
الرقم المرجعي: "TermSukuk" إستمارة طلب
ل�فراد

االسم:

الجنسية:

رقم بطاقة الهوية:

الهاتف المتحرك:

السيد/السيدة/ا�نسة   

بيانات العميل/الوصي

البيانات الشخصية للمستفيد أو الوصي ومعلومات عن مصدر الدخل

رقم الحساب:

مكان الميالدتاريخ الميالد

ذكر أنثىالجنس:

ذكر أنثىالجنس:

أعزب

البلدالمدينة

كل شهر متزوج

بطاقة هوية امارات جواز سفر نوع بطاقة الهوية

اخرى عائدات ا�عمالمدخرات االسرةالراتب

العالقة بالقاصر:

مصدر الدخل:

اسم الشركة:المهنة:

الدخل الشهري:الحالة االجتماعية:

مدة ا�قامة بالسنوات في بلد ا�قامةبلد ا�قامة:

البريد االكتروني

yyyy/mm/dd

yyyy/mm/dd تاريخ انتهاء بطاقة الهوية

القسم أ -  بيانات العميل - بيانات العميل - عميل فردي ( يشمل القاصر)

القسم د - تفاصيل االستثمار في TermSukuk ("المنتج") 

االسم:

الجنسية:

رقم بطاقة الهوية:

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

البلدالمدينةمكان الميالدتاريخ الميالد

بطاقة هوية امارات جواز سفر نوع بطاقة الهوية

yyyy/mm/dd

yyyy/mm/dd تاريخ انتهاء بطاقة الهوية

المدة

العائد المتوقع

المبلغ المودع با¢رقام درهم

المبلغ ا�جمالي (با¢رقام) درهم

المبلغ ا�جمالي (كتابة) درهم

طريقة الدفع

سنة عوائد ربع سنويةسنة عوائد عند االستحقاقتسعة أشهرستة أشهرثالثة أشهرشهر

حساب العميل نوع المنتج إعادة االستثمار من حساب قائم@@نقد�شيك@تحويل مصرفي@

القسم ب - إقرار االمتثال الضريبي

هل مدة اقامة اماراتية الحالية / بطاقة الهوية اماراتية هي خمس (5) سنوات أو أكثر؟

        نعم  (إذا كانت اجابة بنعم ، يرجى اجابة أ و ب أدناه)

        ال  (إذا كانت اجابة ال ، يرجى المتابعة إلى القسم هـ)

(أ) هل حصلت على اقامة في دولة امارات 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

يتم ملؤه فقط إذا كان مختلف» عن 
عنوان السكن

1.    هل لديك إقامة سارية في دولة امارات العربية المتحدة / بطاقة هوية إماراتية؟

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

إذا كانت اجابة نعم يرجى إكمال الجدول التالي

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

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      

القسم ج – حاملى إقامة دولة ا�مارات العربية المتحدة 

ال

ال

نعم

نعم

تاريخ انتهاء اقامة:تاريخ إصدار اقامة:

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 مطلوب» حسب لوائح وأنظمة الدولة التي تعتبر مقيم» بها �غراض ضريبية

القسم هـ - في تاريخ إستحقاق الصكوك، الرجاء عمل التالي بالمبلغ ا¢ساسي:

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 ادخار بالدرهم االماراتي
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إذا كانت اجابة بنعم، يرجى تقديم الرقم الشخصي الضريبي نعم ال TINهل أنت مواطن أمريكي/مقيم/تحمل البطاقة الخضراء؟



@@

    

في حالة إعادة االستثمار من حساب حالي لدى الصكوك الوطنية، تطبق الشروط وا�حكام على الحساب الحالي عند ا�سترداد.

طريقة الدفع

13- قــد تقــوم شــركة الصكــوك الوطنيــة والمراكــز المعتمــدة لشــراء الصكــوك الوطنيــة بالتدقيــق فــي البيانــات الشــخصية المقدمــة مــن 
قبل مقدم الطلب والمتعلقة بهويته أو هوية أي شخص آخر ورد اسمه في نموذج الطلب ومصدر ا�موال المستثمرة..

14- فــي حــال كان المتقــدم بالطلــب مؤسســة، أو القيــم، أو ا�مــين علــى، أو المســتلم، أو الممــثل لتــركة شــخص متوفــى، يــجب علــيه تقــديم 
إثبــات مقبــول لشــركة الصكــوك الوطنيــة وموزعيهــا المعتمديــن يؤكــد مــن خــالله أن الشــخص المــوقع عــلى الطــلب يتمتع بالصــالحية والحق 

القانوني للقيام بذلك.

15- وفقا لتقدير الشــركة الخاص، في بعض المنتجات ســيكون المشــتركين من ا�فراد مؤهلين لدخول الســحب بفرصة واحدة لكل صك 
للفوز بالجائزة الكبرى المليون درهم وأي ســحوبات أخرى ستنشــأ من وقت اخر. ال يحق للمؤسســات التي تســتثمر في هذا المنتج دخول 

السحوبات على الجوائز.

16- يؤكد العميل ويقر ويوافق على أنه يحق للشركة قبول مبلغ االشتراك المطلوب بالكامل أو جزء منه بناًء على تقديرها وحدها. 

17- يمكــن للوصــي الطبيعــي أو القانونــي شــراء المنتــج باســم الُقّصــر مــن خــالل تقــديم الوثــائق القانونــية الــتي تثــبت حــقه القانــوني في 
القيــام بذلــك. بعــد بلــوغ الُقّصــر عمــر 21 ســنة، عليهــم تقديــم الوثائــق القانونيــة التعريفيــة الــالزمة الــتي تثــبت هويتــهم وعمــرهم 

وتوقيعهم قبل أي عملية سحب.

18- يؤكــد العميــل علــى أنــه يتمتــع بالحــق القانونــي الكامــل والصالحــية لســحب المنتــج، ســواء كان ذلك لشــخصه أو لصــالح شــخص آخر أو 
مؤسسة أخرى.

19- ال يجوز نقل ملكية المنتج في أي وقت. وبعد وفاة العميل ال قدر اÒ، تشكل قيمة المنتج جزء� من تركة مقدم الطلب المتوفى.

20- مقدم الطلب هو المسؤول الوحيد عن إبالغ الشركة بأي تغيير يطرأ على المعلومات التي قدمها لها.

21- شــركة الصكــوك الوطنيــة غيــر مســؤولة عــن أي فقــدان للطلبــات أو تعليمــات الدفــع أو شــهادات المنتــج أو أي وثائــق أخــرى أثنــاء عمليــة 
التقديم، إال في حال كانت شركة الصكوك الوطنية هي المتسببة في حدوث ذلك. 

22- فــي حالــة التحويــالت البنكيــة، ال تتــحمل الشــركة مســؤولية أي تــأخير من البــنوك يــكون خــارج ســيطرة الشــركة، ويــخضع إصــدار 
الصكوك الستالم ا�موال في حساب الشركة.

23- المحاكــم المدنيــة لدولــة امــارات العربــية المتحــدة هي الجــهة المختــصة حصــري» بالــفصل في أي نــزاعات قد تــنشأ نتــيجة لما تتضــمنه 
هذه الوثيقة.

24- شــركة الصكــوك الوطنيــة، شــركة ماليــة خاضعــة للســلطات الرقابيــة، مكلفــة بتطبيــق كافــة التعليمــات الرقابيــة وا�وامر القضائــية 
الصادرة عن محاكم دولة امارات العربية المتحدة وقد تقوم بتجميد أرصدة الحسابات بناء على تلك التعليمات وا�وامر.

25- تحتفــظ الشــركة بالحــق فــي إرســال الرســائل والوثائــق ا�خــرى بالبــريد الكتــروني أو العــادي ولن تــكون مســؤولة عن فقــدانها أو 
الخسائر التي ستلحق جراء ذلك.

26- تحتفــظ الشــركة بالحــق فــي إدخــال أي تغييــرات تشــغيلية ال تــؤثر في حقــوق حــامل المنتــج، في أي وقــت؛ وبخــالف ذلك على الشــركة 
إرسال إخطار مدته سبعة أيام لحامل المنتج ويعد اخطار مقبوًال ما لم يعترض حامل المنتج.

27- يحــق لمقــدم الطلــب إصــدار تعليمــات جــراء المعامــالت على حســابه عن طــريق الفــاكس أو البــريد الكتــروني أو المــكالمات الهــاتفية. 
وبهــذا يقــر مقــدم الطلــب بأنــه علــى درايــة كاملــة بــأن إجــراء المعامــالت عن طــريق الفــاكس أو البــريد الكتــروني أو المكالــمات الهاتــفية غير 
آمنــة ويمكــن العبــث بهــا. كمــا يخلــي شــركة الصكــوك الوطنيــة مــن أي مســؤولية نتيجــة قــراره بإجــراء المعامــالت عن طــريق الفــاكس في ما 
يتعلق بأي من أو كل حساباته مع شركة الصكوك الوطنية أو في ما يتعلق بأي اتصاالت أخرى عن طريق الفاكس أو البريد الكتروني أو 

المكالمات الهاتفية مع الشركة.

28- يتعهــد مقــدم الطلــب بنقــل ملكيــة المنتــج الصــادرة بموجــب هــذا الطلــب إلــى شــركة الصكــوك الســترداد ا�مــوال في حال ُطلب منه 
القيام بذلك من قبل شركة الصكوك الوطنية في حال تصفية مضاربة الصكوك الوطنية استناد� لنشرة إصدار الشركة.

29- يوافــق مقــدم الطلــب علــى أن الشــركة يجــوز لهــا، وفــق» لتقديــرها الخــاص ودون إبــداء أي أســباب لمقــدم الطلــب، رفض الطــلب المقــدم 
من جانبه للحصول على المنتج.  

ــجري تطبيــقها في إمــارة دبي، شــريطًة أال تتــعارض هذه  30- تخضــع هــذه الشــروط وا�حــكام لقوانــين امــارات العــربية المتحــدة، كما ي
القوانين مع مبادئ الشريعة اسالمية وأحكامها، وفي هذه الحالة ُتطبق أحكام الشريعة ومبادئها. 

*للمزيد من التفاصيل حول نشرة إصدار الصكوك الوطنية، ُيرجى زيارة 
https://www.nationalbonds.ae/shariascompliance

الشروط وا¢حكام

تطبــق هــذه الشــروط وا�حــكام (الشــروط وا�حــكام) والتي تــعدل من وقت إلى آخر، جــنب» إلى جنب مع أي شروط وأحكام مــحددة إضــافية 
(فــي حــال وجودهــا) علــى المنتــج، وتخضــع لهــا العــالقة بــين شــركة الصكوك الوطنية (شــركة الشــخص الواحد مســاهمة خاصة) (الشــركة) 
والعميل ("مقدم الطلب" أو "أنتم"). يحق للشركة حصري» تعديل، أو إضافة، أو حذف أي بند من هذه الشروط وا�حكام في أي وقت إلى 
المــدى الــذي يســمح بــه القانــون وذلــك كمــا تنــص عليــه نشــرة اصــدار، وعلــيه يــتم إبــالغ مــقدم الــطلب مســبق» عبر أي وسيلة معــقولة بهذه 
التغييــرات. مــا لــم تنــص هــذه الشــروط وا�حــكام عــلى خــالف ذلك، يعــتبر مــقدم الــطلب قد وافق على هذه التغييــرات إذا اســتمر في إجــراء 
المعامــالت فيــما يتعــلق بالمنتــج، بــعد تســلمه لÚخــطار. وفي خالل 7 أيام، يتم إرسال إخطار لــحامل الــمنتج ويعد تسلم اخطار قبوًال ما لم 

يعترض حامل المنتج.

1- يتــم فتــح المنتــج اســتناد� إلى اتفــاق المضــاربة الــذي يــوافق مقــدم الطــلب عــلى أنه قــرأه وفهــمه وقــبل ما فيــه، وبموجــبه حــيث يقــوم 
مقــدم الطلــب (صاحــب المــال أو"رب المــال") بتفويــض الشــركة (مديــر االســتثمار أو" المضــارب") الســتثمار أمــواله اســتناد� إلى مــبادئ 

الشريعة اسالمية، وبالطريقة التي تعتبرها الشركة مالئمة حسب تقديرها الخاص.

2- يتــم اســتثمار أمــوال المنتــج فــي الوعــاء االســتثماري المشــترك مع أمــوال الشــركة وأمــوال مقــدمي الطلبــات ا�خــرين ("وعاء اســتثمارات 
المضاربــة").  وتتولــى الشــركة إدارة وعــاء اســتثمارات المضاربــة وتــوزع ا�ربــاح الناتــجة بــين مقــدمي الطلبــات والشــركة حــسب نشــرة إصــدار 

الشركة، التي يتم إرسالها لمقدمي الطلبات بناًء على طلبهم. 

3- يقــر مقــدم الطلــب بــأن هــذه الشــروط وا�حــكام غــير متضمــنة ما قد يعتــبر ضمــان» أو بيــان» من الــشركة لــÛرباح أو أي تسديد مضمون 
�ي جــزء من الحــصة الكامــلة أو الحــصة الكاملــة، فيــما يتعــلق بوعــاء اســتثمارات المضــاربة. ويــدرك العمــيل أن جمــيع ا�مــوال المســتثمرة في 
وعاء المضاربة االستثماري  معرضة لخسائر محتملة قد تنتج عن خسارة أصول المضاربة التي من شأنها أن تؤثر على المبلغ ا�ساسي من 

ا�موال المودعة من قبل مقدم الطلب في وعاء استثمارات المضاربة.

https://www.nationalbonds.ae/shariascompliance 4- تتم حماية رأس المال وفق» للفتوى المتاحة على

5- للمنتجات ذات التوزيع الدوري حسب مقتضى الحال، يشار إلى الشهر للداللة على شهر 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 شهر� في السنة، ومجموع كل الفترات يشير إلى 

مدة االستثمار. تاريخ بدء كل فترة الحقة للفترة ا�ولى يكون دائم» هو اليوم الذي يلي تاريخ استحقاق الفترة المنقضية.

6- حيــن يتــم االشــتراك بعمــلة للمنــتج مختلــفة عن عمــلة المنــتج المطــروح، ُتطــبق أســعار الصــرف الســائدة في وقت التحــويل بالنســبة 
لالشتراك واالسترداد وتوزيع ا�رباح واالستحقاق. 

7- ســتقوم الشــركة بســداد معــدل العائــد المتوقــع المتفــق عليــه كمــا ورد فــي تفاصيــل المنتــج، القســم (د) مــن نمــوذج الطلــب هنــا. إال 
ــع، يحــق للشــركة  ــد المتوق ــد الفعلــي أعلــى مــن العائ ــة العــام. وإذا كان العائ ــد الفعلــي علــى المنتــج ســيتم احتســابه فــي نهاي أن العائ
االحتفــاظ بالفــرق كحــافز أداء؛ أما إذا كان العــائد الفعــلي أقل من العــائد المتوقــع، يــحق للشــركة التبــرع بالفــرق من مــواردها الخــاصة وذلك 

بكامل ارادتها ومن دون أي التزام منها بذلك.

8- فــور توزيــع العوائــد، يتــم تحويــل العائــد إلــى حســاب مقــدم الطلــب فــي صــورة صكــوك ادخــار، ويمكــن ســحبها في أي وقت حســب الطلب. 
عنــد اســتحقاق مــدة االســتثمار، يــتم التعــامل مع رأس المــال وفــق» لالخــتيار الذي اخــتاره الــعميل في تعلــيمات االســتحقاق، قسم (هـــ) من 

نموذج الطلب هذا. في حالة اختار العميل إصدار صكوك ادخار، يمكن للعميل سحبها في أي وقت حسب الطلب. 

ــ، وبعد انتــهاء فــترة اغالق يمكن اســترداد الصكوك كلي» أو  9- تكــون فتــرة إغــالق الصكــوك الصــادرة عن نمــوذج الطــلب هــذا 30 يوم»
جزئي» في أي وقت ما لم يذكر خالف ذلك في "تفاصيل المنتج" القسم (د) المذكورة في نموذج الطلب هذا و سوف يتم مراجعة مدفوعات 

عوائد االسترداد المبكر إلى أقرب ربع سنة وفق» لتفاصيل المنتج، مطروح» منه رسوم استرداد مؤجله %0.25.
ســوف يتــم إعــادة احتســاب العوائــد وقــت االســترداد وفــق» لمعــدالت الربح الســائدة أو معدل الربح وقت تــقديم الطلب أيهما أقل. يــتطلب 
هــذا إعــادة جدولــة الســداد وســيتم تعديــل فــارق الربــح مــن مبلــغ االســترداد. يمــكن اســترداد مبــلغ 5 (خمــسة) مــاليين درهم كحد أقصى 

شهري» مع فترة إخطار مسبق تبلغ 7 أيام.

10- ســتقوم الشــركة بتطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة بشــكل منفصــل علــى الخدمــات التــي ســيتم تقديمهــا فــي أو بعــد 1 ينايــر 2018، 
وفــق» لــنص المرســوم االتحــادي رقم (8) لــسنة 2017 بــشأن قــرار ضــريبة القــيمة المضــافة وحسب قــرار مــجلس الــوزراء (52) لــسنة 2017 

بشأن الالئحة التنفيذية، حسب مقتضى الحال.

11- للمنتجــــات ذات التوزيــــع الدوري لÛربــــاح حســــب مقتضــــى الحــــال، يقــر ويوافــق العميــل علــى أن عوائــد الفتــرات الربــع ســنوية الغيــر مكتملــة 
سوف يتم مصادرتها. المبالغ التــي تزيد عن 10 (عشــرة) مالييــن درهــم أو مــا يعادلهــا بعمــالت أخــرى قــد تســتغرق مــا يصل إلى 7 

أيام عمــــل ليتم اســــتردادها. ُيسمح باالسترداد الجزئي مرة واحدة كل سنة بشرط أن يكون الرصيد المتبقي مساويا أو أعلى من الحد ا�دنى 
لالستثمار المطلوب. يقر ويوافق العميل على أن عوائد الفترات الربع سنوية الغير مكتملة للمبلغ المسترد سوف يتم مصادرتها.

12- يؤكــد مقــدم الطلــب أن ا�مــوال المســتخدمة لالشــتراك في المــنتج من مــصدر مشــروع، وأنه بشــراء المــنتج ال يخرق بأي حال من ا�حوال 
القوانين االتحادية لÚمارات العربية المتحدة واللوائح المنصوص عليها من جانب السلطات الرقابية ذات الصلة.

رقم الشيك

البنك

الفرع

التاريخ

رقم القسيمة

قيمة القسيمة

نقد¸شيك

قسيمة هدايا

@ سيتم اصدار الصكوك فقط عند التحقق من صرف الشيك/التحويل البنكي.   

درهم مصدر المال:القيمة ا�جمالية بالدرهم:

بيانات المشتري (إذا لم يكن المشتري هو العميل نفسه):

رقم المرجع

البنك

التاريخ

الفرع

تحويل بنكي

إخالء المسؤولية: اعتبار� من 1 يناير 2018، ستخضع الخدمات المقّدمة من قبل شركة الصكوك الوطنية (شركة الشخص الواحد مساهمة خاصة) لضريبة القيمة المضافة (VAT)، وفق» لما هو منصوص عليه في المرسوم االتحادي رقم (8) لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة ("قانون ضريبة القيمة 
المضافة") حسب قرار مجلس الوزراء (52) لسنة 2017 بشأن الالئحة التنفيذية. في حال عدم االمتثال أو اعالن غير الدقيق من قبل العميل، ال تتحمل الشركة أية مسؤولية خسارة مالية (إن وجدت). تحتفظ الشركة بحق استرداد ضريبة القيمة المضافة من العميل كما قد تنطبق وفق» �حكام قانون 

ضريبة القيمة المضافة.

الرقم المرجعي: "TermSukuk" إستمارة طلب
ل�فراد

القسم و - في تاريخ توزيع ا¢رباح، الرجاء عمل التالي باالرباح:

 ارسال شيك إلى عنواني البريدي

تحويل بنكي

إصدار صكوك ادخار بالدرھم اماراتي

بنك المستفيد:

اسم المستفيد: 

(IBAN) رقم

الدفع عن طريق

   

إذا كان هناك تغيير في الظروف التي تؤثر على الشهادة الذاتية الخاصة بقانون االمتثال الضريبي ا�مريكي (فاتكا)/المعايير الموحدة لÚبالغ 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 يوم» 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.

موافقة وإقرار

الستعمال الشركة الرسمي فقطتوقيع المستثمر

التاريخ:

التوقيع:

الختم:

المستندات المرفقةالتحقق من بطاقة الهوية

اعتماد اعداد   
االسم:

التوقيع:

التحقق من التوقيع

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.


