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صكوك االدخار
الشروط و ا�حكام

تم مراجعة هذه الوثيقة، وستكون سارية المفعول اعتبار� من يناير 2023



1

الشروط وا	حكام المنطبقة على صكوك االدخار  

تسري هذه الشروط وا	حكام على صكوك االدخار الصادرة من شركة الصكوك الوطنية (شركة الشخص الواحد مساهمة خاصة) ("الشركة") وتحكم العالقة بين الشركة وحامل   .1
الصكوك.

إن هذه الشروط واالحكام ال يقصد بها أن تكون شاملة ويخضع مضمونها بأكمله لما تشمله المعلومات والشروط الواردة تفاصيلها في نشرة إصدار الشركة والتي يمكن الوصول   .2
إليها عبر الموقع االلكتروني الرسمي للشركة.

تحتفظ الشركة بحقها ووفق تقديرها المطلق  في تعديل أو إضافة أو إلغاء أي بند من هذه الشروط وا	حكام في أي وقت بقدر ما تسمح به ا	نظمة القانونية وأن تقوم بإخطار حامل   .3
الصكوك بهذه التغييرات مسبق± عبر أي وسيلة معقولة. ما لم ينص على خالف ذلك في هذه الشروط وا	حكام، يعتبر حامل الصكوك قد قبل هذه التغييرات في حال استمراره في 

التعامل مع الشركة فيما يتعلق بصكوك االدخار بعد تسلمه هذا ا²خطار.

مقدمة عن صكوك االدخار  

صكوك االدخار هي أول حل مالي من نوعه متوافق مع الشريعة ا²سالمية تقدمه الشركة لحاملي الصكوك لتمكنهم من استثمار مدخراتهم بهدف جمع الثروة الضرورية والحفاظ عليها   .4
وصوًال إلى ا	مان المالي وتحقيق طموحات المستقبل.

يتم إصدار صكوك االدخار على أساس عقد المضاربة ا²سالمي، حيث يقوم حامل الصكوك (رب المال) بتفويض الشركة (المضارب) باستثمار وإدارة أمواله استناد¸ إلى مبادئ الشريعة   .5
ا²سالمية وبالطريقة التي تعتبرها الشركة مالئمة حسب تقديرها المطلق .

يتم استثمار أموال حامل الصكوك في وعاء استثماري مشترك، أى  يضم أموال الشركة وأموال حملة الصكوك ا¿خرين، وتتولى الشركة إدارتها واستثمارها وفق± 	حكام ومبادئ الشريعة   .6
ا²سالمية.

صك االدخار يمثل حصة شائعة في ملكية أصول الوعاء االستثماري المشترك ويمثل كذلك الحق في الحصول على حصة من ا	رباح الموزعة الناتجة عن االستثمارات المشتركة.  .7
يشارك حامل الصكوك في ا	رباح و يتحمل الخسائر التي ال يد للمضارب فيها، إن وجدت. فإن تعدى المضارب أو أخطأ أو قّصر أو خالف شروط المضاربة كان ضامنا. ال تتضمن هذه   .8

الشروط وا	حكام ما يمكن تفسيره على أنه ضمان أو تعهد من قبل الشركة بضمان ا	رباح أو رأس المال.
في الوقت الحالي، تقدم الشركة من مالها الخاص ووفق تقديرها المطلق لحملة صكوك االدخار، من ا	فراد، فرص الفوز بجوائز دورية. ويحق للشركة تعديل أو استبدال أو إلغاء أي جائزة   .9

ذات صلة بصكوك االدخار. وال تشكل هذه الجوائز جزًء مكمًال من صكوك االدخار وال يجب أن ُتفّسر على أّنها إلتزام على الشركة تجاه حامل الصكوك.

تعتبر المقدمة أعاله جزءا ال يتجزأ من الشروط وا	حكام  

إصدار صكوك االدخار  

سعر شراء صك االدخار ثابتة ال يتغير، وال يعني ذلك ضمان رأس المال أو ا	رباح حيث إن أرباح وخسائر صكوك االدخار تظهر في عددها وليس في قيمتها (خاضع± للبنود المنصوص   .10
عليها في هذه الوثيقة 24 و25). فإذا كانت هناك أرباح، سيزداد عدد صكوك االدخار الخاصة بحامل الصكوك، وبالمقابل، إذا كانت هناك خسارة، سينخفض عدد صكوك االدخار بالطريقة 

نفسها.
يتم إصدار صكوك االدخار باسم حامل الصكوك سواء كان فرد¸ أو شركة بعد تعبئة  طلب ا²صدار بالكامل وتقديمه برفقة جميع الوثائق المطلوبة. كما يمكن أيضا إصدار صكوك االدخار   .11
باسم القاصر تحت سن الـ  21 عام±، و يمكن فقط للقاصر بعد تجاوز سن 21 أو الولي عليه أو ا	مين عليه أو القيم عليه أو الوصي القانوني عليه استرداد صكوك االدخار وإستالم مبلغ 

االسترداد. ويمكن كذلك إصدار صكوك االدخار كهدايا لÏفراد، ولكن يمكن فقط للمستفيد القانوني من الهدية استرداد صكوك االدخار وإستالم مبلغ االسترداد.
يتم إصدار صكوك االدخار بالعملة ا²ماراتية فقط، وأقل عدد يمكن إصداره في طلب واحد هو 10 صكوك.  .12

يمكن لحامل الصكوك االستثمار في صكوك االدخار في أي وقت ودفع سعرها عبر أي طريقة سداد مقبولة للشركة، ومن ثم  يتم إصدار صكوك االدخار فقط بعد تسلم الشركة للمبلغ   .13
المستحق.

يمكن لحامل الصكوك طلب خطة مفتوحة ا	جل الستثمار مبلغ محدد في صكوك االدخار كل شهر وذلك من خالل أمر دفع متكرر.  .14
في حالة الدفع بواسطة بطاقات االئتمان أو الخصم المباشر، يتم دفع رسم االشتراك في وقت استرداد صكوك االدخار ويتم إعفاء حامل الصكوك من دفعه إذا تم االحتفاظ بصكوك   .15

االدخار لمدة 24 شهر¸. يعادل رسم االشتراك نسبة 2% (ال تقل عن 15 درهم) من قيمة صكوك االدخار المستردة وتخصم من مبلغ االسترداد.
في حالة وجود أمر دفع شهري متكرر، سيتم تطبيق رسم اشتراك 0.5٪ (15 درهم كحد أدنى) من إجمالي المبلغ المسترد في حالة استرداد المبلغ المستثمر أو إلغاء الخطة قبل   .16

اتمام 12 دفعة شهرية. 
في حال رغبة المشترك تعديل أمر الدفع المتكررالقائم، يتم عمل أمر دفع جديد ويلغى أمر الدفع المتكرر، وفي هذه الحالة يتم سداد رسم االشتراك بحسب خطة الدفع كما هو مذكور   .17

في البند رقم 16.

ا	رباح المستحقة وتوزيعها  

يتم حساب صافي ا	رباح عند نهاية كل سنة ميالدية على أساس التصفية ويتم توزيع حصة حامل الصكوك بعد ذلك.  .18
يستحق كل صك ادخار حصة في ا	رباح الموزعة عن كل سنة ميالدية، ومن ثم يتم توزيع االرباح على طريقة ا	وزان (وفق البنود 22 و23) بحسب فترة االحتفاظ بالصكوك منذ تاريخ   .19

إصدارها.
في حال استرداد قيمة صكوك االدخار خالل سنة ميالدية، يكون وزن صكوك االدخار المستردة قبل اكتمال فترة االحتفاظ المحددة بـ 90 يوم± هو 40%، ويكون الوزن 60% لصكوك   .20
االدخار المستردة بعد اكتمال فترة االحتفاظ المحددة بـ 90 يوم± وقبل مرور 180 يومَا، بينما يكون الوزن 80% لصكوك االدخار المستردة بعد مرور 180 يوم± وقبل اكتمال 360 يوم±، 

وأخير¸ يكون الوزن 100% لصكوك االدخار المستردة بعد اكتمال 360 يوم±.
في حال االحتفاظ بصكوك االدخار إلى وقت حساب ا	رباح يكون الوزن 100%، ولكن يتم دفع الربح المستحق اعتماد¸ على اكتمال فترات االحتفاظ  وفقا للبند رقم 22، وفي حال تم   .21

استرداد صكوك االدخار قبل اكتمال فترات االحتفاظ المحددة، يتم خصم مبلغ الربح المتبقي من حامل الصكوك وتحويله لصالح وعاء االستثمار المشترك. 
يتم توزيع ا	رباح المستحقة على صكوك االدخار بإصدار صكوك ادخار إضافية، ويتم إصدارها في حال كان إجمالي مبلغ ا	رباح المستحقة للعميل 10 درهم أو أكثر، ويتم اصدارها فقط   .22

بمضاعفات الـ 10 دراهم. إذا كان مبلغ ا	رباح المستحقة أقل من 10 درهم أو أن المبلغ ليس من مضاعفات الـ 10 دراهم، فإن المبلغ المتبقي يسمى في هذه الحالة الربح المتبقي.
يظل الربح المتبقي متاح± للعميل طوال مدة السنة المالية. ويمكن للعميل خالل تلك الفترة زيادة مدخراته لتصل إلى 10 درهم وتحويلها إلى صكوك ادخار أو سحب المبلغ.   .23

تدفع ا	رباح المستحقة على صكوك االدخار للعميل عند توزيع ا	رباح السنوية فقط في حال االحتفاظ بصكوك االدخار لمدة ال تقل عن 30 يوم±، وبخالف ذلك سيتم خصم ا	رباح   .24
المستحقة من حساب حامل الصكوك وتحويله لصالح وعاء االستثمار المشترك. 

الجوائز والسحوبات  

حملة صكوك االدخار المتأهلين يحق لهم المشاركة في السحوبات على الجوائز التي تجريها الشركة.  .25
يتم نشر المعلومات الخاصة بالسحوبات على الجوائز والتي تشمل الجوائز وشروط التأهل للسحوبات والفرص وتواريخ السحوبات عبر الموقع االلكتروني الرسمي للشركة.  .26

يتم تسليم الجوائز النقدية إلى حامل الصكوك  في شكل صكوك ادخار إضافية.  .27
الجوائز غير قابلة التحويل ال يمكن دفعها أو تحويلها أو إيداعها لصالح أي شخص أو حساب آخر بخالف الفائز.  .28

قرارات الشركـة وسجالتـها فيما يتعلق بالجوائز سيـكون نهائيـ± وملزم± من النـاحية القانونية.  .29
يتم اختيار الفائزين بشكل عشوائي عبر السحوبات التي تتم باستخدام نظام الكتروني  تحت إشراف دائرة التنمية االقتصادية بدبي أو حسبما ما تقتضيه ا	نظمة واللوائح من وقت   .30

إلى آخر.
يمكن للشركة االتصال بالفائزين على العنوان المبين في سجالت الشركة أو عبر أي وسيلة أخرى من وسائل االتصال حسب تقدير الشركة المطلق.  .31
يتم ا²عالن عن نتائج السحوبات على الجوائز عبر الرسائل النصية القصيرة وعبر الموقع االلكتروني الرسمي للشركة أو حسبما تراه الشركة مناسب.  .32

تحتفظ الشركة بالحق في االتصال بالفائز ²جراء مقابلة صحفية والتقاط صور فوتوغرافية، وفي حال رفض الفائز فإن الشركة لها الحق في حجب الجائزة عن الفائز أو الفائزة.  .33
تحتفظ الشركة بالحق الكامل في تقديم معلومات عن الفائزين بالجوائز في أية وسيلة إعالمية.  .34

يحق لموظفي الشركة امتالك صكوك االدخار ولكن ال يحق لهم االشتراك في السحوبات.  .35
ال يحق لصكوك االدخار الصادرة لدعم معامالت المرابحة من البنوك و المصارف والمؤسسات المالية المعتمدة، المشاركة في السحوبات على الجوائز إال بعد مرور 30 يومَا على إصدارها.  .36

ادارة الحسابات، استرداد صكوك االدخار ونقل ملكيتها  

يمكن تقديم طلب استرداد صكوك االدخار من خالل االتصال بمركز خدمة عمالء الشركة، حيث يتم التأكد والتحقق من المعلومات الشخصية أو أي وسيلة تراها الشركة مناسبة.   .37
يمكن استرداد صكوك االدخار عن طريق الشيك أو التحويل البنكي (فقط للعمالء المقيمين خارج الدولة)، ويتم خصم أية رسوم أخري عبر أي مزود خدمة خارجي (إن وجدت) من 

قيمة المبلغ المسترد. حيث يتم تنفيذ معاملة طلب االسترداد خالل فترة ال تتجاوز 5 أيام عمل.
يمكن االسترداد الفوري بقيمة 10,000 درهم أو أقل في اليوم الواحد لكل حساب من بعض المراكز المختارة لدى الشركة ومن ثم يتم خصم رسوم  االسترداد من المبلغ المسترد.  .38
ستقوم الشركة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بشكل منفصل على الخدمات التي سيتم تقديمها في أو بعد 1 يناير 2018، وفق± لما هو منصوص عليه في المرسوم االتحادي رقم   .39

(8) لسنة 2017 بشأن قرار ضريبة القيمة المضافة حسب قرار مجلس الوزراء (52) لسنة 2017 بشأن الالئحة التنفيذية، حسب مقتضى الحال.

عندما يختار العميل ان تتم عملية استرداد الصكوك عن طريق رمز المرة الواحدة (OTC) ، سيكون أمام العميل 15 يوم± فقط من تاريخ استالم الرمز ²تخاذ إجراءات االسترداد. إذا لم   .40
يتم إجراء االسترداد خالل المدة المحددة، فسيتم تعويض العميل عن هذا المبلغ ليتم استرداده من خالل إصدار صكوك ادخار جديدة في حسابه. تطبق الشروط وا	حكام.

عندما يختار العميل ان يتم تسليمه شيك لعملية االسترداد، فسيكون هذا الشيك صالح± لمدة 180 يوم± فقط. إذا لم يتم صرف هذا الشيك خالل المدة المحددة، فسيتم تعويض   .41
العميل عن هذا المبلغ من خالل إصدار صكوك ادخار جديدة في حسابه.

يجب االحتفاظ بصكوك االدخار لمدة ال تقل عن 30 يوم± من تاريخ ا²صدار قبل التمكن من استردادها و 60 يوم± عند اصدارها بواسطة بطاقات االئتمان أو الخصم المباشر. وال ينطبق   .42
هذا الشرط على صكوك االدخار الصادرة كجوائز أو أرباح أو الصادرة لدعم  معامالت التمويل من المصارف أو المؤسسات المالية المعتمدة عبر معامالت المرابحة.

يقر حامل الصكوك  بأن له الحق والصالحية الكاملة السترداد صكوك االدخار، سواء كان هذا االسترداد قد تم لصالحه أو لصالح شخص أو مؤسسة أخرى بعد تقديم الوثائق والمستندات   .43
المطلوبة من قبل الشركة.

يمكن نقل ملكية صكوك االدخار الصادرة لدعم معامالت المرابحه إلى أي طرف ثالث شريطة إخطار الشركة مسبق± وموافقتها على ذلك ا²جراء.  .44
في حال وفاة حامل  الصكوك تصرف جميع االموال المتبقية في حسابه أي بما يعادل قيمة الصكوك االمملوكة له بموجب إشعار كتابي صادر عن المحكمة  المختصة وذلك من خالل   .45

شيك موجه إلى المحكمة المختصة وبعد ثم، يتم صرفه وتوزيع قيمته بمعرفة المحكمة حسب القوانين المعمول بها في دولة ا²مارات العربية المتحدة .

شروط عامه  

يوافق ويقر حامل الصكوك على االلتزام بالشروط وا	حكام الواردة في هذه الوثيقة ونشرة ا²صدار الصادرة من قبل الشركة.  .46
تحتفظ الشركة بالحق في رفض طلب إصدار صكوك االدخار 	ي شخص حسبما تراه الشركة مناسب دون إبداء أسباب.  .47

يتعهد حامل الصكوك  بأن ا	موال التي يستخدمها في شراء صكوك االدخار ذات مصدر شرعي وأنه ال يقوم باالنتفاع من الصكوك من أجل أي غرض يعتبر غير قانوني، أو غير جائز   .48
شرع± أو متعارض مع قواعد وأحكام الشريعة ا²سالمية أو مع القواعد واالحكام المطبقة من قبل السلطات الرقابية المكلفة بتطبيق كافة التعليمات الرقابية وا	وامر القضائية الصادرة 

عن محاكم دولة ا²مارات العربية المتحدة.
يتعهد حامل الصكوك  بنقل ملكية صكوك االدخار الصادرة بموجب هذا الطلب أو أي من الطلبات التي تلي ذلك إلى الشركة السترداد ا	موال في حال طلب منه القيام بذلك من   .49

قبل الشركة في حال تصفية مضاربة الصكوك الوطنية استناد¸ للشروط واالحكام للشركة.
تحتفظ الشركة والمراكز المعتمدة عند اصدار صكوك االدخار بحقها في تدقيق البيانات الشخصية المقدمة من قبل حامل الصكوك والمتعلقة بهويته أو هوية أي شخص آخر ورد   .50

اسمه في نموذج الطلب ومصدر ا	موال المستثمرة.
في حال كان المتقدم بالطلب مؤسسة أو القيم على أو ا	مين على أو المتسلم لتركة شخص متوفي، يجب على المتقدم بالطلب تقديم ما يثبت إثبات± مقبوًال للشركة وموزعيها   .51

المعتمدين والتي تؤكد أن الشخص الموقع على الطلب لديه الصالحية والحق  للقيام بذلك.
يحق لÏولياء وا	وصياء القانونيون شراء الصكوك باسم القصر شرط أن يقدم الوصي المستندات والوثائق القانونية التي تثبت حقه كولي أو وصي على الشخص القاصر أو ا	شخاص   .52

القصر. ويتوجب علي القصر أن يقوموا عند بلوغهم سن الواحد والعشرين بإبراز وثائق إثبات الهوية والعمر ونموذج التوقيع قبل إبرام أي معاملة إسترداد.   
تكون هذه الشروط وا	حكام ملزمة على حامل الصكوك والشركات والمؤسسات وخلفائهم والمصرح بالتنازل لهم، وورثتهم و/أو ممثليهم القانونيين.  .53

ال يوجد في هذه الشروط وا	حكام ما يلزم الشركة أو حامل الصكوك على سداد فوائد أو تسلم فوائد على أي مبالغ مستحقة تتعارض مع أحكام الشريعة، أو القيام بأي شي غير   .54
مقبول بموجب أحكام الشريعة ا²سالمية.

االمتثال الفوري 	ي طلب أو إخطار من الشركة تطالب فيه بأي معلومات أو وثائق يكون من المعقول أن تطلبها الشركة من حامل الصكوك.  .55
حامل الصكوك مسؤول بشكل حصري عن إبالغ الشركة بأية تغييرات في المعلومات.  .56

الشركة غير مسؤولة عن أي فقدان أي طلبات أو تعليمات الدفع أو شهادات الصكوك أو أية وثائق أخرى أثناء عملية التقديم إال في حالة كانت الشركة هي المتسببة في حدوث ذلك.  .57
يوافق حامل الصكوك نهائيا لصالح الشركة، أن محاكم دبي تمتلك االختصاص الحصري لالستماع والفصل في أي دعاوى أو إجراءات وتسوية أي نزاعات تنتج عن أو تتعلق بهذه الشروط   .58

وا	حكام بشرط عدم مخالفة أحكام ومبادئ الشريعة ا²سالمية، ومن أجل هذه ا	غراض، يتم اللجوء غير المشروط الختصاص هذه المحاكم.
في حال أصبح أي جزء من هذه الشروط وا	حكام غير قانوني وغير صحيح أو غير واجب النفاذ في أي وقت بموجب أي قانون أو اختصاص فان باقي الشروط وا²حكام تبقى سارية   .59

وواجبة النفاذ بموجب القانون أو أي اختصاص أخر.
يجوز للشركة القيام بإفشاء أي معلومات متعلقة بحامل الصكوك أو معامالت حامل الصكوك على سبيل المثال وليس الحصر أي جهة حكومية أو تشريعية أواستشارية بموجب أمر   .60
قضائي أو الئحة تنفيذية. ويجوز للشركة أيضا تقديم أي معلومات فيما يتعلق بهذاء الطلب (بما في ذلك المعلومات الشخصية الخاصة بك) إلى أي مزود خدمة (سواء كان داخل أو 

خارج دولة ا²مارات العربية المتحدة) بهدف تقديم أفضل الخدمات لحملة الصكوك.
يوافق العميل على أن الشركة تلتزم بالتعليمات والقوانين المعمول بها و/أو  السلطات المختصة بتجميد أي أموال في حساب حامل الصكوك  أو اتخاذ أي إجراء ضروري إذا إعتقدت   .61
الشركة أن ا	موال أو المعامالت التي تم الحصول عليها  من خالل وسائل غير قانونية. ويجوز للشركة ا²بالغ عن أي مشتبه به أو أي نشاط آخر غير مشروع كغسيل ا	موال أو أي 

أنشطة مشبوهة أو غير قانونية أخرى أو المعامالت المتصلة بالحساب إلى السلطات المختصة في دولة ا²مارات العربية المتحدة.
يحق للشركة وفق تقديرها المطلق دون إشعار خطي لحملة الصكوك بإغالق الحسابات دون إبداء أي أسباب. ويوافق بموحبها على أن إغالق الحساب سيكون نافذ¸ وملزم± على حاملي   .62

الصكوك. ومن ثم فإن حامل الصكوك يتنازل هنا تنازًال ال رجعة  فيه مقدما عن أي حق سواء كانت حقوق قانونية أو غير ذلك،
تحتفظ الشركة بالحق في ارسال الرسائل، والوثائق ا	خرى بالبريد العادي ولن تكون مسؤولة عن فقدانها أو الخسائر التي ستلحق بها جراء ذلك.  .63

ستتواصل الشركة مع حاملي الصكوك من حين ¿خر، لÞعالن عن فرص ادخارية وعروض متنوعة. يمكن لحامل الصكوك أن يقوم بإلغاء خدمة الرسائل الترويجية عن طريق إرسال   .64
رسالة فارغة إلى "4741".

يحق للعميل إصدار تعليمات ²جراء معامالت متعلقة بصكوك ا²دخار عن طريق البريد االلكتروني او رسالة قصيرة أو الفاكس. وبهذا يقر حامل الصكوك أن مثل هذه الوسائل لالتصال   .65
غير آمنة ويمكن العبث بها. كما يخلي حامل الصكوك  الشركة من أي مسؤولية ناتجة عن قرار حامل الصكوك إستخدام مثل هذه الوسائل لالتصال.
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الشروط وا	حكام المنطبقة على صكوك االدخار  

تسري هذه الشروط وا	حكام على صكوك االدخار الصادرة من شركة الصكوك الوطنية (شركة الشخص الواحد مساهمة خاصة) ("الشركة") وتحكم العالقة بين الشركة وحامل   .1
الصكوك.

إن هذه الشروط واالحكام ال يقصد بها أن تكون شاملة ويخضع مضمونها بأكمله لما تشمله المعلومات والشروط الواردة تفاصيلها في نشرة إصدار الشركة والتي يمكن الوصول   .2
إليها عبر الموقع االلكتروني الرسمي للشركة.

تحتفظ الشركة بحقها ووفق تقديرها المطلق  في تعديل أو إضافة أو إلغاء أي بند من هذه الشروط وا	حكام في أي وقت بقدر ما تسمح به ا	نظمة القانونية وأن تقوم بإخطار حامل   .3
الصكوك بهذه التغييرات مسبق± عبر أي وسيلة معقولة. ما لم ينص على خالف ذلك في هذه الشروط وا	حكام، يعتبر حامل الصكوك قد قبل هذه التغييرات في حال استمراره في 

التعامل مع الشركة فيما يتعلق بصكوك االدخار بعد تسلمه هذا ا²خطار.

مقدمة عن صكوك االدخار  

صكوك االدخار هي أول حل مالي من نوعه متوافق مع الشريعة ا²سالمية تقدمه الشركة لحاملي الصكوك لتمكنهم من استثمار مدخراتهم بهدف جمع الثروة الضرورية والحفاظ عليها   .4
وصوًال إلى ا	مان المالي وتحقيق طموحات المستقبل.

يتم إصدار صكوك االدخار على أساس عقد المضاربة ا²سالمي، حيث يقوم حامل الصكوك (رب المال) بتفويض الشركة (المضارب) باستثمار وإدارة أمواله استناد¸ إلى مبادئ الشريعة   .5
ا²سالمية وبالطريقة التي تعتبرها الشركة مالئمة حسب تقديرها المطلق .

يتم استثمار أموال حامل الصكوك في وعاء استثماري مشترك، أى  يضم أموال الشركة وأموال حملة الصكوك ا¿خرين، وتتولى الشركة إدارتها واستثمارها وفق± 	حكام ومبادئ الشريعة   .6
ا²سالمية.

صك االدخار يمثل حصة شائعة في ملكية أصول الوعاء االستثماري المشترك ويمثل كذلك الحق في الحصول على حصة من ا	رباح الموزعة الناتجة عن االستثمارات المشتركة.  .7
يشارك حامل الصكوك في ا	رباح و يتحمل الخسائر التي ال يد للمضارب فيها، إن وجدت. فإن تعدى المضارب أو أخطأ أو قّصر أو خالف شروط المضاربة كان ضامنا. ال تتضمن هذه   .8

الشروط وا	حكام ما يمكن تفسيره على أنه ضمان أو تعهد من قبل الشركة بضمان ا	رباح أو رأس المال.
في الوقت الحالي، تقدم الشركة من مالها الخاص ووفق تقديرها المطلق لحملة صكوك االدخار، من ا	فراد، فرص الفوز بجوائز دورية. ويحق للشركة تعديل أو استبدال أو إلغاء أي جائزة   .9

ذات صلة بصكوك االدخار. وال تشكل هذه الجوائز جزًء مكمًال من صكوك االدخار وال يجب أن ُتفّسر على أّنها إلتزام على الشركة تجاه حامل الصكوك.

تعتبر المقدمة أعاله جزءا ال يتجزأ من الشروط وا	حكام  

إصدار صكوك االدخار  

سعر شراء صك االدخار ثابتة ال يتغير، وال يعني ذلك ضمان رأس المال أو ا	رباح حيث إن أرباح وخسائر صكوك االدخار تظهر في عددها وليس في قيمتها (خاضع± للبنود المنصوص   .10
عليها في هذه الوثيقة 24 و25). فإذا كانت هناك أرباح، سيزداد عدد صكوك االدخار الخاصة بحامل الصكوك، وبالمقابل، إذا كانت هناك خسارة، سينخفض عدد صكوك االدخار بالطريقة 

نفسها.
يتم إصدار صكوك االدخار باسم حامل الصكوك سواء كان فرد¸ أو شركة بعد تعبئة  طلب ا²صدار بالكامل وتقديمه برفقة جميع الوثائق المطلوبة. كما يمكن أيضا إصدار صكوك االدخار   .11
باسم القاصر تحت سن الـ  21 عام±، و يمكن فقط للقاصر بعد تجاوز سن 21 أو الولي عليه أو ا	مين عليه أو القيم عليه أو الوصي القانوني عليه استرداد صكوك االدخار وإستالم مبلغ 

االسترداد. ويمكن كذلك إصدار صكوك االدخار كهدايا لÏفراد، ولكن يمكن فقط للمستفيد القانوني من الهدية استرداد صكوك االدخار وإستالم مبلغ االسترداد.
يتم إصدار صكوك االدخار بالعملة ا²ماراتية فقط، وأقل عدد يمكن إصداره في طلب واحد هو 10 صكوك.  .12

يمكن لحامل الصكوك االستثمار في صكوك االدخار في أي وقت ودفع سعرها عبر أي طريقة سداد مقبولة للشركة، ومن ثم  يتم إصدار صكوك االدخار فقط بعد تسلم الشركة للمبلغ   .13
المستحق.

يمكن لحامل الصكوك طلب خطة مفتوحة ا	جل الستثمار مبلغ محدد في صكوك االدخار كل شهر وذلك من خالل أمر دفع متكرر.  .14
في حالة الدفع بواسطة بطاقات االئتمان أو الخصم المباشر، يتم دفع رسم االشتراك في وقت استرداد صكوك االدخار ويتم إعفاء حامل الصكوك من دفعه إذا تم االحتفاظ بصكوك   .15

االدخار لمدة 24 شهر¸. يعادل رسم االشتراك نسبة 2% (ال تقل عن 15 درهم) من قيمة صكوك االدخار المستردة وتخصم من مبلغ االسترداد.
في حالة وجود أمر دفع شهري متكرر، سيتم تطبيق رسم اشتراك 0.5٪ (15 درهم كحد أدنى) من إجمالي المبلغ المسترد في حالة استرداد المبلغ المستثمر أو إلغاء الخطة قبل   .16

اتمام 12 دفعة شهرية. 
في حال رغبة المشترك تعديل أمر الدفع المتكررالقائم، يتم عمل أمر دفع جديد ويلغى أمر الدفع المتكرر، وفي هذه الحالة يتم سداد رسم االشتراك بحسب خطة الدفع كما هو مذكور   .17

في البند رقم 16.

ا	رباح المستحقة وتوزيعها  

يتم حساب صافي ا	رباح عند نهاية كل سنة ميالدية على أساس التصفية ويتم توزيع حصة حامل الصكوك بعد ذلك.  .18
يستحق كل صك ادخار حصة في ا	رباح الموزعة عن كل سنة ميالدية، ومن ثم يتم توزيع االرباح على طريقة ا	وزان (وفق البنود 22 و23) بحسب فترة االحتفاظ بالصكوك منذ تاريخ   .19

إصدارها.
في حال استرداد قيمة صكوك االدخار خالل سنة ميالدية، يكون وزن صكوك االدخار المستردة قبل اكتمال فترة االحتفاظ المحددة بـ 90 يوم± هو 40%، ويكون الوزن 60% لصكوك   .20
االدخار المستردة بعد اكتمال فترة االحتفاظ المحددة بـ 90 يوم± وقبل مرور 180 يومَا، بينما يكون الوزن 80% لصكوك االدخار المستردة بعد مرور 180 يوم± وقبل اكتمال 360 يوم±، 

وأخير¸ يكون الوزن 100% لصكوك االدخار المستردة بعد اكتمال 360 يوم±.
في حال االحتفاظ بصكوك االدخار إلى وقت حساب ا	رباح يكون الوزن 100%، ولكن يتم دفع الربح المستحق اعتماد¸ على اكتمال فترات االحتفاظ  وفقا للبند رقم 22، وفي حال تم   .21

استرداد صكوك االدخار قبل اكتمال فترات االحتفاظ المحددة، يتم خصم مبلغ الربح المتبقي من حامل الصكوك وتحويله لصالح وعاء االستثمار المشترك. 
يتم توزيع ا	رباح المستحقة على صكوك االدخار بإصدار صكوك ادخار إضافية، ويتم إصدارها في حال كان إجمالي مبلغ ا	رباح المستحقة للعميل 10 درهم أو أكثر، ويتم اصدارها فقط   .22

بمضاعفات الـ 10 دراهم. إذا كان مبلغ ا	رباح المستحقة أقل من 10 درهم أو أن المبلغ ليس من مضاعفات الـ 10 دراهم، فإن المبلغ المتبقي يسمى في هذه الحالة الربح المتبقي.
يظل الربح المتبقي متاح± للعميل طوال مدة السنة المالية. ويمكن للعميل خالل تلك الفترة زيادة مدخراته لتصل إلى 10 درهم وتحويلها إلى صكوك ادخار أو سحب المبلغ.   .23

تدفع ا	رباح المستحقة على صكوك االدخار للعميل عند توزيع ا	رباح السنوية فقط في حال االحتفاظ بصكوك االدخار لمدة ال تقل عن 30 يوم±، وبخالف ذلك سيتم خصم ا	رباح   .24
المستحقة من حساب حامل الصكوك وتحويله لصالح وعاء االستثمار المشترك. 

الجوائز والسحوبات  

حملة صكوك االدخار المتأهلين يحق لهم المشاركة في السحوبات على الجوائز التي تجريها الشركة.  .25
يتم نشر المعلومات الخاصة بالسحوبات على الجوائز والتي تشمل الجوائز وشروط التأهل للسحوبات والفرص وتواريخ السحوبات عبر الموقع االلكتروني الرسمي للشركة.  .26

يتم تسليم الجوائز النقدية إلى حامل الصكوك  في شكل صكوك ادخار إضافية.  .27
الجوائز غير قابلة التحويل ال يمكن دفعها أو تحويلها أو إيداعها لصالح أي شخص أو حساب آخر بخالف الفائز.  .28

قرارات الشركـة وسجالتـها فيما يتعلق بالجوائز سيـكون نهائيـ± وملزم± من النـاحية القانونية.  .29
يتم اختيار الفائزين بشكل عشوائي عبر السحوبات التي تتم باستخدام نظام الكتروني  تحت إشراف دائرة التنمية االقتصادية بدبي أو حسبما ما تقتضيه ا	نظمة واللوائح من وقت   .30

إلى آخر.
يمكن للشركة االتصال بالفائزين على العنوان المبين في سجالت الشركة أو عبر أي وسيلة أخرى من وسائل االتصال حسب تقدير الشركة المطلق.  .31
يتم ا²عالن عن نتائج السحوبات على الجوائز عبر الرسائل النصية القصيرة وعبر الموقع االلكتروني الرسمي للشركة أو حسبما تراه الشركة مناسب.  .32

تحتفظ الشركة بالحق في االتصال بالفائز ²جراء مقابلة صحفية والتقاط صور فوتوغرافية، وفي حال رفض الفائز فإن الشركة لها الحق في حجب الجائزة عن الفائز أو الفائزة.  .33
تحتفظ الشركة بالحق الكامل في تقديم معلومات عن الفائزين بالجوائز في أية وسيلة إعالمية.  .34

يحق لموظفي الشركة امتالك صكوك االدخار ولكن ال يحق لهم االشتراك في السحوبات.  .35
ال يحق لصكوك االدخار الصادرة لدعم معامالت المرابحة من البنوك و المصارف والمؤسسات المالية المعتمدة، المشاركة في السحوبات على الجوائز إال بعد مرور 30 يومَا على إصدارها.  .36

ادارة الحسابات، استرداد صكوك االدخار ونقل ملكيتها  

يمكن تقديم طلب استرداد صكوك االدخار من خالل االتصال بمركز خدمة عمالء الشركة، حيث يتم التأكد والتحقق من المعلومات الشخصية أو أي وسيلة تراها الشركة مناسبة.   .37
يمكن استرداد صكوك االدخار عن طريق الشيك أو التحويل البنكي (فقط للعمالء المقيمين خارج الدولة)، ويتم خصم أية رسوم أخري عبر أي مزود خدمة خارجي (إن وجدت) من 

قيمة المبلغ المسترد. حيث يتم تنفيذ معاملة طلب االسترداد خالل فترة ال تتجاوز 5 أيام عمل.
يمكن االسترداد الفوري بقيمة 10,000 درهم أو أقل في اليوم الواحد لكل حساب من بعض المراكز المختارة لدى الشركة ومن ثم يتم خصم رسوم  االسترداد من المبلغ المسترد.  .38
ستقوم الشركة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بشكل منفصل على الخدمات التي سيتم تقديمها في أو بعد 1 يناير 2018، وفق± لما هو منصوص عليه في المرسوم االتحادي رقم   .39

(8) لسنة 2017 بشأن قرار ضريبة القيمة المضافة حسب قرار مجلس الوزراء (52) لسنة 2017 بشأن الالئحة التنفيذية، حسب مقتضى الحال.

عندما يختار العميل ان تتم عملية استرداد الصكوك عن طريق رمز المرة الواحدة (OTC) ، سيكون أمام العميل 15 يوم± فقط من تاريخ استالم الرمز ²تخاذ إجراءات االسترداد. إذا لم   .40
يتم إجراء االسترداد خالل المدة المحددة، فسيتم تعويض العميل عن هذا المبلغ ليتم استرداده من خالل إصدار صكوك ادخار جديدة في حسابه. تطبق الشروط وا	حكام.

عندما يختار العميل ان يتم تسليمه شيك لعملية االسترداد، فسيكون هذا الشيك صالح± لمدة 180 يوم± فقط. إذا لم يتم صرف هذا الشيك خالل المدة المحددة، فسيتم تعويض   .41
العميل عن هذا المبلغ من خالل إصدار صكوك ادخار جديدة في حسابه.

يجب االحتفاظ بصكوك االدخار لمدة ال تقل عن 30 يوم± من تاريخ ا²صدار قبل التمكن من استردادها و 60 يوم± عند اصدارها بواسطة بطاقات االئتمان أو الخصم المباشر. وال ينطبق   .42
هذا الشرط على صكوك االدخار الصادرة كجوائز أو أرباح أو الصادرة لدعم  معامالت التمويل من المصارف أو المؤسسات المالية المعتمدة عبر معامالت المرابحة.

يقر حامل الصكوك  بأن له الحق والصالحية الكاملة السترداد صكوك االدخار، سواء كان هذا االسترداد قد تم لصالحه أو لصالح شخص أو مؤسسة أخرى بعد تقديم الوثائق والمستندات   .43
المطلوبة من قبل الشركة.

يمكن نقل ملكية صكوك االدخار الصادرة لدعم معامالت المرابحه إلى أي طرف ثالث شريطة إخطار الشركة مسبق± وموافقتها على ذلك ا²جراء.  .44
في حال وفاة حامل  الصكوك تصرف جميع االموال المتبقية في حسابه أي بما يعادل قيمة الصكوك االمملوكة له بموجب إشعار كتابي صادر عن المحكمة  المختصة وذلك من خالل   .45

شيك موجه إلى المحكمة المختصة وبعد ثم، يتم صرفه وتوزيع قيمته بمعرفة المحكمة حسب القوانين المعمول بها في دولة ا²مارات العربية المتحدة .

شروط عامه  

يوافق ويقر حامل الصكوك على االلتزام بالشروط وا	حكام الواردة في هذه الوثيقة ونشرة ا²صدار الصادرة من قبل الشركة.  .46
تحتفظ الشركة بالحق في رفض طلب إصدار صكوك االدخار 	ي شخص حسبما تراه الشركة مناسب دون إبداء أسباب.  .47

يتعهد حامل الصكوك  بأن ا	موال التي يستخدمها في شراء صكوك االدخار ذات مصدر شرعي وأنه ال يقوم باالنتفاع من الصكوك من أجل أي غرض يعتبر غير قانوني، أو غير جائز   .48
شرع± أو متعارض مع قواعد وأحكام الشريعة ا²سالمية أو مع القواعد واالحكام المطبقة من قبل السلطات الرقابية المكلفة بتطبيق كافة التعليمات الرقابية وا	وامر القضائية الصادرة 

عن محاكم دولة ا²مارات العربية المتحدة.
يتعهد حامل الصكوك  بنقل ملكية صكوك االدخار الصادرة بموجب هذا الطلب أو أي من الطلبات التي تلي ذلك إلى الشركة السترداد ا	موال في حال طلب منه القيام بذلك من   .49

قبل الشركة في حال تصفية مضاربة الصكوك الوطنية استناد¸ للشروط واالحكام للشركة.
تحتفظ الشركة والمراكز المعتمدة عند اصدار صكوك االدخار بحقها في تدقيق البيانات الشخصية المقدمة من قبل حامل الصكوك والمتعلقة بهويته أو هوية أي شخص آخر ورد   .50

اسمه في نموذج الطلب ومصدر ا	موال المستثمرة.
في حال كان المتقدم بالطلب مؤسسة أو القيم على أو ا	مين على أو المتسلم لتركة شخص متوفي، يجب على المتقدم بالطلب تقديم ما يثبت إثبات± مقبوًال للشركة وموزعيها   .51

المعتمدين والتي تؤكد أن الشخص الموقع على الطلب لديه الصالحية والحق  للقيام بذلك.
يحق لÏولياء وا	وصياء القانونيون شراء الصكوك باسم القصر شرط أن يقدم الوصي المستندات والوثائق القانونية التي تثبت حقه كولي أو وصي على الشخص القاصر أو ا	شخاص   .52

القصر. ويتوجب علي القصر أن يقوموا عند بلوغهم سن الواحد والعشرين بإبراز وثائق إثبات الهوية والعمر ونموذج التوقيع قبل إبرام أي معاملة إسترداد.   
تكون هذه الشروط وا	حكام ملزمة على حامل الصكوك والشركات والمؤسسات وخلفائهم والمصرح بالتنازل لهم، وورثتهم و/أو ممثليهم القانونيين.  .53

ال يوجد في هذه الشروط وا	حكام ما يلزم الشركة أو حامل الصكوك على سداد فوائد أو تسلم فوائد على أي مبالغ مستحقة تتعارض مع أحكام الشريعة، أو القيام بأي شي غير   .54
مقبول بموجب أحكام الشريعة ا²سالمية.

االمتثال الفوري 	ي طلب أو إخطار من الشركة تطالب فيه بأي معلومات أو وثائق يكون من المعقول أن تطلبها الشركة من حامل الصكوك.  .55
حامل الصكوك مسؤول بشكل حصري عن إبالغ الشركة بأية تغييرات في المعلومات.  .56

الشركة غير مسؤولة عن أي فقدان أي طلبات أو تعليمات الدفع أو شهادات الصكوك أو أية وثائق أخرى أثناء عملية التقديم إال في حالة كانت الشركة هي المتسببة في حدوث ذلك.  .57
يوافق حامل الصكوك نهائيا لصالح الشركة، أن محاكم دبي تمتلك االختصاص الحصري لالستماع والفصل في أي دعاوى أو إجراءات وتسوية أي نزاعات تنتج عن أو تتعلق بهذه الشروط   .58

وا	حكام بشرط عدم مخالفة أحكام ومبادئ الشريعة ا²سالمية، ومن أجل هذه ا	غراض، يتم اللجوء غير المشروط الختصاص هذه المحاكم.
في حال أصبح أي جزء من هذه الشروط وا	حكام غير قانوني وغير صحيح أو غير واجب النفاذ في أي وقت بموجب أي قانون أو اختصاص فان باقي الشروط وا²حكام تبقى سارية   .59

وواجبة النفاذ بموجب القانون أو أي اختصاص أخر.
يجوز للشركة القيام بإفشاء أي معلومات متعلقة بحامل الصكوك أو معامالت حامل الصكوك على سبيل المثال وليس الحصر أي جهة حكومية أو تشريعية أواستشارية بموجب أمر   .60
قضائي أو الئحة تنفيذية. ويجوز للشركة أيضا تقديم أي معلومات فيما يتعلق بهذاء الطلب (بما في ذلك المعلومات الشخصية الخاصة بك) إلى أي مزود خدمة (سواء كان داخل أو 

خارج دولة ا²مارات العربية المتحدة) بهدف تقديم أفضل الخدمات لحملة الصكوك.
يوافق العميل على أن الشركة تلتزم بالتعليمات والقوانين المعمول بها و/أو  السلطات المختصة بتجميد أي أموال في حساب حامل الصكوك  أو اتخاذ أي إجراء ضروري إذا إعتقدت   .61
الشركة أن ا	موال أو المعامالت التي تم الحصول عليها  من خالل وسائل غير قانونية. ويجوز للشركة ا²بالغ عن أي مشتبه به أو أي نشاط آخر غير مشروع كغسيل ا	موال أو أي 

أنشطة مشبوهة أو غير قانونية أخرى أو المعامالت المتصلة بالحساب إلى السلطات المختصة في دولة ا²مارات العربية المتحدة.
يحق للشركة وفق تقديرها المطلق دون إشعار خطي لحملة الصكوك بإغالق الحسابات دون إبداء أي أسباب. ويوافق بموحبها على أن إغالق الحساب سيكون نافذ¸ وملزم± على حاملي   .62

الصكوك. ومن ثم فإن حامل الصكوك يتنازل هنا تنازًال ال رجعة  فيه مقدما عن أي حق سواء كانت حقوق قانونية أو غير ذلك،
تحتفظ الشركة بالحق في ارسال الرسائل، والوثائق ا	خرى بالبريد العادي ولن تكون مسؤولة عن فقدانها أو الخسائر التي ستلحق بها جراء ذلك.  .63

ستتواصل الشركة مع حاملي الصكوك من حين ¿خر، لÞعالن عن فرص ادخارية وعروض متنوعة. يمكن لحامل الصكوك أن يقوم بإلغاء خدمة الرسائل الترويجية عن طريق إرسال   .64
رسالة فارغة إلى "4741".

يحق للعميل إصدار تعليمات ²جراء معامالت متعلقة بصكوك ا²دخار عن طريق البريد االلكتروني او رسالة قصيرة أو الفاكس. وبهذا يقر حامل الصكوك أن مثل هذه الوسائل لالتصال   .65
غير آمنة ويمكن العبث بها. كما يخلي حامل الصكوك  الشركة من أي مسؤولية ناتجة عن قرار حامل الصكوك إستخدام مثل هذه الوسائل لالتصال.


