوك أو أي مســتندات 
أخرى أثناء عملية التقديم ما لم تكن تلك الخسارة ناتجة عن الشركة.

26. فــي حالــة التحويــل البنكــي ،  الشــركة ليســت مســؤولة عــن أي تأخيــر مــن البنــوك التــي تقــع خــارج ســيطرة الشــركة وعمليــة إصــدار الصكــوك 
مرهونة باستالم ا�موال في حساب الشركة.

27. المحاكــم المدنيــة لدولــة ا
مــارات العربيــة المتحــدة هــي الجهــة المختصــة حصــريÉ بالفصــل فــي أي نزاعــات قــد تنشــأ نتيجــة لمــا يتضمنــه هــذا 
المستند.

28.إن الشــركة، بصفتهــا مؤسســة ماليــة معتمــدة ،مفوضــة بتنفيــذ كافــة التعليمــات التنظيميــة ذات الصلــة وا�وامــر القضائيــة الصــادرة عــن محاكــم 
دولة ا
مارات العربية المتحدة ويجوز لها أن تقوم بتجميد أرصدة الحسابات بموجب التعليمات الصادرة لها.

29. تحتفــظ الشــركة بالحــق فــي إرســال الرســائل والوثائــق ا�خــرى بالبريــد ا
لكترونــي أو العــادي وال تتحمــل المســؤلية عــن أي ضــرر أو خســارة تنتــج عــن 
ذلك.

30. تحتفــظ الشــركة بالحــق فــي إدخــال أي تغييــرات تشــغيلية ال تؤثــر علــى حقــوق العميــل فــي أي وقــت ؛ خالف ذلــك ، يجــب إرســال إخطــار فــي غضــون 
7 أيام إلى العميل الذي يعتبر قد وافق ما لم يعترض عليه.

ــة، وبهــذا يقــر  ــد ا
لكترونــي أو المكالمــات الهاتفي 31. يحــق للعميــل إصــدار تعليمــات 
جــراء المعــامالت علــى حســابه عــن طريــق الفاكــس أو البري
العميــل بأنــه علــى درايــة كاملــة بــأن إجــراء المعــامالت عــن طريــق الفاكــس أو البريــد ا
لكترونــي أو المكالمــات الهاتفيــة غيــر آمنــة ويمكــن العبــث بهــا، 
كمــا يخلــي الشــركة مــن أي مســؤولية نتيجــة قــراره بإجــراء المعــامالت عــن طريــق الفاكــس أو البريــد ا
لكترونــي أو المكالمــات الهاتفيــة فــي مــا يتعلــق 

بأي من أو كل حساباته مع الشركة أو في ما يتعلق بأي اتصاالت أخرى عن طريق الفاكس أو البريد ا
لكتروني أو المكالمات الهاتفية مع الشركة.

32. يتعهــد العميــل بنقــل ملكيــة المنتــج الصــادرة بموجــب هــذا الطلــب إلــى الشــركة الســترداد ا�مــوال فــي حــال ُطلــب منــه القيــام بذلــك مــن قبــل 
الشركة في حال تصفية وعاء مضاربة الشركة وفقا لمستند طرح الشركة.

33. يوافــق العميــل علــى أنــه يجــوز للشــركة، وفــقÉ لتقديرهــا الخــاص ودون التزامهــا بإبــداء ا�ســباب للعميــل ، رفــض تنفيــذ طلــب االشــتراك فــي المنتج 
الخاص به.

34. تخضــع هــذه الشــروط وا�حــكام الــي القوانيــن المعمــول بهــا فــي دولــة ا
مــارات العربيــة المتحــدة ، كمــا هــو مطبــق فــي إمــارة دبــي ، شــريطة أال 
تتعارض هذه القوانين مع قواعد ومبادئ الشريعة ا
سالمية ، وفي تلك الحالة فإن قوانين ومبادئ الشريعة ا
سالمية هي التي تسود.

القسم هـ - في تاريخ إستحقاق الصكوك ، الرجاء عمل التالي بمبلغ االستثمار وا°رباح:

إصدار صكوك لمدة سنة واحدة بمعدل الربح السائد بنفس عملة االستثمارإصدار صكوك ادخار بالدرھم ا
ماراتي

عند استحقاق رأس المال ، سوف يتم إصدار صكوك لمدة سنة واحدة بمعدل الربح السائد في وقت التجديد ، ما لم يحدد خالف ذلك 
سيتم إيداع توزيع ا�رباح إلى حساب مقدم الطلب على شكل صكوك ادخار


