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الحساب الجاري - وثيقة المعلومات األساسية

متطلبات الرصيد

الرسوم والمصاريف

تنبيه

يستهدف المنتج جميع البالغين فوق سن الـ21 من حاملي الهوية اإلماراتية سارية المفعول سواء كانوا من مواطني دولة اإلمارات 
العربية المتحدة أو دولمجلس التعاون الخليجي أو مقيمين، الحساب الجاري متاح في الوقت الحاضر بالدرهم اإلماراتي.

الرصيد األدنى لفتح حساب

رسوم مقابل عدم االحتفاظ برصيد أدنى
أو متوسط للرصيد

معفاة - ال ُتطبق رسوم في الوقت الحاضر.

مجانًا، الكشف الشهري ُينشر على التطبيق دون أخذ أي رسوم.

غير متاح في الوقت الحاضر.

كشف إلكتروني شهري

كشف ورقي إضافي حسب الطلب

الجدول المفّصل للرسوم والمصاريف متاح على تطبيق الهالل.

في حال وجود أي استفسار حول الرسوم والمصاريف يرجى التواصل معنا عبر خدمة الدردشة المباشرة داخل التطبيق أو االتصال بنا على
�����������

جميع الرسوم والمصاريف واألحكام والشروط خاضعة للتغيير مع إشعار مسبق (�� يومًا).

سيتم إرسال إشعار مسبق بشأن التغييرات التي تطرأ على الرسوم والمصاريف والشروط واألحكام بتاريخ النفاذ إلى رقم الهاتف المتحرك المسجل•
عبر رسالة نصية قصيرة.

بفتحك لحساب جاري فإن المصرف غير ملزم بإصدار دفتر شيكات مستقبًال عند توّفر الخدمة، خدمة دفتر الشيكات ستكون خاضعة لسياسة وأحكام 
وشروط المصرف، يتم تحديد عدد أوراق الشيك والرسوم والمصاريف من ِقبل المصرف في موعد تقديم الخدمة.

يحق للمصرف إغالق الحساب الجاري والتسّبب بوضع اسم المتعامل على القائمة السوداء وفقًا ألنظمة المصرف المركزي.

في حال إخفاق التحّقق من الهوية اإلماراتية وفق إجراء "اعرف متعاملك" عند تسليم بطاقة الخصم، يتم إغالق الحساب في الحال وإلغاء بطاقة
الخصم.

الحسابات المفتوحة دون أي عملية إيداع لـ��� يومًا خاضعة لإلغالق وسيتم إرسال إشعار قبل الموعد بـ�� يومًا بضرورة إيداع مبلغ في الحساب تفاديًا 
إلغالقه.

يحظر المصرف استخدام الحساب الشخصي لألغراض التجارية، وأي خرق مشابه قد يؤدي إلى إنهاء العالقة مع المتعامل صاحب الحساب.

مالحظات:

• ال يتم كسب أي ربح أو منفعة أخرى مقابل رصيد الحساب الجاري المودع وفق مبدأ القرض في الشريعة اإلسالمية.

• يتم إغالق الحساب فقط بعد تسديد كامل الرسوم وااللتزامات المترتبة على الحساب.

• يحق للمصرف عدم تمكينكم من الوصول إلى األموال (باستثناء إغالق الحساب) أو طلب التسوية الفورية وإغالق الحسابات أو إغالق الحساب في حالة عدم التزام المتعامل 
بالشروط واألحكام، سيتم إرسال إشعار مسبق إلى المتعامل إذا كان هذا اإلشعار مطلوبًا بموجب القانون.

• يحق للمتعامل، بصفته الُمقِرض إيداع الرصيد في الحساب الجاري بصفته قرضًا حسنًا إلى المصرف وبضمان المصرف، بحيث ال يمكن استيفاء أي أرباح أو أي شكل من أشكال 
العوائد، حتى بما هو متعارف عليه، أو أي منافع مقابل رصيد الحساب الجاري.

• لألحكام والشروط التفصيلية المتصلة بالحساب، يرجى الرجوع إلى األحكام والشروط العامة للحسابات والخدمات المصرفية المتاحة على التطبيق.

تنويه:

الرصيد الشهري األدنى المطلوب

ال ُيطلب رصيد أدنى

ال ُيطلب رصيد أدنى أو متوسط للرصيد وال ُتطبق رسوم ذات صلة.  
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متطلبات الرصيد

حساب التوفير - وثيقة المعلومات األساسية

يستهدف المنتج جميع حاملي الهوية اإلماراتية سارية المفعول سواء كانوا من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة أو من دول 
مجلس التعاون الخليجي أو المقيمين، الحساب متاح في الوقت الحالي بالدرهم اإلماراتي.

يتم تحديد أنواع المنتجات الفرعية التالية وفق ُعمر المتعامل وقت فتح الحساب:

• حساب التوفير للكبار - من ُعمر �� فما فوق
��• حساب التوفير للشباب - من ُعمر �� إلى 
• حساب التوفير للّصغار – �� عامًا فما دونها

الرصيد األدنى لفتح حساب 

الرسوم والمصاريف

رسوم مقابل عدم االحتفاظ برصيد أدنى
أو متوسط للرصيد

المبادئ والشهادات الشرعية:

تستند حسابات التوفير على مبدأ المضاربة، حيث ُتشّكل األموال المودعة من قبل المتعامل رأسمال المضاربة، وُيعتبر المتعامل رب المال، يمكن 
االطالع على الشهادة من خالل التطبيق.

معفاة - ال ُتطبق رسوم في الوقت الحاضر.

مجانًا، الكشف الشهري ُينشر على التطبيق دون أخذ أي رسم.

يمكن عبر التطبيق طباعة الكشف اإللكتروني أو إرساله مباشرة إلى البريد 
اإللكتروني.

غير متاح في الوقت الحالي.

كشف إلكتروني شهري

كشف ورقي إضافي حسب الطلب

تنويه:
الجدول المفّصل للرسوم والمصاريف متاح على تطبيق الهالل.

في حال وجود أي استفسار حول الرسوم والمصاريف يرجى التواصل معنا عبر خدمة الدردشة المباشرة داخل التطبيق أو االتصال بنا على
�����������

�جميع الرسوم والمصاريف واألحكام والشروط خاضعة للتغيير مع إشعار مسبق (�� يومًا).

اإلشعار المسبق المتصل بالتعديالت على الرسوم والمصاريف واألحكام والشروط يتم إرساله برسالة نصية قصيرة تضم تاريخ بدء السريان إلى 
الهاتف المتحرك المسّجل.

لتحسين شهريا الحد األدنى مطلوبلتحسين شهريا الحد األدنى مطلوب

متوسط الرصيد األدنى خالل الشهرالمنتج الفرعي

حساب التوفير للكبار

حساب التوفير للشباب

حساب التوفير للّصغار

� درهم إماراتي����

��� درهم إماراتي��

� درهم إماراتي��

الرصيد الشهري األدنى المطلوب للتأهل 
لكسب األرباح

ال ُيطلب رصيد أدنى وال ُتطبق رسوم ذات صلة.  



ً

بطاقة الخصم - وثيقة المعلومات األساسية

بطاقة الخصم البديلة

بطاقة بديلة

رسوم السحب من أجهزة الصراف اآللي

األجهزة التابعة
لمصرف الهالل وبنك

أبوظبي التجاري

�� درهم إماراتي���� درهم إماراتي���� درهم إماراتيمجانًا���

�درهم إماراتي�������� درهم إماراتي���� درهم إماراتي

 ��

مجانًا
االستفسار عن الرصيد عبر 

جهاز الصراف اآللي

هامش الربح على التعامالت بالعملة
األجنبية*

األجهزة األخرى في 
دولة اإلمارات العربية 

المتحدة

األجهزة في دول 
مجلس التعاون 

الخليجي

األجهزة في دول 
مجلس التعاون 

الخليجي

البطاقة االفتراضية: مجانًا/البطاقة المطبوعة: ����� درهم

مجانًا (البطاقة االفتراضية والمطبوعة)

بطاقة الخصم تتيح للمتعاملين الوصول الفوري إلجراء عمليات الشراء من المتاجر وعبر اإلنترنت باستخدام األموال المتوفرة في الحساب، كما يمكن أيضًا 
استخدام بطاقة الخصم لسحب األموال من خالل أجهزة الصراف اآللي المقبولة في جميع أنحاء العالم.

تنويه

• يتعّين فتح حسابات القّصر دون ُعمر الـ�� من ِقبل أحد الوالدين، وسيلزم توفير مستندات وخطوات إضافية إلثبات العالقة األبوية، ويتحّمل الوالد الذي           
قام بتسجيل أوالده (القّصر) كامل مسؤولية إدارة الحساب، بطاقة الخصم ، وكافة المعامالت المالية الُمنّفذة من ِقبل القاصر عبر حسابه المصرفي وعبر 

تطبيق الهالل.

• يحق للمصرف إغالق حساب التوفير والتّسبب بوضع اسم المتعامل على القائمة السوداء وفقًا ألنظمة المصرف المركزي.

• يتعّين أن يكون الحساب مفعًال لكسب الربح عن الشهر الفائت.

• في حال إخفاق التحّقق من الهوية اإلماراتية وفق إجراء "اعرف متعاملك" عند تسليم بطاقة الخصم، يتم إغالق الحساب في الحال وإلغاء بطاقة    
الخصم.

• الحسابات المفتوحة بدون أي عملية إيداع لـ��� يومًا خاضعة لإلغالق وسيتم إرسال إشعار قبل الموعد بـ�� يومًا بضرورة إيداع مبلغ في الحساب تفاديًا 
إلغالقه.

�� يومًا بهذا الصدد برسالة نصية قصيرة إلى رقم الهاتف المتحّرك �• حصة المضارب و/أو متوسط الرصيد األدنى خاضع للتغيير وسيتم إرسال إشعار قبل
المسّجل مسبقًا.

• يحظر المصرف استخدام الحساب الشخصي لألغراض التجارية، وأي خرق مشابه قد يؤدي إلى إنهاء العالقة مع المتعامل صاحب الحساب.

مالحظات:
• لكسب الربح، يتعّين عليك المحافظة على متوسط رصيد أدنى على مدار الشهر الميالدي.

• يتم كسب الربح الشهري على أساس متوسط الرصيد المحافظ عليه في حساب التوفير، الحد األدنى لمتوسط الرصيد محدد في الجدول أعاله.

• يتم احتساب الربح على أساس شهري وُيوّزع في الـ�� من الشهر التالي أو ما قبل بشرط المحافظة على متوسط الحد األدنى للرصيد.

• يتم إغالق الحساب فقط بعد تسديد كامل الرسوم وااللتزامات المترتبة على الحساب.

• معدالت الربح لألشهر السابقة متاحة على التطبيق.

• حصة المضارب التي تحدد حصة الربح المستحق لكل نوع من أنواع الحسابات محّددة على التطبيق.

• يحق للمصرف عدم تمكينكم من الوصول إلى األموال (باستثناء إغالق الحساب) أو طلب التسوية الفورية وإغالق الحسابات أو إغالق الحساب في حالة عدم التزام المتعامل 
بالشروط واألحكام، سيتم إرسال إشعار مسبق إلى المتعامل إذا كان هذا اإلشعار مطلوبًا بموجب القانون.

لألحكام والشروط التفصيلية المتصلة بالحساب، يرجى الرجوع إلى األحكام والشروط العامة للحسابات والخدمات المصرفية المتاحة على التطبيق.
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*ُيضاف على التعامالت بالعملة األجنبية وفق سعر التبادل النقدي الذي يتم اختياره وتحديده من قبل ماستركارد/فيزا في وقت الصرف

*عملية تغيير الحد ستتم إدارتها عبر التطبيق

حد السحب من جهاز الصّراف اآللي

حد السحب من جهاز الصّراف اآللي

حد الشراء من نقاط البيع

حد المعامالت عبر اإلنترنت

حد الشراء من نقاط البيع

حد المعامالت عبر اإلنترنت

درهم إماراتي

درهم إماراتي

درهم إماراتي

درهم إماراتي

درهم إماراتي

درهم إماراتي

درهم إماراتي

درهم إماراتي

درهم إماراتي

درهم إماراتي

درهم إماراتي درهم إماراتي

درهم إماراتي

درهم إماراتي

درهم إماراتي

درهم إماراتي

درهم إماراتي

درهم إماراتي

الحد األساسي لبطاقة الخصم

الصغارّ
�� عامًا فما دونها))

الحد األساسي لبطاقة الخصم
الكبار

�عامًا فما فوق)���(من ُعمر
الشباب

(�(من ُعمر �� إلى �

ّ

الصغارّ
�عامًا فما دونها)��)

الكبار
�عامًا فما فوق)���(من ُعمر

الشباب
(�(من ُعمر �� إلى �

ّ
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تنويه:

تغيير الحد، والتجميد/إلغاء التجميد البطاقة، وحظر المعامالت الدولية و/أو المعامالت عبر اإلنترنت، ستتم إدارتها عبر التطبيق.
أي تغيير في حال البطاقة أو البطاقة سيؤدي إلى إعادة تحديد الحد األساسي.

الجدول المفصل للرسوم والمصاريف متوفر على التطبيق.
سيتم إرسال إشعار مسبق بشأن التغييرات التي تطرأ على الرسوم والمصاريف والشروط واألحكام بتاريخ النفاذ إلى رقم الهاتف المتحرك عبر رسالة نصية قصيرة.

تنويه

سيتم إصدار بطاقة افتراضية لجميع المتعاملين عبر التطبيق، ويمكنكم الحصول على البطاقة المطبوعة عند الطلب.

رقم التعريف الشخصي لبطاقة الخصم وكلمة المرور لمرة واحدة (OTP) التي يشاركها البنك هي أرقام شخصية ويجب عدم مشاركتها، وفي أي حال لن 
يطلب أي من موظفي المصرف رقم البطاقة بالكامل أو رمز التحقق من البطاقة أو رمز التعريف الشخصي أو كلمة المرور لمرة واحدة.

في حال كان لديك أكثر من حساب، سيتم إصدار بطاقة خصم واحدة فقط ويتيح لك التطبيق اختيار الحساب االفتراضي/المرتبط ببطاقة الخصم.

تأكد من أن جميع االتصاالت مع المصرف تتم من خالل عنوان بريدك اإللكتروني اآلمن وهاتفك الشخصي.

تتم مراقبة جميع الحدود الخاصة بالقّصر الذين تقل أعمارهم عن ���عاًما من قبل اآلباء وال ُيسمح بتغيير الحدود إال من خالل التطبيق الخاص بهم.

��������يجب اإلبالغ عن أي نزاع بشأن المعاملة إلى المصرف من خالل الدردشة الحية و/أو مركز االتصال على ���

التوافق مع الشريعة:
بطاقة الخصم تتيح للمتعاملين الوصول الفوري إلجراء عمليات الشراء من المتاجر وعبر اإلنترنت باستخدام األموال المتوفرة في الحساب، كما يمكن

أيضًا استخدام بطاقة الخصم لسحب األموال من خالل أجهزة الصراف اآللي المقبولة في جميع أنحاء العالم، وهذه الخدمات متوافقة مع أحكام
الشريعة اإلسالمية.

مالحظات:

• سيتم إصدار بطاقة خصم افتراضية لجميع المتعاملين عند التسجيل بنجاح، وتفعيل بطاقة الخصم وإعداد رقم التعريف الشخصي متاح فقط عبر التطبيق.

• سُيسمح لجميع المتعاملين المسجلين من خالل الهوية الرقمية اإلماراتية (UAE PASS) بالتفعيل الفوري وإنشاء رقم التعريف الشخصي، بينما سيحصل عليها اآلخرون بعد 
عملية التحقق أثناء تسليم البطاقة.

• يحق للمصرف عدم تمكينكم من الوصول إلى األموال (باستثناء إغالق الحساب) أو طلب التسوية الفورية وإغالق الحسابات أو إغالق الحساب في حالة عدم التزام المتعامل 
بالشروط واألحكام، سيتم إرسال إشعار مسبق إلى المتعامل إذا كان هذا اإلشعار مطلوبًا بموجب القانون.

• سيتم إغالق الحساب فقط بعد السداد الكامل لجميع الرسوم وااللتزامات المترتبة على الحساب.
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�� درهم. قد يتم تطبيق رسوم إضافية للبنك ���� درهم وسيتحمل التحويل بالعملة األجنبية رسوم مراسلة إضافية بقيمة �التحويالت المحلية برمز الرسوم "Myself" ستتحمل رسومًا إضافية قدرها 
المراسل والوسيط على المستفيد.

إخالء المسؤولية عن التحويالت المحلية:

�� درهم من خالل نظام تعليمات الدفع الفوري (IPI)  لتمكين اإليداع الفوري لحسابات المستفيدين، أي ����سيتم توجيه مدفوعات تحويل األموال (بالدرهم) لمبالغ تصل إلى 
معاملة محددة ال تمر من خالل نظام الدفع الفوري (IPI) سيتم توجيهها تلقائيًا من خالل نظام اإلمارات للتحويالت المالية وقد تستغرق ما يصل إلى يوم عمل واحد ليتم 

اعتمادها.

��� درهم للتحويالت بالعملة �رسوم التحويل معروضة على التطبيق، وقد تخصم البنوك المستلمة أو الوسيطة رسومًا إضافية، سيتحمل خيار "Myself" رسومًا إضافية قدرها 
المحلية (الدرهم).

إخالء المسؤولية عن التحويالت الدولية:

• أسعار صرف العمالت األجنبية المنعكسة هي إرشادية وتخضع للتغيير حسب سعر السوق في وقت التحويل، قد تتضمن أيضًا رسومًا إضافية للبنك المراسل، التحويالت 
المالية الدولية قد تستغرق ما يصل إلى � أيام عمل ليتم إيداعها في حسابات المستفيدين.

�� درهم لتحويل األموال �• رسوم التحويل معروضة على التطبيق، وقد تخصم البنوك المستلمة أو الوسيطة رسومًا إضافية، سيتحمل خيار "Myself" رسومًا إضافية قدرها 
بالعمالت األجنبية.

• الجدول المفصل للرسوم والمصاريف المتعلقة بالتحويالت ودفع الفواتير متوفر على تطبيق الهالل.

• جميع الرسوم والمصاريف تخضع للتغيير مع إشعار مسبق قبل �� يومًا.

• سيتم إرسال إشعار مسبق بشأن التغييرات في الرسوم والمصاريف مع تاريخ سريانها إلى رقم الهاتف المتحرك المسجل من خالل الرسائل النصية القصيرة.

رسوم الحواالت الصادرة

التحويل بين حسابات مصرف الهالل

التحويل بالدرهم داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة 
(حساب في بنوك أخرى داخل دولة اإلمارات)

تحويل العمالت الدولية/األجنبية عن طريق السويفت

رسوم الحواالت الصادرة

التحويالت من البنوك اإلماراتية

التحويالت التي يتم إيداعها في حساب المتعامل من البنوك خارج 
دولة اإلمارات العربية المتحدة

الرسوم بالدرهم

الوصف

التحويل بين حسابات المتعامل (التحويل الذاتي)

التحويل بين حسابات مصرف الهالل الرقمي (تحويل مصرفي داخلي)

التحويل المحلي (بين البنوك في الدولة)

التحويل الدولي (التحويل بالعملة األجنبية)

دفع الفواتير

بدون حدود

درهم إماراتي

درهم إماراتي

درهم إماراتي

درهم إماراتي

الحد اليومي

مجانًا

مجانًا

مجانًا

مجانًا

مجانًا

الرسوم بالدرهم

التحويالت ودفع الفواتير - بيان المعلومات الرئيسية
خيار تحويل األموال سيسمح للمتعاملين بإرسال األموال محليًا أو دوليًا من أي مكان وفي أي وقت باستخدام تطبيق الهالل، وتوفر منصة التحويالت 

اآلمنة الخاصة بنا المرونة إلجراء تحويل محلي فوري وتحويالت دولية سريعة باستخدام األموال المتوفرة في الحساب.

خيار دفع الفواتير سيسمح للمتعاملين بالدفع الفوري لفواتير الهاتف وفواتير الخدمات مثل شركة أبوظبي للتوزيع وشركة العين للتوزيع و"ديوا" و"سيوا" 
و"سالك" باستخدام األموال المتوفرة في الحساب أو باستخدام نقاط تاتش بوينتس المتوفرة لديهم.



وثيقة المعلومات األساسية للبطاقات المغطاة من الهالل

ال تعتبر وثيقة المعلومات األساسية هذه عرضًا من الهالل، إن الهدف من هذا المستند هو لفت االنتباه إلى بعض المصطلحات 
التجارية المهمة والرسوم المطبقة على البطاقات المغطاة من الهالل.

البطاقات
تعني البطاقة التي يصدرها الهالل للمتعامل (وتشمل البطاقات األساسية والجديدة والمتجددة والبديلة وأي بطاقة إضافية) والتي ُتستخدم إلجراء المعامالت 

وفقًا لشروط وأحكام مصرف الهالل للبطاقة المغطاة.

تقديم الطلبات والموافقات
على المتعامل الراغب في الحصول على البطاقة المغطاة من الهالل إكمال الطلب على النحو المحدد من قبل الهالل وتقديم المستندات إلثبات الهوية 

والدخل والحالة الوظيفية والموافقة الصريحة على توفير أي معلومات من الهيئات التنظيمية مثل - على سبيل المثال ال الحصر - مكتب المعلومات االئتمانية 
والمصرف المركزي في اإلمارات العربية المتحدة وأي تفاصيل أخرى يطلبها مصرف الهالل إلجراء تقييم ائتماني قبل الموافقة على الطلب أو رفضه.

فترة إلغاء التمويل
وفقـًا ألنظمة حمايـة المسـتهلك، يتعيـن علـى المصـارف تقديـم فتـرة إلغـاء مدتهـا 5 أيـام، وذلـك لمنحـك فرصـة إعـادة النظـر فـي طلـب البطاقة االئتمانية 

الخـاصة بـك، ولكـن بحكـم طبيعـة التمويـل القائـم علـى المرابحـة، فـإن فتـرة اإللغاء ال تنطبق علـى طلـب هذه البطاقة االئتمانية.  

الرسوم الخاصة بالعضوية والتجديد السنوي
هي رسوم سنوية محددة من قبل الهالل للبطاقة المغطاة والخاصة بالمتعامل باإلضافة إلى كل بطاقة إضافية عند إصدارها أو تجديدها، يتم إبالغ صاحب 

البطاقة بالرسوم عند تقديم طلب الحصول على البطاقة المغطاة، ويتم تدوين هذه الرسوم وإظهارها في كشف الحساب، ويتاح الجدول التفصيلي للرسوم 
  www.alhilal.abudhabi :والمصاريف على الموقع اإللكتروني

رسوم السحب النقدي 
هي رسوم خدمة ُتفرض على كل سحب نقدي .

يتم حساب األرباح وفقًا لعقد المرابحة وشروط وأحكام البطاقة المغطاة من مصرف الهالل وجدول الرسوم والمصاريف.
قد تكون حدود السحب النقدي أقل من حد االئتمان الخاص بك ويمكن مراجعتها في جدول الرسوم والمصاريف للحصول على الحد الجديد، يتاح الجدول 

www.alhilal.abudhabi :التفصيلي للرسوم والمصاريف على الموقع اإللكتروني

تنويه

ال يمكن إلغاء التحويل بمجرد البدء فيه، إذا طلب المتعامل إرسال إشعار استرداد إلى البنك المستلم، أو في حالة وجود خطأ أو نقص في طلب التحويل، 

فيجوز للبنك إرسال طلب استرداد على مسؤولية المتعامل (مقدم الطلب) الكاملة. إن قبول أو رفض طلب استرداد األموال يخضع للتقدير الكامل للبنك 

المستلم. باإلضافة إلى ذلك، إذا وافق البنك المستلم على رد األموال، فقد يختلف سعر الصرف المستخدم لرد األموال عن السعر األصلي الذي استخدم 

عند التحويل، وقد يضيف البنك المستلم أي تكاليف يتم تكبدها نتيجة اإللغاء الذي تسبب فيه المتعامل، وال يتحمل الهالل بأي حال من األحوال 

المسؤولية عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو تبعية أو مشابهة تتعلق بتحويل األموال.

تأكد من أن جميع االتصاالت مع المصرف تتم من خالل عنوان بريدك اإللكتروني اآلمن وهاتفك الشخصي.

حسابات الصّغار:

• الحساب الذي تم فتحه من ِقبل األم (بوصفها واهبة): سيتم السماح بالتحويل من وإلى حساب األم فقط.

• جميع التحويالت والمدفوعات من حسابات الّصغار: ستتم معالجة جميع التحويالت والمدفوعات التي أنشأها الصغير (أقل من �� عامًا) بعد الموافقة 

عليها من ِقبل الوالد الذي فتح الحساب.

جميع مدفوعات فواتير الخدمات التي تتم من خالل التطبيق:

• ال يمكن استرجاع التحويل بمجرد إتمامه.

• يجب التعامل مع أي تغيير أو أخطاء في تفاصيل الحساب مع مزود الخدمة مباشرة من ِقبل المتعامل.

• لن يكون مصرف الهالل مسؤوًال عن أي انقطاع أو غرامات إضافية يتكبدها المتعامل بسبب التأخير أو الخطأ في معالجة الدفع، ُيطلب من المتعاملين 

االحتفاظ بفترة زمنية كافية لتجنب أي انقطاع في الخدمة أو تأثير بسبب تأخير الدفع.

تتم مراقبة/الموافقة على جميع المعامالت للّصغار الذين تقل أعمارهم عن �� عامًا من قبل الوالدين.
��������يجب اإلبالغ عن أي نزاع بشأن المعاملة إلى المصرف من خالل الدردشة الحية و/أو مركز االتصال على ���



مبلغ االلتزام بالتبرع
سيكون صاحب البطاقة مسؤوًال عن دفع مبلغ االلتزام بالتبرع المطبق كما هو محدد في جدول الرسوم اعتبارًا من اليوم الذي يلي تخلف صاحب البطاقة عن 
تاريخ استحقاق الدفع، سيتم التبرع بمبلغ االلتزام بالتبرع نيابة عن المتعامل إلى مؤسسة خيرية تحت إشراف لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للمصرف بعد خصم 

التكاليف الفعلية أو الخسائر التي تكبدها المصرف بسبب التأخير أو التقصير من جانب المتعامل، يتاح جدول الرسوم والمصاريف المفصل على الموقع 
www.alhilal.abudhabi :اإللكتروني

الدفع
سيكون صاحب البطاقة مسؤوًال عن دفع المبلغ المستحق بالكامل أو الحد األدنى للمبلغ المستحق في أو قبل تاريخ استحقاق السداد كما هو موضح في 

كشف الحساب لتجّنب دفع أي مبلغ التزام بالتبرع، سيتعرض صاحب البطاقة لعواقب حال عدم انتظامه في الدفع، تشمل على سبيل المثال ال الحصر:
• تصنيفًا سلبيًا لدى وكالة المعلومات االئتمانية باإلضافة إلى احتمالية فرض القيود على قدرة صاحب البطاقة على الحصول على تمويل في المستقبل؛

• إجراءات التحصيل التي تشمل تسييل الرهون والمطالبة بالضمانات.
• اإلجراءات القانونية من خالل المحاكم.

ربح المرابحة
يتم حساب الربح وفقًا لعقد المرابحة وشروط وأحكام البطاقة المغطاة باإلضافة إلى جدول الرسوم، يتاح جدول الرسوم والمصاريف المفصل على الموقع 

www.alhilal.abudhabi :اإللكتروني

بموجب شروط وأحكام البطاقة المغطاة (واألحكام ذات الصلة)، للمصرف ووفقًا لقراره المنفرد تطبيق آلية الخصم أو تعديلها لألعضاء المنتفعين بالبطاقة 
وعليه لن تقوم بدفع أرباح المرابحة في حال:

• قمت بدفع مبلغ يساوي أو يزيد على إجمالي المبلغ المستحق في أو قبل تاريخ استحقاق الدفع إلى مصرف الهالل؛
• لم تقم بالسحب النقدي؛

• لم تقبل خطة التقسيط أو تحويل الرصيد أو التسهيل النقدي الفوري على بطاقتك االئتمانية؛
• لم تقم بتنفيذ أي معاملة بطاقة ائتمانية أخرى قد يحددها مصرف الهالل من وقت آلخر، والتي قد تؤدي إلى دفع أرباح عقد المرابحة.

قد يختلف ربح عقد المرابحة بناًء على استخدام البطاقة، وسيتم حسابه وفقًا لعقد مرابحة البطاقة المغطاة والشروط واألحكام.
وفًقا للمادة (121) بند 3 من مرسوم القانون االتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات واألنشطة المالية، لن يقوم مصرف الهالل 

بحساب أرباح على أرباح المرابحة المستحقة المحسوبة على المبلغ المستحق والذي سيسّدده المتعامل للمصرف.

بدون أرباح/فترة السماح
سيسمح الهالل لصاحب البطاقة بفترة سماح خالية من الربح (على النحو المحدد في جدول الرسوم من وقت آلخر) من خالل آلية الخصم أو الهبة المتوافقة 

مع أحكام الشريعة اإلسالمية من تاريخ أي شراء للسلع أو الخدمات، وذلك إذا دفع صاحب البطاقة المبلغ المستحق كامًال بحلول تاريخ استحقاق الدفع وفقًا 
لتقدير المصرف وحده.

يمكن أن تتراوح فترة السماح الخالية من األرباح من 25 إلى 55 يومًا وفقًا لتاريخ المعاملة (بشرط دفع كامل المبلغ المستحق بحلول تاريخ استحقاق الدفع)، وال 
تنطبق هذه الفترة إذا لم تتم تسوية رصيد الشهر السابق بالكامل أو إذا كان حامل البطاقة قد استفاد من السحب النقدي.

ال تنطبق فترة السماح الخالية من األرباح على السحب النقدي أو أي منتج آخر مستبعد من فترة عدم الربح.

دفع الحد األدنى المستحق
يشمل إما:

• إجمالي المبالغ المستحقة لمصرف الهالل مقابل: (1) رسوم العضوية السنوية. (2) أي مبالغ أقساط شهرية؛ (3) أي مبلغ يتجاوز الحد. و(4) %5 من رصيد كشف
  البطاقة أو 100 درهم؛ أيهما أعلى.

• سيقوم مصرف الهالل بإخطارك بتفاصيل التزامك بالدفع في كشف الحساب الخاص بك، والذي يمكن الوصول إليه من خالل قنوات متعددة.
• إذا كان إجمالي المبلغ المستحق أقل من 100 درهم إماراتي (أو أي مبلغ آخر يحدده مصرف الهالل من وقت آلخر)، فلن يكون هناك حد أدنى للدفعة

  المستحقة وسيكون إجمالي المبلغ المستحق مستحقًا بالكامل وواجب السداد في تاريخ استحقاق الدفع.

تنبيه: إذا كنت تدفع الحد األدنى فقط كل شهر، فسيظل ربح عقد المرابحة الخاص بك مستحق الدفع وفقًا لشروط وأحكام بطاقة مصرف الهالل المغطاة، 
وقد يستغرق األمر وقتًا أطول لسداد الرصيد المستحق على بطاقتك المغطاة.

تسلسل تسوية الدفع
سيتم سداد جميع الدفعات عند استالمها من قبل مصرف الهالل من خالل مبالغ صافية وسيتم توزيعها حسب ترتيب الدفع اآلتي أو أي ترتيب آخر يراه 

مصرف الهالل مناسبًا وفقًا لتقديره الخاص:
• أقساط المرابحة، السداد المبكر؛

• السحب النقدي والرسوم وأقساط خطة السداد الميسرة وضريبة القيمة المضافة؛
• مبلغ االلتزام بالتبرع، رسوم البطاقة اإلضافية؛

• المبلغ المستخدم في الفاتورة؛
• معامالت البطاقة المغطاة الحالية غير المفوترة (بنفس تسلسل معامالت البطاقة المغطاة المفوترة).



•

جدول الرسوم
www.alhilal.abudhabi :يشمل جدول الرسوم جميع رسوم ومصاريف البطاقات المغطاة، وهو متاح على موقع الهالل

خدمة المتعاملين
�� لإلبالغ عن أي بطاقة مفقودة أو ����������يمكن للمتعاملين االتصال بالمصرف مباشرة عبر مركز االتصال على مدار الساعة وطوال أيام األسبوع على الرقم

مسروقة أو أي استخدام غير مصرح به للبطاقة أو للشكاوى أو االستفسارات، يجوز للمصرف حظر أو تجميد البطاقة على الفور وإبالغ المتعامل بذلك لمنع أي 
استخدام غير مصرح به/احتيالي للبطاقة.

إلغاء البطاقة
إذا قام صاحب البطاقة بإخطار الهالل برغبته في إلغاء بطاقة االئتمان، فيجب على صاحب البطاقة دفع إجمالي الرصيد المستحق بالكامل، والذي سيكون 

مستحقًا بمجرد استالم طلب اإللغاء ومعالجته، يمكن للمتعامل االتصال بمركز المتعاملين في الهالل والمتاح على مدار الساعة وطوال أيام األسبوع أو الدردشة 
مع ممثل الهالل عبر التطبيق أو زيارة أي فرع خالل ساعات العمل لتقديم طلب اإللغاء.

تنويه
تم إصدار هذا اإلعالن من قبل الهالل المسجل بموجب الرخصة التجارية لمصرف الهالل - الخاضع لرقابة المصرف المركزي في اإلمارات العربية المتحدة. تم جمع 

المعلومات بهدف تلخيص الميزات الرئيسية للمنتج والخدمات التي تم الترويج لها للتحّقق من فهم المتعامل للمنتج والخدمات والمخاطر المرتبطة به قبل 
تنفيذ طلب المتعامل من قبل المصرف. ال يشّكل هذا المستند (1) عرضًا أو طلبًا للتعامل في أي منتج تم الترويج له، أو (2) مشورة قانونية أو ضريبية أو تنظيمية 

أو مالية أو محاسبية أو شرعية. يجب أن يستند أي قرار لالستفادة من منتجات وخدمات الهالل إلى تحليل مستقل من قبل المتعامل للمعلومات الواردة في 
مستند العرض ذي الصلة أو أي مستند قانوني آخر. يتحمل المتعامل مسؤولية استشارة مستشاريه القانونيين أو الضريبيين أو الماليين لهذا الغرض.

التحذير والمخاطر الرئيسية
المنتجات االئتمانية المنافسة: يرجى إجراء البحث الختيار أفضل مقدم خدمات ائتمانية قبل اختيار بطاقة االئتمان، يجب عليك أيضًا مقارنة الخيارات المتاحة في 

السوق قبل اختيار بطاقة االئتمان من الهالل.

مخاطر االئتمان: يجب على المتعاملين الحاصلين على خدمات ائتمانية من المصرف التأكد من سداد المبالغ في الوقت المناسب لتسوية المبالغ المستحقة 
عليهم، وهو أمر بالغ األهمية للحفاظ على سجل ائتماني جيد في AECB  (مكتب االتحاد االئتماني) حتى تتمكن البنوك من خدمة االحتياجات المصرفية 

المستقبلية للمتعاملين.

سعر ائتماني مرتفع: سيضطر المتعامل الذي يستخدم بطاقته باستهتار إلى دفع أرباح عالية على مدى عمر بطاقة االئتمان. تعتبر بطاقات االئتمان باهظة الثمن 
للمتعاملين الذين يسددون جزءًا فقط من المبلغ المستحق على بطاقاتهم بحلول تاريخ استحقاق الدفع.

خطر اإلفراط في اإلنفاق: يجب أن يكون المتعامل مدركًا لتداعيات اإلنفاق أكثر من الدخل المتاح، تمنح بطاقة االئتمان المتعاملين الحرية والقدرة على إنفاق 
المزيد، وقد يؤدي ذلك إلى إنفاق المتعامل أكثر مما يسمح دخله به، مما قد يؤدي إلى تراكم الديون على المتعامل.

مخاطر اختراق البطاقة: يجب على المتعاملين أال يشاركوا تفاصيل بطاقاتهم و/أو رقم التعريف الشخصي مع أي شخص، ويجب على المتعاملين أيضًا أال يشاركوا 
كلمة المرور لمرة واحدة (OTP) والتي يرسلها المصرف إليهم أثناء إجراء معاملة مالية، وفي حال تعرض بطاقة المتعامل لالختراق أو الضياع/السرقة، يجب على 

المتعامل االتصال بالمصرف على الفور إليقاف البطاقة.

المبدأ الشرعي

يتم إصدار بطاقات الهالل االئتمانية بوصفها بطاقات مغطاة متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية ومعتمدة من لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للمصرف، ويتم 
إصدارها بناًء على عقد مرابحة السلع، حيث يقوم المتعامل بتعيين البنك مراسًال لبيع السلع المشتراة من المصرف، ويوافق المتعامل على أرباح ومدة المرابحة 

من خالل عقد مرابحة مفصل في وقت قبول بطاقة االئتمان. يعتبر تفعيل بطاقة االئتمان تأكيدًا على الموافقة على شروط عقد المرابحة وشروط وأحكام 
البطاقة المغطاة للمصرف.



مصرف الهالل ش.م.ع. مرخص ومنظم من قبل المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.
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ما لم يتم تحديدها في هذا المستند، تعني المصطلحات المكتوبة والمستخدمة في هذا المستند نفس المعنى على النحو المحدد في شروط وأحكام البطاقة المغطاة 
من مصرف الهالل، والتي تخضع للتغيير من وقت آلخر مع توفير فترة إشعار تصل إلى 60 يومًا قبل سريان مفعول التغيير، يرجى الرجوع إلى شروط وأحكام البطاقة المغطاة 
من مصرف الهالل والمتاحة على الموقع اإللكتروني للحصول على مجموعة كاملة من الشروط واألحكام المطبقة عليك وعلى بطاقتك المغطاة، في حال وجود تعارض 

بين المعلومات الواردة في هذا المستند وشروط وأحكام البطاقة المغطاة من مصرف الهالل تسمو شروط وأحكام البطاقة المغطاة من مصرف الهالل المتاحة على 
الموقع اإللكتروني. في حال عدم التزام المتعامل بشروط وأحكام المصرف فسوف يؤدي ذلك إلى حدوث عواقب على التعامل، والتي قد تؤدي (على سبيل المثال ال 

الحصر) إلى إلغاء بطاقة االئتمان من ِقبل المصرف وإبالغ السلطات المختصة، باإلضافة إلى إدراج اسم المتعامل في قاعدة بيانات القائمة السوداء للبنك المركزي، وتغريم 
المتعامل عن أي خسارة مالية.




