
الرسومخدمات الحساب والخدمات العامة

الحساب

مجانًافتح حساب

مجانًاالحساب الجاري

مجانًاحساب التوفير

مجانًاحساب ميم

مجانًاسداد

اليوجدانخفاض الرصيد عن الحد المطلوب

كشف الحساب

عن طريق زيارة المتجر:

25  كشف حساب أقل من سنة

30كشف حساب من سنة إلى خمس سنوات

50كشف حساب أكثر من خمس سنوات

عن طريق األونالين،الهاتف المصرفي أو الصراف اآللي:

كشف الحساب الشهري بالبريد السعودي العادي أو البريد 
مجانًااأللكتروني

اليوجدكشف حساب مختصر على جهاز الصراف اآللي

الرسوم الثانية

مجانًاشركات التوصيل (البريد)ش

مجانًاتفوضنا بخصم مباشر من حسابك

مجانًاعمولة شراء الشيكات السياحية

الرسومالتمويل الشخصي

%1 من مبلغ التمويل الشخصي الرسوم اإلداریة للتمویل الشخصي
بحد أقصى 5,000 ر.س

2,300 خدمة تسليم السلع

250 ر.س

الرسومالتمويل العقاري

الرسوم اإلدارية وتكلفة تقييم العقار
%1 بحد أقصى 5,000 ر.س 

(أيهما أقل)

 250رسوم تأخير السداد

الرسوموديعة المرابحة

في حال طلب استالم السلعة

اليتم احتساب األرباحكسر مبكر لوديعة المرابحة

حساب التوفير

معدل المضاربمعدل الربح المتوقعحساب االشتراك في المحفظة 
95% 0.05% ن.س%19

الرسومبطاقة ميم و نقاط البيع 

مجانًاإصدار بطاقة ميم  لكل حساب
مجانًاسحب كاش داخل السعودية )مدى(

مجانًااستخدام العميل لبطاقة ميم في نقاط البيع
مجانًاتجديد بطاقة ميم

مجانًا
اليوجدخدمة نقد )الحصول على النقد عند الشراء عبر نقاط البيع(

مجانًاإصدار بطاقة ميم إضافية
GCC Net ر.سسحب كاش في دول الخليج –  10

Visa Network 25 ر.سسحب كاش خارج دول الخليج – 
مجانًااستفسار عن الرصید على الصراف اآللي داخل دول الخلیج

 : اصدار بديل لبطاقة ميم في حال كانت
30 ()مفقودة، تالفة، خطأ في الرقم السري 3 مرات)

2.25%سعر تحويل العمالت األجنبية

الرسومبطاقة ميم االئتمانية 

350 ر.سالرسوم السنوية للبطاقة األساسیة

50 ر.سالرسوم السنویة للبطاقة اإلضافیة

100 ر.ستأخر سداد

30 ر.سإعادة إصدار بطاقة إئتمانیة

رسوم السحب النقدي:

75 ر.سسحب مبلغ 5000 ر.س أو أقل

3% من مبلغ العملية وبحد أقصى  سحب مبلغ أكثر من 5000 ر.س
300ر.س

50رسوم اإلعتراض على البطاقات االئتمانية

مجانًااستفسار عن الرصيد على الصراف اآللي

2.5%نسبة تحويل العمالت األجنبية 

2.75%هامش الربح الشهري 

الرسومخدمات التحويل والخدمات المصرفية

اونالين، الهاتف 
المصرفي  

مجانًاتحويل من حساب ألخر داخل ميم

تأسيس أمر دفع مستديم

مجانًاتعريف مستفيد للتحويل إليه

 التحويل من بنك ألخر داخل المملكة عبر نظام سريع

التحويل من بنك ألخر عبر نظام سريع

تعديل/الغاء حوالة داخل المملكة

(نفس اليوم)

يحق لمصرفية ميم الرقمية تعديل الرسوم الخاصة في أي وقت وتصبح الرسوم الجديدة سارية بعد 30 يوم من تاريخ ابالغ العميل .•
نوفر لعمالئنا خدمة اإلشعار اآللي الفوري عبر رسائل الجوال النصية القصيرة لجميع العمليات المصرفية بدون أي رسوم اضافية

األسعار و معدالت الربح والمعلومات في الوثيقة جزء من الشروط واألحكام العامة التي تطّبق على حساباتك الخاصة .•
ال توجد رسوم سنوية للسنة األولى. تظل بطاقة ميم االئتمانية مجانية عند إنفاق ماال يقل عن 2,000 ريال سعودي شهرًيا /24,000 ريال سعودي سنوًيا من تاريخ إصدار البطاقة.  **

البد من تفعيل بطاقة ميم االئتمانية خالل 45 يوم من تاريخ إصدار البطاقة
إذا لم يتم استيفاء الحد األدنى لإلنفاق المطلوب ، فسيتم تطبيق الرسوم السنوية للسنة التالية 

تطبق الشروط واألحكام
مالحظة: تماشًيا مع مبادئ الشريعة اإلسالمية وتحت إشراف هيئة الرقابة الشريعة، يتم التبرع بجميع الغرامات المترتبة على السداد المتأخر للجمعيات الخيرية بالنيابة عن العمالء.

خاضع لرقابة وإشراف البنك المركزّي السعودي

جدول الرسوم
يوضح الجدول أدناه الرسوم الخاصة بخدماتنا البنكية

تخضع جميع الرسوم المذكورة أدناه لضريبة القيمة المضافة %15

تحويل دولي

المجموعالضريبةالنسبةالرسومالعملة

USD500%1557.50

GBP500%1557.50

EUR500%1557.50

OMR500%1557.50

KWD500%1557.50

AED500%1557.50

BHD500%1557.50

إعادة اصدار بطاقة ميم في حال تم سحبها من جهاز الصراف اآللي

هذا الجدول معتمد من تاريخ 16 أكتوبر2022  
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(آجلة)

(مرة واحدة)

(في حال كان االعتراض خاطئ)

خدمة تسليم السلع

رسوم تأخير السداد
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