
This Agreement is made effective on the date it is accepted via Al Hilal digital 
application by and between:

أبرمت هذه االتفاقية في تاريخ الموافقة عليها عبر التطبيق الرقمي التابع للهالل بين كل 
من:

1. Al Hilal (the “First Party”), of P.O. Box 63111, Abu Dhabi, 
   United Arab emirates; and

Mr./Miss/Mrs.:

 PO BOX 

(the “Second Party”) of  

The above parties have acknowledged their legal competency to 
contract and agreed on the following:

1. الهالل (”الطرف األول“)، ص.ب. 63111، أبوظبي، 
   دولة اإلمارات العربية المتحدة و

2. السيد/ 

ص.ب.   

(”الطرف الثاني“)  

أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفقا على اآلتي:     

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 or via First 
Party’s digital application (the “Murabaha Contract”) as depicted in Schedule 1, 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 part-
ners (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 number 600 52 22 29 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 authorizes 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 / saving account of the Second Party with the First Party

8. Pursuant to the Murabaha Contract concluded under Clause 1 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. 

C. The Second Party acknowledges and agrees that the other Musharikeen in the Sharikat al-milk are 
entitled to sell their share in the Sharikat al-milk without having to obtain consent from the Second 
Party.

D. The Second Party authorizes the First Party to debit any installment of the Sale Price from any of its 
accounts opened with the First Party regardless of the date of opening of such accounts or from the 
investment account referred to in paragraph 6 here above.

ــا وفيمــا  ــل لذلــك حصــة شــائعة مــن الســلع (ويشــار إليهــا هن ــي القاب ــى الطــرف الثان ــع الطــرف األول مرابحــة إل 1. قــد يبي
ــق الرقمــي للطــرف  ــر التطبي ــي أو عب ــد اإللكترون ــر البري ــول عب ــادل اإليجــاب والقب ــك مــن خــالل تب بعــد بـ“الســلع“) وذل
األول (“عقــد المرابحــة“) علــى النحــو المبيــن فــي الملحــق رقــم (1)، مبينــًا وصــف وكميــة الســلع باإلضافــة إلــى التكلفــة 
األصليــة والمصاريــف األخــرى المتعلقــة بالســلع المدفوعــة مــن الطــرف األول (“التكلفــة األصليــة“) وكذلــك ربــح الطــرف 
األول (“ربــح المرابحــة“) ويشــار إليهمــا مجتمعيــن بثمــن الســلع (“الثمــن اإلجمالــي“)، وبذلــك قــد يصبــح الطــرف الثانــي 
شــريكًا ـ مــع جملــة شــركاء آخريــن ـ فــي ملكيــة كميــة الســلع، بصــورة تتناســب مــع مقــدار حصــة الطــرف الثانــي علــى 
ســبيل شــركة الملــك التــي يتحمــل فيهــا الشــركاء ضمــان محــل المشــاركة (بمــا فــي ذلــك مخاطــر تغيــر األســعار) بالنســبة 

والتناســب.

2. علــى الطــرف الثانــي قبــول العقــد بإرســال القبــول بالبريــد اإللكترونــي، وفــي حــال لــم يرغــب الطــرف الثانــي بإبــرام هــذا 
العقــد فعليــه إبــالغ الطــرف األول مــن خــالل االتصــال بمركــز خدمــة المتعامليــن لديـــــــــه علــى الرقــــــم 229 522 600، 
وفــي حــال عــدم تســلم الطــرف األول أي رفــض مــن الطــرف الثانــي خــالل 24 ســاعة مــن وقــت إرســال البريــد اإللكترونــي 

فــإن ذلــك يعتبــر موافقــة منــه علــى هــذا العقــد.

فــور انعقــاد عقــد المرابحــة فــإن الطــرف الثانــي يلتــزم بدفــع الثمــن اإلجمالــي إلــى الطــرف األول وفقــًا لمــا تــم االتفــاق   .3
عليــه فــي عقــد المرابحــة. 

ــع“  ــرض البي ــه “ع ــم إيجاب ــي تقدي ــد اإللكترون ــر البري ــرف األول عب ــن الط ــرى م ــرة وأخ ــن فت ــي بي ــرف الثان ــب الط ــد يطل 4. ق
لبيــع حصــة شــائعة محــددة مــن كميــة مــن الســلع (“الســلع“) كان الطــرف الثانــي قــد اشــتراها مــن الطــرف األول إلــى 
طــرف ثالــث (“المشــتري“) وذلــك بثمــن يعــادل التكلفــة األصليــة، ويفــّوض الهــالل لتوصيــل عرضــه إلــى الجهــة الثالثــة 

ليكــون مراســاًل لــه.  

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

6. التــزم الطــرف الثانــي بــأن يــودع فــي حســاب اســتثماري لــدى الطــرف األول مبلغــًا مســاويًا لمبلــغ التكلفــة األصليــة المحــدد 
ــذا  ــتخدم ه ــي أن يس ــرف الثان ــي، وللط ــن اإلجمال ــًا للثم ــان“) ضمان ــغ الضم ــة (“مبل ــد المرابح ــي عق ــه ف ــق علي والمتف
المبلــغ بالطريقــة التــي يوافــق عليهــا الطــرف األول بشــرط أن يقــوم الطــرف الثانــي طيلــة مــدة عقــد المرابحــة بإيداعــات 
شــهرية (يحــدد الطــرف األول موعدهــا الــدوري) فــي الحســاب المشــار إليــه لمبلــغ ال يقــل عــن 5% مــن رصيــد كشــف 
الحســاب أو 100  درهــم أيهمــا أكثــر، ويســتثنى مــن اســتخدام مبلــغ الضمــان فــي آخــر ثــالث ســنوات مــن المــدة المحــددة 
فــي العقــد لســداد الثمــن اإلجمالــي (مديونيــة المرابحــة)، حيــث لــن يتمكــن الطــرف الثانــي مــن اســتخدام مبلــغ الضمــان 
ــع  ــي بدف ــرف الثان ــزام الط ــع الت ــي، م ــن اإلجمال ــي الثم ــداد باق ــغ لس ــذا المبل ــرف األول ه ــتخدم الط ــا يس ــا وإنم خالله

األقســاط المســتحقة.

7. إذا لــم يقــم الطــرف الثانــي بإيــداع مبلــغ الضمــان فــي حســاب اســتثماري لــدى الطــرف األول والمخصــص إليــداع غطــاء 
البطاقــة المغطــاة الخاصــة بالطــرف الثانــي، فــإن الطــرف الثانــي قــد خــول الطــرف األول بإيــداع عائــد البيــع فــي الحســاب 
االســتثماري المذكــور أعــاله، وإذا كان الطــرف الثانــي قــد أودع مبلــغ الضمــان فــي الحســاب االســتثماري المذكــور أعــاله، 
فــإن الطــرف الثانــي قــد خــول الطــرف األول بإيــداع عائــد البيــع فــي حســاب الطــرف الثانــي الجــاري أو التوفيــر لــدى الطــرف 

األول.

بعد إبرام عقد المرابحة حسب التفاصيل المذكورة في البند 1 أعاله، فسيتم اآلتي:  .8

ُيلــزم الطــرف  إليــه الطــرف األول، ومتحمــاًل لضمانهــا، وال  التــي باعهــا  الثانــي مالــكًا للســلع  أ. يصبــح الطــرف 
ــرًا مــن  ــم يكــن أث ــة أو ل ــذه االتفاقي ــم يذكــر فــي ه ــه ل ــأي تصــرف الحــق بحــال مــن األحــوال مــا دام أن األول ب

ــا. ــا ذكــر فيه ــار م آث

ب. يحق للطرف الثاني أن يطلب التسلم الفعلي لحصته وفق اآلتي:

1 - إن كان مقــدار حصتــه يبلــغ الحجــم القابــل للتســلم الفعلــي حســب شــروط الســوق، فــإن لــه الحــق فــي طلــب التســلم 
الفعلــي بإرادتــه المنفــردة.

2 - إن كان مقــدار حصتــه أقــل مــن الحجــم القابــل للتســلم الفعلــي حســب شــروط الســوق، فــإن لــه الحــق فــي طلــب 
التســلم الفعلــي للكميــة الكليــة محــل شــركة الملــك باالتفــاق مــع بقيــة الشــركاء.

ج. وافق الطرف الثاني على قيام الشركاء اآلخرين في شركة الملك ببيع حصصهم في الشركة دون الرجوع إليه.

خــّول الطــرف الثانــي الطــرف األول حــق حســم أي مــن أقســاط الثمــن اإلجمالــي مــن جميــع حســاباته لــدى الطــرف  د. 
ــًا كان تاريــخ فتحهــا أو مــن الحســاب االســتثماري المشــار إليــه فــي البنــد 6 أعــاله. األول أي

اتفاقية إطارية لبيع السلع مرابحة إلصدار البطاقة االئتمانية
Master Murabaha Agreement for the Sale of Commodities for Credit Card Issuance



9. The Second Party represents that its domicile is the country of its address registered with the First Party’s .

10. The First Party shall have the right to declare all installments of the Sale Price immediately due and 
payable in any of the following events:

1. If the Second Party is declared insolvent or bankrupt.

2. The death of the Second Party.

3. If the Second Party defaults in payment of any installment of the Sale Price on its due date.

4. If any representation made or information provided by the Second Party is incorrect or inaccurate.

11. The First Party may declare all outstanding installments of the Sale Price due if the Second Party quits or 
is dismissed from employment for any reason whatsoever.

12. If one or more than one salary is transferred in advance to an account of the Second Party with the First 
Party, then the First Party shall have the right to hold there-from an amount equivalent to the future 
installments of the Sale Price corresponding to those months for which salaries have been transferred in 
advance. If the End of Service Benefits of the Second Party is transferred in advance, the First Party shall 
have the right to hold there-from all the future installments of the Sale Price.

13. Commitment To Donate

    If the Second Party “customer” fails to pay any Instalment of the Total Deferred Amount on its due date, 
then the Second Party undertakes to donate to charity, if the First Party “Al Hilal” demands, an amount of 
AED 100/-  for each unpaid Instalment, to be immediately collected or to be added to any of the following 
Instalments of the Total Deferred Amount. The said amount shall be dispensed into Charity Account and 
distributed under the supervision of the Internal Shariah Supervision Committee of the First party after 
deducting all the actual collection expenses and taxes, which the first party has incurred because of the 
late payment. The First Party shall not include such amount into its asset nor account for it in its profits. 
The Second Party is considered a procrastinator until he/she proves otherwise.

14. Representations

    The Second Party represents and warrants on the date of this Agreement and shall be deemed torepresent 
and warrant on the date of the Murabaha Contract that: 

a) the Second Party has the full capacity to conclude this Agreement and every contract to be concluded 
under it and to perform the obligations accordingly;

b) no default is outstanding or might result from the performance of the Second Party of its obligations 
hereunder;

c) no litigation, arbitration or administrative proceedings are current, pending or threatened which might, 
if adversely determined, have a material adverse effect on the Second Party’s ability to perform its 
obligations under this Contract or any contract to be concluded under it; 

d) all information (the “Information”) supplied by or on behalf of the Second Party to the First Party is true, 
complete and accurate in all respects at its date and did not omit any information which, if disclosed, 
might adversely affect the First Party’s decision to enter into this Agreement or the Murabaha Contract.  
Nothing has occurred since the date of the Information which renders it untrue or misleading in any 
respect; and

e) there has been no material adverse change in the Second Party’s financial condition.

15. If at any time any provision of this Agreement is or becomes illegal, invalid or unenforceable in any 
respect under the laws of the UAE, the legality, validity and enforceability of the remaining provisions of 
this Agreement shall not be affected or impaired thereby.

16. All notices and other communications under this Agreement shall be sent to the respective addresses 
of the parties as stated in this Agreement or to such addresses as the parties may specify from time to 
time. Notices may be delivered by hand, facsimile message against a written confirmation of receipt or 
by registered post or courier, the notices may also be delivered to the Second Party’s registered email or 
SMS message or on First Party’s digital application or any means of communication that the parties may 
specify in the future.

1. Notices sent by fax shall be deemed to be received on the First Party’s business day (“Business Day”) 
following the day they are transmitted and if sent by post shall be deemed to be received three (3) 
Business Days after they are put in the post by airmail, postage prepaid and properly addressed to the 
addressee.

2. All communications, notices or documents made or delivered by one party to the other pursuant to this 
Agreement shall be in the Arabic or English language.

3. The Second Party acknowledges his acceptance for using the electronic means of communication as 
specified in this clause and acknowledge that it shall be considered as a valid legal evidence.  

17. Confidentiality 

The First Party may disclose to any person who may enter into contractual relations with the First Party or any 
securities exchange or regulatory or governmental body to which it is subject to any information received or 
known in relation to this Agreement as the First Party shall consider appropriate.

18. This Agreement and the Murabaha Contract shall be governed by and construed in accordance with 
the laws of the United Arab Emirates save to the extent these conflict with the rules and principles of 
Shariah, in accordance with Shariah Standards adopted by the Higher Shariah Authority as interpreted 
by Internal Shariah Supervision Committee of the First Party. In the case of a dispute between the parties 
on interpreting or execution of this Agreement or the Murabaha Contract, such dispute shall be referred 
to an arbitration panel of one arbitrator before the International Islamic Centre for Reconciliation and 
Arbitration –Dubai (“IICRA”) in accordance with the rules and procedures specified in the statute of the 
IICRA, the place of arbitration shall be Dubai. The arbitration proceedings and award shall be conducted 
and written in the Arabic language. All arbitration awards shall be final and binding on both parties and 
not subject to any appeal. Any monetary award shall be made payable in UAE Dirhams, free of any tax or 
any other deduction. The award shall include actual costs and expenses of the successful Party, including 
actual legal fees. Arbitration shall be without prejudice to the First Party’s right to send any dispute to the 
relevant court in the United Arab Emirates.

يقر الطرف الثاني بأن موطنه المختار هو عنوانه المبين لدى الطرف األول.  .9

10. يحق للطرف األول أن يعتبر األقساط حالة وواجبة الدفع فورًا في حال حدوث أي من الحاالت اآلتية: 

إذا حكم بإعسار الطرف الثاني أو إفالسه.  .1

بموت الطرف الثاني.   .2

إذا تخلف الطرف الثاني عن سداد أي قسط من أقساط الثمن اإلجمالي في الموعد المحدد.  .3

إذا تبين أن أيًا من اإلقرارات المقدمة من الطرف الثاني غير صحيحة أو غير دقيقة.  .4

يجوز للطرف األول اعتبار األقساط حالة إذا ترك أو أقيل الطرف الثاني من جهة عمله ألي سبب كان.  .11

ل إلــى حســاب الطــرف الثانــي لــدى الطــرف األول مقدمــًا راتــب شــهر واحــد أو أكثــر مــن رواتــب الطــرف الثانــي،  12. إذا ُحــوِّ
فإنــه يحــق للطــرف األول أن يقــوم بحجــز مبلــغ يســاوي مبالــغ أقســاط الثمــن اإلجمالــي التــي ستســتحق مســتقباًل مــن 
ــغ  ــغ يســاوي مبال ــه يحــق للطــرف األول أن يقــوم بحجــز مبل ــة خدمتــه فإن لــت مســتحقات نهاي هــذه الرواتــب أو إذا ُحوِّ

األقســاط التــي تســاوي جميــع األقســاط التــي ستســتحق مســتقباًل مــن الثمــن اإلجمالــي.

13. مبلغ االلتزام بالتبرع

ــه  ــتحقاقه، فإن ــخ اس ــي تاري ــل ف ــغ المؤج ــاط المبل ــن أقس ــط م ــداد أي قس ــن س ــل“ ع ــي ”المتعام ــرف الثان ــر الط إذا تأخ
يلتـــزم إذا طلــب الطــرف األول ”المصــرف“ منــه ذلــك بالتبــرع بمبلــغ 100 درهــم عــن كل قســط مســتحق غيــر مدفــوع، 
ويتــم تحصيــل ذلــك المبلــغ مباشــرة أو يتــم إضافتــه إلــى أي قســط مــن أقســاط المبلــغ المؤجــل الالحقــة، ويجنــب فــي 
حســاب الخيــرات بعــد خصــم كافــة التكاليــف الفعليــة المباشــرة للتحصيــل والضرائــب التــي قــد يتكبدهــا الطــرف األول 
نتيجــة للتأخــر فــي الدفــع، ويتــم صرفــه تحــت إشــراف لجنــة الرقابــة الشــرعية الداخليــة للطــرف األول، وال ُيضــم إلــى أصــول 

ــد الطــرف الثانــي بتخلفــه عــن الســداد مماطــاًل مــا لــم ُيثِبــت عكــس ذلــك.  الطــرف األول وال ينتفــع بــه، وُيعَّ

14. اإلقرارات 

     أقر الطرف الثاني وتعهد بتاريخ هذه االتفاقية ويعتبر كذلك أنه قد أقر وتعهد بتاريخ عقد المرابحة باآلتي: 

(أ ) أن لديه األهلية والصالحية الكاملة إلبرام هذه االتفاقية والقيام بالتزاماته بموجبها. 

(ب ) أنــه ال توجــد أي حالــة إخــالل منــه بالتزاماتــه أو أي حالــة إخــالل قــد تنتــج مــن تنفيــذ التزاماتــه المترتبــة علــى هــذه 
االتفاقيــة.

(ج) أنــه ليســت هنــاك أي إجــراءات قضائيــة أو تحكيميــة أو إداريــة ســواء حاليــة أو منتظــرة أو تــم اإلنــذار بهــا لهــا تأثيــر 
مــادي ســلبي علــى قدرتــه علــى الوفــاء بااللتزامــات المســندة إليــه بموجــب هــذه االتفاقيــة.

(د) أن جميــع المعلومــات التــي قدمهــا الطــرف الثانــي أو مــن ينــوب عنــه إلــى الطــرف األول حقيقيــة وكاملــة ودقيقــة 
مــن جميــع النواحــي كمــا فــي تاريخهــا وأنــه لــم يقــم بإخفــاء أي معلومــات مــن شــأنها إذا تــم اإلفصــاح عنهــا التأثيــر 
الســلبي علــى قــرار الطــرف األول فــي إبــرام هــذه االتفاقيــة أو عقــد المرابحــة، وبأنــه لــم يحــدث أي شــيء منــذ تاريــخ 

تقديــم هــذه المعلومــات يجعلهــا غيــر صحيحــة أو مضللــة بــأي وجــه مــن الوجــوه.

 (هـ) أنه لم يطرأ أي تغيير جوهري سلبي على الحالة المالية للطرف الثاني.

15. إذا كان أو أصبــح أي شــرط مــن شــروط هــذه االتفاقيــة فــي أي وقــت مــن األوقــات غيــر قانونــي أو غيــر صحيــح أو غيــر 
نافــذ مــن أي ناحيــة بموجــب قوانيــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، لــن تتأثــر قانونيــة وصحــة وقابليــة تنفيــذ بقيــة 

شــروط هــذه االتفاقيــة بذلــك األمــر.

16. يتوجــب إرســال كافــة اإلشــعارات والمراســالت األخــرى بموجــب هــذه االتفاقيــة إلــى عنــوان كل مــن الطرفيــن كمــا هــو 
مذكــور فــي هــذه االتفاقيــة أو علــى العناويــن التــي يحددهــا الطرفــان مــن وقــت آلخــر ويجــوز تســليم اإلشــعارات باليــد 
ــل،  ــطة مراس ــجل أو بواس ــد المس ــق البري ــن طري ــلم أو ع ــي بالتس ــد خط ــل تأكي ــس مقاب ــق الفاك ــن طري ــالها ع أو إرس
كمــا يجــوز أيضــًا تســليم اإلشــعارات مــن خــالل إرســالها بالبريــد اإللكترونــي الخــاص بالطــرف الثانــي أو مــن خــالل الرســائل 
الهاتفيــة المرســلة إلــى هاتفــه المســجل لــدى المصــرف، أو مــن خــالل التطبيــق الرقمــي للطــرف األول أو أي وســيلة مــن 

وســائل التواصــل التــي قــد يحددهــا الطرفــان مســتقباًل.

تعتبــر اإلشــعارات المرســلة عــن طريــق الفاكــس علــى أنــه تــم تســلمها فــي يــوم عمــل الطــرف األول الــذي يلــي اليــوم   .1
الــذي أرســلت فيــه وفــي حالــة إرســالها عــن طريــق البريــد تعتبــر تلــك اإلشــعارات أنــه تــم تســلمها بعــد ثالثــة (3) أيــام 

عمــل مــن تاريــخ إرســالها بالبريــد مــع دفــع رســوم البريــد مقدمــًا وتوجيههــا أصــواًل إلــى المرســل إليــه.

يجــب أن تكــون كافــة المراســالت أو اإلشــعارات أو المســتندات الصــادرة عــن أو يســلمها أحــد الطرفيــن إلــى الطــرف   .2
ــة. اآلخــر وفقــًا لهــذه االتفاقيــة باللغــة العربيــة أو باللغــة اإلنجليزي

يقــر الطــرف الثانــي بموافقتــه علــى اســتخدام وســائل االتصــال اإللكترونيــة المشــار إليهــا فــي هــذ البنــد ويقــر   .3
إثبــات. التامــة كوســيلة  بحجيتهــا وصالحيتهــا 

17. السرية:

يجــوز للطــرف األول أن يكشــف ألي شــخص يبــــــرم عالقــة تعاقديــة مــــــــع الطــرف األول أو ألي ســوق أوراق ماليــة أو هيئــة 
تنظيميــة أو حكوميــة يخضــع لهــا عــن المعلومــات التــي يســتلمها أو يطلــع عليهــا نتيجــة إبــرام أو تنفيــذ هــذه االتفاقيــة 

حســبما يعتبــره المصــرف مناســبًا.

ــة المتحــدة بشــرط أال تتعــارض مــع  ــة اإلمــارات العربي ــن دول ــى عقــد المرابحــة قوانيـ ــة وعل ــى هــذه االتفاقي 18. تســري عل
أحــكام ومبــادئ الشريعـــة اإلســالمية حســب المعاييــر المعتمــدة مــن قبــل الهيئــة العليــا الشــرعية فــي المصــرف 
المركــزي وفــق تفســير لجنــة الرقابــة الشــرعية الداخليــة للطــرف األول، وفــي حالــة التعــارض فســيكون األخيــر هــو 
المعتمــد، وإذا نشــــأ خــالف بيــن الطرفيــن حــول تفســير أو تنفيــذ  هــذه االتفاقيــة أو عقــد المرابحــة يحــال ذلــك النــزاع 
ــم  ــي، ويت ــي دب ــم ف ــة والتحكي ــي للمصالح ــالمي الدول ــز اإلس ــدى المرك ــرد ل ــم ف ــن محك ــة م ــم مكون ــة تحكي ــى هيئ إل
ــة  ــي للمصالح ــالمي الدول ــز اإلس ــام المرك ــي نظ ــا ف ــوص عليه ــراءات المنص ــد واإلج ــًا للقواع ــزاع طبق ــي الن ــل ف الفص
والتحكيــم بدبــي، وتكــون مدينــة دبــي مكانــًا للتحكيــم، وتكــون إجــراءات التحكيــم وقــرار التحكيــم  باللغــة العربيــة ويكــون 
قــرار التحكيــم نهائيــًا وملزمــًا  للطرفيــن وغيــر قابــل للطعــن بــأي شــكل مــن األشــكال، وإن الدفــع بموجــب أي حكــم مالــي 
يجــب أن يتــم بالدرهــم اإلماراتــي دون أي ضرائــب أو اقتطاعــات، ويجــب أن يتضمــن قــرار التحكيــم الحكــم للطــرف الرابــح 
بالنفقــات والتكاليــف الفعليــة بمــا فــي ذلــك النفقــات والرســوم القانونيــة دون إخــالل بحــق الطــرف األول فــي إحالــة أي 

ــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. ــزاع إلــى المحكمــة المختصــة فــي دول ن



This Contract is made by and between: أبرم هذا العقد بين كل من:

Al Hilal (the “First Party”), of P.O. Box 63111, Abu Dhabi, United Arab 
Emirates; and

الهالل (”الطرف األول“)، ص.ب. 63111، أبوظبي، دولة اإلمارات العربية
المتحدة و

The Customer: as per below Information (the “Second Party”): المتعامل: حسب المعلومات أدناه (”الطرف الثاني”):

Customer Name

P. O. Box صندوق البريد CIF # (If Available(

اسم المتعامل

رقم ملف المتعامل )إن توفر)

We refer to the Master Murabaha Agreement for the Sale of 
Commodities for Credit Card Issuance concluded between the 
Parities (the “Agreement“), The First Party offers to sell by way of 
Murabaha to the Second Party a common share in commodities 
(the “Commodities“) the details of which are set out below.

باإلشارة إلى االتفاقية اإلطارية لبيع السلع مرابحة إلصدار البطاقة االئتمانية 
المبرمة بين الطرفين يعرض الطرف األول على الطرف الثاني بيع الحصة 

الشائعة من السلع مرابحًة ووفق التفاصيل الواردة أدناه.

Commodities Information بيانات السلع

Description of Commodities :

Quantity is:

Shared from the total quantity of:

Holding Certificate number:

الكمية:

حصة من الكمية اإلجمالية:

شهادة الملكية رقم:

Cost Price is AED:

Murabaha Profit is AED:

Total Sale Price is AED:

وصف السلع:

التكلفة األصلية )درهم):

ربح المرابحة )درهم):

الثمن اإلجمالي )درهم):

الملحق رقم (1) نموذج عقد المرابحة
Schedule 1 - Form of Murabaha Contract

 Installments Details تفاصيل األقساط 

First Installment amount is AED مبلغ القسط األول (درهم)

Installment amount if the month has 28 days is 
AED مبلغ القسط إذا كان الشهر 28 يومًا (درهم)

Installment amount if the month has 29 days is 
AED مبلغ القسط إذا كان الشهر 29 يومًا (درهم) 

Installment amount if the month has 30 days is 
AED مبلغ القسط إذا كان الشهر 30 يومًا (درهم) 

Installment amount if the month has 31 days is AED مبلغ القسط إذا كان الشهر 31 يومًا (درهم) 

Last Installment amount is AED مبلغ القسط األخير (درهم) 

The Second Party shall accept the offer by sending its acceptance through email. If the Second Party wishes 
not to conclude this Contract, it shall inform the First Party of the same by contacting the call center number 
600 52 22 29 of the First Party.  In any case, should the First Party not receive any rejection from Second Party 
within 24 hours from time of this communication it shall deem the Second Party has accepted the offer to 
enter into this Contract.

The Second Party wishes to sell the Commodities to a third party on the Cost Price and for doing so, the 
Second Party authorizes Al Hilal to deliver his Offer to Sell to the Third Party being his messenger.
The Second Party authorizes the First Party to collect the Sale Proceeds and deposit it in the investment 
account with the First Party that is for deposit of the limit of the card issued to the Second Party.

If the Second Party “customer” fails to pay any Instalment of the Total Deferred Amount on its due date, then 
the Second Party undertakes to donate to charity, if the First Party “Al Hilal” demands, an amount of AED 
100/-  for each unpaid Instalment, to be immediately collected or to be added to any of the following Instal-
ments of the Total Deferred Amount. The said amount shall be dispensed into Charity Account and distrib-
uted under the supervision of the Internal Shariah Supervision Committee of the First party after deducting 
all the actual collection expenses and taxes, which the first party has incurred because of the late payment. 
The First Party shall not include such amount into its asset nor account for it in its profits. The Second Party 
is considered a procrastinator until he/she proves otherwise.

ــرام هــذا  ــي بإب ــم يرغــب الطــرف الثان ــي، وفــي حــال ل ــد اإللكترون ــي قبــول العــرض بإرســال القبــول بالبري ــى الطــرف الثان عل
العقــد فعليــه إبــالغ الطــرف األول مــن خــالل االتصــال بمركــز خدمــة المتعامليــن لديــه علــى الرقــم 229 522 600، وفــي حــال 
عــدم تســلم الطــرف األول أي رفــض مــن الطــرف الثانــي خــالل 24 ســاعة مــن وقــت إرســال البريــد اإللكترونــي فــإن ذلــك يعتبــر 

موافقــة منــه علــى العــرض للدخــول فــي هــذا العقــد.

يرغــب الطــرف الثانــي فــي بيــع الســلع بســعر التكلفــة إلــى جهــة ثالثــة ويفــّوض الهــالل لتوصيــل عرضــه إلــى الجهــة الثالثــة 
ليكــون مراســاًل لــه.

يفــّوض الطــرف الثانــي الطــرف األول بتســلم عائــد البيــع وإيــداع المبلــغ فــي حســاب اســتثماري لــدى الطــرف األول 
الثانــي.  بالطــرف  الخاصــة  المغطــاة  البطاقــة  والمخصــص إليــداع غطــاء 

إذا تأخــر الطــرف الثانــي »المتعامــل« عــن ســداد أي قســط مــن أقســاط المبلــغ المؤجــل فــي تاريــخ اســتحقاقه، فإنــه يلتـــزم 
ــم  ــوع، ويت ــر مدف ــتحق غي ــط مس ــن كل قس ــم ع ــغ 100 دره ــرع بمبل ــك بالتب ــه ذل ــرف« من ــرف األول »المص ــب الط إذا طل
تحصيــل ذلــك المبلــغ مباشــرة أو يتــم إضافتــه إلــى أي قســط مــن أقســاط المبلــغ المؤجــل الالحقــة، ويجنــب فــي حســاب 
الخيــرات بعــد خصــم كافــة التكاليــف الفعليــة المباشــرة للتحصيــل والضرائــب التــي قــد يتكبدهــا الطــرف األول نتيجــة للتأخــر 
فــي الدفــع، ويتــم صرفــه تحــت إشــراف لجنــة الرقابــة الشــرعية الداخليــة للطــرف األول، وال ُيضــم إلــى أصــول الطــرف األول 

ــد الطــرف الثانــي بتخلفــه عــن الســداد مماطــاًل مــا لــم ُيثِبــت عكــس ذلــك.  وال ينتفــع بــه، وُيعَّ

هذا الجدول لمدة 13 سنة بأقساط يبدأ استحقاقها

بتاريخ  وينتهي بتاريخ  

This schedule is for a period of 13 years with installments 

due from  and ending on 

مصرف الهالل ش.م.ع. مرخص ومنظم من قبل المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.
Al Hilal Bank PJSC is licensed and regulated by the Central Bank of the United Arab Emirates.
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