
النعم

القسم ب –المؤسسات المالية

القسم أ – بيانات الشركة

إذا كانت ا�جابة بـ "نعم"، يرجى تزويدنا برقم الحساب واالنتقال إلى الجزء هـ:هل لدى الشركة حساب مع الصكوك الوطنية؟
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شركة مساهمة عامةالهيكل القانوني:
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نوع الترخيص:
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رقم الهاتف للمسؤول المفوض:للمسؤول المفوض:

yyyy/mm/dd

1

MKT/2023/03/TSAPPE/01/AR

الرقم المرجعي:

الشركات
"TermSukuk" إستمارة طلب

القسم د - بيانات المالكين وا�شخاص المخولين بالتوقيع

المنصب/الوظيفةا�سم 
إذا كانت إجابتك بـ "نعم" على "أ" 

أو "ب"، يرجى تزويدنا برقم 
(TIN) التعريف الضريبي

نسبة الملكية % بلد ا�قامة / التأسيسالجنسية

أ
هل الشريك الفرد مواطن 

أمريكي/مقيم أو يحمل 
البطاقة الخضراء؟

هل الشريك مؤسسة تم 
تأسيسها في الواليات 

المتحدة؟

ب

النعم النعم

النعم النعم

النعم النعم

النعم النعم

النعم النعم

النعم النعم

(أ)  هل الشركة مؤسسة مالية؟ 

 (GIIN) إذا كانت ا£جابة بـ "نعم"، يرجى تزويدنا بالرقم العالمي لتعريف الوسيط
(FATCA) غراض إقرار االمتثال الضريبيª الذي تم الحصول عليه

إذا كانت ا£جابة بـ "نعم" ولم يكن لمؤسستكم رقم عالمي لتعريف الوسيط (GIIN)، يرجى تحديد سبب عدم الحصول عليه:

هل الشركة مؤسسة غير مالية (أجنبية) نشطة    إذا كانت ا£جابة بنعم ، يرجى تحديد الخيار / الخيارات التي تنطبق أدناه

(أ) هل المؤسسة جهة حكومية/ جهة مملوكة للحكومة أو مصرف مركزي 

(ب) هل المؤسسة منظمة دولية مكلفة؟

(ج) هل الشركة مدرجة في السوق المالي أو شركة تابعة لمؤسسة مدرجة بالسوق المالي؟

يرجى تزويدنا باسم السوق المالي الذي تتداول فيه الشركة بانتظام

(د )  مؤسسة غير ربحية مثل المؤسسات الدينية أو الخيرية أو الثقافية أو التعليمية

يرجى التحديد       (هـ) بخالف (أ) و(ب) المذكور أعاله     

هل الشركة مؤسسة غير مالية (أجنبية) غير نشطة

إذا كانت ا£جابة بنعم، يرجى تقديم نموذج التصريح الذاتي لمعايير ا£فصاح المشتركة لكل شخص متحكم يمتلك حصة 25% أو أكثر 

 NFE / NFFE (أجنبية) القسم ج - مؤسسة غير مالية

النعم

(ب) هل الشركة هي مؤسسة إيداع (Depositary) أو مؤسسة راعية (Custodial) أو شركة تأمين محددة؟ (ب)

(ج) هل الشركة مؤسسة استثمارية؟

(د) هل الشركة هي مؤسسة استثمارية مقرها في دوله غير مشاركة وتديرها مؤسسة مالية أخرى ؟

(إذا كانت ا£جابة بنعم ، يرجى تقديم نموذج التصريح الذاتي لمعايير ا£فصاح المشتركة لكل شخص متحكم يمتلك 25% أو أكثر من الملكية)  

إذا كنت قد اخترت "نعم" ªي مما ورد أعاله ، فيرجى االنتقال إلى القسم هـ.

النعم

النعم

النعم

النعم

النعم

النعم

النعم

النعم

النعم

النعم

(في حال اختالفه عن عنوان الشركة):

عنوان الشركة:

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      



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 اªرباح إلى حساب مقدم الطلب على شكل صكوك إدخار.

إصدار صكوك لمدة سنة واحدة بمعدل الربح السائد بنفس عملة االستثمارإصدار صكوك ادخار بالدرهم االماراتي

ل±ستعمال الرسمي

ا£سم والتوقيع الرسمينعم/الالوضع الضريبي

(CRS) يندرج تحت ا�بالغ الضريبي

(FATCA) يندرج تحت ا�بالغ الضريبي

أؤكد/نؤكد بأنني/إننا مفوض/مفوضون كما ينبغي من قبل صاحب الحساب للتصريح و ا£قرار نيابة عنه حسبما هو موضح في هذا النموذج.

يؤكد العميل أن جميع المعلومات أعاله صحيحة ودقيقة ويتعهد العميل بناًء على ذلك بتعويض شركة الصكوك الوطنية (شركة الشخص الواحد مساهمة خاصة) عن أي خسائر أو أضرار قد تتعرض لها نتيجة لعدم صحة 
هذه المعلومات، وأوافق/نوافق على أن شركة الصكوك الوطنية (شركة الشخص الواحد مساهمة خاصة) لها الحق في طلب المزيد من المعلومات أو المستندات الداعمة حسب تقديرها الخاص.

يتعهد العميل بإخطار شركة الصكوك الوطنية (شركة الشخص الواحد مساهمة خاصة) خالل 30 يومÌ بأي تغيير قد يطرأ في الظروف التي تؤثر على وضع ا£قامة الضريبية للعميل واªشخاص المتحكمين.

أؤكد/نؤكد بأنني/أننا قرأنا وقبلنا الشروط واªحكام الموضحة خلف نموذج الطلب هذا.

رمز الموزع

رمز المنفذ

التحقق من بطاقة الهوية وصورتها المعتمدالتحقق من سالمة التوقيعالختم والتوقيع:
جميع الوثائق والمستندات مرفقة

ختم الشركة

 توقيع الشخص المخول، التاريخ

القسم هـ – إقرار االمتثال الضريبي

موافقة و إقرار

الرقم المرجعي:

الشركات

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

يرجى إكمال الجدول التالي مع ا£شارة إلى الدول التي تعتبر مقيمÏ بها ªغراض ضريبية إلى جانب رقم التعريف الضريبي في كل دولة. إذا كان صاحب الحساب ليس مقيمÏ ضريبيÏ في أي بلد / والية قضائية، فيرجى ا£شارة إلى 

ذلك على السطر1 وتقديم مكان ا£دارة أو الوالية القضائية الفعالة التي يقع فيها مكتبه الرئيسي.

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 مطلوبÌ حسب لوائح وأنظمة الدولة التي تعتبر مقيمÌ بها ªغراض ضريبية

"TermSukuk" إستمارة طلب

القسم ح - في تاريخ توزيع ا·رباح، الرجاء عمل التالي باالرباح:

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

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@@نقدÏشيك@تحويل مصرفي@

 ارسال شيك إلى عنواني البريدي

تحويل بنكي

إصدار صكوك ادخار بالدرهم ا£ماراتي

بنك المستفيد:

اسم المستفيد: 

(IBAN) رقم

الدفع عن طريق

القسم ز - في تاريخ إستحقاق الصكوك، الرجاء عمل التالي بالمبلغ ا·ساسي:
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سيتم إصدار الصكوك فقط عند التحقق من صرف الشيك. 
في حالة إعادة االستثمار من حساب حالي لدى الصكوك الوطنية، تطبق الشروط واªحكام على الحساب الحالي عند ا£سترداد.

إيصال رسمي

     ً    
طريقة الدفع

اسم العميل:

رقم العميل:

قيمة االستثمار:

قيمة االستثمار ( بالحروف):

تاريخ االستثمار:

الرقم المرجعي:

الشركات

رقم الشيك

البنك

الفرع

رقم االحساب

البنك

الفرع

حساب العميل

نوع المنتج

مجموعة الصكوك

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

الشروط وا·حكام

تطبــق هــذه الشــروط واªحــكام (الشــروط واªحــكام) والتي تــعدل من وقت إلى آخر، جــنبÌ إلى جنب مع أي شروط 
وأحــكام محــددة إضافيــة (فــي حــال وجودهــا) علــى المنتــج، وتخضــع لهــا العــالقة بين شــركة الصكوك الوطنية (شــركة 
الشــخص الواحد مســاهمة خاصة) (الشــركة) والعميل ("مقدم الطلب" أو "أنتم"). يحق للشــركة حصريÌ تعديل، أو 
إضافــة، أو حــذف أي بنــد مــن هــذه الشــروط واªحــكام في أي وقت إلى المــدى الــذي يســمح به القانــون وذلك كــما تــنص 
عليــه نشــرة ا£صــدار، وعلــيه يــتم إبــالغ مــقدم الــطلب مســبقÌ عبر أي وسيلة معــقولة بهذه التغيــيرات. ما لم تنص هذه 
الشــروط واªحكام على خالف ذلك، يعتبر مقدم الطلب قد وافق على هذه التغييرات إذا اســتمر في إجراء المعامالت 
فيما يتعلق بالمنتج، بعد تسلمه لÔخطار. وفي خالل 7 أيام، يتم إرسال إخطار لحامل المنتج ويعد تسلم ا£خطار قبوًال 

ما لم يعترض حامل المنتج.

1- يتــم فتــح المنتــج اســتنادÏ إلى اتفــاق المضــاربة الــذي يــوافق مقــدم الطــلب عــلى أنه قــرأه وفهــمه وقــبل ما فيــه، 
وبموجبــه حيــث يقــوم مقــدم الطلــب (صاحــب المــال أو"رب المــال") بتفويــض الشــركة (مديــر االســتثمار أو" المضــارب") 
الســتثمار أمــواله اســتنادÏ إلى مبــادئ الشــريعة ا£ســالمية، وبالــطريقة التي تعــتبرها الشركة مالئمة حسب تــقديرها 

الخاص.

2- يتــم اســتثمار أمــوال المنتــج فــي الوعــاء االســتثماري المشــترك مع أمــوال الشــركة وأمــوال مقــدمي الطلبــات ا×خــرين 
("وعــاء اســتثمارات المضاربــة").  وتتولــى الشــركة إدارة وعــاء اســتثمارات المضاربــة وتــوزع اªربــاح الناتــجة بــين مقــدمي 

الطلبات والشركة حسب نشرة إصدار الشركة، التي يتم إرسالها لمقدمي الطلبات بناًء على طلبهم. 

3- يقــر مقــدم الطلــب بــأن هــذه الشــروط واªحــكام غــير متضمــنة ما قد يعتــبر ضمــانÌ أو بيــانÌ من الــشركة لــØرباح أو 
أي تســديد مضمــون ªي جــزء من الحــصة الكامــلة أو الحــصة الكاملــة، فيــما يتعــلق بوعــاء اســتثمارات المضــاربة. ويــدرك 
العميــل أن جميــع اªمــوال المســتثمرة في وعــاء المضــاربة االســتثماري  معــرضة لخســائر محتــملة قد تــنتج عن خســارة 
أصــول المضاربــة التــي مــن شــأنها أن تؤثــر علــى المبلــغ اªســاسي من اªمــوال المــودعة من قبل مــقدم الــطلب في وعاء 

استثمارات المضاربة.

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

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 

شهرÏ في السنة، ومجموع كل الفترات يشير إلى مدة االستثمار. تاريخ بدء كل فترة الحقة للفترة اªولى يكون دائمÌ 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 
التحويل بالنسبة لالشتراك واالسترداد وتوزيع اªرباح واالستحقاق. 

7- ســتقوم الشــركة بســداد معــدل العائــد المتوقــع المتفــق عليــه كمــا ورد فــي تفاصيــل المنتــج، القســم (و) مــن 
نمــوذج الطلــب هنــا. إال أن العــائد الفعــلي عــلى المنــتج ســيتم احتســابه في نهــاية العــام. وإذا كان العــائد الفعــلي 
ــع، يحــق للشــركة االحتفــاظ بالفــرق كحــافز أداء؛ أما إذا كان العــائد الفعــلي أقل من العــائد  ــد المتوق أعلــى مــن العائ

المتوقع، يحق للشركة التبرع بالفرق من مواردها الخاصة 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 فــي 
أي وقــت حســب الطلــب. عنــد اســتحقاق مــدة االســتثمار، يــتم التعــامل مع رأس المــال وفــقÌ لالخــتيار الذي اخــتاره الــعميل 
في تعليمات االستحقاق، قسم (ز) من نموذج الطلب هذا. في حالة اختار العميل إصدار صكوك ادخار، يمكن للعميل 

سحبها في أي وقت حسب الطلب. 

9- تكــون فتــرة إغــالق الصكــوك الصــادرة عن نمــوذج الطــلب هــذا 30 يومÌــ، وبعد انتــهاء فــترة ا£غالق يمكن اســترداد 
الصكــوك كلــيÌ أو جزئــيÌ في أي وقت ما لم يــذكر خالف ذلك في "تفــاصيل الــمنتج" القسم (و) المــذكورة في نــموذج 
 Ìلتفاصيل المنتج، مطروح Ìالطلب هذا و سوف يتم مراجعة مدفوعات عوائد االسترداد المبكر إلى أقرب ربع سنة وفق
منه رسوم استرداد مؤجله 0.25%. سوف يتم إعادة احتساب العوائد وقت االسترداد وفقÌ لمعدالت الربح السائدة أو 
معــدل الربــح وقــت تقديــم الطلــب أيهمــا أقــل. يتطلــب هــذا إعــادة جدولــة الســداد وســيتم تعديــل فــارق الربــح مــن مبلغ 

االسترداد. يمكن استرداد مبلغ 5 (خمسة) ماليين درهم كحد أقصى شهريÌ 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، وفــقÌ لــنص المرســوم االتحــادي رقم (8) لــسنة 2017 بــشأن قــرار ضــريبة القــيمة المضــافة 

وحسب قرار مجلس الوزراء (52) لسنة 2017 بشأن الالئحة التنفيذية، حسب مقتضى الحال.

11- للمنتجــــات ذات التوزيــــع الدوري لØربــــاح حســــب مقتضــــى الحــــال، يقــر ويوافــق العميــل علــى أن عوائــد الفتــرات الربــع 
ســنوية الغيــر مكتملــة ســوف يتــم مصادرتهــا. المبالغ التــــي تزيد عن 10 (عشــــرة) مالييــــن درهــــم أو مــــا يعادلهــــا بعمــــ
الت أخــرى قــد تســتغرق مــا يصل إلى 7 أيام عمــل ليتم اســتردادها.ُ يسمح باالسترداد الجزئي مرة واحدة كل سنة بش

رط أن يكون الرصيد المتبقي مساويا أو أعلى من الحد اªدنى لالستثمار المطلوب. يقــر ويوافــق العميــل علــى أن عوائــد 
الفترات الربع سنوية الغير مكتملة للمبلغ المسترد سوف يتم مصادرتها.

12- يؤكد مقدم الطلب أن اªموال المســتخدمة لالشــتراك في المنتج من مصدر مشــروع، وأنه بشــراء المنتج ال يخرق 

بــأي حــال مــن اªحــوال القوانــين االتحــادية لÔمــارات العــربية المــتحدة واللــوائح المــنصوص عــليها من جانب الســلطات 
الرقابية ذات الصلة.

13- قــد تقــوم شــركة الصكــوك الوطنيــة والمراكــز المعتمــدة لشــراء الصكــوك الوطنيــة بالتدقيــق فــي البيانــات 
الشــخصية المقدمــة مــن قبــل مقــدم الطلــب والمتعلقــة بهويتــه أو هويــة أي شــخص آخر ورد اســمه فــي نموذج الطلب 

ومصدر اªموال المستثمرة.

14- فــي حــال كان المتقــدم بالطلــب مؤسســة، أو القيــم، أو اªمــين علــى، أو المســتلم، أو الممــثل لتــركة شــخص 
ــم إثبــات مقبــول لشــركة الصكــوك الوطنيــة وموزعيهــا المعتمديــن يؤكــد مــن خــالله أن  متوفــى، يجــب عليــه تقدي

الشخص الموقع على الطلب يتمتع بالصالحية والحق القانوني للقيام بذلك.

الســــحب  لدخول  اªفراد مؤهلين  المشــــتركين من  المنتجات ســــيكون  الخاص، في بعض  الشــــركة  لتقدير  وفقا   -15
يحق  ال  اخر.  وقت  من  ستنشــــأ  أخرى  ســــحوبات  وأي  درهم  المليون  الكبرى  بالجائزة  للفوز  صك  لكل  واحدة  بفرصة 

للمؤسسات التي تســتثمر في هذا المنتج دخول الســحوبات على الجوائز.

16- يؤكــد العميــل ويقــر ويوافــق علــى أنــه يحــق للشــركة قبــول مبلــغ االشــتراك المطلــوب بالــكامل أو جــزء مــنه بنــاًء 
على تقديرها وحدها. 

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

التي تثبت هويتهم وعمرهم وتوقيعهم قبل أي عملية سحب.

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

19- ال يجوز نقل ملكية المنتج في أي وقت. وبعد وفاة العميل ال قدر اÞ، تشكل قيمة المنتج جزءÏ 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 
وثائق أخرى أثناء عملية 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، 
ويخضع إصدار الصكوك الستالم اªموال في حساب الشركة.

23- المحاكــم المدنيــة لدولــة ا£مــارات العربــية المتحــدة هي الجــهة المختــصة حصــريÌ بالــفصل في أي نــزاعات قد تــنشأ 
نتيجة لما تتضمنه هذه الوثيقة.

24- شــركة الصكــوك الوطنيــة، شــركة ماليــة خاضعــة للســلطات الرقابيــة، مكلفــة بتطبيــق كافــة التعليمــات الرقابيــة 
واªوامر القضائــية الصــادرة عن محــاكم دولة ا£مــارات العــربية المتــحدة وقد تــقوم بتجــميد أرصدة الحســابات بــناء على 

تلك التعليمات واªوامر.

25- تحتفــظ الشــركة بالحــق فــي إرســال الرســائل والوثائــق اªخــرى بالبــريد ا£لكتــروني أو العــادي ولن تــكون مســؤولة 
عن فقدانها 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 الشركة إرسال إخطار مدته سبعة أيام لحامل المنتج ويعد ا£خطار مقبوًال ما لم يعترض حامل المنتج.

27- يحــق لمقــدم الطلــب إصــدار تعليمــات £جــراء المعامــالت على حســابه عن طــريق الفــاكس أو البــريد ا£لكتــروني أو 
المكالمات الهاتفية. وبهذا يقر مقدم الطلب بأنه على دراية كاملة بأن إجراء المعامالت عن طريق الفاكس أو البريد 
ا£لكتروني أو المكالمات الهاتفية غير آمنة ويمكن العبث بها. كما يخلي شركة الصكوك الوطنية من أي مسؤولية 
نتيجة قراره بإجراء المعامالت عن طريق الفاكس في ما يتعلق بأي من أو كل حســاباته مع شــركة الصكوك الوطنية 

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

28- يتعهــد مقــدم الطلــب بنقــل ملكيــة المنتــج الصــادرة بموجــب هــذا الطلــب إلــى شــركة الصكــوك الســترداد اªمــوال 
فــي حــال ُطلــب منــه القيــام بذلــك مــن قبــل شــركة الصكــوك الوطنيــة فــي حــال تصفيــة مضاربــة الصكــوك الوطنيــة 

استنادÏ لنشرة إصدار الشركة.

29- يوافــق مقــدم الطلــب علــى أن الشــركة يجــوز لهــا، وفــقÌ لتقديــرها الخــاص ودون إبــداء أي أســباب لمقــدم الطلــب، 
رفض الطلب المقدم من جانبه للحصول على المنتج.  

30- تخضــع هــذه الشــروط واªحــكام لقوانــين ا£مــارات العــربية المتحــدة، كما يــجري تطبيــقها في إمــارة دبي، شــريطًة 
الشــريعة  أحكام  ُتطبق  الــحالة  هذه  وفي  وأحــكامها،  ا£ســالمية  الشــريعة  مبــادئ  مع  القوانــين  هــذه  تتعــارض  أال 

ومبادئها. 

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

"TermSukuk" إستمارة طلب

شركة الصكوك الوطنية شركة الشخص الواحد مساهمة خاصة، هي شركة مرخصة وتشرف عليها هيئة اªوراق المالية والسلع بموجب ترخيص رقم 301035

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



ملحق – وصف مختصر للتعاريف

الرقم المرجعي:

الشركات

 ملحوظة: فيما يلي ملخص للتعاريف التي ستساعدك على إكمال هذا النموذج.
يمكن ا£طالع على المزيد من التفاصيل في دائرة ا£يرادات الداخلية IRS "قانون االمتثال الضريبي للحسابات اªجنبية 
ا معلومات  بتبادل  الخاص  الذاتي  الضريبي  ا£قرار  والتنمية  OECDنموذج  االقتصادي  التعاون  منظمة  و   "(FATCA)

 OECD و IRS لحسابات المالية " يمكن ا£طالع على ذلك ضمن بوابات

 https://www.irs.gov/businesses/corporations/foreign-account-tax-compliance-a ct-fatca
/and http://www.oecd.org/tax/transparency/what-we-do

إذا كان لديك أي أسئلة، يرجى االتصال بمستشارك الضريبي أو سلطة الضرائب المحلية.  

"مؤسسة غير مالية نشطة"

مصطلح "مؤسسة غير مالية نشطة" يعني أي مؤسسة غير مالية تستوفي أي من المعايير المدرجة أدناه:

(أ) في حال كان أقل من 50٪ من إجمالي دخل المؤسسة غير المالية للسنة السابقة هو دخل سلبي وأقل من ٪50 
من اªصول المملوكة للمؤسسة غير المالية خالل السنة السابقة كانت أصوًال تنتج أو يحتفظ بها £نتاج الدخل السلبي؛

(ب) أن يتم تداول اªوراق المالية للمؤسسة غير المالية بصورة منتظمة في سوق أوراق مالية معتمد أو كانت المؤسسة 
غير المالية تابعة £حدى الشركات التي تتداول بصورة منتظمة في سوق أوراق مالية معتمد؛

(ج) كانت المؤسسة غير المالية هي مؤسسة حكومية أو منظمة دولية أو بنك مركزي أو مملوكة بشكل كامل ªحد من 
المؤسسات المذكورة مسبقÌ؛

(د) أن تكون جميع نشاطات المؤسسة غير المالية تتمثل بشكل أساسي (كلًيا أو جزئًيا) في تملك اªسهم المتداولة 
أو تقديم التمويل والخدمات إلى واحدة أو أكثر من الشركات التابعة التي تمارس التجارة أو اªعمال خالف أعمال المؤسسات 
استثمار  كصندوق  على)  نفسها  تحمل  (أو  نشاط  تمارس  كانت  إذا  الحالة،  لهذه  مؤهلة  المؤسسة  تعتبر  وال  المالية، 
مشابهة لصناديق االستثمار الخاصة أو صناديق رأس المال االستثماري أو صندوق استحواذ مدعوم بالقروض أو أي أداة 
استثمارية يكون الغرض منها االستحواذ أو تمويل الشركات ومن ثم تملك فائدة في تلك الشركات على أساس أصول 

رأس مالية بأغراض االستثمار؛ 

(هـ) إن كانت المؤسسة غير المالية لم تقم بإجراء أي أعمال، كما ال يوجد لديها تاريخ تشغيل مسبق (مؤسسة غير مالية 
المخصصة  لتلك  خالف  أعمالها  تشغيل  بغرض  اªصول  في  مالها  رأس  باستثمار  تقوم  ذلك  من  الرغم  وعلى  جديدة) 
للمؤسسات المالية، وتعتبر المؤسسة غير المالية غير مستحقة لهذا االستثناء بعد مرور 24 شهر من تاريخ التأسيس 

اªولي للمؤسسة غير المالية؛

(و) لم تكن المؤسسة غير المالية مؤسسة مالية في السنوات الخمس السابقة، في مرحلة تصفية ªصولها أو اعادة 
الهيكلة بغرض االستمرار أو استئناف التشغيل في أعمال خالف تلك الخاصة بالمؤسسة المالية؛

(ز) تعمل المؤسسة غير المالية في تمويل والتعامل بشكل أساسي مع أو ªجل شركات تابعة غير تلك المعروفة بأنها 
مجموعة  تكون  أن  شريطة  التابعة  بالشركة  مرتبطة  غير  شركة  ªي  خدمات  أو  تمويًال  تقدم  ال  وكذلك  مالية  مؤسسة 

الشركات التابعة تمارس بشكل أساسي أعمال تخالف تلك الخاصة بالمؤسسات المالية، 

(ح) تعتبر المؤسسة غير المالية مستوفية جميع المتطلبات التالية:

(1) تم تأسيسها وتشغيلها ضمن حدود سلطة إقامتها وحصريª Ìغراض دينية أو خيرية أو علمية أو فنية أو ثقافية أو 
رياضية أو تعليمية؛ أو قد تم تأسيسها وتشغيلها ضمن حدود سلطة إقامتها وكانت منظمة مهنية أو اتحاد أعمال أو 

غرفة تجارة أو منظمة عمالية أو زراعية أو بستانية أو اتحاد مدني أو منظمة تعمل حصريÌ لتعزيز الرعاية االجتماعية.

(2) تكون معفاة من ضريبة الدخل في نطاق سلطة إقامتها؛

(3) ال تملك مساهمين أو أعضاء لديهم حقوق ملكية أو فائدة في دخلها أو أصولها؛
(4) أال يسمح القانون واجب التطبيق لسلطة إقامة المؤسسة غير المالية أو والمستندات التأسيسية للمؤسسة غير 
المالية بتوزيع أي دخل أو أصول للمؤسسة غير المالية أو الحصول على فائدة من شخص خاص أو منظمة غير خيري خالف 
القيمة  تمثل  كدفعة  أو  المقدمة  للخدمات  مناسب  تعويض  لدفع  أو  المالية  غير  المؤسسة  أنشطة  تخص  التي  تلك 

السوقية العادلة لعقارات قامت المؤسسة غير المالية بشرائها؛ و

(5) أن يتطلب القانون واجب التطبيق لسلطة ا£قامة أنه، وعند تصفية أو حل المؤسسة غير المالية يتم توزيع جميع 
أصولها على مؤسسات حكومية أو منظمات غير ربحية أخرى، أو أن تؤول ملكيتها إلى حكومة سلطة إقامة المؤسسة 

غير المالية أو أي تنظيمات سياسية أخرى.

"الشخص المتحكم"

أو  طبيعي  شخص  أي  تحديد  عدم  حالة  وفي  المؤسسة.  على  السيطرة  له  الذي  الطبيعي  (اªشخاص)  الشخص  هو 
أشخاص يمارسون السيطرة على الكيان من خالل مصالح الملكية، ُيعتبر الشخص المتحكم في الكيان هو الشخص 

الطبيعي الذي يشغل منصب مسؤول إداري كبير.

  (Custodial) "المؤسسة الراعية"

المصطلح "المؤسسة الراعية" يعني أي مؤسسة تحتفظ بأصول مالية تشكل جزء كبيرÏ من أعمالها لحساب آخرين. و
يحدث ذلك حينما يكون الدخل ا£جمالي للمؤسسة الناتج عن االحتفاظ بأصول مالية ومتعلق بخدمات مالية يساوي أو 
يتجاوز %20 من الدخل ا£جمالي للمؤسسة خالل (1) فترة ثالث سنوات تنتهي في 31 ديسمبر (أو اليوم اªخير من فتر

ة محاسبية لسنة غير تقويمية) قبل السنة التي يتم فيها التحديد، أو (2) الفترة التي 
تواجدت المؤسسة خاللها.  

  (Depository) "مؤسسة ا�يداع"
           

المصطلح "مؤسسة ا£يداع" يعني أي مؤسسة تقبل الودائع خالل المسار االعتيادي للعمل المصرفي أو ما يشابهه. 

"منظمة عالمية مكلفة" 
    

منظمة مكلفة بمهام عالمية، ويتم تمويلها في المعتاد عبر إسهامات من الحكومات 
الوطنية، ومن أمثلتها اللجنة العالمية للصليب اªحمر، والمنظمة العالمية للهجرة، ووكاالت اªمم المتحدة وغيرها. 

"مؤسسة مالية" 

المصطلح "مؤسسة مالية" يعني "مؤسسة راعية"، أو "مؤسسة إيداع"، أو "مؤسسة 
استثمار" أو "شركة تأمين محددة." يرجى ا£طالع على القوانين المحلية الخاص بقوانين 

ا£فصاح المشترك للتعرف على المزيد من تعريفات التصنيفات التي تنطبق على 
المؤسسات المالية.

"(GIIN) الرقم العالمي لتعريف الوسيط"

المباشر  وا£بالغ  المالية  للمؤسسات   FATCA التسجيل  نظام  بواسطة  الوسيط  لتعريف  العالمي  الرقم  تعيين  يتم 
للمؤسسات اªجنبية غير المالية. ويمكن أن يستخدمه الذين تم تعيين رقم تعريف وسيط لهم لتعريف أنفسهم لوكالء 

االستقطاع الضريبي وا£دارات الضريبية لتقارير قانون االمتثال الضريبي للحسابات اªجنبية.

"مؤسسة استثمارية " 

المصطلح "مؤسسة استثمارية" يشمل نوعين من المؤسسات:  

(1) مؤسسة تعمل بشكل أساسي في واحد أو أكثر من اªنشطة أو العمليات التالية لصالح أو نيابة عن عميل:

•  التداول في أدوات السوق المالية (الشيكات، الكمبياالت، شهادات ا£يداع، المشتقات، 
إلخ)، بورصة العمالت اªجنبية، السوق المالي، سعر الفائدة، أدوات المؤشرات، اªوراق المالية القابلة للتحويل، أو التداول في 

عقود السلع ا×جلة.

•إدارة المحافظ الفردية أو الجماعية.

•وبخالف ذلك، االستثمار أو إدارة اªصول المالية أو اªموال نيابة عن أشخاص آخرين. وهذه 
اªنشطة أو العمليات ال تشمل تقديم مشورة استثمار غير ملزمة للعميل. 

 
(2) النوع الثاني من "المؤسسة االستثمارية" (" مؤسسة استثمار تديرها مؤسسة مالية أخرى") هو أي مؤسسة ينتج 

دخلها ا£جمالي بشكل رئيسي من االستثمار أو إعادة 
االستثمار أو االتجار في أصول مالية حيث يتم إدارة المؤسسة بواسطة مؤسسة أخرى هي مؤسسة إيداع أو مؤسسة راعية 

أو شركة تأمين محددة أو النوع اªول من مؤسسة 
االستثمار.

مؤسسة استثمارية مقرها في دولة ليست مشاركة وتديرها مؤسسة مالية أخرى"

يعني أي مؤسسة ينتج دخلها ا£جمالي من االستثمار أو إعادة االستثمار أو االتجار في 
أصول مالية إذا كانت المؤسسة 

(1)  تديرها مؤسسة مالية أخرى
(2) مؤسسة مالية تقع في دولة غير مشاركة.

"مؤسسة استثمارية تديرها مؤسسة مالية أخرى"

أي مؤسسة ما تتم "إدارتها بواسطة" مؤسسة أخرى إذا كانت المؤسسة التي تتولى ا£دارة، بشكل مباشر أو عبر مقدم 
خدمة آخر نيابة عن المؤسسة المدارة، تقوم بتنفيذ أي من

اªنشطة أو العمليات الموضحة في الفقرة (1) أعاله في تعريف "مؤسسة استثمارية".

تتولى مؤسسة إدارة مؤسسة أخرى فقط إذا كان لديها تفويض دارة أصول المؤسسة 
اªخرى ( كليÌ أو جزئيÌ)  حينما يتم إدارة مؤسسة بواسطة عدة مؤسسات مالية أو 

مؤسسات غير مالية أو أفراد، يتم اعتبار المؤسسة على أنها تتم إدارتها عبر مؤسسة 
أخرى هي مؤسسة إيداع، أو مؤسسة راعية، أو شركة تأمين محددة، أو النوع اªول من مؤسسة االستثمار، وذلك إذا كانت 

المؤسسات التي تتولى ا£دارة هي هذه المؤسسة
اªخرى.

"مؤسسة غير مالية"

وفق لوائح معايير ا£فصاح المشتركة، فإن المؤسسة غير المالية هي مؤسسة خالف المؤسسة المالية. يمكن تصنيفها 
على أنها مؤسسة غير مالية نشطة أو مؤسسة غير مالية غير نشطة.

"مؤسسة أجنبية غير مالية"

بخالف  مؤسسة  أي  هي  المالية  غير  اªجنبية  المؤسسة  فإن  اªجنبية،  للحسابات  الضريبي  االمتثال  قانون  لوائح  وفق 
المؤسسة المالية وغير أمريكية. يمكن تصنيفها على أنها مؤسسة أجنبية غير مالية نشطة أو مؤسسة أجنبية غير 

مالية غير نشطة.

"منظمة غير ربحية"  

المنظمة غير الربحية، والمعروفة أيًضا باسم مؤسسة غير تجارية ، أو مؤسسة غير ربحية، هي كيان قانوني يتم تنظيمه 
وتشغيله لتحقيق منفعة جماعية أو عامة أو اجتماعية ، على عكس الكيان الذي يعمل كعمل تجاري يهدف إلى تحقيق 

الربح للمالكين.

"سلطة مشاركة"

ُيقصد بمصطلح "السلطة المشاركة" هي السلطة التي ترتبط باتفاقية يتم بموجبها تقديم المعلومات المطلوبة بشأن 
قائمة  في  تحديدها  يتم  والتي  المشتركة  ا£فصاح  معايير  في  والمذكورة  المالي  الحساب  لمعلومات  التلقائي  التبادل 

منشورة.

"مؤسسة غير مالية غير نشطة"

" مؤسسة غير مالية غير نشطة " يعني أي مؤسسة غير مالية غير نشطة. مؤسسة استثمارية تقع ضمن سلطة غير 
مشاركة وتدار بواسطة مؤسسة مالية أخرى ªغراض معايير ا£فصاح المشتركة. 

"مقيم �غراض ضريبية"

لكل دولة قوانينها الخاصة بتحديد ا£قامة ªغراض ضريبية، وكل منطقة قضائية قدمت معلومات حول طريقة تحديد ما 
إذا كان أي مؤسسة بعينها تعتبر مقيمة بالمنطقة 

القضائية ªغراض ضريبية، وذلك على بوابة التبادل التلقائي للمعلومات الخاصة بمنظمة 
إذا  معينة  قضائية  منطقة  في  الضريبة  ªغراض  مقيمة  المؤسسة  ستكون  عام،  وبشكل  والتنمية.  االقتصادي  التعاون 
كانت تدفع أو يجب أن تدفع الضريبة فيه بسبب مكان إقامتها أو إدارتها أو تأسيسها، أو أي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة 
بموجب قوانين تلك المنطقة القضائية (بما في ذلك االتفاقيات الضريبية) وليس فقط من مصادر في تلك المنطقة. قد 
تعتمد المؤسسات ذات ا£قامة المزدوجة على قواعد شروط التعادل الواردة في االتفاقيات الضريبية (في حال كانت قابلة 
للتطبيق) لحل حاالت ا£قامة المزدوجة من أجل تحديد ا£قامة ªغراض ضريبية. يجب التعامل مع المؤسسات، مثل الشرا

كة أو الشراكة ذات المسؤولية 
المحدودة أو أي وضع قانوني مماثل ليس له إقامة £غراض ضريبية على أنها مقيمÌ في 
المنطقة القضائية التي يقع فيها مكان ا£دارة الفعالة. للحصول على معلومات إضافية 

حول ا£قامة الضريبية، يرجى التحدث إلى مستشارك الضريبي أو زيارة بوابة التبادل التلقائي للمعلومات الخاصة بمنظمة 
التعاون االقتصادي والتنمية.

"شركة التأمين المحددة"

المصطلح "شركة التأمين المحددة" يعني أي مؤسسة تشكل شركة تأمين (أو الشركة 
القابضة لشركة تأمين) تقوم بإصدار، أو أنها ملتزمة بالدفع مقابل، عقد تأمين بقيمة نقدية أو عقد سنوي.

"رقم التعريف الضريبي (أو ما يعادله"

المصطلح "رقم التعريف الضريبي" (TIN) أو ما يعادله في حال عدم توفر رقم تعريف ضريبي هو رمز يتكون من حروف 
أو أرقام تخصصها منطقة قضائية (دولة) لفرد أو مؤسسة ويستخدم لتعريف الفرد أو المؤسسة ªغراض تطبيق القوا

نين الضريبية لهذه 
المنطقة القضائية. يمكن ا£طالع على المزيد من المعلومات عن اªرقام الشخصية الضريبية المقبولة بزيارة بوابة التبادل 

التلقائي للمعلومات الخاصة بمنظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية.

بعض المناطق القضائية ال تصدر رقم تعريف ضريبي، وهذه المناطق تستخدم على اªغلب رمز آخر يعادله. ومن أمثلة هذ
ا النوع رمز/رقم تسجيل الشركة المستخدم للمؤسسات. 

"TermSukuk" إستمارة طلب


