
 

 

الخاصة بعرض التمويل الشخصي  واألحكامالشروط   

1. Minimum salary SAR 5,000 

2. To be eligible for this offer, customers must apply for any 

meem Personal Finance including:  

• Personal Finance  

• Personal Finance Buyout (debt transfer)  

• Personal Finance with No-Salary Transfer  

• Personal Finance Top-Up (customers with 

existing Personal Finance obtained at a 

special rate will not be eligible)  

3. Upon successful application for Personal Finance, 

customers will be able to apply for a free of annual fee 

meem Platinum Credit Card for life  

4. Personal Finance Annual Profit Rate (APR) starts from 

5.75% but will vary based on the type of Personal Finance 

applied for and is also determined as per the individual’s 

application, their credit history with SIMAH and their Debt 

Burden Ratio (DBR) calculation  

5. Free for Life Credit Card waives annual fee against no 

monthly or annual minimum spend if obtained between 1st 

January – 31st March 2023 

6. meem Platinum Credit Card Annual Profit Rate (APR) is 

36.3%  

7. Credit Card limits will be determined as per the individual’s 

application which considers the customer’s credit history 

with SIMAH and DBR calculation 

 ر.س  5,000الحد األدنى للراتب  .1

لكي تكون مؤهــل لهــذا العرض، يجــب على العمالء أن يتقــدموا   .2

 بطلب أي من منتجات ميم للتمويل الشخصي متضمنة:

 التمويل الشخصي •

 شراء المديونية  •

 التمويل الشخصي بدون تحويل راتب  •

تمويل  التمويل الشـخصـي اإلضـافي ( العمالء الذين لديهم   •

 شخصي قائم بنسبة مخصصة لهم غير مؤهلين للعرض)

بعـــد االنتهــــاء مــــن التقــــدم بطلــــب التمويــــل الشخصــــي بنجــــاح،  .3

ــيتمكن بطلـــــب البطاقـــــة االئتمانيـــــة  مـــــن التقـــــّدم العميـــــل  ســـ

 البالتينية بدون رسوم سنوية مدى الحياة 

ــن  .4 ــدأ مــــ ــي يبــــ ــل الشخصــــ ــنوية للتمويــــ ــبة الســــ ــدل النســــ معــــ

ــاًء علـــى5.75 ــف بنـ ــد تختلـ ــن قـ ــي  % ولكـ ــل الشخصـ ــوع التمويـ نـ

ــان  ا لطلــــب العميــــل، وســــجل االئتمــ ــً ا وفقــ ــً ويــــتم تحديــــده أيضــ

 الخاص بهم مع سمة ونسبة عبء المديونية 

ال يوجــــد رســــوم مــــدى الحيــــاة للبطاقــــة االئتمانيــــة وال يشــــترط   .5

ــين المقدمـــة وجـــود حـــد إنفـــاق ســـنوي أو شـــهري للطلبـــات  ــا بـ مـ

 2023مارس  31حتى  2023يناير  1

ــر .6 ــامش الــ ــدل هــ ــن معــ ــدأ مــ ــة يبــ ــة االئتمانيــ ــنوي للبطاقــ بح الســ

36.3% 

ــاًء  .7 ــاني بنـــ ــد الحـــــد االئتمـــ عميـــــل، كـــــل طلـــــب علـــــى يـــــتم تحديـــ

وســــــجل االئتمــــــان الخــــــاص بهــــــم مــــــع ســــــمة ونســــــبة عــــــبء 

 المديونية 

 

 

 


