
الشروط واألحكام
للتمويل الشخصي لحملة يناير 2023

لمكة المكرمة والمدينة المنورة

Terms & Conditions for Makkah and
Medina Personal Finance Campaign
January 2023

مدة الحملة : من تاريخ 01 يناير 2023 حتى تاريخ 15 1.
فبراير 2023

متاح لمنسوبي القطاع العام والخاص للجهات     .2
المعتمدة والغير معتمدة لدى البنك  

أن يتراوح عمرك ما بين 21-60 سنة   .3

أن ال يقــل الراتــب عــن 5,000 ريــال ســعودي للتمويــل    .4
بتحويــل الراتــب و 10,000 ريال سعودي للتمويل بدون    

تحويل للراتب   

فترة الخدمة ال تقل عن شهر واحد لعمالء التمويل     .5
بتحويل الراتب للسعوديين وخدمة ال تقل عن سنتين   

  لعمالء التمويل بدون تحويل للراتب  

أعلى مبلغ للتمويل يصل إلى 3,000,000 ريال سعودي    .6

العرض هذا حصري على العمالء الذين تقدمو بطلب    .7
التمويل في مدينة (مكة المكرمة – المدينة المنورة)     

فقط  

شروط الفوز بالعرض:       .8
مبلغ التمويل أكثر من 300 الف ريال وأقل من     .a  

499,999.99 ريال يحصل على كوبون بقيمة 3,000 ريال    
b. مبلغ التمويل أكثر من 500 الف ريال ريال يحصل     

على كوبون بقيمة 5,000 ريال   

لالستفادة من العرض يجب تقديم الطلب خالل شهر    .9
يناير 2023 ونزول المبلغ في حساب العميل قبل تاريخ    

25 فبراير 2023  

ال يمكن استبدال قسائم اإلمارات للعطالت نقًدا  .10

هذه الحملة لمنتج تمويل الشخصي  .11

تطبق الشروط واألحكام الخاصة بالتمويل المسؤول   .12

هامش الربح السنوي يبدأ من %7.05  .13

Branch of Emirates NBD, Commercial Registration No. 1010191741 - Unified number of the commercial Registration (7001460414).
P.O. Box 8166, Telephone: 011 282 5555
National Address: 8152, King Fahd Road, Al Muhammadiyah District, Unit 1, Riyadh 12363 – 4380
www.emiratesnbd.com.sa 
Certified with the Certificate number 1/150. Licensed and Regulated by SAMA 
Emirates NBD Tax ID Number 300000609300003                                                                                                                                                                                                                                           

فرع بنك اإلمارات دبي الوطني، رقم السجل التجاري 1010191741، الرقم الموحد للسجل التجاري (7001460414)
ص.ب: 8166 هاتف: 5555 282 011

العنوان الوطني: 8152 طريق الملك فهد - حي المحمدية، وحدة رقم 1، الرياض 12363 - 4380  
  www.emiratesnbd.com.sa

مرخص بموجب ترخيص: 150/1، وخاضع لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي. 
الرقم الضريبي لبنك اإلمارات دبي الوطني 300000609300003

1. Campaign Duration: From 1st of January till 15th of 
February 2023

2. Applicants who are employed in one of Emirates 
NBD's approved or unapproved Private Sector 
companies & Government entities are eligible

3. Applicant’s age should be between 21- 60 years

4. Applicants’ monthly salary should be SAR 5,000 
or above for salary transfer and SAR 10,000 for 
non-Salary transfer 

5. Applicants must be employed for a minimum of 
one month for salary transfer and two years for 
non-salary transfer 

6. The maximum financing amount is up to 
3,000,000 Saudi riyals

7. This offer is only for customers in Makkah and 
Medina

8. Voucher Eligibility  
a. Loan Amount SAR 300k – SAR 499,999.99,      
 voucher worth SAR 3,000   
b. Loan amount SAR 500k & above, voucher   
 worth SAR 5,000

9. Customer applying in the month of February and 
disbursed before 25th Feb will get the travel 
voucher 

10. The Emirates Holidays vouchers cannot be 
redeemed in cash

11. This campaign is for the personal finance product  

12. Terms and conditions apply

13. Effective Rate starts from 7.05%


