
STANDING INSTRUCTION (SI)\ SWEEP ORDER FORM

TICK AS APPLICABLE

نموذج تعليمات دائمة/ تغطية المبلغ الزائد/ تغطية العجز

ضع عالمة         أمام االختيار المناسب

STANDING INSTRUCTION DETAILS تفاصيل التعليمات الدائمة

  Al Hilal Bank, Branchمصرف الهالل / فرع  

Customer Nameاسم المتعامل Account Numberرقم الحساب

Dateالتاريخ

Amendment of SI
*(Amendment of existing SI is allowed only for Frequency 
and start/end date of the payment)

تعديل التعليمات الدائمة
*(يجوز التعديل على نموذج التعليمات الدائمة

فقط على معدل التكرار وتاريخ ابتداء/ نهاية الدفع)

Daily يوميًا

Weekly أسبوعيًا
Monthly شهريًا

Quarterly كل ثالثة أشهر

Yearly سنويًا

Half Yearly كل ستة أشهر

I / We wish to apply for  أرغب/نرغب في طلب

Frequency  معدل التكرار

Sweep Order

Standing Instruction (SI)



Cancellation of SI

























تمويل التعليم
تمويل العائلة

التحويل بين الحسابات الشخصية
سداد اإليجار

السفر
التذاكر 

دفع فواتير الخدمات
مساهمات خيرية

أقساط شهرية متساوية
استثمارات شخصية

خدمات مالية

Purpose الغرض



















































إلغاء التعليمات الدائمة 

Effective date تاريخ السريان

After  - بعد  - 

First payment dateتاريخ الدفعة األولى Regular payment dateتاريخ الدفعة المنتظمة

Expiry date تاريخ االنتهاء

Payments (Optional)دفعات (اختياري)

End date تاريخ االنتهاء 

Until further notice حتى إشعار آخر 

Educational Support

Family Support

Own Account Transfer

Rent Payments

Travel

Tickets

Utility Bill Payments

Charitable Contributions

Equated Monthly Instalments

Personal Investments

Financial Services

أمر تحويل المبلغ الزائد/تغطية العجز

نموذج تعليمات دائمة

CUSTOMER’S SIGNATURE(S)/ AUTHORISED SIGNATORY توقيع (توقيعات) المتعامل/ المفوض بالتوقيع
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في الحساب رقم

المفتوح باسم

 1

 2

Currencyالعملة

Beneficiary nameاسم المستفيد

Beneficiary Ac Noرقم حساب المستفيد

Amount (in figures)المبلغ (باألرقام)

Amount in wordsالمبلغ بالحروف

Beneficiary bankبنك المستفيد

الدولة / البلد/
المقاطعة

City/State & Country

 PAYMENT DETAILS (Other than Al Hilal Bank)
 Only for New SI 

تفاصيل السداد (بخالف مصرف الهالل)
فقط للتعليمات الدائمة الجديدة

Please complete the form in BLOCK letters

Currency

Amount (in figures)

العملة

المبلغ (باألرقام)

Amount in wordsالمبلغ بالحروف

.

Beneficiary nameاسم المستفيد

رقم حساب 
المستفيد

Beneficiary Ac No

Beneficiary Addressعنوان المستفيد

رمز السويفت /
رمز التصنيف / آيبان / 

رمز التوجيه/ رقم التعريف بالشبكة الفيدرالية للتحويل
البرقي/ رقم التعريف العام بنظام مقاصة المدفوعات بين البنوك/أخرى 

SWIFT/ Sort code/ 
IBAN/ ABA/ 
FedwireID/ CHIPS UID/ Other

 PAYMENT DETAILS (Within Al Hilal Bank)
 Only for New SI

تفاصيل السداد (ضمن مصرف الهالل)
فقط للتعليمات الدائمة الجديدة

Please complete the form in BLOCK letters

Please maintain a minimum balance of يرجى االحتفاظ برصيد ال يقل عن

in Account No

in the name of

by transferring from 
my/our account 

1

2

عن طريق التحويل من
حسابي/ حسابنا 

If the balance in the above mentioned 
account exceeds the balance of

إذا زاد الرصيد في الحساب
المذكور أعاله عن

please transfer the excess
Amount to Account No.

يرجى تحويل المبلغ الزائد
إلى الحساب رقم

in the name of المفتوح باسم

.

SWEEP ORDER أمر تحويل المبلغ الزائد/ تغطية العجز

STANDING INSTRUCTION (SI)\ SWEEP ORDER FORM
نموذج تعليمات دائمة/ تغطية المبلغ الزائد/ تغطية العجز

CUSTOMER’S SIGNATURE(S)/ AUTHORISED SIGNATORY توقيع (توقيعات) المتعامل/ المفوض بالتوقيع
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Please email the completed Form with signature and copy of valid Emirates ID to  
contactus@ALHILALBANK.AE from your registered email address to proceed with this request

يرجى إرسال النموذج المكتمل مع التوقيع ونسخة من بطاقة الهوية اإلماراتية السارية إلى 
contactus@ALHILALBANK.AE من عنوان بريدك اإللكتروني المسجل لدينا  لمتابعة هذا الطلب

in the name of المفتوح باسم

من الحساب 
المذكور أعاله

Please cover the shortfall
of Amount  

إذا نقص الرصيد عن الحساب
المذكور أعاله 

please transfer the excess
Amount to Account No.

يرجى تغطية العجز في
الحساب رقم

from the above 
mentioned Account

REMITTANCE CHARGE (If Applicable) رسوم الحوالة (حال تطبيقها)

From transfer amount 
(not applicable for SWEEP)

من مبلغ التحويل
(sweep غير المطبق بشأن)

 

From A/C No. من حساب رقم 

 33

I/We hereby agree to the following Terms & Conditions governing the request(s) for standing 
Instructions (SI) which is in addition to Al Hilal Bank’s (AHB) General Terms and Conditions for 
Accounts and Banking Service specifying the Terms and Conditions for the operation of my/our 
account/s.

1. AHB reserves the right not to process or delay this SI, if AHB is of the opinion that the
information given is incomplete, or is not sufficiently clear, or funds have not been    
cleared/available in the account or does not meet any act or order of a regulatory                            
authority/Government agency (or its approved agencies) within or outside the UAE.

2. AHB shall process the SI only from the account specified by me/us to be debited and shall not 
hold AHB responsible to process payments from any other account.

3. AHB at its absolute discretion may prioritize to execute the SI payment over any other
payment whatsoever such as cheques presented through clearing/cheques due for presentment 
in lieu of finance settlement, or other payments to be withdrawn from my/our account. 

4. AHB shall not be responsible for any direct or indirect losses or damage which I/We may
sustain as a result of any delays, losses in transit, errors of transmission, or/and any of AHB’s 
correspondent banks that have been assigned to conduct and carry out my/our instructions.

5. All amendments and cancellations of my/our SI shall be in writing, through an AHB’s
prescribed form and presented and accepted at the counters of AHB more than three (3) 
working days prior to the execution of any such instructions that were originally instructed to be 
executed by me/us. 

6. I/We hereby authorize AHB to debit any of my/our account (s) for any and all charges and
costs that AHB would incur as a result executing my/our instructions.

7. I/We hereby agree to indemnify AHB and hold AHB harmless from and against all losses,
liabilities, costs, charges , damages and expenses (including legal costs) which may be incurred 
or sustained by AHB as a result of claims, demands, or actions against the bank in relation to 
the SI issued by me/us. 

8. Upon the absolute discretion of AHB, these Terms and Conditions may be amended from
time to time, and shall be effective upon serving a notice to the customer in a manner AHB 
deems appropriate. 

9. All disputes relating to these terms and conditions shall be governed by the laws of the
United Arab Emirates, provided that such law does not conflict with the rules an principles of 
the Islamic Shari’a as determined by the Fatwa and Supervisory Board of AHB.

10. If AHB is unable to effect 3 consecutive payments due to insufficient fund, the Standing 
Instructions will be treated as cancelled without notification.

11.  I do hereby acknowledge that I have read, understood, acknowledge and agree to all the 
terms and conditions of the Indemnity for acting on instructions by electronic means of 
communication as per the details mentioned on the following website.                                         
Please click here to read the Terms & Conditions. (Only applicable if you are filling out the 
digital form).

أوافــق/ نوافــق علــى الشــروط واألحــكام اآلتيــة التــي تحكــم طلــب (طلبــات) التعليمــات الدائمــة التــي تضــاف إلــى 
الشــروط واألحــكام العامــة لمصــرف الهــالل الخاصــة بالحســابات والخدمــات المصرفيــة التــي تحــدد الشــروط واألحــكام 

الخاصة بتشغيل حسابي/ حساباتنا.

1. يحتفــظ مصــرف الهــالل بالحــق فــي عــدم معالجــة التعليمــات الدائمــة أو تأخيرهــا، إذا رأى مصــرف الهــالل أن 
المعلومــات المقدمــة غيــر كاملــة، أو غيــر واضحــة بمــا فيــه الكفايــة، أو لــم تتــم مقاصــة/ توفيــر األمــوال فــي الحســاب 
أو ال تفــي بــأي إجــراء أو أمــر مــن أي جهــة تنظيميــة/ وكالــة حكوميــة (أو وكاالتهــا المعتمــدة) داخــل دولــة اإلمــارات 

العربية المتحدة أو خارجها.

ــاه ليكــون حســاب  ــه/ حددن 2. يقــوم مصــرف الهــالل بمعالجــة التعليمــات الدائمــة فقــط مــن الحســاب الــذي حددت
مدين ولن يتحمل مصرف الهالل مسؤولية معالجة المدفوعات من أي حساب آخر.

3. يجــوز لمصــرف الهــالل، حســب تقديــره المطلــق، إعطــاء األولويــة لتنفيــذ مدفوعــات التعليمــات الدائمــة علــى أي 
مــن  كانــت، مثــل الشــيكات المقدمــة مــن خــالل المقاصــة/ الشــيكات المســتحقة لتقديمهــا بــدًال مدفوعــات أخــرى أيــًا

التسوية المالية، أو المدفوعات األخرى التي يتم سحبها من حسابي/ حسابنا.

4. ال يتحمــل مصــرف الهــالل المســؤولية عــن أي خســائر أو أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة قــد أتحملهــا/ نتحملهــا نتيجــة 
ألي تأخيــر أو خســائر أثنــاء اإلرســال أو أخطــاء فــي اإلرســال أو/ وأي مــن البنــوك المراســلة لمصــرف الهــالل التــي تــم 

تكليفها بإجراء وتنفيذ تعليماتي/ تعليماتنا.

ــن مــن  ــًا، مــن خــالل نمــوذج معي ــا الدائمــة خطي ــي/ تعليماتن ــع التعديــالت واإللغــاءات الخاصــة بتعليمات 5. ُتحــّرر جمي
مصــرف الهــالل ويتــم تقديمــه وقبولــه فــي مقــار مصــرف الهــالل قبــل أكثــر مــن ثالثــة (3) أيــام عمــل مــن تنفيــذ أي مــن 

هذه التعليمات التي تم توجيهها أصًال ليتم تنفيذها من قبلي/ قبلنا.

6. أفــوض/ نفــوض مصــرف الهــالل ليخصــم أي وجميــع الرســوم والتكاليــف التــي يتكبدهــا مصــرف الهــالل نتيجــة 
لتنفيذ تعليماتي/ تعليماتنا من أي من حساباتي/ حساباتنا.

الخســائر وااللتزامــات  الهــالل وإبــراء ذمتــه مــن وضــد جميــع  أوافــق/ نوافــق بموجبــه علــى تعويــض مصــرف   .7
والرســوم والتكاليــف والنفقــات (بمــا فــي ذلــك التكاليــف القانونيــة) التــي تكبدهــا أو قــد يتكبدهــا مصــرف الهــالل 
نتيجــة للمطالبــات أو الطلبــات أو الدعــاوى المرفوعــة ضــد المصــرف فيمــا يتعلــق بالتعليمــات الدائمــة الصــادرة مــن 

ِقبلي/ ِقبلنا.

8. بنــاًء علــى التقديــر المطلــق لمصــرف الهــالل، يجــوز تعديــل هــذه الشــروط واألحــكام مــن آن آلخــر، وتســري تلــك 
الشروط واألحكام المعدلة عند إرسال إخطار إلى العميل بالطريقة التي يراها مصرف الهالل مناسبة.

9. تخضــع جميــع النزاعــات المتعلقــة بهــذه الشــروط واألحــكام لقوانيــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، شــريطة أال 
تتعــارض تلــك القوانيــن مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية وفًقــا لمــا تحــدده هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية لمصــرف 

الهالل.

10. فــي حالــة عــدم اســتطاعة مصــرف الهــالل تنفيــذ ثــالث (3) دفعــات متتاليــة بســبب عــدم كفايــة الرصيــد  تعتبــر 
التعليمات الدائمة ملغاة دون إشعار.

المتعلقــة  المســؤولية  وإخــالء  إعفــاء  وأحــكام  شــروط  جميــع  علــى  وأوافــق  وفهمــت  قــرأت  قــد  أننــي  أقــر   .11
المصــرف.                                                     موقــع  فــي  الــواردة  التفاصيــل  حســب  اإللكترونيــة  االتصــال  وســائل  باســتخدام 

اضغط هنا لالطالع على الشروط واألحكام. (ينطبق فقط إذا كنت تمأل النموذج الرقمي).

Terms & Condition of Al Hilal Bank Governing Standing Instructions شروط وأحكام مصرف الهالل الخاضعة لها التعليمات الدائمة

STANDING INSTRUCTION (SI)\ SWEEP ORDER FORM
نموذج تعليمات دائمة/ تغطية المبلغ الزائد/ تغطية العجز

CUSTOMER’S SIGNATURE(S)/ AUTHORISED SIGNATORY توقيع (توقيعات) المتعامل/ المفوض بالتوقيع

I/ We agree to the Terms
and Conditions stated above

أوافق/ نوافق على الشروط واألحكام
الخاصة بـالتعليمات الدائمة الواردة أعاله.
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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


FOR BANK USE ONLY الستخدام المصرف فقط

تم التحقق من
التوقيع بواسطة

(االسم ورقم الهوية) 
التوقيع والتاريخ

التوقيع والتاريخ

التوقيع والتاريخ

تاريخ اإلنشاء 

راجعه (االسم
ورقم الهوية) 

أعده (االسم
ورقم الهوية) 

Signature Verified
by (Name & ID#) 

Reviewed by
(Name & ID#)

Signature and date 

Signature and date 

Signature and date 
Processed by
(Name & ID#)

Existing Standing
order Number in 
case of Amendment
 / Cancellation of SI*

رقم األمر الدائم الحالي
في حالة تعديل / إلغاء

التعليمات الدائمة*
Date Created 

STANDING INSTRUCTION (SI)\ SWEEP ORDER FORM
نموذج تعليمات دائمة/ تغطية المبلغ الزائد/ تغطية العجز

Ve
r. 

2.
0/

M
ar

ch
20

21

FR
M

-A
H

B-
BS

G-
00

8-
1.

1 
   

 V
.2

.0
   

  M
ar

-2
02

1
D

oc
um

en
t 

Cl
as

si
fi

ca
ti

on
: E

xt
er

na
l


	Branch: 
	Date: 
	AccNo: 
	SIButtonAR: Off
	SweepOrderButtonAR: Off
	AmdSIButtonAR: Off
	CancelSIButtonAR: Off
	SIButtonENG: Off
	SweepOrderButtonENG: Off
	AmdSIButtonENG: Off
	CancelSIButtonENG: Off
	EduSupButtonAR: Off
	FmlySupButtonAR: Off
	OAccTrnsfrButtonAR: Off
	RentPymtButtonAR: Off
	TrvlButtonAR: Off
	TcktsButtonAR: Off
	UtilityBillPymtButtonAR: Off
	ChariContrButtonAR: Off
	EMIButtonAR: Off
	PrsnlInvstButtonAR: Off
	FinSerButtonAR: Off
	DailyButtonAR: Off
	WeeklyButtonAR: Off
	MonthlyButtonAR: Off
	QuarterlyButtonAR: Off
	HalfYearlyButtonAR: Off
	YearlyButtonAR: Off
	FirstPymtDate: 
	RegPymtDate: 
	AfterPymtDate: 
	DailyButtonENG: Off
	WeeklyButtonENG: Off
	MonthlyButtonENG: Off
	QuarterlyButtonENG: Off
	HalfYearlyButtonENG: Off
	YearlyButtonENG: Off
	AfterPymtDateButtonENG: Off
	EndDateButtonENG: Off
	UntFurNotButtonENG: Off
	AfterPymtDateButtonAR: Off
	EndDateButtonAR: Off
	UntFurNotButtonAR: Off
	EduSupButtonENG: Off
	FmlySupButtonENG: Off
	OAccTrnsfrButtonENG: Off
	RentPymtButtonENG: Off
	TrvlButtonENG: Off
	TcktsButtonENG: Off
	UtilityBillPymtButtonENG: Off
	ChariContrButtonENG: Off
	EMIButtonENG: Off
	PrsnlInvstButtonENG: Off
	FinSerButtonENG: Off
	OtherAHBCurrency: 
	OtherAHBAmt: 
	OtherAHBAmtD: 
	OtherAHBAmtWrds: 
	OtherAHBBenName: 
	OtherAHBBenAdr: 
	OtherAHBBenACNo: 
	OtherAHBBenBank: 
	OtherAHBCode: 
	OtherAHBCity/State/Country: 
	MinBalanceButtonENG: Off
	BlcExceedsButtonENG: Off
	MinBalanceButtonAR: Off
	BlcExceedsButtonAR: Off
	WithinAHBCurrency: 
	WithinAHBAmt: 
	WithinAHBAmtD: 
	WithinAHBAmtWrds: 
	WithinAHBAmtBenName: 
	WithinAHBAmtBenACNo: 
	MinBalance: 
	MinBalanceAccNo: 
	MinBalanceName: 
	MinBalanceTrf: 
	BlcExceeds: 
	BlcExcessAcc: 
	BlcExceedsName: 
	CvrShrtfall: 
	TransferExcess: 
	ShrtfallNameOf: 
	FrmAboveAcc: 
	FromA/CNo: 
	RevNameID: 
	ProcNameID: 
	SONumber: 
	DateCreated: 
	CustomerName: 
	FrmTrnsfrAmtENG: Off
	FrmACNoENG: Off
	FrmTrnsfrAmtAR: Off
	CvrShrtfallButtonENG: Off
	CvrShrtfallButtonAR: Off
	FrmACNoAR: Off
	EndDate: 


