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تاريخ آخر تحديث: مارس 2022  

أطراف االتفاقية 

إن أطـــراف هـــذه االتفاقية هـــم أمريـــكان إكســـبريس الســـعودية وعضـــو البطاقـــة والشـــركة الموضحـــه 

اســـماؤهم علـــى البطاقـــة.

1.  تعريفات 

المصطلح 
ف  الُمعرَّ

المعنى 

أي حساب تحتفظ به أمريكان إكسبريس السعودية فيما يتعلق ببطاقة “الحساب”
عضو البطاقة.

رسم سنوي ثابت يفرض مقابل إصدار وتجديد البطاقات.”الرسوم السنوية“

أي تعليمات نتلقاها منك تكون مسجلة وقابلة للتحقق واالسترجاع عبر وسائل اتصال موثقة
الوسائل اإللكترونية أو اللفظية أو الورقية.

بطاقة البنك السعودي لإلستثمار أمريكان إكسبريس للشركات الخاصة “البطاقة” 
بـعضو البطاقة الصادرة من أمريكان إكسبريس على حساب بطاقة 

الشركات.

الشخص المعين من قبل الشركة ليستخدم البطاقة. ”عضو البطاقة“

أي سحوبات نقدية تتم باستخدام البطاقة عن طريق اظهار البطاقة فيً  “السحوبات النقدية” 
أي من فروع أو مكاتب أمريكان إكسبريس أو أي جهة شريك لها، مصحوبة 

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

أي سلع مخصصة متوافقة مع الشريعة اإلسالمية )باستثناء الذهب “السلع”
والفضة( يتم تداولها في بورصة لندن للمعادن وتكون موجودة فعليًا خارج 
المملكة المتحدة ونقبلها نحن وعضو البطاقة. و/أو سلع أخرى متوافقة مع 

الشريعة اإلسالمية نتفق نحن وعضو البطاقة عليها من وقت آلخر.

الشركة أو المؤسسة أو المنشأة التي ٌيسجل الحساب المفتوح لدينا “الشركة”
باسمها والتي وافقت على إصدار البطاقة لعضو البطاقة.

“اتفاقية مسؤولية 
الشركة”

االتفاقية التي تتحصل بموجبها الشركة منفردة مسؤولية المعامالت التي 
ُتجرى على البطاقة

“وكيل الشركة 
لمعامالت التورق”

الوكيل الذي تعينه الشركة بموجب اتفاقية تعيين وكيل المعامالت التورق 
الخاصة بعضو البطاقة وذلك إلجراء معامالت التورق الخاصة بالرصيد 

الحالي للبطاقة والذي لم يسدد بالكامل في تاريخ استحقاق الدفع 
الموضح في كشف الحساب الشهري

“اتفاقية تعيين وكيل 
معامالت التورق”

االتفاقية التي أبرمتها الشركة بتاريخ فتح الحساب والتي عينت بموجبها 
وكيل معامالت التورق إلجراء معامالت التورق الخاصة بالرصيد الحالي 

للبطاقة والذي لم يسدد بالكامل في تاريخ استحقاق الدفع الموضح في 
كشف الحساب الشهري.

الحد األقصى للمبلغ الذي يجوز أن تدين به الشركة/ المؤسسة و/أو عضو “الحد االئتماني” 
البطاقة لنا فيما يتعلق بالحساب.

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

إجمالي الرصيد الختامي في كشف الحساب الشهري.“الرصيد الحالي”

شركة العلم ألمن المعلومات.“علم”

“اتفاقية المسؤولية 
التضامنية والتكافلية ”

االتفاقية التي يتحمل عضو البطاقة والشركة بموجبها المسؤولية 
بالتضامن والتكافل عن المعامالت التي تجرى بواسطة البطاقة.

”KYC“.اعرف عميلك

هامش الربح الذي نتقاضاه نظير سداد الجزء غير المدفوع من الرصيد “هامش المرابحة”
الحالي لحساب بطاقة أصحاب األعمال من خالل عائدات مبيعات معاملة 

التورق ذات الصلة.

“تاريخ استحقاق 
الدفع” 

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

“رقم التعريف 
الشخصي” 

رقم التعريف الشخصي المعطى لعضو البطاقة ليستخدمه مع البطاقة.

البطاقة التي تصدر خصيصا في حاالت ضياع أو سرقة أو تلف أو عدم ”البطاقة البديلة“
استالم البطاقة من قبل عضو البطاقة أو نتيجة للكتابة الخاطئة اللسم 

المقدمه من قبل عضو البطاقة.

البنك المركزي السعودي .“ ساما“ 

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

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

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

الشركة السعودية للمعلومات االئتمانية. ”سمة“

سجل شهري بجميع العمليات التي تتم على حسابـعضو البطاقة بما في “كشف حساب” 
ذلك على سبيل المثال ال الحصر شراء البضائع والخدمات، والسحوبات 
النقدية، والرسوم والتكاليف، واألموال المستردة وغيرها من الحركات 

الدائنة والمدينة بموجب هذه االتفاقية. كما يشمل كشف الحساب أيضا 
الرصيد الحالي وتاريخ استحقاق الدفع.

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

يكون لها المعنى الوارد في البند 7 )أ(.“وثائق التورق” 

المعاملة التي:“معاملة التورق” 
أ(     يوافق فيها عضو البطاقة على قيامنا بشراء السلع على أساس 

المرابحة للجزء غير المدفوع من الرصيد الحالي لعضو البطاقة؛
ب(  يتعهد فيها عضو البطاقة بشراء تلك السلع منا من خالل وكيل 

معامالت التورق الخاص بعضو البطاقة؛
ج(  نقوم فيها بشراء السلع من البائع بأسعار الشراء؛ و

د(   يقوم فيها وكيل معامالت التورق التابع لعضو البطاقة مباشرة بعد 
ذلك بشراء السلع منا على أساس المرابحة للجزء غير المدفوع من 

الرصيد الحالي لعضو البطاقة باإلضافة إلى هامش المرابحة.

أي ضريبة أو ضرائب أو رسوم أو واجب أو أي رسوم أخرى أو استقطاع “الضريبة” 
ذات طبيعة مماثلة )بما في ذلك أي عقوبة أو عمولة مستحقة الدفع فيما 

يتعلق بأي فشل في الدفع أو التأخير في دفع أي منها(.

الخصم أو االستقطاع على حساب الضريبة من أي دفعة ُتسدد بموجب أي “الخصم الضريبي” 
معاملة تورق أو فيما يتعلق بها.

“ضريبة القيمة 
المضافة” 

ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرةُ تفرض على جميع السلع 
والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت في المملكة 

العربية السعودية وأي والية قضائية أخرى باألسعار السائدة.

أي عملية يجريها شخص ما يستعمل البطاقة بدون إذن عضو البطاقة.“عملية غير مفوضة” 

“نحن، ضمير 
المتكلم” 

أمريكان إكسبريس السعودية. 

”أنت، ضمير 
المخاطب للفاعل 

والمفعول والملكية” 

عضو البطاقة، الشركة.

2.  القبول 
ـــو  ـــن قبلعضـــ ـــزام مـــ ـــة التـــ ـــتخدامها بمثابـــ ـــة أو اســـ ـــذه البطاقـــ ـــة علــــــى هـــ ـــو البطاقـــ ـــع عضـــ ـــد توقيـــ يعـــ

ـــة. ـــذه االتفاقيـــ ـــي هـــ ـــواردة فـــ ـــروط الـــ ـــود والشـــ ـــركة بالبنـــ ـــة والشـــ البطاقـــ

اتفاقية عضو البطاقة – بطاقات البنك السعودي 
لإلستثمار أمريكان أكسبريس للشركات
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3.  استعمال البطاقة 
على عضو البطاقة: 

التوقيع على خلف البطاقة بقلم حبر فور استالمها.أ. 

المحافظة على سرية رقم التعريف الشخصي وابقائه بمعزل عن البطاقة.ب. 

التقيد بالحد االئتماني الخاص بالبطاقة.ت. 

عدم استخدام البطاقة في حال تلفها أو إلغائها.	. 

أن يرد البطاقة لنا عند طلبها حيث أن البطاقة ملك لنا.ج. 

مالحظته أنه يمكن لمؤسسة الخدمة أو أي شخص آخر احتجاز البطاقة بالنيابة عنا.ح. 

عدم السماح ألي شخص آخر غيره باستخدام البطاقة.	. 

ــك د.  ــكًا لتلـ ــركة مالـ ــة و/أو الشـ ــو البطاقـ ــة إذا كان عضـ ــة الخدمـ ــدى مؤسسـ ــة لـ ــتخدام البطاقـ ــدم اسـ عـ
المؤسســـة. 

عدم استخدام البطاقة لتمويل أو لتلبية متطلبات رأس المال الخاص بعمل عضو البطاقة.ذ. 

فـــي حـــال اتفاقيـــة المســـؤولية التضامنيـــة والتكافليـــة، يتحمـــل عضـــو البطاقـــة والشـــركة مســـؤولية ر. 
كافـــة المعامـــالت والرســـوم واألتعـــاب التـــي تقيـــد علـــى البطاقـــة. وســـتكون الشركة/المؤسســـة 

وحدهـــا مســـؤولة فـــي حالـــة اتفاقيـــة مســـؤولية الشـــركة.

ــى ز.  ــا علـ ــم تقييدهـ ــي تـ ــا والتـ ــغ لنـ ــة المبالـ ــداد كافـ ــتقوم بسـ ــركة سيقوم/سـ ــه و/أو الشـ ــة أنـ مالحظـ
الحســـاب بغـــض النظـــر عـــن مـــا اذا تـــم التوقيـــع علـــى قســـيمة البيـــع أو الســـحب النقـــدي مـــن ِقبـــل 

ــة. ــو البطاقـ عضـ

مالحظـــة اننـــا لـــن نتحمـــل أي مســـؤولية تتعلـــق بوقـــوع أي خســـاره أو ضـــرر علـــى عضـــو البطاقـــة أو س. 
الشـــركة ناتـــج )بشـــكل مباشـــر أو غيـــر مباشـــر( عـــن رفـــض النفقـــات فـــي مؤسســـة الخدمـــة.

يجب مالحظة أن عدم االلتزام بأحكام هذه االتفاقية قد يؤدي إلى:	. 
إلغاء / تعليق البطاقة بدون إخطار من ِقبلنا.   .i

خفض الحدود االئتمانية بدون إخطار من ِقبلنا.  .ii
التأثير سلبًا على سجل االئتمان والقدرة على الحصول على تسهيالت ائتمانية جديدة.   .iii

التقاضي في حال عدم سداد عضو البطاقة لمستحقاته.   .iv
زيادة العبئ المالي على عضو البطاقة و /أو الشركة نتيجة للرسوم والنفقات.   .v

الخســـائر الماليـــة نتيجـــة العمليـــات غيـــر الصحيحـــة بســـبب عـــدم إبـــالغ عضـــو البطاقـــة و/أو الشـــركة عـــن ضيـــاع   .vi
أو ســـرقة البطاقـــة علـــى الفـــور. 

ــا بإســـتعمال ص.  ــر أو الخدمـــات التـــي تحصـــل عليهـ ــاع أي مـــن البضائـــع أو التذاكـ ــادة بيـــع أو إرجـ  عـــدم إعـ
ـــع أو التذاكـــر مـــن أجـــل  البطاقـــة بقصـــد الحصـــول علـــى قيمتهـــا النقديـــة، إال أنـــه يمكنـــك إعـــادة البضائ
قيـــد قيمتهـــا لحســـاب البطاقـــة إذا مـــا قبلـــت مؤسســـة الخدمـــة بذلـــك. كمـــا يتعهـــد عضـــو البطاقـــة بـــأن 
ـــع المعامـــالت  ـــق باســـتخدام البطاقـــة فـــي جمي ـــع األوقـــات فيمـــا يتعل ـــة فـــي جمي يتصـــرف بحســـن ني
وتعاملـــه معنـــا وأال تســـتخدم البطاقـــة ألي غـــرض غيـــر قانونـــي أو غيـــر أخالقـــي. ويحظـــر عليـــه اســـتخدام 
البطاقـــة فـــي شـــراء بضائـــع أو خدمـــات محـــددة مثـــل المشـــروبات الكحوليـــة أو لحـــم الخنزيـــر والمنتجـــات 
ــا  ــر مشـــروعة وفقـ ــة أو أنشـــطة أخـــرى غيـ ــرة والمـــواد اإلباحيـ ــر والمقامـ ــا لحـــم الخنزيـ التـــي يوجـــد بهـ
ألحـــكام الشـــريعة اإلســـالمية. وعليـــه التأكـــد مـــن عـــدم اســـتخدام البطاقـــة لتنفيـــذ معامـــات تتعـــارض أو 

تســـيء أو تكـــون محظـــورة وفقـــا ألحـــكام الشـــريعة االســـالمية.

يكون من حقنا في أي وقت اذا اعتبرنا حسب تقديرنا المطلق أن استخدام عضو البطاقةض. 

للبطاقـــة يعـــد غيـــر مناســـب أو يشـــكل خطـــر علـــى عضـــو البطاقـــة أو علينـــا بمـــا فـــي ذلـــك علـــى ســـبيل ط. 
المثـــال ال الحصـــر عنـــد مخالفـــة عضـــو البطاقـــة للفقـــرة 3 )س(، أن نقـــوم بـــدون ســـبب أو اخطـــار ودون 
ـــد حـــق  ـــى الحـــد االئتمانـــي أو ال، بســـحب وتقيي ـــت البطاقـــة وصلـــت ال ـــا وســـواء كان أي مســـؤولية علين

عضـــو البطاقـــة فـــي اســـتخدام البطاقـــة ورفـــض إجـــازة أي عمليـــة.

4.  الحساب 
عندمـــا نســـمح بالعمليـــة لـــدى مؤسســـة الخدمـــة فإننـــا نفتـــرض أن العمليـــة ســـوف تتـــم وســـنقوم تبعـــا أ. 

لذلـــك بتخفيـــض مبلـــغ االئتمـــان المتـــاح لعضـــو البطاقـــة وللشـــركة.
ــار أو ب.  ــال أي إخطـ ــة دون إرسـ ــحوبات النقديـ ــك السـ ــي ذلـ ــا فـ ــة بمـ ــى أي عمليـ ــة علـ ــدم الموافقـ ــا عـ يمكننـ

ــركة. ــة أو الشـ ــو البطاقـ ــى عضـ ــبيب إلـ تسـ
فـــي حـــال علمنـــا بـــأي عمليـــات مشـــكوك فيهـــا أو احتياليـــة تتـــم علـــى البطاقـــة، يحـــق لنـــا ايقـــاف البطاقـــة ت. 

لحمايـــة مصلحـــة عضـــو البطاقـــة ومصلحتنـــا.

5.  النفقات بالعملة األجنبية
 كافـــة العمليـــات، )بمـــا فـــي ذلـــك الســـحوبات النقديـــة( التـــي يتـــم تحميلهـــا علـــى الحســـاب بعمـــالت غيـــر أ. 

ــال الســـعودي  ــا إلـــى الريـ ــيتم تحويلهـ ــاب( سـ ــورة الحسـ ــا فاتـ ــدر بهـ ــة التـــي تصـ ــال الســـعودي )العملـ الريـ
ـــال  ـــادة فـــي المج ـــم اختيارهـــا مـــن المصـــادر المعت ـــي يت ـــن المصـــارف الت ـــى األســـعار الســـائدة بي اســـتنادًا إل

المصرفـــي كمـــا هـــي عليـــه فـــي يـــوم العمـــل الـــذي يســـبق تاريـــخ إجـــراء العمليـــة.
بعـــد تحويـــل مبلـــغ العمليـــة إلـــى العملـــة التـــي تصـــدر بهـــا فاتـــورة الحســـاب، ســـوف يتحمـــل عضـــو البطاقـــة ب. 

رســـوم التحويـــل المصرفـــي الخاصـــة بالمبلـــغ المحـــول بالســـعر المنصـــوص عليـــه فـــي المرفـــق “أ” مـــن 
هـــذه االتفاقيـــة. يتـــم التحويـــل فـــي التاريـــخ الـــذي يتـــم فيـــه قيـــد العمليـــة علـــى الحســـاب وقـــد ال يكـــون هـــذا 
نفـــس التاريـــخ الـــذي جـــرت فيـــه العمليـــة لـــدى مؤسســـة الخدمـــة. ســـوف يتـــم تحويـــل كافـــة العمليـــات التـــي 
تتـــم بعمـــالت غيـــر عملـــة فاتـــورة الحســـاب أو الـــدوالر األمريكـــي أواًل إلـــى الـــدوالر األمريكـــي قبـــل تحويلهـــا 
ـــرى  ـــل أطـــراف أخ ـــا مـــن قب ـــم تحويله ـــي يت ـــغ الت ـــا المبال ـــورة الحســـاب. أم ـــا فات ـــي تصـــدر به ـــة الت ـــى العمل إل

مســـتقلة، فـــإن الفواتيـــر تصـــدر فيهـــا وفقـــًا ألســـعار هـــذه األطـــراف.

6.  الرسوم واألتعاب
ـــن يتـــم تحميـــل عضـــو أ.  ـــة. ل ـــع الرســـوم والنفقـــات واردة بالتفصيـــل فـــي الملحـــق »أ« مـــن هـــذه االتفاقي جمي

ــر تلـــك الرســـوم والنفقـــات الـــواردة فـــي الملحـــق »أ« وتلـــك التـــي يتـــم  البطاقـــة أي رســـوم إضافيـــة غيـ
نشـــرها علـــى موقعنـــا اإللكترونـــي كمـــا هـــو محـــدد فـــي الفقـــرة التاليـــة.

ـــه 60 يـــوم ب.  ـــى الشـــركة مدت ـــه إخطـــار مســـبق إل ـــادة أي مـــن الرســـوم والنفقـــات، ســـنقوم بتوجي ـــة زي فـــي حال
تقويمـــي علـــى األقـــل بنشـــر قائمـــة محدثـــة للرســـوم والنفقـــات علـــى موقعنـــا اإللكترونـــي وبإرســـال رســـالة 
ـــة  ـــا فـــي حال ـــا. أم ـــه لن ـــي قامـــت باإلفصـــاح عن ـــي للشـــركة الت ـــد اإللكترون ـــوان البري ـــى عن ـــي عل ـــد الكترون بري
خفـــض أي رســـوم ونفقـــات فقـــد ال نوجـــه إلـــى عضـــو البطاقـــة إخطـــاًرا بذلـــك. وســـنحفظ قائمـــة محدثـــة 

ـــي. ـــا اإللكترون ـــى موقعن للرســـوم عل
ســـيتم تحميـــل رســـوم الســـحوبات النقديـــة علـــى الحســـاب فـــي تاريـــخ قيـــد عمليـــة )عمليـــات( الســـحوبات ت. 

النقديـــة.
ـــى النحـــو 	.  ـــازع عليهـــا عل ـــة المتن ـــق فـــي العملي ـــف التحقي ـــل عضـــو البطاقـــة و/أو الشـــركة تكالي ـــا تحمي يجـــوز لن

المحـــدد فـــي الملحـــق “أ”. و وفـــي حـــال ثبـــت تحقيقنـــا أن عضـــو البطاقـــة لـــم يقـــم بالعمليـــة المتنـــازع عليهـــا، 
ســـوف نـــرد هـــذه الرســـوم إليـــه.

يجـــب علـــى عضـــو البطاقـــة و/أو الشـــركة ســـداد إجمالـــي كافـــة المبالـــغ المســـتحقة والمحـــددة علـــى أنهـــا ج. 
الرصيـــد الحالـــي فـــي كشـــف الحســـاب، وتشـــمل، علـــى ســـبيل المثـــال ال الحصـــر، كافـــة الرســـوم واألتعـــاب، 
ـــخ اســـتحقاق الدفـــع  ـــة األداء بالكامـــل فـــي موعـــد أقصـــاه تاري وتكـــون تلـــك الرســـوم مســـتحقة الدفـــع وواجب

المحـــدد فـــي كشـــف الحســـاب.
إذا تخلـــف عضـــو البطاقـــة و/أو الشـــركة عـــن ســـداد الحـــد األدنـــى المســـتحق أو كامـــل الرصيـــد الحالـــي المقيـــد ح. 

علـــى بطاقـــة الشـــركات بحلـــول تاريـــخ اســـتحقاق الدفـــع، فـــإن عضـــو البطاقـــة و/أو الشـــركة بذلـــك يطلبـــان منـــا 
ـــا بقيمـــة تعـــادل المبلـــغ المســـتحق للرصيـــد الحالـــي وشـــراء  ـــا شـــراء ســـلع مـــن مـــورد ســـلع مـــن اختيارن تلقائي
نفـــس الســـلع )التـــي تعـــود ملكيتهـــا لنـــا( مـــن خـــالل وكيـــل معامـــالت التـــورق المعيـــن بموجـــب اتفاقيـــة 

تعييـــن وكيـــل معامـــالت التـــورق المرفقـــة بهـــذه االتفاقيـــة.
ــادل 	.  ــركة بســـعر يعـ ــة عـــن عضـــو البطاقـــة و/أو الشـ ــلع بالنيابـ ــراء السـ يقـــوم وكيـــل معامـــالت التـــورق بشـ

ــتنادا إلـــى هامـــش  ــح الـــذي يحتســـب اسـ ــر المدفـــوع مـــع إضافـــة هامـــش الربـ ــد الحالـــي غيـ ــا الرصيـ تقريبـ
ــة. المرابحـ

ــيط د.  ــورق إلـــى وسـ ــل معامـــالت التـ ــيبيعها وكيـ ــركة سـ ــو البطاقة/الشـ ــا عضـ ــتريها منـ ــلع التـــي يشـ إن السـ
مـــن الغيـــر. 

يوافـــق عضـــو البطاقة/الشـــركة علـــى ســـداد المبلـــغ المســـتحق لنـــا فـــي دفعـــة واحـــدة قبـــل تاريـــخ اســـتحقاق ذ. 
الدفـــع التالـــي.

ســـنحتفظ بســـجالت لـــكل معاملـــة تـــورق ألغـــراض التدقيـــق لضمـــان االمتثـــال لإلجـــراءات المعتمـــدة مـــن ر. 
قبـــل الهيئـــة الشـــرعية التابعـــة لنـــا.

ـــي فـــي الحســـاب ز.  ـــد الحال ـــر المدفـــوع مـــن الرصي ـــزء غي ـــق بالج ـــورق فيمـــا يتعل ـــذ معامـــالت الت ســـنقوم بتنفي
اعتبـــارا مـــن تاريـــخ اســـتحقاق الدفـــع لـــكل شـــهر الحـــق، مـــا لـــم يتـــم تعليـــق الحســـاب أو إنهائـــه قبـــل ذلـــك 

مـــن قبـــل الشـــركة أو مـــن قبلنـــا.
ـــر المدفـــوع س.  ـــزء غي ـــق )أ( بالنســـبة للج ـــدد فـــي الملح ـــى الحســـاب بالســـعر المح ـــة عل ســـيفرض هامـــش مرابح

مـــن الرصيـــد الحالـــي فـــي الحســـاب والـــذي لـــم يســـدد بتاريـــخ اســـتحقاق الدفـــع والـــذي أجريـــت معاملـــة تـــورق 
بشـــأنه علـــى النحـــو المبيـــن فـــي هـــذا البنـــد 6.

ـــر 	.  ـــة التأخ ـــق )أ( فـــي حال ـــدد فـــي الملح ـــة بالســـعر المح ـــى عضـــو البطاق ـــل عل ـــا فـــرض رســـوم تحصي ـــق لن يح
فـــي تســـوية المبالـــغ المترتبـــة علـــى البطاقـــة لمـــدة ثالثـــة )3( أشـــهر أو أكثـــر.

7.  تعويض السلع 
يلتـــزم عضـــو البطاقـــة و/أو الشـــركة ، فـــورًا عنـــد الطلـــب، بتعويضنـــا وحمايتنـــا مـــن كافـــة ضرائـــب الســـلع المتعلقـــة أ. 

ــق  ــة )وثائـ ــرى ذات صلـ ــة أخـ ــورق وأي وثيقـ ــل معامـــالت التـ ــن وكيـ ــة تعييـ ــة واتفاقيـ ــذه االتفاقيـ ــة بهـ أو المتصلـ
ـــا. ـــة من ـــورق( أو أي ســـلع يشـــتريها عضـــو البطاق الت

إن الســـلع التـــي تكـــون محـــل أي معاملـــة تـــورق ســـنبيعها إلـــى عضـــو البطاقـــة و/أو الشـــركة وفـــق نفـــس ب. 
الشـــروط التـــي بيعـــت لنـــا تلـــك الســـلع بموجبهـــا مـــن قبـــل مـــورد الســـلع المعنـــي، فيمـــا عـــدا الشـــروط 

المتعلقـــة بســـعر الشـــراء وموعـــد الســـداد.
ال يجـــوز اعتبـــار أننـــا ُنقـــّدم أو أن وكالء معامـــالت الســـلع التابعيـــن لنـــا ُيقدمـــون لعضـــو البطاقـــة و/أو الشـــركة ت. 

أي ضمـــان أو إقـــرار مهمـــا كان فيمـــا يتعلـــق بالســـلع، ســـواء نشـــأ ضمنيـــًا أو إعمـــااًل للنظـــام أو بـــأي وجـــه 
ـــك  ـــل ذل ـــة اســـتبعاد مث ـــا تقـــدم ســـيتم بموجـــب هـــذه االتفاقي ـــة م ـــه ودون المســـاس بعمومي ـــى أن ـــر، عل آخ

ـــزه النظـــام. ـــذي ُيجي ـــًة بالقـــدر ال الضمـــان أو اإلقـــرار صراح

8.  الحد االئتماني 
الحـــد اإلئتمانـــي الفـــردي الشـــهري الســـتخدام عضـــو البطاقـــة ســـيحدد مـــن قبـــل الشـــركة عنـــد التقـــدم بطلـــب أ. 

للحصـــول علـــى البطاقـــة ويخضـــع هـــذا الحـــد اإلئتمانـــي لموافقتنـــا، كمـــا يمكـــن زيـــادة أو تخفيـــض الحـــد بنـــاء علـــى 
إشـــعار خطـــي مـــن المفوضيـــن بالتوقيـــع عـــن الشـــركة مـــع الخضـــوع لموافقتنـــا ويجـــوز لنـــا بنـــاء علـــى محـــض 

إرادتهـــا تخفيـــض أو إلغـــاء حـــد االئتمـــان عنـــد عـــدم اســـتالم المبلـــغ المســـتحق فـــي تاريـــخ اســـتحقاق الدفـــع.
ـــن ب.  ـــد تتباي ـــق وق ـــا المطل ـــب مـــن الشـــركة و حســـب تقديرن ـــى طل ـــاًءا عل ـــة بن ـــدد الســـحوبات النقدي ســـوف تح

ـــة  ـــكل عملي ـــد أقصـــى ل ـــي بح ـــد االئتمان ـــد أقصـــى قـــدره 30 % مـــن الح ـــى ح ـــي إل ـــد االئتمان مـــن 0% مـــن الح
ســـحب علـــى النحـــو المحـــدد فـــي الملحـــق “ب”. ويجـــوز لنـــا تغييـــر حـــدود الســـحب النقـــدي بـــدون توجيـــه 
ـــى حـــد  ـــغ كل ســـحب نقـــدي خاضعـــًا أيضـــا إل إخطـــار مســـبق إلـــى عضـــو البطاقـــة أو الشـــركة. كمـــا يكـــون مبل

الســـحب اليومـــي المطبـــق فيمـــا يتعلـــق بجهـــاز الصـــراف اآللـــي المســـتخدم ونـــوع البطاقـــة.

9.  كشوف الحسابات والمدفوعات 
ســـوف نرســـل إلـــى عضـــو البطاقـــة والشـــركة )علـــى أســـاس اختيـــار الشـــركة لفواتيـــر الحســـاب وخيـــارات أ. 

التســـوية( كشـــوف حســـابات شـــهرية بالحســـاب. وســـوف يوضـــح كل كشـــف حســـاب الرصيـــد الحالـــي وتاريـــخ 
اســـتحقاق الدفـــع. ويتطلـــب عضـــو البطاقـــة ســـداد الرصيـــد الحالـــي شـــهريًا بالكامـــل بحلـــول تاريـــخ اســـتحقاق 

الدفـــع. الشـــركة تتحمـــل الشـــركة بمفردهـــا مســـئولية الســـداد بموجـــب الفقـــرة 3 )ك(.
يجب أن يكون سداد عضو البطاقة للدفعة المستحقة عليه لنا بالريال السعودي:ب. 

ـــا تحويـــل العملـــة وتطبيـــق رســـوم تحويـــل العمـــات األجنبيـــة  i.  فـــي حـــال الســـداد بـــأي عملـــة أخـــرى، يجـــوز لن
وفقـــا للبنـــود 5 )أ( و 5 )ب( علـــى التوالـــي.

ــار أنـــه قـــد تـــم اســـتالم المدفوعـــات فقـــط مـــن قبلنـــا وتصبـــح هـــذه المبالـــغ متاحـــة لعضـــو  ii.  يتـــم اعتبـ
البطاقة لعمليات أخرى فقط بعد إضافة هذه المبالغ في حساب البطاقة. 

iii.  يجـــب أن يكـــون أي شـــيك تـــم إيداعـــه مقبـــول بغـــرض ســـداد الدفعـــات المســـتحقة بمجـــرد مقاصـــة الشـــيك، 
ودفع العائدات لنا من البنك الصادر عنه الشيك وإيداعها في حساب البطاقة.  

ــغ  ــد المبلـ ــم قيـ ــاب، يتـ ــف الحسـ ــا كشـ ــدر بهـ ــي يصـ ــة التـ ــر العملـ ــة غيـ ــة بعملـ ــتالم الدفعـ ــم اسـ iv.  اذا تـ
ــة التـــي  ــا إلـــى العملـ المدفـــوع بحســـاب البطاقـــة فقـــط بعـــد اســـتالمنا األمـــوال المطلوبـــة وتحويلهـ

يصدر بها كشف الحساب وإيداعها في حساب البطاقة. 
ســـوف نقيـــد للحســـاب قيمـــة الرصيـــد المســـتحق عنـــد اســـتالمنا قيمـــة المبالـــغ المســـتحقة وليـــس عنـــد ت. 

إرســـالها. وســـوف نـــوزع المبالـــغ المســـتلمة حســـب الترتيـــب التالـــي أو أي أولويـــة ســـداد أخـــرى نعتبرهـــا 
مناســـبة:

i. سنقوم أواًل بتسديد أي رسوم ونفقات مقيدة على كشوف الحساب السابقة.
ii. ثم سنقوم بتسديد أي عمليات سحوبات نقدية مقيدة على كشوف الحساب السابقة.

iii. ثم سنقوم بتسديد أي عمليات مدينة )غير السحوبات النقدية( على كشوف الحساب السابقة.
iv. ثم سنقوم بتسديد أي رسوم ونفقات مقيدة على كشف الحساب الحالي.

v. ثم سنقوم بتسديد أي عمليات سحوبات نقدية مقيدة على كشف الحساب الحالي.
vi. ثم سنقوم بتسديد أي عمليات سحب مدينة )غير نقدية( مقيدة على كشف الحساب الحالي.

يجـــب أن تكـــون الشـــيكات وســـندات الدفـــع باالطـــاع المرســـلة إلينـــا لســـداد المســـتحقات قابلـــة للســـحب 	. 
إكســـبريس  “أمريـــكان  لصالـــح  الشـــيكات  ويجـــب ســـداد  الســـعودية.  العربيـــة  المملكـــة  فـــي  والدفـــع 

الســـعودية ويجـــب التأشـــير عليهـــا بعبـــارة “تـــودع فـــي حســـاب المســـتفيد”.
يكـــون عضـــو البطاقـــة مســـؤوًل عـــن أي تعليمـــات مباشـــرة صـــادرة بخصـــوص الحســـاب. كمـــا يجـــب تســـوية ج. 

ـــن البنـــك بشـــكل مباشـــر. ـــن عضـــو البطاقـــة وبي أي نزاعـــات بي
يجـــب علـــى عضـــو البطاقـــة إبـــالغ مـــزودو الخدمـــة مباشـــرة بـــأي تغييـــر فـــي رقـــم البطاقـــة أو تغييـــر تاريـــخ ح. 

االنتهـــاء مـــن أجـــل أي خدمـــات إكتتـــاب التـــي ربمـــا وقعـــت عليهـــا الســـتخدام البطاقـــة. ويجـــب علـــى عضـــو 
البطاقـــة إبـــالغ مـــزودو الخدمـــة بـــأي تغييـــر فـــي رقـــم البطاقـــة أو تاريـــخ اإلنتهـــاء حتـــى لـــو تـــم تغييـــر رقـــم 
البطاقـــة أو تاريـــخ اإلنتهـــاء مـــن ِقبلنـــا. وفـــي هـــذه الحـــاالت، لـــن نكـــون مســـؤولين عـــن أي نزاعـــات بيـــن عضـــو 

ـــن مـــزودي الخدمـــة. البطاقـــة وبي
فـــي حـــال أدت المدفوعـــات أو األمـــوال المســـتردة الخاصـــة بالشـــركة أو بعضـــو البطاقـــة التـــي يتـــم إعدادهـــا 	. 

مـــن ِقبـــل التجـــار إلـــى رصيـــد ائتمـــان أكثـــر مـــن 50.000 دوالر أمريكـــي، ســـوف نـــرد إلـــى عضـــو البطاقـــة 
الرصيـــد الزائـــد عـــن 50.000 دوالر أمريكـــي فـــي غضـــون 60 يوًمـــا.

يوافـــق ويفهـــم عضـــو البطاقـــة والشـــركة أنـــه ســـوف يتـــم إرســـال كشـــف الحســـاب الشـــهري الخـــاص د. 
بالحســـاب عبـــر البريـــد اإللكترونـــي إلـــى عنـــوان البريـــد اإللكترونـــي الـــذي قدمـــه. فـــي حـــال عـــدم تزويدنـــا 
بعنـــوان بريـــد إلكترونـــي، ســـوف يتـــم إرســـال كشـــف حســـاب مطبـــوع إلـــى أي مـــن العنـــوان الشـــخصي 

ــه. ــوان عملـ ــة أو عنـ ــو البطاقـ لعضـ
سداد األرصدة الشهرية يخضع إلى اإلجراءات التالية:ذ. 

ـــح كافـــة النفقـــات مســـتحقة الدفـــع حـــال إســـتالم الكشـــف الشـــهري مـــن خـــالل الشـــركة. يجـــب علـــى  i.  تصب
ـــده المتوقـــع. ـــدم إســـتالمها للكشـــف الشـــهري فـــي موع ـــدى ع ـــااًل ل ـــا ح الشـــركة اإلتصـــال بن

ـــم ســـدادها بعملـــة  ـــإن أي دفعـــة يت ـــك، ف ـــال الســـعودي. ومـــع ذل ـــا بالري ـــى الشـــركة أن تدفـــع لن ـــب عل ii.  يج
ــى  ــد إلـ ــر القيـ ــى تأخيـ ــذا إلـ ــؤدي هـ ــد يـ ــعودي. قـ ــال السـ ــى الريـ ــا إلـ ــم تحويلهـ ــا ، يتـ ــرى ، إذا قبلناهـ أخـ

ــة. ــل تكاليـــف تحويـــل العملـ ــيتضمن تحميـ ــاب وسـ الحسـ
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ــات  ــات أو دفعـ ــداد كامـــل المطلوبـ ــات لسـ ــة كدفعـ ــرة أو جزئيـ ــات متأخـ ــا دفعـ ــد نقبـــل بمحـــض إرادتنـ iii.  قـ
ـــا بموجـــب  ـــر أي مـــن حقوقن ـــازل أو الموافقـــة علـــى تغيي بهـــدف حـــل خـــاف مـــا، إال أن ذلـــك ال يعنـــي التن

هـــذه اإلتفاقيـــة أو طبقـــًا للقانـــون.
نحتفظ بحقنا بإتخاذ إجراءات جنائية في حالة وقف الشيك عن الدفع أو عدم دفعه.ر. 

10.  اإلستفسارات 
 يرجـــى إعالمنـــا فـــورًا إذا كانـــت لـــدى عضـــو البطاقـــة أو الشـــركة أي إستفســـارات بخصـــوص كشـــف الحســـاب أ. 

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 6624 ، الريـــاض 11452 ، المملكـــة 

ـــا علـــى الهاتـــف6661   +966 292 11أو 0004 440 800 العربيـــة الســـعودية. االتصـــال بن

ال نتحمـــل أي مســـؤولية عـــن الســـلع والخدمـــات التـــي يقـــوم عضـــو البطاقـــة بشـــرائها باســـتخدام البطاقـــة. ب. 
وبمجـــرد اســـتخدام البطاقـــة فـــي شـــراء الســـلع أو الخدمـــات، ال يمكننـــا إلغـــاء تلـــك التكلفـــة إال بموافقـــة 
ــة و/أو  ــو البطاقـ ــى عضـ ــب علـ ــوال، يجـ ــع األحـ ــي جميـ ــات. وفـ ــلع والخدمـ ــع السـ ــة أو بائـ ــة الخدمـ مؤسسـ
الشـــركة االســـتمرار فـــي دفـــع الرصيـــد الحالـــي لنـــا الموضـــح علـــى كشـــف الحســـاب الشـــهري. كمـــا يجـــب 
تســـوية أي نـــزاع بيـــن عضـــو البطاقـــة و/أو الشـــركة وبيـــن مؤسســـة الخدمـــة بصفـــة مباشـــرة فيمـــا بينهـــم. 

يرجـــى المالحظـــة أننـــا ال نضمـــن البـــت فـــي أي إستفســـارات تكـــون لـــدى عضـــو البطاقـــة أو الشـــركة عـــن ت. 
النفقـــات التـــي مضـــى عليهـــا أكثـــر مـــن 90 يـــوم. 

ــق 	.  ــراء التحقيـ ــا بإجـ ــنقوم بمحـــض إرادتنـ ــا، سـ ــة مـ ــى نفقـ ــركة علـ ــة أو الشـ ــو البطاقـ ــرض عضـ ــا يعتـ وعندمـ
ــة  ــة بالنفقـ ــة المتعلقـ ــق الداعمـ ــى الوثائـ ــول علـ ــة والحصـ ــة الخدمـ ــن مؤسسـ ــه مـ ــة عنـ ــار نيابـ وباإلستفسـ

ــا.  ــازع عليهـ المتنـ

نحن غير مسؤولون عن اآلتي:ج. 

i. أي عدم قبول للبطاقة أو الطريقة التي قبلت بها البطاقة أو لم تقبل بها.

ii.  اإلخفـــاق فـــي تطبيـــق أي التـــزام ضمـــن هـــذه اإلتفاقيـــة، إذا كانـــت ناتجـــًا عـــن عطـــل بنظـــام الكمبيوتـــر 
ـــر  ـــد آخ ـــي أو أي ح ـــة الضـــراب عمال ـــخ أو نتيج ـــة التاري ـــات أو خطـــأ فـــي معالج ـــة البيان أو إخفـــاق فـــي معالج

خـــارج عـــن ســـيطرتنا.

iii. أي خسائر أو أضرار غير مباشرة أو خاصة أو استثنائية ناشئة عن هذه اإلتفاقية.

11.  إنهاء هذه االتفاقية 
ـــدوا أ.  ـــأن يعي ـــك ب ـــة فـــي أي وقـــت مـــن األوقـــات وذل يمكـــن لعضـــو البطاقـــة أو الشـــركة إنهـــاء هـــذه اإلتفاقي

إلينـــا كافـــة البطاقـــات التـــي زودناهـــم بهـــا وإبالغنـــا عبـــر وســـائل اتصـــال موثقـــة يطلبـــون بموجبـــه إنهـــاء 
هـــذه اإلتفاقيـــة. ولـــن ننهـــي هـــذه اإلتفاقيـــة إال بعـــد قيـــام الشـــركة بتســـديد كافـــة المبالـــغ المســـتحقة 

علـــى عضـــو البطاقـــة لنـــا.

يمكننـــا إنهـــاء هـــذه اإلتفاقيـــة فـــي أي وقـــت مـــن األوقـــات بتوجيـــه إخطـــار فـــوري. وكبديـــل لذلـــك يمكننـــا أن ب. 
ـــا لهـــذه اإلتفاقيـــة يجـــب علـــى عضـــو البطاقـــة أو  نمنـــع عضـــو البطاقـــة مـــن اســـتخدام البطاقـــة. وعنـــد إنهائن
الشـــركة ســـداد كافـــة المبالـــغ المدينـــة فـــي الحســـاب لنـــا والتـــي تشـــمل العمليـــات والســـحوبات النقديـــة 

ـــم يتـــم قيدهـــا علـــى الحســـاب. ـــم الســـماح بهـــا ولكـــن ل التـــي ت

باســـتثناء مـــا تنـــص عليـــه الفقـــرة 13 )ب( مـــن هـــذه اإلتفاقيـــة، فســـوف يبقـــى عضـــو البطاقـــة و/أو الشـــركة ت. 
مسؤواًل/مســـؤولة عـــن كافـــة العمليـــات أو العمليـــات غيـــر المفوضـــة التـــي تتـــم فيمـــا يتعلـــق بالحســـاب.

تظـــل البطاقـــة ملـــكًا لنـــا وعلـــى عضـــو البطاقـــة إعادتهـــا الينـــا عنـــد الطلـــب. ويجـــوز لنـــا أن نبطـــل حـــق 	. 
إســـتعماله لهـــا بصـــورة كليـــة أو فيمـــا يتعلـــق بعمليـــة محـــددة فـــي أي وقـــت بمحـــض اختيارنـــا وبـــدون إخطـــار 

عضـــو البطاقـــة أو الشـــركة بذلـــك.

ــذه ج.  ــروط هـ ــكام وشـ ــركة بأحـ ــب الشـ ــن جانـ ــة أو مـ ــو البطاقـ ــن جانبعضـ ــال مـ ــبب إخـ ــة بسـ ــا البطاقـ إذا ألغينـ
ـــن إذا  ـــزء مـــن الرســـوم الســـنوية. ولك ـــى أي ج ـــة أو الشـــركة الحصـــول عل ـــق لعضـــو البطاق ـــن يح ـــة ل اإلتفاقي
الغينـــا البطاقـــة فـــي أي ظـــروف أخـــرى فإننـــا ســـنعيد جـــزء مـــن الرســـم الســـنوي وذلـــك بمـــا يتناســـب مـــع عـــدد 

ـــة. ـــة فـــي البطاق ـــدة العضوي ـــة مـــن م األشـــهر المتبقي

يمكن إلغاء البطاقة بموجب طلب من عضو البطاقة أو من الشركة.ح. 

ـــكان إكســـبريس أو إعـــالم مؤسســـات 	.  ـــاء الخاصـــة بأمري ـــة فـــي نشـــرة اإللغ ـــا إدراج البطاقـــات الملغي ـــوز لن يج
الخدمـــة بهـــذا االلغـــاء، و علـــى عضـــو البطاقـــة تســـليم البطاقـــة الملغيـــة أو المنتهيـــة لمؤسســـة الخدمـــة 

ـــا طلبـــت المؤسســـة ذلـــك. إذا م

يجـــب علـــى عضـــو البطاقـــة عـــدم اســـتخدام البطاقـــة بعـــد إلغائهـــا أو إنتهـــاء مـــدة ســـريانها. وأي نفقـــات د. 
ـــد  ـــاء المـــدة تقي ـــاء أو إنته ـــد اإللغ ـــه مـــن بع ـــه أو بتفويـــض من ـــة مـــن ِقبل ـــراء إســـتعمال البطاق ـــب مـــن ج تترت

علـــى حســـاب البطاقـــة.

لديـــك الحـــق فـــي إلغـــاء االتفاقيـــة، دون تكبـــد أي رســـوم، فـــي غضـــون 10 أيـــام مـــن تلقـــي بطاقـــة الشـــركات ذ. 
إال إذا قمـــت بتفعيـــل البطاقـــة.

12.  تجديد البطاقة 
يفوضنا عضو البطاقة والشركة بتجديد البطاقات قبل انتهاء مدة صالحياتها.أ. 

مـــا لـــم تنتهـــي مـــدة هـــذه االتفاقيـــة، فإننـــا قـــد نرســـل إلـــى عضـــو البطاقـــة مـــن حيـــن آلخـــر بطاقـــات مجـــددة ب. 
أو بديلـــة.

13.  الوفاة أو اإلفالس
فـــي حالـــة وفـــاة عضـــو البطاقـــة، ال قـــدر اللـــه، يحـــق لنـــا إلغـــاء بطاقـــة عضـــو البطاقـــة علـــى الفـــور. ســـتقوم أ. 

الشـــركة بتســـوية أي مبالـــغ مســـتحقة تتعلـــق بعضـــو البطاقـــة.

في حالة إفالس الشركة، فعندها تصبح كافة المبالغ المستحقة على الحساب واجبة الدفع فورًا.ب. 

14.  حفظ البطاقة ورقم التعريف الشخصي
ـــد مـــن أنهـــا فـــي وضـــع آمـــن، وعـــدم الســـماح أ.  ـــاء بالبطاقـــة و )2( التأك ـــى عضـــو البطاقـــة )1( االعتن يجـــب عل

ألي شـــخص آخـــر باســـتخدامها. و)3( الحـــرص علـــى ســـرية الرقـــم الشـــخصي. وعـــدم كتابـــة الرقـــم الشـــخصي 
علـــى البطاقـــة أو أي شـــيء يحفظـــه عضـــو البطاقـــة عـــادة مـــع البطاقـــة. وعلـــى عضـــو البطاقـــة عـــدم تدويـــن 

رقـــم التعريـــف الشـــخصي.

التعريـــف ب.  رقـــم  آخـــر  شـــخص  اكتشـــف  إذا  أو  ســـرقتها  أو  تلفهـــا  أو  البطاقـــة  فقـــدان  حـــال  في 
أو  800 440 0004 الهاتـــف  علـــى:  فـــورا  بنـــا  االتصـــال  البطاقـــة  عضـــو  علـــى  يجـــب   الشـــخصي، 
6661 292 11 966+ إذا قـــام عضـــو البطاقـــة بذلـــك فـــإن عضـــو البطاقـــة والشـــركة لـــن يتحمـــال مســـؤولية 
ـــر للبطاقـــة. و لكـــن ســـوف يكـــون عضـــو البطاقـــة و الشـــركة  الخســـائر الناجمـــة عـــن اســـتخدام أي شـــخص آخ
مسؤواًل/مســـؤولة عـــن كافـــة العمليـــات )بمـــا فيهـــا الســـحوبات النقديـــة( التـــي تتـــم باســـتخدام البطاقـــة 
ــة  ــترداد البطاقـ ــة باسـ ــو البطاقـ ــام عضـ ــا قـ ــه. إذا مـ ــإذن منـ ــة بـ مـــن ِقبـــل أي شـــخص حصـــل علـــى البطاقـ
المفقـــودة/ المســـروقة بعـــد ذلـــك، يجـــب عليـــه عـــدم اســـتخدامها. وعلـــى عضـــو البطاقـــة القيـــام بإتـــالف 

البطاقـــة المســـتردة بتقطيعهـــا نصفيـــن.

ـــة أو جنائيـــة( أو خســـائر ت.  ـــن أي مســـؤولية )مدني ـــة والشـــركة بتعويضنـــا بشـــكل كامـــل ع ـــوم عضـــو البطاق يق
أو مصروفـــات أو تكاليـــف أو أضـــرار قـــد تنشـــأ نتيجـــة فقـــدان أو ســـوء اســـتخدام البطاقـــة، وفـــى حالـــة )أ) 
ــا بذلـــك بشـــكل فـــوري أو )ب( فقـــدان البطاقـــة وســـوء اســـتخدامها قبـــل  ــة وعـــدم إبالغنـ فقـــدان البطاقـ
إبالغنـــا. فـــي هـــذه الحالـــة ســـيكون الحـــد األقصـــى للمســـؤولية هـــو الحـــد االئتمانـــي المتـــاح أو إجمالـــي 
قيمـــة العمليـــات غيـــر المصـــرح بهـــا أيهمـــا أقـــل. وإذا كان لـــدى عضـــو البطاقـــة رصيـــد ائتمانـــي فـــي 

ـــي المســـتحق  ـــد االئتمان ـــي و الرصي ـــد االئتمان ـــاح” كال مـــن الح ـــي المت ـــد االئتمان الحســـاب، سيشـــمل “الح
فـــي الحســـاب.

إذا قـــام عضـــو البطاقـــة بإبالغنـــا فـــور اكتشـــاف أي عمليـــات احتياليـــة تمـــت باســـتخدام البطاقـــة لـــدى 	. 
مؤسســـات الخدمـــة القائمـــة علـــى اإلنترنـــت التـــي تعـــرض عالمـــة ‘’ضمـــان الحمايـــة ضـــد االحتيـــال علـــى 
ــن أي  ــؤولين عـ ــركة مسـ ــة أو الشـ ــو البطاقـ ــون عضـ ــن يكـ ــة، فلـ ــذه االتفاقيـ ــكام هـ ــزم بأحـ ــت’’ وألتـ اإلنترنـ
عمليـــات. فـــورًا تعنـــي فـــور علـــم عضـــو البطاقـــة ولكـــن فـــي موعـــد ال يتجـــاوز 30 يـــوم مـــن اســـتالم كشـــف 

ــهري. ــاب الشـ الحسـ

فـــي حالـــة التـــزام عضـــو البطاقـــة والشـــركة بهـــذه االتفاقيـــة، يجـــوز اصـــدار بطاقـــة بديلـــة لعضـــو البطاقـــة ج. 
حســـب تقديرنـــا المطلـــق بالرســـوم المعمـــول بهـــا.

يلزم على عضو البطاقة أو الشركة إخطارنا فورًا غي حال تغيير عنوانه أو محل عمله.ح. 

15. المسؤوليات والتعويضات 
ـــول البطاقـــة. وإذا وافقـــت مؤسســـة الخدمـــة أ.  ـــر مســـؤولون إذا قامـــت مؤسســـة الخدمـــة بعـــدم قب نحـــن غي

علـــى رد المبلـــغ لعضـــو البطاقـــة فســـوف نخصـــم مـــن الحســـاب فقـــط عندمـــا نســـتلم هـــذا المبلـــغ مـــن 
مؤسســـة الخدمـــة.

سوف نرد فقط المبالغ المحملة بالخطأ على الحساب.ب. 

يوافق عضو البطاقة والشركة على التعاون معنا في أي تحقيق قد نرغب في إجراءه.ت. 

إننا غير مسؤولون عن: 	. 

i ..عدم قبول البطاقة أو طريقة قبولها أو رفضها 

ii . العجـــز عـــن تنفيـــذ التزامنـــا بموجـــب هـــذه اإلتفاقيـــة نتيجـــة لخلـــل األنظمـــة أو خلـــل فـــي معالجـــة البيانـــات   
أو صـــراع فـــي العمـــل أو أي حـــد	 خـــارج عـــن نطـــاق ســـيطرتنا.

iii ..األضرار غير المباشرة أو الخاصة أو التبعية أو االستثنائية

16.  تغيير االتفاقية 
يجـــوز لنـــا تعديـــل هـــذه االتفاقيـــة حســـب تقديرنـــا أو بموجـــب توجيـــه مـــن الهيئـــة الشـــرعية عـــن طريـــق تقديـــم أ. 

ـــر الرســـوم(. وســـيتم عـــرض أحـــد	  إخطـــار مســـبق لعضـــو البطاقـــة مدتـــه 30 يومـــا )60 يومـــا فـــي حـــال تغيي
ــات( ــبكة اإلنترنـــت وتحتـــوي علـــى أي تعديـــل )تعديـ ــا علـــى شـ ــة علـــى صفحتنـ ــذه االتفاقيـ ــخة مـــن هـ نسـ
مـــن هـــذا القبيـــل وتعتبـــر ســـارية المفعـــول وداخـــل حيـــز التنفيـــذ الكامـــل تلقائيـــا بعـــد انتهـــاء مـــدة االخطـــار 
واســـتبدال و تعليـــق الحكـــم )األحـــكام( الســـابقة. كمـــا أن اســـتخدام البطاقـــة )البطاقـــات( أو حيازتهـــا بعـــد 
ـــى  ـــة موافقـــة رســـمية ومطلقـــة مـــن طـــرف عضـــو البطاقـــة والشـــركة عل ـــر بمثاب مـــدة اإلخطـــار ســـوف يعتب

هـــذه التعديـــات علـــى اإلتفاقيـــة.

ــذه ب.  ــاء هـ ــم إنهـ ــوز لهـ ــركة ، يجـ ــة أو الشـ ــو البطاقـ ــل عضـ ــن قبـ ــات مـ ــك التعديـ ــول تلـ ــدم قبـ ــة عـ ــي حالـ فـ
ـــوم مـــن اســـتالم  ـــة( فـــي غضـــون 14 ي ـــة المعدل ـــة متعلقـــة باالتفاقي ـــد رســـوم إضافي ـــدون تكب ـــة )ب االتفاقي
ـــة. وســـوف يســـتمر عضـــو البطاقـــة والشـــركة  ـــا بإنهـــاء هـــذه االتفاقي ـــر وســـائل اتصـــال موثقـــة من إخطـــار عب
ملتزميـــن بســـداد المبالـــغ المدينـــة علـــى عضـــو البطاقـــة حتـــى الســـداد الكامـــل واســـتالمنا كافـــة المبالـــغ 
المســـتحقة، إال أننـــا ســـنعيد جـــزءًا مـــن الرســـم الســـنوي وبمـــا يتناســـب مـــع عـــدد األشـــهر المتبقيـــة مـــن مـــدة 

العضويـــة فـــي البطاقـــة.

كمـــا يجـــوز لنـــا تحويـــل حقوقنـــا أو مزايانـــا أو التزاماتنـــا بموجـــب هـــذه االتفاقيـــة فـــي أي وقـــت. وال يجـــوز ت. 
لعضـــو البطاقـــة أو الشـــركة تحويـــل الحقـــوق أو المزايـــا أو االلتزامـــات بموجـــب هـــذه االتفاقيـــة

17.  الخصوصية والقانون المطبق 
يوافق عضو البطاقة والشركة على االلتزام بجميع أنظمة رقابة الصرف السارية والمطبقةأ. 

ُيعمـــل بأحـــكام القوانيـــن النافـــذة فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية فـــي هـــذه االتفاقيـــة والواليـــة ب. 
ــاما(. ــعودي )سـ ــزي السـ ــة فـــي البنـــك المركـ ــات التمويليـ ــات والمنازعـ ــل فـــي المخالفـ ــة الفصـ ــة للجنـ القضائيـ

ـــة اختصـــاص قضائـــي ت.  ـــا اتخـــاذ إجـــراءات التحصيـــل علـــى عضـــو البطاقـــة و/أو الشـــركة فـــي أي والي ويجـــوز لن
أخـــرى قـــد يقيـــم فيهـــا عضـــو البطاقـــة والشـــركة.

نقـــدم معلومـــات االئتمـــان المتعلقـــة بعضـــو البطاقـــة أو الشـــركة للشـــركة الســـعودية للمعلومـــات االئتمانيـــة 	. 
ــر كشـــف  ــة آخـ ــة حالـ ــح المعلومـــات المقدمـ ــان للمعلومـــات االئتمانيـــة بشـــكل دوري. وتوضـ )ســـمة( و/أو بيـ
حســـاب، وتشـــمل المعلومـــات المتعلقـــة مـــا إذا كان الحســـاب منتظـــم أو متأخـــر فـــي الســـداد. وفـــى حالـــة 
كـــون لحســـاب متأخـــرا فـــي الســـداد فـــي تاريـــخ التقريـــر وتـــم بعـــد ذلـــك انتظامـــه بالســـداد، فســـيتم تحديـــث 
حالـــة الحســـاب أثنـــاء عمـــل التقريـــر الشـــهري المقبـــل. كمـــا يتـــم تحديـــث جميـــع التغييـــرات الطارئـــة علـــى 
ـــدى الشـــركة الســـعودية  ـــخ ائتمانـــي ســـلبي ل ـــب أي تاري ـــوم عمـــل. ولتجن ـــره أقصاهـــا 30 ي ـــه فـــي خـــال فت الحال
للمعلومـــات االئتمانيـــة و/أو بيـــان، علـــى عضـــو البطاقـــة والشـــركة المحافظـــة علـــى تســـديد المبلـــغ المســـتحق 
علـــى الحســـاب فـــي تاريـــخ اســـتحقاق الدفـــع. توافـــق الشـــركة وعضـــو البطاقـــة بموجبـــه علـــى تزويدنـــا بـــأي 
ــة  ــال الخاصـ ــات االتصـ ــا وتحديـــث معلومـ ــاب والتســـهيالت لدينـ ــاء و/أو إدارة الحسـ ــا إلنشـ معلومـــات نطلبهـ
بالشـــركة وعضـــو البطاقـــة إذا كانـــت هنـــاك أي تغييـــرات، والتـــي قـــد يتـــم طلبهـــا مـــن قبلنـــا، كمـــا تفوضنـــا 
الشـــركة وعضـــو البطاقـــة بالحصـــول علـــى وجمـــع المعلومـــات التـــي تعـــد الزمـــة فيمـــا يتعلـــق بـــك وبحســـاباتك 
وتســـهيالتك لدينـــا أو المقرضيـــن اآلخريـــن مـــع الســـعودية للمعلومـــات االئتمانيـــة )"ســـمة"( و بيـــان 
للمعلومـــات االئتمانيـــة ،و إلكترونيـــًا مـــن خـــال شـــركه العلـــم ألمـــن المعلومـــات )“علـــم”(، واإلفشـــاء عـــن تلـــك 
المعلومـــات إلـــى ســـمة أو بيـــان أو علـــم أو إلـــى أي جهـــة أخـــرى معتمـــدة مـــن ِقبـــل البنـــك المركـــزي الســـعودي.

قـــد ال نحتفـــظ بالنســـخ األصليـــة لجميـــع اإليصـــاالت وغيرهـــا مـــن المســـتندات األخـــرى التـــي يوقـــع عليهـــا ج. 
عضـــو البطاقـــة و/أو الشـــركة فيمـــا يتعلـــق باســـتخدام البطاقـــة. ومـــن سياســـتنا االحتفـــاظ بهـــذه النســـخ فـــي 
صـــورة ميكروفيلـــم. وعليـــه فـــإن عضـــو البطاقـــة والشـــركة يوافقـــان بموجبـــه بـــأن مثـــل هـــذا الميكروفلـــم 
و/أو نســـخًا عنـــه ســـوف تكـــون مقبولـــة مـــن قبـــل عضـــو البطاقـــة والشـــركة كبينـــة أمـــام القضـــاء إلثبـــات 
العمليـــات التـــي تمـــت بواســـطته والشـــركة وإن عضـــو البطاقـــة والشـــركة لـــن يعترضـــًا علـــى االستشـــهاد 
بهـــا كبينـــة. كمـــا يوافـــق عضـــو البطاقـــة علـــى اســـتخدام هـــذا الميكروفلـــم أو النســـخ نســـخًا للتحقـــق مـــن 

صحـــة توقيعـــه ومطابقتـــه.

سنقوم بما يلي: ح. 

i.   إفشـــاء المعلومـــات الخاصـــة بعضـــو البطاقـــة والشـــركة وبالحســـاب وبالعمليـــات التـــي تتـــم علـــى الحســـاب 
ـــى أي شـــركة مـــن مجموعـــة  ـــم شـــراؤها( إل ـــات التـــي ت )والتـــي قـــد تشـــمل تفاصيـــل الســـلع و/أو الخدم
ـــى  ـــك المؤسســـات األخـــرى المصـــدرة للبطاقـــة( وإل ـــة )بمـــا فـــي ذل ـــكان إكســـبريس العالمي شـــركات أمري
أي طـــرف آخـــر يظهـــر اســـمه أو شـــعاره علـــى البطاقـــة الصـــادرة لعضـــو البطاقـــة، وألي طـــرف آخـــر مفـــوض 
مـــن قبـــل عضـــو البطاقـــة والشـــركة ، وإلـــى مـــن يقومـــوا بمعالجـــة البيانـــات لدينـــا وإلـــى ممولينـــا وإلـــى 
المؤسســـات التـــي تقبـــل البطاقـــات لدفـــع قيمـــة الســـلع و/أو الخدمـــات التـــي يشـــتريها عضـــو البطاقـــة 
والحصـــول علـــى معلومـــات مـــن هـــذه األطـــراف فـــي ســـبيل إدارة وخدمـــة الحســـاب، ومعالجـــة وتحصيـــل 
الرســـوم المقيـــدة علـــى عضـــو البطاقـــة، وإدارة أي فوائـــد وبرامـــج تأمينيـــة ينضـــم إليهـــا. وفـــي حالـــة 
قيـــام عضـــو البطاقـــة بشـــراء الســـلع و/أو الخدمـــات بالنيابـــة عـــن طـــرف آخـــر فـــإن عضـــو البطاقـــة والشـــركة 
ــا يتعلـــق بإفشـــاء بياناتـــه لمجموعـــة  يؤكـــدان علـــى حصولهـــم علـــى موافقـــة هـــذا الطـــرف اآلخـــر فيمـ

ـــة مـــن أجـــل تلـــك األغـــراض. ـــكان إكســـبريس العالمي شـــركات أمري

ـــة اســـتخدام  ii.   اســـتخدام المعلومـــات المتعلقـــة بعضـــو البطاقـــة والشـــركة والمعلومـــات المتعلقـــة بكيفي
عضـــو البطاقـــة للحســـاب )مـــا لـــم يطلـــب عضـــو البطاقـــة أو الشـــركة عـــدم فعـــل ذلـــك( إلنتـــاج قوائـــم 
بهـــدف اســـتخدامها داخـــل مجموعـــة شـــركات أمريـــكان إكســـبريس العالميـــة )بمـــا فـــي ذلـــك المؤسســـات 
األخـــرى التـــي تصـــدر البطاقـــة( وغيرهـــا مـــن الشـــركات المختـــارة مـــن أجـــل أن نقـــوم نحـــن أو تلـــك 
ـــاج أو تقديـــم عـــروض لعضـــو البطاقـــة )بالبريـــد أو بالهاتـــف( للمنتجـــات أو الخدمـــات التـــي  الشـــركات بإنت
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ــك  ــاج تلـ ــي إنتـ ــتخدمة فـ ــات المسـ ــذه المعلومـ ــى هـ ــول علـ ــن الحصـ ــه . يمكـ ــى اهتمامـ ــوز علـ ــد تحـ قـ
ــه  ــتخدم فيـ ــذي تسـ ــكان الـ ــة بالمـ ــات المتعلقـ ــن المعلومـ ــة ومـ ــتمارة طلـــب العضويـ ــن اسـ ــم مـ القوائـ
ـــي قـــد  ـــي يجريهـــا عضـــو البطاقـــة بالبطاقـــة ومـــن اإلســـتبيانات والبحـــو	 )والت ـــات الت البطاقـــة والعملي
تتطلـــب اإلتصـــال بعضـــو البطاقـــة هاتفيـــا أو بالبريـــد( ومـــن المعلومـــات التـــي يمكـــن الحصـــول عليهـــا 

مـــن المصـــادر الخارجيـــة األخـــرى كالتجـــار والمؤسســـات التســـويقية.

iii.   تبـــادل المعلومـــات عـــن عضـــو البطاقـــة والشـــركة والحســـاب مـــع وكاالت االئتمـــان المرجعيـــة والتـــي 
يمكـــن تداولهـــا مـــع المؤسســـات األخـــرى عنـــد تقييـــم اســـتمارة الطلـــب المقدمـــة مـــن ِقبلعضـــو 
البطاقـــة أو مـــن قبـــل أي مـــن أعضـــاء أســـرته للحصـــول علـــى االئتمـــان أو التســـهيالت األخـــرى ومـــن 

أجـــل منـــع االحتيـــال واقتفـــاء أثـــر المدينيـــن.
iv.   إجـــراء تدقيـــق الوضـــع االئتمانـــي أثنـــاء وجـــود أي مبالـــغ مدينـــة مـــن ِقبـــل عضـــو البطاقـــة أو الشـــركة فـــي 
ـــة  ـــذي يتعامـــل معـــه عضـــو البطاقـــة أو المؤسســـة المالي ـــك ال ـــك االتصـــال بالبن الحســـاب )بمـــا فـــي ذل
ـــى وكاالت  ـــق( وإفشـــاء المعلومـــات الخاصـــة بعضـــو البطاقـــة والشـــركة والحســـاب إل ـــم موث أو أي محك

التحصيـــل والمحاميـــن مـــن أجـــل تحصيـــل الديـــون المترتبـــة علـــى الحســـاب.

v.    إجـــراء المزيـــد مـــن تدقيـــق االئتمـــان وتحليـــل المعلومـــات الخاصـــة بعضـــو البطاقـــة و الشـــركة وبالعمليـــات 
ـــب  ـــه وتجن ـــم علي ـــي تت ـــات الت ـــح بالعملي ـــدة فـــي الحســـاب للمســـاعدة فـــي إدارة الحســـاب والتصري المقي

االحتيـــال.

vi.  مراقبـــة و/أو تســـجيل مكالمـــات عضـــو البطاقـــة الهاتفيـــة الـــواردة لدينـــا والصـــادرة منـــا إليـــه ســـواء تـــم 
ـــر مســـتوى  ـــد مـــن توفي ـــا للتأك ـــارة مـــن ِقبلن ـــل المؤسســـات المرموقـــة المخت ـــا أو مـــن ِقب ـــك مـــن ِقبلن ذل

مالئـــم مـــن الخدمـــات )بمـــا فـــي ذلـــك تدريـــب الموظفيـــن( وتشـــغيل الحســـاب.

vii. التعهد بكافة ما ورد أعاله في المملكة العربية السعودية وخارجها.

إن كان عضـــو البطاقـــة يعتقـــد بـــأن المعلومـــات التـــي نحتفـــظ بهـــا عنـــه أو الشـــركة غيـــر صحيحـــة ،غيـــر مكتملـــة 	. 
ــم  ــعودية ، ص.ب رقـ ــبريس السـ ــكان إكسـ ــى أمريـ ــر علـ ــى تأخيـ ــلتنا دون أدنـ ــه مراسـ ــة فعليـ ــر محدثـ أو غيـ
6624 ، الريـــاض 11452 المملكـــة العربيـــة الســـعودية. أو القيـــام بتحديـــث المعلومـــات مـــن خـــالل اســـتخدام 
تطبيـــق الهاتـــف المحمـــول ألمريـــكان إكســـبريس الســـعودية وســـوف يتـــم تصحيـــح أي معلومـــات يتبيـــن 

ـــورًا.  ـــا ف ـــا أو قدمه ـــدم اكتماله ـــا أو ع ـــدم صحته ع

18.  المعلومات 
يجـــب علـــى عضـــو البطاقـــة والشـــركة تقديـــم معلومـــات كاملـــة ودقيقـــة عنـــد ملـــئ أي نمـــاذج نطلبهـــا منهـــم أ. 

ـــى  ـــي، بمـــا يشـــمل وال يقتصـــر عل ـــد اإللكترون ـــال البري ـــف أو مـــن خ ـــر الهات ـــم أي معلومـــات عب ـــد تقدي أو عن
ــه أال  ــة، وعليـ ــذه االتفاقيـ ــب هـ ــه بموجـ ــزة أو متوقعـ ــات منجـ ــك KYC أو أي معامـ ــرف عميلـ ــتندات اعـ مسـ
يقـــدم معلومـــات مضللـــة، أو خاطئـــة أو غيـــر كاملـــة. وعلـــى عضـــو البطاقـــة أن يؤكـــد أنـــه ســـوف يراجـــع 
ــأن توقيعـــه  ــا بـ ــا يؤكـــد عضـــو البطاقـــة أيضـ ــا، كمـ ــاذج لتأكيـــد صحتهـ أي معلومـــات تـــدون فـــي هـــذه النمـ
علـــى النمـــوذج أو التســـجيل الصوتـــي لمكالمتـــه الهاتفيـــة أو رســـالة البريـــد اإللكترونـــي المرســـلة مـــن 
ـــر  ـــة تغيي ـــا. وفـــي حال ـــى محتوياته ـــه عل ـــة من ـــة موافق ـــد بمثاب الحســـاب المحفوظـــة فـــي ســـجلتنا ســـوف تع
أي معلومـــات، يجـــب علـــى عضـــو البطاقـــة والشـــركة إخطارنـــا عبـــر وســـائل اتصـــال موثقـــة علـــى الفـــور. وقـــد 
نطلـــب مـــن عضـــو البطاقـــة و/أو الشـــركة بعـــض المعلومـــات مـــن وقـــت آلخـــر فيمـــا يتعلـــق بمســـؤوليتنا 
ــز المالـــي ومنـــع غســـل األمـــوال وتمويـــل اإلرهـــاب وتقديـــم  ــامة المركـ ــاه المتطلبـــات القانونيـــة، وسـ تجـ
ـــى عضـــو  ـــات. ويجـــب عل ـــات قـــد تكـــون خاضعـــة لبرنامـــج عقوب ـــل وخدمـــات أخـــرى ألي أشـــخاص أو كيان تموي

البطاقـــة والشـــركة تقديـــم ردود كاملـــة ودقيقـــة علـــى الفـــور علـــى أي استفســـارات نوجههـــا اليهـــم

ــرات ب.  ــأي تغييـ ــور بـ ــى الفـ ــة علـ ــال موثقـ ــائل اتصـ ــر وسـ ــا عبـ ــركة إخطارنـ ــة والشـ ــو البطاقـ ــى عضـ ــب علـ يجـ
تطـــرأ علـــى المعلومـــات الشـــخصية لعضـــو البطاقـــة مثـــل وظيفتـــه و/أو المكتـــب و/أو عنـــوان اإلقامـــة و 
أرقـــام الهاتـــف والجـــوال والبريـــد اإللكترونـــي. وفـــى حالـــة عـــدم إخطارنـــا بـــأي تغييـــرات تطـــرأ علـــى هـــذه 
المعلومـــات، ســـيظلعضو البطاقـــة والشـــركة مســـؤوالن عـــن أي نتائـــج ســـلبية، وعلـــى ســـبيل المثـــال، فـــي 
ـــام عضـــو  ـــدم قي ـــة بســـبب ع ـــق البطاق ـــن طري ـــا ع ـــات المشـــكوك فيه ـــد العملي ـــى تأكي ـــا عل ـــدم قدرتن ـــة ع حال
البطاقـــة أو الشـــركة بتحديـــث معلومـــات االتصـــال، ســـيظلعضو البطاقـــة والشـــركة مســـؤوالن عـــن أي ســـوء 
ـــة والشـــركة  ـــى عضـــو البطاق ـــب الشـــك، عل ـــك. ولتجن ـــل ذل ـــى فع ـــا عل ـــدم قدرتن ـــة لع ـــد	 نتيج اســـتخدام يح
ـــي تخـــص  ـــة الت ـــن البريدي ـــل العناوي ـــة مث ـــي ال تخـــص عضـــو البطاق ـــات االتصـــال الت ـــدم اســـتخدام معلوم ع

أقاربـــه

يلـــزم علـــى عضـــو البطاقـــة والشـــركة عـــدم االفصـــاح عـــن أي معلومـــات شـــخصية أو ماليـــة تتعلـــق بهـــذه ت. 
ــا تحـــت أي ظـــرف مـــن الظـــروف االتفاقيـــة أو أي حســـابات أو أي بطاقـــات أليـــة شـــخص أخـــر خالفنـ

وبموجـــب طلبنـــا لهـــذه المعلومـــات، يتوجـــب علـــى عضـــو البطاقـــة والشـــركة تزويدنـــا بالمعلومـــات أو 	. 
ـــى  ـــدرة عل ـــة و الق ـــة اإلقام ـــل و حال ـــة بعملعضـــو البطاقة/الشـــركة أو الدخ الســـجالت أو الشـــهادات المتعلق
الوفـــاء بالديـــن أو التخلفـــات علـــى االلتزامـــات االئتمانيـــة األخـــرى والتـــي نراهـــا ضروريـــة. كمـــا يجـــب علـــى 
ــن  ــيلة مـ ــأي وسـ ــا بـ ــا بهـ ــات التـــي زودونـ ــن المعلومـ ــد مـ ــا للتأكـ ــا تفويضنـ ــركة أيًضـ ــة والشـ ــو البطاقـ عضـ
الوســـائل أو مـــن أي مصـــدر حســـب مـــا نـــراه ضرورًيـــا. وفـــى حالـــة عـــدم تزويـــد الشـــركة بالبيانـــات أو فـــي 
حالـــة عـــدم صحـــة البيانـــات المقدمـــة يجـــوز لنـــا، حســـب تقديرنـــا، رفـــض تجديـــد البطاقـــة أو إلغـــاء الحســـاب 

والمطالبـــة بســـداد الديـــون المســـتحقة المتأخـــرة علـــى الحســـاب

ــة ذات اختصـــاص قضائـــي ج.  ــة ألي محكمـ ــو البطاقـ ــة بعضـ ــات الخاصـ نحتفـــظ بالحـــق فـــي كشـــف المعلومـ
ــاع تابـــع للحكومـــة ــاذ القانـــون وأي قطـ ــبه القضائيـــة وهيئـــات إنفـ والســـلطات شـ

ـــا بموجـــب هـــذه الوثيقـــة قـــد تـــم اســـتالمه مـــن قبـــل عضـــو ح.  ســـوف يعتبـــر أي إخطـــار يتـــم تقديمـــه مـــن ِقبلن
البطاقـــة والشـــركة خـــال ســـبعة أيـــام مـــن إرســـاله علـــى عنـــوان عضـــو البطاقـــة أو الشـــركة الـــذى أرســـلته 

ـــا ـــا كتابًي إلين

يشـــكل نمـــوذج الطلـــب الـــذي يقـــوم عضـــو البطاقـــة والشـــركة باســـتكماله وكافـــة المســـتندات المؤيـــدة 	. 
التـــي يقدمانهـــا جـــزءا ال يتجـــزأ مـــن هـــذه االتفاقيـــة ويوافقـــان علـــى أنـــه يحـــق لنـــا االحتفـــاظ بكافـــة هـــذه 

ــتندات المسـ

19.  اإلقرارات والضمانات
بتتعهد الشركة وتضمن وتتعهد لنا بما يلي:

أبرمـــت هـــذه االتفاقيـــة بعـــد مراجعـــة هـــذه االتفاقيـــة وأي اتفاقيـــة تعييـــن وكيـــل معامـــالت تـــورق وأي وثيقـــة أ. 
ـــذي  ـــدر ال ـــادئ الشـــريعة اإلســـالمية ، وبالق ـــال لمب ـــراض االمتث ـــورق"( ألغ ـــة )"مســـتندات الت ـــرى ذات صل أخ

ـــا ، استشـــارة مســـتقلة مـــن مستشـــارين متخصصيـــن فـــي األمـــور الشـــرعية و: تعتبـــره ضرورًي
i.    اقتنـــع بـــأن نصـــوص وثائـــق التـــورق والمعامـــالت الـــواردة فيـــه ال تتعـــارض مـــع مبـــادئ الشـــريعة 

و اإلســـالمية. 
ii.   تؤكـــد أنـــه ليـــس لديهـــا أي اعتـــراض، ولـــن تثيـــر أي اعتراضـــات، فيمـــا يتعلـــق بمســـائل االمتثـــال للشـــريعة 

فيمـــا يتعلـــق بـــأي مـــن أحـــكام وثائـــق التـــورق أو فيمـــا يتعلـــق بهـــا ؛ و
ـــال الشـــريعة للمعامـــالت المنصـــوص عليهـــا  ـــق بامتث ـــا فيمـــا يتعل ـــل مـــن قبلن ـــم تعتمـــد علـــى أي تمثي iii.  ل
ـــرى تقييمـــه الخـــاص بشـــكل مســـتقل  ـــه قـــد أج ـــد أن ـــر وتؤك ـــورق آخ ـــة أو أي مســـتند ت فـــي هـــذه االتفاقي

ـــأن هـــذه المعامـــالت متوافقـــة مـــع الشـــريعة. ب

20.  عام
باإلضافـــة الـــى أي حـــق عـــام فـــي المقاصـــة أو أي حـــق يمنحـــه القانـــون أو بموجـــب أي اتفـــاق آخـــر، يجوزلنـــا، بـــدون 
إخطـــار، ضـــم أو دمـــج الرصيـــد المســـتحق علـــى الحســـاب مـــع أي حســـاب )حســـابات( أخـــرى يحتفـــظ  بهـــا عضـــو 
البطاقة/الشـــركة لدينـــا أو لـــدى شـــركاتنا التابعـــة، أو إجـــراء مقاصـــة أو تحويـــل أي أمـــوال مســـتحقة مـــن و إلـــى 

ـــة. ـــواردة فـــي هـــذه االتفاقي ـــذ االلتزامـــات ال ـــرى فـــي ســـبيل تنفي ـــك الحســـابات االخ ـــد تل رصي

يتوجب على عضو البطاقة والشركة اإلقرار بأننا غير مسؤولون عن أي خدمات أخرى مقدمة من الغير.

قـــد نقبـــل أو نتصـــرف بنـــاء علـــى التعليمـــات الشـــفهية أو الخطيـــة عبـــر الفاكـــس أو البريـــد االلكترونـــي عـــن طريـــق 
ـــا، فيمـــا يتعلـــق  ـــع لن ـــز خدمـــة العمـــاء التاب ـــع عـــن الشـــركة باســـتخدام مرك عضـــو البطاقـــة و/أو المفوضيـــن بالتوقي
بالعمليـــات و/أو إنهـــاء الحســـاب. ولـــن نتحمـــل أي مســـؤولية تجـــاه أي خســـارة أو ضـــرر يتكبدهـــا عضـــو البطاقـــة أو 

الشـــركة فـــي حالـــة تصرفنـــا )حســـب تقديرنـــا المطلـــق( بحســـن نيـــة بنـــاًء علـــى هـــذه التعليمـــات.

ــة أو  ــو البطاقـ ــن عضـ ــا عـ ــا صدورهـ ــب تقديرنـ ــم حسـ ــات نتفهـ ــاًء علـــى أي تعليمـ ــرف بنـ ــون بالتصـ ــا مفوضـ إننـ
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 حمايـــة رقـــم التعريـــف 
الشـــخصي الخـــاص بـــه واألرقـــام الســـرية األخـــرى طـــوال الوقـــت، ألنـــه ســـيتحمل مســـؤولية جميـــع العمليـــات 

التـــي أجريـــت أو المزعـــم إجرائهـــا مـــن خـــال اســـتخدام رقـــم التعريـــف الشـــخصي/ الرقـــم الســـري.

ــة  ــات العامـ ــات الهيئـ ــح أو طلبـ ــن واللوائـ ــب القوانيـ ــل بموجـ ــا العمـ ــة لنـ ــركات التابعـ ــى الشـ ــا وعلـ ــب علينـ يتوجـ
والتنظيميـــة التـــي تعمـــل فـــي العديـــد مـــن دوائـــر االختصـــاص القضائـــي المعنيـــة، مـــن بيـــن أمـــور أخـــرى، بمنـــع 
غســـل األمـــوال وتمويـــل اإلرهـــاب واإلمـــداد المالـــي والخدمـــات األخـــرى المقدمـــة إلـــى أي شـــخص أو هيئـــة 
ـــا إعطـــاء تعليمـــات أو أخـــذ تعليمـــات مـــن شـــركة تابعـــة التخـــاذ أي إجـــراء تعتبـــره أو أي  خاضعـــه للعقوبـــة. ويجـــوز لن
شـــركة عضـــو فـــي المجموعـــة، حســـب تقديرهـــا المطلـــق، مناســـًبا بمـــا يتفـــق مـــع كافـــة هـــذه القوانيـــن أو اللوائـــح 
ـــق فـــي  ـــراض علـــى والتحقي ـــال ال الحصـــر، االعت ـــل هـــذا اإلجـــراء، علـــى ســـبيل المث ـــات. وقـــد يشـــمل مث أو الطلب
أي رســـائل دفـــع وأي معلومـــات أخـــرى أو مراســـات يتـــم إرســـالها إلـــى أو مـــن ِقبـــل حامـــل الحســـاب عبـــر أنظمتنـــا 
أو شـــركاتنا التابعـــة؛ والقيـــام باستفســـارات إضافيـــة تتعلـــق بمـــا اذا كان االســـم الـــذى قـــد يشـــير إلـــى شـــخص 
أو هيئـــة خاضعـــة للعقوبـــة يشـــير بالفعـــل إلـــى اســـم ذلـــك الشـــخص أو الهيئـــة. لـــن نتحمـــل نحـــن أو أي مـــن 
شـــركاتنا التابعـــة أي خســـائر )ســـواء كانـــت مباشـــرة أو ناتجـــة عـــن شـــيء مـــن بينهـــا، علـــى ســـبيل المثـــال ال الحصـــر، 
خســـائر األربـــاح( أو أي ضـــرر يتكبـــده أي طـــرف ناتـــج عـــن أي تأخيـــر أو إخفـــاق مـــن طرفنـــا أو مـــن شـــركاتنا التابعـــة 
ـــة أي مـــن رســـائل الدفـــع أو المعلومـــات األخـــرى أو المراســـات، أو فـــي أداء أي مـــن مهامهـــا  ـــة معالج فـــي عملي
ـــى حامـــل الحســـاب، نتجـــت  ـــم أي مـــن الخدمـــات إل ـــأي حســـاب أو تقدي ـــة ب ـــرى المتعلق أو أي مـــن االلتزامـــات االخ
كلًيـــا أو جزئًيـــا مـــن خـــالل أي مـــن هـــذه اإلجـــراءات التـــي نراهـــا أو هـــذه الشـــركة التابعـــة تراهـــا، حســـب تقديرنـــا 
المطلـــق، مناســـبة التخاذهـــا بموجـــب كافـــة هـــذه القوانيـــن واللوائـــح والطلبـــات. وفـــى حـــاالت معينـــة قـــد يمنـــع 
ـــه ال نتعهـــد نحـــن  ـــة. وعلي ـــة معلومـــات معين ـــر فـــي معالج ـــذي قـــد نتخـــذه فـــي حـــدو	 تأخي ـــراء ال أو يتســـبب اإلج
ـــا بشـــأن رســـائل الدفـــع  وال أي مـــن شـــركاتنا التابعـــة بدقـــة أو حداثـــة أي معلومـــات متعلقـــة باألنظمـــة الخاصـــة بن
أو المعلومـــات األخـــرى والمراســـات التـــي هـــي موضـــوع أي إجـــراء يتـــم اتخـــاذه اســـتناًدا إلـــى هـــذا البنـــد فـــي 

ـــراء. ـــاذ هـــذا اإلج ـــن اتخ وقـــت الحصـــول عليهـــا فـــي حي

قـــد نقـــدم لعضـــو البطاقـــة غطـــاء حمايـــة أثنـــاء ســـريان االتفاقيـــة. وإذا قدمنـــا غطـــاء الحمايـــة كميـــزة إضافيـــة مـــن 
الخدمـــات التـــي نقدمهـــا، ســـوف نقـــوم بالكشـــف عـــن تفاصيلهـــا لـــه، بمـــا فـــي ذلـــك عمليـــة تحديـــد المســـتفيدين 

وتوزيـــع التعويـــض بينهـــم. ولالطـــاع علـــى شـــروط وأحـــكام الحمايـــة، يرجـــى زيـــارة الموقـــع اإللكترونـــي:

www.americanexpress.com.sa/ar/termsandconditions 

21.  إلغاء البطاقة
ـــا المطلـــق، عضـــو البطاقـــة أ.  ـــة مخالفـــة ، فـــي رأين ـــق إلغـــاء البطاقـــة فـــي حال ـــا المطل ـــا حســـب تقديرن يجـــوز لن

ـــة أو الشـــركة لهـــذه اإلتفاقي

كمـــا يحـــق لنـــا اســـترداد المبالـــغ المســـتحقة باإلضافـــة إلـــى كافـــة النفقـــات والرســـوم القانونيـــة مـــن ب. 
ممتلـــكات الشـــركة و/أو عضـــو البطاقـــة عنـــد وفاتـــه، ال قـــدر اللـــه، دون المســـاس بحقنـــا فـــي االســـتمرار 

ــتحقات ــوية المسـ ــم تسـ ــى أن يتـ ــائدة إلـ ــعار السـ ــرى باألسـ ــات أخـ ــوم ونفقـ ــد أي رسـ بقيـ

ســـيؤدي إلغـــاء البطاقـــة إلـــى الســـحب الفـــوري لجميـــع التســـهيالت المقدمـــة مـــن خـــالل اســـتخدام البطاقـــة ت. 
و/أو رقـــم البطاقـــة

22.  الرسوم والنفقات 
فـــي أ.  المذكـــورة  األســـعار  حســـب  االتفاقيـــة  هـــذه  فـــي  إليهـــا  يشـــار  تكاليـــف  أو  رســـوم  أي  تكـــون 

الملحـــق “أ” وتعديالتـــه مـــن حيـــن آلخـــر بموجـــب الفقـــرة 6. يرجـــى قـــراءة المعلومـــات الهامـــة التاليـــة 
بعنايـــة قبـــل اســـتخدام البطاقـــة )البطاقـــات( وســـوف يعتبـــر اســـتخدام البطاقـــة )البطاقـــات( بمثابـــة 
ــة  ــي واتفاقيـ ــاح األولـ ــان اإلفصـ ــى بيـ ــركة علـ ــة والشـ ــعضو البطاقـ ــن جانبــ ــة مـ ــمية ومطلقـ ــة رسـ موافقـ
التاليـــة:  العمـــالء  أرقـــام خدمـــة  اذا كان لديـــك أي استفســـار يرجـــى اإلتصـــال علـــى  البطاقـــة.   عضـــو 

الهاتف 0004 440 800 أو 6661 292 )11 966+(

ســـوف تصـــدر الفواتيـــر الخاصـــة بالحســـاب إمـــا بالريـــال الســـعودي أو الـــدوالر األمريكـــي علـــى النحـــو المشـــار ب. 
ـــق  ـــور فـــي الملح ـــو المذك ـــى النح ـــدرج الرســـوم الســـنوية عل ـــه فـــي كشـــف الحســـاب الشـــهري. ســـوف ت إلي

“أ” فـــي كشـــف الحســـاب األول

ـــخ ت.  ـــل تاري ـــوارد فـــي كشـــف الحســـاب الشـــهري مســـتحق الســـداد فـــي أو قب ـــي ال ـــد الحال ـــون كامـــل الرصي يك
ــرة  ــا مدفوعـــات متأخـ ــابات البطاقـــات التـــي يوجـــد عليهـ االســـتحقاق المذكـــور فـــي كشـــف الحســـاب. حسـ
ــوارد فـــي  ــعر الـ ــا رســـوم تحصيـــل حســـب السـ ــر ســـوف يفـــرض عليهـ ــة شـــهور أو أكثـ ــدة ثالثـ ــداد لمـ السـ

الملحـــق “أ” لـــكل شـــهر تأخيـــر حتـــى يتـــم الســـداد بالكامـــل لتصفيـــة كافـــة األرصـــدة متأخـــرة الســـداد

تتحمـــل كافـــة عمليـــات الســـحوبات النقديـــة رســـم الســـحب النقـــدي بالســـعر المذكـــور فـــي الملحـــق “أ”. 	. 
وســـوف يضـــاف هـــذا الرســـم إلـــى الحســـاب باإلضافـــة إلـــى المبلـــغ الـــذي ســـحبه عضـــو البطاقـــة. كمـــا يقيـــد 

ـــة الســـحب النقـــدي ـــام بعملي ـــى الحســـاب فـــي وقـــت القي هـــذا الرســـم عل

ــخ ج.  ــح تاريـ ــم توضيـ ــوف يتـ ــي وسـ ــد الحالـ ــوية الرصيـ ــوم لتسـ ــا 25 يـ ــماح مدتهـ ــرة سـ ــح فتـ ــم منـ ــوف يتـ سـ
ــتحقاق الدفـــع فـــي كشـــف الحســـاب اسـ

ســـيتم تحويـــل كافـــة العمليـــات )بمـــا فـــي ذلـــك الســـحوبات النقديـــة( التـــي يتـــم إجرائهـــا بعمـــالت غيـــر الريـــال ح. 
ــعار  ــتناًدا إلـــى األسـ ــاب( إسـ ــورة الحسـ ــا فاتـ ــدر بهـ ــة التـــي تصـ ــعودي )العملـ ــال السـ ــعودي إلـــى الريـ السـ
الســـائدة بيـــن المصـــارف التـــي يتـــم اختيارهـــا مـــن المصـــادر المعتـــادة فـــي المجـــال المصرفـــي كمـــا هـــي 
ـــل العمـــالت  ـــم إضافـــة رســـم تحوي ـــة. وســـوف يت ـــراء العملي ـــخ إج ـــذي يســـبق تاري ـــوم العمـــل ال ـــه فـــي ي علي

ـــك ـــي لذل ـــال توضيح ـــاه مث ـــدرج أدن ـــول. م ـــغ المح ـــق »أ « علـــى المبل ـــوارد فـــي الملح ـــة بالســـعر ال األجنبي

عملية السحب النقدي*عملية الشراء*الوصف

100 يورو100 يوروقيمة العملية 

معدل تحويل الدوالر األمريكي/ اليورو 
المفترض 

1 يورو = 1.05 دوالر 
1 يورو = 1.05 دوالر أمريكيأمريكي

105 دوالر أمريكي105 دوالر أمريكيما يعادلها بالدوالر األمريكي 



5

2.89 دوالر أمريكي2.89 دوالر أمريكيرسم تحويل العملة %2.75

107.89 دوالر أمريكي107.89 دوالر أمريكيقيمة العملية كاملة بالدوالر األمريكي

معدل التحويل من الدوالر األمريكي 
إلى الريال السعودي المفترض

1 دوالر أمريكي = 
3.75 ريال سعودي

1 دوالر أمريكي = 3.75 ريال 
سعودي

رسم السحب النقدي )مقيد بشكل 
20.00 دوالر أمريكي أو 75.00 غير مطبقمنفصل على كشف الحساب(

ريال سعودي

404.59 ريال سعودي  404.59 ريال سعودي  قيمة العملية كاملة بالريال السعودي   

قيمة العملية كاملة شاملة لرسم 
127.89 دوالر أمريكي أو غير مطبقالسحب النقدي

479.59 ريال سعودي

* ال يشمل المثال التوضيحي أعاله ضريبة القيمة المضافة

الملحق »أ« 
الرسوم المطبقة 

مبلغ الرسوم الوصفأنواع الرسوم 

رسم هامش المرابحة*

هامش الربح الذي نتقاضاه
نظير سداد الجزء غير المدفوع

من الرصيد الحالي لحساب 
بطاقة أصحاب األعمال الخاصة 

بك من خالل عوائد مبيعات 
معامالت التورق.

%2.5

الرسم السنوي*
رسم ثابت يفرض عند صدور 

البطاقة ويفرض سنويًا 
فيما بعد. 

300 ريال سعودي  

رسم ثابت يفرض عند كل رسم السحب النقدي*
عملية سحب نقدي 

 
75 ريال سعودي   

رسم التحصيل*

رسم ثابت يفرض على 
الحسابات ذات المدفوعات 

المتأخرة لمدة 3 أشهر أو أكثر.
يتم التبرع برسوم التحصيل  

للمؤسسات الخيرية

 
150 ريال سعودي  

رسم تحويل العملة للعمالت 
المحلية*

رسم نسبة ثابتة تفرض 
للعمليات التي تتم بعملة غير 

عملة إصدار الفواتير.
%2.75

 150 ريال سعودي   رسم ثابت يفرض لكل معاملة رسم إعادة الشيك*

رسم طلب كشف الحساب 
)ألكثر من 3 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

 400 ريال سعودي  

رسم استرجاع الرصيد 
100 ريال سعودي   رسم ثابت يفرض لكل معاملةاالئتماني*

رسم رفض خدمة القيد 
150 ريال سعودي   رسم ثابت يفرض لكل معاملةالمباشر*

رسم معالجة العمليات 
المعترض عليها (معالجة 

العمليات غير الصحيحة 
فقط *( 

50 ريال سعودي  رسم ثابت يفرض لكل معاملة

رسم المدفوعات خارج المملكة 
375 ريال سعودي   رسم ثابت يفرض لكل معاملةالعربية السعودية*

رسم ثابت يفرض لكل معاملة رسم تبديل البطاقة*
استبدال 

100 ريال سعودي  

* معامالت المرابحة مستثناة من ضريبة القيمة المضافة.

الملحق »ب« 
المتغيرات 

الحد األقصى للسحوبات النقدية )في حال أن 
3000 ريال سعودي )أو ما يعادلها( الشركة قامت بإختيار خدمة السحب النقدي(

 


