
رقم الهوية الوطنية الوطنية

Credit Card Application Form and Master Murabaha Agreement for the Sale of Commodities 
Card Type

Etihad Guest  Etihad Guest 
Signature Card

Etihad Guest 
Platinum Card

World Elite Card

Do you want to avail the promotion (applicable only for World Elite Card)  Yes No

Personal Information

 Title   Mr.   Ms.   Mrs. 

/

Applicant Name on the Card االسم على البطاقة

Etihad Guest Membership Number (for Etihad Guest Credit Cards)

Country of Birth مكان الميالد (البلد)
Marital 
Status

Single
Married
Other________

عازب
متزوج

غيرها _______
الحالة االجتماعية

Date of Birth DD/MM/YYYY تاريخ الميالد

Gender  Male  Female  أنثى ذكر  الجنس  No. of Dependents عدد المعالين

Nationality الجنسية Highest Education المؤهل العلمي

Mother’s Name  
(as a security feature) اسم  Favorite City 

(as a security feature) مدينتك المفضلة

Passport No. رقم جواز السفر Passport Expiry Date   DD/MM/YYYY تاريخ انتهاء جواز السفر

Emirates ID No.  EIDA Expiry Date   DD/MM/YYYY تاريخ انتهاء الهوية 

Idbarah No. 
(for UAE nationals) 

 
Years in UAE

عنوان السكن
|

عنوان العمل
|Residence Address Home Country Address

P.O. Box/Zip Code | | صندوق البريد

Post Code City | |

Villa/Flat No. | | رقم الشقة/الفيال

Building Name/No. | | اسم ورقم المبنى

Street Name/No. | | اسم ورقم الشارع

Residence Emirate | |

Country | | البلد

Phone Number | | رقم الهاتف

Mobile Number رقم الهاتف المتحرك

Email Address البري

Address & Contact Details العنوان وتفاصيل االتصال

رقم عضوية أميال ضيف االتحاد (للبطاقات االئتمانية الخاصة  بضيف االتحاد)

Required Credit Card limit (optional) AED  الحد المطلوب لبطاقة االئتمان (اختياري) درهم

 واالتفاقية اطارية لبيع السلع مرابحةنموذج طلب بطاقة االئتمان، 

Name of Applicant/Second Party
(as per passport)

الطرف الثاني
(بحسب جواز السفر)

Emirati World Elite
Exclusive Metal Card

Emirati World Card

اسم مقدم الطلب

بطاقة ضيف
االتحاد إنفينيت 

بطاقة ضيف
االتحاد سيغنتشر 

بطاقة ضيف
االتحاد بالتينيوم 

هل ترغب باالستفادة من العرض؟ (ينطبق العرض على بطاقة وورلد إيليت فقط)

بطاقة إماراتي وورلد
إيليت الحصرية

بطاقة إماراتي وورلد بطاقة إماراتي
وورلد إيليت

البطاقة البالتينية

البيانات الشخصية

نوع البطاقة

السيد اµنسةاللقب السيدة

Platinum Card

نعم  ال

الطلب

المدينة



دخل شهري 
(الراتب ا¶ساسي + بدل سكن + مسكن 

من الشركة + بدل مواصالت + كل البدالت 
الشهرية الثابتة (تغيير سكن، سفر، مهام، إلخ)

دخل تقاعدي

دخل متفاوت 
(عمل بوقت إضافي +

حوافز/عموالت + مكافآت ثابتة)

Monthly Income 
(Basic Salary + House Rent Allowance + 
Company provided accommodation + 
Transport Allowance + All other Fixed 
monthly allowances (Shift, remote, 
hardship etc.)

بدالت وامتيازات أخرى 
(بدل تعليم + بدل تذاكر سفر +

مكافأة سنوية + بدالت أخرى)

Other Perks and Allowances
(Education Allowance + Air Travel 
Allowance + Annual Bonus + Other 
allowances)

دخل ا�سرة 
(مجموع دخل أفراد

ا¶سرة في نفس المنزل)

Household Income
(Spouse Income + Other Family members 
income living in same household)

دخل استثماري 
(أرباح ا¶سهم + عائد تأجيري)

Investment Income
(Dividends + Rental Income)

مصدر دخل آخر 
يرجى تحديده

Other Income 
Please Specify

المجموع

دخل من مشروع تجاري/
دخل رخصة تجارية

Business Income / 
Trade License income

Pension Income

Variable Income
(Overtime + Incentives/Commission + 
Fixed Bonus payments)

درهم إماراتيالتواتر
Income Componentsعناصر الدخل

FrequencyAED

Monthly

Àشهري

Monthly

Àشهري

Monthly

Àشهري

Monthly

Àشهري

Monthly

Àشهري

Monthly

Àشهري

Monthly

Àشهري

Monthly

Àشهري

TOTAL

Customer Income / 
Expense Declaration Form

نموذج إقرار بدخل/
نفقات المتعامل 



نفقات فورية ومباشرة 
إيجار منزل/خدمات صيانة (المالك) + فواتير

مرافق عامة (مياه وكهرباء + إنترنت، تكاليف
هاتف أرضي ومتحرك) + نفقات مأكوالت

ومعيشة (مصاريف مأكوالت/بقالة، شخصية،
معيشة أفراد العائلة، أزياء/عناية بالمظهر 

شهريÀ) + مواصالت - وقود/خدمة سيارة

نفقات مباشرة أخرى 
(نفقات تعليم ا¶والد،

أجور عمالة منزلية، ترفيه ومطاعم)

Direct and Immediate Expenses
Housing Rent / Maintenance Services (if 
owner occupied) + Utility Bills (Water & 
Electricity + Internet, Landline and Mobile 
costs) + Food & Living Expenses (Monthly 
food expenses / Groceries, Self, Spouse / 
Child Maintenance living expenses, 
Fashion / Grooming) + Transport - Fuel / 
Servicing

نفقات رعاية صحية 
(شخصية/أحد أفراد ا¶سرة)

Healthcare Expenses
(Self / Spouse / Kids / Family)

اشتراكات منتظمة/دفعات تأمين صحي 
(جريدة/مجلة/دفعات شهرية متكررة +

تأمين سيارة، رسوم تسجيل سيارة + تأمين
على الحياة + تأمين صحي + دفعات تأمين

أخرى -خطة استثمار منهجية، تأمين عقاري،
إلخ + مساهمات استثمارية/برنامج توفير)

Regular Subscriptions / 
Insurance Payments
(Newspaper / Periodicals / Monthly 
recurring payments + Auto Insurance, 
Vehicle Registration Fees + Life Insurance + 
Health Insurance + Other Insurance 
Payments - SIP, Property Insurance etc. + 
Investments Contribution / Savings Plan)

نفقات أخرى 
(كفالة ديون أخرى + دفعات بحكم محكمة +

مساعدة أقارب + تذكرة سفر + دفعات إيجار +
تكاليف صيانة عقارات إضافية مملوكة + تكاليف

أو نفقات أخرى متوقعة + نفقات متنوعة)

Other Expenses
(Guarantor on other debts + Court order 
payments + Support for Extended family + 
Air Ticket expense + Lease Payments + 
Costs of maintaining services of other 
owned properties + Any other expected 
costs or expenses + Miscellaneous 
Expenses)

Other Direct Expenses 
(Child Education Expenses, Wages to be 
paid for domestic workers, Entertainment 
& Casual Dining) 

درهم إماراتيالتواتر
Expense Componentsعناصر النفقات

FrequencyAED

Monthly

شهريًا

Monthly

شهريًا

Monthly

شهريًا

Monthly

شهريًا

Monthly

شهريًا

Customer Income / 
Expense Declaration Form

نموذج إقرار بدخل/
نفقات المتعامل 

TOTALالمجموع

Alimony deduction (if any)اقتطاع نفقة الطالق (في حال ُوجدت)



Reference (please provide two references in UAE)

Name 1االسم 1

Mobile Numberرقم الهاتف المتحرك

Name 2االسم 2

Mobile Numberرقم الهاتف المتحرك

Employment Details البيانات المهنية

Employer Name جهة العمل

Employment Status الحالة الوظيفية | Department الدائرة

Date of Employment تاريخ التوظيف | Designation المسمى الوظيفي

Business Details (for self-employed) البيانات الخاصة بالعمل الحر

Business Name االسم التجاري

Business Type نشاط الشركة | Annual Expenses (AED) المصاريف السنوية (درهم)

Annual Turnover يداعات السنوية | Source of Income

| Additional Income تفاصي

Banking Details (in other banks) 

Bank Name اسم البنك

Account No. رقم الحساب

Account Opening Date DD/MM/YYYY تاريخ فتح الحساب

Details of other Credit Cards (from other banks) 

Bank Name اسم البنك

Card No. رقم البطاقة

Card Limit السقف االئتماني للبطاقة

Card Issue Date تاريخ إصدار البطاقة



Èنقد

Supplementary Card Request

Title  Mr.  Ms.  Mrs.

Name of Applicant (as per passport) (بحسب جواز السفر)

Applicant Name on the Card االسم على البطاقة

Relationship with Primary Card Holder العالقة مع حامل البطاقة الرئيسية

Date of Birth تاريخ الميالد

Nationality الجنسية

Mobile Number رقم الهاتف المتحرك

Mother's Name (as a security feature)

Favorite City (as a security feature) مدينتك المفضلة

Required limit for supplementary card (%) (%

Electronic Banking Services

Other Liabilities 

Bank Name اسم البنك

Finance/Loan Type نوع التسهيالت/القروض

Monthly installment (AED)

Outstanding Balance المبلغ المتبقي

Payment Options طريقة سداد الدفعات

 Standing Instructions for Direct Debit 
Please debit my below mentioned Al Hilal Bank account number on payment due 
date __________ for a monthly payment equal to: __________%.

Al Hilal Bank account number _______________________________________

  تعليمات مستدامة للخصم المباشر:
يرجى خصم الدفعة الشهرية بقيمة ____________ % من دفعات البطاقة 

________ من كل شهر المستحقة من رقم حسابي أدناه بتاريخ 

 _____________________________________________ رقم الحساب الخاص بمصرف الهالل

 I will settle by cash (ATM/Cashier at any branch) or through online transfer of 
funds at least one working day before payment due date. االستحقاق.

 I will settle by cheque at least 3 working days before the payment due date.
 سأقوم بسداد دفعات البطاقة         عن طريق شيك قبل 3

من تاريخ االستحقاق.

 SMS Banking  الخدمة المصرفية عبر الرسائل النصية

 E-statement

اسم مقدم الطلب

Èنقد

السيداللقب اµنسة السيدة



Terms & Conditions:

 
 

.

.

 
 

 

 

أتقــدم بموجبــه بطلــب للحصــول مــن مصــرف الهــالل (المصــرف) علــى بطاقــة (بطاقــات) مغطــاة (كمــا هــو مبيــن أعــاله)، وأقــر بأنــني 
قــد اطلعــت علــى هــذا الطلــب وفهمتــه، وأن المعلومــات الموجــودة فــي هــذا الطلــب حقيقيــة وصحيحــة وســوف أخطركــم بــأي 
تغييــرات تطــرأ عليهــا. كمــا أننــي أفــوض بموجبــه المصــرف بالتحقــق مــن أي مصــدر مهمــا كان وحســب مــا يــراه مالئمÀــ من أي 
ــأن يكــون للمصــرف الحــق  ــى أي أطــراف أخــرى. وأقبــل ب ــات الطلــب إل معلومــات مضمنــة فــي هــذا الطلــب أو اÍفصــاح عــن محتوي
حســب تقديــره المطلــق فــي قبــول أو رفــض هــذا الطلــب وســوف تصبــح هــذه الوثائــق المؤيــدة جــزءÈ مــن ســجالت المصــرف ولن 
تعــاد لــي. وأقــر وأوافــق علــى أن إصــدار البطاقــة (البطاقــات) أو اســتخدام البطاقــة الرئيســية و/أو البطاقــة (البطاقــات) اÍضافيــة إذا 
صــدرت أي واحــدة علــى حســابي، ســوف تعــد بأنــه قبــول ¶حــكام وشــروط اتفاقيــة البطاقــات المغطــاة/ كذلــك الخدمــات المصرفيــة 
ــا يتــم تعديلهــا مــن وقــت µخــر باللغــتين  ــارة (ا¶حــكام والشــروط) (حســب م ــة بعب ــة المشــار إليهــا فــي ظهــر البطاق اÍلكتروني
اÍنجليزيــة والعربيــة) المتوفــرة علــى موقــع المصــرف علــى اÍنترنــت. عنــد موافقــة المصــرف علــى هــذا الطلــب أوافــق علــى أن أدفع 
ــ أفوض المصــرف بإصــدار بطاقــة (بطاقــات)  Àالرســوم والمصاريــف الســائدة مقابــل البطاقــة (البطاقــات). ومتــى مــا يكــون مطلوب
إضافيــة الســتخدامها علــى حســابي لÐشــخاص المذكوريــن والذيــن أتعهــد بــأن ســنهم 14 عامÀــ أو أكثــر وأوافــق علــى أنــه يــجوز 
للمصــرف تقديــم معلومــات لهــم حــول حســاب البطاقــة. أتعهــد بموجبــه أن يتــم اســتخدام البطاقــة (البطاقــات) اÍضافيــة تحــت 
إشــرافي ورقابتــي وأوافــق بموجبــه بتعويــض المصــرف عنــد الطلــب عــن أي خســارة أو أضــرار أو مســؤولية أو نفقــات يتكبدهــا 
المصــرف بســبب أي مخالفــة مــن جانبــي أو مــن جانــب حملــة البطاقــة اÍضافيــة للشــرط المذكــور أعــاله أو أي أحــكام وشــروط أخــرى 
التفاقيــة البطاقــة المغطــاة أو بســبب أي عجــز أو فقــدان أهليــة قانونيــة لحامــل البطاقــة اÍضافيــة. وأقــر أيضÀــ بأن رســوم البطــاقة 
اÍضافيــة ســيتم إضافتهــا إلــى كشــف حســابي وســوف أتحمــل مســؤولية الوفــاء بجميــع المصاريــف المتكبــدة علــى البطاقــة 

(البطاقات) اÍضافية. أوافق بأن استمرار عضوية البطاقة اÍضافية يتوقف على استمرار عضويتي.
أقبــل المســؤولية الكاملــة وأوافــق علــى عــدم تقديــم أي مطالبــة ضــد المصــرف بهــذا الخصــوص. وأفهــم وأوافــق وأقبــل صراحــة 
بــأن أكــون ملزمÀــ با¶حكام المذكــورة ســواًء كانــت باللغــة اÍنجليزيــة و/أو اللغــة العربيــة، بمــا فــي ذلــك التعديــالت التــي يــدخلها 
مصــرف الهــالل مــن وقــت µخــر. كمــا أننــي أدرك تمامÀــ بأن هــذا طلــب للحصــول علــى تمويــل وأّن علــي ســداد جميــع المبــالغ 
لــدي  المســتخدمة عــن طريــق اســتخدام بطاقــة (بطاقــات) مصــرف الهــالل وكافــة الرســوم والمصاريــف المترتبــة عليهــا وأن 
الوســائل الالزمــة لســداد هــذه المبالــغ خــالل الفتــرة المحــددة. ســيتم إصــدار جميــع البطاقــات حســب تقديــر المصــرف وحــده. يــتم 

تقديم جميع المزايا/االمتيازات الخاصة عندما يتم تحصيل الدفعات من البطاقة، ويمكن سحبها و/أو تعديلها في أي وقت.
وأفــوض المصــرف بفتــح حســاب جــاري باســمي لغايــات تحريــر الشــيك وصرفــه (فــي حــال لــم يكــن هنــاك حســاب جــاري موجــود أصــًال 

باسمي).

أتعهــد بتحريــر شــيك وفــاء غيــر مــؤرخ مســحوب علــى حســابي لــدى مصــرف الهــالل بمبلــغ يعــادل حــد البطاقــة االئتمانيــة وأفــوض 
مصــرف الهــالل فــي حــال تخلفــي عــن أداء أي مبلــغ مســتحق بذمتــي عــن البطاقــة االئتمانيــة بوضــع التاريــخ علــى الشــيك وتقديــمه 

للوفاء.
(توصي لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لمصرف الهالل حامل بطاقة االئتمان باستخدامها في حالة الضرورة القصوى)

 فــي حالــة لــم يتــم تقديــم رقــم عضويــة ضيــف االتحــاد عنــد تقديــم الطلــب، فأنــا أقــر بــأن المصــرف ســيقوم بتعييــن عضويــة جديــدة، 
للتعامل مع ضيف االتحاد.

Master Murabaha Agreement for the Sale of Commodities
for Credit Card Issuance

1. The First Party may sell by way of Murabaha to the Second Party a common share in commodities (the 
"Commodities") pursuant to an exchange of offer and acceptance by email communication (the “Murabaha 
Contract”), specifying the description and quantity of the Commodities and the cost price paid by the First 
Party for such Commodities and other related expenses(the “Cost Price”) and First Party’s profit (the “Profit”) 
which shall be collectively referred as the sale price applicable to the Commodities (the ”Sale Price”). The 
Second Party shall thereby become a partner (Musharik) in the ownership of the Commodities, and in 
accordance with the amount of its share together with other owners of the Commodities under partnership 
(Sharikat al milk). The partners (Musharikeen) shall bear the risk (including price risk) in the Commodities pro 
rata according to their ownership share.  
2. The Second Party shall hereby conclude the Murabaha Contract by sending its acceptance through 
email. If the Second Party wishes not to conclude the Contract, it shall inform the First Party of the same by 
contacting the call center no. 600 522 229 of the First Party.  In any case, should the First Party not receive 
any response from Second Party within 24 hours from time of this communication it shall deem the Second 
Party has accepted the sale.
3. Following the conclusion of the Murabaha Contract, the Second Party shall be obligated to pay the Sale 
Price to the First Party as agreed in the Murabaha Contract.
4. The Second Party may ask the First Party from time to time through email to deliver its offer to sell specific 
common share of the Commodities purchased from the First Party (the “Offer”) to the third party (the 
“Purchaser”) on a price equivalent to the Cost Price. The Second Party authorize Al Hilal to deliver his Offer to 
Sell to the Third Party being his messenger. 
5. The Second Party authorizes the First Party to collect the Sale Proceed from the Purchaser.
6. The Second Party undertakes to deposit with the First Party, by way of security for the Sale Price, in an 
investment account of the Second Party with the First Party an amount equal to the Cost Price agreed in the 
Murabaha Contract (the “Security Amount”). The Second Party may utilize the Security Amount in the 
manner agreed by the parties provided that the Second Party shall, during the period of the Murabaha 
Contract, re-deposit in the above investment account every month (on the date specified by the First Party) 
an amount that is not less than 5% of the Statement Balance or AED 100/-, whichever is higher. However, the 
Second Party may not utilize the Security Amount or any part thereof during the final three years of the 
payment period as the Security Amount shall be used during this period by the First Party for the settlement 
of the amounts due from the Second Party. Notwithstanding this, the Second Party shall continue payment 
of the installments of the Sale Price until all amounts due from it are settled.
7. If the Second Party does not deposit the Security Amount in the investment account with the First Party 
that is for deposit of the limit of the card issued to the Second Party, the Second Party hereby authorizes the 
First Party to credit the Sale Proceeds to the above investment account. If the Second Party deposits the 
Security Amount in the above investment account, the Second Party hereby authorizes the First Party to 
credit the Sale Proceeds to the current/investment (saving) account of the Second Party with the First Party.
8. Pursuant to the Murabaha Contract concluded above, the followings will occur:

A. Ownership of the Commodities and the risk shall pass to the Second Party. The First Party shall not be 
required to carry out any act that is not expressly provided for herein or is required as a consequence of 
any act that is expressly provided for herein. 
B. Second Party may require physical delivery of its share as follows:

   1. If the amount of Commodities purchased by the Second Party pursuant to the Murabaha Contract is in 
the minimum deliverable size for physical delivery as determined by the rules of the applicable market, it 
may request delivery of that amount.

   2. If the amount of Commodities purchased by the Second Party pursuant to the Murabaha Contract is  
less than the minimum deliverable size for physical delivery as determined by the rules of the applicable 
market, the Second Party shall have the right to ask for actual delivery of the total quantity with the  
agreement of all the Musharikeen in the Sharikat al-milk. 

9. Master Murabaha Agreement for the Sale of Commodities for Credit Card Issuance with all condition, 
terms and annexures are available on (www.alhilalbank.ae/en/terms-conditions).

 

 ً

.
االتفاقية ا�طارية لبيع السلع مرابحة �صدار البطاقة االئتمانية

This agreement is made effective on the date it is accepted via Al Hilal digital application by
Al Hilal (First Party) and between Applicant (Second Party).
The above parties have acknowledged their legal competency to contract and agreed on the following:

 

Primary Card Application Declaration

I hereby apply for the issuance of Al Hilal Bank “Bank” Covered Cards, “Card(s)” (as specified above). I declare that I have 
read and understood this Application and that the information provided in this Application is true and correct and I shall 
advise of any changes thereto and I hereby authorize the Bank to verify from whatever source it may consider 
appropriate any information contained in this Application or disclose the contents of the Application to any third parties. 
I accept that the Bank is entitled in its absolute discretion to accept or reject this Application, and its supporting 
documents shall become part of the Bank’s records and shall not be returned to me. I acknowledge and agree that the 
issuance of the Card(s), or use of the Primary Card and/or Supplementary Card(s), if any issued on my account, shall be 
deemed to be an acceptance of the Terms & Conditions for Covered Cards Agreement & Electronic Banking Services, 
referred to on the back of the Card as “Terms & Conditions” (as amended from time to time in English and Arabic) 
available on the bank’s website. Upon approval of this Application by the Bank, I agree to pay the prevailing fees and 
charges for the Card(s). Where requested, I authorize the Bank to issue Supplementary Card(s) for use on my Account to 
the person(s) named; who I undertake is/are over 14 years of age and agree that the Bank may provide information to 
him/her about the Card Account. I hereby undertake the use of Supplementary Card(s) shall be made under my 
supervision and control. I hereby agree to indemnify the Bank on demand against any loss, damage, liability or cost 
incurred by the Bank on account of any breach by me or the Supplementary Cardholder(s) of the aforesaid condition or 
any other Terms & Conditions for Covered Cards Agreement or by reason of any legal disability or incapacity of the 
Supplementary Cardholder(s). I also acknowledge that the Supplementary Card fees shall be billed in my statement and 
it shall be my responsibility to honor all charges incurred on the Supplementary Card(s). I agree that the Continuation of 
membership of the Supplementary Card(s) shall be dependent on the continuation of my membership. I accept full 
responsibility and agree not to make any claim against the Bank in this respect. I understand and expressly agree and 
accept to be bound by the said provisions whether they are set out in English and/or Arabic including amendments which 
Al Hilal Bank may make from time to time. I am fully aware that this is an application for credit and that I will have to 
repay all amounts utilized through the use of al Hilal bank card (s) and all associated fees and charges, and that I have 
necessary means to repay these amounts within the prescribed period. All Cards will be issued at the sole discretion of 
the Bank. All benefits/special privileges are offered when payments are charged to the Card and may be withdrawn 
and/or amended at any time. 

And I authorize the bank to open for me a current account for cheque issuance and payment  (in case there is no current 
account already opened)
I undertake to provide Al Hilal Bank with an undated payment cheque drawn on my account with Al Hilal Bank for an 
amount equivalent to the limit assigned on my Al Hilal Bank credit card. In the event of default or failure by me to effect 
payments of the outstanding amount under my credit card, I hereby authorize Al Hilal Bank to insert the date on the said 
cheque and present for payment. 
“Shariah Board of Al Hilal Bank advises the Credit Card holder to use the credit card only in case of a real need”
In case the Etihad Guest membership number is not provided at the time of application, I acknowledge that, the bank 
will assign a new membership number and will communicate to Etihad Guest LLC.

أوافق/نوافــق علــى أن نقــّدم لمصــرف الهــالل معلومــات اتصــال محّدثــة وجــواز ســفر حديــث وغيــر ذلــك مــن التفاصيــل المرتبطــة 
با¶مــور الماليــة ومقــدم الطلــب والطلــب المشــترك فــي غضــون فتــرة مناســبة فــي حــال تغيــر أي مــن المعلومــات المقدمــة إلــى 
مصــرف الهــالل. أقر/نقــر وأوافق/نوافــق علــى أن يحتفــظ مصــرف الهــالل بالحــق فــي رفــض هــذا الطلــب وفقÀــ لما يــراه المصــرف وأنه 
غيــر مطالــب بتوضيــح أســباب رفــض هــذا الطلــب. وأفــوض مصــرف الهــالل (فــي أي وقــت) بــأن يطلــب أي مراجــع ائتمانيــة أو بيانــات 
حســاب أو غيــر ذلــك مــن المعلومــات ذات الصلــة مــن الجهــة التــي أعمــل لديهــا، و/أو أيــة مؤسســة ماليــة، و/أو جهــة تنظيميــة و/أو 
وكالة/مكتــب مرجعيــة ائتمانيــة (وهــذا يشــمل االتحــاد للمعلومــات االئتمانيــة والمصــرف المركــزي) و/أو أي مصــدر آخــر يقــع علــيه 
اختيــار مصــرف الهــالل (كل منهــا جهــة تحّقــق) لتقييــم ملفــي االئتمانــي وتاريخــي وقدرتــي علــى الوفــاء بالتزاماتــي الماليــة، وأقر 
أن مصــرف الهــالل بإمكانــه االعتمــاد علــى هــذه المعلومــات ولــن يكــون مســؤوًال إذا كان أي مــن المعلومــات المقدمــة غيــر صــحيح 
أو غيــر كامــل أو غيــر دقيــق. باÍضافــة إلــى اÍقــرار الســابق، وللوصــول إلــى بيانــات حســابي، أوافــق موافقــة غيــر قابلــة للنقــض عــلى 
توقيــع أي نمــوذج يقدمــه مصــرف الهــالل، ســواء ملحــق بهــذا الطلــب أو غيــر ذلــك. وأفــوض مصــرف الهــالل (فــي أي وقــت) بمشــاركة 
هــذه المعلومــات مــع فروعــه ومكاتبــه والشــركات التابعــة لــه ومقدمــي الخدمــات، ويمكنــه اســتخدام جميــع هــذه المعلومــات و/أو 

المواد في أي إجراءات قانونية.
كمــا أفــوض مصــرف الهــالل (فــي أي وقــت) بمشــاركة المعلومــات الخاصــة بــي بمــا يتفــق مــع الشــروط وا¶حــكام الخاصــة بمصــرف 
الهــالل والمتاحــة علــى الموقــع اÍلكترونــي للمصــرف (www.alhilalbank.ae) وهــذا يشــمل (علــى ســبيل المثــال ال الحصــر) جــهات 

التحّقق. وأقر أن مصرف الهالل أو أيÀ من فروعه لن يكون مسؤوًال عن أية مسؤولية قانونية مرتبطة بهذا اÍفصاح.
اÍعفاء من المسؤولية الناجمة عن استخدام وسائل االتصال اÍلكتروني.

أقــر بموجبــه أننــي قــد قــرأت واطلعــت علــى ا�عفــاء مــن المســؤولية الناجمــة عــن اســتخدام وســائل االتصــال 
ا�لكتروني المتوفرة على الموقع (www.alhilalbank.ae/ar/terms-conditions) وأوافق عليها.
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بعد  وفيما  هنا  إليها  (ويشار  السلع  من  شائعة  حصة  لذلك  القابل  الثاني  الطرف  إلى  مرابحة  األول  الطرف  يبيع  قد 
بـ"السلع") وذلك من خالل تبادل اإليجاب والقبول عبر البريد اإللكتروني ("عقد المرابحة")، مبينًا وصف وكمية السلع 
األصلية")  ("التكلفة  األول  الطرف  من  المدفوعة  بالسلع  المتعلقة  األخرى  والمصاريف  األصلية  التكلفة  إلى  باإلضافة 
("الثمن اإلجمالي")، وبذلك قد يصبح  إليهما مجتمعين بثمن السلع  المرابحة") ويشار  ("ربح  ربح الطرف األول  وكذلك 
الطرف الثاني شريكًا ـ مع جملة شركاء آخرين ـ في ملكية كمية السلع، بصورة تتناسب مع مقدار حصة الطرف الثاني 
على سبيل شركة الملك التي يتحّمل فيها الشركاء ضمان محل المشاركة (بما في ذلك مخاطر تغير األسعار) بالنسبة 

والتناسب. 

على الطرف الثاني قبول العقد بإرسال القبول بالبريد اإللكتروني، وفي حال لم يرغب الطرف الثاني بإبرام هذا العقد 
فعليه إبالغ الطرف األول من خالل االتصال بمركز خدمة المتعاملين لديه على الرقم 229 522 600، وفي حال عدم تسّلم 
الطرف األول أي رفض من الطرف الثاني خالل 24 ساعة من وقت إرسال البريد اإللكتروني فإن ذلك يعتبر موافقة منه 

على هذا العقد.

فور انعقاد عقد المرابحة فإن الطرف الثاني يلتزم بدفع الثمن اإلجمالي إلى الطرف األول وفقًا لما تم االتفاق عليه في 
عقد المرابحة.

قد يطلب الطرف الثاني بين فترة وأخرى من الطرف األول عبر البريد اإللكتروني إرسال إيجاب الطرف الثاني "عرض البيع" 
لبيع حصة شائعة محددة من كمية من السلع ("السلع") كان الطرف الثاني قد اشتراها من الطرف األول إلى طرف ثالث 

("المشتري") وذلك بثمن يعادل التكلفة األصلية، ويفّوض الهالل لتوصيل عرضه إلى الجهة الثالثة ليكون مراسًال له.

يخّول الطرف الثاني الطرف األول بتحصيل ثمن البيع (عائد البيع) من المشتري.

المحدد  األصلية  التكلفة  لمبلغ  مساويًا  مبلغًا  األول  الطرف  لدى  استثماري  حساب  في  يودع  بأن  الثاني  الطرف  يلتزم 
المبلغ  هذا  يستخدم  أن  الثاني  وللطرف  اإلجمالي،  للثمن  ضمانًا  الضمان")  ("مبلغ  المرابحة  عقد  في  عليه  والمتفق 
بإيداعات شهرية  المرابحة  الثاني طيلة مدة عقد  الطرف  يقوم  أن  بشرط  األول  الطرف  يوافق عليها  التي  بالطريقة 
(يحدد الطرف األول موعدها الدوري) في الحساب المشار إليه لمبلغ ال يقل عن 5% من رصيد كشف الحساب أو 100 
المحدد  األصلية  التكلفة  لمبلغ  مساويًا  مبلغًا  األول  الطرف  لدى  استثماري  حساب  في  يودع  بأن  الثاني  الطرف  يلتزم 
المبلغ  هذا  يستخدم  أن  الثاني  وللطرف  اإلجمالي،  للثمن  ضمانًا  الضمان")  ("مبلغ  المرابحة  عقد  في  عليه  والمتفق 
بإيداعات شهرية  المرابحة  الثاني طيلة مدة عقد  الطرف  يقوم  أن  بشرط  األول  الطرف  يوافق عليها  التي  بالطريقة 
(يحدد الطرف األول موعدها الدوري) في الحساب المشار إليه لمبلغ ال يقل عن 5% من رصيد كشف الحساب أو 100 
العقد لسداد  المحددة في  المدة  الضمان في آخر ثالث سنوات من  أكثر، ويستثنى من استخدام مبلغ  أيهما  درهم 
الثمن اإلجمالي (مديونية المرابحة)، حيث لن يتمكن الطرف الثاني من استخدام مبلغ الضمان خاللها، وإنما يستخدم 

الطرف األول هذا المبلغ لسداد باقي الثمن اإلجمالي، مع التزام الطرف الثاني بدفع األقساط المستحقة.

إذا لم يقم الطرف الثاني بإيداع مبلغ الضمان في حساب استثماري لدى الطرف األول والمخصص إليداع غطاء البطاقة 
المغطاة الخاصة بالطرف الثاني، فإن الطرف الثاني يخّول الطرف األول بإيداع عائد البيع في الحساب االستثماري المذكور 
أعاله، وإذا كان الطرف الثاني قد أودع مبلغ الضمان في الحساب االستثماري المذكور أعاله، فإن الطرف الثاني يخّول 

الطرف األول بإيداع عائد البيع في حساب الطرف الثاني الجاري أو االستثماري (التوفير) لدى الطرف األول.

بعد إبرام عقد المرابحة حسب التفاصيل المذكورة أعاله، فسيتم اآلتي:
   يصبح الطرف الثاني مالكًا للسلع التي باعها إليه الطرف األول، ومتحمًال لضمانها، وال ُيلزم الطرف األول بأي تصرف

   الحق بحال من األحوال ما دام أنه لم يذكر في هذه االتفاقية أو لم يكن أثرًا من آثار ما ذكر فيها.
     يحق للطرف الثاني أن يطلب التسلم الفعلي لحصته وفق اآلتي:

التسلم  الحق في طلب  له  السوق، فإن  الفعلي حسب شروط  للتسلم  القابل  الحجم  يبلغ  إن كان مقدار حصته   .1   
الفعلي بإرادته المنفردة.

  2. إن كان مقدار حصته أقل من الحجم القابل للتسلم الفعلي حسب شروط السوق، فإن له الحق في طلب التسلم
        الفعلي للكمية الكلية محل شركة الملك باالتفاق مع بقية الشركاء.

علمًا بأن االتفاقية اإلطارية لبيع السلع مرابحة إلصدار البطاقة االئتمانية الكاملة بكافة شروطها وأحكامها ومالحقها 
 .(www.alhilalbank.ae/ar/terms-conditions) :توجد في الرابط اآلتي

أبرمت هذه االتفاقية في تاريخ الموافقة عليها عبر التطبيق الرقمي التابع للهالل بين كل من الهالل
(الطرف األول) وبين مقدم الطلب (الطرف الثاني).
أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفقا على اآلتي:



 

 
 

 

Second Party (Applicant) الطرف الثاني (مقدم الطلب)

CIF No. Branch Code

Source Code Promotion Code

Main Card Number Supplementary Card Number

Approved by Approved date

Etihad Guest membership number

أتقــدم بموجبــه بطلــب للحصــول مــن مصــرف الهــالل (المصــرف) علــى بطاقــة (بطاقــات) مغطــاة (كمــا هــو مبيــن أعــاله)، وأقــر بأنــني 
قــد اطلعــت علــى هــذا الطلــب وفهمتــه، وأن المعلومــات الموجــودة فــي هــذا الطلــب حقيقيــة وصحيحــة وســوف أخطركــم بــأي 
تغييــرات تطــرأ عليهــا. كمــا أننــي أفــوض بموجبــه المصــرف بالتحقــق مــن أي مصــدر مهمــا كان وحســب مــا يــراه مالئمÀــ من أي 
ــأن يكــون للمصــرف الحــق  ــى أي أطــراف أخــرى. وأقبــل ب ــات الطلــب إل معلومــات مضمنــة فــي هــذا الطلــب أو اÍفصــاح عــن محتوي
حســب تقديــره المطلــق فــي قبــول أو رفــض هــذا الطلــب وســوف تصبــح هــذه الوثائــق المؤيــدة جــزءÈ مــن ســجالت المصــرف ولن 
تعــاد لــي. وأقــر وأوافــق علــى أن إصــدار البطاقــة (البطاقــات) أو اســتخدام البطاقــة الرئيســية و/أو البطاقــة (البطاقــات) اÍضافيــة إذا 
صــدرت أي واحــدة علــى حســابي، ســوف تعــد بأنــه قبــول ¶حــكام وشــروط اتفاقيــة البطاقــات المغطــاة/ كذلــك الخدمــات المصرفيــة 
ــا يتــم تعديلهــا مــن وقــت µخــر باللغــتين  ــارة (ا¶حــكام والشــروط) (حســب م ــة بعب ــة المشــار إليهــا فــي ظهــر البطاق اÍلكتروني
اÍنجليزيــة والعربيــة) المتوفــرة علــى موقــع المصــرف علــى اÍنترنــت. عنــد موافقــة المصــرف علــى هــذا الطلــب أوافــق علــى أن أدفع 
ــ أفوض المصــرف بإصــدار بطاقــة (بطاقــات)  Àالرســوم والمصاريــف الســائدة مقابــل البطاقــة (البطاقــات). ومتــى مــا يكــون مطلوب
إضافيــة الســتخدامها علــى حســابي لÐشــخاص المذكوريــن والذيــن أتعهــد بــأن ســنهم 14 عامÀــ أو أكثــر وأوافــق علــى أنــه يــجوز 
للمصــرف تقديــم معلومــات لهــم حــول حســاب البطاقــة. أتعهــد بموجبــه أن يتــم اســتخدام البطاقــة (البطاقــات) اÍضافيــة تحــت 
إشــرافي ورقابتــي وأوافــق بموجبــه بتعويــض المصــرف عنــد الطلــب عــن أي خســارة أو أضــرار أو مســؤولية أو نفقــات يتكبدهــا 
المصــرف بســبب أي مخالفــة مــن جانبــي أو مــن جانــب حملــة البطاقــة اÍضافيــة للشــرط المذكــور أعــاله أو أي أحــكام وشــروط أخــرى 
التفاقيــة البطاقــة المغطــاة أو بســبب أي عجــز أو فقــدان أهليــة قانونيــة لحامــل البطاقــة اÍضافيــة. وأقــر أيضÀــ بأن رســوم البطــاقة 
اÍضافيــة ســيتم إضافتهــا إلــى كشــف حســابي وســوف أتحمــل مســؤولية الوفــاء بجميــع المصاريــف المتكبــدة علــى البطاقــة 

(البطاقات) اÍضافية. أوافق بأن استمرار عضوية البطاقة اÍضافية يتوقف على استمرار عضويتي.
أقبــل المســؤولية الكاملــة وأوافــق علــى عــدم تقديــم أي مطالبــة ضــد المصــرف بهــذا الخصــوص. وأفهــم وأوافــق وأقبــل صراحــة 
بــأن أكــون ملزمÀــ با¶حكام المذكــورة ســواًء كانــت باللغــة اÍنجليزيــة و/أو اللغــة العربيــة، بمــا فــي ذلــك التعديــالت التــي يــدخلها 
مصــرف الهــالل مــن وقــت µخــر. كمــا أننــي أدرك تمامÀــ بأن هــذا طلــب للحصــول علــى تمويــل وأّن علــي ســداد جميــع المبــالغ 
لــدي  المســتخدمة عــن طريــق اســتخدام بطاقــة (بطاقــات) مصــرف الهــالل وكافــة الرســوم والمصاريــف المترتبــة عليهــا وأن 
الوســائل الالزمــة لســداد هــذه المبالــغ خــالل الفتــرة المحــددة. ســيتم إصــدار جميــع البطاقــات حســب تقديــر المصــرف وحــده. يــتم 

تقديم جميع المزايا/االمتيازات الخاصة عندما يتم تحصيل الدفعات من البطاقة، ويمكن سحبها و/أو تعديلها في أي وقت.
وأفــوض المصــرف بفتــح حســاب جــاري باســمي لغايــات تحريــر الشــيك وصرفــه (فــي حــال لــم يكــن هنــاك حســاب جــاري موجــود أصــًال 

باسمي).

أتعهــد بتحريــر شــيك وفــاء غيــر مــؤرخ مســحوب علــى حســابي لــدى مصــرف الهــالل بمبلــغ يعــادل حــد البطاقــة االئتمانيــة وأفــوض 
مصــرف الهــالل فــي حــال تخلفــي عــن أداء أي مبلــغ مســتحق بذمتــي عــن البطاقــة االئتمانيــة بوضــع التاريــخ علــى الشــيك وتقديــمه 

للوفاء.
(توصي لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لمصرف الهالل حامل بطاقة االئتمان باستخدامها في حالة الضرورة القصوى)

 فــي حالــة لــم يتــم تقديــم رقــم عضويــة ضيــف االتحــاد عنــد تقديــم الطلــب، فأنــا أقــر بــأن المصــرف ســيقوم بتعييــن عضويــة جديــدة، 
للتعامل مع ضيف االتحاد.

I/We agree to provide AHB with updated contact, passport and other details relevant to the Finance, the Applicant and 
the Joint Applicant within a reasonable time in the event that any of the information I provided to AHB changes. I/We 
acknowledge and agree that AHB reserves the right to reject this application in its absolute discretion and AHB is not 
required to provide reasons for its rejection of this application. I permit AHB to (at any time) request any credit 
references, account statements or other relevant information from my employer, any financial institution, regulatory 
body, any credit reference agency/bureau (including Al Etihad Credit Bureau and the Central Bank) and/or any other 
source AHB selects (each a Verification Authority) to assess my credit profile and history and my ability to meet my 
financial commitments, and I acknowledge that AHB may rely on such information and shall not be held liable if any 
such information is incorrect, incomplete or inaccurate. In addition to the aforesaid acknowledgment, for accessing my 
account statements, I also irrevocably agree to execute any Form, provided by AHB, either attached as annexure to this 
application Form or otherwise. I permit AHB to (at any time) share such information with its affiliates, subsidiaries, 
branches and service providers, and may use all such information and/or materials in the course of any legal 
proceedings. I also permit AHB (at any time) to share my information in accordance with AHB Banking Terms and 
Conditions available on AHB website (www.alhilalbank.ae), including (without limitation) to a Verification Authority. I 
acknowledge that neither AHB nor its Affiliates shall be responsible for any Liability in relation to any
such disclosure.
Indemnity for acting on instructions by electronic means of communication:
I do herby acknowledge that I have read, understood, acknowledge and agree on all the terms and conditions of the 
Indemnity for acting on instructions by electronic means of communication. Available on AHB website 
(www.alhilalbank.ae/en/terms-conditions).

أوافق/نوافــق علــى أن نقــّدم لمصــرف الهــالل معلومــات اتصــال محّدثــة وجــواز ســفر حديــث وغيــر ذلــك مــن التفاصيــل المرتبطــة 
با¶مــور الماليــة ومقــدم الطلــب والطلــب المشــترك فــي غضــون فتــرة مناســبة فــي حــال تغيــر أي مــن المعلومــات المقدمــة إلــى 
مصــرف الهــالل. أقر/نقــر وأوافق/نوافــق علــى أن يحتفــظ مصــرف الهــالل بالحــق فــي رفــض هــذا الطلــب وفقÀــ لما يــراه المصــرف وأنه 
غيــر مطالــب بتوضيــح أســباب رفــض هــذا الطلــب. وأفــوض مصــرف الهــالل (فــي أي وقــت) بــأن يطلــب أي مراجــع ائتمانيــة أو بيانــات 
حســاب أو غيــر ذلــك مــن المعلومــات ذات الصلــة مــن الجهــة التــي أعمــل لديهــا، و/أو أيــة مؤسســة ماليــة، و/أو جهــة تنظيميــة و/أو 
وكالة/مكتــب مرجعيــة ائتمانيــة (وهــذا يشــمل االتحــاد للمعلومــات االئتمانيــة والمصــرف المركــزي) و/أو أي مصــدر آخــر يقــع علــيه 
اختيــار مصــرف الهــالل (كل منهــا جهــة تحّقــق) لتقييــم ملفــي االئتمانــي وتاريخــي وقدرتــي علــى الوفــاء بالتزاماتــي الماليــة، وأقر 
أن مصــرف الهــالل بإمكانــه االعتمــاد علــى هــذه المعلومــات ولــن يكــون مســؤوًال إذا كان أي مــن المعلومــات المقدمــة غيــر صــحيح 
أو غيــر كامــل أو غيــر دقيــق. باÍضافــة إلــى اÍقــرار الســابق، وللوصــول إلــى بيانــات حســابي، أوافــق موافقــة غيــر قابلــة للنقــض عــلى 
توقيــع أي نمــوذج يقدمــه مصــرف الهــالل، ســواء ملحــق بهــذا الطلــب أو غيــر ذلــك. وأفــوض مصــرف الهــالل (فــي أي وقــت) بمشــاركة 
هــذه المعلومــات مــع فروعــه ومكاتبــه والشــركات التابعــة لــه ومقدمــي الخدمــات، ويمكنــه اســتخدام جميــع هــذه المعلومــات و/أو 

المواد في أي إجراءات قانونية.
كمــا أفــوض مصــرف الهــالل (فــي أي وقــت) بمشــاركة المعلومــات الخاصــة بــي بمــا يتفــق مــع الشــروط وا¶حــكام الخاصــة بمصــرف 
الهــالل والمتاحــة علــى الموقــع اÍلكترونــي للمصــرف (www.alhilalbank.ae) وهــذا يشــمل (علــى ســبيل المثــال ال الحصــر) جــهات 

التحّقق. وأقر أن مصرف الهالل أو أيÀ من فروعه لن يكون مسؤوًال عن أية مسؤولية قانونية مرتبطة بهذا اÍفصاح.
اÍعفاء من المسؤولية الناجمة عن استخدام وسائل االتصال اÍلكتروني.

أقــر بموجبــه أننــي قــد قــرأت واطلعــت علــى ا�عفــاء مــن المســؤولية الناجمــة عــن اســتخدام وســائل االتصــال 
ا�لكتروني المتوفرة على الموقع (www.alhilalbank.ae/ar/terms-conditions) وأوافق عليها.

First Party (Al Hilal Bank)

Authorized Signature توقيع المخّول

Name االسم

Date of Signature تاريخ التوقيع

الطرف ا�ول (مصرف الهالل)

For Official Bank Use Onlyهذه المساحة مخّصصة الستخدام المصرف حصر�

Authorized Signature توقيع المخّول

Name االسم

Date of Signature تاريخ التوقيع

https://www.alhilalbank.ae/en/Images/Indemnity%20for%20acting%20on%20instructions%20by%20electronic%20means%20of%20communication.%20En._tcm50-367541.pdf
https://www.alhilalbank.ae/ar/Images/Indemnity%20for%20acting%20on%20instructions%20by%20electronic%20means%20of%20communication.%20Ar._tcm51-367541.pdf
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