
 

 

 

 

Terms and Conditions for Cashback Campaign 

 
 

 

المملكة   – هذا العرض ساِر لحاملي بطاقة ميم االئتمانية  •

 . العربية السعودية

داد نقدي عل   • عمليات  العمالء مؤهلون للحصول عل استر

اء ي تبدأ من األحد   الشر
ة الحملة التر   2022سبتمتر  18خالل فتر

 . 2022سبتمتر    24وحتر السبت  

اء المحلية والدولية •   العرض ُيطبق عل جميع عمليات الشر

اء )نقاط البيع أو   ونية( باستثناء  عمليات الشر   عملياتاإللكتر

ونية  . التحميل عل المحافظ اإللكتر

المعامالت المؤهلة فقط وفقا  الرقمية ميم مرصفية  ستحدد   •

 . لتقديرها وستكون ملزمة

ة هو   • داد النقدي للفتر ريال    100الحد األقىص لمبلغ االستر

 . سعودي

ي   •
ي برنامج مكافآت عجيب فن

ن فن سيستمر العمالء المسجلي 

داد  الحصول عل  نقاط مكافآت عجيب باإلضافة إىل االستر

ة الحملة  . النقدي خالل فتر

ي تعديل أو سحب هذا    الرقمية ميممرصفية  تحتفظ   •
بالحق فن

ي أي وقت دون إشعار مسبق
 . العرض فن

داد النقود خالل   • ة الحملةيوم   30سيتم استر   ا من نهاية فتر

 (. 2022سبتمتر  24السبت )

• Valid on all meem Credit Cards – Saudi Arabia . 

• Customers are eligible for cashback on an 

eligible retail transaction during the campaign 

period starting from Sunday, 18th September 

2022 until Saturday, 24th September 2022 . 

• Eligible retail transactions – All transactions 

across domestic and international merchants 

(POS or e-commerce) excluding Load 

transactions on e-wallets . 

• meem will determine eligible transactions 

solely at its discretion and the same will be 

binding . 

• Maximum cashback amount for the period is 

capped at SAR 100 . 

• Customers enrolled in the ajeeb rewards 

program will continue to receive ajeeb 

rewards points in addition to the cashback 

during the campaign period. 

• meem reserves the right to amend or 

withdraw this offer at any time without prior 

notice . 

• Cashback will be processed within 30 days 

from the end of the campaign period (24th 

September 2022 ( 

 


