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أطراف االتفاقية
إن أطـــراف هـــذه االتفاقيـــة هـــم أمريـــكان إكســـبريس الســـعودية وعضـــو البطاقـــة والشـــركة الموضحـــه
اســـماؤهم علـــى البطاقـــة.

“الحساب”

المعنى
أي حساب تحتفظ به أمريكان إكسبريس السعودية فيما يتعلق ببطاقة
عضو البطاقة.

“الرسوم االدارية”

رسم شهري ثابت يفرض مقابل استخدام البطاقة والخدمات المقدمة
بموجبها.

”الرسوم السنوية“

رسم سنوي ثابت يفرض مقابل إصدار وتجديد البطاقات.

وسائل اتصال موثقة
“البطاقة”

 .3استعمال البطاقة
على عضو البطاقة:
 .أالتوقيع على خلف البطاقة بقلم حبر فور استالمها

 .1تعريفات

المصطلح
عرف
ُ
الم َّ

 .2القبول
يعـــد توقيـــع عضـــو البطاقـــة علـــى هـــذه البطاقـــة أو اســـتخدامها بمثابـــة التـــزام مـــن قبلعضـــو البطاقـــة
والشـــركة بالبنـــود والشـــروط الـــواردة فـــي هـــذه االتفاقيـــة.

أي تعليمات نتلقاها منك تكون ُمسجلة وقابلة للتحقق واالسترجاع عبر
الوسائل اإللكترونية أو اللفظية أو الورقية.
بطاقة البنك السعودي لإلستثمار أمريكان إكسبريس للشركات الخاصة
بـعضو البطاقة الصادرة من أمريكان إكسبريس على حساب بطاقة
الشركات.

”عضو البطاقة“

الشخص المعين من قبل الشركة ليستخدم البطاقة.

“السحوبات النقدية”

أي سحوبات نقدية تتم باستخدام البطاقة عن طريق اظهار البطاقة في
ً
مصحوبة
أي من فروع أو مكاتب أمريكان إكسبريس أو أي جهة شريك لها،
بأدلة إثبات هويتك وبالتوقيع على سجل معاملة البطاقة ذات الصلة
لتنفيذ العمليات بمكاتب الصرافة واستخدام البطاقة للسحب النقدي من
أي من ماكينات الصراف اآللي المعتمدة التابعة ألمريكان إكسبريس.

”رسوم تحصيل“

رسوم ثابتة تفرض على البطاقات إذا كان على حسابك مبالغ مستحقة
السداد لم تدفع لمدة ثالثة ( )3أشهر أو أكثر.

“الشركة”

الشركة أو العمل التجاري أو المؤسسة التي يتم حمل حساب باسمها لدى
أمريكان إكسبريس والتي تصرح بإصدار البطاقة لعضو البطاقة.

“الحد االئتماني”

أقصى رصيد مدين في حسابـعضو البطاقة.

المؤسسات الخيريه

جمعية خيرية مرخصة ومسجلة في المملكة العربية السعودية مختارة من
قبلنا و  /أو الهيئة الشرعية

“الرصيد الحالي”

إجمالي الرصيد الختامي في كشف الحساب الشهري.

“تاريخ استحقاق
الدفع”

التاريخ المبين في كشف الحساب الشهري الذي يوضح تاريخ استحقاق
سداد الرصيد الحالي.

“رقم التعريف
الشخصي”

المعطى لعضو البطاقة ليستخدمه مع البطاقة.
رقم التعريف الشخصي ُ

”البطاقة البديلة“

البطاقة التي تصدر خصيصا في حاالت ضياع أو سرقة أو تلف أو عدم
استالم البطاقة من قبل عضو البطاقة أو نتيجة للكتابة الخاطئة لالسم
المقدمه من قبل عضو البطاقة

“ مؤسسة الخدمة “

محالت البيع بالتجزئة وغيرها من المحالت التي تقبل بطاقات أمريكان
إكسبريس لدفع قيمة البضائع والخدمات.

“حساب التسوية”

حساب مركزي يحول اليه جميع العمليات التي تتم بمعرفة عضو البطاقة
في تاريخ اصدار كشف حسابه.

”الهيئة الشرعية“

هيئة الرقابة الشرعية لدى أمريكان إكسبريس وتكون مسئولة عن ابداء
الرأي من منظور شرعي واعتماد بطاقات أمريكان اكسبريس.

“كشف حساب”

سجل شهري بجميع العمليات التي تتم على حسابـعضو البطاقة بما في
ذلك على سبيل المثال ال الحصر شراء البضائع والخدمات ،والسحوبات
النقدية ،والرسوم والتكاليف ،واألموال المستردة وغيرها من الحركات
ً
أيضا
الدائنة والمدينة بموجب هذه االتفاقية .كما يشمل كشف الحساب
الرصيد الحالي وتاريخ استحقاق الدفع.

“العملية”

أي مبالغ تدفع مقابل السلع أو الخدمات أو السحوبات النقدية التي يتم
الحصول عليها بموجب استخدام البطاقة.

“عملية غير مفوضة”

أي عملية يجريها شخص ما يستعمل البطاقة بدون إذن عضو البطاقة.

“نحن ،ضمير
المتكلم”

أمريكان إكسبريس السعودية أو خلفائها.

 .بالمحافظة على سرية رقم التعريف الشخصي وابقائه بمعزل عن البطاقة.
 .تالتقيد بالحد االئتماني الخاص بالبطاقة.
 .ث عدم استخدام البطاقة إال في مدة الصالحية المطبوعة عليها.
 .ج عدم استخدام البطاقة في حال تلفها أو إلغائها.
 .حأن يرد البطاقة لنا عند طلبها حيث أن البطاقة ملك لنا.
 .خمالحظته أنه يمكن لمؤسسة الخدمة أو أي شخص آخر احتجاز البطاقة بالنيابة عنا.
 .د عدم السماح ألي شخص آخر غيره باستخدام البطاقة .
ً
مالـــكا لتلـــك
 .ذعـــدم اســـتخدام البطاقـــة لـــدى مؤسســـة الخدمـــة إذا كان عضـــو البطاقـــة و/أو الشـــركة
المؤسســـة.
 .ر عدم استخدام البطاقة لتمويل أو لتلبية متطلبات رأس المال الخاص بعملعضو البطاقة.
 .زمالحظـــة أنـــه و/أو الشـــركة سيقوم/ســـتقوم بســـداد كافـــة المبالـــغ لنـــا والتـــي تـــم تقييدهـــا علـــى
الحســاب بغــض النظــر عــن مــا اذا تــم التوقيــع علــى قســيمة البيــع أو الســحب النقــدي مــن ِقبلعضــو
البطاق ــة.
.سمالحظ ــة انن ــا ل ــن نتحم ــل أي مس ــؤولية تتعل ــق بوق ــوع أي خس ــاره أو ض ــرر عل ــى عض ــو البطاق ــة أو
الش ــركة نات ــج (بش ــكل مباش ــر أو غي ــر مباش ــر) ع ــن رف ــض النفق ــات ف ــي مؤسس ــة الخدم ــة.
.شيجب مالحظة أن عدم االلتزام بأحكام هذه االتفاقية قد يؤدي إلى:
 .iإلغاء  /تعليق البطاقة بدون إخطار من ِقبلنا.
 .iiخفض الحدود االئتمانية بدون إخطار من ِقبلنا.
ً
سلبا على سجل االئتمان والقدرة على الحصول على تسهيالت ائتمانية جديدة.
 .iiiالتأثير
 .ivالتقاضي في حال عدم سداد عضو البطاقة لمستحقاته.
 .vزيادة العبئ المالي على عضو البطاقة و /أو الشركة نتيجة للرسوم والنفقات.
 .viالخســائر الماليــة نتيجــة العمليــات غيــر الصحيحــة بســبب عــدم إبــاغ عضــو البطاقــة و/أو الشــركة عــن ضيــاع
أو س ــرقة البطاق ــة عل ــى الف ــور.

.ص عـــدم إعـــادة بيـــع أو إرجـــاع أي مـــن البضائـــع أو التذاكـــر أو الخدمـــات التـــي تحصـــل عليهـــا بإســـتعمال
البطاق ــة بقص ــد الحص ــول عل ــى قيمته ــا النقدي ــة ،إال أن ــه يمكن ــك إع ــادة البضائ ــع أو التذاك ــر م ــن أج ــل
قيــد قيمتهــا لحســاب البطاقــة إذا مــا قبلــت مؤسســة الخدمــة بذلــك .كمــا يتعهــد عضــو البطاقــة بــأن
يتص ــرف بحس ــن ني ــة ف ــي جمي ــع األوق ــات فيم ــا يتعل ــق باس ــتخدام البطاق ــة ف ــي جمي ــع المعام ــات
وتعاملــه معنــا وأال تســتخدم البطاقــة ألي غــرض غيــر قانونــي أو غيــر أخالقــي .ويحظــر عليــه اســتخدام
البطاقــة فــي شــراء بضائــع أو خدمــات محــددة مثــل المشــروبات الكحوليــة أو لحــم الخنزيــر والمنتجــات
التـــي يوجـــد بهـــا لحـــم الخنزيـــر والمقامـــرة والمـــواد اإلباحيـــة أو أنشـــطة أخـــرى غيـــر مشـــروعة وفقـــا
ألح ــكام الش ــريعة اإلس ــامية .وعلي ــه التأك ــد م ــن ع ــدم اس ــتخدام البطاق ــة لتنفي ــذ معام ــات تتع ــارض
أو تس ــيء أو تك ــون محظ ــورة وفق ــا ألح ــكام الش ــريعة االس ــامية.
.ضيكـــون مـــن حقنـــا فـــي أي وقـــت اذا اعتبرنـــا حســـب تقديرنـــا المطلـــق أن اســـتخدام عضـــو البطاقـــة
للبطاقــة يعــد غيــر مناســب أو يشــكل خطــر علــى عضــو البطاقــة أو علينــا بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل
المث ــال ال الحص ــر عن ــد مخالف ــة عض ــو البطاق ــة للفق ــرة ( 3س) ،أن نق ــوم ب ــدون س ــبب أو اخط ــار ودون
أي مس ــؤولية علين ــا وس ــواء كان ــت البطاق ــة وصل ــت ال ــى الح ــد االئتمان ــي أو ال ،بس ــحب وتقيي ــد ح ــق
عض ــو البطاق ــة ف ــي اس ــتخدام البطاق ــة ورف ــض إج ــازة أي عملي ــة.
 .4الحساب
 .أعندم ــا نس ــمح بالعملي ــة ل ــدى مؤسس ــة الخدم ــة فإنن ــا نفت ــرض أن العملي ــة س ــوف تت ــم وس ــنقوم تبع ــا
لذلـــك بتخفي ــض مبل ــغ االئتم ــان المت ــاح لعض ــو البطاق ــة وللش ــركة.
 .بيمكننـــا عـــدم الموافقـــة علـــى أي عمليـــة بمـــا فـــي ذلـــك الســـحوبات النقديـــة دون إرســـال أي إخطـــار أو
تســـبيب إلـــى عضـــو البطاقـــة أو الشـــركة.
 .تف ــي ح ــال علمن ــا ب ــأي عملي ــات مش ــكوك فيه ــا أو احتيالي ــة تت ــم عل ــى البطاق ــة ،يح ــق لن ــا ايق ــاف البطاق ــة
لحماي ــة مصلح ــة عض ــو البطاق ــة ومصلحتن ــا.

 .5النفقات بالعملة األجنبية
 .أأ	.كافـــة العمليـــات( ،بمـــا فـــي ذلـــك الســـحوبات النقديـــة) التـــي يتـــم تحميلهـــا علـــى الحســـاب
بعم ــات غي ــر الري ــال الس ــعودي (العمل ــة الت ــي تص ــدر به ــا فات ــورة الحس ــاب) س ــيتم تحويله ــا إل ــى الري ــال
ً
ـتنادا إلــى األســعار الســائدة بيــن المصــارف التــي يتــم اختيارهــا مــن المصــادر المعتــادة فــي
الســعودي اسـ
المجـــال المصرفـــي كمـــا هـــي عليـــه فـــي يـــوم العمـــل الـــذي يســـبق تاريـــخ إجـــراء العمليـــة.
 .ببع ــد تحوي ــل مبل ــغ العملي ــة إل ــى العمل ــة الت ــي تص ــدر به ــا فات ــورة الحس ــاب ،س ــوف يتحملعض ــو البطاق ــة
رس ــوم التحوي ــل المصرف ــي الخاص ــة بالمبل ــغ المح ــول بالس ــعر المنص ــوص علي ــه ف ــي المرف ــق “أ” م ــن
هــذه االتفاقيــة .يتــم التحويــل فــي التاريــخ الــذي يتــم فيــه قيــد العمليــة علــى الحســاب وقــد ال يكــون هــذا
نفــس التاريــخ الــذي جــرت فيــه العمليــة لــدى مؤسســة الخدمــة .ســوف يتــم تحويــل كافــة العمليــات التــي
ً
أوال إل ــى ال ــدوالر األمريك ــي قب ــل تحويله ــا
تت ــم بعم ــات غي ــر عمل ــة فات ــورة الحس ــاب أو ال ــدوالر األمريك ــي
إل ــى العمل ــة الت ــي تص ــدر به ــا فات ــورة الحس ــاب .أم ــا المبال ــغ الت ــي يت ــم تحويله ــا م ــن قب ــل أط ــراف أخ ــرى
مس ــتقلة ،ف ــإن الفواتي ــر تص ــدر فيه ــا وفق ـ ًـا ألس ــعار ه ــذه األط ــراف.

 .6الرسوم والنفقات
 .أجمي ــع الرس ــوم والنفق ــات واردة بالتفصي ــل ف ــي الملح ــق «ـ ــأ» م ــن ه ــذه االتفاقي ــة .ل ــن يت ــم تحميلعض ــو
البطاقـــة أي رســـوم إضافيـــة غيـــر تلـــك الرســـوم والنفقـــات الـــواردة فـــي الملحـــق «أ» وتلـــك التـــي يتـــم
نش ــرها عل ــى موقعن ــا اإللكترون ــي كم ــا ه ــو مح ــدد ف ــي الفق ــرة التالي ــة.
 .بف ــي حال ــة زي ــادة أي م ــن الرس ــوم والنفق ــات ،س ــنقوم بتوجي ــه إخط ــار مس ــبق إل ــى الش ــركة مدت ــه  60ي ــوم
تقويمــي علــى األقــل بنشــر قائمــة محدثــة للرســوم والنفقــات علــى موقعنــا اإللكترونــي وبإرســال رســالة
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بري ــد الكترون ــي عل ــى عن ــوان البري ــد اإللكترون ــي للش ــركة الت ــي قام ــت باإلفص ــاح عن ــه لن ــا .أم ــا ف ــي حال ــة
ـارا بذل ــك .وس ــنحفظ قائم ــة محدث ــة
خف ــض أي رس ــوم ونفق ــات فق ــد ال نوج ــه إل ــى عض ــو البطاق ــة إخط ـ ً
للرس ــوم عل ــى موقعن ــا اإللكترون ــي.
 .تس ــيتم تحمي ــل رس ــوم الس ــحوبات النقدي ــة عل ــى الحس ــاب ف ــي تاري ــخ قي ــد عملي ــة (عملي ــات) الس ــحوبات
النقدي ــة.
 .ثيج ــوز لن ــا تحميلعض ــو البطاق ــة تكالي ــف التحقي ــق ف ــي العملي ــة المتن ــازع عليه ــا عل ــى النح ــو المح ــدد ف ــي
الملح ــق “أ” .و وف ــي ح ــال ثب ــت تحقيقن ــا أن عض ــو البطاق ــة ل ــم يق ــم بالعملي ــة المتن ــازع عليه ــا ،س ــوف
ن ــرد ه ــذه الرس ــوم إلي ــه.
 .جس ــوف يت ــم تحمي ــل رس ــم إداري عل ــى الحس ــاب بنف ــس الس ــعر ال ــوارد ف ــي الملح ــق “أ” .وس ــيتم قي ــد
الرســـم اإلداري علـــى الحســـاب فـــي يـــوم اصـــدار كشـــف الحســـاب.
 .حيجــوز لنــا حســب تقديرنــا المطلــق مكافئــة عضــو البطاقــة بقيــد مبلــغ مســاوي للرســم اإلداري أو جــزء منــه
لصالــح رصيــد بطاقتــه.
 .خيج ــوز لن ــا تحميلعض ــو البطاق ــة رس ــوم تحصي ــل حس ــب الس ــعر ال ــوارد ف ــي الملح ــق “أ” إذا أصب ــح رصي ــد
البطاق ــة مس ــتحق األداء وغي ــر مدف ــوع لم ــدة ثالث ــة ( )3ش ــهور أو أكث ــر.

 .أنحن غير مسؤولون عن اآلتي:
 .iأي عدم قبول للبطاقة أو الطريقة التي قبلت بها البطاقة أو لم تقبل بها
 .iiاإلخف ــاق ف ــي تطبي ــق أي الت ــزام ضم ــن ه ــذه اإلتفاقي ــة ،إذا كان ــت ناتج ـ ًـا ع ــن عط ــل بنظ ــام الكمبيوت ــر أو
إخف ــاق ف ــي معالج ــة البيان ــات أو خط ــأ ف ــي معالج ــة التاري ــخ أو نتيج ــة الض ــراب عمال ــي أو أي ح ــد آخ ــر خ ــارج
ع ــن س ــيطرتنا
 .iiiأي خسائر أو أضرار غير مباشرة أو خاصة أو استثنائية ناشئة عن هذه اإلتفاقية

 .10إنهاء هذه االتفاقية
 .أيمك ــن لعض ــو البطاق ــة أو الش ــركة إنه ــاء ه ــذه اإلتفاقي ــة ف ــي أي وق ــت م ــن األوق ــات وذل ــك ب ــأن يعي ــدوا
إلين ــا كاف ــة البطاق ــات الت ــي زودناه ــم به ــا وإبالغن ــا عب ــر وس ــائل اتص ــال موثق ــة يطلب ــون بموجب ــه إنه ــاء
هـــذه اإلتفاقيـــة .ولـــن ننهـــي هـــذه اإلتفاقيـــة إال بعـــد قيـــام الشـــركة بتســـديد كافـــة المبالـــغ المســـتحقة
عل ــى عض ــو البطاق ــة لن ــا
 .بيمكنن ــا إنه ــاء ه ــذه اإلتفاقي ــة ف ــي أي وق ــت م ــن األوق ــات بتوجي ــه إخط ــار ف ــوري .وكبدي ــل لذل ــك يمكنن ــا أن
نمن ــع عض ــو البطاق ــة م ــن اس ــتخدام البطاق ــة .وعن ــد إنهائن ــا له ــذه اإلتفاقي ــة يج ــب عل ــى عض ــو البطاق ــة أو
الش ــركة س ــداد كاف ــة المبال ــغ المدين ــة ف ــي الحس ــاب لن ــا والت ــي تش ــمل العملي ــات والس ــحوبات النقدي ــة
الت ــي ت ــم الس ــماح به ــا ولك ــن ل ــم يت ــم قيده ــا عل ــى الحس ــاب

 .7الحد االئتماني
 .أالح ــد اإلئتمان ــي الف ــردي الش ــهري الس ــتخدام عض ــو البطاق ــة س ــيحدد م ــن قب ــل الش ــركة عن ــد التق ــدم بطل ــب
للحصــول علــى البطاقــة ويخضــع هــذا الحــد اإلئتمانــي لموافقتنــا ،كمــا يمكــن زيــادة أو تخفيــض الحــد بنــاء علــى
إش ــعار خط ــي م ــن المفوضي ــن بالتوقي ــع ع ــن الش ــركة م ــع الخض ــوع لموافقتن ــا ويج ــوز لن ــا بن ــاء عل ــى مح ــض
إرادته ــا تخفي ــض أو إلغ ــاء ح ــد االئتم ــان عن ــد ع ــدم اس ــتالم المبل ــغ المس ــتحق ف ــي تاري ــخ اس ــتحقاق الدف ــع.
ـاءا عل ــى طل ــب م ــن الش ــركة و حس ــب تقديرن ــا المطل ــق وق ــد تتباي ــن
 .بس ــوف تح ــدد الس ــحوبات النقدي ــة بن ـ ً
م ــن  %0م ــن الح ــد االئتمان ــي إل ــى ح ــد أقص ــى ق ــدره  %30م ــن الح ــد االئتمان ــي بح ــد أقص ــى ل ــكل عملي ــة
س ــحب عل ــى النح ــو المح ــدد ف ــي الملح ــق “ب” .ويج ــوز لن ــا تغيي ــر ح ــدود الس ــحب النق ــدي ب ــدون توجي ــه
إخط ــار مس ــبق إل ــى عض ــو البطاق ــة أو الش ــركة .كم ــا يك ــون مبل ــغ كل س ــحب نق ــدي خاضع ـ ًـا أيض ــا إل ــى ح ــد
الس ــحب اليوم ــي المطب ــق فيم ــا يتعل ــق بجه ــاز الص ــراف اآلل ــي المس ــتخدم ون ــوع البطاق ــة.

 .8كشوف الحسابات والمدفوعات
 .أســـوف نرســـل إلـــى عضـــو البطاقـــة والشـــركة (علـــى أســـاس اختيـــار الشـــركة لفواتيـــر الحســـاب وخيـــارات
التســوية) كشــوف حســابات شــهرية بالحســاب .وســوف يوضــح كل كشــف حســاب الرصيــد الحالــي وتاريــخ
اســتحقاق الدفــع .ويتطلــب عضــو البطاقــة ســداد الرصيــد الحالــي شـ ً
ـهريا بالكامــل بحلــول تاريــخ اســتحقاق
الدف ــع .الش ــركة تتحم ــل الش ــركة بمفرده ــا مس ــئولية الس ــداد بموج ــب الفق ــرة (3ك).
 .ب يجـــب أن يكـــون ســـداد عضـــو البطاقـــة للدفعـــة المســـتحقة عليـــه لنـــا بالعملـــة التـــي يصـــدر بهـــا كشـــف
الحســـاب:
.i

ف ــي ح ــال الس ــداد ب ــأي عمل ــة أخ ــرى ،يج ــوز لن ــا تحوي ــل العمل ــة وتطبي ــق رس ــوم تحوي ــل العم ــات األجنبي ــة
وفقـــا للبنـــود ( 5أ) و ( 5ب) علـــى التوالـــي.

 .iiيتــم اعتبــار أنــه قــد تــم اســتالم المدفوعــات فقــط مــن قبلنــا وتصبــح هــذه المبالــغ متاحــة لعضــو البطاقــة
لعمليات أخرى فقط بعد إضافة هذه المبالغ في حساب البطاقة.
 .iiiيج ــب أن يك ــون أي ش ــيك ت ــم إيداع ــه مقب ــول بغ ــرض س ــداد الدفع ــات المس ــتحقة بمج ــرد مقاص ــة الش ــيك،
ودفع العائدات لنا من البنك الصادر عنه الشيك وإيداعها في حساب البطاقة.
 .ivاذا ت ــم اس ــتالم الدفع ــة بعمل ــة غي ــر العمل ــة الت ــي يص ــدر به ــا كش ــف الحس ــاب ،يت ــم قي ــد المبل ــغ المدف ــوع
بحســاب البطاقــة فقــط بعــد اســتالمنا األمــوال المطلوبــة وتحويلهــا إلــى العملــة التــي يصــدر بهــا كشــف
الحساب وإيداعها في حساب البطاقة.
 .تس ــوف نقي ــد للحس ــاب قيم ــة الرصي ــد المس ــتحق عن ــد اس ــتالمنا قيم ــة المبال ــغ المس ــتحقة ولي ــس عن ــد
إرس ــالها .وس ــوف ن ــوزع المبال ــغ المس ــتلمة حس ــب الترتي ــب التال ــي أو أي أولوي ــة س ــداد أخ ــرى نعتبره ــا
مناســـبة:
ً
أوال بتسديد أي رسوم ونفقات مقيدة على كشوف الحساب السابقة.
 .iسنقوم
 .iiثم سنقوم بتسديد أي عمليات سحوبات نقدية مقيدة على كشوف الحساب السابقة.
 .iiiثم سنقوم بتسديد أي عمليات مدينة (غير السحوبات النقدية) على كشوف الحساب السابقة.
 .ivثم سنقوم بتسديد أي رسوم ونفقات مقيدة على كشف الحساب الحالي.
.v

ثم سنقوم بتسديد أي عمليات سحوبات نقدية مقيدة على كشف الحساب الحالي.

 .viثم سنقوم بتسديد أي عمليات سحب مدينة (غير نقدية) مقيدة على كشف الحساب الحالي.
 .ثيج ــب أن تك ــون الش ــيكات وس ــندات الدف ــع باالط ــاع المرس ــلة إلين ــا لس ــداد المس ــتحقات قابل ــة للس ــحب
والدفـــع فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية .ويجـــب ســـداد الشـــيكات لصالـــح “أمريـــكان إكســـبريس
الســـعودية ويجـــب التأشـــير عليهـــا بعبـــارة “تـــودع فـــي حســـاب المســـتفيد”.
 .ج يك ــون عض ــو البطاق ــة مس ـ ً
ـؤول ع ــن أي تعليم ــات مباش ــرة ص ــادرة بخص ــوص الحس ــاب .كم ــا يج ــب تس ــوية
أي نزاع ــات بي ــن عض ــو البطاق ــة وبي ــن البن ــك بش ــكل مباش ــر.
 .حيج ــب عل ــى عض ــو البطاق ــة إب ــاغ م ــزودو الخدم ــة مباش ــرة ب ــأي تغيي ــر ف ــي رق ــم البطاق ــة أو تغيي ــر تاري ــخ
االنته ــاء م ــن أج ــل أي خدم ــات إكتت ــاب الت ــي ربم ــا وقع ــت عليه ــا الس ــتخدام البطاق ــة .ويج ــب عل ــى عض ــو
البطاق ــة إب ــاغ م ــزودو الخدم ــة ب ــأي تغيي ــر ف ــي رق ــم البطاق ــة أو تاري ــخ اإلنته ــاء حت ــى ل ــو ت ــم تغيي ــر رق ــم
البطاقــة أو تاريــخ اإلنتهــاء مــن ِقبلنــا .وفــي هــذه الحــاالت ،لــن نكــون مســؤولين عــن أي نزاعــات بيــن عضــو
البطاق ــة وبي ــن م ــزودي الخدم ــة.
 .خفــي حــال أدت المدفوعــات أو األمــوال المســتردة الخاصــة بـــالشركة أو بـــعضو البطاقــة التــي يتــم إعدادهــا
م ــن ِقب ــل التج ــار إل ــى رصي ــد ائتم ــان أكث ــر م ــن  50.000دوالر أمريك ــي ،س ــوف ن ــرد إل ــى عض ــو البطاق ــة
يوم ــا.
الرصي ــد الزائ ــد ع ــن  50.000دوالر أمريك ــي ف ــي غض ــون 60
ً

 .ديوافـــق ويفهـــم عضـــو البطاقـــة و الشـــركة أنـــه ســـوف يتـــم إرســـال كشـــف الحســـاب الشـــهري الخـــاص
بالحس ــاب عب ــر البري ــد اإللكترون ــي إل ــى عن ــوان البري ــد اإللكترون ــي ال ــذي قدم ــه .ف ــي ح ــال ع ــدم تزويدن ــا
بعن ــوان بري ــد إلكترون ــي ،س ــوف يت ــم إرس ــال كش ــف حس ــاب مطب ــوع إل ــى أي م ــن العن ــوان الش ــخصي
لعضـــو البطاقـــة أو عنـــوان عملـــه.
.i

تصب ــح كاف ــة النفق ــات مس ــتحقة الدف ــع ح ــال إس ــتالم الكش ــف الش ــهري م ــن خ ــال الش ــركة .يج ــب عل ــى
ً
حـــاال لـــدى عـــدم إســـتالمها للكشـــف الشـــهري فـــي موعـــده المتوقـــع.
الشـــركة اإلتصـــال بنـــا

 .iiق ــد نقب ــل بمح ــض إرادتن ــا دفع ــات متأخ ــرة أو جزئي ــة كدفع ــات لس ــداد كام ــل المطلوب ــات أو دفع ــات به ــدف
حـــل خـــاف مـــا ،إال أن ذلـــك ال يعنـــي التنـــازل أو الموافقـــة علـــى تغييـــر أي مـــن حقوقنـــا بموجـــب هـــذه
ً
طبقـــا للقانـــون.
اإلتفاقيـــة أو
 .ذنحتفظ بحقنا بإتخاذ إجراءات جنائية في حالة وقف الشيك عن الدفع أو عدم دفعه.

 .9اإلستفسارات
ً
فـــورا إذا كانـــت لـــدى عضـــو البطاقـــة أو الشـــركة أي إستفســـارات بخصـــوص
 .أيرجـــى إعالمنـــا
كشـــف الحســـاب الشـــهري ،و فـــي أي حـــال يجـــب أن تكـــون فـــي وقـــت ال يتجـــاوز شـــهر مـــن
تاريـــخ كشـــف الحســـاب .عنـــوان المراســـلة الخـــاص بنـــا هـــو أمريـــكان إكســـبريس الســـعودية ،
ص.ب .رقـــم  ،6624الريـــاض  ،11452المملكـــة العربيـــة الســـعودية .االتصـــال بنـــا علـــى الهاتـــف
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 .بال نتحم ــل أي مس ــؤولية ع ــن الس ــلع والخدم ــات الت ــي يق ــوم عض ــو البطاق ــة بش ــرائها باس ــتخدام البطاق ــة.
وبمج ــرد اس ــتخدام البطاق ــة ف ــي ش ــراء الس ــلع أو الخدم ــات ،ال يمكنن ــا إلغ ــاء تل ــك التكلف ــة إال بموافق ــة
مؤسســـة الخدمـــة أو بائـــع الســـلع والخدمـــات .وفـــي جميـــع األحـــوال ،يجـــب علـــى عضـــو البطاقـــة و/أو
الش ــركة االس ــتمرار ف ــي دف ــع الرصي ــد الحال ــي لن ــا الموض ــح عل ــى كش ــف الحس ــاب الش ــهري .كم ــا يج ــب
تس ــوية أي ن ــزاع بي ــن عض ــو البطاق ــة و/أو الش ــركة وبي ــن مؤسس ــة الخدم ــة بصف ــة مباش ــرة فيم ــا بينه ــم.
 .تيرج ــى المالحظ ــة أنن ــا ال نضم ــن الب ــت ف ــي أي إستفس ــارات تك ــون ل ــدى عض ــو البطاق ــة أو الش ــركة ع ــن
النفق ــات الت ــي مض ــى عليه ــا أكث ــر م ــن  90ي ــوم.
 .ثوعندمـــا يعتـــرض عضـــو البطاقـــة أو الشـــركة علـــى نفقـــة مـــا ،ســـنقوم بمحـــض إرادتنـــا بإجـــراء التحقيـــق
وباإلستفســـار نيابـــة عنـــه مـــن مؤسســـة الخدمـــة والحصـــول علـــى الوثائـــق الداعمـــة المتعلقـــة بالنفقـــة
المتنـــازع عليهـــا.

 .تباســتثناء مــا تنــص عليــه الفقــرة ( 13ب) مــن هــذه اإلتفاقيــة ،فســوف يبقــى عضــو البطاقــة و/أو الشــركة
ً
مسؤوال/مس ــؤولة ع ــن كاف ــة العملي ــات أو العملي ــات غي ــر المفوض ــة الت ــي تت ــم فيم ــا يتعل ــق بالحس ــاب.
ً
ملـــكا لنـــا وعلـــى عضـــو البطاقـــة إعادتهـــا الينـــا عنـــد الطلـــب .ويجـــوز لنـــا أن نبطـــل حـــق
 .ثتظـــل البطاقـــة
إس ــتعماله له ــا بص ــورة كلي ــة أو فيم ــا يتعل ــق بعملي ــة مح ــددة ف ــي أي وق ــت بمح ــض اختيارن ــا وب ــدون إخط ــار
عض ــو البطاق ــة أو الش ــركة بذل ــك
 .جإذا ألغينـــا البطاقـــة بســـبب إخـــال مـــن جانبــــعضو البطاقـــة أو مـــن جانبــــالشركة بأحـــكام وشـــروط هـــذه
اإلتفاقي ــة ل ــن يح ــق لعض ــو البطاق ــة أو الش ــركة الحص ــول عل ــى أي ج ــزء م ــن الرس ــوم الس ــنوية ، .ولك ــن إذا
الغينــا البطاقــة فــي أي ظــروف أخــرى فإننــا ســنعيد جــزء مــن الرســم الســنوي وذلــك بمــا يتناســب مــع عــدد
األش ــهر المتبقي ــة م ــن م ــدة العضوي ــة ف ــي البطاق ــة
 .حيمكن إلغاء البطاقة بموجب طلب من عضو البطاقة أو من الشركة
 .خيج ــوز لن ــا إدراج البطاق ــات الملغي ــة ف ــي نش ــرة اإللغ ــاء الخاص ــة بأمري ــكان إكس ــبريس أو إع ــام مؤسس ــات
الخدم ــة به ــذا االلغ ــاء ،و عل ــى عض ــو البطاق ــة تس ــليم البطاق ــة الملغي ــة أو المنتهي ــة لمؤسس ــة الخدم ــة
إذا م ــا طلب ــت المؤسس ــة ذل ــك
 .ديجـــب علـــى عضـــو البطاقـــة عـــدم اســـتخدام البطاقـــة بعـــد إلغائهـــا أو إنتهـــاء مـــدة ســـريانها .وأي نفقـــات
تترت ــب م ــن ج ــراء إس ــتعمال البطاق ــة م ــن ِقبل ــه أو بتفوي ــض من ــه م ــن بع ــد اإللغ ــاء أو إنته ــاء الم ــدة تقي ــد
عل ــى حس ــاب البطاق ــة
 .ذلديــك الحــق فــي إلغــاء االتفاقيــة ،دون تكبــد أي رســوم ،فــي غضــون  10أيــام مــن تلقــي بطاقــة الشــركات
إال إذا قمــت بتفعيــل البطاقــة.

 .11تجديد البطاقة
 .أ يفوضنا عضو البطاقة والشركة بتجديد البطاقات قبل انتهاء مدة صالحياتها
 .بمــا لــم تنتهــي مــدة هــذه االتفاقيــة ،فإننــا قــد نرســل إلــى عضــو البطاقــة مــن حيــن آلخــر بطاقــات مجــددة
أو بديلــة

 .12الوفاة أو اإلفالس
بالنسبة للعقود الموقعة قبل  1أكتوبر -: 2018
6
أ.

فـــي حالـــة الوفـــاة ،ال قـــدر اللـــه ،ســـيحق لنـــا مطالبـــة الورثـــة الشـــرعيين علـــى الفـــور بســـداد كامـــل
المبلـــغ المســـتحق علـــى حســـابك.

ب .ف ــي ح ــال إع ــان إفالس ــك فس ــوف تصب ــح جمي ــع المبال ــغ المس ــتحقة عل ــى الحس ــاب واجب ــة الدف ــع
عل ــى الف ــور.
ج .إذا فقـــدت أو تخليـــت عـــن إقامتـــك فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية أو غـــادرت المملكـــة العربيـــة
الســـعودية بصفـــة نهائيـــة ،ســـيحق لنـــا إلغـــاء بطاقتـــك وغلـــق حســـابك.
بالنسبة للعقود الموقعة في  1أكتوبر  2018أو بعده-:
أ.

فــي حالــة الوفــاة أو العجــز الكلــي ،ال قــدر اللــه ،ســتعفى مــن مســؤوليتك عــن أي مبلــغ مســتحق لنــا
إال إذا كان س ــبب الوف ــاة أو العج ــز نات ــج ع ــن:

.I

ـل ،أو مخت ـ ً
تعم ــد إصاب ــة ال ــذات ،أو محاول ــة االنتح ــار – س ــواء كان الش ــخص عاق ـ ً
ـل عقلي ـ ًـا -ف ــي ذل ــك
الوقـــت.

 .IIالكوارث الطبيعية.
 .IIIق ــرارات المحكم ــة ،أو الس ــلطة القضائي ــة المختص ــة بموج ــب األنظم ــة الس ــارية ف ــي المملك ــة العربي ــة
الس ــعودية.
 .IVتعاطي الكحول أو المخدرات أو العقاقير غير النّ ظامية.
أي رياضـــة ،أو ُمنافســـة خطـــرة كاالشـــتراك فـــي ســـباقات الخيـــل أو
 .Vاالشـــتراك أو التدريـــب علـــى ّ
ســـباقات الســـيارات.
 .VIوفاة أو إصابة ناشئة عن طبيعة العمل.
 .VIIم ــا ينت ــج بس ــبب أو ينش ــأ ع ــن أو تك ــون س ــاهمت في ــه األس ــلحة النووي ــة أو اإلش ــعاعات النووي ــة أو
التل ــوث باإلش ــعاع م ــن أي وق ــود أو أي ــة نفاي ــات نووي ــة ناتج ــة ع ــن احت ــراق وق ــود ن ــووي ،والح ــرب أو
الغ ــزو أو أعم ــال الع ــدوان األجنب ــي أو األعم ــال العدواني ــة أو األعم ــال ش ــبه الحربي ــة ،وأعم ــال التخري ــب
واإلره ــاب الت ــي يرتكبه ــا ش ــخص أو أش ــخاص يعمل ــون بصف ــة منف ــردة أو نياب ــة ع ــن أو عل ــى صل ــة
ب ــأي منظم ــة إرهابي ــة.
ب .ف ــي ح ــال إع ــان إفالس ــك فس ــوف تصب ــح جمي ــع المبال ــغ المس ــتحقة عل ــى الحس ــاب واجب ــة الدف ــع
عل ــى الف ــور.
ج .إذا فقـــدت أو تخليـــت عـــن إقامتـــك فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية أو غـــادرت المملكـــة العربيـــة
الســـعودية بصفـــة نهائيـــة ،ســـيحق لنـــا إلغـــاء بطاقتـــك وغلـــق حســـابك.
 .13حفظ البطاقة ورقم التعريف الشخصي
 .أيج ــب عل ــى عض ــو البطاق ــة ( )1االعتن ــاء بالبطاق ــة و ( )2التأك ــد م ــن أنه ــا ف ــي وض ــع آم ــن ،وع ــدم الس ــماح
ألي شــخص آخــر باســتخدامها .و( )3الحــرص علــى ســرية الرقــم الشــخصي .وعــدم كتابــة الرقــم الشــخصي
علــى البطاقــة أو أي شــيء يحفظــه عضــو البطاقــة عــادة مــع البطاقــة .وعلــى عضــو البطاقــة عــدم تدويــن
رق ــم التعري ــف الش ــخصي
 .بفـــي حـــال فقـــدان البطاقـــة أو تلفهـــا أو ســـرقتها أو إذا اكتشـــف شـــخص آخـــر رقـــم التعريـــف
الشـــخصي ،يجـــب علـــى عضـــو البطاقـــة االتصـــال بنـــا فـــورا علـــى :الهاتـــف  9200 26 391أو
 +966 11 292 6661إذا ق ــام عض ــو البطاق ــة بذل ــك ف ــإن عض ــو البطاق ــة والش ــركة ل ــن يتحم ــا مس ــؤولية
الخس ــائر الناجم ــة ع ــن اس ــتخدام أي ش ــخص آخ ــر للبطاق ــة .و لك ــن س ــوف يك ــون عض ــو البطاق ــة و الش ــركة
ً
مسؤوال/مس ــؤولة ع ــن كاف ــة العملي ــات (بم ــا فيه ــا الس ــحوبات النقدي ــة) الت ــي تت ــم باس ــتخدام البطاق ــة
مـــن ِقبـــل أي شـــخص حصـــل علـــى البطاقـــة بـــإذن منـــه .إذا مـــا قـــام عضـــو البطاقـــة باســـترداد البطاقـــة
المفق ــودة /المس ــروقة بع ــد ذل ــك ،يج ــب علي ــه ع ــدم اس ــتخدامها .وعل ــى عض ــو البطاق ــة القي ــام بإت ــاف
البطاق ــة المس ــتردة بتقطيعه ــا نصفي ــن
2

 .ت يق ــوم عض ــو البطاق ــة والش ــركة بتعويضن ــا بش ــكل كام ــل ع ــن أي مس ــؤولية (مدني ــة أو جنائي ــة) أو خس ــائر
أو مصروف ــات أو تكالي ــف أو أض ــرار ق ــد تنش ــأ نتيج ــة فق ــدان أو س ــوء اس ــتخدام البطاق ــة ،وف ــى حال ــة (أ)
فقـــدان البطاقـــة وعـــدم إبالغنـــا بذلـــك بشـــكل فـــوري أو (ب) فقـــدان البطاقـــة وســـوء اســـتخدامها قبـــل
إبالغن ــا .ف ــي ه ــذه الحال ــة س ــيكون الح ــد األقص ــى للمس ــؤولية ه ــو الح ــد االئتمان ــي المت ــاح أو إجمال ــي
قيمـــة العمليـــات غيـــر المصـــرح بهـــا أيهمـــا أقـــل .وإذا كان لـــدى عضـــو البطاقـــة رصيـــد ائتمانـــي فـــي
الحس ــاب ،سيش ــمل “الح ــد االئتمان ــي المت ــاح” كال م ــن الح ــد االئتمان ــي و الرصي ــد االئتمان ــي المس ــتحق
ف ــي الحس ــاب
 .ثإذا قـــام عضـــو البطاقـــة بإبالغنـــا فـــور اكتشـــاف أي عمليـــات احتياليـــة تمـــت باســـتخدام البطاقـــة لـــدى
مؤسس ــات الخدم ــة القائم ــة عل ــى اإلنترن ــت الت ــي تع ــرض عالم ــة ‘’ضم ــان الحماي ــة ض ــد االحتي ــال عل ــى
اإلنترنـــت’’ وألتـــزم بأحـــكام هـــذه االتفاقيـــة ،فلـــن يكـــون عضـــو البطاقـــة أو الشـــركة مســـؤولين عـــن أي
عملي ــات .ف ـ ً
ـورا تعن ــي ف ــور عل ــم عض ــو البطاق ــة ولك ــن ف ــي موع ــد ال يتج ــاوز  30ي ــوم م ــن اس ــتالم كش ــف
الحســـاب الشـــهري
 .جف ــي حال ــة الت ــزام عض ــو البطاق ــة والش ــركة به ــذه االتفاقي ــة ،يج ــوز اص ــدار بطاق ــة بديل ــة لعض ــو البطاق ــة
حس ــب تقديرن ــا المطل ــق بالرس ــوم المعم ــول به ــا
ً
فورا غي حال تغيير عنوانه أو محل عمله
 .حيلزم على عضو البطاقة أو الشركة إخطارنا

.14المسؤوليات والتعويضات
 .أنح ــن غي ــر مس ــؤولون إذا قام ــت مؤسس ــة الخدم ــة بع ــدم قب ــول البطاق ــة .وإذا وافق ــت مؤسس ــة الخدم ــة
عل ــى رد المبل ــغ لعض ــو البطاق ــة فس ــوف نخص ــم م ــن الحس ــاب فق ــط عندم ــا نس ــتلم ه ــذا المبل ــغ م ــن
مؤسس ــة الخدم ــة
 .بسوف نرد فقط المبالغ المحملة بالخطأ على الحساب
 .تيوافق عضو البطاقة والشركة على التعاون معنا في أي تحقيق قد نرغب في إجراءه
 .ثإننا غير مسؤولون عن:
i.iعدم قبول البطاقة أو طريقة قبولها أو رفضها
iiiiالعج ــز ع ــن تنفي ــذ التزامن ــا بموج ــب ه ــذه اإلتفاقي ــة نتيج ــة لخل ــل األنظم ــة أو خل ــل ف ــي معالج ــة البيان ــات أو
ص ــراع ف ــي العم ــل أو أي ح ــدث خ ــارج ع ــن نط ــاق س ــيطرتنا
iiiiiاألضرار غير المباشرة أو الخاصة أو التبعية أو االستثنائية

 .15تغيير االتفاقية
 .أيجــوز لنــا تعديــل هــذه االتفاقيــة حســب تقديرنــا أو بموجــب توجيــه مــن الهيئــة الشــرعية عــن طريــق تقديــم
إخط ــار مس ــبق لعض ــو البطاق ــة مدت ــه  30يوم ــا ( 60يوم ــا ف ــي ح ــال تغيي ــر الرس ــوم) .وس ــيتم ع ــرض أح ــدث
نس ــخة م ــن ه ــذه االتفاقي ــة عل ــى صفحتن ــا عل ــى ش ــبكة اإلنترن ــت وتحت ــوي عل ــى أي تعدي ــل (تعدي ــات)
م ــن ه ــذا القبي ــل وتعتب ــر س ــارية المفع ــول وداخ ــل حي ــز التنفي ــذ الكام ــل تلقائي ــا بع ــد انته ــاء م ــدة االخط ــار
واســـتبدال و تعليـــق الحكـــم (األحـــكام) الســـابقة .كمـــا أن اســـتخدام البطاقـــة (البطاقـــات) أو حيازتهـــا بعـــد
م ــدة اإلخط ــار س ــوف يعتب ــر بمثاب ــة موافق ــة رس ــمية ومطلق ــة م ــن ط ــرف عض ــو البطاق ــة والش ــركة عل ــى
ه ــذه التعدي ــات عل ــى اإلتفاقي ــة
 .بفـــي حالـــة عـــدم قبـــول تلـــك التعديـــات مـــن قبـــل عضـــو البطاقـــة أو الشـــركة  ،يجـــوز لهـــم إنهـــاء هـــذه
االتفاقي ــة (ب ــدون تكب ــد رس ــوم إضافي ــة متعلق ــة باالتفاقي ــة المعدل ــة) ف ــي غض ــون  14ي ــوم م ــن اس ــتالم
إخط ــار عب ــر وس ــائل اتص ــال موثق ــة من ــا بإنه ــاء ه ــذه االتفاقي ــة .وس ــوف يس ــتمر عض ــو البطاق ــة والش ــركة
ملتزمي ــن بس ــداد المبال ــغ المدين ــة عل ــى عض ــو البطاق ــة حت ــى الس ــداد الكام ــل واس ــتالمنا كاف ــة المبال ــغ
المس ــتحقة ،إال أنن ــا س ــنعيد ج ـ ً
ـزءا م ــن الرس ــم الس ــنوي وبم ــا يتناس ــب م ــع ع ــدد األش ــهر المتبقي ــة م ــن
م ــدة العضوي ــة ف ــي البطاق ــة
 .تكم ــا يج ــوز لن ــا تحوي ــل حقوقن ــا أو مزايان ــا أو التزاماتن ــا بموج ــب ه ــذه االتفاقي ــة ف ــي أي وق ــت .وال يج ــوز
لعض ــو البطاق ــة أو الش ــركة تحوي ــل الحق ــوق أو المزاي ــا أو االلتزام ــات بموج ــب ه ــذه االتفاقي ــة

 .16الخصوصية والقانون المطبق
 .أ يوافق عضو البطاقة والشركة على االلتزام بجميع أنظمة رقابة الصرف السارية والمطبقة
 .ب ُيعمــل بأحــكام القوانيــن النافــذة فــي المملكــة العربيــة الســعودية فــي هــذه االتفاقيــة والواليــة القضائيــة
للجنــة الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات التمويليــة فــي مؤسســة النقــد العربــي السعودي(ســاما)
 .تويج ــوز لن ــا اتخ ــاذ إج ــراءات التحصي ــل عل ــى عض ــو البطاق ــة و/أو الش ــركة ف ــي أي والي ــة اختص ــاص قضائ ــي
أخ ــرى ق ــد يقي ــم فيه ــا عض ــو البطاق ــة والش ــركة
 .ثنق ــدم معلوم ــات االئتم ــان المتعلق ــة بعض ــو البطاق ــة أو الش ــركة للش ــركة الس ــعودية للمعلوم ــات االئتماني ــة
(ســـمة) بشـــكل دوري .وتوضـــح المعلومـــات المقدمـــة حالـــة آخـــر كشـــف حســـاب ،وتشـــمل المعلومـــات
المتعلقــة مــا إذا كان الحســاب منتظــم أو متأخــر فــي الســداد .وفــى حالــة كــون لحســاب متأخــرا فــي الســداد
ف ــي تاري ــخ التقري ــر وت ــم بع ــد ذل ــك انتظام ــه بالس ــداد ،فس ــيتم تحدي ــث حال ــة الحس ــاب أثن ــاء عم ــل التقري ــر
الش ــهري المقب ــل .كم ــا يت ــم تحدي ــث جمي ــع التغيي ــرات الطارئ ــة عل ــى الحال ــه ف ــي خ ــال فت ــره أقصاه ــا 30
يــوم عمــل .ولتجنــب أي تاريــخ ائتمانــي ســلبي لــدى الشــركة الســعودية للمعلومــات االئتمانيــة ،علــى عضــو
البطاق ــة والش ــركة المحافظ ــة عل ــى تس ــديد المبل ــغ المس ــتحق عل ــى الحس ــاب ف ــي تاري ــخ اس ــتحقاق الدف ــع.
تواف ــق الش ــركة وعض ــو البطاق ــة بموجب ــه عل ــى تزويدن ــا ب ــأي معلوم ــات نطلبه ــا إلنش ــاء و/أو إدارة الحس ــاب
والتســـهيالت لدينـــا وتحديـــث معلومـــات االتصـــال الخاصـــة بالشـــركة وعضـــو البطاقـــة إذا كانـــت هنـــاك أي
تغيي ــرات ،والت ــي ق ــد يت ــم طلبه ــا م ــن قبلن ــا ،كم ــا تفوضن ــا الش ــركة وعض ــو البطاق ــة بالحص ــول عل ــى وجم ــع
المعلومـــات التـــي تعـــد الزمـــة فيمـــا يتعلـــق بـــك وبحســـاباتك وتســـهيالتك لدينـــا أو المقرضيـــن اآلخريـــن
م ــع الس ــعودية للمعلوم ــات االئتماني ــة (”س ــمة”)،ومن خ ــال ش ــركه العل ــم ألم ــن المعلوم ــات (“عل ــم”)،
واإلفش ــاء ع ــن تل ــك المعلوم ــات إل ــى س ــمة أو عل ــم أو إل ــى أي جه ــة أخ ــرى معتم ــدة م ــن ِقب ــل مؤسس ــة
النق ــد العرب ــي الس ــعودي.
 .جتحدي ــث حال ــة الحس ــاب أثن ــاء عم ــل التقري ــر الش ــهري المقب ــل .كم ــا يت ــم تحدي ــث جمي ــع التغيي ــرات الطارئ ــة
ً
يومـــا .ولتجنـــب أي تاريـــخ ائتمانـــي ســـلبي لـــدى الشـــركة
علـــى حالتـــك فـــي خـــال فتـــره أقصاهـــا 30
الس ــعودية للمعلوم ــات االئتماني ــة ،علي ــك أن تحاف ــظ عل ــى تس ــديد المبل ــغ المس ــتحق عل ــى حس ــابك ف ــي
تاريـــخ اســـتحقاق الدفـــع .إنـــك توافـــق بموجبـــه علـــى تزويدنـــا بـــأي معلومـــات نطلبهـــا إلنشـــاء و/أو إدارة
حس ــاباتك وتس ــهيالتك لدين ــا وتحدي ــث المعلوم ــات الش ــخصية الخاص ــة ب ــك إذا كان ــت هن ــاك أي تغيي ــرات،
والتــي قــد يتــم طلبهــا مــن قبلنــا  ،كمــا تفوضنــا بالحصــول علــى وجمــع المعلومــات التــي تعــد الزمــة فيمــا
يتعل ــق ب ــك وبحس ــاباتك وتس ــهيالتك لدين ــا أو المقرضي ــن اآلخري ــن م ــع الس ــعودية للمعلوم ــات االئتماني ــة
(”س ــمة”)،ومن خ ــال ش ــركه العل ــم ألم ــن المعلوم ــات (“عل ــم”) ،واإلفش ــاء ع ــن تل ــك المعلوم ــات إل ــى
س ــمة أو عل ــم أو إل ــى أي جه ــة أخ ــرى معتم ــدة م ــن ِقب ــل مؤسس ــة النق ــد العرب ــي الس ــعودي.
 .حق ــد ال نحتف ــظ بالنس ــخ األصلي ــة لجمي ــع اإليص ــاالت وغيره ــا م ــن المس ــتندات األخ ــرى الت ــي يوق ــع عليه ــا
عضــو البطاقــة و/أو الشــركة فيمــا يتعلــق باســتخدام البطاقــة .ومــن سياســتنا االحتفــاظ بهــذه النســخ فــي
ص ــورة ميكروفيل ــم .وعلي ــه ف ــإن عض ــو البطاق ــة والش ــركة يوافق ــان بموجب ــه ب ــأن مث ــل ه ــذا الميكروفل ــم
ً
نســـخا عنـــه ســـوف تكـــون مقبولـــة مـــن قبلعضـــو البطاقـــة والشـــركة كبينـــة أمـــام القضـــاء إلثبـــات
و/أو
العملي ــات الت ــي تم ــت بواس ــطته والش ــركة وإن عض ــو البطاق ــة والش ــركة ل ــن يعترض ـ ًـا عل ــى االستش ــهاد
ً
به ــا كبين ــة .كم ــا يواف ــق عض ــو البطاق ــة عل ــى اس ــتخدام ه ــذا الميكروفل ــم أو النس ــخ نس ــخا للتحق ــق م ــن
صح ــة توقيع ــه ومطابقت ــه
 .خسنقوم بما يلي:
.i

إفش ــاء المعلوم ــات الخاص ــة بـ ــعضو البطاق ــة والش ــركة وبالحس ــاب وبالعملي ــات الت ــي تت ــم عل ــى الحس ــاب
(والتـــي قـــد تشـــمل تفاصيـــل الســـلع و/أو الخدمـــات التـــي تـــم شـــراؤها) إلـــى أي شـــركة مـــن مجموعـــة
ش ــركات أمري ــكان إكس ــبريس العالمي ــة (بم ــا فـــي ذل ــك المؤسس ــات األخ ــرى المص ــدرة للبطاق ــة) وإل ــى
أي ط ــرف آخ ــر يظه ــر اس ــمه أو ش ــعاره عل ــى البطاق ــة الص ــادرة لعض ــو البطاق ــة ،وألي ط ــرف آخ ــر مف ــوض
مـــن قبلعضـــو البطاقـــة والشـــركة  ،وإلـــى مـــن يقومـــوا بمعالجـــة البيانـــات لدينـــا وإلـــى ممولينـــا وإلـــى
المؤسس ــات الت ــي تقب ــل البطاق ــات لدف ــع قيم ــة الس ــلع و/أو الخدم ــات الت ــي يش ــتريها عض ــو البطاق ــة
والحص ــول عل ــى معلوم ــات م ــن ه ــذه األط ــراف ف ــي س ــبيل إدارة وخدم ــة الحس ــاب ،ومعالج ــة وتحصي ــل
الرس ــوم المقي ــدة عل ــى عض ــو البطاق ــة ،وإدارة أي فوائ ــد وبرام ــج تأميني ــة ينض ــم إليه ــا .وف ــي حال ــة قي ــام
عضــو البطاقــة بشــراء الســلع و/أو الخدمــات بالنيابــة عــن طــرف آخــر فــإن عضــو البطاقــة والشــركة يؤكــدان
علــى حصولهــم علــى موافقــة هــذا الطــرف اآلخــر فيمــا يتعلــق بإفشــاء بياناتــه لمجموعــة شــركات أمريــكان
إكس ــبريس العالمي ــة م ــن أج ــل تل ــك األغ ــراض

 .iiاســـتخدام المعلومـــات المتعلقـــة بــــعضو البطاقـــة والشـــركة والمعلومـــات المتعلقـــة بكيفيـــة اســـتخدام
عض ــو البطاق ــة للحس ــاب (م ــا ل ــم يطلبـ ــعضو البطاق ــة أو الش ــركة ع ــدم فع ــل ذل ــك) إلنت ــاج قوائ ــم به ــدف

اس ــتخدامها داخ ــل مجموع ــة ش ــركات أمري ــكان إكس ــبريس العالمي ــة (بم ــا ف ــي ذل ــك المؤسس ــات األخ ــرى
الت ــي تص ــدر البطاق ــة) وغيره ــا م ــن الش ــركات المخت ــارة م ــن أج ــل أن نق ــوم نح ــن أو تل ــك الش ــركات بإنت ــاج
أو تقديـــم عـــروض لعضـــو البطاقـــة (بالبريـــد أو بالهاتـــف) للمنتجـــات أو الخدمـــات التـــي قـــد تحـــوز علـــى
اهتمام ــه  .يمك ــن الحص ــول عل ــى ه ــذه المعلوم ــات المس ــتخدمة ف ــي إنت ــاج تل ــك القوائ ــم م ــن اس ــتمارة
طلـــب العضويـــة ومـــن المعلومـــات المتعلقـــة بالمـــكان الـــذي تســـتخدم فيـــه البطاقـــة والعمليـــات التـــي
يجريهـــا عضـــو البطاقـــة بالبطاقـــة ومـــن اإلســـتبيانات والبحـــوث (والتـــي قـــد تتطلـــب اإلتصـــال بــــعضو
البطاق ــة هاتفي ــا أو بالبري ــد) وم ــن المعلوم ــات الت ــي يمك ــن الحص ــول عليه ــا م ــن المص ــادر الخارجي ــة األخ ــرى
كالتجـــار والمؤسســـات التســـويقية
 .iiiتب ــادل المعلوم ــات ع ــن عض ــو البطاق ــة والش ــركة والحس ــاب م ــع وكاالت االئتم ــان المرجعي ــة والت ــي يمك ــن
تداوله ــا م ــع المؤسس ــات األخ ــرى عن ــد تقيي ــم اس ــتمارة الطل ــب المقدم ــة م ــن ِقبلعض ــو البطاق ــة أو م ــن
قبـــل أي مـــن أعضـــاء أســـرته للحصـــول علـــى االئتمـــان أو التســـهيالت األخـــرى ومـــن أجـــل منـــع االحتيـــال
واقتف ــاء أث ــر المديني ــن
 .ivإج ــراء تدقي ــق الوض ــع االئتمان ــي أثن ــاء وج ــود أي مبال ــغ مدين ــة م ــن ِقب ــل عض ــو البطاق ــة أو الش ــركة ف ــي
الحس ــاب (بم ــا ف ــي ذل ــك االتص ــال بالبن ــك ال ــذي يتعام ــل مع ــه عض ــو البطاق ــة أو المؤسس ــة الماليــة أو أي
محك ــم موث ــق) وإفش ــاء المعلوم ــات الخاص ــة بـ ــعضو البطاق ــة والش ــركة والحس ــاب إل ــى وكاالت التحصي ــل
والمحامي ــن م ــن أج ــل تحصي ــل الدي ــون المترتب ــة عل ــى الحس ــاب
 .viiإج ــراء المزي ــد م ــن تدقي ــق االئتم ــان وتحلي ــل المعلوم ــات الخاص ــة بـ ــعضو البطاق ــة و الش ــركة وبالعملي ــات
المقيـــدة فـــي الحســـاب للمســـاعدة فـــي إدارة الحســـاب والتصريـــح بالعمليـــات التـــي تتـــم عليـــه وتجنـــب
االحتيـــال
 .viiiمراقب ــة و/أو تس ــجيل مكالم ــات عض ــو البطاق ــة الهاتفي ــة ال ــواردة لدين ــا والص ــادرة من ــا إلي ــه س ــواء ت ــم ذل ــك
مــن ِقبلنــا أو مــن ِقبــل المؤسســات المرموقــة المختــارة مــن ِقبلنــا للتأكــد مــن توفيــر مســتوى مالئــم مــن
الخدم ــات (بم ــا ف ــي ذل ــك تدري ــب الموظفي ــن) وتش ــغيل الحس ــاب
 .ixالتعهد بكافة ما ورد أعاله في المملكة العربية السعودية وخارجها
 .دإن كان عضـــو البطاقـــة يعتقـــد بـــأن المعلومـــات التـــي نحتفـــظ بهـــا عنـــه أو الشـــركة غيـــر صحيحـــة أو غيـــر
مكتمل ــة أو قديم ــة فعلي ــه مراس ــلتنا دون أدن ــى تأخي ــر عل ــى أمري ــكان إكس ــبريس الس ــعودية  ،ص.ب رق ــم
 ،6624الريـــاض  11452المملكـــة العربيـــة الســـعودية .وســـوف يتـــم تصحيـــح أي معلومـــات يتبيـــن عـــدم
صحته ــا أو ع ــدم اكتماله ــا أو قدمه ــا ف ـ ً
ـورا.

 .17المعلومات
 .أيجــب علــى عضــو البطاقــة والشــركة تقديــم معلومــات كاملــة ودقيقــة عنــد ملــئ أي نمــاذج نطلبهــا منهــم
أو عن ــد تقدي ــم أي معلوم ــات عب ــر الهات ــف أو م ــن خ ــال البري ــد اإللكترون ــي ،بم ــا يش ــمل وال يقتص ــر عل ــى
مس ــتندات اع ــرف عميل ــك  KYCأو أي معام ــات منج ــزة أو متوقع ــه بموج ــب ه ــذه االتفاقي ــة ،وعلي ــه أال
يقـــدم معلومـــات مضللـــة ،أو خاطئـــة أو غيـــر كاملـــة .وعلـــى عضـــو البطاقـــة أن يؤكـــد أنـــه ســـوف يراجـــع
أي معلومـــات تـــدون فـــي هـــذه النمـــاذج لتأكيـــد صحتهـــا ،كمـــا يؤكـــد عضـــو البطاقـــة أيضـــا بـــأن توقيعـــه
علـــى النمـــوذج أو التســـجيل الصوتـــي لمكالمتـــه الهاتفيـــة أو رســـالة البريـــد اإللكترونـــي المرســـلة مـــن
الحســاب المحفوظــة فــي ســجلتنا ســوف تعــد بمثابــة موافقــة منــه علــى محتوياتهــا .وفــي حالــة تغييــر أي
معلوم ــات ،يج ــب عل ــى عض ــو البطاق ــة والش ــركة إخطارن ــا عب ــر وس ــائل اتص ــال موثق ــة عل ــى الف ــور .وق ــد
نطلــب مــن عضــو البطاقــة و/أو الشــركة بعــض المعلومــات مــن وقــت آلخــر فيمــا يتعلــق بمســؤوليتنا تجــاه
المتطلب ــات القانوني ــة ،وس ــامة المرك ــز المال ــي ومن ــع غس ــل األم ــوال وتموي ــل اإلره ــاب وتقدي ــم تموي ــل
وخدم ــات أخ ــرى ألي أش ــخاص أو كيان ــات ق ــد تك ــون خاضع ــة لبرنام ــج عقوب ــات .ويج ــب عل ــى عض ــو البطاق ــة
والش ــركة تقدي ــم ردود كامل ــة ودقيق ــة عل ــى الف ــور عل ــى أي استفس ــارات نوجهه ــا اليه ــم
 .بيجـــب علـــى عضـــو البطاقـــة والشـــركة إخطارنـــا عبـــر وســـائل اتصـــال موثقـــة علـــى الفـــور بـــأي تغييـــرات
تط ــرأ عل ــى المعلوم ــات الش ــخصية لعض ــو البطاق ــة مث ــل وظيفت ــه و/أو المكت ــب و/أو عن ــوان اإلقام ــة و
أرق ــام الهات ــف والج ــوال والبري ــد اإللكترون ــي .وف ــى حال ــة ع ــدم إخطارن ــا ب ــأي تغيي ــرات تط ــرأ عل ــى ه ــذه
المعلوم ــات ،س ــيظلعضو البطاق ــة والش ــركة مس ــؤوالن ع ــن أي نتائ ــج س ــلبية ،وعل ــى س ــبيل المث ــال ،ف ــي
حال ــة ع ــدم قدرتن ــا عل ــى تأكي ــد العملي ــات المش ــكوك فيه ــا ع ــن طري ــق البطاق ــة بس ــبب ع ــدم قي ــام عض ــو
البطاقــة أو الشــركة بتحديــث معلومــات االتصــال ،ســيظلعضو البطاقــة والشــركة مســؤوالن عــن أي ســوء
اس ــتخدام يح ــدث نتيج ــة لع ــدم قدرتن ــا عل ــى فع ــل ذل ــك .ولتجن ــب الش ــك ،عل ــى عض ــو البطاق ــة والش ــركة
ع ــدم اس ــتخدام معلوم ــات االتص ــال الت ــي ال تخ ــص عض ــو البطاق ــة مث ــل العناوي ــن البريدي ــة الت ــي تخ ــص
أقارب ــه
 .تيل ــزم عل ــى عض ــو البطاق ــة والش ــركة ع ــدم االفص ــاح ع ــن أي معلوم ــات ش ــخصية أو مالي ــة تتعل ــق به ــذه
االتفاقيـــة أو أي حســـابات أو أي بطاقـــات أليـــة شـــخص أخـــر خالفنـــا تحـــت أي ظـــرف مـــن الظـــروف
 .ثوبموجـــب طلبنـــا لهـــذه المعلومـــات ،يتوجـــب علـــى عضـــو البطاقـــة والشـــركة تزويدنـــا بالمعلومـــات أو
الس ــجالت أو الش ــهادات المتعلق ــة بعملعض ــو البطاقة/الش ــركة أو الدخ ــل و حال ــة اإلقام ــة و الق ــدرة عل ــى
الوف ــاء بالدي ــن أو التخلف ــات عل ــى االلتزام ــات االئتماني ــة األخ ــرى والت ــي نراه ــا ضروري ــة .كم ــا يج ــب عل ــى
عضـــو البطاقـــة والشـــركة ً
أيضـــا تفويضنـــا للتأكـــد مـــن المعلومـــات التـــي زودونـــا بهـــا بـــأي وســـيلة مـــن
ضروري ــا .وف ــى حال ــة ع ــدم تزوي ــد الش ــركة بالبيان ــات أو ف ــي
الوس ــائل أو م ــن أي مص ــدر حس ــب م ــا ن ــراه
ً
حال ــة ع ــدم صح ــة البيان ــات المقدم ــة يج ــوز لن ــا ،حس ــب تقديرن ــا ،رف ــض تجدي ــد البطاق ــة أو إلغ ــاء الحس ــاب
والمطالبـــة بســـداد الديـــون المســـتحقة المتأخـــرة علـــى الحســـاب
 .جنحتفـــظ بالحـــق فـــي كشـــف المعلومـــات الخاصـــة بــــعضو البطاقـــة ألي محكمـــة ذات اختصـــاص قضائـــي
والســـلطات شـــبه القضائيـــة وهيئـــات إنفـــاذ القانـــون وأي قطـــاع تابـــع للحكومـــة
 .حس ــوف يعتب ــر أي إخط ــار يت ــم تقديم ــه م ــن ِقبلن ــا بموج ــب ه ــذه الوثيق ــة ق ــد ت ــم اس ــتالمه م ــن قبلعض ــو
البطاق ــة والش ــركة خ ــال س ــبعة أي ــام م ــن إرس ــاله عل ــى عن ــوان عض ــو البطاق ــة أو الش ــركة ال ــذى أرس ــلته
كتابي ــا
إلين ــا
ً
 .خيشـــكل نمـــوذج الطلـــب الـــذي يقـــوم عضـــو البطاقـــة والشـــركة باســـتكماله وكافـــة المســـتندات المؤيـــدة
الت ــي يقدمانه ــا ج ــزءا ال يتج ــزأ م ــن ه ــذه االتفاقي ــة ويوافق ــان عل ــى أن ــه يح ــق لن ــا االحتف ــاظ بكاف ــة ه ــذه
المســـتندات

 .18عام
 .أباإلضاف ــة ال ــى أي ح ــق ع ــام ف ــي المقاص ــة أو أي ح ــق يمنح ــه القان ــون أو بموج ــب أي اتف ــاق آخ ــر ،يج ــوز
لنــا ،بــدون إخطــار ،ضــم أو دمــج الرصيــد المســتحق علــى الحســاب مــع أي حســاب (حســابات) أخــرى يحتفــظ
بهــا عضــو البطاقة/الشــركة لدينــا أو لــدى شــركاتنا التابعــة ،أو إجــراء مقاصــة أو تحويــل أي أمــوال مســتحقة
م ــن و إل ــى رصي ــد تل ــك الحس ــابات االخ ــرى ف ــي س ــبيل تنفي ــذ االلتزام ــات ال ــواردة ف ــي ه ــذه االتفاقي ــة
 .بيتوج ــب عل ــى عض ــو البطاق ــة والش ــركة اإلق ــرار بأنن ــا غي ــر مس ــؤولون ع ــن أي خدم ــات أخ ــرى مقدم ــة م ــن
الغي ــر
 .تق ــد نقب ــل أو نتص ــرف بن ــاء عل ــى التعليم ــات الش ــفهية أو الخطي ــة عب ــر الفاك ــس أو البري ــد االلكترون ــي ع ــن
طري ــق عض ــو البطاق ــة و/أو المفوضي ــن بالتوقي ــع ع ــن الش ــركة باس ــتخدام مرك ــز خدم ــة العم ــاء التاب ــع لن ــا،
فيم ــا يتعل ــق بالعملي ــات و/أو إنه ــاء الحس ــاب .ول ــن نتحم ــل أي مس ــؤولية تج ــاه أي خس ــارة أو ض ــرر يتكبده ــا
بنـــاء علـــى هـــذه
عضـــو البطاقـــة أو الشـــركة فـــي حالـــة تصرفنـــا (حســـب تقديرنـــا المطلـــق) بحســـن نيـــة
ً
التعليم ــات
ـاء عل ــى أي تعليم ــات نتفه ــم حس ــب تقديرن ــا صدوره ــا ع ــن عض ــو البطاق ــة
 .ثإنن ــا مفوض ــون بالتص ــرف بن ـ ً
أو الشـــركة باســـتخدام رقـــم التعريـــف الشـــخصي واألرقـــام الســـرية األخـــرى ،وال نتوقـــع إثبـــات هويـــة
االشـــخاص الذيـــن أعطـــوا هـــذه التعليمـــات باســـم عضـــو البطاقـــة .ومـــن المتوقـــع مـــن عضـــو البطاقـــة
حماي ــة رق ــم التعري ــف الش ــخصي الخ ــاص ب ــه واألرق ــام الس ــرية األخ ــرى ط ــوال الوق ــت ،ألن ــه س ــيتحمل
مســؤولية جميــع العمليــات التــي أجريــت أو المزعــم إجرائهــا مــن خــال اســتخدام رقــم التعريــف الشــخصي
 /الرق ــم الس ــري
 .جيتوج ــب علين ــا وعل ــى الش ــركات التابع ــة لن ــا العم ــل بموج ــب القواني ــن واللوائ ــح أو طلب ــات الهيئ ــات العام ــة
والتنظيمي ــة الت ــي تعم ــل ف ــي العدي ــد م ــن دوائ ــر االختص ــاص القضائ ــي المعني ــة ،م ــن بي ــن أم ــور أخ ــرى،
بمن ــع غس ــل األم ــوال وتموي ــل اإلره ــاب واإلم ــداد المال ــي والخدم ــات األخ ــرى المقدم ــة إل ــى أي ش ــخص
أو هيئـــة خاضعـــه للعقوبـــة .ويجـــوز لنـــا إعطـــاء تعليمـــات أو أخـــذ تعليمـــات مـــن شـــركة تابعـــة التخـــاذ أي
إج ــراء تعتب ــره أو أي ش ــركة عض ــو ف ــي المجموع ــة ،حس ــب تقديره ــا المطل ــق ،مناس ـ ًـبا بم ــا يتف ــق م ــع كاف ــة
ه ــذه القواني ــن أو اللوائ ــح أو الطلب ــات .وق ــد يش ــمل مث ــل ه ــذا اإلج ــراء ،عل ــى س ــبيل المث ــال ال الحص ــر،
االعت ــراض عل ــى والتحقي ــق ف ــي أي رس ــائل دف ــع وأي معلوم ــات أخ ــرى أو مراس ــات يت ــم إرس ــالها إل ــى أو
م ــن ِقب ــل حام ــل الحس ــاب عب ــر أنظمتن ــا أو ش ــركاتنا التابع ــة؛ والقي ــام باستفس ــارات إضافي ــة تتعل ــق بم ــا
اذا كان االس ــم ال ــذى ق ــد يش ــير إل ــى ش ــخص أو هيئ ــة خاضع ــة للعقوب ــة يش ــير بالفع ــل إل ــى اس ــم ذل ــك
الشــخص أو الهيئــة .لــن نتحمــل نحــن أو أي مــن شــركاتنا التابعــة أي خســائر (ســواء كانــت مباشــرة أو ناتجــة
ع ــن ش ــيء م ــن بينه ــا ،عل ــى س ــبيل المث ــال ال الحص ــر ،خس ــائر األرب ــاح) أو أي ض ــرر يتكب ــده أي ط ــرف نات ــج
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ع ــن أي تأخي ــر أو إخف ــاق م ــن طرفن ــا أو م ــن ش ــركاتنا التابع ــة ف ــي عملي ــة معالج ــة أي م ــن رس ــائل الدف ــع أو
المعلوم ــات األخ ــرى أو المراس ــات ،أو ف ــي أداء أي م ــن مهامه ــا أو أي م ــن االلتزام ــات االخ ــرى المتعلق ــة
جزئيــا مــن خــال أي مــن هــذه
كليــا أو
ً
بــأي حســاب أو تقديــم أي مــن الخدمــات إلــى حامــل الحســاب ،نتجــت ً
اإلجــراءات التــي نراهــا أو هــذه الشــركة التابعــة تراهــا ،حســب تقديرنــا المطلــق ،مناســبة التخاذهــا بموجــب
كاف ــة ه ــذه القواني ــن واللوائ ــح والطلب ــات .وف ــى ح ــاالت معين ــة ق ــد يمن ــع أو يتس ــبب اإلج ــراء ال ــذي ق ــد
نتخــذه فــي حــدوث تأخيــر فــي معالجــة معلومــات معينــة .وعليــه ال نتعهــد نحــن وال أي مــن شــركاتنا التابعــة
بدق ــة أو حداث ــة أي معلوم ــات متعلق ــة باألنظم ــة الخاص ــة بن ــا بش ــأن رس ــائل الدف ــع أو المعلوم ــات األخ ــرى
ـتنادا إل ــى ه ــذا البن ــد ف ــي وق ــت الحص ــول
والمراس ــات الت ــي ه ــي موض ــوع أي إج ــراء يت ــم اتخ ــاذه اس ـ ً
عليه ــا ف ــي حي ــن اتخ ــاذ ه ــذا اإلج ــراء
 .حقــد نقــدم لعضــو البطاقــة غطــاء حمايــة أثنــاء ســريان االتفاقيــة .وإذا قدمنــا غطــاء الحمايــة كميــزة إضافيــة
م ــن الخدم ــات الت ــي نقدمه ــا ،س ــوف نق ــوم بالكش ــف ع ــن تفاصيله ــا ل ــه ،بم ــا ف ــي ذل ــك عملي ــة تحدي ــد
المس ــتفيدين وتوزي ــع التعوي ــض بينه ــم .ولالط ــاع عل ــى ش ــروط وأح ــكام الحماي ــة ،يرج ــى زي ــارة الموق ــع
اإللكترونـــيwww.americanexpress.com.sa/ar/termsandconditions :
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 .أيج ــوز لن ــا حس ــب تقديرن ــا المطل ــق إلغ ــاء البطاق ــة ف ــي حال ــة مخالف ــة  ،ف ــي رأين ــا المطل ــق ،عض ــو البطاق ــة
أو الش ــركة له ــذه اإلتفاقي ــة
 .بكمـــا يحـــق لنـــا اســـترداد المبالـــغ المســـتحقة باإلضافـــة إلـــى كافـــة النفقـــات والرســـوم القانونيـــة مـــن
ممتل ــكات الش ــركة و/أو عض ــو البطاق ــة عن ــد وفات ــه ،ال ق ــدر الل ــه ،دون المس ــاس بحقن ــا ف ــي االس ــتمرار
بقيـــد أي رســـوم ونفقـــات أخـــرى باألســـعار الســـائدة إلـــى أن يتـــم تســـوية المســـتحقات

أنواع الرسوم

الوصف

مبلغ الرسوم

الرسم اإلداري*

رسم شهري ثابت يفرض على
البطاقة يوم إصدار كشف
الحساب.
يجوز لنا حسب تقديرنا المطلق
مكافئه عضو البطاقة بقيد
مبلغ مساوي للرسم اإلداري
أو جزء منه لصالح رصيد
البطاقة.

 3,750ريال سعودي

الرسم السنوي*

رسم ثابت يفرض عند صدور
ً
سنويا
البطاقة ويفرض
فيما بعد.

رسم السحب النقدي*

رسم ثابت يفرض عند كل
عملية سحب نقدي

رسم التحصيل*

رسم ثابت يفرض على
الحسابات ذات المدفوعات
المتأخرة لمدة  3أشهر أو أكثر.
يتم التبرع برسوم التحصيل
للمؤسسات الخيرية.

 .بســوف تصــدر الفواتيــر الخاصــة بالحســاب إمــا بالريــال الســعودي أو الــدوالر األمريكــي علــى النحــو المشــار
إلي ــه ف ــي كش ــف الحس ــاب الش ــهري .س ــوف ت ــدرج الرس ــوم الس ــنوية عل ــى النح ــو المذك ــور ف ــي الملح ــق
“أ” ف ــي كش ــف الحس ــاب األول

رسم تحويل العملة للعمالت
المحلية*

رسم نسبة ثابتة تفرض
للعمليات التي تتم بعملة غير
عملة إصدار الفواتير.

 .تيك ــون كام ــل الرصي ــد الحال ــي ال ــوارد ف ــي كش ــف الحس ــاب الش ــهري مس ــتحق الس ــداد ف ــي أو قب ــل تاري ــخ
االســـتحقاق المذكـــور فـــي كشـــف الحســـاب .حســـابات البطاقـــات التـــي يوجـــد عليهـــا مدفوعـــات متأخـــرة
الســـداد لمـــدة ثالثـــة شـــهور أو أكثـــر ســـوف يفـــرض عليهـــا رســـوم تحصيـــل حســـب الســـعر الـــوارد فـــي
الملح ــق “أ” ل ــكل ش ــهر تأخي ــر حت ــى يت ــم الس ــداد بالكام ــل لتصفي ــة كاف ــة األرص ــدة متأخ ــرة الس ــداد

رسم إعادة الشيك*

رسم ثابت يفرض لكل معاملة

 .تس ــيؤدي إلغ ــاء البطاق ــة إل ــى الس ــحب الف ــوري لجمي ــع التس ــهيالت المقدم ــة م ــن خ ــال اس ــتخدام البطاق ــة
و/أو رق ــم البطاق ــة

 .20الرسوم والنفقات
 .أتكـــون أي رســـوم أو تكاليـــف يشـــار إليهـــا فـــي هـــذه االتفاقيـــة حســـب األســـعار المذكـــورة فـــي
الملحـــق “أ” وتعديالتـــه مـــن حيـــن آلخـــر بموجـــب الفقـــرة  .6يرجـــى قـــراءة المعلومـــات الهامـــة التاليـــة
بعنايـــة قبـــل اســـتخدام البطاقـــة (البطاقـــات) وســـوف يعتبـــر اســـتخدام البطاقـــة (البطاقـــات) بمثابـــة
موافقـــة رســـمية ومطلقـــة مـــن جانبــــعضو البطاقـــة والشـــركة علـــى بيـــان اإلفصـــاح األولـــي واتفاقيـــة
عضـــو البطاقـــة .اذا كان لديـــك أي استفســـار يرجـــى اإلتصـــال علـــى أرقـــام خدمـــة العمـــاء التاليـــة:
الهاتف  9200 26 391أو )+966 11( 292 6661

 .ثتتحمـــل كافـــة عمليـــات الســـحوبات النقديـــة رســـم الســـحب النقـــدي بالســـعر المذكـــور فـــي الملحـــق “أ”.
وســوف يضــاف هــذا الرســم إلــى الحســاب باإلضافــة إلــى المبلــغ الــذي ســحبه عضــو البطاقــة .كمــا يقيــد
ه ــذا الرس ــم عل ــى الحس ــاب ف ــي وق ــت القي ــام بعملي ــة الس ــحب النق ــدي
 .جســـوف يتـــم منـــح فتـــرة ســـماح مدتهـــا  25يـــوم لتســـوية الرصيـــد الحالـــي وســـوف يتـــم توضيـــح تاريـــخ
اســـتحقاق الدفـــع فـــي كشـــف الحســـاب
 .حســيتم تحويــل كافــة العمليــات (بمــا فــي ذلــك الســحوبات النقديــة) التــي يتــم إجرائهــا بعمــات غيــر الريــال
إســـتنادا إلـــى األســـعار
الســـعودي إلـــى الريـــال الســـعودي (العملـــة التـــي تصـــدر بهـــا فاتـــورة الحســـاب)
ً
الس ــائدة بي ــن المص ــارف الت ــي يت ــم اختياره ــا م ــن المص ــادر المعت ــادة ف ــي المج ــال المصرف ــي كم ــا ه ــي
علي ــه ف ــي ي ــوم العم ــل ال ــذي يس ــبق تاري ــخ إج ــراء العملي ــة .وس ــوف يت ــم إضاف ــة رس ــم تحوي ــل العم ــات
األجنبي ــة بالس ــعر ال ــوارد ف ــي الملح ــق «أ» عل ــى المبل ــغ المح ــول .م ــدرج أدن ــاه مث ــال توضيح ــي لذل ــك:

الوصف

عملية الشراء*

عملية السحب النقدي*

قيمة العملية

 100يورو

 100يورو

معدل تحويل الدوالر األمريكي /اليورو
المفترض

 1يورو =  1.05دوالر
أمريكي

 1يورو =  1.05دوالر أمريكي

ما يعادلها بالدوالر األمريكي

 105دوالر أمريكي

 105دوالر أمريكي

رسم تحويل العملة %2.75

 2.89دوالر أمريكي

 2.89دوالر أمريكي

قيمة العملية كاملة بالدوالر األمريكي

 107.89دوالر أمريكي

 107.89دوالر أمريكي

 1دوالر أمريكي =
 3.75ريال سعودي

 1دوالر أمريكي =  3.75ريال
سعودي

رسم السحب النقدي (مقيد بشكل
منفصل على كشف الحساب)

غير مطبق

 20.00دوالر أمريكي أو 75.00
ريال سعودي

قيمة العملية كاملة بالريال السعودي

 404.59ريال سعودي

 404.59ريال سعودي

قيمة العملية كاملة شاملة لرسم
السحب النقدي

غير مطبق

 127.89دوالر أمريكي أو
 479.59ريال سعودي

 300ريال سعودي

 75ريال سعودي

 150ريال سعودي

%2.75

 150ريال سعودي

رسم طلب كشف الحساب
(ألكثر من ثالثة أشهر)*

رسم ثابت يفرض لكل معاملة
باستثناء طلب كشف الحساب
في حاله تقصير عضو البطاقة
أو الشركة وفي هذه الحالة
يكون مجاني حتى بعد أكثر
من ثالثة شهور.

رسم استرجاع الرصيد
االئتماني*

رسم ثابت يفرض لكل معاملة

 100ريال سعودي

رسم رفض خدمة القيد
المباشر*

رسم ثابت يفرض لكل معاملة

 150ريال سعودي

رسم معالجة العمليات
المعترض عليها (معالجة
العمليات غير الصحيحة فقط)*

رسم ثابت يفرض لكل معاملة

 150ريال سعودي

رسم المدفوعات في
دول خارج المملكة العربية
السعودية*

رسم ثابت يفرض لكل معاملة

 375ريال سعودي

رسم تبديل البطاقة*

رسم ثابت يفرض لكل معاملة
استبدال

 100ريال سعودي

 40ريال سعودي

*ســيتم فــرض ضريبــة القيمــة المضافــة ( )٪5باإلضافــة إلــى الرســوم المذكــورة أعــاه .يخضــع معــدل ضريبــة القيمــة المضافــة هــذا

معدل التحويل من الدوالر األمريكي
إلى الريال السعودي المفترض

للتغييــر اســتنادا إلــى القوانيــن الضريبيــة الســارية.

الملحق «ب»
المتغيرات

الحد األقصى للسحوبات النقدية (في حال أن
الشركة قامت بإختيار خدمة السحب النقدي)

 3.000ريال سعودي (أو ما يعادلها)

* ال يشمل المثال التوضيحي أعاله
ضريبة القيمة المضافة
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