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01  |  عن ميم



بنك الخليج الدولي

مصرفية ميم الرقمية التابعة لبنك الخليج الدولي مملوكة لحكومات دول مجلس
العامة  االستثمارات  إلى صندوق  أسهمها  غالبية  وتعود  الست،  الخليجي  التعاون 
السعودية،  97.2% في  تبلغ  يملك حصة  والذي  السعودية،  العربية  المملكة  في 

بنك الخليج الدولي مملوك بنسبة 50% لمجموعة بنك الخليج الدولي و%50
لصندوق االستثمارات العامة وكان من أوائل البنوك التي تحصل على رخصة محلية 

مّما يجعله بنك سعودي %100

يتمتــع البنــك بخبــرة تزيــد عــن األربعيــن عامــًا فــي مجــال المصرفيــة االســتثمارية
ومصرفيــة الشــركات، وهــو يحــرص علــى توفيــر منتجــات وحلــول مبتكــرة

لعمالئــه، كإدارة األصــول واالســتثمارات وتقديــم منتجــات تمويل األفراد المعتمدة 
من الهيئة الشرعية الخاصة به.

وفــي ينايــر مــن عــام 2014، أطلــق بنــك الخليــج الدولــي مصرفيــة ميــم الرقمية
وهي مجموعة خدمات تندرج ضمن مصرفية األفراد.
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عن ميم

ميم هي مجموعة خدمات مصرفّي ة األفراد التابعة لبنك الخليج الدولي، وهي األولى 
من نوعها في العالم في توفير الخدمات المصرفية الرقمية المتوافقة مع أحكام

الشريعة اإلسالمية. تم إطالق ميم في المملكة العربية السعودية في يناير 2014،
وبدأت عملياتها في مملكة البحرين في مارس 2018. 

ُصممت ميم لتالئم نمط الحياة الحديث لتقدم لك منتجات وخدمات مالية رقمية حتى 
تتمكن من التعامل المصرفي بأمان أثناء عيش لحظاتك المهمة.

نتبع في “ميم” نهًجا يتسم باالبتكار والتطور الدائم لتسهيل الخدمات المصرفية 
لتوفير تجربة سريعة ورقمية فريدة من نوعها ذات طابع شخصي ومميز.

من أهداف مصرفية ميم الرقمية هي التعاون مع الشركاء المحليين لتعزيز وترويج 
ثقافة التقنية المالية في المنطقة، باإلضافة إلى زيادة فرص التعاون مع مقدمي

الخدمات المالية مما سيعزز من عروضنا المبتكرة للخدمات المصرفية الرقمية.
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لماذا ميم؟
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• أول مصرفية رقمية في العالم متوافقة مع احكام الشريعة
   اإلسالمية، مصرفية رقمية محلية تم تصميمها خصيّصا لك.

• بلمسة زر من جوالك، يمكنك إنهاء معامالتك المصرفية بأقل
   التكاليف وبدون الحاجة لزيارة المتجر

• نؤمن بالخدمات المصرفية اآلمنة والبسيطة؛ نمّكنك من ايقاف
   وإعادة تشغيل بطاقتك على حسب حاجتك

• منتجاتنا رقمية 100%، بسيطة، وعملية توفر لك سهولة
   إنهاء عملياتك المصرفية حيث ما كنت

• نؤمن بأن راحتك هي األهم، لذلك نقدم لك الدعم على مدار الساعة 
   وطوال أيام األسبوع 24/7 طول السنة بال توقف



تعكــس ميــم مرونــة المصرفيــة اإلســالمية، حيــث أن منتجاتنــا وخدماتنــا متوافقــة بالكامــل 
مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية. وحرصــًا علــى تطبيــق الشــريعة بشــكل دقيــق وشــفاف، 
أســس بنــك الخليــج الدولــي هيئتيــن شــرعيتين: األولــى مختصــة بالمعامــالت المصرفيــة 

العالمية، والثانية مختصة بالمعامالت المصرفية داخل المملكة.

أما أعضاء الهيئة الشرعية المختصة بالمعامالت المصرفية السعودية فهم:

رئيسًا فضيلة الشيخ محمد علي القري 

عضوًا فضيلة الشيخ نظام يعقوبي 

عضوًا فضيلة الشيخ راشد إبراهيم الغنيم 

الهيئة الشرعية لبنك الخليج الدولي
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متوافق مع
أحكام الشريعة

اإلسالمية



• نرى في كل تحدي فرصة.

• نوّفر الحلول المبتكرة لعمالئنا.

• اجراءاتنا المصرفية سهلة وبسيطة. 

ما هي مميزات ميم الفريدة؟
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وّفر مع ميم
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هنــاك العديــد مــن األســباب الوجيهــة التــي تجعلــك توّفــر مــع حســاب ميــم، ســواًء كنــت فــردًا 
أو مؤسسة، ولديك مبلغ متاح ال يتم توظيفه بالشكل األمثل.

• أعلــى نســبة أربــاح: تقــّدم ميــم أعلــى نســبة ربــح علــى وديعــة المرابحــة فــي المملكــة 
العربية السعودية وذلك على الودائع التي تبدأ من 1,000 ريال سعودي.

• اســتثمار آمــن: وديعــة المرابحــة فــي ميــم هــي اســتثمار منخفــض المخاطــر، علمــًا بــأن 
ــدوق  ــل صن ــة مــن قب ــال ســعودي محمي ــة 200,000 ري ــع التــي تصــل قيمتهــا لغاي الودائ

حماية الودائع التابع للبنك المركزي السعودي.

• إدارة عمليــة: بإمكانــك توظيــف وإدارة وديعــة المرابحــة مــن أي مــكان وفــي أي وقــت مــن 
خالل هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي أو حاسوبك.

• مرونــة تامــة: وديعــة المرابحــة مــن ميــم هــي األولــى فــي الســعودية التــي تعطيــك مرونــة 
ســحب لغايــة 20% مــن مبلــغ اإليــداع بــدون دفــع أيــة رســوم جزائيــة، كمــا وال يتوجــب عليــك 

دفع أية رسوم في حال أردت سحب المبلغ المودع بالكامل بشكل مبّكر.



02  |  منتجات وحلول ميم



حساب ميم
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تم تصميم حساب ميم ليالئم نمط الحياة الرقمية الحديثة. حيث ال يترتب على حساب 
ميم أي رسوم سنوية، كما أنه يوفر لك العديد من المميزات مثل الميزانّية والحّصالة، 

والتحويل التلقائي وأكثر!
مصرفية ميم الرقمية، هي األسهل.

مميزات حساب ميم

• مع حساب ميم، احصل على بطاقتك اإلفتراضية فوًرا لتبدأ باالستمتاع
   ببطاقتك متى ماتريد و أينما تريد.

• 3 حسابات في بطاقة واحدة تسّهل عليك حياتك اجمع اليوم بين كل من
   الحساب الجاري، وحساب العمالت، وحساب التوفير، في بطاقة واحدة.

• حصالة ميم: تجعل من فكرة التوفير وتخطيط الميزانية للوصول ألهدافك
   أمر سهل وممتع!

• حســاب العمــالت المتعددة: اربط حساب العمالت المتعددة بحساب ميم واختر
   أي عملة ترغب فيها بناء على احتياجات سفرك

 البنك خاضع إلشراف ورقابة البنك المركزي السعودي

3 في 1

حساب
العمالت
األجنبّية

حساب
التـوفيـر

حساب
الـجـــاري

حسـاب مـيـم



حساب ميم
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• دفعات أمنة، سهلة، وبدون أي تالمس تصل حتى 300 ر.س في اليوم

 "Verfiied by Visa" تسّوق عبر األونالين بكل أمان مع خدمة •

  Apple Pay و Pay خدمة مدى •

• استقبل اإلشعارات لدفع فواتير "سداد" بكل سهولة عبر تطبيق ميم

• عمالت متعددة: العملة األساسية لحساب ميم هي الريال السعودي، باإلضافة إلى 
   أنه يمكنك اختيار أي عملة أخرى كعملة أساسية لحساب ميم

• اصدار فوري! تقّد م بطلب بطاقة ميم واحصل عليها فوًرا

• استالم فوري! أو اطلب توصيل البطاقة عن طريق البريد خالل 3 أيام عمل

*ال ينطبق على تجديد البطاقة عند حدوث تلف أو فقدانها.



حساب العمالت
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ميــم هــي أول مصرفيــة رقميــة لألفــراد تقدم بطاقــة العمــالت فــي
المملكــة العربيــة الســعودية، لتحــّو ل الســفر وعملّيـة صــرف العمــالت

الــى إجــراء بســيط وآمــن للغايــة.

يمّكـنك حســاب ميــم للعمــالت مــن فــّك وربــط لغايــة 4 حســابات
عمــالت مختلفــة ببطاقـتك في آن واحد وفورًا.

العمــالت المتوفــرة هــي عمــالت دول مجلــس التعــاون،
والجنيــه اإلســترليني، واليورو، والدوالر األمريكي.



كيف تفتح حساب ميم
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إفتح حسابك اآلن مع ميم عبر تطبيق ميم أو من خالل الموقع 
sa.meem.com :اإللكتروني

يتم إيصال بطاقة الصراف خالل ثالثة أيام عمل.



البطاقة االئتمانية
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بطاقة ميم االئتمانية لن ُتفاجئك أبدًا! بدون رسوم خفية وبدون أي مفاجآت،
عيش حياتك على أفضل وأمتع وجه مع بطاقة ميم االئتمانية المتوافقة مع أحكام

الشريعة اإلسالمية.

المزايا:

• سحب نقدي تصل قيمته لغاية 30% من الرصيد اإلجمالي المتاح.

• بدون رسوم سنوية عند انفاق ماال يقل عن 2،000 ر.س شهرًيا أو 24،000 ر.س سنوًيا

• برنامج عجيــب: احصل على نقاط فورية واستبدلها كيف ما تريد باإلضافة إلى
   كاش باك على مشتريات السوبر ماركت!

• ميم "أسهل" حول مشترياتك إلى خطط تقسيط مرنة تبدأ من 
   0%وتصل حتى 24 شهًر ا

• تعــد البطاقــة واحــدة مــن أقــل رســوم صــرف العمالت فــي المملكة بنســبة %2.5،
   مما يجعلها الرفيق األمثل في السفر.

• وضع األمان إليقاف وتشغيل بطاقتك عند الرغبة وفي أي وقت.

• الدخول ألكثر من 25 صالة VIP في المطارات. 



التمويل الشخصي
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تم تصميم منتج التمويل الشخصي كّي يالئم احتياجات عمالئنا بطريقة
ٍبسيطة وشّف افة وُمخّصصة. اطلب تمويلك الشخصي اليوم من ميم،

حيث ال توجد شروط غامضة أو رسوم مخفية. احصل على الكثير،
بلمسة زر على هاتفك.

• منتج رقمي 100% متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالميةمتضمًنا 

   خدمة التوقيع والسندات التنفيذية بشكل رقمي

• عروض تمويل شخصي تنافسية لجميع العمالء

• تمويــل شــخصي يصــل إلــى 1,500,000 ريــال ســعودي

• تحويل المديونية، نحن ببساطة نراجع تمويلك الحالي وندمجه 

   لتحصل على هامش ربح تنافسي في حال قمت بتحويل مديونيتك 

   على ميم!

• خيار اعادة التمويل 

• فترة سداد تصل حتى 60 شهًرا
• تأمين تكافلي

• خيار التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب متوفر للسعوديين فقط



التمويل العقاري
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ميم هي مفتاحك إلى مستقبلك

• أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
• أال يقــل عمــر مقــدم الطلــب وقــت التمويــل عــن 21 عامــًا،

   وال يزيد عن 70 عامًا عند انتهاء فترة التمويل.
• أن يكون المتقدم في وظيفته الحالية لمدة ال تقل عن 3 أشهر. 

• الحد األدنى للراتب األساسي 5.000 ريال سعودي.

قد يكون منزل أحالمك أقرب مما تتخيل. فسواء كنت تنوي شراء منزلك األول، أو تخطط لشراء
منزل آخر، فإن منتج التمويل العقاري المبتكر من ميم ُصمم ليساعدك على تحقيق أحالمك

مميزات وفوائد التمويل العقاري:

معايير األهلية

• رحلة رقمية متكاملة 100%، بما في ذلك نقل سند الملكية اإللكتروني
• تمويل عقاري قائم على مبدأ المرابحة

• تمويل يصل حتى 5 مليون ريال سعودي
• الرسوم اإلدارية 1% أو 5,000 ر.ٍس (أيهما أقل)

• عيش براحة بال تاّم ة مع تغطية تأمينية مقدمة من مصرفية ميم الرقمية 
• تأمين يغطي األخطار التي قد تتعرض لها الملكية من التلف العارض أو التدمير خدمات

• استشارية ائتمانية مجانية خالل الرحلة لتساعدك في اتخاذ قرار مدروس وفّعال
• مدعوم من صندوق التنمية العقارية وبرنامج سكني

• امكانية السداد المبكر في أي وقت وتملك العقار 



وديعة المرابحة
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وديعة الُمرابحة

أّول وسيلة في العالم لبيع وشراء سلع الُمرابحة إلكترونّيًا وفي نفس اللحظة

المزايا

• يمكنك ايداع وتسييل الوديعة في أي وقت وأي مكان عبر تطبيق ميم

• نمنحك خيار سحب 20% من استثمارك بدون أي رسوم،
   بدون التأثير على المبلغ المتبقي!

• فترات إيداع مرنة متوفرة في عمالت متعددة لتتناسب مع احتياجاتك

استثمر في
وديعة المرابحة
في أي وقت
ومن أي مكان



03  |  تواصل معنا



تواصل معنا
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تواصل معنا في حال كانت لديك أية استفسارات أو أسئلة من خالل القنوات التالية:

داخل المملكة: 8001166336

خارج المملكة: 920026336 966+

sa@meem.com :البريد اإللكتروني

تابعنا على مواقع التواصل االجتماعي:

meem.com :قم بزيارة موقعنا اإللكتروني



مواقع متاجر ميم
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المنطقة الغربية

المتجر الرئيسي:
مبنى المكاتب الخاصة

طريق األمير سلطان

المنطقة الشرقية

المتجر الرئيسي:
برج الكفاح

طريق الدمام – الخبر السريع

المنطقة الوسطى

المتجر الرئيسي:
واحة غرناطة لألعمال

المروج



اكتشف المزيد وتقدم بطلبك
meem.com | 8001166336

مصرفية ميم الرقمية من بنك الخليج الدولي


