جدول الرسوم
يوضح الجدول أدناه الرسوم الخاصة بخدماتنا البنكية (المبالغ تشمل ضريبة القيمة المضافة )%15
خدمات الحساب والخدمات العامة

بطاقات الصراف ونقاط البيع

الرسوم

الرسوم

إصدار بطاقة صراف آلي لكل حساب

ً
مجانا

فتح حساب

ً
مجانا

سحب كاش داخل السعودية (مدى)

ً
مجانا

الحساب الجاري

ً
مجانا

استخدام العميل لبطاقة مدى على نقاط البيع

ً
مجانا

حساب التوفير

ً
مجانا

تجديد بطاقة الصراف اآللي

ً
مجانا

حساب ميم

ً
مجانا

إعادة إصدار بطاقة صراف آلي سحب من جهاز الصراف اآللي

ً
مجانا

الحساب

خدمة نقد (الحصول على النقد عند الشراء عبر نقاط البيع)

ً
مجانا

سداد
انخفاض الرصيد عن الحد المطلوب

اليوجد
ً
مجانا

إصدار بطاقة صراف آلي إضافية

اليوجد

كشف الحساب
عن طريق زيارة المتجر:
كشف حساب أقل من سنة*

 28.75ريال

كشف حساب من سنة الى خمس سنوات*

 34.50ريال

كشف حساب أكثر من خمس سنوات*

 57.50ريال

سحب كاش في دول الخليج – *GCC Net

 11.50ريال

سحب كاش خارج دول الخليج – *Visa Network

 28.75ريال

استفسار عن الرصيد على الصراف اآللي داخل دول الخليج*

ً
مجانا

إعادة إصدار بطاقة صراف آلي (مفقودة،تالفة ،خطأ في
الرقم السري  3مرات)*

ً
مجانا

إصدار بطاقة متعددة العمالت بديلة (مفقودة،تالفة ،خطأ في
الرقم السري 3مرات)*

 34.50ريال

عن طريق األونالين،الهاتف المصرفي أو الصراف اآللي:
كشف الحساب الشهري بالبريد السعودي العادي أو البريد
األلكتروني

التمويل الشخصي

ً
مجانا

كشف حساب مختصر على جهاز الصراف اآللي
الرسوم الثانية

 52.50ريال
(اليوجد رسوم على توصيل
البطاقة داخل السعودية)

تفوضنا بخصم مباشر من حسابك

ً
مجانا

عمولة شراء الشيكات السياحية

ً
مجانا

سعر تحويل العمالت األجنبية

تحويل من حساب ألخر داخل ميم
تأسيس أمر دفع مستديم (مرة واحدة)*

الرسوم

خدمة تسليم السلع*(*)

 2,300ريال

كسر مبكر لوديعة المرابحة

اونالين ،الهاتف
المصرفي أو
الصراف

ً
مجانا

ً
مجانا

 17.25ريال

 11.50ريال

-

ً
مجانا

تعريف مستفيد للتحويل اليه*

تأخر سداد*

287.50ريال

في حال طلب استالم السلعة

الرسوم
عن طريق
المتجر

خدمة تسليم السلع*

 2,300ريال

وديعة المرابحة

%2.25

خدمات التحويل والخدمات المصرفية

%1.15من مبلغ التمويل
الشخصي لحد أقصى  5,750ريال

الرسوم اإلدارية للتمويل الشخصي*

اليوجد

شركات التوصيل ( البريد) (*)*

الرسوم

التحويل من بنك ألخر داخل المملكة عبر نظام سريع
(نفس اليوم)*

 28.75ريال

 8.05ريال

التحويل من بنك ألخر داخل المملكة عبر نظام سريع (آجلة)*

 17.35ريال

 5.75ريال

تعديل/إلغاء حوالة خارج المملكة*

 28.75ريال

 17.25ريال

تحويل دولي)*( *:
العملة

الرسوم

النسبة

الضريبة

المجموع

USD

50

0

%15

57.50

GBP

50

0

%15

57.50

EUR

50

0

%15

57.50

OMR

50

0

%15

57.50

اليتم احتساب األرباح

الرسوم

البطاقة االئتمانية
الرسوم السنوية للبطاقة األساسية*

 402.5ريال**

الرسوم السنوية للبطاقة اإلضافية*

 57.50ريال
 115ريال

تأخر سداد*

 34.50ريال

إعادة إصدار بطاقة ائتمانية*
رسوم السحب النقدي:
سحب مبلغ  5000ريال أو أقل*

 86.25ريال

سحب مبلغ أكثر من  5000ريال*

 %3.15من مبلغ العملية وبحد
أقصى  315ريال

رسوم اإلعتراض على البطاقات االئتمانية (في حال كان
االعتراض خاطئ)*

 57.50ريال

استفسار عن الرصيد على الصراف اآللي*

ً
مجانا

نسبة تحويل العملة

%2.5

هامش الربح الشهري

%2.75

KWD

50

0

%15

57.50

AED

50

0

%15

57.50

حساب االشتراك في المحفظة

معدل الربح المتوقع

معدل المضارب

BHD

50

0

%15

57.50

%19

 %0.05ن.س

%95

حساب التوفير

• األسعار ومعدالت الربح والمعلومات في الوثیقة جزء من الشروط واألحكام العامة اللتي تنطبق على حساباتك الخاصة.
• الرسوم التي تحتوي على نجمة بجانبها* تشمل ضريبة القيمة المضافة %15
• الرسوم التي تحتوي على (*) هي رسوم مخفضة تطبق على فئة معينة في ميم مثل :ميمر مميز وميمر مشارك
• يحق ل”ميم” تعديل الرسوم الخاصة في أي وقت ،وتصبح الرسوم الجديدة أو المعدلة سارية بعد  30يوم من تاريخ إبالغ العميل.
•نوفر لعمالئنا خدمة اإلشعار اآللي الفوري عبر رسائل الجوال النصية القصيرة لجميع العمليات المصرفية دون أي رسوم إضافية.
ي السعودي
*خاضع لرقابة وإشراف البنك المركز ّ
سنويا من تاريخ إصدار البطاقة
** ال توجد رسوم سنوية للسنة األولى .تظل بطاقة ميم االئتمانية بدون رسوم سنوية مدى الحياة عند إنفاق ما اليقل عن  24،000ريال سعودي
ً
البد من تفعيل بطاقة ميم االئتمانية خالل  45يوم من تاريخ إصدار البطاقة
إذا لم يتم استيفاء الحد األدنى لإلنفاق المطلوب  ،فسيتم تطبيق الرسوم السنوية للسنة التالية
هذا الجدول معتمد من تاريخ  10ذو القعدة 1441هـ الموافق لـ  1يوليو  2020م
* تطبق الشروط واألحكام

