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 �أطر�ف �التفاقية 

 اإن اأطراف هذه التفاقية هم اأمريكان اإك�شبري�ض ال�شعودية وع�شو البطاقة وال�شركة المو�شحة اأ�شماوؤهمهم على البطاقة.

تعريفات  .1

المعنىالم�شطلح الُمعّرف 

اأي ح�شاب حتتفظ به اأمريكان اإك�شربي�ض ال�شعودية فيما يتعلق ببطاقة ع�شو البطاقة عند القت�شاء."احل�شاب"

ر�شم �شهري ثابت يفر�ض مقابل ا�شتخدام البطاقة واخلدمات املقدمة مبوجبها."الر�شوم الإدارية "

ر�شم �شنوي ثابت يفر�ض مقابل اإ�شدار وجتديد البطاقات عند القت�شاء."الر�شوم ال�شنوية"

اأي تعليمات نتلقاها منك تكون ُم�شجلة وقابلة للتحقق وال�شرتجاع عرب الو�شائل الإلكرتونية اأو اللفظية اأو الورقية." و�شائل ات�شال موثقة"

بطاقة �شاب اأمريكان اإك�شربي�ض  لل�شركات التي مت اإ�شدارها اإىل ع�شو البطاقة على ح�شاب بطاقة ال�شركات."البطاقة"

ال�شخ�ض امل�شرح له من قبل ال�شركة بحيازة البطاقة."ع�شو البطاقة"

"ال�شحوبات النقدية" 
اأي �شحوبات نقدية تتم با�شتخدام البطاقة عن طريق اإظهار البطاقة يف اأي من فروع اأو مكاتب اأمريكان اإك�شربي�ض اأو اأي جهة 

�شريكة لها، م�شحوبًة باأدلة اإثبات هويتك وبالتوقيع على �شجل معاملة البطاقة ذات ال�شلة لتنفيذ العمليات مبكاتب ال�شرافة 

وا�شتخدام البطاقة لل�شحب النقدي من اأي من اأجهزة ال�شراف الآيل املعتمدة لأمريكان اإك�شربي�ض.

"ر�شوم حت�شيل" 
ر�شوم ثابتة تفر�ض على البطاقات اإذا كان على ح�شابك مبالغ م�شتحقة ال�شداد مل تدفع ملدة ثالثة )3( اأ�شهر اأو اأكرث عند 

القت�شاء. 

"ال�شركة"
ال�شركة اأو العمل التجاري اأو املوؤ�ش�شة التي ُفتح ح�شاب با�شمها لدى اأمريكان اإك�شربي�ض والتي ت�شرح باإ�شدار البطاقة لع�شو 

البطاقة. 

اأق�شى ر�شيد مدين يف ح�شاب ع�شو البطاقة."احلد الئتماين"

جمعية خريية مرخ�شة وم�شجلة يف اململكة العربية ال�شعودية خمتارة من قبلنا و / اأو الهيئة ال�شرعية."املوؤ�ش�شات اخلريية" 

اإجمايل الر�شيد اخلتامي يف ك�شف احل�شاب ال�شهري."الر�شيد احلايل"

التاريخ املبني يف ك�شف احل�شاب ال�شهري الذي يو�شح تاريخ ا�شتحقاق �شداد الر�شيد احلايل. "تاريخ ا�شتحقاق الدفع" 

رقم التعريف ال�شخ�شي املُعطى لع�شو البطاقة لي�شتخدمه مع البطاقة. "رقم التعريف ال�شخ�شي" 

"البطاقة البديلة"
البطاقة التي ت�شدر خ�شي�شا يف حالت �شياع اأو �شرقة اأو تلف اأو عدم ا�شتالم البطاقة من قبل ع�شو البطاقة اأو نتيجة للكتابة 

اخلاطئة لال�شم املقدمه من قبل ع�شو البطاقة.

حمالت البيع بالتجزئة وغريها من املحالت التي تقبل بطاقات اأمريكان اإك�شربي�ض لدفع قيمة الب�شائع واخلدمات. "موؤ�ش�شة اخلدمة" 

ح�شاب مركزي يحول اإليه جميع العمليات التي تتم مبعرفة ع�شو البطاقة يف تاريخ ا�شدار ك�شف ح�شابه. "ح�شاب الت�شوية"

البنك ال�شعودي الربيطاين"�شاب"

هيئة الرقابة ال�شرعية لدى البنك وتكون م�شئولة عن اإبداء الراأي من منظور �شرعي واعتماد منتجات اأمريكان"الهيئة ال�شرعية" 

اإك�شربي�ض.

"ك�شف ح�شاب" 
�شجل �شهري بجميع العمليات التي تتم على ح�شاب ع�شو البطاقة مبا يف ذلك على �شبيل املثال ل احل�شر �شراء الب�شائع 

واخلدمات، وال�شحوبات النقدية، والر�شوم والتكاليف، والأموال امل�شرتدة وغريها من احلركات الدائنة واملدينة مبوجب هذه 

التفاقية. كما ي�شمل ك�شف احل�شاب اأي�شًا الر�شيد احلايل وتاريخ ا�شتحقاق الدفع.

اأي مبالغ تدفع مقابل ال�شلع اأو اخلدمات اأو ال�شحوبات النقدية التي يتم احل�شول عليها مبوجب ا�شتخدام البطاقة. "العملية" 

اأي عملية يجريها �شخ�ض ما ي�شتعمل البطاقة بدون اإذن ع�شو البطاقة. "عملية غري مفو�شة"

اأمريكان اإك�شربي�ض ال�شعودية اأو خلفائها. "نحن، �شمري املتكلم"

ع�شو البطاقة، ال�شركة" اأنت، �شمري املخاطب للفاعل واملفعول وامللكية"

بطاقة �ساب �أمريكان �إك�سربي�س® لل�شركات
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القبول     .2
يعد توقيع ع�شو البطاقة على هذه البطاقة اأو ا�شتخدامها مبثابة التزام من قبل ع�شو البطاقة وال�شركة بالبنود وال�شروط الواردة يف هذه التفاقية. 

ا�شتعمال البطاقة     .3
على ع�شو البطاقة: 

التوقيع على خلف البطاقة بقلم حرب فور ا�شتالمها اأ. 

املحافظة على �شرية رقم التعريف ال�شخ�شي واإبقائه مبعزل عن البطاقة. ب. 

التقيد باحلد الئتماين اخلا�ض بالبطاقة. ت. 

 عدم ا�شتخدام البطاقة اإل يف مدة ال�شالحية املطبوعة عليها. 	. 

 عدم ا�شتخدام البطاقة يف حال تلفها اأو اإلغائها. 	. 

اأن يرد البطاقة لنا عند طلبها حيث اأن البطاقة ملك لنا. ح. 

املالحظة اأنه ميكن ملوؤ�ش�شة اخلدمة اأو اأي �شخ�ض اآخر احتجاز البطاقة بالنيابة عنا. 	. 

 عدم ال�شماح لأي �شخ�ض اآخر غريه با�شتخدام البطاقة .د. 

عدم ا�شتخدام البطاقة لدى موؤ�ش�شة اخلدمة اإذا كان ع�شو البطاقة و/اأو ال�شركة مالكًا لتلك املوؤ�ش�شة. ذ. 

 عدم ا�شتخدام البطاقة لتمويل اأو لتلبية متطلبات راأ�ض املال اخلا�ض بعمل ع�شو البطاقة. ر. 

i. مالحظة اأنه و/اأو ال�شركة �شيقوم/�شتقوم ب�شداد كافة املبالغ لنا والتي مت تقييدها على احل�شاب بغ�ض النظر عن ما اإذا مت التوقيع على ق�شيمة البيع اأو ال�شحب النقدي      

من قبل ع�شو البطاقة.   

ii. مالحظة اأننا لن نتحمل اأي م�شوؤولية تتعلق بوقوع اأي خ�شاره اأو �شرر على ع�شو البطاقة اأو ال�شركة ناجت )ب�شكل مبا�شر اأو غري مبا�شر( عن رف�ض النفقات يف موؤ�ش�شة   

اخلدمة.   

 ز.  يجب مالحظة اأن عدم اللتزام باأحكام هذه التفاقية قد يوؤدي اإىل:

i.  اإلغاء / تعليق البطاقة بدون اإخطار من ِقبلنا.   

ii. خف�ض احلدود الئتمانية بدون اإخطار من ِقبلنا.   

iii. التاأثري �شلبًا على �شجل الئتمان والقدرة على احل�شول على ت�شهيالت ائتمانية جديدة.   

iv. التقا�شي يف حال عدم �شداد ع�شو البطاقة مل�شتحقاته.   

v. زيادة العبئ املايل على ع�شو البطاقة و /اأو ال�شركة نتيجة للر�شوم والنفقات.   

vi. اخل�شائر املالية نتيجة العمليات غري ال�شحيحة ب�شبب عدم اإبالغ ع�شو البطاقة و/اأو ال�شركة عن �شياع اأو �شرقة البطاقة على الفور.   

�ض.  عدم اإعادة بيع اأو اإرجاع اأي من الب�شائع اأو التذاكر اأو اخلدمات التي حت�شل عليها باإ�شتعمال البطاقة بق�شد احل�شول على قيمتها النقدية، اإل اأنه ميكنك اإعادة الب�شائع اأو 

التذاكر من اأجل قيد قيمتها حل�شاب البطاقة اإذا ما قبلت موؤ�ش�شة اخلدمة بذلك. كما يتعهد ع�شو البطاقة باأن يت�شرف بح�شن نية يف جميع الأوقات فيما يتعلق با�شتخدام 

البطاقة يف جميع املعامالت وتعامله معنا واأل ت�شتخدم البطاقة لأي غر�ض غري قانوين اأو غري اأخالقي. ويحظر عليه ا�شتخدام البطاقة يف �شراء ب�شائع اأو خدمات حمددة مثل 

امل�شروبات الكحولية اأو حلم اخلنزير واملنتجات التي يوجد بها حلم اخلنزير واملقامرة واملواد الإباحية اأو اأن�شطة اأخرى غري م�شروعة وفقا لأحكام ال�شريعة الإ�شالمية. وعليه 

التاأكد من عدم ا�شتخدام البطاقة لتنفيذ معامالت تتعار�ض اأو ت�شيء اأو تكون حمظورة وفقا لأحكام ال�شريعة ال�شالمية.

يكون من حقنا يف اأي وقت اإذا اعتربنا ح�شب تقديرنا املطلق اأن ا�شتخدام ع�شو البطاقة للبطاقة يعد غري منا�شب اأو ي�شكل خطر على ع�شو البطاقة اأو علينا مبا يف ذلك على �شبيل  �ض. 

املثال ل احل�شر عند خمالفة ع�شو البطاقة للفقرة 3 )�ض(، اأن نقوم بدون �شبب اأو اإخطار ودون اأي م�شوؤولية علينا و�شواء كانت البطاقة و�شلت اىل احلد الئتماين اأو ل، ب�شحب 

وتقييد حق ع�شو البطاقة يف ا�شتخدام البطاقة ورف�ض اإجازة اأي عملية.

احل�شاب     .4
�شنقوم باخل�شم من ح�شاب الت�شوية جميع املعامالت التي اأجراها ع�شو البطاقة مبوجب الربنامج اأو نقل جميع الديون اإىل ح�شاب الت�شوية يف كل تاريخ بيان. اأ.  

عندما ن�شمح بالعملية لدى موؤ�ش�شة اخلدمة فاإننا نفرت�ض اأن العملية �شوف تتم و�شنقوم تبعا لذلك بتخفي�ض مبلغ الئتمان املتاح لع�شو البطاقة ولل�شركة.  ب. 

ميكننا عدم املوافقة على اأي عملية مبا يف ذلك ال�شحوبات النقدية دون اإر�شال اأي اإخطار اأو ت�شبيب اإىل ع�شو البطاقة اأو ال�شركة. ت. 

يف حال علمنا باأي عمليات م�شكوك فيها اأو احتيالية تتم على البطاقة، يحق لنا اإيقاف البطاقة حلماية م�شلحة ع�شو البطاقة وم�شلحتنا.   .	

النفقات بالعملة الأجنبية    .5
  كافة العمليات، )مبا يف ذلك ال�شحوبات النقدية( التي يتم حتميلها على  احل�شاب بعمالت غري الريال ال�شعودي )العملة التي ت�شدر بها فاتورة احل�شاب( �شيتم حتويلها اإىل اأ. 

الريال ال�شعودي ا�شتنادًا اإىل الأ�شعار ال�شائدة بني امل�شارف التي يتم اختيارها من امل�شادر املعتادة يف املجال امل�شريف كما هي عليه يف يوم العمل الذي ي�شبق تاريخ اإجراء 

العملية. 

بعد حتويل مبلغ العملية اإىل العملة التي ت�شدر بها فاتورة احل�شاب، �شوف يتحمل ع�شو  البطاقة ر�شوم التحويل امل�شريف اخلا�شة باملبلغ املحول بال�شعر املن�شو�ض عليه يف املرفق ب. 

"اأ" من هذه التفاقية. يتم التحويل يف التاريخ الذي يتم فيه قيد العملية على احل�شاب وقد ل يكون هذا نف�ض التاريخ الذي جرت فيه العملية لدى موؤ�ش�شة اخلدمة. �شوف يتم 



حتويل كافة العمليات التي تتم بعمالت غري عملة فاتورة احل�شاب اأو الدولر الأمريكي اأوًل اإىل الدولر الأمريكي قبل حتويلها اإىل العملة التي ت�شدر بها فاتورة احل�شاب. اأما املبالغ 

التي يتم حتويلها من قبل اأطراف اأخرى م�شتقلة، فاإن الفواتري ت�شدر فيها وفقًا لأ�شعار هذه الأطراف. 

الر�شوم والنفقات     .6
جميع الر�شوم والنفقات واردة بالتف�شيل يف امللحق "اأ" من هذه التفاقية. لن يتم حتميل ع�شو  البطاقة اأي ر�شوم اإ�شافية غري تلك الر�شوم والنفقات الواردة يف امللحق »اأ« وتلك اأ. 

التي يتم ن�شرها على موقعنا الإلكرتوين كما هو حمدد يف الفقرة التالية. 

يف حالة زيادة اأي من الر�شوم والنفقات، �شنقوم بتوجيه اإخطار م�شبق اإىل ال�شركة مدته 60 يوم تقوميي على الأقل بن�شر قائمة حمدثة للر�شوم والنفقات على موقعنا الإلكرتوين ب. 

وباإر�شال ر�شالة بريد اإلكرتوين  على عنوان الربيد الإلكرتوين لل�شركة التي قامت بالإف�شاح عنه لنا. اأما يف حالة خف�ض اأي ر�شوم ونفقات فقد ل نوجه اإىل ع�شو البطاقة اإخطاًرا 

بذلك. و�شنحفظ قائمة حمدثة للر�شوم على موقعنا الإلكرتوين. 

�شيتم حتميل ر�شوم ال�شحوبات النقدية على احل�شاب يف تاريخ قيد عملية )عمليات( ال�شحوبات النقدية.ت. 

يجوز لنا حتميل ع�شو البطاقة تكاليف التحقيق يف العملية املتنازع عليها على النحو املحدد يف امللحق "اأ". ويف حال ثبت حتقيقنا اأن ع�شو البطاقة مل يقم بالعملية املتنازع عليها، 	. 

�شوف نرد هذه الر�شوم اإليه. 

�شوف يتم حتميل ر�شم اإداري على احل�شاب بنف�ض ال�شعر الوارد يف امللحق "اأ". و�شيتم قيد الر�شم الإداري على احل�شاب يف يوم اإ�شدار ك�شف احل�شاب.	. 

يجوز لنا ح�شب تقديرنا املطلق مكافئة ع�شو البطاقة بقيد مبلغ م�شاوي للر�شم الإداري اأو جزء منه ل�شالح ر�شيد بطاقته.ح. 

يجوز لنا حتميل ع�شو  البطاقة ر�شوم حت�شيل ح�شب ال�شعر الوارد يف امللحق "اأ" اإذا اأ�شبح ر�شيد البطاقة م�شتحق الأداء وغري مدفوع ملدة ثالثة )3( �شهور اأو اأكرث.	. 

احلد الئتماين     .7
احلد الئتماين الفردي ال�شهري ل�شتخدام ع�شو البطاقة �شيحدد من قبل ال�شركة عند التقدم بطلب للح�شول على البطاقة ويخ�شع هذا احلد الئتماين ملوافقتنا، كما ميكن زيادة اأو اأ. 

تخفي�ض احلد بناء على اإ�شعار خطي من املفو�شني بالتوقيع عن ال�شركة مع اخل�شوع ملوافقتنا ويجوز لنا بناء على حم�ض اإرادتها تخفي�ض اأو اإلغاء حد الئتمان عند عدم ا�شتالم املبلغ 

امل�شتحق يف تاريخ ا�شتحقاق الدفع. 

�شوف حتدد ال�شحوبات النقدية بناًءا على طلب من ال�شركة و ح�شب تقديرنا املطلق وقد تتباين من %0 من احلد الئتماين اإىل حد اأق�شى قدره %30 من احلد الئتماين بحد ب. 

اأق�شى لكل عملية �شحب على النحو املحدد يف امللحق "ب". ويجوز لنا تغيري حدود ال�شحب النقدي بدون توجيه اإخطار م�شبق اإىل ع�شو البطاقة اأو. كما يكون مبلغ كل �شحب نقدي 

خا�شعًا اأي�شا اإىل حد ال�شحب اليومي املطبق فيما يتعلق بجهاز ال�شراف الآيل امل�شتخدم ونوع البطاقة. 

ك�شوف احل�شابات واملدفوعات     .8
�شوف نر�شل اإىل ع�شو البطاقة وال�شركة )على اأ�شا�ض اختيار ال�شركة لفواتري احل�شاب وخيارات الت�شوية( ك�شوف ح�شابات �شهرية باحل�شاب. و�شوف يو�شح كل ك�شف ح�شاب اأ. 

الر�شيد احلايل وتاريخ ا�شتحقاق الدفع. ويتطلب  ع�شو البطاقة  �شداد الر�شيد احلايل �شهريًا بالكامل بحلول تاريخ ا�شتحقاق الدفع. ال�شركة تتحمل ال�شركة مبفردها م�شئولية 

ال�شداد مبوجب الفقرة 3 )ز( اأعاله.

 يجب اأن يكون �شداد ع�شو البطاقة للدفعة امل�شتحقة عليه لنا بالريال ال�شعودي:

 i.  يف حال ال�شداد باأي عملة اأخرى، يجوز لنا حتويل العملة وتطبيق ر�شوم حتويل العمالت الأجنبية وفقا للبنود 5 )اأ( و 5 )ب( على التوايل.
 ii.  يتم اعتبار اأنه قد مت ا�شتالم املدفوعات فقط من قبلنا وت�شبح هذه املبالغ متاحة لع�شو البطاقة لعمليات اأخرى فقط بعد اإ�شافة هذه املبالغ يف ح�شاب البطاقة.

iii.  يجب اأن يكون اأي �شيك مت اإيداعه مقبول بغر�ض �شداد الدفعات امل�شتحقة مبجرد مقا�شة ال�شيك، ودفع العائدات لنا من البنك ال�شادر عنه ال�شيك واإيداعها يف ح�شاب 
 البطاقة. 

iv.  اإذا مت ا�شتالم الدفعة بعملة غري الريال ال�شعودي، يتم قيد املبلغ املدفوع بح�شاب البطاقة فقط بعد ا�شتالمنا الأموال املطلوبة وحتويلها اإىل الريال ال�شعودي واإيداعها يف 
ح�شاب البطاقة.  

�شوف نقيد للح�شاب قيمة الر�شيد امل�شتحق عند ا�شتالمنا قيمة املبالغ امل�شتحقة ولي�ض عند اإر�شالها. و�شوف نوزع املبالغ امل�شتلمة ح�شب الرتتيب التايل اأو اأي اأولوية �شداد اأخرى  ت. 

 نعتربها منا�شبة:

 i.  �شنقوم اأوًل بت�شديد اأي ر�شوم ونفقات مقيدة على ك�شوف احل�شاب ال�شابقة.
 ii.  ثم �شنقوم بت�شديد اأي عمليات �شحوبات نقدية مقيدة على ك�شوف احل�شاب ال�شابقة.

 iii.  ثم �شنقوم بت�شديد اأي عمليات مدينة )غري ال�شحوبات النقدية( على ك�شوف احل�شاب ال�شابقة.
 iv.  ثم �شنقوم بت�شديد اأي ر�شوم ونفقات مقيدة على ك�شف احل�شاب احلايل.

 v.  ثم �شنقوم بت�شديد اأي عمليات �شحوبات نقدية مقيدة على ك�شف احل�شاب احلايل.
vi.  ثم �شنقوم بت�شديد اأي عمليات �شحب مدينة )غري نقدية( مقيدة على ك�شف احل�شاب احلايل.

ع�شو البطاقة/ال�شركة هو امل�شوؤول عن تعليمات اخل�شم املبا�شر التي ت�شدر على احل�شاب. يجب حل اأي نزاعات مبا�شرة بني ع�شو البطاقة/ال�شركة و�شاب.  .	

يجب على ع�شو البطاقة اإبالغ مزّود اخلدمات مبا�شرة باأي تغيري يف رقم البطاقة اأو اأي تغيري يف تاريخ انتهاء �شالحية البطاقة لأي خدمات ا�شرتاك قد �شّجل عليها ل�شتخدام   .	

البطاقة. يجب على ع�شو البطاقة اإبالغ مزّود اخلدمات باأي تغيري يف رقم البطاقة اأو تاريخ انتهاء ال�شالحية حتى لو مت تغيري رقم البطاقة اأو تاريخ انتهاء ال�شالحية من قبلنا. 

يف مثل هذه احلالت، لن نكون م�شوؤولني عن اأي نزاعات بني ع�شو البطاقة ومزّود اخلدمة.

اإذا نتج عن دفع اأو ا�شرتداد ال�شركة اأو ع�شو البطاقة من قبل التجار ر�شيد موؤمتن يزيد عن 50,000 دولر اأمريكي، ف�شوف نقوم باإعادة ر�شيد ع�شو البطاقة اإىل اأكرث من  ح. 

50,000 دولر اأمريكي خالل 60 يومًا.



يدرك ويوافق حامل البطاقة وال�شركة على اأنه �شيتم اإر�شال ك�شف احل�شاب ال�شهري عرب الربيد الإلكرتوين اإىل عنوان الربيد الإلكرتوين الذي قّدمه ع�شو البطاقة. اإذا مل يتم   .	

تقدمي عنوان بريد اإلكرتوين، ف�شيتم اإر�شال بيان مطبوع اإما اإىل عنوان ع�شو البطاقة ال�شخ�شي اأو التجاري.

تخ�شع عملية ت�شوية الر�شيد ال�شهري لالإجراء التايل:  د. 

i.  ت�شبح كافة النفقات م�شتحقة الدفع حال اإ�شتالم الك�شف ال�شهري من خالل ال�شركة. يجب على ال�شركة الإت�شال بنا حاًل لدى عدم اإ�شتالمها للك�شف ال�شهري يف موعده 
 املتوقع.

ii.  يجب تقدمي اأي نزاع ين�شاأ عن اأو فيما يتعلق ب�شفقة ما اإلينا على الفور ودون تاأخري. يحق ل�شاب احلق يف رفع دعوى �شد ال�شركة عن اأي نزاع ين�شاأ عن اأو فيما يتعلق بالتق�شري 
يف ال�شداد ، ولن متنع ال�شركة ت�شوية اأي معاملة متنازع عليها.

iii. ل يحق لل�شركة ول لع�شو البطاقة رف�ض اأو الطعن يف اأي طلب للدفع ل�شاب.  

ال�شتف�شارات     .9
 يرجى اإعالمنا فورًا اإذا كانت لدى ع�شو البطاقة اأو ال�شركة اأي ا�شتف�شار بخ�شو�ض ك�شف احل�شاب ال�شهري، و يف اأي حال يجب اأن تكون يف وقت ل يتجاوز �شهر من تاريخ ك�شف اأ. 

 احل�شاب. عنوان املرا�شلة اخلا�ض بنا هو اأمريكان اإك�شربي�ض ال�شعودية ، �ض.ب. رقم 6624، الريا�ض 11452، اململكة العربية ال�شعودية. الت�شال بنا على الهاتف

6661 292 11 966+ اأو 0004 440 800. 

ل نتحمل اأي م�شوؤولية عن ال�شلع واخلدمات التي يقوم ع�شو البطاقة ب�شرائها با�شتخدام البطاقة. ومبجرد ا�شتخدام البطاقة يف �شراء ال�شلع اأو اخلدمات، ل ميكننا اإلغاء تلك ب. 

التكلفة اإل مبوافقة موؤ�ش�شة اخلدمة اأو بائع ال�شلع واخلدمات. ويف جميع الأحوال، يجب على ع�شو البطاقة و/اأو ال�شركة ال�شتمرار يف دفع الر�شيد احلايل لنا املو�شح على ك�شف 

احل�شاب ال�شهري. كما يجب ت�شوية اأي نزاع بني ع�شو البطاقة و/اأو ال�شركة وبني موؤ�ش�شة اخلدمة ب�شفة مبا�شرة فيما بينهم. 

يرجى املالحظة اأننا ل ن�شمن البت يف اأي اإ�شتف�شارات تكون لدى ع�شو البطاقة اأو ال�شركة عن النفقات التي م�شى عليها اأكرث من 90 يوم. ت. 

وعندما يعرت�ض ع�شو البطاقة اأو ال�شركة على نفقة ما، �شنقوم مبح�ض اإرادتنا باإجراء التحقيق وبالإ�شتف�شار نيابة عنه من موؤ�ش�شة اخلدمة واحل�شول على الوثائق الداعمة 	. 

املتعلقة بالنفقة املتنازع عليها. 

 نحن غري م�شوؤولون عن الآتي:	. 

 i.    اأي عدم قبول للبطاقة اأو الطريقة التي قبلت بها البطاقة اأو مل تقبل بها
 ii.   الإخفاق يف تطبيق اأي التزام �شمن هذه التفاقية، اإذا كانت ناجتًا عن عطل بنظام الكمبيوتر اأو اإخفاق يف معاجلة البيانات اأو خطاأ يف معاجلة التاريخ اأو نتيجة ل�شراب 

         عمايل اأو اأي حد اآخر خار	 عن �شيطرتنا

iii.  اأي خ�شائر اأو اأ�شرار غري مبا�شرة اأو خا�شة اأو ا�شتثنائية نا�شئة عن هذه التفاقية

اإنهاء هذه التفاقية    .10
ميكن لع�شو البطاقة اأو ال�شركة اإنهاء هذه التفاقية يف اأي وقت من الأوقات وذلك باأن يعيدوا اإلينا كافة البطاقات التي زودناهم بها واإبالغنا عرب و�شائل ات�شال موثقة يطلبون اأ. 

مبوجبه اإنهاء هذه التفاقية. ولن ننهي هذه التفاقية اإل بعد قيام ال�شركة بت�شديد كافة املبالغ امل�شتحقة على ع�شو البطاقة لنا

ميكننا اإنهاء هذه التفاقية يف اأي وقت من الأوقات بتوجيه اإخطار فوري. وكبديل لذلك ميكننا اأن مننع ع�شو البطاقة من ا�شتخدام البطاقة. وعند اإنهائنا لهذه التفاقية يجب على ب. 

ع�شو البطاقة اأو ال�شركة �شداد كافة املبالغ املدينة يف احل�شاب لنا والتي ت�شمل العمليات وال�شحوبات النقدية التي مت ال�شماح بها ولكن مل يتم قيدها على احل�شاب

با�شتثناء ما تن�ض عليه الفقرة 13 )ب( من هذه التفاقية، ف�شوف يبقى ع�شو البطاقة و/اأو ال�شركة م�شوؤوًل/م�شوؤولة عن كافة العمليات اأو العمليات غري املفو�شة التي تتم فيما ت. 

يتعلق باحل�شاب. 

تظل البطاقة ملكًا لنا وعلى ع�شو البطاقة اإعادتها اإلينا عند الطلب. ويجوز لنا اأن نبطل حق اإ�شتعماله لها ب�شورة كلية اأو فيما يتعلق بعملية حمددة يف اأي وقت مبح�ض اختيارنا 	. 

وبدون اإخطار ع�شو البطاقة اأو ال�شركة بذلك

اإذا األغينا البطاقة ب�شبب اإخالل من جانب ع�شو  البطاقة اأو من جانب ال�شركة  باأحكام و�شروط هذه التفاقية لن يحق لع�شو البطاقة اأو ال�شركة احل�شول على اأي جزء من 	. 

الر�شوم ال�شنوية. ، ولكن اإذا الغينا البطاقة يف اأي ظروف اأخرى فاإننا �شنعيد جزء من الر�شم ال�شنوي وذلك مبا يتنا�شب مع عدد الأ�شهر املتبقية من مدة الع�شوية يف البطاقة

ميكن اإلغاء البطاقة مبوجب طلب من ع�شو البطاقة اأو من ال�شركةح. 

يجوز لنا اإدرا	 البطاقات امللغية يف ن�شرة الإلغاء اخلا�شة باأمريكان اإك�شربي�ض اأو اإعالم موؤ�ش�شات اخلدمة بهذا الإلغاء، و على ع�شو البطاقة ت�شليم البطاقة امللغية اأو املنتهية 	. 

ملوؤ�ش�شة اخلدمة اإذا ما طلبت املوؤ�ش�شة ذلك

يجب على ع�شو البطاقة عدم ا�شتخدام البطاقة بعد اإلغائها اأو اإنتهاء مدة �شريانها. واأي نفقات ترتتب من جراء اإ�شتعمال البطاقة من ِقبله اأو بتفوي�ض منه من بعد الإلغاء اأو د. 

اإنتهاء املدة تقيد على ح�شاب البطاقة

جتديد البطاقة    .11
 يفو�شنا ع�شو البطاقة وال�شركة بتجديد البطاقات قبل انتهاء مدة �شالحياتهااأ. 

ما مل تنتهي مدة هذه التفاقية، فاإننا قد نر�شل اإىل ع�شو البطاقة من حني لآخر بطاقات جمددة اأو بديلةب. 

حفظ البطاقة ورقم التعريف ال�شخ�شي   .12
يجب على ع�شو البطاقة )1( العتناء بالبطاقة و )2( التاأكد من اأنها يف و�شع اآمن، وعدم ال�شماح لأي �شخ�ض اآخر با�شتخدامها. و)3( احلر�ض على �شرية الرقم ال�شخ�شي. اأ. 

وعدم كتابة الرقم ال�شخ�شي على البطاقة اأو اأي �شيء يحفظه ع�شو البطاقة عادة مع البطاقة. وعلى ع�شو البطاقة عدم تدوين رقم التعريف ال�شخ�شي



 يف حال فقدان البطاقة اأو تلفها اأو �شرقتها اأو اإذا اكت�شف �شخ�ض اآخر رقم التعريف ال�شخ�شي، يجب على ع�شو البطاقة الت�شال بنا فورا على: الهاتف 0004 440 800 اأوب. 

6661 292 11 966+ اإذا قام ع�شو البطاقة بذلك فاإن ع�شو البطاقة وال�شركة لن يتحمال م�شوؤولية اخل�شائر الناجمة عن ا�شتخدام اأي �شخ�ض اآخر للبطاقة. و لكن �شوف يكون 

ع�شو البطاقة و ال�شركة م�شوؤوًل/م�شوؤولة عن كافة العمليات )مبا فيها ال�شحوبات النقدية( التي تتم با�شتخدام البطاقة من ِقبل اأي �شخ�ض ح�شل على البطاقة باإذن منه. اإذا ما 

قام ع�شو البطاقة با�شرتداد البطاقة املفقودة/ امل�شروقة بعد ذلك، يجب عليه عدم ا�شتخدامها. وعلى ع�شو البطاقة القيام باإتالف البطاقة امل�شرتدة بتقطيعها ن�شفني

 يقوم ع�شو البطاقة وال�شركة بتعوي�شنا ب�شكل كامل عن اأي م�شوؤولية )مدنية اأو جنائية( اأو خ�شائر اأو م�شروفات اأو تكاليف اأو اأ�شرار قد تن�شاأ نتيجة فقدان اأو �شوء ا�شتخدام ت. 

البطاقة، وفى حالة )اأ( فقدان البطاقة وعدم اإبالغنا بذلك ب�شكل فوري اأو )ب( فقدان البطاقة و�شوء ا�شتخدامها قبل اإبالغنا. يف هذه احلالة �شيكون احلد الأق�شى للم�شوؤولية 

هو احلد الئتماين املتاح اأو اإجمايل قيمة العمليات غري امل�شرح بها اأيهما اأقل. واإذا كان لدى ع�شو البطاقة ر�شيد ائتماين يف احل�شاب، �شي�شمل "احلد الئتماين املتاح" كال من 

احلد الئتماين و الر�شيد الئتماين امل�شتحق يف احل�شاب

اإذا قام ع�شو البطاقة باإبالغنا فور اكت�شاف اأي عمليات احتيالية متت با�شتخدام البطاقة لدى موؤ�ش�شات اخلدمة القائمة على الإنرتنت التي تعر�ض عالمة "�شمان احلماية �شد 	. 

الحتيال على الإنرتنت" واألتزم باأحكام هذه التفاقية، فلن يكون ع�شو البطاقة اأو ال�شركة م�شوؤولني عن اأي عمليات. فورًا تعني فور علم ع�شو البطاقة ولكن يف موعد ل يتجاوز 30 

يوم من ا�شتالم ك�شف احل�شاب ال�شهري

يف حالة التزام ع�شو البطاقة وال�شركة بهذه التفاقية، يجوز اإ�شدار بطاقة بديلة لع�شو البطاقة ح�شب تقديرنا املطلق بالر�شوم املعمول بها	. 

يلزم على ع�شو البطاقة اأو ال�شركة اإخطارنا فورًا غي حال تغيري عنوانه اأو حمل عملهح. 

امل�شوؤوليات والتعوي�شات    .13
نحن غري م�شوؤولون اإذا قامت موؤ�ش�شة اخلدمة بعدم قبول البطاقة. واإذا وافقت موؤ�ش�شة اخلدمة على رد املبلغ لع�شو البطاقة ف�شوف نخ�شم من احل�شاب فقط عندما ن�شتلم هذا اأ. 

املبلغ من موؤ�ش�شة اخلدمة

�شوف نرد فقط املبالغ املحملة باخلطاأ على احل�شابب. 

يوافق ع�شو البطاقة وال�شركة على التعاون معنا يف اأي حتقيق قد نرغب يف اإجراءهت. 

 اإننا غري م�شوؤولون عن: 	. 

 i.  عدم قبول البطاقة اأو طريقة قبولها اأو رف�شها
 ii.  العجز عن تنفيذ التزامنا مبوجب هذه التفاقية  نتيجة خللل الأنظمة اأو خلل يف معاجلة البيانات اأو �شراع يف العمل اأو اأي حد	 خار	 عن نطاق �شيطرتنا

iii.  الأ�شرار غري املبا�شرة اأو اخلا�شة اأو التبعية اأو ال�شتثنائية

تغيري �التفاقية    .14
يجوز لنا تعديل هذه التفاقية ح�شب تقديرنا اأو مبوجب توجيه من الهيئة ال�شرعية عن طريق تقدمي اإخطار م�شبق لع�شو البطاقة مدته 30 يوما )60 يوما يف حال تغيري الر�شوم(. اأ. 

و�شيتم عر�ض اأحد	 ن�شخة من هذه التفاقية على �شفحتنا على �شبكة الإنرتنت وحتتوي على اأي تعديل )تعديالت( من هذا القبيل وتعترب �شارية املفعول وداخل حيز التنفيذ 

الكامل تلقائيا بعد انتهاء مدة الإخطار وا�شتبدال و تعليق احلكم )الأحكام( ال�شابقة. كما اأن ا�شتخدام البطاقة )البطاقات( اأو حيازتها بعد مدة الإخطار �شوف يعترب مبثابة 

موافقة ر�شمية ومطلقة من طرف ع�شو البطاقة وال�شركة على هذه التعديالت على الإتفاقية

يف حالة عدم قبول تلك التعديالت من قبل ع�شو البطاقة اأو ال�شركة ، يجوز لهم اإنهاء هذه التفاقية )بدون تكبد ر�شوم اإ�شافية متعلقة بالتفاقية املعدلة( يف غ�شون 14 يوم من ب. 

ا�شتالم اإخطار عرب و�شائل ات�شال موثقة منا باإنهاء هذه التفاقية. و�شوف ي�شتمر ع�شو البطاقة وال�شركة ملتزمني ب�شداد املبالغ املدينة على ع�شو البطاقة حتى ال�شداد الكامل 

وا�شتالمنا كافة املبالغ امل�شتحقة، اإل اأننا �شنعيد جزءًا من الر�شم ال�شنوي ومبا يتنا�شب مع عدد الأ�شهر املتبقية من مدة الع�شوية يف البطاقة

كما يجوز لنا حتويل حقوقنا اأو مزايانا اأو التزاماتنا مبوجب هذه التفاقية يف اأي وقت. ول يجوز لع�شو البطاقة اأو ال�شركة حتويل احلقوق اأو املزايا اأو اللتزامات مبوجب هذه ت. 

التفاقية
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 يوافق ع�شو البطاقة وال�شركة على اللتزام بجميع اأنظمة رقابة ال�شرف ال�شارية واملطبقةاأ. 

ُيعمل باأحكام القوانني النافذة يف اململكة العربية ال�شعودية يف هذه التفاقية والولية الق�شائية للجنة الف�شل يف املخالفات واملنازعات التمويلية يف البنك املركزي ال�شعودي ب. 

)�شاما(

يجوز لنا اتخاذ اإجراءات التح�شيل على ع�شو البطاقة و/اأو ال�شركة يف اأي ولية اخت�شا�ض ق�شائي اأخرى قد يقيم فيها ع�شو البطاقة وال�شركةت. 

نقدم معلومات الئتمان املتعلقة بع�شو البطاقة اأو ال�شركة لل�شركة ال�شعودية للمعلومات الئتمانية )�شمة( ب�شكل دوري. وتو�شح املعلومات املقدمة حالة اآخر ك�شف ح�شاب، وت�شمل 	. 

املعلومات املتعلقة ما اإذا كان احل�شاب منتظم اأو متاأخر يف ال�شداد. وفى حالة كون احل�شاب متاأخرا يف ال�شداد يف تاريخ التقرير ومت بعد ذلك انتظامه بال�شداد، ف�شيتم حتديث حالة 

احل�شاب اأثناء عمل التقرير ال�شهري املقبل. كما يتم حتديث جميع التغيريات الطارئة على احلاله يف خالل فرته اأق�شاها 30 يومًا. ولتجنب اأي تاريخ ائتماين �شلبي لدى ال�شركة 

ال�شعودية للمعلومات الئتمانية، على ع�شو البطاقة وال�شركة املحافظة على ت�شديد املبلغ امل�شتحق على احل�شاب يف تاريخ ا�شتحقاق الدفع. توافق ال�شركة وع�شو البطاقة مبوجبه على 

تزويدنا باأي معلومات نطلبها لإن�شاء و/اأو اإدارة احل�شاب والت�شهيالت لدينا وحتديث معلومات الت�شال اخلا�شة بال�شركة وع�شو البطاقة اإذا كانت هناك اأي تغيريات، والتي قد يتم 

طلبها من قبلنا، كما تفو�شنا ال�شركة وع�شو البطاقة باحل�شول على وجمع املعلومات التي تعد لزمة فيما يتعلق بك وبح�شاباتك وت�شهيالتك لدينا اأو املقر�شني الآخرين مع ال�شعودية 

للمعلومات الئتمانية )"�شمة"(،ومن خالل �شركه العلم لأمن املعلومات )"علم"(، والإف�شاء عن تلك املعلومات اإىل �شمة اأو علم اأو اإىل اأي جهة اأخرى معتمدة من ِقبل موؤ�ش�شة النقد 

العربي ال�شعودي.

قد ل نحتفظ بالن�شخ الأ�شلية جلميع الإي�شالت وغريها من امل�شتندات الأخرى التي يوقع عليها ع�شو البطاقة و/اأو ال�شركة فيما يتعلق با�شتخدام البطاقة. ومن �شيا�شتنا 	. 

الحتفاظ بهذه الن�شخ يف �شورة ميكروفيلم. وعليه فاإن ع�شو البطاقة وال�شركة يوافقان مبوجبه باأن مثل هذا امليكروفلم و/اأو ن�شخًا عنه �شوف تكون مقبولة من قبل ع�شو البطاقة 



وال�شركة كبينة اأمام الق�شاء لإثبات العمليات التي متت بوا�شطته وال�شركة واإن ع�شو البطاقة وال�شركة لن يعرت�شا على ال�شت�شهاد بها كبينة. كما يوافق ع�شو البطاقة على 

ا�شتخدام هذا امليكروفلم اأو الن�شخ ن�شخًا للتحقق من �شحة توقيعه ومطابقته. 

 �شنقوم مبا يلي: ح. 

i.  اإف�شاء املعلومات اخلا�شة بـع�شو البطاقة وال�شركة وباحل�شاب وبالعمليات التي تتم على احل�شاب )والتي قد ت�شمل تفا�شيل ال�شلع و/اأو اخلدمات التي مت �شراوؤها( اإىل اأي    

�شركة من جمموعة �شركات اأمريكان اإك�شربي�ض العاملية )مبا يف ذلك املوؤ�ش�شات الأخرى امل�شدرة للبطاقة( واإىل اأي طرف اآخر يظهر ا�شمه اأو �شعاره على البطاقة ال�شادرة    

لع�شو البطاقة، ولأي طرف اآخر مفو�ض من قبل ع�شو البطاقة وال�شركة ، واإىل من يقوموا مبعاجلة البيانات لدينا واإىل ممولينا واإىل املوؤ�ش�شات التي تقبل البطاقات لدفع    

قيمة ال�شلع و/اأو اخلدمات التي ي�شرتيها ع�شو البطاقة واحل�شول على معلومات من هذه الأطراف يف �شبيل اإدارة وخدمة احل�شاب، ومعاجلة وحت�شيل الر�شوم املقيدة على    

ع�شو البطاقة، واإدارة اأي فوائد وبرامج تاأمينية ين�شم اإليها. ويف حالة قيام ع�شو البطاقة ب�شراء ال�شلع و/اأو اخلدمات بالنيابة عن طرف اآخر فاإن ع�شو البطاقة وال�شركة    

يوؤكدان على ح�شولهما على موافقة هذا الطرف الآخر فيما يتعلق باإف�شاء بياناته ملجموعة �شركات اأمريكان اإك�شربي�ض العاملية من اأجل تلك الأغرا�ض   

ii.  ا�شتخدام املعلومات املتعلقة بـع�شو البطاقة وال�شركة واملعلومات املتعلقة بكيفية ا�شتخدام ع�شو البطاقة للح�شاب )ما مل يطلب ع�شو البطاقة اأو ال�شركة عدم فعل ذلك(    

لإنتا	 قوائم بهدف ا�شتخدامها داخل جمموعة �شركات اأمريكان اإك�شربي�ض العاملية )مبا يف ذلك املوؤ�ش�شات الأخرى التي ت�شدر البطاقة( وغريها من ال�شركات املختارة    

من اأجل اأن نقوم نحن اأو تلك ال�شركات باإنتا	 اأو تقدمي عرو�ض لع�شو البطاقة )بالربيد اأو بالهاتف( للمنتجات اأو اخلدمات التي قد حتوز على اهتمامه . ميكن احل�شول    

على هذه املعلومات امل�شتخدمة يف اإنتا	 تلك القوائم من ا�شتمارة طلب الع�شوية ومن املعلومات املتعلقة باملكان الذي ت�شتخدم فيه البطاقة والعمليات التي يجريها ع�شو    

البطاقة بالبطاقة ومن الإ�شتبيانات والبحو	 )والتي قد تتطلب الإت�شال بـع�شو البطاقة هاتفيا اأو بالربيد( ومن املعلومات التي ميكن احل�شول عليها من امل�شادر    

اخلارجية الأخرى كالتجار واملوؤ�ش�شات الت�شويقية    

iii.  تبادل املعلومات عن ع�شو البطاقة وال�شركة واحل�شاب مع وكالت الئتمان املرجعية والتي ميكن تداولها مع املوؤ�ش�شات الأخرى عند تقييم ا�شتمارة الطلب املقدمة من    

ِقبل ع�شو البطاقة اأو من قبل اأي من اأع�شاء اأ�شرته للح�شول على الئتمان اأو الت�شهيالت الأخرى ومن اأجل منع الحتيال واقتفاء اأثر املدينني   

v.  اإجراء تدقيق الو�شع الئتماين اأثناء وجود اأي مبالغ مدينة من ِقبل ع�شو البطاقة اأو ال�شركة يف احل�شاب )مبا يف ذلك الت�شال بالبنك الذي يتعامل معه ع�شو البطاقة    

اأو املوؤ�ش�شة املالية اأو اأي حمكم موثق( واإف�شاء املعلومات اخلا�شة بـع�شو البطاقة وال�شركة واحل�شاب اإىل وكالت التح�شيل واملحامني من اأجل حت�شيل الديون املرتتبة على    

احل�شاب   

vi.  اإجراء املزيد من تدقيق الئتمان وحتليل املعلومات اخلا�شة بـع�شو البطاقة و ال�شركة وبالعمليات املقيدة يف احل�شاب للم�شاعدة يف اإدارة احل�شاب والت�شريح بالعمليات    

التي تتم عليه وجتنب الحتيال   

vii.  مراقبة و/اأو ت�شجيل مكاملات ع�شو البطاقة الهاتفية الواردة لدينا وال�شادرة منا اإليه �شواء مت ذلك من ِقبلنا اأو من ِقبل املوؤ�ش�شات املرموقة املختارة من ِقبلنا للتاأكد    

من توفري م�شتوى مالئم من اخلدمات )مبا يف ذلك تدريب املوظفني( وت�شغيل احل�شاب   

viii.  التعهد بكافة ما ورد اأعاله يف اململكة العربية ال�شعودية وخارجها  

اإن كان ع�شو البطاقة يعتقد باأن املعلومات التي نحتفظ بها عنه اأو ال�شركة غري �شحيحة اأو غري كاملة، فعليه مرا�شلتنا دون اأدنى تاأخري على اأمريكان اإك�شربي�ض ال�شعودية ، �ض.ب 	. 

رقم 6624، الريا�ض 11452 اململكة العربية ال�شعودية. و�شوف يتم ت�شحيح اأي معلومات يتبني عدم �شحتها اأو عدم اكتمالها فوًرا
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يجب على ع�شو البطاقة وال�شركة تقدمي معلومات كاملة ودقيقة عند ملئ اأي مناذ	 نطلبها منهم اأو عند تقدمي اأي معلومات عرب الهاتف اأو من خالل الربيد الإلكرتوين، مبا اأ. 

ي�شمل ول يقت�شر على م�شتندات اعرف عميلك KYC اأو اأي معامالت منجزة اأو متوقعه مبوجب هذه التفاقية، وعليه األ يقدم معلومات م�شللة، اأو خاطئة اأو غري كاملة. وعلى 

ع�شو البطاقة اأن يوؤكد اأنه �شوف يراجع اأي معلومات تدون يف هذه النماذ	 لتاأكيد �شحتها، كما يوؤكد ع�شو البطاقة اأي�شا باأن توقيعه على النموذ	 اأو الت�شجيل ال�شوتي ملكاملته 

الهاتفية اأو ر�شالة الربيد الإلكرتوين املر�شلة من احل�شاب املحفوظة يف �شجلتنا �شوف تعد مبثابة موافقة منه على حمتوياتها. ويف حالة تغيري اأي معلومات، يجب على ع�شو البطاقة 

وال�شركة اإخطارنا  عرب و�شائل ات�شال موثقة على الفور. وقد نطلب من ع�شو البطاقة و/اأو ال�شركة بع�ض املعلومات من وقت لآخر فيما يتعلق مب�شوؤوليتنا جتاه املتطلبات القانونية، 

و�شالمة املركز املايل ومنع غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب وتقدمي متويل وخدمات اأخرى لأي اأ�شخا�ض اأو كيانات قد تكون خا�شعة لربنامج عقوبات. ويجب على ع�شو البطاقة 

وال�شركة تقدمي ردود كاملة ودقيقة على الفور على اأي ا�شتف�شارات نوجهها اإليهم

يجب على ع�شو البطاقة وال�شركة اإخطارنا  عرب و�شائل ات�شال موثقة على الفور باأي تغيريات تطراأ على املعلومات ال�شخ�شية لع�شو البطاقة مثل وظيفته و/اأو املكتب و/اأو عنوان ب. 

الإقامة و اأرقام الهاتف واجلوال والربيد الإلكرتوين. وفى حالة عدم اإخطارنا باأي تغيريات تطراأ على هذه املعلومات، �شيظل ع�شو البطاقة وال�شركة م�شوؤولن عن اأي نتائج �شلبية، 

وعلى �شبيل املثال، يف حالة عدم قدرتنا على تاأكيد العمليات امل�شكوك فيها عن طريق البطاقة ب�شبب عدم قيام ع�شو البطاقة اأو ال�شركة بتحديث معلومات الت�شال، �شيظل ع�شو 

البطاقة وال�شركة م�شوؤولن عن اأي �شوء ا�شتخدام يحد	 نتيجة لعدم قدرتنا على فعل ذلك. ولتجنب ال�شك، على ع�شو البطاقة وال�شركة عدم ا�شتخدام معلومات الت�شال التي ل 

تخ�ض ع�شو البطاقة مثل العناوين الربيدية التي تخ�ض اأقاربه

يلزم على ع�شو البطاقة وال�شركة عدم الإف�شاح عن اأي معلومات �شخ�شية اأو مالية تتعلق بهذه التفاقية اأو اأي ح�شابات اأو اأي بطاقات لأية �شخ�ض اأخر خالفنا حتت اأي ظرف من ت. 

الظروف

ومبوجب طلبنا لهذه املعلومات، يتوجب على ع�شو البطاقة وال�شركة تزويدنا باملعلومات اأو ال�شجالت اأو ال�شهادات املتعلقة بعمل ع�شو البطاقة/ال�شركة اأو الدخل و حالة الإقامة 	. 

ا تفوي�شنا للتاأكد من املعلومات التي  و القدرة على الوفاء بالدين اأو التخلفات على اللتزامات الئتمانية الأخرى والتي نراها �شرورية. كما يجب على ع�شو البطاقة وال�شركة اأي�شً

زودونا بها باأي و�شيلة من الو�شائل اأو من اأي م�شدر ح�شب ما نراه �شرورًيا. وفى حالة عدم تزويد ال�شركة بالبيانات اأو يف حالة عدم �شحة البيانات املقدمة يجوز لنا، ح�شب 

تقديرنا، رف�ض جتديد البطاقة اأو اإلغاء احل�شاب واملطالبة ب�شداد الديون امل�شتحقة املتاأخرة على احل�شاب

نحتفظ باحلق يف ك�شف املعلومات اخلا�شة بـع�شو البطاقة لأي حمكمة ذات اخت�شا�ض ق�شائي وال�شلطات �شبه الق�شائية وهيئات اإنفاذ القانون واأي قطاع تابع للحكومة	. 

�شوف يعترب اأي اإخطار يتم تقدميه من ِقبلنا مبوجب هذه الوثيقة قد مت ا�شتالمه من ِقبل ع�شو البطاقة وال�شركة خالل �شبعة اأيام من اإر�شاله على عنوان ع�شو البطاقة اأو ال�شركة ح. 

الذى اأر�شلته اإلينا كتابًيا

ي�شكل منوذ	 الطلب الذي يقوم ع�شو البطاقة وال�شركة با�شتكماله وكافة امل�شتندات املوؤيدة التي يقدمانها جزءا ل يتجزاأ من هذه التفاقية ويوافقان على اأنه يحق لنا الحتفاظ 	. 

بكافة هذه امل�شتندات
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بالإ�شافة اىل اأي حق عام يف املقا�شة اأو اأي حق مينحه القانون اأو مبوجب اأي اتفاق اآخر، يجوز لنا، بدون اإخطار، �شم اأو دمج الر�شيد امل�شتحق على احل�شاب مع اأي ح�شاب اأ. 

)ح�شابات( اأخرى يحتفظ بها ع�شو البطاقة/ال�شركة لدينا اأو لدى �شركاتنا التابعة، اأو اإجراء مقا�شة اأو حتويل اأي اأموال م�شتحقة من و اإىل ر�شيد تلك احل�شابات الأخرى يف 

�شبيل تنفيذ اللتزامات الواردة يف هذه التفاقية

يتوجب على ع�شو البطاقة وال�شركة الإقرار باأننا غري م�شوؤولون عن اأي خدمات اأخرى مقدمة من طرف ثالث ب. 

قد نقبل اأو نت�شرف بناء على التعليمات ال�شفهية اأو اخلطية عرب الفاك�ض اأو الربيد اللكرتوين عن طريق ع�شو البطاقة و/اأو املفو�شني بالتوقيع عن ال�شركة با�شتخدام مركز ت. 

خدمة العمالء التابع لنا، فيما يتعلق بالعمليات و/اأو اإنهاء احل�شاب. ولن نتحمل اأي م�شوؤولية جتاه اأي خ�شارة اأو �شرر يتكبدها ع�شو البطاقة اأو ال�شركة يف حالة ت�شرفنا )ح�شب 

تقديرنا املطلق( بح�شن نية بناًء على هذه التعليمات

اإننا مفو�شون بالت�شرف بناًء على اأي تعليمات نتفهم ح�شب تقديرنا �شدورها عن ع�شو البطاقة اأو ال�شركة با�شتخدام رقم التعريف ال�شخ�شي والأرقام ال�شرية الأخرى، ول نتوقع 	. 

اإثبات هوية الأ�شخا�ض الذين اأعطوا هذه التعليمات با�شم ع�شو البطاقة. ومن املتوقع من ع�شو البطاقة حماية رقم التعريف ال�شخ�شي اخلا�ض به والأرقام ال�شرية الأخرى طوال 

الوقت، لأنه �شيتحمل م�شوؤولية جميع العمليات التي اأجريت اأو املزعم اإجرائها من خالل ا�شتخدام رقم التعريف ال�شخ�شي / الرقم ال�شري

يتوجب علينا وعلى ال�شركات التابعة لنا العمل مبوجب القوانني واللوائح اأو طلبات الهيئات العامة والتنظيمية التي تعمل يف العديد من دوائر الخت�شا�ض الق�شائي املعنية، من 	. 

بني اأمور اأخرى، مبنع غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب والإمداد املايل واخلدمات الأخرى املقدمة اإىل اأي �شخ�ض اأو هيئة خا�شعه للعقوبة. ويجوز لنا اإعطاء تعليمات اأو اأخذ تعليمات 

من �شركة تابعة لتخاذ اأي اإجراء تعتربه اأو اأي �شركة ع�شو يف املجموعة، ح�شب تقديرها املطلق، منا�شًبا مبا يتفق مع كافة هذه القوانني اأو اللوائح اأو الطلبات. وقد ي�شمل مثل 

هذا الإجراء، على �شبيل املثال ل احل�شر، العرتا�ض على والتحقيق يف اأي ر�شائل دفع واأي معلومات اأخرى اأو مرا�شالت يتم اإر�شالها اإىل اأو من ِقبل حامل احل�شاب عرب اأنظمتنا 

اأو �شركاتنا التابعة؛ والقيام با�شتف�شارات اإ�شافية تتعلق مبا اإذا كان ال�شم الذى قد ي�شري اإىل �شخ�ض اأو هيئة خا�شعة للعقوبة ي�شري بالفعل اإىل ا�شم ذلك ال�شخ�ض اأو الهيئة. لن 

نتحمل نحن اأو اأي من �شركاتنا التابعة اأي خ�شائر )�شواء كانت مبا�شرة اأو ناجتة عن �شيء من بينها، على �شبيل املثال ل احل�شر، خ�شائر الأرباح( اأو اأي �شرر يتكبده اأي طرف 

ناجت عن اأي تاأخري اأو اإخفاق من طرفنا اأو من �شركاتنا التابعة يف عملية معاجلة اأي من ر�شائل الدفع اأو املعلومات الأخرى اأو املرا�شالت، اأو يف اأداء اأي من مهامها اأو اأي من 

اللتزامات الخرى املتعلقة باأي ح�شاب اأو تقدمي اأي من اخلدمات اإىل حامل احل�شاب، نتجت كلًيا اأو جزئًيا من خالل اأي من هذه الإجراءات التي نراها اأو هذه ال�شركة التابعة 

تراها، ح�شب تقديرنا املطلق، منا�شبة لتخاذها مبوجب كافة هذه القوانني واللوائح والطلبات. وفى حالت معينة قد مينع اأو يت�شبب الإجراء الذي قد نتخذه يف حدو	 تاأخري 

يف معاجلة معلومات معينة. وعليه ل نتعهد نحن ول اأي من �شركاتنا التابعة بدقة اأو حداثة اأي معلومات متعلقة بالأنظمة اخلا�شة بنا ب�شاأن ر�شائل الدفع اأو املعلومات الأخرى 

واملرا�شالت التي هي مو�شوع اأي اإجراء يتم اتخاذه ا�شتناًدا اإىل هذا البند يف وقت احل�شول عليها يف حني اتخاذ هذا الإجراء

قد نقدم لع�شو البطاقة غطاء حماية اأثناء �شريان التفاقية. واإذا قدمنا غطاء احلماية كميزة اإ�شافية من اخلدمات التي نقدمها، �شوف نقوم بالك�شف عن تفا�شيلها له، مبا يف ح. 

 ذلك عملية حتديد امل�شتفيدين وتوزيع التعوي�ض بينهم. ولالطالع على �شروط واأحكام احلماية، يرجى زيارة املوقع الإلكرتوين: 

www.americanexpress.com.sa/ar/termsandconditions
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يجوز لنا ح�شب تقديرنا املطلق اإلغاء البطاقة يف حالة خمالفة ، يف راأينا املطلق، ع�شو البطاقة اأو ال�شركة لهذه الإتفاقيةاأ. 

كما يحق لنا ا�شرتداد املبالغ امل�شتحقة بالإ�شافة اإىل كافة النفقات والر�شوم القانونية من ممتلكات ال�شركة و/اأو ع�شو البطاقة عند وفاته، ل قدر اهلل، دون امل�شا�ض بحقنا يف ب. 

ال�شتمرار بقيد اأي ر�شوم ونفقات اأخرى بالأ�شعار ال�شائدة اإىل اأن يتم ت�شوية امل�شتحقات

�شيوؤدي اإلغاء البطاقة اإىل ال�شحب الفوري جلميع الت�شهيالت املقدمة من خالل ا�شتخدام البطاقة و/اأو رقم البطاقةت. 
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تكون اأي ر�شوم اأو تكاليف ي�شار اإليها يف هذه التفاقية ح�شب الأ�شعار املذكورة يف امللحق"اأ" وتعديالته من حني لآخر مبوجب الفقرة 6. يرجى قراءة املعلومات الهامة التالية اأ. 

بعناية قبل ا�شتخدام البطاقة )البطاقات( و�شوف يعترب ا�شتخدام البطاقة )البطاقات( مبثابة موافقة ر�شمية ومطلقة من جانبـع�شو البطاقة وال�شركة على بيان الإف�شاح 

 الأويل واتفاقية ع�شو البطاقة. اذا كان لديك اأي ا�شتف�شار يرجى الإت�شال على اأرقام خدمة العمالء التالية: 

الهاتف 0004 440 880 اأو 6661 292 )11 966+(

�شوف ت�شدر الفواتري اخلا�شة باحل�شاب اإما بالريال ال�شعودي اأو الدولر الأمريكي على النحو امل�شار اإليه يف ك�شف احل�شاب ال�شهري. �شوف تدر	 الر�شوم ال�شنوية على النحو ب. 

املذكور يف امللحق "اأ" يف ك�شف احل�شاب الأول

يكون كامل الر�شيد احلايل الوارد يف ك�شف احل�شاب ال�شهري م�شتحق ال�شداد يف اأو قبل تاريخ ال�شتحقاق املذكور يف ك�شف احل�شاب. ح�شابات البطاقات التي يوجد عليها ت. 

مدفوعات متاأخرة ال�شداد ملدة ثالثة �شهور اأو اأكرث �شوف يفر�ض عليها ر�شوم حت�شيل ح�شب ال�شعر الوارد يف امللحق "اأ" لكل �شهر تاأخري حتى يتم ال�شداد بالكامل لت�شفية كافة 

الأر�شدة متاأخرة ال�شداد

تتحمل كافة عمليات ال�شحوبات النقدية ر�شم ال�شحب النقدي بال�شعر املذكور يف امللحق "اأ". و�شوف ي�شاف هذا الر�شم اإىل احل�شاب بالإ�شافة اإىل املبلغ الذي �شحبه ع�شو 	. 

البطاقة. كما يقيد هذا الر�شم على احل�شاب يف وقت القيام بعملية ال�شحب النقدي

�شوف يتم منح فرتة �شماح مدتها 25 يوم لت�شوية الر�شيد احلايل و�شوف يتم تو�شيح تاريخ ا�شتحقاق الدفع يف ك�شف احل�شاب	. 

�شيتم حتويل كافة العمليات )مبا يف ذلك ال�شحوبات النقدية( التي يتم اإجرائها بعمالت غري الريال ال�شعودي اإىل الريال ال�شعودي )العملة التي ت�شدر بها فاتورة احل�شاب( ح. 

اإ�شتناًدا اإىل الأ�شعار ال�شائدة بني امل�شارف التي يتم اختيارها من امل�شادر املعتادة يف املجال امل�شريف كما هي عليه يف يوم العمل الذي ي�شبق تاريخ اإجراء العملية. و�شوف يتم 

اإ�شافة ر�شم حتويل العمالت الأجنبية بال�شعر الوارد يف امللحق »اأ« على املبلغ املحول. مدر	 اأدناه مثال تو�شيحي لذلك:



عملية ال�شحب النقديعملية ال�شراءالو�شف

100 يورو100 يوروقيمة العملية 

1 يورو = 1.05 دولر اأمريكي1 يورو = 1.05 دولر اأمريكيمعدل حتويل الدولر الأمريكي/ اليورو املفرت�ض 

105 دولر اأمريكي105 دولر اأمريكيما يعادلها بالدولر الأمريكي 

2.89 دولر اأمريكي2.89 دولر اأمريكير�شم حتويل العملة 2.75%

107.89 دولر اأمريكي107.89 دولر اأمريكيقيمة العملية كاملة بالدولر الأمريكي

معدل التحويل من الدولر الأمريكي اإىل الريال 

ال�شعودي املفرت�ض  
1 دولر اأمريكي= 3.75 ريال �شعودي  1 دولر اأمريكي= 3.75 ريال �شعودي  

404.59 ريال �شعودي 404.59 ريال �شعودي  قيمة العملية كاملة بالريال ال�شعودي  

ر�شم ال�شحب النقدي )مقيد ب�شكل منف�شل على ك�شف 

احل�شاب(
75.00 ريال �شعودي غري مطبق

قيمة العملية كاملة بالريال ال�شعودي �شاملة لر�شم 

ال�شحب النقدي
479.59 ريال �شعودي غري مطبق

* ال يشمل املثال التوضيحي أعاله رضيبة القيمة املضافة   

امللحق »اأ« 

الر�شوم املطبقة

.)IDS( ميثل جدول ر�شوم بطاقة ال�شركات التايل جزًءا من اتفاقية ع�شو البطاقة و بيان الإف�شاح الأويل

مبلغ الر�شوم الو�شفاأنواع الر�شوم 

 300 ريال �شعودي  ر�شم ثابت يفر�ض عند �شدور البطاقة ويفر�ض �شنويًا فيما بعد. الر�شم ال�شنوي*

 75 ريال �شعودي   ر�شم ثابت يفر�ض عند كل عملية �شحب نقدي ر�شم ال�شحب النقدي*

ر�شم حتويل العملة للعمالت املحلية*

ر�شم ن�شبة ثابتة تفر�ض للعمليات التي تتم بعملة غري عملة 

اإ�شدار الفواتري.

2.75%

100 ريال �شعودي  ر�شم ثابت يفر�ض لكل معاملةر�شم ا�شرتجاع الر�شيد الئتماين*

ر�شم طلب ك�شف احل�شاب )لأكرث من ثالثة اأ�شهر(*

ر�شم ثابت يفر�ض لكل معاملة با�شتثناء طلب ك�شف احل�شاب 

يف حاله تق�شري ع�شو البطاقة اأو ال�شركة ويف هذه احلالة يكون 

جماين حتى بعد اأكرث من ثالثة �شهور. 

 40 ريال �شعودي 

ر�شم معاجلة العمليات املعرت�ض عليها )معاجلة 

العمليات غري ال�شحيحة فقط(*

50 ريال �شعودي  ر�شم ثابت يفر�ض لكل معاملة

ر�شم تبديل البطاقة )نتيجة لكتابة ال�شم اخلاطئة 

املقدمة من قبل ع�شو البطاقة(*

100 ريال �شعودي  ر�شم ثابت يفر�ض لكل معاملة ا�شتبدال 

*ت�شتند هذه البطاقة على مبداأ الر�شوم ال�شهرية الثابتة )الر�شوم الإدارية( وعلى عدم وجود فوائد. على الرغم من اأن مقدم الطلب لن يقوم بدفع فوائد حتت اأي ظرف، فاإن مقدم 
الطلب �شيقوم بدفع الر�شوم الإدارية على النحو املذكور يف اجلدول اأعاله. ومع ذلك، فمن املمكن التنازل عن الر�شم الإداري جزئيًا اأو كليًا بناًء على التقدير املطلق لأمريكان اإك�شربي�ض 

ال�شعودية، عند املحافظة  على التاريخ الئتماين ب�شكل جيد و�شداد جميع املبالغ امل�شتحقة كاملًة ويف الوقت املحدد.

امللحق »ب«

املتغريات

.)IDS( ميثل جدول ر�شوم بطاقة ال�شركات التايل جزًءا من اتفاقية ع�شو البطاقة و بيان الإف�شاح الأويل

 احلد الأق�شى لل�شحوبات النقدية

)يف حال اأن ال�شركة قامت باإختيار خدمة ال�شحب النقدي(

3,000 ريال �شعودي )اأو ما يعادلها( 

*�شيتم فر�ض �شريبة القيمة امل�شافة ا�شتنادَا اإىل القوانني ال�شريبية ال�شارية بالإ�شافة اإىل الر�شوم املذكورة اأعاله. 


