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ا�سم:                               السيد           السيدة               ا�نسة    

الجنسية:

مكان الوالدة :

رقم بطاقة الهوية:

الهاتف  المتحرك:

إذا كان الطلب �حد أفراد ا�سرة يرجى ذكر العالقة:التقدم بطلب:

إذا كانت ا�جابة نعم ، يرجى تقديم رقم حساب العميل الخاص بك:هل أنت عميل حالي في الصكوك الوطنية؟

المهنة:

إسم الشركة: رقم التعريف الوظيفي:

البريد االلكتروني:

هوية امارات                        جواز السفر نوع بطاقة الهوية:

الجنس:العالقة بالقاصر:

اليوم / الشهر / السنةتاريخ االنتهاء:رقم الهوية:

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:

ا�سم:                               السيد           السيدة               ا�نسة    

القسم ج  - بيانات الوصي

القسم أ  - بيانات الموظف 

القسم ب  - بيانات العميل 

القسم د - بيانات الملف الشخصي والدخل   

أعزب متزوج

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

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)

القسم هـ - إقرار االمتثال الضريبي

القسم و – حاملى إقامة دولة ا�مارات العربية المتحدة 

ال

ال

نعم

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 مطلوب¹ حسب لوائح وأنظمة الدولة التي تعتبر مقيم¹ بها ¯غراض ضريبية

يتم ملؤه فقط إذا كان مختلف¹ 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      

ا�سم:                               السيد           السيدة               ا�نسة    

¯حد أفراد ا¯سرةشخصي       

البلد المدينة   

الجنس:

بطاقة الهوية:

تاريخ االنتهاء:

اليوم / الشهر / السنةتاريخ الميالد:ذكر           أنثى

هوية امارات                        جواز السفر

اليوم / الشهر / السنة

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



أؤكد أن جميع المعلومات المقدمة أعاله صحيحة، وبموجبها اتعهد بتعويض شركة الصكوك الوطنية (شركة الشخص الواحد مساهمة خاصة) ("الشركة") عن أي فقدان أو خسارة قد تحدث بسبب عدم صحة هذه 

 https://www.nationalbonds.ae/downloads البيانات. أقر بموجبه أنني قرأت وأوافق على االلتزام بشروط وأحكام صكوك االدخار المنصوص عليها في وثيقة منفصلة وتتوفر أيضا على موقع الشركة

أوافق على تقديم أي معلومات إضافية و / أو مستندات داعمة عند طلب الشركة.

لطريقة الدفع عن طريق الخصم من الراتب؛ أنا الموقع أدناه أفوض الشركة بخصم المبلغ المذكور أعاله في القسم (و) من تاريخ البدء فصاعدÌ بشكل شهري من راتبي وتحويل المبلغ إلى رقم حسابي لدى شركة 

الصكوك الوطنية (شركة الشخص الواحد مساهمة خاصة) ("الشركة").

معدل الربح المتوقع هو 5.4% سنوي¹، محسوب على أساس معدل المساهمات التراكمي لالشتراكات السنوية ويدفع عند االستحقاق (60 مساهمة) أو عند الغاء.

أوافق على تحصيل رسوم اشتراك قدرها 5.4% سنوي¹ على إجمالي المعدل التراكمي لالشتراكات السنوية في حال إلغاء الخطة قبل االستحقاق ولكن مبلغ رسوم االشتراك لن يتجاوز مبلغ الربح المدفوع ولن يتأثر 

إجمالي قيمة االشتراكات الشهرية للخطة المدفوعة حتى تاريخه.

في حالة إلغاء الخطة قبل االستحقاق، فإنه سيتم إستقطاع رسوم االشتراك من االرباح المستحقة حتى تاريخه. سيتم تخصيص االرباح كنسبة مئوية من االرباح المستحقة وفق الجدول التالي:  

12        23أقل من 12

0%25%50%75%100% ا�رباح المخصصة

اجمالي الدفعات الشهرية
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*تشمل هذه ا¯رقام 60 مساهمة وفق¹ للخطة الشهرية وإجمالي العائد المتوقع حتى تاريخ االستحقاق.

سيكون مقدم الطلب مؤهًال للدخول في السحب وفق¹ لفرص برنامج المكافآت المتوفر على الموقع الرسمي للشركة ضمن قسم المنتج.

عادًة يتم توزيع ارباح الصكوك بشكل سنوي وفق¹ لنشرة الطرح الخاصة بشركة الصكوك الوطنية، مع االخذ في االعتبار ان مدة إستحقاق ارباح هذا المنتج عند إكتمال 5 سنوات، لذلك سوف يتم صرف االرباح في نهاية المدة.

أوافق على أنه في حالة إلغاء خطة The Global Saving Club أو استحقاقها ، سيتم إيداع رأس المال والربح المتوقع في حساب مقدم الطلب على شكل صكوك ادخار.

كم عدد الخطط التيخطتك الشهرية حدد خطة االدخار الخاصة بك
ترغب باالشتراك فيها ؟

ادخر 1,540 درهم شهري¹  

ادخر 770 درهم شهري¹ 

ادخر 390 درهم شهري¹ 

ادخر 160 درهم شهري¹ 

ادخر 100 درهم شهري¹ 

*خطة الـ 100,000

* خطة الـ 50,000

 * خطة الـ 25,000

 * خطة الـ 10,000

* خطة الـ 6,500

إعداد و خصم إجمالي مبلغ الدفعة الشهرية                                                                               درهم إماراتي                                 من خالل               الخصم المباشر            الخصم من الراتب

القسم ز - موافقة واقرار

إلى48        60إلى36        47إلى24        35إلى

اعتماد اعداد   
االسم:

التوقيع:

توقيع العميل، التاريخ

   The Global Savings Club ("المنتج") القسم ز - تفاصيل

MKT/2022/04/GSCAPP/01/AR

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.
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تنطبق هذه الشــروط وا¯حكام ("الشــروط وا¯حكام") والتي تعدل من وقت إلى آخر ، جنبا إلى 
جنب مع أي شــروط وأحكام محددة إضافية (في حــال وجودها) علــى المنتــج وتخضــع لها العالقــة 
بين شــركة الصكــوك الوطنية (شــركة الشــخص الواحد مساهمة خاصة) ("الشــركة") والعميل 
("مقــدم الطلــب"). يحق للشــركة حصري¹ تعديل أو إضافــة أو حــذف أي بنــد مــن هذه الشــروط 

وا¯حــكام فــي أي وقــت إلــى المــدى الــذي يسمح به ــ القانــون وذلــك كمــا تنــص علـيه ـ نشــرة 
بهذه  معقولة  وسيلة  أي  عبر  مســبق¹  العميل  إبالغ  يتم  ــ  وعليه  الوطنية،  الصكــوك  اصــدار 
التغيرات،. ما لم تنــص هذه الشــروط وا¯حــكام علــى خــالف ذلــك، يعتبر العميل قــد وافق علــى 
هذه التغيرات إذا اســتمر بالتعامل من خالل المنتج بعد تســلمه لØخطار وفي غضون 7 أيام يجب 
إرسال إشعار إلى الشركة في حال عدم الموافقة أو يعتبر قد وافق ما لم يعترض عليه. يجب اعتبار 

أن أية إشارات في نموذج الطلب هذا أو هذه الشروط وا¯حكام إلى المذكر تشمل المؤنث.

1. المنتج مبني علــى اســاس اتفاقية المضاربــة، والتــي يوافــق العميــل علــى أنـه قــد قرأها وفهمها 
الصنــدوق  مدير  الشــركة  بتفويض  المــال"  "رب  أو  الصندوق  مالــك  العميل  يقوم  حيث  وقبلها 
التــي تعتبرها الشركة  أو"المضــارب" الســتثمار أمواله وفقــا لمبــادئ الشريعة اسالمية، وبالطريقة 

مالئمة حسب تقديرها الخاص.

2. سيتم اســتثمار االمــوال الموجــودة فــي المنتــج فــي وعاء اســتثماري مشــترك مــع أمــوال مــن 

اســتثمارات  وعاء  إدارة  الشــركة  وتتولى  المضاربة)  اســتثمارات  (وعاء  آخرين  وعمالء  الشــركة 
المضاربة وتوزع االرباح الناتجة بين العمالء والشــركة حســب نشــرة إصدار الصكوك الوطنية التي 

سيتم تقديمها لي بناء على طلبي.

3. يقر العميل بأن هذه الشروط وا¯حكام ال تتضمن ما قد يعتبر ضمانا أو بيان¹ من الشركة لÝرباح 
أو أي ضمان لسداد أي جزء من الحصة الكاملة من أموال المضاربة. ويدرك العميل أن جميع ا¯موال 
لخسائر  عرضة  ا¯صلي)  المضاربة  مال  رأس  فيها  (بما  المضاربة  استثمارات  وعاء  في  المودعة 
المبلــغ  علــى  تؤثــر  أن  شــأنها  مــن  التــي  المضاربــة  أصــول  خســارة  عــن  تنتــج  قــد  محتملــة 

ا¯ساســي من ا¯مــوال المودعة مــن قبل العمالء في حســاب المضاربة.

4. حماية رأس المال طبق¹ للفتوى المتوفرة على موقعنا 

https://www.nationalbonds.ae/shariascompliance

5. عند تنفيذ طلب االشــتراك في منتج بعمله تختلف عن عملة المنتج، سيتم تطبيق أســعار 

االرباح  وتوزيع  واالسترداد  االكتتاب  ذلك  كان  سواء  المعاملة  إجراء  وقت  عند  الســائدة  الصرف 
واالستحقاق.

6. ســتدفع لك الشــركة العائــد المتوقــع المطبــق علــى منتجــات معينه كمــا هو موضــح فــي 

تفاصيل المنتــج، القســم (و) مــن نمــوذج الطلــب هذا. ولكــن يتم احتساب العائد الفعلي على 
المنتج في نهاية السنة. إذا كان العائد الفعلي أعلى من العائد المتوقع، يحق للشركة الحصول 
على الفرق كحافز أداء أما إذا كان العائد الفعلي أقل من العائد المتوقع، فإن الشركة قد تتبرع 

بالفرق من مواردها الخاصة بكامل إرادتها ومن دون أي التزام منها بذلك.

 Ì7. ستقوم الشركة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بشكل منفصل على الخدمات المقدمة اعتبار

من 1 يناير 2018 بموجب المرسوم االتحادي رقم (8)  لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة 
وقرار مجلس الوزراء (52) لسنة 2017 بشأن الالئحة التنفيذية، حسب االقتضاء.

8. يتعهــد العميــل بــأن ا¯مــوال المســتخدمة لالشتراك بهــذا المنتــج هــي مــن مصــدر شــرعي، 
وا¯حــكام  القواعــد  مــع  تتعــارض  ال  المنتــج  بهذا  االشتراك  عملية  بها  تمــت  التي  الطريقــة  وأن 
وا¯وامــر  الرقابيــة  التعليمــات  كافــة  بتطبيــق  المكلفــة  الرقابيــة  الســلطات  قبــل  مــن  المطبقــة 

القضائيــة الصادرة عن محاكم دولة امارات العربية المتحدة.

9. قــد تقــوم الشــركة بالتدقيــق فــي البيانــات الشــخصية المقدمــة مــن قبــل العميــل والمتعلقــة 
بهويتــه أو هويــة أي شــخص آخــر ورد اســمه فــي نموذج الطلب هذا ومصدر ا¯موال المستثمرة.

على  المتوفر  المكافآت  برنامج  لفرص  وفق¹  السحب  لدخول  مؤهًال  الطلب  مقدم  سيكون   .10

الموقع الرسمي للشركة ضمن قسم المنتج.

التراكمي  المساهمات  معدل  أساس  على  محسوب  سنوي¹،   ٪5.4 المتوقع  الربح  معدل   .11

لالشتراكات السنوية ويدفع عند االستحقاق.

12. فــي حــال كان المتقــدم بالطلــب يمثــل كيان¹ اعتباري¹، أو وصيــ¹ أو حافظــ¹ أو حارســ¹ قضائي¹ او 
المعتمدين  وموزعيها  للشركة  مقبول  دليل  تقديم  عليه  يجب  متوفى،  شــخص  لتركة  الممثل 
يؤكد من خالله أن الشخص الموقع على الطلب يتمتع بالحق القانوني والتفويض المعتمد للقيام 

بذلك.

13. وفقا لتقدير الشــركة الخاص، في بعض المنتجات ســيكون المشــتركين من ا¯فراد مؤهلين 

لدخول الســحب وفق¹ لفرص برنامج المكافآت. ال يحق للمؤسســات التي تســتثمر في هذا المنتج 
دخول الســحوبات على الجوائز.

االستثمار  مبلغ  من  جزء  أو  كل  قبول  في  الحق  للشركة  أن  على  ويوافق  ويؤكد  العميل  يقر   .14
المطلوب وفقا لتقديرها الخاص.

15. يمكن للوصي الطبيعي أو القانوني االشتراك بالمنتج باسم القاصرين الذين يكون وصي¹ عليهم 
الذين  القاصرين  على  يجب  بذلك.  القيام  في  القانوني  حقه  يثبت  قانوني  إثبات  تقديم  خالل  من 
يبلغون من العمر 21 عام¹ تقديم المستندات الالزمة ثبات هويتهم عمرهم وتوقيعهم قبل أي 

معاملة استرداد.

16. يؤكد العميل على أنه يتمتع بالحق القانوني الكامل والصالحية الســترداد هذا المنتج، سواء أن 
كان ذلك لشــخصه أو لصالح شــخص آخر أو مؤسسة.

17. ال يمكن نقل ملكية هذا المنتج في أي وقت. في حال وفاة العميل ال سمح اß، تشكل قيمة 

المنتج جزء من تركة العميل المتوفى.

العميل هو المسؤول الوحيد عن إبالغ الشركة بأي تغيير يطرأ على البيانات التي كان قدمها   .18

للشركة.

ال تتحمــل الشــركة المسؤولية عــن أي خســارة قــد تحــدث أثناء نقــل نمــاذج الطلــب أو تعليمــات   .19

الســداد أو شــهادات الصكــوك أو أي مســتندات أخرى أثناء عملية التقديم ما لم تكن تلك الخسارة 
ناتجة عن الشركة.

20. 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. 

المحاكــم المدنيــة لدولــة امــارات العربيــة المتحــدة هــي الجهــة المختصــة حصريــ¹ بالفصــل فــي   .21

أي نزاعــات قــد تنشــأ نتيجــة لمــا يتضمنــه هــذه المستند.

22. إن الشركة، بصفتها مؤسسة مالية معتمدة، مفوضة بتنفيذ كافة التعليمات التنظيمية ذات 

تقوم  أن  لها  ويجوز  المتحدة  العربية  امارات  دولة  محاكم  عن  الصادرة  القضائية  وا¯وامر  الصلة 
بتجميد أرصدة الحسابات بموجب التعليمات الصادرة لها.

وال  العادي  أو  الكتروني  بالبريد  ا¯خرى  والوثائق  الرسائل  إرسال  في  بالحق  الشركة  تحتفظ    .23

تتحمل المسؤولية عن أي ضرر أو خسارة تنتج عن ذلك.

24.  تحتفظ الشركة بالحق في إدخال أي تغييرات تشغيلية ال تؤثر على حقوق العميل في أي وقت؛ 

خالف ذلك، يجب إرسال إخطار في غضون7 أيام إلى العميل الذي يعتبر قد وافق ما لم يعترض عليه.

25.  يحــق للعميــل إصــدار تعليمــات جراء المعامــالت علــى حســابه عــن طريــق الفاكــس أو البريــد 

إجراء  بــأن  كاملــة  درايــة  علــى  بأنــه  العميــل  يقــر  وبهــذا  الهاتفيــة،  المكالمــات  أو  الكترونــي 
المعامالت عن طريق الفاكس أو البريد الكترونــي أو المكالمات الهاتفية غير آمنة ويمكن العبث 
بها، كما يخلي الشركة من أي مسؤولية نتيجة قراره بإجراء المعامالت عن طريق الفاكس أو البريد 
الكتروني أو المكالمات الهاتفية في ما يتعلق بأي من أو كل حساباته مع الشركة أو في ما يتعلق 

بأي اتصاالت أخرى عن طريق الفاكس أو البريد الكتروني أو المكالمات الهاتفية مع الشركة.

26. يتعهــد العميــل بنقــل ملكيــة المنتــج الصــادرة بموجــب هــذا الطلــب إلــى الشــركة الســترداد 

ا¯موال في حــال طلب منه القيــام بذلك من قبل الشركة في حال تصفية وعاء مضاربة الشركة وفقا 
لمستند طرح الشركة.

بإبداء  التزامهــا  ودون  الخــاص  لتقديرهــا  وفقــا  للشــركة،  يجــوز  أنــه  علــى  العميــل  يوافــق    .27

ا¯ســباب للعميــل، رفــض تنفيــذ طلــب االشــتراك فــي المنتج الخاص به

العربيــة  امــارات  دولــة  فــي  بهــا  المعمــول  القوانيــن  الــي  وا¯حــكام  الشــروط  هــذه  تخضــع    .28

المتحــدة، كمــا هــو مطبــق فــي إمــارة دبــي، شــريطة أال تتعــارض هــذه القوانيــن مــع قواعــد ومبــادئ 
الشــريعة اســالمية، وفــي تلــك الحالــة فــإن قوانيــن ومبــادئ الشــريعة اسالمية هــي التــي تسود.

الشروط واالحكام
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