




لطالب  خا�ص  برنامج  الوطني  العربي  البنك  يقدم  اأمورهم،  واأولياء  الطالب  على  وتي�سريا  التعليم،  مل�سرية  دعما 
جامعة الفي�سل، يت�سمن باقة من املنتجات واخلدمات امل�سرفية املميزة املتوافقة مع احكام ال�سريعة اال�سالمية لتلبية 

احتياجاتهم امل�سرفية

تطبق �سروط واأحكام البنك العربي الوطني



عرض طالب جامعة الفيصل 0٢

تقدم لكم بطاقة فرياري البالتينية املتوافقة مع اأحكام ال�سريعة االإ�سالمية مزايا فريدة متكنكم من اال�ستمتاع باأ�سلوب 
حياة مميز.

املزايا
• دخول جماين الى �ساالت كبار ال�سخ�سيات يف املطارات امل�ساركة

• عرو�ص وخ�سومات على م�ستوى العامل
• خدمة التاأمني الدويل على امل�سرتيات وال�سمان املمتد عليها جمانًا

• خ�سم 15% لدى متاجر فرياري ومتجر فرياري االإلكرتوين 
• خدمة الت�سوق االآمن عرب االنرتنت

• ميكن اإعادة �سحن البطاقة من خالل فروع البنك اأو خدمات العربي االإلكرتونية لعمالء البنك اأو خدمة �سداد

�سيقدم البنك العربي الوطني بطاقة  فرياري االئتمانية  الأف�سل 10 طالب جمانًا مدى احلياة )بدون ر�سوم �سنويه(

• 5 طالب وفقا الأعلى معدل تراكمي
• 5 طالبات وفقا الأعلى معدل تراكمي

*ي�ستمر هذا العر�ص طوال فرتة العقد مع اجلامعة )1٢/0٦/٢01٧(.

العرو�ض احل�صرية
• خ�سم 15% على جميع اأنواع تذاكر عامل فرياري اأبوظبي - الربونزية، الف�سية، الذهبية - باالإ�سافة اإلى ثالثة 

     �سيوف عند �سراء التذاكر عند البوابة
• خ�سومات خا�سة لدى متحف فرياري يف اإيطاليا 

 Scuderia Ferrari Community ع�سوية جمانية يف عامل فرياري �سكودريا •

- البطاقات اال�سافيه ت�سدر ل�سن 10 �سنوات فاأكرث
ر�صوم �صنوية

بطاقة فرياري الإئتمانية ذات احلد املنخف�ض

100 ريال من 18 الى ٢4 �سنة / 150 ريال لعمالء البنك /٢00 ريال لغري عمالء البنك

تطبق �سروط واأحكام البنك العربي الوطني



التمويل ال�صخ�صي

يقدم لكم البنك العربي الوطني متويل متوافق مع اأحكام ال�سريعة اال�سالمية لتلبية احتياجاتكم ل�سداد الر�سوم الدرا�سية 
ب�سهولة وراحة بال.

املزايا
• �سهولة االإجراءات

• متويل ملدة ٦ اأ�سهر بدون هام�ص ربح
• متويل ملدة �سنة بهام�ص ربح ثابت %0.99 

• متويل ملدة 5 �سنوات بهام�ص ربح مميز يحدد ح�سب جهة العمل والدخل 
• اإمكانية تاأجيل اأول 3 اأو٦ اأق�ساط بحيث ال تتجاوز مدة التمويل ٦0 �سهر

• اإمكانية اإعادة التمويل

التاأهل
• جميع موظفي اجلهات املعتمدة لدى البنك من القطاعني احلكومي واخلا�ص

• املتقاعدين
• اأن يكون عمر مقدم الطلب 18 �سنة اأو اأكرث

ر�سوم تاأخري ال�سداد

ر�سوم اإدارية

ر�سوم �سداد مبكر
٧5 ريال عن كل �سهر

1% من مبلغ التمويل اأو 5.000 ريال اأيهما اأقل

كلفة االأجل لالأ�سهر الثالثة التالية لل�سداد )فقط لعقود التمويل املنفذة من تاريخ 1٦ �سبتمرب ٢014(

- معدل الن�سبة ال�سنوي يبدا من 3.83% �ساماًل جميع الر�سوم و العموالت ملدة خم�ص �سنوات.

عرض طالب جامعة الفيصل 0٣
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ر�سوم تاأخري ال�سداد

ر�سوم اإدارية

ر�سوم �سداد مبكر
100 ريال عن كل �سهر

1% من مبلغ التمويل اأو 5.000 ريال اأيهما اأقل

كلفة االأجل لالأ�سهر الثالثة التالية لل�سداد

- معدل الن�سبة ال�سنوي يبداأ من 15،0٦% �ساماًل الر�سوم والتاأمني

يتيح لكم »االإيجار التمويلي لل�سيارات« املتوافق مع اأحكام ال�سريعة االإ�سالمية الفر�سة المتالك �سيارتكم املف�سلة ب�سهولة 
وراحة بال بعقد »تاأجري مع الوعد بالتمّلك« .

املزايا
• مبلغ متويل ي�سل اإلى 500،000 ريال 

• فرتة �سداد ت�سل اإلى 5 �سنوات 
• �سهولة االإجراءات و�سرعة التنفيذ

• متاح لل�سعوديني واملقيمني وال�سيدات
• ال ي�سرتط حتويل الراتب

• يتم منح تفوي�ص االبن لقيادة ال�سيارة من قبل ويل االأمر / مقدم طلب
 

التاأهل
• جميع موظفي اجلهات املعتمدة لدى البنك من القطاعني احلكومي واخلا�ص باالإ�سافة اإلى رجال و�سيدات االعمال 

     واملتقاعدين 
• اأن يكون عمر مقدم الطلب ٢0 عام اأو اأكرث

الإيجار التمويلي لل�صيارات

عرض طالب جامعة الفيصل 0٤
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متنحكم بطاقات العربي االئتمانية مرونة يف ال�سداد لدى املتاجر والفنادق و�سركات الطريان وم�سرتياتكم عرب االإنرتنت 
باال�سافة الى خدمات عديدة يف جميع انحاء العامل.

املزايا
• دخول جماين غري حمدود الى اأكرث من ٦50 �سالة كبار ال�سخ�سيات يف املطارات حول العامل )فيزا �سيغنت�سر(

• خدمة كون�سريج جمانية على مدار ال�ساعة )فيزا �سيغنت�سر(
• عرو�ص وخ�سومات على م�ستوى العامل

• تغطية تاأمني كاملة جمانية على رحالت متعددة )فيزا �سيغنت�سر(
• خدمة الت�سوق االآمن عرب االنرتنت

• برنامج مكافاآت العربي
• خدمة احل�سول على النقد يف احلاالت الطارئة

• خدمة االإحالة الطبية والقانونية عند الطوارئ )فيزا �سيغنت�سر وبالتينوم(
• خدمة التاأمني على امل�سرتيات وال�سمان املمتد عليها جمانًا 

• رقم �سري على جميع البطاقات لت�سوق اأكرث اأمانًا
• برنامج مكافاآت العربي للح�سول على نقاط وا�ستبدالها مبكافاآت

بطاقات العربي الئتمانية

عرض طالب جامعة الفيصل 0٥
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برنامج ق�صطها على راحتك
باأق�ساط مّي�سرة بهام�ص ربح 1% من خالل بطاقات  يتيح لكم برنامج ق�ّسطها على راحتك لت�سديد الر�سوم الدرا�سية 

العربي االئتمانية. 

املزايا
• فرتة التق�سيط خالل 3 اأو ٦ اأو 9 اأو 1٢ �سهر

• اأق�ساط �سهرية ثابتة
• خطط �سداد غري حمددة

• متوافقة مع ال�سريعة االإ�سالمية

لتفعيل عملية التق�سيط ات�سل على 4040 1٢4 800 بعد 48 �ساعة  من اإجراء عملية ال�سراء.

عرض طالب جامعة الفيصل 0٦

الر�سوم ال�سنوية للبطاقة اال�سافية

احلد االأدنى للت�سديد 

ر�سم تاأخر �سداد م�ستحقات )غرامة التاأخري(
�سيغنت�سر 300 ريال /  بالتينوم وتيتـانيــوم 99 ريال

100 ريال

5% من اإجمايل املبلغ امل�ستحق اأو 100 ريال اأيهما اأكرث

- معدل الن�سبة ال�سنوي يبداأ من 33.٦8% الى %53.11  

�سيغنت�سر 1.000 ريال /  بالتينوم 350 ريال  / تيتـانيــوم  300 ريالالر�سوم ال�سنوية -  للبطاقة االأ�سا�سية

التاأهل
اذا كان الراتب حمول الى البنك

• تعباأة منوذج الطلب وتقدمي �سورة من بطاقة الهوية

اذا مل يكن الراتب حمول الى البنك
• راتب مبقدار ٦،000 ريال او اكرث

• موظف لدى قطاع عام اأو خا�ص معتمد لدى البنك
• خطاب تعريف من جهة العمل تو�سح تفا�سيل الراتب

• ك�سف ح�ساب 3 �سهور من بنك مقدم الطلب يو�سح اإيداع الراتب
• اأن يكون عمر مقدم الطلب 18 عام اأو اأكرث

• �سورة من بطاقة هوية
• �سهادة من التاأمينات االجتماعية.

تطبق �سروط واأحكام البنك العربي الوطني



*للفلل **للمتقاعدين واالأرا�سي

متويل املنزل املبارك املتوافق مع اأحكام ال�سريعة االإ�سالمية من البنك العربي الوطني يعينكم على �سراء منزل اأو �سقة 
اأو اأر�ص ب�سيغة املرابحة وباإجراءات �سهلة ومي�ّسرة.

املزايا
• متويل ي�سل الى 3،000،000 * ريال كحد اأق�سى

• الت�سديد باأق�ساط ثابتة ومي�ّسرة ملدة ٢5 عام
• حرية اختيار العقار الذي ترغب متلكه )منزل او �سقة او اأر�ص(  

• اإعفاء الورثة من �سداد االأق�ساط املتبقية يف حال الوفاة »ال قدر اهلل« 
• هام�ص ربح تناف�سي

• امكانية ت�سامن الزوج والزوجة و/اأو االقارب من الدرجة االأولى 

التاأهل
• اأن يكون طالب التمويل موظف لدى اأحد اجلهات املعتمدة لدى البنك العربي الوطني

• راتب �سهري يبداأ من ٢،000 ريال**
• ان ال تقل مدة اخلدمة يف جهة العمل احلالية عن �سنة

• احلد االأدنى لعمر مقدم الطلب 18عام
• حتويل الراتب الى البنك العربي الوطني

• دفعة مقدمة 30% من قيمة العقار

التمويل العقاري 

عرض طالب جامعة الفيصل ٠٧

- معدل الن�سبة ال�سنوي يبداأ من  ٦.08% �ساماًل كاآفة الر�سوم لتمويل مببلغ ٧00.000 ريال وهام�ص ربح ثابت ٢.99% ملدة 5 �سنوات �ساملة الر�سوم االإدارية 

ر�سوم تاأخري ال�سداد

ر�سوم اإدارية

ر�سوم �سداد مبكر
٧5 ريال عن كل �سهر

1% من مبلغ التمويل اأو 5.000 ريال اأيهما اأقل

كلفة االأجل لالأ�سهر الثالثة التالية لل�سداد ) فقط لعقود التمويل املنفذة من تاريخ 8 نوفمرب ٢014 (

تطبق �سروط واأحكام البنك العربي الوطني



 الودائع املربوطة لأجل

دع اأموالك تعمل الأجلك مع ح�ساب الوديعه املربوطة الأجل من البنك العربي الوطني.

املزايا
• احلد االأدنى لربط وديعة الآجل هو مبلغ 50،000 ريال ) اأو ما يعادلها من العمالت االأخرى(

• عائد مناف�ص 
• مرونة يف املدة، تبداأ من �سهر اإلى 3 �سنوات 

• اإمكانية جتديد ربط املبلغ تلقائيًا بتاريخ اال�ستحقاق  
• مرونة يف �سحب مبلغ جزئي قبل انتهاء مدة اال�ستثمار

 احل�صاب اجلاري

ح�صاب الغد املبارك

عرض طالب جامعة الفيصل ٠٨

واإجراء  ادارة ح�ساباتكم  ومزايا عديدة متكنكم من  الوطني خدمات  العربي  البنك  لكم احل�ساب اجلاري من  يقدم 
عملياتكم امل�سرفية بكل ي�سر و�سهولة وعلى مدار ال�ساعة .

املزايا
• متوافق مع اأحكام ال�سريعة اال�سالمية

• ميكنكم فتح ح�ساب باأي مبلغ بالريال ال�سعودي اأو اأي عملة اأجنبية رئي�سية
• بطاقة مدى العربي لل�سرف االآيل جمانًا

• خدمات العربي االإلكرتونية على مدار ال�ساعة 
• خدمتكم من اي فرع للبنك العربي الوطني يف اململكة

ح�ساب متوافـق مـع اأحـكام ال�سريعــة االإ�سالميـة وهو احلل االأمثل لتحقيق اأهدافـك االدخاريـة وتنمية مدخراتك من اأجل 
م�ستقبل اأف�سل واأكرث اأمانًا.

املزايا
• عدم وجود حد اأدنى للر�سيد ك�سرط لفتح احل�ساب

• بطاقة مدى العربي لل�سرف االآيل جمانية حملية ودولية
• حتقيق اأرباح على مدخراتك عن االأ�سهر التي تنفذ فيها عمليات

     على احل�ساب �سريطة اأال تتعدى عمليتني مدينة/�سحب نقدي
• حتت�سب االأرباح على متو�سط الر�سيد ال�سهري

تطبق �سروط واأحكام البنك العربي الوطني



08    Alfaisal University Students Offer

Let your money work for you with ANB time deposit account

Benefits
• Minimum deposit requirement as low as SAR 50,000 (or equivalent amount in other currencies)
• Competitive rate of return
• Flexibility in tenure ranging from 1 month to 3 years
• Possibility of automatic renewal of the the deposit at maturity
• Flexibility of partial amount withdrawal before maturity

Time Deposits (with flexibility to withdraw partial amount)

Current Account

ANB current account allows you to conduct your banking transactions in a smooth, efficient 
and speedy manner 24/7

Benefits
• Sharia compliant
• Open an account in any amount in Saudi Riyal or other major foreign currency
• Free ANB mada debit card
• ANB Electronic Services around the clock
• Serving you from any ANB branch in the kingdom

Shariah compliant account which is the Ideal solution to achieve your saving goals for better 
and secured future 

Benefits
• No minimum balance required to open the account
• Free ANB mada debit card
• Profit on your savings for all those months in which you make two or less debit/ withdrawal 
   transactions on your account
• Profit is calculated based on the monthly average balance

Al Ghad Al Mubarak Account

ANB terms and conditions apply



*For Villas  **For Pensioners & Lands

Real Estate Finance

- Annual percentage rate starts from 6.08% including all fees for a finance amount of SR. 700,000 at 2.99% flat rate for 5 years including management fees
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The Sharia compliant Al Manzil Al Mubarak Finance from Arab National Bank helps you to buy a 
house, an apartment or a land based on Murabaha in easy and simple procedures.

Benefits
• Finance amount up to SR. 3,000,000* maximum 
• Fixed and easy installments up to 25 years 
• Freedom to choose the property you wishe to own. (house, apartment or land)
• Waiver of remaining due monthly installments in case of death “God forbid” 
• Possibility of solidarity between husband and wife and/or close family members

Eligibility
• The applicant must be an employee at an approved company by Arab National Bank
• Minimum monthly salary SR. 2,000**
• Minimum one year in service at current employer
• Minimum age of applicant 18 years
• Salary transfer to Arab National Bank
• 30% advance payment of the property value

Late Payment Fees SR. 75 per month

Management Fees 1% of the finance amount or SR. 5,000 whichever is lower

Early Settlement Fees
The cost for the three month following the payment of the early settlement date 
(only for the finance contracts executed from 8th of Nov. 2014)

ANB terms and conditions apply



Easy Pay Program
ANB Easy Pay Program allows you to pay the tuition fees خon easy installments throug ANB credit 
cards at 1% profit margin.

Benefits 
• Installment period of 3,6,9 and 12 months
• Fixed monthly installments
• Unlimited installment plans
• Shari’a compliant

To activate the installment plan, contact 800 124 4040 after 48 hours of the transaction time
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Annual Fee -Primary Card Signature SAR 1,000 - Platinum SAR 350 - Titanium SAR 300

Annual Fee - Supplementary Card Signature SAR 300 / Platinum and Titanium SAR 99

Late Payment Fee (Delay Fee) SAR 100

Minimum Payment 5% of total due amount or SR 100, whichever is higher

- Average Annual Profit Rate Starting from 33.68% up to 53.11

Eligibility
If Salary is transferred to ANB
• Fill the application form and submit copy of the ID card

If Salary is not transferred to ANB
• SR. 6,000 salary or above
• Employee at public or private sector approved by the bank
• Letter of introduction from employer specifying salary details
• 3 months account statement from the applicant bank showing salary deposit
• Applicant should be 18 years old or more
• Copy of the employee ID card
• GOSI Letter

ANB terms and conditions apply
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ANB credit cards offer you the flexibility in making payments at merchants, hotels, restaurents, 
travel agents, online purchases and many other services around the world

Benefits
• Unlimited Free Access to more than 650 VIP airport lounges Worldwide (Visa signature)
• Free 24 /7 Concierge Service (Visa Signature)
• Free Multi-Trip Travel Insurance (Visa signature)
• Worldwide discounts and special promotions
• Secure ePay for online shopping
• Emergency cash disbursement
• Medical and legal referral (Visa Signature & Platinum)
• Free Purchase protection &Extended warranty
• Secure shopping using PIN for all transactions
• ANB Rewards Program to redeem points with Rewards

ANB Credit Cards

ANB terms and conditions apply



- Annual Percentage Rate starts from 15.06% including fees and insurance.

Car Lease Finance

The Sharia compliant “Car lease finance“ offer you the chance to own your favorite car with 
peace of mind through a “lease to own” contract.

Benefits
• Finance amount up to SR. 500,000 
• Up to 5 years repayment period 
• Easy procedures and swift processing 
• Available for saudis, expats and ladies
• No salary transfer required
• The guardian/ applicant can issue an authorization to the dependant to be able to drive the car

Eligibility
•  Employees of the public and private sector approved by the bank as well as businessmen/     
    women and pentioners
•  The applicant should be 20 years of age or more
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Late Payment Fees SR. 100 per month

Management Fees 1% of the finance amount or SR. 5,000 whichever is lower

Early Settlement Fees
The term cost for the three months following the payment of the early settlement
(Only for the finance contracts executed from 16th of Sept. 2014)

ANB terms and conditions apply



Personal Finance

- Annual Percentage Rate starts from 3.83% inclusive of all fees and charges for a period of five years.
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ANB provides you “Personal finance” that is Sharia compliant to fulfill your needs and settle your 
tuition fees with ease and peace of mind.

Benefits
• Easy process
• 6 months finance without profit margin
• 1 year finance with fixed profit margin 0.99%
• 5 years finance with unique profit margin according to the employer and income
• The possibility of postponing the first 3 or 6 installments with total tenure of 60 months
• Refinancing

Eligibility
• Employees of public and private sectors approved by the bank.
• Pensioners.
• Applicant should be 18 years old or more.

Late Payment Fees SR. 75 per month

Management Fees 1% of the finance amount or SR. 5,000 whichever is lower

Early Settlement Fees
The term cost for the three months following the payment of the early settlement
(Only for the finance contracts executed from 16th of Sept. 2014)

ANB terms and conditions apply



The Ferrari Platinum, Shariah compliant card offer you unique features allowing you to enjoy a 
distinct lifestyle.

Benefits
• Free Access to VIP lounges in selected airports
• Offers and discounts all over the world
• Free International purchase protection and extended warranty
• 15% discounts at Ferrari stores and Ferrari online store
• Secure online shopping service
• The card can be recharged through ANB electronic services, SADAD services, or ANB branches

*supplementary cards can be issued for 10 years old onward.

ANB will offer a Ferrari credit card for the top 10 students free for life (no annual fees).

•  5 Males with the highest GPA. 
•  5 Females with the highest GPA.

*This offer will continue as long as the contract is valid with Al Faisal university (12/06/2017).

Exclusive offers
• 15% discount on all ticket types to FWAD – Bronze, Silver and Gold – plus three guests when  
   purchasing the tickets at the gate 
• Exclusive discounts at Ferrari museum, in Italy
• Free membership in “Scuderia Ferrari Community”

02    Alfaisal University Students Offer

Ferrari Low Limit Credit Card

Annual Fee 100 SR from18 to 24 Years / 150 SR for ANB customers / 200 SR for Non ANB customers

ANB terms and conditions apply



In support of the education process, and the convenience of students and their guardian, 
Arab National Bank offers a special program for Al-Faisal University students, which 
includes a range of unique banking products and services that are Shariah compliant to 
fulfill their banking needs, Such as

ANB terms and conditions apply






