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شركة أمريكان إكسبريس السعودية

American Express Saudi Arabia
MERCHANT AGREEMENT
TERMS AND CONDITIONS

You shall not accept any of the following:
;1) Gambling goods or services
;2) Pornographic goods or services
;)3) Goods or services for which the provision thereof is illegal (e.g. drug trafficking or alcohol
4) Sales where the amount charged do not correspond with the value of the goods or services purchased or
;rendered
;5) Sales under a name that is different from your Establishment
;6) Sales made by a third party, i.e. not your Establishment
7) Sales where you know, or ought to know, that the goods or services will be resold i.e. not for the personal
;use of the Cardmember
;8) Cash
9) Damages, penalties, fines, charges, costs or fees of any kind which are in addition to the value of the Charge
for the goods or services originally purchased or rendered; or
10) An amount that does not represent a bona fide sale of goods or services at your Establishment.
11) You shall not:
;(i) Capture or process Records of Charges (ROC’s) on behalf of any other establishment
(ii) Submit ROC’s for amounts that do not correspond to the value of goods and services provided; and
(iii) Submit more than one ROC for goods and services purchased in a single transaction (you should complete
one ROC for the entire amount of the Charge).
(iv) Use your own Card at a Service Establishment if you are a significant owner of that Service Establishment,
unless you have prior written consent from us.
12) Facilitating any purchases that are prohibited by Islamic Shariah, whether the same were goods or services.
12. Authorization
1) If any Charge or series of Charges by any one Cardmember during any one day at any one of your locations
exceeds the limit established by us for that location as set in the Application (the “Floor Limit”), you
shall obtain Authorization electronically if you have a POS terminal or EFTPOS Solution or otherwise
by telephoning our designated Authorizations Center before the Charge is completed (“Authorization”).
2) Each request for Authorization shall be for the total original Charge, including applicable taxes.
3) Authorization shall not be deemed or construed to be a representation, promise or guarantee that we will
accept the Charge, nor is it a guarantee that the person incurring the Charge is the Cardmember.
4) You shall seek Authorization for all Mail and Telephone Order Charges regardless of the amount.
5) Authorization must be sought:
(i) on the date of any Mail or Telephone Order that is for goods or services to be dispatched or rendered
more than five (5) days after the date of the Mail or Telephone Order; and
(ii) again immediately before dispatch or rendering of the goods or services purchased.
6) You shall not evade Authorization by the submission of two or more ROC’s below your Floor Limit for a
single transaction or by making more than one request for Authorization for a single transaction.
7) You shall not seek or obtain Authorization on behalf of any third party.
8) If you receive a negative file directly from American Express or from a data broadcast service/list
that incorporates Card numbers and requires you to telephone for Authorization, you shall request
Authorization,
regardless of the amount of the Charge in question.
9) All provisions of this Agreement, particularly in the requirement set out in Section 9 above (Accepting
Card) must still be complied with. If not fully complied, we shall have Full Recourse for the Charge
involved, even if Authorization has been provided by us.
10) Validity of an authorization obtained is up to 5 days (excluding, if you are a merchant whose primary
business is lodging or car rental or cruise lines where the authorization is valid for a single continuous life
(not for multiple times) of the lodging, cruise line stay or car rental agreement) within which period of the
transaction should be presented either through electronic settlement or manually.
)”13. Record of Charge (“ROC
”You shall use our ROC or any other charge form that has been previously approved by us. The term “ROC
includes the record of any Charge that is captured electronically or manually. For every Charge you shall
complete a ROC eligibly at the time of purchase. Each ROC shall bear:
;1) The Card number and expiry date of the Card
;2) The date of the Charge
;3) The amount of the Charge, including applicable taxes
;4) An Authorization Code for any Charge that requires Authorization under the Terms of the Agreement
;5) A description of the goods or services purchased
;6) Your Establishment’s name, address and Establishment’s number
;7) The Cardmember’s signature if the Charge is made in person
8) The words “Delayed Delivery” if it has been agreed with the Cardmember that the goods or services will
not be dispatched or rendered on the date the Charge is incurred; and
9) All other information required by us from time to time. You shall submit all charges to us under the
Establishment number we have assigned to you. You shall retain your copy of all ROC’s and other
documents (in whatever format) evidencing Charges for a period of twenty-four (24) months from the date
of submission thereof and shall provide us, upon our request, with copies thereof within fifteen (15) days.
10) The validity of an obtained Authorization is up to five (5) calendar days within which period, the
transaction should be presented to us for payment either through an electronic or manual submission
process. However, if you are a Merchant whose primary business is in lodging, car rentals or cruise lines, an
obtained Authorization is valid for a single continuous life (or term) of the lodging, car rental agreement,
and/or the cruise line stay; for the avoidance of doubt, in each case, the obtained authorization is valid
for a single transaction.
14. Recurring Billing
If you offer recurring billing for a series of separate purchases, Cardmembers must sign a Continuous
Authority Form authorizing you to charge their Card (“Recurring Billing Charges”). You must obtain a
Continuous Authority Form before submitting the Recurring Billing Charge. The Continuous Authority Form
must include:
;1) The Cardmember’s name
;2) The Card number and signature
;3) The Card expiry date
;4) The expiry date of the Continuous Authority Form
;5) The Cardmember’s billing address
6) The frequency of the Recurring Billing Charges e.g. weekly, monthly, quarterly; and
7) A statement that the Cardmember may cancel the Continuous Authority Form at any time.
Any renewal of authority will require a new Continuous Authority Form to be filled. You must retain
Continuous Authority Forms for twenty-four (24) months from the date you submit the last Recurring Billing
Charge. Before submitting to us each Recurring Billing Charge, you must obtain Authorization and submit
to us a listing in a form and content agreed by us, which shall include details of your Establishment, the
”Cardmember and the Recurring Billing Charge in question, or complete a ROC with the word “Recurring
in the Cardmember’s signature panel. Once the Cardmember has provided written advice that he/she
desires cancellation of your services, and where such cancellation does not violate any contractual or legal
obligation on the part of the Cardmember, all future dealings must cease or will be at your financial risk.
15. Submission of Charges
1) You shall submit all charges (manual and electronic) within five (5) calendar days (including holidays and
weekends) from the transaction date, provided that no Charge shall be submitted until the goods or
services are dispatched or rendered to the Cardmember. You shall not bill any Cardmember directly. If any
payment is received by you from or on behalf of any Cardmember for any purchase made with the Card,
such payment shall be endorsed to us and sent to us immediately.
2) Manual transactions, a Summary of Charge (“SOC”) should also be included and shall be sent to us
periodically so that it does not exceed the above (15.1) timeframe, showing the total of the individual
Charges (ROC’s) attached, together with AESA copies of all completed ROC’s. An SOC shall not be required
where no Charges are incurred.
3) Charges will be deemed submitted on a business day if received and processed by us prior to the close of
business for that day.
4) Charges submitted electronically must be received over communication lines (transmission protocols) that
have been approved by us from time to time. You shall have to perform an electronic settlement function
on a daily basis and ensure that the totals agree with the Charges, specifically to the American Express
Cards processed. If there is any discrepancy, you should inform us in writing immediately or the very next
day. Do not exceed the timeframe mentioned above in (15.1). Any electronic transaction(s) not submitted/
settled within this period for any reason may be exposed to charge backs and therefore may expose these
transactions to financial loss for your sevice Establishment.
5) We shall have Full Recourse for a Charge not submitted to us within five (5) calendar days from the
transaction date for both manual and electronic transactions.
6) You warrant that all indebtedness arising from all Charges submitted by you is genuine and free from
liens and claims or encumbrances. You acknowledge that you are not entitled to bill or collect from the
Cardmember any Charge except in the case of fraud by the Cardmember. You shall notify us promptly of
a change to your processing agent and provide us at our request with all information with respect thereto.
16. Text Procedures
If you entered into an agreement with a third party to submit any Charges of Credit (described in Article 20
below) and you have gained an approval for your own good, then you must obtain our prior written consent,
which should not be hidden without reasonable reason. You, not American Express, will be responsible for
errors and omissions, delays and expenses arising therefrom. You must immediately notify us if you changed
your Charges and submit to us all the requested information relating to it.
17. Additional Provision
1) We will notify you in the event your Establishment is engaged in business within unusual transaction
categories in which instance we will have Full Recourse for any Charges that we are unable to collect
due to fraud.
2) We will notify you in the event your Fraud to Billings percentage exceeds two percent (2%) (or such other
percentage as we shall from time to time notify you) and in this instance we will have Full Recourse with
effect on a date five days after our notification to you.
3) Each Party represents and warrants that all information provided by it under this Agreement shall be,
and shall continue, genuine, true, accurate and not misleading or false. A breach of the foregoing
representations and warranty by a Party shall result in the right of the other Party to claim for damages,

اتفاقية التاجر
البنود والشروط

1. Agreement
This Agreement governs your Establishment’s participation in the American Express Card Services (Card
Services) for all the locations certified by us. You agree to accept the Card according to these Terms and
Conditions. If you do not accept them, you must not perform any purchase transactions on behalf of
American Express and you must notify us immediately of your decision and return all materials belonging
to American Express.
2. Entire Agreement
These Terms and Conditions, together with the signed Application and any special terms and conditions
)”(“Special Terms and Conditions”) applicable to your business and industry (collectively this “Agreement
constitute together the entire Agreement between us and supersede any prior agreement, representation or
understanding with respect to the subject matter hereof.
3. Definitions
The words “you”, “your” and “Establishment” mean the company, partnership or sole trader signing the
Application.
The words “we”, “our”, “us” and “AESA” mean American Express Saudi Arabia, its holdings, subsidiaries and
affiliate companies that issue the Card(s) or participate in the Card Service. The word “Card” means any card
or other account access device issued by American Express Company Inc., its subsidiaries or affiliates or any
authorized licensees. The person whose name is embossed on the front of the Card is called a “Cardmember”.
Purchases that Cardmember makes in person, by mail, telephone or by any other method with the Card are
called “Charges”.
4. Honouring the Card
When a customer asks what payment methods or services are accepted, you will mention the Card. You will
honour the Card and will not attempt to:
;1) Discourage Cardmembers from or persuade them against using the Card
;2) Criticize or mis-characterize the Card or the Card Service in any way
3) Persuade the Cardmember to use any other credit, charge, debit, other card or service; or
4) Impose any restrictions or conditions on the use or acceptance of the Card unless imposed equally on the
use or acceptance of other cards by you; and you will not surcharge the Cardmember for using the Card.
5) You shall not promote any other payment methods or services more actively than you promote the Card
with the exception of your own Establishment card, which is issued by you solely for the purpose of
making purchases at your Establishment. You represent and warrant that your policy is not to prefer any
card over the Card. You will not directly or indirectly state or publish or otherwise indicate a preference
for any charge, debit, credit card or other card or service over the Card, or participate in a programme with
a third party that so states or publishes or otherwise indicates a preference.
5. Discount Rate
Our fee for accepting the Charges is referred to in this Agreement as the “Discount Rate” and is shown on the
Application. Value Added Tax (VAT) will be levied on the discount amount from 1st January 2018. The VAT rate
is subject to change based on prevailing tax laws.
6. Payment Procedure
We shall pay you the face amount of all charges submitted by your Establishment less:
;1) The Discount Rate
2) Credits submitted by your Establishment; and
;3) Any amount owed to us, whether under this Agreement or otherwise
4) All our payments are subject to our right of Full Recourse. You shall not be entitled to receive payment
for or on behalf of any third party.
7. Payment Currency
All payments made by us shall be in the currency selected and in accordance with the payment plan you have
selected in the merchant set up form.
8. Full Recourse
“Full Recourse” means our right to obtain payment from you for the full amount of each Charge subject
to such right. We may deduct or set-off the amount from any sum payable to you under this Agreement.
We may hold, deduct or set-off the amount due from any merchant account i.e the specific branch or any
other outlet or any other business under the same merchant or any other agreement with you, or otherwise
invoice you for such an amount. In addition to any general right to set-off or other right conferred by law
or under any other agreement, American Express Saudi Arabia, without notice, may combine or consolidate
the outstanding balance on the account with any other account(s) that you maintain with American Express
Saudi Arabia and/or its affiliated companies and set-off or transfer any money outstanding to the credit of
such other account(s), in or towards the satisfaction of you liability to American Express Saudi Arabia under
this Agreement. We will have Full Recourse for a Charge if you do not comply with this Agreement, even if we
are aware of your non-compliance when we made the payment and even if you obtained Authorization for
the Charge in question. We will also have Full Recourse as set out elsewhere in this Agreement.
9. Accepting the Card
Face-to-Face Charge Requests:
You shall accept the Card at all your locations upon the following conditions.
;1) The Card must be presented for all in-person Charge requests
2) If there are Electronic Authorization capabilities, the Card must always be swiped through the electronic
;data capture terminal
3) If a Charge request is processed manually or the magnetic strip on the back of the Card is unreadable, the
following procedures must be followed:
;(i) Key the transaction and expiry date into the terminal for Authorization approval
;(ii) If your business processes Charge requests manually, obtain a voice Authorization
;)(iii) Obtain an imprint of the Card on a ROC (Record of Charge
(iv) Obtain the Cardmember’s signature on the POS paper receipt or ROC and compare it to the name
;embossed on the face of the Card and to the signature on the back of the Card
4) The Card must be presented on or after the commencement date and on or prior to the expiry date
;shown on its face
5) The Cardmember’s signature must be obtained on the POS printed receipt or paper ROC. The signature
on the receipt must match the name embossed on the face of the Card and the signature on the back of
the Card.
5.1 If the signature panel on the Card is blank, in addition to requesting an Authorization:
a) Request the Cardmember to sign the Card.
b) Ask the Cardmember for an official form of identification bearing the name and a signature, such as
a National ID/Iqama. Compare and match the name and signature on the Card to the official form of
identification.
c) If the Cardmember refuses to sign the Card, or if the signature is different, the transaction should not
be completed.
;6) The presenter of the Card must be the person whose name is embossed on its face
7) The embossed account number on the face of the Card must match the printed number on the back of the
;Card and the account number on the printed receipt
;8) Authorization (explained in Section 12) must be obtained if necessary for the Charge request
9) All other relevant provisions in the Agreement, and such other operating instructions and procedures as
we may issue from time to time, must be complied with. We shall notify you promptly of any relevant
;changes
10) The Card, and particularly the signature panel, must not be visibly altered and/or mutilated. In the event
the signature panel on the Card is blank, in addition to requesting Authorization you must do all the
following:
(i) Require the Cardmember to sign the Card.
(ii) Ask the Cardmember for an official form of identification bearing the name and a signature and compare
the name and signature to the one on the Card. Make a note on the ROC about the form of ID checked
for evidence following this process.
(iii) If the Cardmember refuses to sign the Card, the transaction should not be completed.
)11) In the event you are suspicious of a Card or a Card presenter for any reason, including for a transaction(s
that is out of pattern from your regular transactions, you should follow your own in-store policy if
available to report such suspicion, as well as call for our Authorization and report a “Code 10” transaction,
and you should not provide the goods and services until the required verification and confirmation is
obtained from us.
10. Mail and Telephone Order Charge Requests
Notwithstanding the requirement to present the Card under Section 9 above (Face to Face Charge Requests),
but still subject to Section 21 below (Cardmember Disputes), we will accept Charges for purchases made by
Mail or Telephone Order provided that:
;1) Authorization (explained in Section 12) is obtained for the Charge request
2) If the order is to be shipped or delivered more than thirty (30) days after the Authorization, you must
;obtain a new Approval Code before shipping or delivering the merchandise
3) You write on the paper ROC the date upon which the goods or services relevant to the Charge are
;dispatched or delivered. The Charge may not be submitted for payment until the order is shipped
4) You write the words “Mail Order”, “Telephone Order” or “Signature on File” as appropriate on the ROC in
;the panel designated for the Cardmember’s signature
5) You retain proof that the Cardmember or the Cardmember’s agent signed a carrier delivery receipt
for merchandise delivered to the Cardmember’s billing address or delivery address, if different. Your
;Establishment is responsible for ensuring delivery to the appropriate Cardmember’s billing address
6) If the goods are to be collected by the Cardmember, the Card must be presented by the Cardmember upon
;collection and all the provisions of Section 9 above (Accepting Card) must be complied with
7) If a Cardmember notifies you or us of a dispute, complaint or query concerning a Charge made by Mail or
Telephone Order and:
(i) the Cardmember has not signed a Mail Order or Signature on File Form for the goods or services; and
(ii) you have obtained a signed receipt confirming delivery of the goods or services to the Cardmember’s
billing address, then in addition to any other rights we have under this Agreement, we are entitled to Full
Recourse (as described in Section 8 above) for the Charge. For the avoidance of doubt, we are entitled to
Full Recourse whether or not we have given Authorization for the Charge.
11. Prohibited Transactions

اتفاقية التاجر
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Merchant Agreement
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أمريكان إكسبريس السعودية
ص.ب ٦٦٢٤ :الرياض١١٤٥٢ :
المملكة العربية السعودية
رقم السجل التجاري ١٠١٠١٨٣٢٢٢

 .1االتفاقية
تحكــم هــذه االتفاقيــة اشــتراك مؤسســتكم فــي خدمــات بطاقــة أمريــكان إكســبريس (خدمــات البطاقــة) لــكل المواقــع
المعتمــدة مــن قبلنــا ويعتبــر ضمنيــا أن العميــل موافــق علــى الشــروط واالحــكام عنــد قبــول البطاقــة .أمــا إذا لــم تقبــل
بهــا ،فعليــك عــدم تقديــم أي عمليــات شــراء لنــا ويجــب عليــك إخطارنــا فــوراً مــع إرجــاع كل المــواد الخاصــة بأمريــكان
إكســبريس.

 )٢سلع وخدمات الدعارة.
 )٣السلع والخدمات المحظورة (تجارة المخدرات والكحول).
 )٤عمليات البيع التي ال تتطابق قيمتها مع قيمة البضائع والخدمات المشتراه أو المقدمة.
 )٥المبيعات التي تتم باسم يختلف عن اسم مؤسستك.
 )٦المبيعات التي قام بها طرف ثالث ،أي ليس مؤسستك.
 )٧المبيعــات التــي تعلــم أو يجــب أن تعلــم أن الســلع أو الخدمــات الخاصــة بهــا ســوف يتــم بيعهــا ثانيــة ،أي ليــس للمصلحــة
الشــخصية لعضــو البطاقة.
 )٨النقد.
 )٩التعويضــات أو العقوبــات أو الغرامــات والنفقــات أو التكاليــف أو الرســوم مــن أي نــوع التــي تزيــد عــن قيمــة مشــتريات
الســلع أو الخدمــات التــي تــم شــراؤها أو تقديمهــا فــي األصــل.
 )١٠المبالغ التي ال تمثل بيع للسلع والخدمات بحسن نية في مؤسستك
 )١١يجب عليك عدم:
(أ) التقاط أو تسجيل نموذج قيد النفقة بالنيابة عن أي منشأة أخرى.
(ب) تقديم نموذج قيد النفقة لمبالغ ال تتوافق مع قيمة السلع والخدمات المقدمة.
(ج) تقديــم أكثــر مــن ســجل رســوم قيــد نفقــة للســلع والخدمــات التــي يتــم شــراؤها فــي عمليــة واحــدة (يجــب أن تســتكمل
سـ ً
ـجل واحـ ًـدا مــن قيــود النفقــة لكامــل مبلــغ التكلفــة).
(د) اســتعمال بطاقتــك الخاصــة فــي مؤسســة الخدمــة فــي حــال كنــت المالــك لمؤسســة الخدمــة  ،إال إذا كنــت تملــك
تصريــح خطــي مــن جهتنــا
 )١٢تسهيل شراء أي بضائع ممنوعة حسب تعاليم الشريعة اإلسالمية سواء كانت خدمات أو منتجات

 .4قبول البطاقة
عندما يسأل العميل عن طرق وخدمات الدفع المقبولة لديكم ،عليك أن ترد بأنها بطاقة أمريكان إكسبريس.
يجب عليك قبول البطاقة ّ
وأل تحاول اآلتي:
 -1عدم تشجيع األعضاء على استعمالها أو حثهم على عدم استخدامها.
 -2أن تنتقد أو تسيء إلى البطاقة أو خدمات البطاقة بأي نحو.
 -3حث عضو البطاقة على استخدام أي بطاقة ائتمان أو اعتماد أو أي بطاقة أو خدمة أخرى.
 -4فــرض أيــة قيــود أو شــروط علــى اســتخدام البطاقــة أو قبولهــا مــا لــم تكــن مفروضــة بالتســاوي علــى البطاقــات األخــرى؛
تحصــل أي تكاليــف إضافيــة علــى عضــو البطاقــة مقابــل اســتخدامه للبطاقــة.
وأنــك لــن
ّ
 -5يجــب عليــك عــدم الترويــج ألي طــرق أو خدمــات دفــع أخــرى بصــورة أكثــر نشــاطاً مــن الترويــج للبطاقــة ،باســتثناء البطاقــة
التــي تصدرهــا مؤسســتكم فقــط مــن أجــل عمليــات شــراء بمؤسســتك .تتعهــد وتضمــن بــأن السياســة المتبعــة لديكــم
هــي عــدم تفضيــل أي بطاقــة أخــرى علــى البطاقــة .تتعهــد بــأال تصــرح أو تنشــر بــأي طريقــة أي ميــزة لبطاقــة ائتمــان
أو شــراء أو ديــن أو أي بطاقــة أو خدمــة أخــرى علــى البطاقــة ،أو تشــترك فــي برنامــج مــع طــرف ثالــث يصــرح أو ينشــر
بطريقــة أو بأخــرى إلــى ميــزة لبطاقــة أخــرى علــى البطاقــة.

 .12التفويض
 )١إذا تجــاوزت أي نفقــة أو مجموعــة نفقــات مــن قبــل أي عضــو بطاقــة ،خــال أي يــوم فــي أي مــن مواقعــك ،الحــد المقــرر
مــن قبلنــا لذلــك الموقــع كمــا هــو مبيــن فــي اســتمارة الطلــب (الحــد األدنــى) فيجــب عليــك أن تحصــل علــى تفويــض
إلكترونــي إذا كان لديــك جهــاز نقطــة بيــع أو بــأي طريقــة أخــرى عــن طريــق االتصــال الهاتفــي بمركــز التفويضــات المحــدد
قبــل إكمــال عمليــة الشــراء (التفويــض).
 )٢يجب أن يكون كل طلب بالتفويض عن القيمة األصلية لعملية الشراء بما فيها الضرائب المستحقة.
 )٣يجــب أال يعتبــر أو يفســر التفويــض علــى أنــه تعهــد أو وعــد أو ضمــان علــى أننــا ســوف نقبــل النفقــة وال أن الشــخص
الــذي قــام بعمليــة الشــراء هــو عضــو البطاقــة.
 )٤يجــب أن تســعى للحصــول علــى التفويــض لــكل المشــتريات التــي تتــم عبــر أوامــر الشــراء بالبريــد أو الهاتــف بصــرف
النظــر عــن المبلــغ.
 )٥يجب أن تسعى في الحصول على التفويض في الحاالت التالية:
(أ) فــي تاريــخ أي أمــر شــراء بالبريــد أو الهاتــف والــذي يكــون بشــأن ســلع أو خدمــات ترســل أو تقــدم فــي فتــرة ال تزيــد عــن
خمســة أيــام بعــد تاريــخ أمــر الشــراء بالبريــد أو الهاتــف.
(ب) مرة أخرى قبل إرسال أو تقديم السلع أو الخدمات التي تم شراؤها.
 )٦يجــب عليــك أال تتهــرب مــن التفويــض مــن خــال تقديــم نموذجيــن أو أكثــر مــن نمــاذج قيــد النفقــة أقــل مــن الحــد األدنــى
لعمليــة شــراء واحــدة أو بتقديــم أكثــر مــن طلــب للتفويــض عــن عمليــة شــراء واحــدة.
 )٧يجب عليك أال تسعى للحصول أو تحصل على تفويض بالنيابة عن أي طرف ثالث.
 )٨إذا تلقيــت ملفــاً ســلبياً مباشــرة مــن أمريــكان إكســبريس أو مــن خدمــة إذاعــة بيانــات تتضمــن أرقــام بطاقــات تطلــب منــك
االتصــال هاتفيــاً بغــرض التفويــض ،يجــب عليــك أن تطلــب التفويــض ،بصــرف النظــر عــن قيمــة النفقــة.
 )٩كل النصــوص الخاصــة بهــذه االتفاقيــة ،تحديــداً  ،اإلجــراءات المبينــة فــي المــادة  9أعــاه (إجــراءات قبــول البطاقة)اليــزال
االلتــزام بهــا واجبــاً  .إذا لــم يتــم االلتــزام بهــا كليــاً  ،فيكــون لنــا الحــق فــي االســترداد الكامــل للنفقــة المذكــورة حتــى لــو
حصــل التفويــض مــن قبلنــا.
 )١٠صحــة اإلذن الــذي تــم الحصــول عليــه تصــل إلــى  5أيــام (باســتثناء أن تكــون بائعــاً عملــه الرئيســي هــو التســكين أوتأجيــر
الســيارات أو خطــوط الرحــات البحريــة عندهــا يكــون اإلذن صالحــاً لمــرة واحــدة متصلــة (وليــس لعــدة مــرات) مــن إجــراء
عمليــة التســكين ،أو إقامــة فــي رحلــة بحريــة أو اتفاقيــة تأجيــر ســيارة) وخــال هــذه الفتــرة ينبغــي أن تقــدم التعامــات
ســواء مــن خــال تســوية إلكترونيــة أو يدويــاً .

 .7عملة الدفع
كل المبالــغ التــي نوقــع عليهــا تكــون بالعملــة التــي تــم اختيارهــا وحســب خطــة الدفــع التــي اخترتهــا فــي نمــوذج اســتمارة
طلــب المؤسســة.

 .13نموذج قيد النفقة
يجــب عليــك أن تســتخدم نمــوذج قيــد النفقــة أو أي نمــوذج آخــر تــم اعتمــاده ســلفاً مــن قبلنــا .المصطلح«نمــوذج قيــد
النفقــة» يشــمل قيــد أي نفقــة تمــت إلكترونيــاً أو يدويــاً لــكل عمليــة شــراء يجــب عليــك أن تكمــل قيدهــا عنــد وقــت الشــراء.
يجب أن يتضمن كل نموذج قيد نفقة على اآلتي:
 )1رقم البطاقة و تاريخ انتهاء صالحيتها.
 )2تاريخ النفقة.
 )3قيمة النفقة بما فيه الضرائب المستحقة.
 )4رقم التفويض ألي نفقة تتطلب تفويضاً حسب بنود االتفاقية.
 )5وصف للسلع والخدمات التي تم شراؤها.
 )6اسم مؤسستك وعنوانها ورقمها.
 )7توقيع عضو البطاقة إذا تمت عملية الشراء بصفة شخصية.
 )8الكلمــات (تســليم متأخــر) إذا تــم االتفــاق مــع عضــو البطاقــة علــى أن الســلع أو الخدمــات لــن ترســل أو تقــدم فــي
الموعــد الــذي تمــت فيــه عمليــة الشــراء.
 )9كل المعلومــات المطلوبــة مــن قبلنــا مــن وقــت آلخــر ،يجــب عليــك أن تقــدم كل النفقــات لنــا تحــت رقــم المؤسســة
الــذي خصصنــاه لــك .يجــب عليــك أن تحتفــظ بــكل النســخ الخاصــة بــك مــن قيــود النفقــات والمســتندات األخــرى (فــي أي
ـا علــى النفقــات لفتــرة أربــع وعشــرين ( )24شــهراً مــن تاريــخ تقديمهــا كمــا يجــب عليــك أن
نمــوذج كان) التــي تكــون دليـ ً
تقــدم لنــا صــوراً منهــا عندمــا نطلــب منــك ذلــك ،خــال خمســة عشــرة ( )15يومــاً .
 )10مــدة صالحيــة التفويــض الــذي تــم الحصــول عليــه تصــل إلــى خمســة أيــام تقويميــة .وخ ل هــذه المــدة يجــب تقديــم ا
العمليــة إلينــا للدفــع ســواء كان ذلــك بشــكل إلكترونــي أو يــدوي .ومــع ذلــك ،إذا كنــت تاجــر أغلــب تجارتــه فــي المســاكن
أو تأجيــر الســيارات أو الــرح ت البحريــة ،ســتكون مــدة التفويــض المعطــى صالحــة لحيــاة واحــدة مســتمرة أو الفتــرة
ا المتعلقــة بالمســكن ،عقــد إجــار الســيارة  ،أو اإلقامــة فــي الرحلــة البحريــة .ولتجنــب الشــك ،فــي كل حالــة ،يكــون
التفويــض صالحــا لمعاملــة واحــدة فقــط.

 .2كامل االتفاقية
تشــكل هــذه الشــروط واألحــكام جنبــاً إلــى جنــب مــع الطلــب الموقــع وأي شــروط وأحــكام خاصــة (البنــود والشــروط الخاصــة
المتعلقــة بشــركتكم التجاريــة أو مجــال عملكــم) بصفــة جماعيــة هــذه االتفاقيــة (كامــل االتفاقيــة بيننــا وتحــل محــل أي
اتفاقيــات أو تعهــدات أو تفاهمــات ســابقة متعلقــة بالموضــوع حســب هــذه االتفاقيــة).
 .3التعريفات
كلمــة «أنــت» و«لــك» و «مؤسســة» كلهــا تعنــي الشــركة أو الشــراكة أو التاجــر الفــردي الــذي يوقــع علــى اســتمارة الطلــب.
كمــا تعنــي كلمــة «نحــن» و«لنــا» و«أمريــكان إكســبريس» شــركة أمريــكان إكســبريس الســعودية والشــركات المقبوضــة
لهــا والتابعــة لهــا والمنطويــة تحتهــا والتراخيــص التــي تصــدر البطاقــات أو تشــترك فــي خدمــات البطاقــة .كلمــة «البطاقــة»
تعنــي أي بطاقــة أو أداة أخــرى تمكــن مــن الوصــول إلــى الحســاب تصدرهــا شــركة أمريــكان إكســبريس أو الشــركات التابعــة
لهــا أو المنطويــة تحتهــا أو أي أشــخاص اعتبارييــن أو طبيعييــن أو مرخــص لهــم بذلــك .يطلــق علــى الشــخص الــذي يظهــر
اســمه علــى وجــه البطاقــة «عضــو البطاقــة» .يطلــق علــى عمليــات الشــراء التــي يقــوم بهــا أعضــاء البطاقــة بأنفســهم أو
عــن طريــق البريــد أو بالهاتــف أو بــأي طريقــة أخــرى بالبطاقــة «نفقــات».

.5معدل الخصم
الرســوم التــي نطلبهــا عنــد قبــول عمليــات الشــراء يشــار إليهــا فــي هــذه االتفاقيــة بـــ «معــدل الخصــم» وهــي مبينــة فــي
اســتمارة الطلــب .ســيتم فــرض ضريبــة القيمــة المضافــة علــى معــدل الخصــم اعتبــارا مــن  1ينايــر  .2018يخضــع معــدل
ضريبــة القيمــة المضافــة للتغييــر بنــاء علــى القوانيــن الضريبيــة الســارية.
 .6إجراءات الدفع
سندفع لك القيمة االسمية لكل النفقات المقدمة منك ناقصة ما يلي:
 )1معدل الخصم.
 )2القيود الدائنة المقدمة منك.
 )3أي مبالغ مستحقة لنا سواء بموجب هذه االتفاقية أو غيرها.
 )4تخضــع كل المدفوعــات التــي نوقــع عليهــا إلــى حقنــا فــي اســتردادها بالكامــل ،وال يكــون لــك الحــق فــي تلقــي أي دفــع
لمبالــغ نيابـ ًـة عــن أي طــرف ثالــث.

 8االسترداد الكامل”االســترداد الكامــل“ يعنــي حقنــا فــي أن نحصــل علــى كامــل مبلــغ كل نفقــة خاضعــة لهــذا الحــق ،وقــد نســتقطع أو
نخصــم المبلــغ المســتحق لنــا مــن أي مبلــغ مســتحق لكــم بموجــب هــذه االتفاقيــة (ويجــوز لنــا أن نعلّ ــق خصــم أو مقاصــة
القيمــة المســتحقة مــن أي حســاب آخــر ،مثــل الفــرع المحــدد أو أي منفــذ آخــر أو شــركة يبــرم معهــا التاجــر اتفاقيــة) أو
بطريقــة أخــرى نرســل لــك الفاتــورة بهــذا المبلــغ .إضافـ ًـة إلــى الحــق العــام بالمقاصــة أو بموجــب أي اتفاقيــات أخــرى قــد
تلجــأ أمريــكان إكســبريس الســعودية ،بــدون ســابق إنــذار ،إلــى جمــع أو دمــج الرصيــد الغيــر مســدد مــع أي حســابات أخــرى
تملكهــا فــي أمريــكان إكســبريس /أو الشــركات التابعــة لهــا ،كمــا يحــق لهــا بموجــب هــذه االتفاقيــة المقاصــة أو تحويــل
األمــوال المســتحقة لهــا مــن أي مــن هــذه الحســابات لتســديد مســتحقات أمريــكان إكســبريس عليــك .ســنلجأ إلــى حقنــا فــي
المطالبــة بحقوقنــا فــي حــال عــدم امتثالــك بالســداد حتــى وإن كنــت حصلــت علــى تصريــح بالعمليــة المذكــورة .كمــا تحــق لنــا
المطالبــة بالســداد علــى النحــو المبيــن فــي مــكان آخــر مــن هــذة االتفاقيــة.
 9إجراءات قبول البطاقةطلبات النفقات المقدمة وجهاً لوجه :يجب أن تقبل البطاقة في جميع مواقعك وحسب الشروط التالية:
 )1يجب أن تقدم البطاقة عن كل النفقات المقدمة من قبل الشخص نفسه.
 )2إذا كانت هناك أجهزة تفويض إلكترونية ،فيجب أن تمرر البطاقة عبر جهاز نقطة البيع اإللكتروني.
 )3إذا تمت معالجة النفقة يدوياً أو أن الشريط الممغنط الذي يوجد على ظهر البطاقة لم يكن مقروءاً  ،فيجب اتباع
اإلجراءات التالية:
(أ) أدخل الصفقة وتاريخ انتهاء الصالحية داخل الجهاز بغرض الحصول على تفويض.
(ب) إذا كانت مؤسستك تتعامل مع النفقات يدوياً فيجب عليك الحصول على تفويض عن طريق مكالمة هاتفية.
(ج) احصل على نسخة مطبوعة من نموذج قيد النفقة.
(د) احصــل علــى توقيــع عضــو البطاقــة علــى اإليصــال الورقــي لنقــاط البيــع أو نمــوذج قيــد النفقــة ثــم قارنــه مــع االســم
المكتــوب علــى وجــه البطاقــة والتوقيــع الموجــود علــى ظهرهــا.
 )٤يجــب تقديــم البطاقــة عنــد أو بعــد بدايــة تاريــخ هــذه االتفاقيــة وعنــد وقبــل نهايــة تاريــخ الصالحيــة الموضــح علــى ظهــر
البطاقــة.
 )٥يجــب الحصــول علــى الهويــة الوطنية/االقامــة مــن عضــو البطاقــة و كذلــك يجــب الحصــول علــى توقيــع عضــو البطاقــة
علــى اإليصــال المطبــوع لنقطــة البيــع أو نمــوذج قيــد النفقــة .يجــب أن يتطابــق اإلســم فــي الهويــة الوطنية/اإلقامــة
معاالســم المكتــوب علــى وجــه البطاقــة و ان يطابــق التوقيــع الموجــود علــى اإليصــال بالتوقيــع الموجــود علــى ظهــر
البطاقــة.
 إذا كانت لوحة التوقيع على البطاقة فارغة باإلضافة إلى طلب تفويض: )١اطلب من عضو البطاقة التوقيع على البطاقة.
 )٢اطلــب مــن عضــو البطاقــة نمــوذج هويــة رســمي يحمــل التوقيــع مثــل رخصــة القيــادة أو جــواز الســفر وطابــق التوقيــع
الــذي يظهــر علــى البطاقــة بالنمــوذج الموجــود فــي الهويــة الرســمية.
 )٣إذا رفض عضو البطاقة التوقيع على البطاقة أو كان التوقيع مختلفاً  ،ال تقم بإكمال المعاملة.
 )٦مقدم البطاقة يجب أن يكون الشخص المكتوب اسمه على وجهها.
 )7يجــب أن يتطابــق رقــم الحســاب المكتــوب علــى وجــه البطاقــة مــع الرقــم المطبــوع علــى ظهــر البطاقــة ورقــم الحســاب
الموجــود علــى اإليصــال المطبــوع.
 )8يجب الحصول على التفويض متى كانت هناك حاجة إليه بغرض طلب الشراء (موضح في المادة .)12
 )9يجــب االلتــزام بــكل النصــوص األخــرى ذات الصلــة فــي هــذه االتفاقيــة وتعليمــات وإجــراءات التشــغيل األخــرى التــي قــد
أوال بــأول .يجــب علينــا أن نخطــرك علــى الفــور بأيــة تغييــرات متعلقــة.
نصدرهــا مــن وقــت آلخــر والتــي ســيتم إبالغــك بهــا ً
 )10يجــب عــدم تغييــر أو تشــويه البطاقــة بشــكل واضــح خصوصــاً لوحــة التوقيــع .وفــي حــال كانــت لوحــة التوقيــع فارغــة،
يجــب عليــك القيــام بالتالــي” ،إضافــة إلــى طلــب الحصــول علــى إذن”:
(أ) الطلب من العضو” حامل البطاقة “التوقيع عليها.
(ب) طلــب هويــة رســمية مــن عضــو البطاقــة ومطابقــة التوقيــع علــى االيصــال مــع التوقيــع الموجــود خلــف البطاقــة،
وتســجيل ملحوظــة علــى نمــوذج قيــد النفقــة إلثبــات القيــام بهــذه اإلجــراءات.
(ج) في حال رفض العضو التوقيع على البطاقة يجب عدم إكمال الصفقة.
 )11فــي حــال ســاورتك الشــكوك حــول البطاقــة أو مقدمهــا ألي ســبب مــن األســباب ،بمــا فــي ذلــك تصــرف خــارج عــن
نظــام عملياتــك المعتــاد ،يجــب عليــك اتبــاع سياســة متجــرك الداخليــة فــي حــال تــم توجيهــك إلــى عمــل ذلــك ،وقــم
باالتصــال مــع وكيلنــا المفــوض واإلبــاغ عــن عمليــة «رمــز  »10وعــدم تســليم الســلع والخدمــات قبــل أن يتــم الحصــول
علــى تأكيــد مــن قبلنــا.
 .10النفقات التي تتم عبر البريد والهاتف
مع عدم اإلخالل باإلجراء الخاص بتقديم البطاقة بموجب المادة ( )9أعاله ،طلبات الشراء وجهاً لوجه( ،لكن ال تزال
تخضع لنص المادة) ( )21النفقات المتنازع عليها فإننا سنقبل النفقات التي تتم عبر أوامر البريد أو الهاتف شريطة:
 )١الحصول على التفويض (الموضح في المادة  )12الخاص بطلب النفقة.
 )٢إذا كان ال بــد مــن شــحن النفقــات أو تســليمها بعــد أكثــر مــن ثالثيــن ( )30يومــاً مــن التفويــض ،فيجــب عليــك الحصــول
علــى رمــز موافقــة جديــد قبــل شــحن أو تســليم البضاعــة.
 )٣اكتــب علــى نمــوذج قيــد النفقــة التاريــخ الــذي أرســلت أو اســتلمت فيــه البضائــع أو الخدمــات المتعلقــة بالنفقــة للدفــع.
“ال يتــم تقديــم النفقــة حتــى يتــم شــحن البضائــع أو الخدمــات“.
 )٤اكتــب كلمات”أمــر شــراء بالبريــد“ أو”أمــر شــراء بالهاتــف“ أو”توقيــع علــى الملــف“ متــى كان مالئمــاً فــي المربــع
المخصــص لتوقيــع عضــو البطاقــة علــى نمــوذج قيــد النفقــة.
 )٥احتفــظ بالدليــل الــذي يثبــت أن عضــو البطاقــة أو وكيــل عضــو البطاقــة قــد وقــع علــى إيصــال التســليم إلــى الناقــل
للبضائــع المســتلمة علــى عنــوان فاتــورة عضــو البطاقــة أو عنــوان التســليم ،إن كان مختلفــاً  .تكــون مؤسســتك مســؤولة
عــن ضمــان التســليم إلــى عنــوان الفاتــورة المناســب لعضــو البطاقــة.
 )٦إذا كان علــى عضــو البطاقــة أن يســتلم البضائــع شــخصياً  ،فيجــب تقديــم البطاقــة مــن قبــل عضــو البطاقــة عنــد تســليمه
البضائــع ويجــب االلتــزام بــكل النصــوص الخاصــة بالمــادة ( 9طلبــات النفقــة وجهــاً لوجــه).
 )٧إذا أبلغــك عضــو البطاقــة عــن أي نــزاع أو شــكوى أو استفســار يخــص نفقــة تمــت عــن طريــق أوامــر الشــراء بالبريــد
أوالهاتــف:
(أ) لم يوقع عضو البطاقة على أمر شراء بالبريد أو نموذج توقيع على الملف الخاص بالسلع والخدمات.
(ب) لم تحصل على إيصال موقع يؤكد تسليم البضائع أو الخدمات إلى عنوان فاتورة عضو البطاقة.
عندهــا ،إضافــة إلــى أي حقــوق أخــرى واردة فــي هــذه االتفاقيــة ،يكــون لنــا الحــق فــي االســترداد الكامــل كمــا هــو مبيــن
فــي المــادة ( )8أعــاه .تجنبــاً للشــك ،فــإن لنــا الحــق فــي االســترداد الكامــل ســواء قمنــا بإعطــاء تفويــض للنفقــة أم لــم
نقــم بذلــك.
 .11الصفقات المحظورة
يجب عليك أال تقبل البطاقة ألي من اآلتي:
 )١سلع وخدمات القمار.

 .14الفواتير المتتالية
إذا قدمت فواتير متتالية لمجموعة من المشتريات المنفصلة ،فيجب عليك كعضو البطاقة أن توقع على نموذج
تفويض مستمر يخولك لقيد النفقات على بطاقتهم مشتريات الفواتير المتتالية.
يجب أن يضمن نموذج التفويض المستمر اآلتي:
 )1اسم عضو البطاقة.
 )2رقم البطاقة والتوقيع.
 )3تاريخ انتهاء صالحية البطاقة.
 )4تاريخ انتهاء صالحية نموذج التفويض المستمر.
 )5عنوان فواتير عضو البطاقة.
مثل ،أسبوعياً أو شهرياُ أو كل ربع سنة.
ً
 )6معدل تكرار عمليات الشراء للفواتير المتتالية.
 )7إفادة بأن عضو البطاقة قد يلغي نموذج التفويض المستمر في أي وقت.
أي تجديــد للتفويــض ســوف يتطلــب تعبئــة نمــوذج تفويــض مســتمر جديــد .فيجــب عليــك أن تحتفــظ بنمــاذج التفويــض
المســتمر لمــدة أربعــة وعشــرين ( )24شــهراً مــن تاريــخ التقديــم آلخــر عمليــة شــراء للفواتيــر المتتاليــة .قبــل تقديمــك لنــا لــكل
عمليــة شــراء بالفواتيــر المتتاليــة .يجــب عليــك أن تحصــل علــى تفويــض وأن تقــدم لنــا قائمــة بالشــكل والمضمــون المقبــول
لنــا ،والــذي ســوف يشــمل تفاصيــل عــن مؤسســتك وعضــو البطاقــة وعمليــة الشــراء بالفواتيــر المتتاليــة وإكمــال نمــوذج
قيــد النفقــة بالكلمــات المتكــررة فــي مربــع توقيــع عضــو البطاقــة ،بمجــرد أن تقــدم إفــادة مكتوبــة بأنــه أو بأنهــا ترغــب فــي
إنهــاء خدماتــك وطالمــا أن هــذا اإللغــاء ال يخــل بــأي التــزام تعاقــدي أو قانونــي لعضــو البطاقــة ،فيجــب أن تتوقــف كل
التعامــات المســتقبلية أو تتحمــل أنــت مخاطرهــا الماليــة.
 .15تقديم النفقات
(يدويــا وإلكترونيــاً ) فــي غضــون خمســة ( )5أيــام (بمــا فــي ذلــك أيــام العطــل ونهايــات
 )1يجــب أن تقـ ّـدم جميــع الرســوم
ً
تقــدم أي رســم قبــل أن يتــم إرســال أو تقديــم البضاعــة أو الخدمــات
اعتبــارا مــن تاريــخ العمليــة ،شــرط أال
األســبوع)
ّ
ً
لعضــو البطاقــة .ال يجــب أن تســتوفي الفاتــورة مباشــرة مــن أي عضــو بطاقــة .إذا تلقيــت أيــة دفعــة مــن عضــو بطاقــة
أو ممــن ينــوب عنــه مقابــل أي عمليــة شــراء بواســطة البطاقــة ،فإنــه يجــب تقييــد هــذه الدفعــة باســمنا وإرســالها لنــا
علــى الفــور.
ملخــص عــن الرســوم (مجمــل قيــد النفقــات) وإرســاله إلينــا
ّ
 )2بالنســبة للعمليــات اليدويــة ،فإنــه يجــب أيضــاً تضميــن
الملخــص إجمالــي
ّ
يبيــن هــذا
بشــكل دوري بحيــث ال
يتخطــى مــا ســبق المهلــة الزمنيــة الــواردة فــي ( )15.1أعــاه علــى أن ّ
ّ
الرســوم اإلفراديــة مــن قيــود النفقــات (المرفقــة ،إلــى جانــب نســخة شــركة أمريــكان إكســبريس الســعودية) لــكل تقاريــر
الرســوم المنجــزة.
مطلوبا حيث ال يتم احتساب أية رسوم.
سجل الرسوم ليس
ّ
إن
ً
 )3تعتبر النفقات قد قدمت في يوم عمل إذا تم استالمها وإجراؤها من قبلنا قبل إنهاء المعامالت لذلك اليوم
 )4يجــب أن يتــم اســتالم النفقــات التــي تقــدم إلكترونيــاً عــن طريــق خطــوط االتصــاالت (إجــراءات اإلرســال) المعتمــدة
مــن قبلنــا مــن وقــت آلخــر .ســيكون عليــك القيــام بتســوية إلكترونيــة يوميــا للتأكــد مــن أن المجاميــع تطابــق النفقــات،
خصوصــا لبطاقــة أمريــكان إكســبريس قيــد االســتخدام .إذا كان هنــاك أي تعــارض ،يجــب عليــك إبالغنــا كتابيــا علــى الفــور
أو فــي اليــوم التالــي مباشــرة .أي عمليــة إلكترونيــة لــم يتــم تقديمهــا أو تســويتها خــال الفتــرة المحــددة ألي ســبب مــن
األســباب قــد تكــون عرضــة للغرامــة وبالتالــي قــد تعــرض هــذه العمليــات منظمتــك لخســارة ماليــة.
 )5يجــب أن نحصــل علــى ضمانــة كاملــة للرســم الــذي لــم يتــم إرســاله إلينــا خــال خمســة ( )5أيــام مــن تاريــخ العمليــة اليدويــة
واإللكترونيــة على الســواء.
 )6تتعهــد بــأن كل الديــون الناشــئة عــن كل النفقــات المقدمــة مــن قبلكــم هــي أصليــة وخاليــة مــن أي حقــوق أو مطالبــات
أمريــكان إكســبريس الســعودية أو قيــود .تقــر بأنــه ليــس لــك الحــق فــي إرســال فاتــورة أو أن تحصــل علــى أي نفقــة مــن
أي عضــو بطاقــة باســتثناء حالــة االحتيــال مــن قبــل عضــو البطاقــة .يجــب عليــك إبالغنــا فــوراً بــأي تغييــر لوكيــل التجهيــزات
الخــاص بــك وتقديــم جميــع المعلومــات التــي تتعلــق بذلــك عنــد طلبنــا لهــا.
 .16نصوص اإلجراءات
إذا دخلــت فــي اتفــاق مــع طــرف ثالــث بتقديــم نفقــات وقيــود دائنــة (موضحــة فــي المــادة  20الحقــاً ) وحصلــت علــى
تفويــض لصالحــك ،يجــب عليــك أن تحصــل علــى موافقتنــا الكتابيــة المســبقة ،والتــي يجــب أال تحجــب بــدون أســباب
ـؤوال عــن األخطــاء والحــذف والتأخيــرات والمصروفــات الناشــئة
معقولــة .أنــت وليــس أمريــكان إكســبريس ســوف تكــون مسـ ً
عنهــا .يجــب عليــك أن تخطرنــا مباشــرة إذا قمــت بتغييــر وكيــل اإلجــراءات لــك وأن تقــدم لنــا بنــاء علــى طلبنــا كل المعلومــات
المتعلقــة بذلــك.
 .17النصوص اإلضافية
 )1ســوف نخطــرك فــي حــال ارتبطــت مؤسســتك بأعمــال تجاريــة تتعلــق بواحــدة مــن الفئــات المعينــة وفــي هــذه الحالــة
ســيكون لنــا الحــق فــي االســترداد الكامــل ألي نفقــات لــم نكــن قادريــن علــى تحصيلهــا بســبب االحتيــال.
 )2ســوف نخطــرك فــي حــال زادت نســبة االحتيــال مقارنــة بمجمــوع المشــتريات اثنيــن فــي المئــة ( )%2أو أي نســبة أخــرى
نخطــرك بهــا مــن وقــت آلخــر وفــي هــذه الحالــة يكــون لنــا الحــق فــي االســترداد الكامــل اعتبــاراً مــن تاريــخ خمســة أيــام
مــن إخطارنــا لــك بذلــك.

American Express Saudi Arabia,
P.O.Box 6624,
Riyadh 11452,
Saudi Arabia
CR. No. 1010183222

شركة أمريكان إكسبريس السعودية

American Express Saudi Arabia
MERCHANT AGREEMENT
TERMS AND CONDITIONS

You shall not accept any of the following:
;1) Gambling goods or services
;2) Pornographic goods or services
;)3) Goods or services for which the provision thereof is illegal (e.g. drug trafficking or alcohol
4) Sales where the amount charged do not correspond with the value of the goods or services purchased or
;rendered
;5) Sales under a name that is different from your Establishment
;6) Sales made by a third party, i.e. not your Establishment
7) Sales where you know, or ought to know, that the goods or services will be resold i.e. not for the personal
;use of the Cardmember
;8) Cash
9) Damages, penalties, fines, charges, costs or fees of any kind which are in addition to the value of the Charge
for the goods or services originally purchased or rendered; or
10) An amount that does not represent a bona fide sale of goods or services at your Establishment.
11) You shall not:
;(i) Capture or process Records of Charges (ROC’s) on behalf of any other establishment
(ii) Submit ROC’s for amounts that do not correspond to the value of goods and services provided; and
(iii) Submit more than one ROC for goods and services purchased in a single transaction (you should complete
one ROC for the entire amount of the Charge).
(iv) Use your own Card at a Service Establishment if you are a significant owner of that Service Establishment,
unless you have prior written consent from us.
12) Facilitating any purchases that are prohibited by Islamic Shariah, whether the same were goods or services.
12. Authorization
1) If any Charge or series of Charges by any one Cardmember during any one day at any one of your locations
exceeds the limit established by us for that location as set in the Application (the “Floor Limit”), you
shall obtain Authorization electronically if you have a POS terminal or EFTPOS Solution or otherwise
by telephoning our designated Authorizations Center before the Charge is completed (“Authorization”).
2) Each request for Authorization shall be for the total original Charge, including applicable taxes.
3) Authorization shall not be deemed or construed to be a representation, promise or guarantee that we will
accept the Charge, nor is it a guarantee that the person incurring the Charge is the Cardmember.
4) You shall seek Authorization for all Mail and Telephone Order Charges regardless of the amount.
5) Authorization must be sought:
(i) on the date of any Mail or Telephone Order that is for goods or services to be dispatched or rendered
more than five (5) days after the date of the Mail or Telephone Order; and
(ii) again immediately before dispatch or rendering of the goods or services purchased.
6) You shall not evade Authorization by the submission of two or more ROC’s below your Floor Limit for a
single transaction or by making more than one request for Authorization for a single transaction.
7) You shall not seek or obtain Authorization on behalf of any third party.
8) If you receive a negative file directly from American Express or from a data broadcast service/list
that incorporates Card numbers and requires you to telephone for Authorization, you shall request
Authorization,
regardless of the amount of the Charge in question.
9) All provisions of this Agreement, particularly in the requirement set out in Section 9 above (Accepting
Card) must still be complied with. If not fully complied, we shall have Full Recourse for the Charge
involved, even if Authorization has been provided by us.
10) Validity of an authorization obtained is up to 5 days (excluding, if you are a merchant whose primary
business is lodging or car rental or cruise lines where the authorization is valid for a single continuous life
(not for multiple times) of the lodging, cruise line stay or car rental agreement) within which period of the
transaction should be presented either through electronic settlement or manually.
)”13. Record of Charge (“ROC
”You shall use our ROC or any other charge form that has been previously approved by us. The term “ROC
includes the record of any Charge that is captured electronically or manually. For every Charge you shall
complete a ROC eligibly at the time of purchase. Each ROC shall bear:
;1) The Card number and expiry date of the Card
;2) The date of the Charge
;3) The amount of the Charge, including applicable taxes
;4) An Authorization Code for any Charge that requires Authorization under the Terms of the Agreement
;5) A description of the goods or services purchased
;6) Your Establishment’s name, address and Establishment’s number
;7) The Cardmember’s signature if the Charge is made in person
8) The words “Delayed Delivery” if it has been agreed with the Cardmember that the goods or services will
not be dispatched or rendered on the date the Charge is incurred; and
9) All other information required by us from time to time. You shall submit all charges to us under the
Establishment number we have assigned to you. You shall retain your copy of all ROC’s and other
documents (in whatever format) evidencing Charges for a period of twenty-four (24) months from the date
of submission thereof and shall provide us, upon our request, with copies thereof within fifteen (15) days.
10) The validity of an obtained Authorization is up to five (5) calendar days within which period, the
transaction should be presented to us for payment either through an electronic or manual submission
process. However, if you are a Merchant whose primary business is in lodging, car rentals or cruise lines, an
obtained Authorization is valid for a single continuous life (or term) of the lodging, car rental agreement,
and/or the cruise line stay; for the avoidance of doubt, in each case, the obtained authorization is valid
for a single transaction.
14. Recurring Billing
If you offer recurring billing for a series of separate purchases, Cardmembers must sign a Continuous
Authority Form authorizing you to charge their Card (“Recurring Billing Charges”). You must obtain a
Continuous Authority Form before submitting the Recurring Billing Charge. The Continuous Authority Form
must include:
;1) The Cardmember’s name
;2) The Card number and signature
;3) The Card expiry date
;4) The expiry date of the Continuous Authority Form
;5) The Cardmember’s billing address
6) The frequency of the Recurring Billing Charges e.g. weekly, monthly, quarterly; and
7) A statement that the Cardmember may cancel the Continuous Authority Form at any time.
Any renewal of authority will require a new Continuous Authority Form to be filled. You must retain
Continuous Authority Forms for twenty-four (24) months from the date you submit the last Recurring Billing
Charge. Before submitting to us each Recurring Billing Charge, you must obtain Authorization and submit
to us a listing in a form and content agreed by us, which shall include details of your Establishment, the
”Cardmember and the Recurring Billing Charge in question, or complete a ROC with the word “Recurring
in the Cardmember’s signature panel. Once the Cardmember has provided written advice that he/she
desires cancellation of your services, and where such cancellation does not violate any contractual or legal
obligation on the part of the Cardmember, all future dealings must cease or will be at your financial risk.
15. Submission of Charges
1) You shall submit all charges (manual and electronic) within five (5) calendar days (including holidays and
weekends) from the transaction date, provided that no Charge shall be submitted until the goods or
services are dispatched or rendered to the Cardmember. You shall not bill any Cardmember directly. If any
payment is received by you from or on behalf of any Cardmember for any purchase made with the Card,
such payment shall be endorsed to us and sent to us immediately.
2) Manual transactions, a Summary of Charge (“SOC”) should also be included and shall be sent to us
periodically so that it does not exceed the above (15.1) timeframe, showing the total of the individual
Charges (ROC’s) attached, together with AESA copies of all completed ROC’s. An SOC shall not be required
where no Charges are incurred.
3) Charges will be deemed submitted on a business day if received and processed by us prior to the close of
business for that day.
4) Charges submitted electronically must be received over communication lines (transmission protocols) that
have been approved by us from time to time. You shall have to perform an electronic settlement function
on a daily basis and ensure that the totals agree with the Charges, specifically to the American Express
Cards processed. If there is any discrepancy, you should inform us in writing immediately or the very next
day. Do not exceed the timeframe mentioned above in (15.1). Any electronic transaction(s) not submitted/
settled within this period for any reason may be exposed to charge backs and therefore may expose these
transactions to financial loss for your sevice Establishment.
5) We shall have Full Recourse for a Charge not submitted to us within five (5) calendar days from the
transaction date for both manual and electronic transactions.
6) You warrant that all indebtedness arising from all Charges submitted by you is genuine and free from
liens and claims or encumbrances. You acknowledge that you are not entitled to bill or collect from the
Cardmember any Charge except in the case of fraud by the Cardmember. You shall notify us promptly of
a change to your processing agent and provide us at our request with all information with respect thereto.
16. Text Procedures
If you entered into an agreement with a third party to submit any Charges of Credit (described in Article 20
below) and you have gained an approval for your own good, then you must obtain our prior written consent,
which should not be hidden without reasonable reason. You, not American Express, will be responsible for
errors and omissions, delays and expenses arising therefrom. You must immediately notify us if you changed
your Charges and submit to us all the requested information relating to it.
17. Additional Provision
1) We will notify you in the event your Establishment is engaged in business within unusual transaction
categories in which instance we will have Full Recourse for any Charges that we are unable to collect
due to fraud.
2) We will notify you in the event your Fraud to Billings percentage exceeds two percent (2%) (or such other
percentage as we shall from time to time notify you) and in this instance we will have Full Recourse with
effect on a date five days after our notification to you.
3) Each Party represents and warrants that all information provided by it under this Agreement shall be,
and shall continue, genuine, true, accurate and not misleading or false. A breach of the foregoing
representations and warranty by a Party shall result in the right of the other Party to claim for damages,

اتفاقية التاجر
البنود والشروط

1. Agreement
This Agreement governs your Establishment’s participation in the American Express Card Services (Card
Services) for all the locations certified by us. You agree to accept the Card according to these Terms and
Conditions. If you do not accept them, you must not perform any purchase transactions on behalf of
American Express and you must notify us immediately of your decision and return all materials belonging
to American Express.
2. Entire Agreement
These Terms and Conditions, together with the signed Application and any special terms and conditions
)”(“Special Terms and Conditions”) applicable to your business and industry (collectively this “Agreement
constitute together the entire Agreement between us and supersede any prior agreement, representation or
understanding with respect to the subject matter hereof.
3. Definitions
The words “you”, “your” and “Establishment” mean the company, partnership or sole trader signing the
Application.
The words “we”, “our”, “us” and “AESA” mean American Express Saudi Arabia, its holdings, subsidiaries and
affiliate companies that issue the Card(s) or participate in the Card Service. The word “Card” means any card
or other account access device issued by American Express Company Inc., its subsidiaries or affiliates or any
authorized licensees. The person whose name is embossed on the front of the Card is called a “Cardmember”.
Purchases that Cardmember makes in person, by mail, telephone or by any other method with the Card are
called “Charges”.
4. Honouring the Card
When a customer asks what payment methods or services are accepted, you will mention the Card. You will
honour the Card and will not attempt to:
;1) Discourage Cardmembers from or persuade them against using the Card
;2) Criticize or mis-characterize the Card or the Card Service in any way
3) Persuade the Cardmember to use any other credit, charge, debit, other card or service; or
4) Impose any restrictions or conditions on the use or acceptance of the Card unless imposed equally on the
use or acceptance of other cards by you; and you will not surcharge the Cardmember for using the Card.
5) You shall not promote any other payment methods or services more actively than you promote the Card
with the exception of your own Establishment card, which is issued by you solely for the purpose of
making purchases at your Establishment. You represent and warrant that your policy is not to prefer any
card over the Card. You will not directly or indirectly state or publish or otherwise indicate a preference
for any charge, debit, credit card or other card or service over the Card, or participate in a programme with
a third party that so states or publishes or otherwise indicates a preference.
5. Discount Rate
Our fee for accepting the Charges is referred to in this Agreement as the “Discount Rate” and is shown on the
Application. Value Added Tax (VAT) will be levied on the discount amount from 1st January 2018. The VAT rate
is subject to change based on prevailing tax laws.
6. Payment Procedure
We shall pay you the face amount of all charges submitted by your Establishment less:
;1) The Discount Rate
2) Credits submitted by your Establishment; and
;3) Any amount owed to us, whether under this Agreement or otherwise
4) All our payments are subject to our right of Full Recourse. You shall not be entitled to receive payment
for or on behalf of any third party.
7. Payment Currency
All payments made by us shall be in the currency selected and in accordance with the payment plan you have
selected in the merchant set up form.
8. Full Recourse
“Full Recourse” means our right to obtain payment from you for the full amount of each Charge subject
to such right. We may deduct or set-off the amount from any sum payable to you under this Agreement.
We may hold, deduct or set-off the amount due from any merchant account i.e the specific branch or any
other outlet or any other business under the same merchant or any other agreement with you, or otherwise
invoice you for such an amount. In addition to any general right to set-off or other right conferred by law
or under any other agreement, American Express Saudi Arabia, without notice, may combine or consolidate
the outstanding balance on the account with any other account(s) that you maintain with American Express
Saudi Arabia and/or its affiliated companies and set-off or transfer any money outstanding to the credit of
such other account(s), in or towards the satisfaction of you liability to American Express Saudi Arabia under
this Agreement. We will have Full Recourse for a Charge if you do not comply with this Agreement, even if we
are aware of your non-compliance when we made the payment and even if you obtained Authorization for
the Charge in question. We will also have Full Recourse as set out elsewhere in this Agreement.
9. Accepting the Card
Face-to-Face Charge Requests:
You shall accept the Card at all your locations upon the following conditions.
;1) The Card must be presented for all in-person Charge requests
2) If there are Electronic Authorization capabilities, the Card must always be swiped through the electronic
;data capture terminal
3) If a Charge request is processed manually or the magnetic strip on the back of the Card is unreadable, the
following procedures must be followed:
;(i) Key the transaction and expiry date into the terminal for Authorization approval
;(ii) If your business processes Charge requests manually, obtain a voice Authorization
;)(iii) Obtain an imprint of the Card on a ROC (Record of Charge
(iv) Obtain the Cardmember’s signature on the POS paper receipt or ROC and compare it to the name
;embossed on the face of the Card and to the signature on the back of the Card
4) The Card must be presented on or after the commencement date and on or prior to the expiry date
;shown on its face
5) The Cardmember’s signature must be obtained on the POS printed receipt or paper ROC. The signature
on the receipt must match the name embossed on the face of the Card and the signature on the back of
the Card.
5.1 If the signature panel on the Card is blank, in addition to requesting an Authorization:
a) Request the Cardmember to sign the Card.
b) Ask the Cardmember for an official form of identification bearing the name and a signature, such as
a National ID/Iqama. Compare and match the name and signature on the Card to the official form of
identification.
c) If the Cardmember refuses to sign the Card, or if the signature is different, the transaction should not
be completed.
;6) The presenter of the Card must be the person whose name is embossed on its face
7) The embossed account number on the face of the Card must match the printed number on the back of the
;Card and the account number on the printed receipt
;8) Authorization (explained in Section 12) must be obtained if necessary for the Charge request
9) All other relevant provisions in the Agreement, and such other operating instructions and procedures as
we may issue from time to time, must be complied with. We shall notify you promptly of any relevant
;changes
10) The Card, and particularly the signature panel, must not be visibly altered and/or mutilated. In the event
the signature panel on the Card is blank, in addition to requesting Authorization you must do all the
following:
(i) Require the Cardmember to sign the Card.
(ii) Ask the Cardmember for an official form of identification bearing the name and a signature and compare
the name and signature to the one on the Card. Make a note on the ROC about the form of ID checked
for evidence following this process.
(iii) If the Cardmember refuses to sign the Card, the transaction should not be completed.
)11) In the event you are suspicious of a Card or a Card presenter for any reason, including for a transaction(s
that is out of pattern from your regular transactions, you should follow your own in-store policy if
available to report such suspicion, as well as call for our Authorization and report a “Code 10” transaction,
and you should not provide the goods and services until the required verification and confirmation is
obtained from us.
10. Mail and Telephone Order Charge Requests
Notwithstanding the requirement to present the Card under Section 9 above (Face to Face Charge Requests),
but still subject to Section 21 below (Cardmember Disputes), we will accept Charges for purchases made by
Mail or Telephone Order provided that:
;1) Authorization (explained in Section 12) is obtained for the Charge request
2) If the order is to be shipped or delivered more than thirty (30) days after the Authorization, you must
;obtain a new Approval Code before shipping or delivering the merchandise
3) You write on the paper ROC the date upon which the goods or services relevant to the Charge are
;dispatched or delivered. The Charge may not be submitted for payment until the order is shipped
4) You write the words “Mail Order”, “Telephone Order” or “Signature on File” as appropriate on the ROC in
;the panel designated for the Cardmember’s signature
5) You retain proof that the Cardmember or the Cardmember’s agent signed a carrier delivery receipt
for merchandise delivered to the Cardmember’s billing address or delivery address, if different. Your
;Establishment is responsible for ensuring delivery to the appropriate Cardmember’s billing address
6) If the goods are to be collected by the Cardmember, the Card must be presented by the Cardmember upon
;collection and all the provisions of Section 9 above (Accepting Card) must be complied with
7) If a Cardmember notifies you or us of a dispute, complaint or query concerning a Charge made by Mail or
Telephone Order and:
(i) the Cardmember has not signed a Mail Order or Signature on File Form for the goods or services; and
(ii) you have obtained a signed receipt confirming delivery of the goods or services to the Cardmember’s
billing address, then in addition to any other rights we have under this Agreement, we are entitled to Full
Recourse (as described in Section 8 above) for the Charge. For the avoidance of doubt, we are entitled to
Full Recourse whether or not we have given Authorization for the Charge.
11. Prohibited Transactions

اتفاقية التاجر
البنود والشروط
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أمريكان إكسبريس السعودية
ص.ب ٦٦٢٤ :الرياض١١٤٥٢ :
المملكة العربية السعودية
رقم السجل التجاري ١٠١٠١٨٣٢٢٢

 .1االتفاقية
تحكــم هــذه االتفاقيــة اشــتراك مؤسســتكم فــي خدمــات بطاقــة أمريــكان إكســبريس (خدمــات البطاقــة) لــكل المواقــع
المعتمــدة مــن قبلنــا ويعتبــر ضمنيــا أن العميــل موافــق علــى الشــروط واالحــكام عنــد قبــول البطاقــة .أمــا إذا لــم تقبــل
بهــا ،فعليــك عــدم تقديــم أي عمليــات شــراء لنــا ويجــب عليــك إخطارنــا فــوراً مــع إرجــاع كل المــواد الخاصــة بأمريــكان
إكســبريس.

 )٢سلع وخدمات الدعارة.
 )٣السلع والخدمات المحظورة (تجارة المخدرات والكحول).
 )٤عمليات البيع التي ال تتطابق قيمتها مع قيمة البضائع والخدمات المشتراه أو المقدمة.
 )٥المبيعات التي تتم باسم يختلف عن اسم مؤسستك.
 )٦المبيعات التي قام بها طرف ثالث ،أي ليس مؤسستك.
 )٧المبيعــات التــي تعلــم أو يجــب أن تعلــم أن الســلع أو الخدمــات الخاصــة بهــا ســوف يتــم بيعهــا ثانيــة ،أي ليــس للمصلحــة
الشــخصية لعضــو البطاقة.
 )٨النقد.
 )٩التعويضــات أو العقوبــات أو الغرامــات والنفقــات أو التكاليــف أو الرســوم مــن أي نــوع التــي تزيــد عــن قيمــة مشــتريات
الســلع أو الخدمــات التــي تــم شــراؤها أو تقديمهــا فــي األصــل.
 )١٠المبالغ التي ال تمثل بيع للسلع والخدمات بحسن نية في مؤسستك
 )١١يجب عليك عدم:
(أ) التقاط أو تسجيل نموذج قيد النفقة بالنيابة عن أي منشأة أخرى.
(ب) تقديم نموذج قيد النفقة لمبالغ ال تتوافق مع قيمة السلع والخدمات المقدمة.
(ج) تقديــم أكثــر مــن ســجل رســوم قيــد نفقــة للســلع والخدمــات التــي يتــم شــراؤها فــي عمليــة واحــدة (يجــب أن تســتكمل
سـ ً
ـجل واحـ ًـدا مــن قيــود النفقــة لكامــل مبلــغ التكلفــة).
(د) اســتعمال بطاقتــك الخاصــة فــي مؤسســة الخدمــة فــي حــال كنــت المالــك لمؤسســة الخدمــة  ،إال إذا كنــت تملــك
تصريــح خطــي مــن جهتنــا
 )١٢تسهيل شراء أي بضائع ممنوعة حسب تعاليم الشريعة اإلسالمية سواء كانت خدمات أو منتجات

 .4قبول البطاقة
عندما يسأل العميل عن طرق وخدمات الدفع المقبولة لديكم ،عليك أن ترد بأنها بطاقة أمريكان إكسبريس.
يجب عليك قبول البطاقة ّ
وأل تحاول اآلتي:
 -1عدم تشجيع األعضاء على استعمالها أو حثهم على عدم استخدامها.
 -2أن تنتقد أو تسيء إلى البطاقة أو خدمات البطاقة بأي نحو.
 -3حث عضو البطاقة على استخدام أي بطاقة ائتمان أو اعتماد أو أي بطاقة أو خدمة أخرى.
 -4فــرض أيــة قيــود أو شــروط علــى اســتخدام البطاقــة أو قبولهــا مــا لــم تكــن مفروضــة بالتســاوي علــى البطاقــات األخــرى؛
تحصــل أي تكاليــف إضافيــة علــى عضــو البطاقــة مقابــل اســتخدامه للبطاقــة.
وأنــك لــن
ّ
 -5يجــب عليــك عــدم الترويــج ألي طــرق أو خدمــات دفــع أخــرى بصــورة أكثــر نشــاطاً مــن الترويــج للبطاقــة ،باســتثناء البطاقــة
التــي تصدرهــا مؤسســتكم فقــط مــن أجــل عمليــات شــراء بمؤسســتك .تتعهــد وتضمــن بــأن السياســة المتبعــة لديكــم
هــي عــدم تفضيــل أي بطاقــة أخــرى علــى البطاقــة .تتعهــد بــأال تصــرح أو تنشــر بــأي طريقــة أي ميــزة لبطاقــة ائتمــان
أو شــراء أو ديــن أو أي بطاقــة أو خدمــة أخــرى علــى البطاقــة ،أو تشــترك فــي برنامــج مــع طــرف ثالــث يصــرح أو ينشــر
بطريقــة أو بأخــرى إلــى ميــزة لبطاقــة أخــرى علــى البطاقــة.

 .12التفويض
 )١إذا تجــاوزت أي نفقــة أو مجموعــة نفقــات مــن قبــل أي عضــو بطاقــة ،خــال أي يــوم فــي أي مــن مواقعــك ،الحــد المقــرر
مــن قبلنــا لذلــك الموقــع كمــا هــو مبيــن فــي اســتمارة الطلــب (الحــد األدنــى) فيجــب عليــك أن تحصــل علــى تفويــض
إلكترونــي إذا كان لديــك جهــاز نقطــة بيــع أو بــأي طريقــة أخــرى عــن طريــق االتصــال الهاتفــي بمركــز التفويضــات المحــدد
قبــل إكمــال عمليــة الشــراء (التفويــض).
 )٢يجب أن يكون كل طلب بالتفويض عن القيمة األصلية لعملية الشراء بما فيها الضرائب المستحقة.
 )٣يجــب أال يعتبــر أو يفســر التفويــض علــى أنــه تعهــد أو وعــد أو ضمــان علــى أننــا ســوف نقبــل النفقــة وال أن الشــخص
الــذي قــام بعمليــة الشــراء هــو عضــو البطاقــة.
 )٤يجــب أن تســعى للحصــول علــى التفويــض لــكل المشــتريات التــي تتــم عبــر أوامــر الشــراء بالبريــد أو الهاتــف بصــرف
النظــر عــن المبلــغ.
 )٥يجب أن تسعى في الحصول على التفويض في الحاالت التالية:
(أ) فــي تاريــخ أي أمــر شــراء بالبريــد أو الهاتــف والــذي يكــون بشــأن ســلع أو خدمــات ترســل أو تقــدم فــي فتــرة ال تزيــد عــن
خمســة أيــام بعــد تاريــخ أمــر الشــراء بالبريــد أو الهاتــف.
(ب) مرة أخرى قبل إرسال أو تقديم السلع أو الخدمات التي تم شراؤها.
 )٦يجــب عليــك أال تتهــرب مــن التفويــض مــن خــال تقديــم نموذجيــن أو أكثــر مــن نمــاذج قيــد النفقــة أقــل مــن الحــد األدنــى
لعمليــة شــراء واحــدة أو بتقديــم أكثــر مــن طلــب للتفويــض عــن عمليــة شــراء واحــدة.
 )٧يجب عليك أال تسعى للحصول أو تحصل على تفويض بالنيابة عن أي طرف ثالث.
 )٨إذا تلقيــت ملفــاً ســلبياً مباشــرة مــن أمريــكان إكســبريس أو مــن خدمــة إذاعــة بيانــات تتضمــن أرقــام بطاقــات تطلــب منــك
االتصــال هاتفيــاً بغــرض التفويــض ،يجــب عليــك أن تطلــب التفويــض ،بصــرف النظــر عــن قيمــة النفقــة.
 )٩كل النصــوص الخاصــة بهــذه االتفاقيــة ،تحديــداً  ،اإلجــراءات المبينــة فــي المــادة  9أعــاه (إجــراءات قبــول البطاقة)اليــزال
االلتــزام بهــا واجبــاً  .إذا لــم يتــم االلتــزام بهــا كليــاً  ،فيكــون لنــا الحــق فــي االســترداد الكامــل للنفقــة المذكــورة حتــى لــو
حصــل التفويــض مــن قبلنــا.
 )١٠صحــة اإلذن الــذي تــم الحصــول عليــه تصــل إلــى  5أيــام (باســتثناء أن تكــون بائعــاً عملــه الرئيســي هــو التســكين أوتأجيــر
الســيارات أو خطــوط الرحــات البحريــة عندهــا يكــون اإلذن صالحــاً لمــرة واحــدة متصلــة (وليــس لعــدة مــرات) مــن إجــراء
عمليــة التســكين ،أو إقامــة فــي رحلــة بحريــة أو اتفاقيــة تأجيــر ســيارة) وخــال هــذه الفتــرة ينبغــي أن تقــدم التعامــات
ســواء مــن خــال تســوية إلكترونيــة أو يدويــاً .

 .7عملة الدفع
كل المبالــغ التــي نوقــع عليهــا تكــون بالعملــة التــي تــم اختيارهــا وحســب خطــة الدفــع التــي اخترتهــا فــي نمــوذج اســتمارة
طلــب المؤسســة.

 .13نموذج قيد النفقة
يجــب عليــك أن تســتخدم نمــوذج قيــد النفقــة أو أي نمــوذج آخــر تــم اعتمــاده ســلفاً مــن قبلنــا .المصطلح«نمــوذج قيــد
النفقــة» يشــمل قيــد أي نفقــة تمــت إلكترونيــاً أو يدويــاً لــكل عمليــة شــراء يجــب عليــك أن تكمــل قيدهــا عنــد وقــت الشــراء.
يجب أن يتضمن كل نموذج قيد نفقة على اآلتي:
 )1رقم البطاقة و تاريخ انتهاء صالحيتها.
 )2تاريخ النفقة.
 )3قيمة النفقة بما فيه الضرائب المستحقة.
 )4رقم التفويض ألي نفقة تتطلب تفويضاً حسب بنود االتفاقية.
 )5وصف للسلع والخدمات التي تم شراؤها.
 )6اسم مؤسستك وعنوانها ورقمها.
 )7توقيع عضو البطاقة إذا تمت عملية الشراء بصفة شخصية.
 )8الكلمــات (تســليم متأخــر) إذا تــم االتفــاق مــع عضــو البطاقــة علــى أن الســلع أو الخدمــات لــن ترســل أو تقــدم فــي
الموعــد الــذي تمــت فيــه عمليــة الشــراء.
 )9كل المعلومــات المطلوبــة مــن قبلنــا مــن وقــت آلخــر ،يجــب عليــك أن تقــدم كل النفقــات لنــا تحــت رقــم المؤسســة
الــذي خصصنــاه لــك .يجــب عليــك أن تحتفــظ بــكل النســخ الخاصــة بــك مــن قيــود النفقــات والمســتندات األخــرى (فــي أي
ـا علــى النفقــات لفتــرة أربــع وعشــرين ( )24شــهراً مــن تاريــخ تقديمهــا كمــا يجــب عليــك أن
نمــوذج كان) التــي تكــون دليـ ً
تقــدم لنــا صــوراً منهــا عندمــا نطلــب منــك ذلــك ،خــال خمســة عشــرة ( )15يومــاً .
 )10مــدة صالحيــة التفويــض الــذي تــم الحصــول عليــه تصــل إلــى خمســة أيــام تقويميــة .وخ ل هــذه المــدة يجــب تقديــم ا
العمليــة إلينــا للدفــع ســواء كان ذلــك بشــكل إلكترونــي أو يــدوي .ومــع ذلــك ،إذا كنــت تاجــر أغلــب تجارتــه فــي المســاكن
أو تأجيــر الســيارات أو الــرح ت البحريــة ،ســتكون مــدة التفويــض المعطــى صالحــة لحيــاة واحــدة مســتمرة أو الفتــرة
ا المتعلقــة بالمســكن ،عقــد إجــار الســيارة  ،أو اإلقامــة فــي الرحلــة البحريــة .ولتجنــب الشــك ،فــي كل حالــة ،يكــون
التفويــض صالحــا لمعاملــة واحــدة فقــط.

 .2كامل االتفاقية
تشــكل هــذه الشــروط واألحــكام جنبــاً إلــى جنــب مــع الطلــب الموقــع وأي شــروط وأحــكام خاصــة (البنــود والشــروط الخاصــة
المتعلقــة بشــركتكم التجاريــة أو مجــال عملكــم) بصفــة جماعيــة هــذه االتفاقيــة (كامــل االتفاقيــة بيننــا وتحــل محــل أي
اتفاقيــات أو تعهــدات أو تفاهمــات ســابقة متعلقــة بالموضــوع حســب هــذه االتفاقيــة).
 .3التعريفات
كلمــة «أنــت» و«لــك» و «مؤسســة» كلهــا تعنــي الشــركة أو الشــراكة أو التاجــر الفــردي الــذي يوقــع علــى اســتمارة الطلــب.
كمــا تعنــي كلمــة «نحــن» و«لنــا» و«أمريــكان إكســبريس» شــركة أمريــكان إكســبريس الســعودية والشــركات المقبوضــة
لهــا والتابعــة لهــا والمنطويــة تحتهــا والتراخيــص التــي تصــدر البطاقــات أو تشــترك فــي خدمــات البطاقــة .كلمــة «البطاقــة»
تعنــي أي بطاقــة أو أداة أخــرى تمكــن مــن الوصــول إلــى الحســاب تصدرهــا شــركة أمريــكان إكســبريس أو الشــركات التابعــة
لهــا أو المنطويــة تحتهــا أو أي أشــخاص اعتبارييــن أو طبيعييــن أو مرخــص لهــم بذلــك .يطلــق علــى الشــخص الــذي يظهــر
اســمه علــى وجــه البطاقــة «عضــو البطاقــة» .يطلــق علــى عمليــات الشــراء التــي يقــوم بهــا أعضــاء البطاقــة بأنفســهم أو
عــن طريــق البريــد أو بالهاتــف أو بــأي طريقــة أخــرى بالبطاقــة «نفقــات».

.5معدل الخصم
الرســوم التــي نطلبهــا عنــد قبــول عمليــات الشــراء يشــار إليهــا فــي هــذه االتفاقيــة بـــ «معــدل الخصــم» وهــي مبينــة فــي
اســتمارة الطلــب .ســيتم فــرض ضريبــة القيمــة المضافــة علــى معــدل الخصــم اعتبــارا مــن  1ينايــر  .2018يخضــع معــدل
ضريبــة القيمــة المضافــة للتغييــر بنــاء علــى القوانيــن الضريبيــة الســارية.
 .6إجراءات الدفع
سندفع لك القيمة االسمية لكل النفقات المقدمة منك ناقصة ما يلي:
 )1معدل الخصم.
 )2القيود الدائنة المقدمة منك.
 )3أي مبالغ مستحقة لنا سواء بموجب هذه االتفاقية أو غيرها.
 )4تخضــع كل المدفوعــات التــي نوقــع عليهــا إلــى حقنــا فــي اســتردادها بالكامــل ،وال يكــون لــك الحــق فــي تلقــي أي دفــع
لمبالــغ نيابـ ًـة عــن أي طــرف ثالــث.

 8االسترداد الكامل”االســترداد الكامــل“ يعنــي حقنــا فــي أن نحصــل علــى كامــل مبلــغ كل نفقــة خاضعــة لهــذا الحــق ،وقــد نســتقطع أو
نخصــم المبلــغ المســتحق لنــا مــن أي مبلــغ مســتحق لكــم بموجــب هــذه االتفاقيــة (ويجــوز لنــا أن نعلّ ــق خصــم أو مقاصــة
القيمــة المســتحقة مــن أي حســاب آخــر ،مثــل الفــرع المحــدد أو أي منفــذ آخــر أو شــركة يبــرم معهــا التاجــر اتفاقيــة) أو
بطريقــة أخــرى نرســل لــك الفاتــورة بهــذا المبلــغ .إضافـ ًـة إلــى الحــق العــام بالمقاصــة أو بموجــب أي اتفاقيــات أخــرى قــد
تلجــأ أمريــكان إكســبريس الســعودية ،بــدون ســابق إنــذار ،إلــى جمــع أو دمــج الرصيــد الغيــر مســدد مــع أي حســابات أخــرى
تملكهــا فــي أمريــكان إكســبريس /أو الشــركات التابعــة لهــا ،كمــا يحــق لهــا بموجــب هــذه االتفاقيــة المقاصــة أو تحويــل
األمــوال المســتحقة لهــا مــن أي مــن هــذه الحســابات لتســديد مســتحقات أمريــكان إكســبريس عليــك .ســنلجأ إلــى حقنــا فــي
المطالبــة بحقوقنــا فــي حــال عــدم امتثالــك بالســداد حتــى وإن كنــت حصلــت علــى تصريــح بالعمليــة المذكــورة .كمــا تحــق لنــا
المطالبــة بالســداد علــى النحــو المبيــن فــي مــكان آخــر مــن هــذة االتفاقيــة.
 9إجراءات قبول البطاقةطلبات النفقات المقدمة وجهاً لوجه :يجب أن تقبل البطاقة في جميع مواقعك وحسب الشروط التالية:
 )1يجب أن تقدم البطاقة عن كل النفقات المقدمة من قبل الشخص نفسه.
 )2إذا كانت هناك أجهزة تفويض إلكترونية ،فيجب أن تمرر البطاقة عبر جهاز نقطة البيع اإللكتروني.
 )3إذا تمت معالجة النفقة يدوياً أو أن الشريط الممغنط الذي يوجد على ظهر البطاقة لم يكن مقروءاً  ،فيجب اتباع
اإلجراءات التالية:
(أ) أدخل الصفقة وتاريخ انتهاء الصالحية داخل الجهاز بغرض الحصول على تفويض.
(ب) إذا كانت مؤسستك تتعامل مع النفقات يدوياً فيجب عليك الحصول على تفويض عن طريق مكالمة هاتفية.
(ج) احصل على نسخة مطبوعة من نموذج قيد النفقة.
(د) احصــل علــى توقيــع عضــو البطاقــة علــى اإليصــال الورقــي لنقــاط البيــع أو نمــوذج قيــد النفقــة ثــم قارنــه مــع االســم
المكتــوب علــى وجــه البطاقــة والتوقيــع الموجــود علــى ظهرهــا.
 )٤يجــب تقديــم البطاقــة عنــد أو بعــد بدايــة تاريــخ هــذه االتفاقيــة وعنــد وقبــل نهايــة تاريــخ الصالحيــة الموضــح علــى ظهــر
البطاقــة.
 )٥يجــب الحصــول علــى الهويــة الوطنية/االقامــة مــن عضــو البطاقــة و كذلــك يجــب الحصــول علــى توقيــع عضــو البطاقــة
علــى اإليصــال المطبــوع لنقطــة البيــع أو نمــوذج قيــد النفقــة .يجــب أن يتطابــق اإلســم فــي الهويــة الوطنية/اإلقامــة
معاالســم المكتــوب علــى وجــه البطاقــة و ان يطابــق التوقيــع الموجــود علــى اإليصــال بالتوقيــع الموجــود علــى ظهــر
البطاقــة.
 إذا كانت لوحة التوقيع على البطاقة فارغة باإلضافة إلى طلب تفويض: )١اطلب من عضو البطاقة التوقيع على البطاقة.
 )٢اطلــب مــن عضــو البطاقــة نمــوذج هويــة رســمي يحمــل التوقيــع مثــل رخصــة القيــادة أو جــواز الســفر وطابــق التوقيــع
الــذي يظهــر علــى البطاقــة بالنمــوذج الموجــود فــي الهويــة الرســمية.
 )٣إذا رفض عضو البطاقة التوقيع على البطاقة أو كان التوقيع مختلفاً  ،ال تقم بإكمال المعاملة.
 )٦مقدم البطاقة يجب أن يكون الشخص المكتوب اسمه على وجهها.
 )7يجــب أن يتطابــق رقــم الحســاب المكتــوب علــى وجــه البطاقــة مــع الرقــم المطبــوع علــى ظهــر البطاقــة ورقــم الحســاب
الموجــود علــى اإليصــال المطبــوع.
 )8يجب الحصول على التفويض متى كانت هناك حاجة إليه بغرض طلب الشراء (موضح في المادة .)12
 )9يجــب االلتــزام بــكل النصــوص األخــرى ذات الصلــة فــي هــذه االتفاقيــة وتعليمــات وإجــراءات التشــغيل األخــرى التــي قــد
أوال بــأول .يجــب علينــا أن نخطــرك علــى الفــور بأيــة تغييــرات متعلقــة.
نصدرهــا مــن وقــت آلخــر والتــي ســيتم إبالغــك بهــا ً
 )10يجــب عــدم تغييــر أو تشــويه البطاقــة بشــكل واضــح خصوصــاً لوحــة التوقيــع .وفــي حــال كانــت لوحــة التوقيــع فارغــة،
يجــب عليــك القيــام بالتالــي” ،إضافــة إلــى طلــب الحصــول علــى إذن”:
(أ) الطلب من العضو” حامل البطاقة “التوقيع عليها.
(ب) طلــب هويــة رســمية مــن عضــو البطاقــة ومطابقــة التوقيــع علــى االيصــال مــع التوقيــع الموجــود خلــف البطاقــة،
وتســجيل ملحوظــة علــى نمــوذج قيــد النفقــة إلثبــات القيــام بهــذه اإلجــراءات.
(ج) في حال رفض العضو التوقيع على البطاقة يجب عدم إكمال الصفقة.
 )11فــي حــال ســاورتك الشــكوك حــول البطاقــة أو مقدمهــا ألي ســبب مــن األســباب ،بمــا فــي ذلــك تصــرف خــارج عــن
نظــام عملياتــك المعتــاد ،يجــب عليــك اتبــاع سياســة متجــرك الداخليــة فــي حــال تــم توجيهــك إلــى عمــل ذلــك ،وقــم
باالتصــال مــع وكيلنــا المفــوض واإلبــاغ عــن عمليــة «رمــز  »10وعــدم تســليم الســلع والخدمــات قبــل أن يتــم الحصــول
علــى تأكيــد مــن قبلنــا.
 .10النفقات التي تتم عبر البريد والهاتف
مع عدم اإلخالل باإلجراء الخاص بتقديم البطاقة بموجب المادة ( )9أعاله ،طلبات الشراء وجهاً لوجه( ،لكن ال تزال
تخضع لنص المادة) ( )21النفقات المتنازع عليها فإننا سنقبل النفقات التي تتم عبر أوامر البريد أو الهاتف شريطة:
 )١الحصول على التفويض (الموضح في المادة  )12الخاص بطلب النفقة.
 )٢إذا كان ال بــد مــن شــحن النفقــات أو تســليمها بعــد أكثــر مــن ثالثيــن ( )30يومــاً مــن التفويــض ،فيجــب عليــك الحصــول
علــى رمــز موافقــة جديــد قبــل شــحن أو تســليم البضاعــة.
 )٣اكتــب علــى نمــوذج قيــد النفقــة التاريــخ الــذي أرســلت أو اســتلمت فيــه البضائــع أو الخدمــات المتعلقــة بالنفقــة للدفــع.
“ال يتــم تقديــم النفقــة حتــى يتــم شــحن البضائــع أو الخدمــات“.
 )٤اكتــب كلمات”أمــر شــراء بالبريــد“ أو”أمــر شــراء بالهاتــف“ أو”توقيــع علــى الملــف“ متــى كان مالئمــاً فــي المربــع
المخصــص لتوقيــع عضــو البطاقــة علــى نمــوذج قيــد النفقــة.
 )٥احتفــظ بالدليــل الــذي يثبــت أن عضــو البطاقــة أو وكيــل عضــو البطاقــة قــد وقــع علــى إيصــال التســليم إلــى الناقــل
للبضائــع المســتلمة علــى عنــوان فاتــورة عضــو البطاقــة أو عنــوان التســليم ،إن كان مختلفــاً  .تكــون مؤسســتك مســؤولة
عــن ضمــان التســليم إلــى عنــوان الفاتــورة المناســب لعضــو البطاقــة.
 )٦إذا كان علــى عضــو البطاقــة أن يســتلم البضائــع شــخصياً  ،فيجــب تقديــم البطاقــة مــن قبــل عضــو البطاقــة عنــد تســليمه
البضائــع ويجــب االلتــزام بــكل النصــوص الخاصــة بالمــادة ( 9طلبــات النفقــة وجهــاً لوجــه).
 )٧إذا أبلغــك عضــو البطاقــة عــن أي نــزاع أو شــكوى أو استفســار يخــص نفقــة تمــت عــن طريــق أوامــر الشــراء بالبريــد
أوالهاتــف:
(أ) لم يوقع عضو البطاقة على أمر شراء بالبريد أو نموذج توقيع على الملف الخاص بالسلع والخدمات.
(ب) لم تحصل على إيصال موقع يؤكد تسليم البضائع أو الخدمات إلى عنوان فاتورة عضو البطاقة.
عندهــا ،إضافــة إلــى أي حقــوق أخــرى واردة فــي هــذه االتفاقيــة ،يكــون لنــا الحــق فــي االســترداد الكامــل كمــا هــو مبيــن
فــي المــادة ( )8أعــاه .تجنبــاً للشــك ،فــإن لنــا الحــق فــي االســترداد الكامــل ســواء قمنــا بإعطــاء تفويــض للنفقــة أم لــم
نقــم بذلــك.
 .11الصفقات المحظورة
يجب عليك أال تقبل البطاقة ألي من اآلتي:
 )١سلع وخدمات القمار.

 .14الفواتير المتتالية
إذا قدمت فواتير متتالية لمجموعة من المشتريات المنفصلة ،فيجب عليك كعضو البطاقة أن توقع على نموذج
تفويض مستمر يخولك لقيد النفقات على بطاقتهم مشتريات الفواتير المتتالية.
يجب أن يضمن نموذج التفويض المستمر اآلتي:
 )1اسم عضو البطاقة.
 )2رقم البطاقة والتوقيع.
 )3تاريخ انتهاء صالحية البطاقة.
 )4تاريخ انتهاء صالحية نموذج التفويض المستمر.
 )5عنوان فواتير عضو البطاقة.
مثل ،أسبوعياً أو شهرياُ أو كل ربع سنة.
ً
 )6معدل تكرار عمليات الشراء للفواتير المتتالية.
 )7إفادة بأن عضو البطاقة قد يلغي نموذج التفويض المستمر في أي وقت.
أي تجديــد للتفويــض ســوف يتطلــب تعبئــة نمــوذج تفويــض مســتمر جديــد .فيجــب عليــك أن تحتفــظ بنمــاذج التفويــض
المســتمر لمــدة أربعــة وعشــرين ( )24شــهراً مــن تاريــخ التقديــم آلخــر عمليــة شــراء للفواتيــر المتتاليــة .قبــل تقديمــك لنــا لــكل
عمليــة شــراء بالفواتيــر المتتاليــة .يجــب عليــك أن تحصــل علــى تفويــض وأن تقــدم لنــا قائمــة بالشــكل والمضمــون المقبــول
لنــا ،والــذي ســوف يشــمل تفاصيــل عــن مؤسســتك وعضــو البطاقــة وعمليــة الشــراء بالفواتيــر المتتاليــة وإكمــال نمــوذج
قيــد النفقــة بالكلمــات المتكــررة فــي مربــع توقيــع عضــو البطاقــة ،بمجــرد أن تقــدم إفــادة مكتوبــة بأنــه أو بأنهــا ترغــب فــي
إنهــاء خدماتــك وطالمــا أن هــذا اإللغــاء ال يخــل بــأي التــزام تعاقــدي أو قانونــي لعضــو البطاقــة ،فيجــب أن تتوقــف كل
التعامــات المســتقبلية أو تتحمــل أنــت مخاطرهــا الماليــة.
 .15تقديم النفقات
(يدويــا وإلكترونيــاً ) فــي غضــون خمســة ( )5أيــام (بمــا فــي ذلــك أيــام العطــل ونهايــات
 )1يجــب أن تقـ ّـدم جميــع الرســوم
ً
تقــدم أي رســم قبــل أن يتــم إرســال أو تقديــم البضاعــة أو الخدمــات
اعتبــارا مــن تاريــخ العمليــة ،شــرط أال
األســبوع)
ّ
ً
لعضــو البطاقــة .ال يجــب أن تســتوفي الفاتــورة مباشــرة مــن أي عضــو بطاقــة .إذا تلقيــت أيــة دفعــة مــن عضــو بطاقــة
أو ممــن ينــوب عنــه مقابــل أي عمليــة شــراء بواســطة البطاقــة ،فإنــه يجــب تقييــد هــذه الدفعــة باســمنا وإرســالها لنــا
علــى الفــور.
ملخــص عــن الرســوم (مجمــل قيــد النفقــات) وإرســاله إلينــا
ّ
 )2بالنســبة للعمليــات اليدويــة ،فإنــه يجــب أيضــاً تضميــن
الملخــص إجمالــي
ّ
يبيــن هــذا
بشــكل دوري بحيــث ال
يتخطــى مــا ســبق المهلــة الزمنيــة الــواردة فــي ( )15.1أعــاه علــى أن ّ
ّ
الرســوم اإلفراديــة مــن قيــود النفقــات (المرفقــة ،إلــى جانــب نســخة شــركة أمريــكان إكســبريس الســعودية) لــكل تقاريــر
الرســوم المنجــزة.
مطلوبا حيث ال يتم احتساب أية رسوم.
سجل الرسوم ليس
ّ
إن
ً
 )3تعتبر النفقات قد قدمت في يوم عمل إذا تم استالمها وإجراؤها من قبلنا قبل إنهاء المعامالت لذلك اليوم
 )4يجــب أن يتــم اســتالم النفقــات التــي تقــدم إلكترونيــاً عــن طريــق خطــوط االتصــاالت (إجــراءات اإلرســال) المعتمــدة
مــن قبلنــا مــن وقــت آلخــر .ســيكون عليــك القيــام بتســوية إلكترونيــة يوميــا للتأكــد مــن أن المجاميــع تطابــق النفقــات،
خصوصــا لبطاقــة أمريــكان إكســبريس قيــد االســتخدام .إذا كان هنــاك أي تعــارض ،يجــب عليــك إبالغنــا كتابيــا علــى الفــور
أو فــي اليــوم التالــي مباشــرة .أي عمليــة إلكترونيــة لــم يتــم تقديمهــا أو تســويتها خــال الفتــرة المحــددة ألي ســبب مــن
األســباب قــد تكــون عرضــة للغرامــة وبالتالــي قــد تعــرض هــذه العمليــات منظمتــك لخســارة ماليــة.
 )5يجــب أن نحصــل علــى ضمانــة كاملــة للرســم الــذي لــم يتــم إرســاله إلينــا خــال خمســة ( )5أيــام مــن تاريــخ العمليــة اليدويــة
واإللكترونيــة على الســواء.
 )6تتعهــد بــأن كل الديــون الناشــئة عــن كل النفقــات المقدمــة مــن قبلكــم هــي أصليــة وخاليــة مــن أي حقــوق أو مطالبــات
أمريــكان إكســبريس الســعودية أو قيــود .تقــر بأنــه ليــس لــك الحــق فــي إرســال فاتــورة أو أن تحصــل علــى أي نفقــة مــن
أي عضــو بطاقــة باســتثناء حالــة االحتيــال مــن قبــل عضــو البطاقــة .يجــب عليــك إبالغنــا فــوراً بــأي تغييــر لوكيــل التجهيــزات
الخــاص بــك وتقديــم جميــع المعلومــات التــي تتعلــق بذلــك عنــد طلبنــا لهــا.
 .16نصوص اإلجراءات
إذا دخلــت فــي اتفــاق مــع طــرف ثالــث بتقديــم نفقــات وقيــود دائنــة (موضحــة فــي المــادة  20الحقــاً ) وحصلــت علــى
تفويــض لصالحــك ،يجــب عليــك أن تحصــل علــى موافقتنــا الكتابيــة المســبقة ،والتــي يجــب أال تحجــب بــدون أســباب
ـؤوال عــن األخطــاء والحــذف والتأخيــرات والمصروفــات الناشــئة
معقولــة .أنــت وليــس أمريــكان إكســبريس ســوف تكــون مسـ ً
عنهــا .يجــب عليــك أن تخطرنــا مباشــرة إذا قمــت بتغييــر وكيــل اإلجــراءات لــك وأن تقــدم لنــا بنــاء علــى طلبنــا كل المعلومــات
المتعلقــة بذلــك.
 .17النصوص اإلضافية
 )1ســوف نخطــرك فــي حــال ارتبطــت مؤسســتك بأعمــال تجاريــة تتعلــق بواحــدة مــن الفئــات المعينــة وفــي هــذه الحالــة
ســيكون لنــا الحــق فــي االســترداد الكامــل ألي نفقــات لــم نكــن قادريــن علــى تحصيلهــا بســبب االحتيــال.
 )2ســوف نخطــرك فــي حــال زادت نســبة االحتيــال مقارنــة بمجمــوع المشــتريات اثنيــن فــي المئــة ( )%2أو أي نســبة أخــرى
نخطــرك بهــا مــن وقــت آلخــر وفــي هــذه الحالــة يكــون لنــا الحــق فــي االســترداد الكامــل اعتبــاراً مــن تاريــخ خمســة أيــام
مــن إخطارنــا لــك بذلــك.

jointly and severally, against the breaching Party(ies).
18. Imprinters and Terminals
All imprinters or terminals supplied by us to you remain our property and you shall not alter, damage, move
or dispose of same, or permit any third party to use same. You shall notify us immediately of any defect or
fault therein. You shall indemnify us against all costs, claims, proceedings and damages, including legal costs
arising out of or in connection to your use, no-use or abuse of said imprinters or terminals.
19. Applying Cardmember Payments
All payments we receive from Cardmembers for Charges will be used to satisfy any Charges for which we do
not have Full Recourse. Payments will then be applied to any charges for which we do have Full Recourse. If
the Cardmember pays us for Charges for which we have already exercised our right to Full Recourse, we will
credit you with the relevant amounts.
20. Credits
1) Returns of goods or services purchased with the Card shall be treated in at least as favorable a manner
as returns of goods or services purchased by any other payment method or service. You must disclose
your refund policy to Cardmembers at the time of the purchase and in a manner that complies with the
applicable law.
2) Any refund issued to the Cardmember (“Credit”) shall be processed as credit to that Cardmember’s Card
Account and shall be submitted to us within seven (7) days of determining that the Credit is due. Credits
shall not be submitted unless they relate to previously submitted Charges.
3) Credits shall be recorded on an American Express Credit Record (“Credit Record”) and shall be submitted
to us in the same submission file as your ROC’s and SOC’s. If you already submit Charges electronically, you
may submit Credits electronically.
4) We shall deduct the full amount of the Credit less the Discount Rate from subsequent payments due from
us or shall bill you for that Credit.
5) You shall not give cash refunds for Charges.
6) Credits will be deemed submitted on a business day if received and processed by us prior to the close of
business for that day.
21. Disputed Charges
If we contact you regarding a claim, complaint or question about any Charge (Disputed Charge) or notify you
that we have exercised our right to Full Recourse on a Disputed Charge (by resolving that Disputed Charge in
favor of the Cardmember based on a determination by us that we have obtained sufficient information to
resolve such Disputed Charge), then you shall have up to fifteen (15) calendar days after we contact you to
provide a written response to us. We will have Full Recourse for the amount of each such Disputed Charge
or retain our previous decision to exercise Full Recourse for such Disputed Charge if, by the end of that
time period, you have not provided us with a written substantive response to our inquiry that addresses all
aspects of the Cardmember’s claim, complaint or question and includes all documentation as to whether
the Disputed Charge should be resolved in favor of the Cardmember or you. We shall have rights relating to
Disputed Charge as provided elsewhere in this Agreement. You shall retain all records pertaining to purchases
and credits for a minimum of two years from the transaction date thereof and permit AESA to examine and
verify same at any reasonable time.
22. Security
1) We shall be entitled to withhold from you any payment due under this Agreement or any other agreement
you have with us, or take any other action deemed appropriate by us if, in our reasonably exercised
judgment, there is a risk that you will be unable or unwilling to perform your contractual obligations to us
under this Agreement or under the agreement you have with the Cardmember. In particular, but without
limitation, we shall be entitled to:
i) change your payment plan;
ii) exercise Full Recourse for any Disputed Charge without first sending notice of such Disputed Charge;
iii) suspend or stop any payments to you;
iv) introduce additional Auhtorization procedures; and
v) hold any payment due to your Establishment for any suspicious transaction until our internal investigations
are completed or until the Cardmember’s dispute period is over.
2) In the event your account with us show a debit balance and in case you did not pay that debit balance
within thirty (30) days, in addition to our Full Recourse mentioned in Section 8 above, we shall be entitled
to refer your account to a third party (which may be a firm of lawyers) for collection and to charge you a
referral fee and all associated costs.
23. Indemnity
You shall indemnify and hold harmless AESA, its holdings, subsidiary affiliate companies, successors and
assign from any cost, claim, proceeding and demand (including reasonable legal costs) arising out of or in
connection with:
1) any Charge of the goods or services comprising the Charge;
2) any promotion or marketing of any goods or services sold by you;
3) any breach by you, your employees, agents or contractors of this Agreement;
4) any act or omission done willfully, recklessly or negligently by you, your employees, agents or contractors;
and
5) any violation by you, your employees, agents or contractors of any applicable laws or regulations.
24. Limitation of Liability
Except as otherwise expressly provided in Section 24, neither of us will be liable to the other for:
(i) any incidental, indirect, consequential or special damages of any kind, however arising. This limitation shall
not apply to damages for which either of us has indemnified the other; and
(ii) any cost, damage or expense arising from delays, actions or problems caused by any third party, including
without limitation any telecommunications carrier or banking system. We shall not be liable to you for
failure of, or delay in processing through any POS terminal or similar equipment operated by us or others,
which are beyond our reasonable control. This has no effect on our rights to Full Recourse pursuant to this
Agreement. This provision survives termination of this Agreement.
25. Advertising Displays
You shall display our signs, decals or other identification prominently at the Establishment, which may
include, but not be limited to, “Take-One” containers filled with Card application forms and American Express
decals. Said signs, decals and other identification shall be removed immediately when this Agreement is
terminated.
26. Service Marks and Trademarks
The Establishment shall not use AESA name, trademarks, service marks or other proprietary marks without
AESA prior written consent. When consent is obtained, usage shall be in strict accordance with AESA
brand guidelines and in the pre-approved communication channel list defined for the campaign. The
Establishment shall provide AESA with logos, names, trademarks, service marks or other proprietary marks,
and AESA reserves the right to communicate and promote the Establishment brand solely or within a group
communication to AESA Cardmembers by all or any available communication channel without the need of
obtaining prior approvals from the Establishment except when a specific and standalone promotion has
been designed..
27. Confidentiality
1) You shall keep confidential any information you receive from us that is not publicly available and this
Agreement and its Terms and Conditions, including, without limitation, your Discount Rate. You shall take
all steps necessary to prevent the transfer or disclosure of Cardmember information to any third party
and will not copy, reproduce or store in any form the names and addresses of Cardmembers for any
purpose whatsoever.
2) You shall protect the information and the particulars pertaining to our card members and maintain the
confidentiality by all means including the use of the codes of the internet for internet transactions e.g.
the protocol of the system protection (SSL) and a 128- bit software and in case of operation off-line, the
appropriate privacy and the proper means of information shall be used The Service establishment shall
be fully and solely responsible towards its customers in case of a breach thereof or a default therein and
without any responsibility on the part of AESA.
3) Further, you are requested to notify AESA immediately, and in no case later than twenty-four (24) hours
after discovery of any suspected or confirmed data compromise at your Establishment or your service
provider.
4) For the avoidance of doubt, the obligation of this Section 27 shall survive the termination or expiration
of this Agreement.
28. Term and Termination
This Agreement shall be deemed to have been concluded in Saudi Arabia and shall commence on the date
your Establishment’s account was set up on the American Express system and shall continue thereafter unless
and until terminated by either party giving not less than thirty (30) days written notice to the other party or
unless terminated under the following circumstances:
1) Either party materially breaches its obligations and fails to remedy such a breach within thirty (30) days
after written notice from the other party specifying such a breach, then the party not in breach may
terminate this Agreement immediately by written notice;
2) If:
(i) you become insolvent or enter bankruptcy, receivership or administration, or make an assignment for
the benefit of creditors generally and we have all evidence proving this situation and notify you of them;
(ii) you suffer an execution, attachment, repossession of or foreclosure on all or substantially all of your
assets;
(iii) you cease all or a substantial portion of your business or operations;
(iv) you undergo a merger or substantial change in ownership or control; or
(v) any event occurs, or series of events occur, whether related or not, which in our opinion may affect your
willingness to comply with any of your obligations under this Agreement or to the Cardmember(s) in
question; then in such an event this Agreement shall terminate automatically and all debts and obligations
owed to us shall be deemed immediately due and payable. We shall be entitled to maintain a reserve from
payments due to you and/or take such other action as we may be entitled to under this Agreement of
under applicable law or equity;
3) You shall notify us immediately of the occurrence of any of the events described in Subsection 2 (i) to
(v) above;
4) Notices of termination shall be effective immediately upon receipt thereof;
5) Immediately upon termination, you shall:
(i) remove our name, trademarks, service marks and other proprietary marks, materials and the equivalent,
and await our instructions as to the disposal thereof; and
(ii) submit all Charges and Credits incurred prior to termination;
6) The rights and obligations with respect to Charges made prior to the effective date of the termination
of this Agreement are applicable to such Charges, whether processed by us before or after termination;
7) All obligations and rights of a continuing nature including, but not limited to, Full Recourse shall survive
termination or expiry of this Agreement.
29. Assignment
You shall not assign, subcontract or transfer this Agreement in whole or in part to any person or entity
without our prior written consent. We shall be entitled to assign or subcontract this Agreement in whole or

in part to any of our holdings, subsidiary or affiliate companies upon written notice to you.
30. Amendment
We shall be entitled to amend any term of this Agreement at any time. We shall give you notice in writing of
any such change fifteen (15) days prior to the effective date thereof. If any change is not acceptable to you,
you shall be entitled to terminate this Agreement under the provision of Section 28 (Terms and Termination)
above. The up-to-date version of this Agreement will be displayed on our website/page and will contain any
such amendment(s), and shall therefore be deemed valid, entering into full effect, automatically after the
notice period replacing and superseding the previous provision(s) whether or not contained in the Terms
and Conditions in written form in the original Merchant Agreement signed by the service Establishment,
or previously displayed on our website/page. The use of your Merchant Account for submissions after the
notice period shall be deemed as your formal and absolute acceptance for such amendment, and all Terms
and Conditions of the Merchant Agreement in all cases.
31. Waiver
Any failure or delay by enforcing any right, power or remedy under this Agreement or applicable law shall not
be deemed a waiver thereof unless in writing signed by us.
32. Authority to Sign
You represent that the individual signing the Application overleaf is duly authorized on behalf of the
Establishment to so sign and bind the Establishment to the provisions thereof and hereof.
33. Notices
All communications shall be in writing and shall be sent as follows:
a) If to you, then at your head office or principal place of business as specified on the Application overleaf.
b) If to us, then to our office address as follows or such other address notified to you by us from time to time:
American Express Saudi Arabia, P.O. Box 6624, Riyadh 11452, Saudi Arabia.
(c)The Service Establishment shall ensure in all cases that AESA is provided an up to date copy of the Service
Establishment’s commercial registration certificate, and constitutive documents, as issued by the Ministry
of Commerce and Industry. In this respect you should also notify us in writing if there are any changes to
any of your bank account details provided to us, for any account relevant to your Service Establishment
though which you make your submissions, for the settlement of such submissions, including but not
limited to change of banks, account numbers, account frozen, change in Establishment Name or bank
accountnameetc.
d) Notices of termination of this Agreement by you shall be sent by registered mail.
34. Information
American Express will:
1) Disclose information about the Establishment and the Signer of this Agreement to companies within
American Express Group of companies worldwide (which shall include, other organizations who issue the
Card or operate the Card Services under an agreement for the acceptance of the Card) and to our suppliers
and any person authorized by you, in order to administer and service your account, process and collect
Charges at your Establishment and manage any benefit programmes in which you may be enrolled as a
participant in the Card Service.
2) Use information about you and information about how the Card is used at your Establishment (unless
you ask us not to) to develop lists for use within the American Express Group of Companies worldwide
and other select companies in order that we or these companies may develop or make offers to you (by
mail or telephone) of products and services in which you may be interested. The information used to
develop these lists may be obtained from your Application, from surveys and research (which may involve
contacting you by mail or telephone) and/or from other external sources such as merchants or marketing
organizations.
3) Disclose information concerning all Establishments that accept the Card to agents or sub-contractors of
American Express or to any other person for the collection of debts and the prevention of fraud.
4) Exchange information about the Establishment and the Signer of this Agreement with credit reference
agencies that may be shared with other organizations in assessing applications from the Establishment,
the Signer, and members of the Signer’s household for other financial/credit facilities or for preventing
fraud or tracing debtors;
5) Carry out further checks (including contacting your Establishment’s bank or building society) and disclosing
information about the Establishment and the Signer of the Agreement to collection agencies and lawyers
for the purpose of collecting debts due to American Express;
6) Analyze information about the Establishment and Charges to assist in managing the Establishment’s
account and authorizing Charges and to prevent fraud;
7) Monitor and/or record your telephone calls to us, either ourselves or by reputable organizations selected
by us, to ensure consistent servicing levels and account operation;
8) Undertake all of the above in respect of any of your Establishment’s locations; and
9) Undertake all of the above within and outside Saudi Arabia. This includes processing your information in
the USA and Europe. American Express may also disclose your information to, or access your information
in other countries. We use advanced technology and well-defined employee practices to help ensure
that your information is processed promptly, accurately and completely. If you ask, we will tell you what
information we hold about you and provide it to you in accordance with applicable law. There may be a
charge for this, as permitted by law. If you believe that any information we hold about you is incorrect or
incomplete, you should write without delay to American Express Saudi Arabia, P.O. Box 6624, Riyadh 11452,
Saudi Arabia. Any information that is found to be incorrect or incomplete will be corrected promptly. We
keep information about you for so long as is appropriate for the above (under Section 34) purposes or as
required by law.
35. Compliance with Laws
You agree to comply with all laws, regulations and rules applicable to you, including the SAMA regulations.
36. Governing Law
This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of Saudi Arabia.
SPECIAL TERMS AND CONDITIONS FOR ACCEPTANCE OF THE AMERICAN EXPRESS CARD
Agreement
These special terms and conditions (“Special Terms and Conditions”) govern your Establishment’s participation
in the American Express Card Service (the “Card Service”) for all your locations that are approved by us. In
the event of conflict between the Special Terms and Conditions and the General Terms and Conditions, the
former shall prevail over the latter with respect to the following relevant businesses or matters only.
If you are engaged in any of the following industries you must comply with the following applicable
provisions:
1. Lodging
(1) Authorization
When a Cardmember wishes to use the Card to pay for a lodging stay at the time of check-in, you will obtain
Authorization for the full estimated amount of the Charge, based upon the room rate and the number of days
that the Cardmember expects to stay, plus taxes and other known ancillary amounts (“Estimated Lodging
Charge”). You shall not overestimate this amount. If you fail to obtain such Authorization for the Estimated
Lodging Charge, and submit the Charge, and the Cardmember fails to pay the Charge for any reason, we shall
have Full Recourse for the full amount of the Charge. Upon check-out:
(i) if the final charge is no greater than the Estimated Lodging Charge plus 15%, then no further Authorization
is necessary; and
(ii) if the final charge is greater than the Estimated Lodging Charge by more than 15%, then you will obtain
Authorization for any additional amount of the Charge that is greater than the Estimated Lodging Charge.
If you fail to request Authorization, such as requesting Authorization for an additional amount, but
Authorization is declined, and the Cardmember fails to pay the Charge for any reason, we will have Full
Recourse for the full amount of the Charge in excess of the Estimated Lodging Charge.
(2) No Show
You will accept Charges on the Card only if:
(i) the Cardmember has guaranteed the reservation with his/her Card;
(ii) you have recorded the Card number, its expiry date and the Cardmember’s billing address; and
(iii) you have a documented “No Show” policy that reflects common practice in your business and is in
accordance with the prevailing law, and which policy has been advised to the Cardmember at the time
he/she makes the reservation.
(3) Periodic Charges
In the case of any Cardmember who incurs Charges at your Establishment over a period of time rather than
at the end of the stay, you shall obtain, before accepting the Charge, Authorization for each Charge whether
or not it exceeds the Floor Limit. You shall submit the ROC in accordance to the Terms and Conditions.
(4) Cheque and cash advance
We will not be held responsible for any cheques cashed by the Cardmember. You can accept up to three
hundred dollars US$ 300 in cash per stay at the hotel for a period of thirty days from Cardmembers
registered as guests, provided you have the authorization for the amount submitted.
2. Parking
(1) If a Cardmember agrees to leave their motor vehicle with you for an agreed upon specific number of days,
you must submit the Charge immediately.
(2) Where you provide a parking pass for a pre-determined number of days, you must submit the Charge
immediately.
(3) Where the number of parking days is not known when the Cardmember leaves the motor vehicle with you,
you shall not submit the Charge to us until the last day of parking.
(4) We are entitled to Full Recourse for all Charges that we are unable to collect due to fraud.
3. Car Hire
(1) When a Cardmember wishes to use the Card to hire a vehicle, you shall obtain Authorization for the
full estimated amount of the Charge (“Estimated Rental Charge”). The Estimated Rental Charge shall
be determined by multiplying the rate by the rental period reserved by the Cardmember. You shall not
overestimate this amount and shall not include an amount for any possible damage to or theft of the
vehicle. If you fail to obtain such Authorization for the Estimated Rental Charge and submit the Charge,
and the Cardmember fails to pay the Charge for any reason, we shall have Full Recourse for the full amount
of the Charge. Upon return of the vehicle, the following terms shall apply:
(i) If the final Charge is no greater than the Estimated Rental Charge plus 15% of such a Charge, no further
Authorization shall be necessary;
(ii) If the final Charge is greater than the Estimated Rental Charge by more than 15%, you shall obtain
Authorization for any additional amount of the Charge, which is greater than the Estimated Rental Charge.
If you fail to request such Authorization for the additional amount, or you request Authorization for the
additional amount but Authorization is declined, and the Cardmember fails to pay the Charge for any
reason, we shall have Full Recourse for the full amount of the Charge in excess of the Estimated Rental
Charge; and
(iii) We have the right to periodically monitor your Establishment’s compliance with the Authorization
procedures set forth above. If we notify you that your Establishment is not complying with these
procedures, you agree to rectify such non-compliance. If, after thirty (30) days from the date you were
notified of the non-compliance, your Establishment continues to fail to comply with these procedures,
then we shall have Full Recourse for the full amount of any Charge made at your Establishment during such
period on continued non-compliance. For the purposes of this provision, “non-compliance” shall occur
when more than five percent (5%) of your Establishment’s Authorizations or more than five percent (5%) of

your Authorizations, do not comply with these Authorization procedures.
(2) Collision Damage Waiver
When renting out a vehicle to a Cardmember who is eligible for the Collision Damage Waiver benefit, the
following procedures shall be followed:
(i) You shall contact us for Authorization and obtain Authorization for the Estimated Rental Charge only.
(ii) You shall submit the Rental Charge in accordance with the General Terms and Conditions if the vehicle is
returned to you undamaged.
(iii) If the vehicle is returned damaged, you shall submit the Rental Charge in accordance with the General
Terms and Conditions and carry out the following procedure:
(a) Obtain a written agreement of responsibility for the damage from the Cardmember using your own
damage report form;
(b) Give the Cardmember an estimate for repair of the damage, or send it to him/her if he/she is not present
at the time of the vehicle’s return; and
(c) Either submit to us a Charge for a reasonable estimate for repair or submit a final Charge when the repair
costs are known.
(iv) A Charge submitted to us in accordance with the procedure in (ii) above is limited to five hundred US
Dollars (US$ 500) total for all claims in respect of administration fees, storage, towing or loss of use.
(v) Where a reasonable estimate for repair has been submitted, you shall obtain additional Authorization if
the final Charge exceeds the estimate by more than ten percent (10%).
(vi) You shall support all Charges with documentary evidence to the Cardmember as they occur to enable
the Cardmember to make his/her own claim. Copies of all supporting documentation shall be retained by
you in case of non-receipt by the Cardmember.
(vii) You shall advise the Cardmember to submit his/her claim directly to: American Express Saudi Arabia, P.O.
Box 6624, Riyadh 11452, Saudi Arabia.
(3) Cardmember Eligibility
The following Cardmembers are eligible for Collision Damage Waiver:
(i) All holders of US Dollar, Canadian Dollar and Latin American Dollar Cards, i.e. Personal, Gold, Platinum,
Optima and Company (“small market”), but not Corporate Card (“large market”); and
(ii) Any Cardmember renting a vehicle for thirty-one (31) days or less and who is covered for theft or damage.
(4) Vehicle Exclusions:
(i) Vans (except mini vans); and
(ii) Vehicles for off-road use, i.e. 4-wheel drive.
4. Third Party Charges
If you supply goods or services to someone other than the Cardmember (“Third Party Charges”) and such
goods or services are charged to the Cardmember’s Card, then you do so entirely at your own risk. If the
Cardmember notifies you or us of a dispute, complaint or query concerning the Charge, we shall have the
right of Full Recourse in respect of such payment, whether Authorization was obtained or not.

) مــن تفويضــات المؤسســة أو أكثــر مــن%5( فــإن «عــدم االلتــزام» يحــدث عندمــا ال تلتــزم نســبة خمســة فــي المائــة
.) مــن تفويضاتكــم لــم تلتــزم بإجــراءات التفويــض%5( خمســة فــي المئــة
) التنــازل عــن الضــرر الناجــم عــن التصــادم عنــد تأجيــر ســيارة إلــى عضــو البطاقــة المســتحق لالنتفــاع بالتنــازل عــن الضــرر2(
:الناجــم عــن التصــادم يجــب اتبــاع اإلجــراءات التاليــة
.(أ) يجب االتصال بنا للتفويض والحصول على التفويض بالتكلفة التقديرية لاليجار فقط
. إذا تم إرجاع السيارة لك بدون عطب بها.(ب) يجب عليك أن تقدم نفقات اإليجار حسب البنود والشروط العامة
 فيجــب عليــك أن تقــدم تكلفــة اإليجــار حســب البنــود والشــروط العامــة والقيــام،(ج) إذا أرجعــت الســيارة وهــي معطوبــة
:باإلجــراءات التاليــة
) الحصــول علــى إقــرار مكتــوب بالمســؤولية عــن العطــب الــذي حــدث للســيارة مــن قبــل عضــو البطاقــة مــن خــال اســتخدام١(
.النمــوذج الخــاص بــك للتقريــر عــن الضــرر
) أن تقــدم لعضــو البطاقــة تقديــراً إلصــاح العطــب أو الضــرر أو أن ترســله إليــه أو إليهــا إذا كان هــو أو هــي غيــر موجوديــن٢(
.عنــد رجــوع الســيارة
.) إما أن تقدم لنا تكلفة تقديرية معقولة لعملية االصاح أو تقدم لنا تكلفة نهائية عندما يتم معرفة تكلفة االصالح٣(
) أعــاه بمبلــغ إجمالــي قــدره خمســمائة دوالرأمريكــي3( (د) تحــدد النفقــات المقدمــة لنــا حســب اإلجــراء المذكــور فــي الفقــرة
. دوالر) لــكل المطالبــات الخاصــة بالرســوم اإلداريــة والتخزيــن وســحب الســيارة أو عــدم صالحيتها لالســتعمال500(
 يجــب عليــك أن تحصــل علــى تفويــض إضافــي إذا زادت التكلفــة،(هـــ) عندمــا تقــدم تقديــرات معقولــة الصــاح الســيارة
.)10( النهائيــة عــن التقديــرات بأكثــر مــن عشــرة فــي المائــة
/(و) يجــب عليــك أن تدعــم كل النفقــات كمــا تحــدث بمســتندات مؤيــدة إلــى عضــو البطاقــة لمســاعدته فــي إعــداد مطالبــه
. تحتفــظ بــكل نســخ المســتندات المؤيــدة فــي حالــة عــدم اســتالمها مــن قبــل عضــو البطاقــة.مطالبهــا
 مطالبتهــا مباشــرة إلــى شــركة أمريــكان إكســبريس الســعودية/ (ز) يجــب عليــك إبــاغ عضــو البطاقــة بــأن يقــدم مطالبتــه
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) أعضــاء البطاقــات المؤهليــن للتنــازل عــن أضــرار التصــادم (يكــون أعضــاء البطاقــات التالييــن مؤهليــن للتنــازل عــن الضــرر٣(
:)الناجــم عــن التصــادم
 أي البطاقــات الشــخصية والذهبيــة،(أ) كل أعضــاء بطاقــات الــدوالر األمريكــي والــدوالر الكنــدي ودوالر أمريــكا الالتينيــة
.)والبالتينيــة واالوبتمــا وبطاقــات الشــركة (ســوق صغيــر) ولكــن ليــس بطاقــات الشــركات الكبيــرة (ســوق كبيــر
.(ب) أي عضو بطاقة يؤجر سيارة لمدة واحد وثالثين يوماً أو أقل والذي هو مؤمن ضد السرقة واألضرار
:) السيارات المستثناة٤(
.)(أ) الشاحنات (عدا الشاحنات الصغيرة
.(ب) السيارات الخاصة باالستخدام بعيداً عن الطرق أي سيارات الدفع الرباعي
 نفقات الغير.4
إذا قمــت بتوريــد بضائــع أو خدمــات إلــى شــخص مــا غيــر عضــو البطاقــة (نفقــات طــرف ثالــث) وتــم تحميــل هــذه البضائــع
 إذا أخطــرك عضــو البطاقــة أو أخطرنــا نحــن. فعليــه تتحمــل أنــت كليــاً مخاطــرة ذلــك،والخدمــات علــى بطاقــة عضــو البطاقــة
 فيكــون لنــا الحــق فــي االســترداد الكامــل لمــا يتعلــق بهــذه،بوجــود نــزاع أو شــكوى أو استفســار بشــأن هــذه النفقــات
.المبالــغ ســواء كان هنــاك تفويــض لهــا أم ال

5. Customer Activated Terminals (CAT)
Notwithstanding the requirement to present the Card under this Agreement but still subject to all other
provisions of this Agreement, we will accept Charges that are activated at the terminal by a Cardmember
and unattended by you subject to the following terms and conditions:
(1) Authorization, including provision of the full magnetic strip datastream must be obtained for every
transaction.
(2) The Authorization and Clearing messages should be flagged with a CAT indicator.
(3) Petrol dispensers should initiate an Authorization Request for a nominal amount before any fuel is
dispensed, valid for the maximum Charge amount or as is otherwise notified to you.
(4) Cashback must not be provided through a CAT terminal.
(5) You agree that we will have the absolute right to be reimbursed by you or we can offset such amounts
due to you for any and all Charges we purchased from you that are not collectable due to fraud regardless
of whether we had notice of such defect at the time of purchase. We will have this right even if you have
received an Authorization Approval Code and have complied with all other provisions of the Terms and
Conditions.
(6) For the avoidance of doubt, CAT terminals do not include payphones.

CAT  األجهزة التي تعمل عن طريق العميل.5
مــع عــدم اإلخــال باإلجــراء الخــاص بتقديــم البطاقــة بموجــب هــذه االتفاقيــة لكــن تظــل خاضعــة لــكل النصــوص األخــرى
لهــذه االتفاقيــة فإننــا ســنقبل النفقــات التــي يتــم تنشــيطها فــي الجهــاز مــن قبــل عضــو البطاقــة ولــم تحضرهــا أنــت
:شــريطة القيــام باإلجــراءات التاليــة
.) يجب الحصول على التفويض بما فيه تقديم الشريط الممغنط الكامل بتدفق البيانات لكل صفقة تجارية1(
CAT ) رسائل التفويض يجب أن تحمل عالمة٢(
 صالحــاً ألقصــى قيمــة،) محطــات الوقــود يجــب أن تقــدم طلــب التفويــض للقيمــة االســمية قبــل ضــخ أي وقــود٣(
.للنفقــات (الموضحــة فــي اســتمارة الطلــب) أو بــأي طريقــة أخــرى يتــم إخطــارك بذلــك
CAT يجب عدم استرداد النقد من خالل جهاز
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6. Internet Orders
If you wish to accept orders over the Internet, you do so at your own risk. American Express will not be liable
for fraudulent transactions. Notwithstanding the requirement to present the Card under this Agreement,
but subject to all other provisions of this Agreement, we will accept Charges for purchases made through
electronic mail order via the Internet (“Internet Orders”) including online services, the World Wide Web
and other similar services subject to the following terms and conditions:
(1) Every Internet Order will be encrypted by you using Encryption Software (as defined below) authorized
by AESA or by the service provided by our approved agent prior to your acceptance of an Internet Order
from a Cardmember. In addition, you shall conform to our security guidelines as may be communicated
to you from time to time.
(2) You shall not send any information concerning Cardmembers via the Internet or any other electronic
mail medium.
(3) You shall obtain Authorization from us for each Charge made through an Internet Order, irrespective of
the amount thereof and record the Authorization approval code on the ROC.
(4) You shall create and maintain an ROC as provided in this Agreement, for each Internet Order, except that
the words “Internet Order” shall appear in lieu of the Cardmember’s signature, and you shall make such
record available to AESA on demand.
(5) If a Cardmember notifies you or us of a dispute, complaint or query concerning a Charge made by Internet
Order and the Cardmember denies receiving the goods or services, then in addition to any other rights we
have under the Agreement, we are entitled to Full Recourse (as defined in this Agreement) for the Charge.
(6) American Express is also entitled to Full Recourse for all Charges for which the Cardmember denies
authorizing the Charge and the Card was not produced at the time. For the avoidance of doubt, we are
entitled to Full Recourse whether or not we have given proper Authorization or approval of the Charge.
We will not have Full Recourse for such a Charge based upon a claim that the goods were not received
if you have obtained a receipt signed by an authorized person verifying the delivery of the goods to the
Cardmember’s billing address used by us.
(7) You agree that we will have the absolute right to be reimbursed by you or we can offset such amounts due
to you for any and all Charges we purchased from you that are for any reason un-collectable due to fraud
regardless of whether we had notice of such defect at the time of the purchase. We will have this right
even if you have received an Authorization approval code and have complied with all other provisions of
the Terms and Conditions.
(8) You shall display American Express identification with at least equal prominence with the names, icons
or other identifications that are displayed by you for other cards accepted by you at your Internet
Establishments.
(9) You shall conform to any additional requirement we may have from time to time for Internet Orders.
(10) You agree to provide us with one (1) month’s advance written notice of any change in your Internet
address.

س

7. Card Not Present Charges – SafeKey
We will accept Charges for Internet Orders made by Establishments participating in the American
Express SafeKey Programme subject to the requirements of Section 6 above and the following additional
requirements.
1) Implement the Safekey programme as advised by us and or provide access to the Establishment’s website
and other relevant systems to ourselves or our agent/s to implement, review or monitor the programme as
required by us, without any restrictions. It shall also positively respond to any written recommendations
of AESA that resulted from AESA’s periodic review of Company’s electronic hardware and software
pertaining to this service within a period of time not exceeding (15) days from the date of the notification.
You shall explicitly display in your website on the internet full and complete information about your
Service Establishment including but not limited to address contact number etc. the goods/services, details
and particulars of delivery, refund policy, recovery policy and procedures and other terms and conditions
and obtain Cardmembers’ consent explicitly agreeing for these terms and conditions before proceeding
with completing the transaction.
(2) Establishments participating in the SafeKey Programme must complete and maintain compliance with:
(a) SafeKey certification;
(b) the SafeKey Implementation Guide;
(c) Card Identification Digits (CID) also known as 4 digit PCSC and Automatic Address Verification (AAV) or
Address Verification Service (AVS) as notified by us from time to time;
(d) the SafeKey Logo Guidelines;
(e) a fraud to sales ratio of less than 1% on Charges containing SafeKey data or as otherwise detailed by us in
the Authorisation and submission specifications;
(f) good standing with us as reasonably determined by us; and
(g) any other requirements which we may introduce or change from time to time.
(3) The SafeKey Programme only applies to Card Not Present Charges made on Cards that are eligible for
SafeKey authentication processing, by Internet Orders through your Establishments, and that meet the
following criteria and requirements:
(a) the Charge indicates it was fully SafeKey authenticated or a SafeKey authentication was attempted;
(b) the additional SafeKey authentication data was provided in both the Authorisation request and the
submission record;
(c) the Cardmember disputed the Charge as fraud; and
(d) the Card is issued in a market specified by us to you from time to time
(4) If, at any time, you do not meet the requirements listed above, or if we receive a disproportionate number
of disputed Charges or high instance of fraud then:
(a) you must work with us to reduce the number of disputes and fraudulent transactions;
(b) we may, in our sole discretion, modify or terminate your Establishment’s participation in the SafeKey
Programme.
(5) The SafeKey Programme does not apply to disputed Charges involving any other types of disputes,
including customer service or goods or services disputes.
(6) We will not exercise Full Recourse for Charges if both the Establishment and Charge comply with the
foregoing SafeKey requirements. The SafeKey Programme does not prevent us from taking other protective
action, such as those listed in Section 22 under the main terms and conditions of this Agreement.
(7) We may suspend, terminate or modify the SafeKey Programme at any time, with or without notice to you.
We shall not be liable and shall have no obligation to you in the event we suspend, terminate or modify
the SafeKey Programme. If you do not agree with the current or modified SafeKey Programme, you must:
(a) cease participating in the SafeKey Programme;
(b) surrender your SafeKey certification status; and
(c) return or destroy all confidential information provided to you pursuant to the SafeKeyProgramme.
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8. VAT
It is the responsibility of the merchant to provide a copy of their relevant VAT certificate/s to AESA . In
the event such VAT certificate is not provided , AESA will not be responsible or liable for any financial
obligation related to the merchant’s ability to claim VAT refunds. AESA will be able to provide the VAT
Invoice with the Merchant’s VAT Registration number, only if and after such valid VAT certificate is
provided to AESA.
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 التنازل عن االتفاقية.29
يجــب عليــك عــدم التنــازل أو التعاقــد أو نقــل هــذه االتفاقيــة كليــاً أو جزئيــاً إلــى أي شــخص أو جهــة بــدون الموافقــة الكتابيــة
.المســبقة منــا
يكــون لنــا الحــق فــي التنــازل بهــذه االتفاقيــة كليــاً أو جزئيــاً أو التعاقــد مــع أي مــن الشــركات المقبوضــة لنــا أو فروعنــا أو
.التابعــة لنــا مــن خــال إخطــار مكتــوب يوجــه إليــك
 التعديل.30
خطيــاً بــأي تغييــر مــن هــذا القبيــل قبــل
 وســنعلمك،بحقنــا فــي تعديــل أي شــرط فــي هــذه االتفاقيــة فــي أي وقــت
ّ نحتفــظ
َ
حقــك
ّ  يبقــى مــن، إذا كان هنــاك أي تغييــر غيــر مقبــول منــك.نفاذ هــذا التعديــل/) يومــاً مــن تاريــخ ســريان15( خمســة عشــر
 ســيتم نشــر النســخة المحدثــة مــن هــذه االتفاقيــة. (الشــروط واإلنهــاء) أعــاه28 إنهــاء هــذه االتفاقيــة بموجــب أحــكام المــادة
 وبالتالــي تعتبــر ســارية، صفحتنــا اإللكترونيــة وســوف تحتــوي علــى أي تعديــل (تعديــات) مــن هــذا القبيــل/علــى موقعنــا
 تلقائيــاً بعــد فتــرة اإلشــعار لتســتبدل أو تحــل محــل البنــد (البنــود) الســابقة ســواء،حيــز التنفيــذ الكامــل
ّ  وتدخــل،المفعــول
كانــت أم لــم تكــن واردة فــي الشــروط واألحــكام بشــكل خطــي فــي اتفاقيــة التاجــر األصليــة التــي وقعتهــا مؤسســة
. صفحتنــا اإللكترونيــة/ أو ســبق عرضهــا علــى موقعنــا،الخدمــة
إن اســتخدامك حســاب التاجــر الخــاص بــك لتقديــم الطلبــات بعــد فتــرة اإلشــعار يعتبــر بمثابــة موافقتــك الرســمية والتامــة
. وعلــى جميــع الشــروط واألحــكام الــواردة فــي اتفاقيــة التاجــر فــي مطلــق األحــوال،علــى هــذا التعديــل
 التنازل.31
أي تخلــي أو تأخيــر فــي ممارســة أي حــق أو ســلطة أو تعويــض بموجــب هــذه االتفاقيــة أو القانــون الســاري المفعــول ال
.ـازال عنــه مــا لــم يكــن مكتوبــاً وموقعــاً منــا
ً يعتبــر تنـ
 التفويض بالتوقيع.32
تتعهــد بــأن الشــخص الــذي قــام بالتوقيــع علــى ظهــر الطلــب هــو الشــخص المفــوض بذلــك نيابــة عنــك ويلزمــك بالنصــوص
.الــواردة فــي ذلــك الطلــب وهــذه االتفاقيــة
 اإلخطارات.33
:تكون كل المراسالت مكتوبة ويجب أن ترسل كاآلتي
 فســتكون مرســلة إلــى مكتبــك الرئيســي أو المــكان الرئيســي ألعمالــك كمــا هــي محــددة فــي،(أ) إذا كانــت مرســلة إليــك
.ظهــر الطلــب
،(ب) إذا كانــت موجهــة لنــا فيجــب أن ترســل إلــى عنــوان مكتبنــا كاآلتــي أو أي عنــوان آخــر نخطــرك بــه مــن وقــت إلــى آخــر
. المملكــة العربيــة الســعودية11452  الريــاض6624 ب.شــركة أمريــكان إكســبريس الســعودية ص
(ج) يجــب علــى المؤسســة ضمــان توفيــر نســخة مــن الســجل التجــاري الخــاص بهــا وتقديمها ألمريكان إكســبريس الســعودية
خطيــا فــي
 يجــب عليــك تنبيهنــا،ـاء علــى ذلــك
ً
ً  بنـ.باإلضافــة للســجالت التأسيســية الصــادرة مــن وزارة التجــارة والصناعــة
 والمتعلقــة بالمؤسســة والتــي يتــم التســجيل فيهــا،حــال وجــود أي تغييــرات علــى التفاصيــل البنكيــة المتوفــرة لدينــا
 هــذه التغيــرات تتضمــن (تغييــر البنــك وأرقــام الحســابات والحســابات المجمــدة وتغييــر فــي.والتــي تتعلــق بإدخــاالت
.) الــخ..اســم المؤسســة واســم صاحــب الحســاب البنكــي
.(د) يجب أن تكون اإلخطارات المقدمة بإلغاء هذه االتفاقية من خالل البريد المسجل
 المعلومات.34
:ستقوم أمريكان إكسبريس ب
الموقــع علــى هــذه االتفاقيــة علــى الشــركات المنضويــة تحــت مجموعــة
ّ
) نشــر المعلومــات المتعلقــة بــك والشــخص1
أمريــكان إكســبريس العالميــة (والتــي تشــمل شــركات أخــرى تصــدر البطاقــة أو تقــدم خدمــات البطاقــة بموجــب اتفاقيــة
يعالج،خاصــة بقبــول البطاقــة) وإلــى مقدمــي الخدمــات وإلــى أي شــخص مفــوض نــك مــن أجــل إدارة وخدمــة حســابك
.ويجمــع النفقــات نــك ويديــر أي برامــج مفيــدة تكــون مدرجــاً بهــا كمشــارك فــي خدمــة البطاقــة
) اســتخدام المعلومــات الخاصــة بــك والمعلومــات المتعلقــة بكيفيــة اســتخدام البطاقــة مــن قبلــك (مــا لــم تطلــب عــدم2
اســتخدام ذلــك) مــن أجــل إعــداد قوائــم اســتخدامها ضمــن مجموعــة شــركات أمريــكان إكســبريس العالميــة والشــركات
المختــارة األخــرى بغــرض أن نقــدم نحــن أو تلــك الشــركات عروضــاً لــك (بالبريــد أو الهاتــف) عــن المنتجــات والخدمــات التــي
 المعلومــات المســتخدمة فــي إعــداد هــذه القوائــم قــد يتــم الحصــول عليهــا مــن قبلكــم أو مــن البحــث.قــد ترغــب فيهــا
أو مــن مصــادر خارجيــة أخــرى مثــل التجــار أو شــركات/واالســتطالع (الــذي قــد يتطلــب االتصــال بــك بالبريــد أو الهاتــف) و
 الرجــاء أن تكتــب لنــا علــى،أو خدمــات مناســبة/ إذا كنــت تفضــل عــدم اســتقبال عــروض خاصــة بمنتجــات و.التســويق
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.ذاكــراً اســم مؤسســتك واســمها التجــاري والرقــم التجــاري ألمريــكان إكســبريس
) تنشــر المعلومــات الخاصــة بــكل الشــركات التــي قبلــت البطاقــة علــى الــوكالء والذيــن ينوبــون عــن أمريــكان إكســبريس3
.أو إلــى أي شــخص آخــر بغــرض تحصيــل الديــون ومنــع االحتيــال
) يتــم تبــادل المعلومــات الخاصــة بالشــركة والشــخص الموقــع علــى االتفاقيــة مــع وكاالت االئتمــان والتــي قــد تشــترك4
مــع الشــركات األخــرى فــي تقييــم الطلبــات المقدمــة مــن الشــركة أو الموقــع أو أفــراد عائلــة الموقــع طلبــاً لتســهيالت
.ماليــة أو ائتمانيــة أو لمنــع الغــش أو مالحقــة المديونيــن
) القيــام بالمزيــد مــن اإلجــراءات (بمــا فيهــا االتصــال بمصرفــك) ونشــر معلوماتــك والشــخص الموقــع علــى االتفاقيــة5
.إلــى وكاالت تحصيــل الديــون والمحاميــن بغــرض تحصيــل الديــون المســتحقة ألمريــكان إكســبريس
.) تحليل معلوماتك والنفقات من أجل المساعدة في إدارة حسابك وتفويض النفقات ومنع االحتيال6
أو تســجيل اتصاالتــك الهاتفيــة المتعلقــة بذلــك مــن خــال شــركات معروفــة مختــارة مــن قبلنــا لضمــان/) مراقبــة و7
.مســتويات خدمــة وعمليــات حســاب منســقة
.) القيام بكل ما سلف ذكره في أي من األماكن الخاصة بك8
 ويشــمل هــذا معالجــة معلوماتــك فــي الواليــات.) القيــام بــكل مــا ســبق ذكــره داخــل وخــارج المملكــة العربيــة الســعودية9
 إننــا نســتخدم. قــد تنشــر أمريــكان إكســبريس معلوماتــك فــي دول أخــرى أو تمكــن الوصــول إليهــا.المتحــدة وأوروبــا
تقنيــة متطــورة وموظفيــن ذوي خبــرات ممتــازة لمســاعدتنا فــي ضمــان أن معلوماتــك يتــم معالجتهــا بطريقــة عاجلــة
.ودقيقــة وكاملــة
 قــد تكــون.إذا ســألت فســوف نخبــرك بالمعلومــات التــي نحملهــا عنــك ونقدمهــا لــك حســب القانــون واجــب التطبيــق
 يجــب.هنالــك رســوم لذلــك كمــا يســمح بهــا القانــون إذا كنــت تعتقــد أن أي معلومــات نحملهــا عنــك غيــر دقيقــة وغيــر كاملــة
المملكــة العربيــة11452 -  الريــاض6624 ب.عليــك أن تكتــب بــدون تأخيــر إلــى شــركة أمريــكان إكســبريس الســعودية – ص
 إننــا نحتفــظ بالمعلومــات. ً أي معلومــات يتضــح أنهــا غيــر دقيقــة وغيــر كاملــة ســوف يتــم تصحيحهــا فــورا.الســعودية
.الخاصــة بــك فقــط بالقــدر الــذي تكــون فيــه مالئمــة لألغــراض المذكــورة أعــاه أو كمــا يتطلــب القانــون ذلــك
 االلتزام بالقوانين.35
. والتي تتضمن أنظمة ساما،توافق على إتباع جميع القوانين واألنظمة والشروط المنطبقة عليك
 القانون المطبق.36
.تحكم هذه االتفاقية وتفسر حسب األنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية
البنود والشروط الخاصة لقبول بطاقة أمريكان إكسبريس
 االتفاقية.1

تحكم هذه البنود الشروط الخاصة (البنود والشروط الخاصة) اشتراكك في خدمات بطاقة أمريكان إكسبريس (خدمات
.البطاقة) لكل مواقعك المعتمدة من قبلنا
فــي حــال االختــاف بيــن البنــود والشــروط الخاصــة والبنــود والشــروط العامــة يعمــل بالبنــود والشــروط الخاصــة فيمــا
.يتعلــق باألمــور المتعلقــة باألعمــال التجاريــة التاليــة فقــط
:إذا كانت أعمالك تتعلق بأي من الصناعات التالية فيجب عليك االلتزام بالنصوص الواجبة التطبيق التالية
 الفنادق.1
:) التفويض1(
 يجــب عليــك الحصــول علــى تفويــض بكامــل،عندمــا يرغــب عضــو البطاقــة فــي اســتخدامها لدفــع نفقــات اإلقامــة بفنــدق
 حســب ســعر الغرفــة وعــدد األيــام التــي يتوقــع عضــو البطاقــة أن،المبلــغ المقــدر للنفقــات عنــد نــزول عضــو البطاقــة
 يجــب.)يقضيهــا فــي الفنــدق زائــداً الضرائــب والمبالــغ التبعيــة المعروفــة األخــرى (النفقــات التقديريــة للنــزول بالفنــدق
 إذا فشــلت فــي الحصــول علــى هــذا التفويــض بالنفقــات التقديريــة للنــزول.عليــك أن ال تبالــغ فــي تقديــر هــذا المبلــغ
 يكــون لنــا كامــل الحــق فــي اســترداد كامــل مبلــغ،بالفنــدق وتقدمــت بالنفقــات ورفــض عضــو البطاقــة الدفــع ألي ســبب كان
:النفقــات عنــد خــروج عضــو البطاقــة مــن الفنــدق
 ففــي هــذه الحالــة ليســت هنــاك ضــرورة% 15 (أ) إذا كانــت النفقــات النهائيــة ال تزيــد عــن نفقــات الفنــدق التقديريــة زائــد
.فــي الحصــول علــى المزيــد مــن التفويــض
 ففــي هــذه الحالــة يجــب عليــك% 15 (ب) أمــا إذا كانــت النفقــات النهائيــة تزيــد عــن نفقــات الفنــدق التقديريــة بأكثــر مــن
 إذا فشــلت فــي.الحصــول علــى تفويــض للمبلــغ اإلضافــي مــن النفقــات الــذي يزيــد عــن النفقــات التقديريــة للفنــدق
طلــب هــذا التفويــض للمبلــغ اإلضافــي أو طلبــت التفويــض للمبلــغ اإلضافــي لكــن رفــض التفويــض وأن عضــو
 فيكــون لنــا الحــق فــي اســترداد كامــل مبلــغ النفقــات الزائــد عــن،البطاقــة فشــل فــي ســداد النفقــات ألي ســبب كان
.النفقــات التقديريــة للفنــدق
“) سياسة ”عدم الحضور للفندق2(
:يجب عليك أن تقبل النفقات التي على البطاقة فقط إذا
(أ) ضمن عضو البطاقة الحجز ببطاقته أو ببطاقتها
.(ب) قمت بتسجيل رقم البطاقة وتاريخ انتهاء صالحيتها وعنوان فاتورة عضو البطاقة
(ج) كانت لك سياسة« بعدم الحضور للفندق » والتي تعكس الممارسة الشائعة في مؤسستك وطبقاً للقانون
.المعمول به وهي السياسة التي تمت التوصية بها لعضو البطاقة عند قيامه أو قيامها بالحجز
) النفقات الدورية3(
 فيجــب،فــي حالــة أن أي عضــو بطاقــة يتحمــل نفقــات فــي مؤسســتك لفتــرة زمنيــة معينــة وليــس عنــد انتهــاء فتــرة اإلقامــة
 يجــب عليــك.عليــك قبــل قبــول المعاملــة أن تتحصــل علــى التفويــض لــكل المعاملــة ســواء تخطــت الحــد األدنــى أم ال
.تقديــم نمــوذج قيــد النفقــة حســب البنــود والشــروط
) صرف الشيكات والدفعات المقدمة النقدية4(
300  يمكنــك أن تقــدم نقــداً حتــى مبلــغ ثالثمائــة دوالر.لــن نكــون مســؤولين عــن أي شــيكات يصرفهــا عضــو البطاقــة
دوالر أمريكــي لــكل إقامــة بالفنــدق لمــدة ثالثيــن يومــاً ألعضــاء البطاقــة المســجلين كنــزالء شــريطة حصولــك علــى تفويــض
.لذلــك المبلــغ الــذي ســتقدمه
 مواقف السيارات.2

. ً يجب عليك أن تقدم النفقات فورا،) إذا اتفق معك عضو البطاقة على أن يترك سيارته لديك أليام محددة1(
. ً يجب عليك أن تقدم النفقات فورا،) إذا كنت تقدم أماكن وقوف للسيارات أليام محددة2(
 يجــب عليــك أال تقــدم لنــا،) إذا كان عــدد أيــام وقــوف الســيارة غيــر معلــوم عندمــا تــرك عضــو البطاقــة ســيارته لديــك3(
.النفقــات حتــى آخــر يــوم مــن وقــوف الســيارة
.) لنا الحق في االسترداد الكامل لكل النفقات التي ال يمكننا تحصيلها بسبب االحتيال4(

 إيجار السيارات.3

 يجــب عليــك الحصــول علــى تفويــض لــكل لكامــل،) عندمــا يرغــب عضــو البطاقــة فــي اســتخدام البطاقــة لتأجيــر ســيارة1(
 تتحــدد التكلفــة التقديريــة لإليجــار مــن خــال ضــرب الســعر فــي.)القيمــة التقديريــة للنفقــة (التكلفــة التقديريــة لإليجــار
.مــدة اإليجــار الــذي حجــز بــه عضــو البطاقــة
يجــب عليــك أال تبالــغ فــي تقديــر هــذا المبلــغ كمــا يجــب عليــك عــدم زيــادة هــذا المبلــغ لتغطيــة أي ضــرر أو ســرقة محتملــة
 إذا فشــلت فــي الحصــول علــى هــذا التفويــض للتكلفــة التقديريــة لإليجــار وتقدمــت بالنفقــات وأن عضــو.للســيارة
 عنــد. فإنــه يكــون لنــا الحــق فــي االســترداد الكامــل لمبلــغ النفقــات،البطاقــة فشــل فــي ســداد النفقــات ألي ســبب كان
:عــودة الســيارة تطبــق البنــود التاليــة
 فــا تكــون هنــاك ضــرورة، مــن هــذه التكلفــة% 15 (أ) إذا كانــت النفقــات النهائيــة ال تزيــد عــن التكلفــة التقديريــة لإليجــار زائــد
.للمزيــد مــن التفويــض
 فيجــب عليــك الحصــول علــى تفويــض ألي% 15 (ب) إذا زادت النفقــات النهائيــة عــن التكلفــة التقديريــة لإليجــار بأكثــر مــن
 إذا فشــلت فــي طلــب هــذا التفويــض للمبلــغ.مبلــغ إضافــي للنفقــات التــي تزيــد عــن التكلفــة التقديريــة لإليجــار
اإلضافــي أو إذا طلبــت التفويــض للمبلــغ اإلضافــي ولكــن رفــض الطلــب وأن عضــو البطاقــة فشــل فــي دفــع النفقــات
. فيكــون لنــا الحــق فــي االســترداد الكامــل للنفقــات الزائــدة عــن التكلفــة التقديريــة لإليجــار،ألي ســبب كان
 إذا أخطرنــاك بــأن الشــركة.(ج) يكــون لنــا الحــق فــي المراقبــة الدوريــة إللتــزام المؤسســة بإجــراءات التفويــض المبينــة أعــاه
 إذا واصلــت الشــركة عــدم االلتــزام بهــذه اإلجــراءات. فإنــك تقبــل بمعالجــة عــدم االلتــزام هــذا،ال تلتــزم بهــذه اإلجــراءات
 عندهــا يكــون لنــا الحــق فــي االســترداد الكامــل،) يومــاً مــن تاريــخ اإلخطــار بعــدم االلتــزام باإلجــراءات30( بعــد ثالثيــن
. ألغــراض هــذا النــص،الخــاص بكامــل قيمــة النفقــات التــي تمــت فــي المؤسســة أثنــاء فتــرة عــدم االلتــزام المســتمر

) يعلــن ويؤكــد كل طــرف مــن أطــراف هــذه اإلتفاقيــة بــأن كل المعلومــات المقدمــة مــن قبلــه فــي هــذه اإلتفاقيــة هــي3
 إن أي مخالفــة لمــا ســبق ذكــره مــن ضمانــات وبيانــات.معلومــات حقيقيــة و صحيحــة ودقيقــة وليســت مضللــة أو خاطئــة
 ســواء بصــورة منفــردة أو مشــتركة ضــد الطــرف، مــن أي طــرف مــن أطــراف اإلتفاقيــة ســيؤدي إلــى أحقيــة الطــرف األخــر
.او األطــراف المنتهكــة
 الطابعات واألجهزة.18
تبقــى كل الطابعــات واألجهــزة المقدمــة منــا مملوكــة لنــا ويجــب عليــك أال تحــدث فيهــا أي تعديــل أو ضــرر أو تحركهــا أو
 يجــب عليــك أن. يجــب أن تخطرنــا فــوراً عــن أي عيــب أو عطــل فيهــا.تتصــرف فيهــا أو تســمح ألي طــرف ثالــث باســتخدامها
تعوضنــا عــن كل التكاليــف والمطالبــات واإلجــراءات والتعويضــات بمــا فيهــا المصاريــف القانونيــة الناشــئة عــن أو المتعلقــة
.باســتخدامك لهــا أو إســاءة اســتخدام هــذه الطابعــات واألجهــزة
 مدفوعات أعضاء البطاقة.19
أول فــي ســداد النفقــات التــي لنــا الحــق فــي
ً تســتخدم كل المبالــغ التــي نســتلمها مــن أعضــاء البطاقــة عــن النفقــات
 ثــم بعــد ذلــك تســتخدم هــذه المبالــغ فــي ســداد أي نفقــات أخــرى يكــون لنــا الحــق فــي االســترداد.االســترداد الكامــل لهــا
 فســوف، إذا ســدد لنــا عضــو البطاقــة قيمــة النفقــات التــي مارســنا مســبقاً حقنــا فــي االســترداد الكامــل لهــا.الكامــل لهــا
.تقيــد لــك بحســابك
 القيود الدائنة.20
، علــى األقــل،) يجــب أن تتــم معاملــة عائــدات الســلع والخدمــات التــي تــم شــراؤها عــن طريــق البطاقــة بأحســن طريقــة1
 يجــب عليــك أن تفصــح عــن سياســتك فــي رد.كعائــدات ســلع وخدمــات تــم شــراؤها بــأي طريقــة دفــع أو خدمــة أخــرى
.الســلع والخدمــات إلــى أعضــاء البطاقــة فــي وقــت الشــراء وبطريقــة تتالئــم مــع القانــون واجــب التطبيــق
) أي رد للنفقــات يصــدر ألي عضــو بطاقــة (قيــد دائــن) ســوف يعامــل كقيــد دائــن لحســاب عضــو البطاقــة ويجــب أن يقــدم2
 يجــب أال تقــدم القيــود الدائنــة إال إذا كانــت. ً) أيــام مــن التقريــر بــأن ذلــك القيــد الدائــن أصبــح مســتحقا7( لنــا خــال ســبعة
.متعلقــة بنفقــات ســبق تقديمهــا
) يجــب أن تقيــد القيــود الدائنــة ضمــن النمــوذج الخــاص بأمريــكان إكســبريس (نمــوذج القيــد الدائــن) ويجــب أن تقــدم لنــا3
 يجــوز أن تقــدم، ً إذا قدمــت النفقــات إلكترونيــا.فــي نفــس ملــف التقديــم لقيــود النفقــات ومجمــل قيــود النفقــات
. ًالقيــود الدائنــة إلكترونيــا
) ســوف نخصــم كامــل مبلــغ القيــود الدائنــة ناقصــاً معــدل الخصــم مــن المبالــغ المســتحقة لــك منــا تاليــاً أو نرســل لــك4
.فاتــورة بذلــك
.) يجب عليك أال ترد نقداً عن أي نفقات5
.) تعتبر القيود الدائنة قد قدمت في يوم عمل إذا تم استالمها ومعالجتها من قبلنا قبل ختام األعمال لذلك اليوم6
 النفقات المتنازع عليها.21
فــي حــال اتصالنــا بــك بخصــوص أي مطالبــة أو شــكوى أو استفســار يتعلــق بــأي نفقــات (نفقــة متنــازع عليهــا) أو تــم
إخطــارك مــن قبلنــا بأننــا مارســنا حقنــا فــي االســترداد الكامــل للنفقــات المتنــازع عليهــا بموجــب قــرار أصدرنــاه لصالــح عضــو
البطاقــة بنــاء علــى اقتناعنــا حســب المعلومــات الكافيــة التــي توفــرت لنــا لحــل النفقــة المتنــازع عليهــا فعندهــا يحــق لــك
) يومــاً مــن اتصالنــا بــك يكــون لنــا الحــق فــي االســترداد الكامــل لمبلــغ كل15( أن تقــدم لنــا رداً مكتوبــاً خــال خمســة عشــر
النفقــات المتنــازع عليهــا أو نحتفــظ بقرارنــا الســابق فــي االســترداد الكامــل لهــذه النفقــات إذا لــم تتقــدم لنــا – بنهايــة تلــك
ـامال
ً الفتــرة الزمنيــة – بـ َـرد موضوعــي الستفســارنا المتعلــق بــكل جوانــب مطالبــة وشــكوى واستفســار عضــو البطاقــة وشـ
ذلــك كافــة المســتندات التــي لديــك أو التــي كانــت لديــك ومتعلقــة بالنفقــات المتنــازع عليهــا والتــي تســاعدنا فــي حــل
 إذا اســتمر عضــو البطاقــة فــي االمتنــاع عــن دفــع هــذه النفقــات المتنــازع عليهــا علــى الرغــم مــن ردك فإننــا ســوف.النــزاع
 وتكــون لنــا.نتخــذ قــراراً نهائيــاً حــول مــن تكــون لــه األحقيــة فــي النفقــات المتنــازع عليهــا هــل هــي لــك أم لعضــو البطاقــة
 يتوجــب عليــك االحتفــاظ.الحقــوق المتعلقــة بالنفقــات المتنــازع عليهــا حســبما هــو منصــوص عليــه فــي هــذه االتفاقيــة
بجميــع الســجالت المتعلقــة بمشــترياتك ومصروفاتــك وذلــك لســنتين علــى األقــل مــن مــدة تنفيــذ العمليــة والســماح
.ألمريــكان إكســبريس الســعودية مــن فحــص وتوثيــق جميــع الســجالت
 إجراءات احترازية.22
) يكــون لنــا الحــق فــي االمتنــاع عــن دفــع أي مبلــغ لــك بموجــب هــذه االتفاقيــة أو أي اتفاقيــة أخــرى معنــا أو اتخــاذ أي إجــراء1
 إذا كان فــي رأينــا المعقــول أن هنــاك مخاطــرة بــأن تكــون غيــر قــادر وغيــر مســتعد لتنفيــذ.آخــر يعتبــر مالئمــاً مــن قبلنــا
:التزاماتــك التعاقديــة لنــا الــواردة فــي هــذه االتفاقيــة أو االتفاقيــة التــي مــع عضــو البطاقــة يكــون لنــا الحــق باآلتــي
.(أ) تعديل خطة الدفع لك
.(ب) القيام باالسترداد الكامل ألي نفقة متنازع عليها دون الحاجة إلى إرسال إخطار أوال بهذه النفقة المتنازع عليها
.(ج) تعليق أو وقف أي دفعات لك
.(د) تقديم إجراءات تفويض جديدة
(ه) إذا اشــتبهت بــأي عمليــة امتنــع عــن دفــع أي مبالــغ مســتحقة علــى مؤسســتك حتــى ننتهــي مــن تحقيقاتنــا الداخليــة أو
.حتــى تنتهــي فتــرة نــزاع عضــو البطاقــة
 باإلضافــة إلــى حقنــا الكامــل، ً) يومــا30( ) فــي حالــة أظهــر حســابك معنــا رصيــد مديونيــة وتعثــر ســدادها لمــدة ثالثيــن2
 يحــق لنــا إحالــة حســابك إلــى طــرف ثالــث (قــد يكــون مكتــب محامــاة) بغــرض تحصيــل،أو/ أعــاه و8 المذكــور فــي الفقــرة
.الديــون ومطالبتــك برســوم إحالــة ورد كل المصروفــات
 التفويض.23
يجب عليك أن تعوض وتحمي أمريكان إكسبريس والشركات التابعة لها وحملة التراخيص وحلفاؤها والمتنازل لهم
 مــن أي تكاليــف ومطالبــات وإجــراءات وطلبــات (بمــا فيهــا التكاليــف القانونيــة المعقولــة) الناشــئة عــن أو المتعلقــة،منهــا
:ب
.) أي مشتريات لسلع أو خدمات تشكل النفقة1
.) أي ترويج أو تسويق ألي سلع أو خدمات مباعة من قبلكم2
.) أي إخالل منك أو موظفيك أو وكالئك أو مقاوليك لهذه االتفاقية3
.) أي فعل أو امتناع يتم عمداً أو بطيش أو إهمال منك أو موظفيك أو وكالئك أو مقاوليك4
.) أي مخالفة منك أو موظفيك أو وكالئك أو مقاوليك ألي قوانين أو لوائح واجبة التطبيق5
 حدود المسؤولية.24
:مسؤول لدى اآلخر عن
ً
) ال يكون أي طرف منا24( باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه المادة
 ال يشمل هذا التحديد األضرار التي لم يعوض. كيفما حدثت، أو خاصة من أي نوع،(أ) أي أضرار تبعية أو غير مباشرة
ويحمي أي واحد منا فيها اآلخر
 بما فيها بدون،(ب) أي تكاليف وتعويضات ومصروفات ناشئة عن تأخيرات أو إجراءات أو مشاكل يسببها طرف ثالث
تحديــد أي شــركة اتصــاالت أو شــبكة مصرفيــة فلــن نكــون مســؤولين لديــك عــن أي عطــل أو تأخيــر فــي معالجــة جهــاز نقطــة
 ال يكــون لهــذا تأثيــر علــى،البيــع أو معــدات مماثلــة نقــوم بتشــغيلها نحــن أو اآلخــرون والتــي تكــون خــارج نطــاق ســيطرتنا
. هــذا النــص يســري حتــى بعــد إلغــاء هــذه االتفاقيــة.حقوقنــا فــي االســترداد الكامــل عمــاً بهــذه االتفاقيــة
 عروض الدعاية واإلعالن.25
،يجــب عليــك أن تعــرض عالمتنــا أو الصــور المنســوخة أو العالمــات المميــزة األخــرى فــي أماكــن بــارزة بمؤسســتك
والتــي قــد تشــمل ولكــن ال تقتصــر علــى صناديــق مليئــة بنمــاذج اســتمارات الطلــب للبطاقــة وصــوراً منســوخة ألمريــكان
 تُ ــزال هــذه العالمــات والصــور المنســوخة والعالمــات المميــزة األخــرى فــوراً عندمــا تتوقــف عــن المشــاركة فــي.إكســبريس
.خدمــة البطاقــة ألي ســبب كان
 عالمات الخدمة والعالمات التجارية.26
ال يمكــن للمؤسســة اســتعمال اســم «أمريــكان إكســبريس الســعودية» أو عالمتهــا التجاريــة أو عالمــات الخدمــة أو عالمــات
 ســيكون، عنــد الحصــول علــى الموافقــة.الملكيــة بــدون موافقــة نصيــة مســبقة مــن أمريــكان إكســبريس الســعودية
ُ
 وقائمــة،االســتعمال محــدود جــداً وذلــك تبعــاً لشــروط وأحــكام العالمــة التجاريــة الخاصــة بأمريــكان إكســبريس الســعودية
 ســتقوم المؤسســة بتوفيــر الشــعارات واألســماء والعالمــات. ًقنــوات االتصــال الخاصــة بالحملــة والموافــق عليهــا مســبقا
التجاريــة وعالمــات الخدمــة أو أي عالمــات ُملكيــة أخــرى؛ وتمتلــك أمريــكان إكســبريس الســعودية الحــق الســتخدام العالمــة
التجاريــة الخاصــة بالمؤسســة بشــكل منفــرد أو مــن ضمــن مجموعــة وتعريــف أعضــاء بطاقــات أمريــكان إكســبريس
 إال، مــن خــال قنــوات االتصــال المتوفــرة بــدون الحاجــة للحصــول علــى موافقــة مســبقة مــن المؤسســة،الســعودية بهــا
.فــي حالــة تقديــم عــرض مســتقل جديــد
 السرية.27
) يجــب عليــك أن تحافــظ علــى ســرية المعلومــات التــي تتلقاهــا منــا والتــي ال تتوفــر للعامــة وتحافــظ علــى ســرية هــذه1
 يجــب عليــك أن تتخــذ. معــدل الخصــم الخــاص بــك، بــدون تحديــد، بمــا فيهــا،االتفاقيــة والبنــود والشــروط التــي تحويهــا
كافــة اإلجــراءات الكفيلــة بمنــع انتقــال أو إفشــاء المعلومــات المتعلقــة بعضــو البطاقــة ألي طــرف ثالــث ولــن تصــور أو
.تنســخ نســخة ثانيــة أو تخــزن بــأي شــكل أســماء أو عناويــن أعضــاء البطاقــة ألي ســبب كان تجنبــاً للشــك
) يجــب عليــك حمايــة المعلومــات والتفاصيــل المتعلقــة بأعضــاء بطاقاتنــا والحفــاظ علــى الســرية التامــة لجميــع مــا يخــص2
) وبرنامــجSSL(  بروتكــول نظــام الحمايــة:رمــوز االنترنــت الســرية الخاصــة بالعمليــات المصرفيــة عــن طريــق االنترنــت مثــل
 يجــب اســتعمال وســائل الحمايــة المناســبة ووســيلة الحصــول علــى، بــت وفــي حــال عــدم وجــود أي اتصــال لالنترنــت128
 علــى المؤسســة أن تتكفــل بشــكل كلــي بعمالئهــا فــي حالــة وجــود مخالفــة مــن أي نــوع وبــدون.المعلومــات األنســب
.أن أي مســؤولية علــى أمريــكان إكســبريس الســعودية
) كذلــك يطلــب منــك إخطارنــا علــى الفــور أو بوقــت الحــق ال يتعــدى األربــع وعشــرون ســاعة مــن اكتشــاف أي تســوية3
.مشــبوهة أو مؤكــدة فــي مؤسســتك أو بمــزود الخدمــة
.) سوف تبقى نافذة بعد إلغاء أو انتهاء هذه االتفاقية27( ) االلتزامات الواردة في هذه المادة4
 بداية سريان االتفاقية وإلغائها.28
تعتبــر هــذه االتفاقيــة قــد أبرمــت فــي المملكــة العربيــة الســعودية و يبــدأ ســريانها مــن تاريــخ إنشــاء حســاب لكــم على شــبكة
أمريــكان إكســبريس وتســتمر فــي الســريان بعــد ذلــك التاريــخ مــا لــم وحتــى يلغيهــا أحــد الطرفيــن مــن خــال إخطــار مكتــوب ال
: أو مــا لــم يتــم إلغاؤهــا فــي الحــاالت التاليــة،) يومــاً يوجــه إلــى الطــرف اآلخــر30( يقــل عــن ثالثيــن
)30( ) إذا قصــر أحــد األطــراف فــي تنفيــذ التزاماتــه تقصيــراً جســيماً وفشــل فــي معالجــة هــذا التقصيــر خــال ثالثيــن1
 يجــوز للطــرف غيــر المقصــر أن يلغــي هــذه،يومــاً مــن اســتالمه إخطــاراً مكتوبــاً مــن الطــرف اآلخــر محــدداً هــذا التقصيــر
.االتفاقيــة فــوراً مــن خــال إخطــار مكتــوب
:) إذا2
تنــازل لصالــح
ً
(أ) أصبحــت معســراً أو دخلــت فــي حالــة إفــاس أو وضعــت أموالــك تحــت الحراســة أو اإلدارة أو أجريــت
.الدائنيــن عمومــاً وتــم التحقيــق مــن هــذا مــن قبلــك وإشــعارنا بــه
.(ب) صدر عليك حكم بالتنفيذ أو الحجز أو استرداد حيازة أو غلق رهن على كل أو تقريباً كل ممتلكاتك
.(ج) توقفت عن كل أو جزء أساسي من أعمالك أو معامالتك التجارية
.(د) تعرضت إلى عملية اندماج أو تغيير أساسي في الملكية أو قيادة أعمالك
(ه) إذا حدثــت حالــة أو مجموعــة حــاالت ســواء كانــت متعلقــة أو غيــر متعلقــة والتــي فــي رأينــا قــد تؤثــر علــى اســتعدادك
 فــي هــذه الحالــة فــإن.بالوفــاء بــأي مــن التزاماتــك الــواردة فــي هــذه االتفاقيــة أو ألعضــاء البطاقــة محــل الســؤال عليــه
 ويكــون لنــا. ًاالتفاقيــة تصبــح الغيــة تلقائيــاً وتصبــح كل الديــون وااللتزامــات الواجبــة لنــا مســتحقة وواجبــة الســداد فــورا
أو اتخــاذ إجــراء آخــر يكــون لنــا الحــق فيــه بموجــب هــذه االتفاقيــة أو/الحــق فــي الخصــم مــن المبالــغ المســتحقة لكــم و
.بموجــب القانــون الســاري المفعــول
.) أعاله2( ) يجب عليك أن تبلغنا فور حدوث أي من الحاالت المذكورة في الفقرات (أ) إلى (هـ) من المادة3
.) تسري إخطارات إلغاء االتفاقية فوراً عند استالمها4
: ) يجب عليك بعد اإللغاء مباشرة5
.(أ) إزالة اسمنا والعالمات التجارية وعالمات ملكية أخرى ومواد ومعدات وأن تنتظر تعليماتنا بكيفية التصرف فيها
.(ب) أن تقدم كل النفقات واالئتمانات التي تمت قبل إلغاء االتفاقية
) تكــون الحقــوق وااللتزامــات المتعلقــة بهــذه النفقــات التــي تمــت قبــل ســريان تاريــخ اإللغــاء لهــذه االتفاقيــة واجبــة6
.التطبيــق علــى هــذه النفقــات ســواء تمــت معالجتهــا مــن قبلنــا قبــل أو بعــد اإللغــاء
) تبقــى كل االلتزمــات والحقــوق ذات الطبيعــة المســتمرة شــاملة وال تقتصــر علــى االســترداد الكامــل ســارية ونافــذة7
.بعــد إلغــاء وانتهــاء هــذه االتفاقيــة
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American Express Saudi Arabia
MERCHANT AGREEMENT
TERMS AND CONDITIONS

You shall not accept any of the following:
;1) Gambling goods or services
;2) Pornographic goods or services
;)3) Goods or services for which the provision thereof is illegal (e.g. drug trafficking or alcohol
4) Sales where the amount charged do not correspond with the value of the goods or services purchased or
;rendered
;5) Sales under a name that is different from your Establishment
;6) Sales made by a third party, i.e. not your Establishment
7) Sales where you know, or ought to know, that the goods or services will be resold i.e. not for the personal
;use of the Cardmember
;8) Cash
9) Damages, penalties, fines, charges, costs or fees of any kind which are in addition to the value of the Charge
for the goods or services originally purchased or rendered; or
10) An amount that does not represent a bona fide sale of goods or services at your Establishment.
11) You shall not:
;(i) Capture or process Records of Charges (ROC’s) on behalf of any other establishment
(ii) Submit ROC’s for amounts that do not correspond to the value of goods and services provided; and
(iii) Submit more than one ROC for goods and services purchased in a single transaction (you should complete
one ROC for the entire amount of the Charge).
(iv) Use your own Card at a Service Establishment if you are a significant owner of that Service Establishment,
unless you have prior written consent from us.
12) Facilitating any purchases that are prohibited by Islamic Shariah, whether the same were goods or services.
12. Authorization
1) If any Charge or series of Charges by any one Cardmember during any one day at any one of your locations
exceeds the limit established by us for that location as set in the Application (the “Floor Limit”), you
shall obtain Authorization electronically if you have a POS terminal or EFTPOS Solution or otherwise
by telephoning our designated Authorizations Center before the Charge is completed (“Authorization”).
2) Each request for Authorization shall be for the total original Charge, including applicable taxes.
3) Authorization shall not be deemed or construed to be a representation, promise or guarantee that we will
accept the Charge, nor is it a guarantee that the person incurring the Charge is the Cardmember.
4) You shall seek Authorization for all Mail and Telephone Order Charges regardless of the amount.
5) Authorization must be sought:
(i) on the date of any Mail or Telephone Order that is for goods or services to be dispatched or rendered
more than five (5) days after the date of the Mail or Telephone Order; and
(ii) again immediately before dispatch or rendering of the goods or services purchased.
6) You shall not evade Authorization by the submission of two or more ROC’s below your Floor Limit for a
single transaction or by making more than one request for Authorization for a single transaction.
7) You shall not seek or obtain Authorization on behalf of any third party.
8) If you receive a negative file directly from American Express or from a data broadcast service/list
that incorporates Card numbers and requires you to telephone for Authorization, you shall request
Authorization,
regardless of the amount of the Charge in question.
9) All provisions of this Agreement, particularly in the requirement set out in Section 9 above (Accepting
Card) must still be complied with. If not fully complied, we shall have Full Recourse for the Charge
involved, even if Authorization has been provided by us.
10) Validity of an authorization obtained is up to 5 days (excluding, if you are a merchant whose primary
business is lodging or car rental or cruise lines where the authorization is valid for a single continuous life
(not for multiple times) of the lodging, cruise line stay or car rental agreement) within which period of the
transaction should be presented either through electronic settlement or manually.
)”13. Record of Charge (“ROC
”You shall use our ROC or any other charge form that has been previously approved by us. The term “ROC
includes the record of any Charge that is captured electronically or manually. For every Charge you shall
complete a ROC eligibly at the time of purchase. Each ROC shall bear:
;1) The Card number and expiry date of the Card
;2) The date of the Charge
;3) The amount of the Charge, including applicable taxes
;4) An Authorization Code for any Charge that requires Authorization under the Terms of the Agreement
;5) A description of the goods or services purchased
;6) Your Establishment’s name, address and Establishment’s number
;7) The Cardmember’s signature if the Charge is made in person
8) The words “Delayed Delivery” if it has been agreed with the Cardmember that the goods or services will
not be dispatched or rendered on the date the Charge is incurred; and
9) All other information required by us from time to time. You shall submit all charges to us under the
Establishment number we have assigned to you. You shall retain your copy of all ROC’s and other
documents (in whatever format) evidencing Charges for a period of twenty-four (24) months from the date
of submission thereof and shall provide us, upon our request, with copies thereof within fifteen (15) days.
10) The validity of an obtained Authorization is up to five (5) calendar days within which period, the
transaction should be presented to us for payment either through an electronic or manual submission
process. However, if you are a Merchant whose primary business is in lodging, car rentals or cruise lines, an
obtained Authorization is valid for a single continuous life (or term) of the lodging, car rental agreement,
and/or the cruise line stay; for the avoidance of doubt, in each case, the obtained authorization is valid
for a single transaction.
14. Recurring Billing
If you offer recurring billing for a series of separate purchases, Cardmembers must sign a Continuous
Authority Form authorizing you to charge their Card (“Recurring Billing Charges”). You must obtain a
Continuous Authority Form before submitting the Recurring Billing Charge. The Continuous Authority Form
must include:
;1) The Cardmember’s name
;2) The Card number and signature
;3) The Card expiry date
;4) The expiry date of the Continuous Authority Form
;5) The Cardmember’s billing address
6) The frequency of the Recurring Billing Charges e.g. weekly, monthly, quarterly; and
7) A statement that the Cardmember may cancel the Continuous Authority Form at any time.
Any renewal of authority will require a new Continuous Authority Form to be filled. You must retain
Continuous Authority Forms for twenty-four (24) months from the date you submit the last Recurring Billing
Charge. Before submitting to us each Recurring Billing Charge, you must obtain Authorization and submit
to us a listing in a form and content agreed by us, which shall include details of your Establishment, the
”Cardmember and the Recurring Billing Charge in question, or complete a ROC with the word “Recurring
in the Cardmember’s signature panel. Once the Cardmember has provided written advice that he/she
desires cancellation of your services, and where such cancellation does not violate any contractual or legal
obligation on the part of the Cardmember, all future dealings must cease or will be at your financial risk.
15. Submission of Charges
1) You shall submit all charges (manual and electronic) within five (5) calendar days (including holidays and
weekends) from the transaction date, provided that no Charge shall be submitted until the goods or
services are dispatched or rendered to the Cardmember. You shall not bill any Cardmember directly. If any
payment is received by you from or on behalf of any Cardmember for any purchase made with the Card,
such payment shall be endorsed to us and sent to us immediately.
2) Manual transactions, a Summary of Charge (“SOC”) should also be included and shall be sent to us
periodically so that it does not exceed the above (15.1) timeframe, showing the total of the individual
Charges (ROC’s) attached, together with AESA copies of all completed ROC’s. An SOC shall not be required
where no Charges are incurred.
3) Charges will be deemed submitted on a business day if received and processed by us prior to the close of
business for that day.
4) Charges submitted electronically must be received over communication lines (transmission protocols) that
have been approved by us from time to time. You shall have to perform an electronic settlement function
on a daily basis and ensure that the totals agree with the Charges, specifically to the American Express
Cards processed. If there is any discrepancy, you should inform us in writing immediately or the very next
day. Do not exceed the timeframe mentioned above in (15.1). Any electronic transaction(s) not submitted/
settled within this period for any reason may be exposed to charge backs and therefore may expose these
transactions to financial loss for your sevice Establishment.
5) We shall have Full Recourse for a Charge not submitted to us within five (5) calendar days from the
transaction date for both manual and electronic transactions.
6) You warrant that all indebtedness arising from all Charges submitted by you is genuine and free from
liens and claims or encumbrances. You acknowledge that you are not entitled to bill or collect from the
Cardmember any Charge except in the case of fraud by the Cardmember. You shall notify us promptly of
a change to your processing agent and provide us at our request with all information with respect thereto.
16. Text Procedures
If you entered into an agreement with a third party to submit any Charges of Credit (described in Article 20
below) and you have gained an approval for your own good, then you must obtain our prior written consent,
which should not be hidden without reasonable reason. You, not American Express, will be responsible for
errors and omissions, delays and expenses arising therefrom. You must immediately notify us if you changed
your Charges and submit to us all the requested information relating to it.
17. Additional Provision
1) We will notify you in the event your Establishment is engaged in business within unusual transaction
categories in which instance we will have Full Recourse for any Charges that we are unable to collect
due to fraud.
2) We will notify you in the event your Fraud to Billings percentage exceeds two percent (2%) (or such other
percentage as we shall from time to time notify you) and in this instance we will have Full Recourse with
effect on a date five days after our notification to you.
3) Each Party represents and warrants that all information provided by it under this Agreement shall be,
and shall continue, genuine, true, accurate and not misleading or false. A breach of the foregoing
representations and warranty by a Party shall result in the right of the other Party to claim for damages,

اتفاقية التاجر
البنود والشروط

1. Agreement
This Agreement governs your Establishment’s participation in the American Express Card Services (Card
Services) for all the locations certified by us. You agree to accept the Card according to these Terms and
Conditions. If you do not accept them, you must not perform any purchase transactions on behalf of
American Express and you must notify us immediately of your decision and return all materials belonging
to American Express.
2. Entire Agreement
These Terms and Conditions, together with the signed Application and any special terms and conditions
)”(“Special Terms and Conditions”) applicable to your business and industry (collectively this “Agreement
constitute together the entire Agreement between us and supersede any prior agreement, representation or
understanding with respect to the subject matter hereof.
3. Definitions
The words “you”, “your” and “Establishment” mean the company, partnership or sole trader signing the
Application.
The words “we”, “our”, “us” and “AESA” mean American Express Saudi Arabia, its holdings, subsidiaries and
affiliate companies that issue the Card(s) or participate in the Card Service. The word “Card” means any card
or other account access device issued by American Express Company Inc., its subsidiaries or affiliates or any
authorized licensees. The person whose name is embossed on the front of the Card is called a “Cardmember”.
Purchases that Cardmember makes in person, by mail, telephone or by any other method with the Card are
called “Charges”.
4. Honouring the Card
When a customer asks what payment methods or services are accepted, you will mention the Card. You will
honour the Card and will not attempt to:
;1) Discourage Cardmembers from or persuade them against using the Card
;2) Criticize or mis-characterize the Card or the Card Service in any way
3) Persuade the Cardmember to use any other credit, charge, debit, other card or service; or
4) Impose any restrictions or conditions on the use or acceptance of the Card unless imposed equally on the
use or acceptance of other cards by you; and you will not surcharge the Cardmember for using the Card.
5) You shall not promote any other payment methods or services more actively than you promote the Card
with the exception of your own Establishment card, which is issued by you solely for the purpose of
making purchases at your Establishment. You represent and warrant that your policy is not to prefer any
card over the Card. You will not directly or indirectly state or publish or otherwise indicate a preference
for any charge, debit, credit card or other card or service over the Card, or participate in a programme with
a third party that so states or publishes or otherwise indicates a preference.
5. Discount Rate
Our fee for accepting the Charges is referred to in this Agreement as the “Discount Rate” and is shown on the
Application. Value Added Tax (VAT) will be levied on the discount amount from 1st January 2018. The VAT rate
is subject to change based on prevailing tax laws.
6. Payment Procedure
We shall pay you the face amount of all charges submitted by your Establishment less:
;1) The Discount Rate
2) Credits submitted by your Establishment; and
;3) Any amount owed to us, whether under this Agreement or otherwise
4) All our payments are subject to our right of Full Recourse. You shall not be entitled to receive payment
for or on behalf of any third party.
7. Payment Currency
All payments made by us shall be in the currency selected and in accordance with the payment plan you have
selected in the merchant set up form.
8. Full Recourse
“Full Recourse” means our right to obtain payment from you for the full amount of each Charge subject
to such right. We may deduct or set-off the amount from any sum payable to you under this Agreement.
We may hold, deduct or set-off the amount due from any merchant account i.e the specific branch or any
other outlet or any other business under the same merchant or any other agreement with you, or otherwise
invoice you for such an amount. In addition to any general right to set-off or other right conferred by law
or under any other agreement, American Express Saudi Arabia, without notice, may combine or consolidate
the outstanding balance on the account with any other account(s) that you maintain with American Express
Saudi Arabia and/or its affiliated companies and set-off or transfer any money outstanding to the credit of
such other account(s), in or towards the satisfaction of you liability to American Express Saudi Arabia under
this Agreement. We will have Full Recourse for a Charge if you do not comply with this Agreement, even if we
are aware of your non-compliance when we made the payment and even if you obtained Authorization for
the Charge in question. We will also have Full Recourse as set out elsewhere in this Agreement.
9. Accepting the Card
Face-to-Face Charge Requests:
You shall accept the Card at all your locations upon the following conditions.
;1) The Card must be presented for all in-person Charge requests
2) If there are Electronic Authorization capabilities, the Card must always be swiped through the electronic
;data capture terminal
3) If a Charge request is processed manually or the magnetic strip on the back of the Card is unreadable, the
following procedures must be followed:
;(i) Key the transaction and expiry date into the terminal for Authorization approval
;(ii) If your business processes Charge requests manually, obtain a voice Authorization
;)(iii) Obtain an imprint of the Card on a ROC (Record of Charge
(iv) Obtain the Cardmember’s signature on the POS paper receipt or ROC and compare it to the name
;embossed on the face of the Card and to the signature on the back of the Card
4) The Card must be presented on or after the commencement date and on or prior to the expiry date
;shown on its face
5) The Cardmember’s signature must be obtained on the POS printed receipt or paper ROC. The signature
on the receipt must match the name embossed on the face of the Card and the signature on the back of
the Card.
5.1 If the signature panel on the Card is blank, in addition to requesting an Authorization:
a) Request the Cardmember to sign the Card.
b) Ask the Cardmember for an official form of identification bearing the name and a signature, such as
a National ID/Iqama. Compare and match the name and signature on the Card to the official form of
identification.
c) If the Cardmember refuses to sign the Card, or if the signature is different, the transaction should not
be completed.
;6) The presenter of the Card must be the person whose name is embossed on its face
7) The embossed account number on the face of the Card must match the printed number on the back of the
;Card and the account number on the printed receipt
;8) Authorization (explained in Section 12) must be obtained if necessary for the Charge request
9) All other relevant provisions in the Agreement, and such other operating instructions and procedures as
we may issue from time to time, must be complied with. We shall notify you promptly of any relevant
;changes
10) The Card, and particularly the signature panel, must not be visibly altered and/or mutilated. In the event
the signature panel on the Card is blank, in addition to requesting Authorization you must do all the
following:
(i) Require the Cardmember to sign the Card.
(ii) Ask the Cardmember for an official form of identification bearing the name and a signature and compare
the name and signature to the one on the Card. Make a note on the ROC about the form of ID checked
for evidence following this process.
(iii) If the Cardmember refuses to sign the Card, the transaction should not be completed.
)11) In the event you are suspicious of a Card or a Card presenter for any reason, including for a transaction(s
that is out of pattern from your regular transactions, you should follow your own in-store policy if
available to report such suspicion, as well as call for our Authorization and report a “Code 10” transaction,
and you should not provide the goods and services until the required verification and confirmation is
obtained from us.
10. Mail and Telephone Order Charge Requests
Notwithstanding the requirement to present the Card under Section 9 above (Face to Face Charge Requests),
but still subject to Section 21 below (Cardmember Disputes), we will accept Charges for purchases made by
Mail or Telephone Order provided that:
;1) Authorization (explained in Section 12) is obtained for the Charge request
2) If the order is to be shipped or delivered more than thirty (30) days after the Authorization, you must
;obtain a new Approval Code before shipping or delivering the merchandise
3) You write on the paper ROC the date upon which the goods or services relevant to the Charge are
;dispatched or delivered. The Charge may not be submitted for payment until the order is shipped
4) You write the words “Mail Order”, “Telephone Order” or “Signature on File” as appropriate on the ROC in
;the panel designated for the Cardmember’s signature
5) You retain proof that the Cardmember or the Cardmember’s agent signed a carrier delivery receipt
for merchandise delivered to the Cardmember’s billing address or delivery address, if different. Your
;Establishment is responsible for ensuring delivery to the appropriate Cardmember’s billing address
6) If the goods are to be collected by the Cardmember, the Card must be presented by the Cardmember upon
;collection and all the provisions of Section 9 above (Accepting Card) must be complied with
7) If a Cardmember notifies you or us of a dispute, complaint or query concerning a Charge made by Mail or
Telephone Order and:
(i) the Cardmember has not signed a Mail Order or Signature on File Form for the goods or services; and
(ii) you have obtained a signed receipt confirming delivery of the goods or services to the Cardmember’s
billing address, then in addition to any other rights we have under this Agreement, we are entitled to Full
Recourse (as described in Section 8 above) for the Charge. For the avoidance of doubt, we are entitled to
Full Recourse whether or not we have given Authorization for the Charge.
11. Prohibited Transactions

اتفاقية التاجر
البنود والشروط

Merchant Agreement
Terms And Conditions

أمريكان إكسبريس السعودية
ص.ب ٦٦٢٤ :الرياض١١٤٥٢ :
المملكة العربية السعودية
رقم السجل التجاري ١٠١٠١٨٣٢٢٢

 .1االتفاقية
تحكــم هــذه االتفاقيــة اشــتراك مؤسســتكم فــي خدمــات بطاقــة أمريــكان إكســبريس (خدمــات البطاقــة) لــكل المواقــع
المعتمــدة مــن قبلنــا ويعتبــر ضمنيــا أن العميــل موافــق علــى الشــروط واالحــكام عنــد قبــول البطاقــة .أمــا إذا لــم تقبــل
بهــا ،فعليــك عــدم تقديــم أي عمليــات شــراء لنــا ويجــب عليــك إخطارنــا فــوراً مــع إرجــاع كل المــواد الخاصــة بأمريــكان
إكســبريس.

 )٢سلع وخدمات الدعارة.
 )٣السلع والخدمات المحظورة (تجارة المخدرات والكحول).
 )٤عمليات البيع التي ال تتطابق قيمتها مع قيمة البضائع والخدمات المشتراه أو المقدمة.
 )٥المبيعات التي تتم باسم يختلف عن اسم مؤسستك.
 )٦المبيعات التي قام بها طرف ثالث ،أي ليس مؤسستك.
 )٧المبيعــات التــي تعلــم أو يجــب أن تعلــم أن الســلع أو الخدمــات الخاصــة بهــا ســوف يتــم بيعهــا ثانيــة ،أي ليــس للمصلحــة
الشــخصية لعضــو البطاقة.
 )٨النقد.
 )٩التعويضــات أو العقوبــات أو الغرامــات والنفقــات أو التكاليــف أو الرســوم مــن أي نــوع التــي تزيــد عــن قيمــة مشــتريات
الســلع أو الخدمــات التــي تــم شــراؤها أو تقديمهــا فــي األصــل.
 )١٠المبالغ التي ال تمثل بيع للسلع والخدمات بحسن نية في مؤسستك
 )١١يجب عليك عدم:
(أ) التقاط أو تسجيل نموذج قيد النفقة بالنيابة عن أي منشأة أخرى.
(ب) تقديم نموذج قيد النفقة لمبالغ ال تتوافق مع قيمة السلع والخدمات المقدمة.
(ج) تقديــم أكثــر مــن ســجل رســوم قيــد نفقــة للســلع والخدمــات التــي يتــم شــراؤها فــي عمليــة واحــدة (يجــب أن تســتكمل
سـ ً
ـجل واحـ ًـدا مــن قيــود النفقــة لكامــل مبلــغ التكلفــة).
(د) اســتعمال بطاقتــك الخاصــة فــي مؤسســة الخدمــة فــي حــال كنــت المالــك لمؤسســة الخدمــة  ،إال إذا كنــت تملــك
تصريــح خطــي مــن جهتنــا
 )١٢تسهيل شراء أي بضائع ممنوعة حسب تعاليم الشريعة اإلسالمية سواء كانت خدمات أو منتجات

 .4قبول البطاقة
عندما يسأل العميل عن طرق وخدمات الدفع المقبولة لديكم ،عليك أن ترد بأنها بطاقة أمريكان إكسبريس.
يجب عليك قبول البطاقة ّ
وأل تحاول اآلتي:
 -1عدم تشجيع األعضاء على استعمالها أو حثهم على عدم استخدامها.
 -2أن تنتقد أو تسيء إلى البطاقة أو خدمات البطاقة بأي نحو.
 -3حث عضو البطاقة على استخدام أي بطاقة ائتمان أو اعتماد أو أي بطاقة أو خدمة أخرى.
 -4فــرض أيــة قيــود أو شــروط علــى اســتخدام البطاقــة أو قبولهــا مــا لــم تكــن مفروضــة بالتســاوي علــى البطاقــات األخــرى؛
تحصــل أي تكاليــف إضافيــة علــى عضــو البطاقــة مقابــل اســتخدامه للبطاقــة.
وأنــك لــن
ّ
 -5يجــب عليــك عــدم الترويــج ألي طــرق أو خدمــات دفــع أخــرى بصــورة أكثــر نشــاطاً مــن الترويــج للبطاقــة ،باســتثناء البطاقــة
التــي تصدرهــا مؤسســتكم فقــط مــن أجــل عمليــات شــراء بمؤسســتك .تتعهــد وتضمــن بــأن السياســة المتبعــة لديكــم
هــي عــدم تفضيــل أي بطاقــة أخــرى علــى البطاقــة .تتعهــد بــأال تصــرح أو تنشــر بــأي طريقــة أي ميــزة لبطاقــة ائتمــان
أو شــراء أو ديــن أو أي بطاقــة أو خدمــة أخــرى علــى البطاقــة ،أو تشــترك فــي برنامــج مــع طــرف ثالــث يصــرح أو ينشــر
بطريقــة أو بأخــرى إلــى ميــزة لبطاقــة أخــرى علــى البطاقــة.

 .12التفويض
 )١إذا تجــاوزت أي نفقــة أو مجموعــة نفقــات مــن قبــل أي عضــو بطاقــة ،خــال أي يــوم فــي أي مــن مواقعــك ،الحــد المقــرر
مــن قبلنــا لذلــك الموقــع كمــا هــو مبيــن فــي اســتمارة الطلــب (الحــد األدنــى) فيجــب عليــك أن تحصــل علــى تفويــض
إلكترونــي إذا كان لديــك جهــاز نقطــة بيــع أو بــأي طريقــة أخــرى عــن طريــق االتصــال الهاتفــي بمركــز التفويضــات المحــدد
قبــل إكمــال عمليــة الشــراء (التفويــض).
 )٢يجب أن يكون كل طلب بالتفويض عن القيمة األصلية لعملية الشراء بما فيها الضرائب المستحقة.
 )٣يجــب أال يعتبــر أو يفســر التفويــض علــى أنــه تعهــد أو وعــد أو ضمــان علــى أننــا ســوف نقبــل النفقــة وال أن الشــخص
الــذي قــام بعمليــة الشــراء هــو عضــو البطاقــة.
 )٤يجــب أن تســعى للحصــول علــى التفويــض لــكل المشــتريات التــي تتــم عبــر أوامــر الشــراء بالبريــد أو الهاتــف بصــرف
النظــر عــن المبلــغ.
 )٥يجب أن تسعى في الحصول على التفويض في الحاالت التالية:
(أ) فــي تاريــخ أي أمــر شــراء بالبريــد أو الهاتــف والــذي يكــون بشــأن ســلع أو خدمــات ترســل أو تقــدم فــي فتــرة ال تزيــد عــن
خمســة أيــام بعــد تاريــخ أمــر الشــراء بالبريــد أو الهاتــف.
(ب) مرة أخرى قبل إرسال أو تقديم السلع أو الخدمات التي تم شراؤها.
 )٦يجــب عليــك أال تتهــرب مــن التفويــض مــن خــال تقديــم نموذجيــن أو أكثــر مــن نمــاذج قيــد النفقــة أقــل مــن الحــد األدنــى
لعمليــة شــراء واحــدة أو بتقديــم أكثــر مــن طلــب للتفويــض عــن عمليــة شــراء واحــدة.
 )٧يجب عليك أال تسعى للحصول أو تحصل على تفويض بالنيابة عن أي طرف ثالث.
 )٨إذا تلقيــت ملفــاً ســلبياً مباشــرة مــن أمريــكان إكســبريس أو مــن خدمــة إذاعــة بيانــات تتضمــن أرقــام بطاقــات تطلــب منــك
االتصــال هاتفيــاً بغــرض التفويــض ،يجــب عليــك أن تطلــب التفويــض ،بصــرف النظــر عــن قيمــة النفقــة.
 )٩كل النصــوص الخاصــة بهــذه االتفاقيــة ،تحديــداً  ،اإلجــراءات المبينــة فــي المــادة  9أعــاه (إجــراءات قبــول البطاقة)اليــزال
االلتــزام بهــا واجبــاً  .إذا لــم يتــم االلتــزام بهــا كليــاً  ،فيكــون لنــا الحــق فــي االســترداد الكامــل للنفقــة المذكــورة حتــى لــو
حصــل التفويــض مــن قبلنــا.
 )١٠صحــة اإلذن الــذي تــم الحصــول عليــه تصــل إلــى  5أيــام (باســتثناء أن تكــون بائعــاً عملــه الرئيســي هــو التســكين أوتأجيــر
الســيارات أو خطــوط الرحــات البحريــة عندهــا يكــون اإلذن صالحــاً لمــرة واحــدة متصلــة (وليــس لعــدة مــرات) مــن إجــراء
عمليــة التســكين ،أو إقامــة فــي رحلــة بحريــة أو اتفاقيــة تأجيــر ســيارة) وخــال هــذه الفتــرة ينبغــي أن تقــدم التعامــات
ســواء مــن خــال تســوية إلكترونيــة أو يدويــاً .

 .7عملة الدفع
كل المبالــغ التــي نوقــع عليهــا تكــون بالعملــة التــي تــم اختيارهــا وحســب خطــة الدفــع التــي اخترتهــا فــي نمــوذج اســتمارة
طلــب المؤسســة.

 .13نموذج قيد النفقة
يجــب عليــك أن تســتخدم نمــوذج قيــد النفقــة أو أي نمــوذج آخــر تــم اعتمــاده ســلفاً مــن قبلنــا .المصطلح«نمــوذج قيــد
النفقــة» يشــمل قيــد أي نفقــة تمــت إلكترونيــاً أو يدويــاً لــكل عمليــة شــراء يجــب عليــك أن تكمــل قيدهــا عنــد وقــت الشــراء.
يجب أن يتضمن كل نموذج قيد نفقة على اآلتي:
 )1رقم البطاقة و تاريخ انتهاء صالحيتها.
 )2تاريخ النفقة.
 )3قيمة النفقة بما فيه الضرائب المستحقة.
 )4رقم التفويض ألي نفقة تتطلب تفويضاً حسب بنود االتفاقية.
 )5وصف للسلع والخدمات التي تم شراؤها.
 )6اسم مؤسستك وعنوانها ورقمها.
 )7توقيع عضو البطاقة إذا تمت عملية الشراء بصفة شخصية.
 )8الكلمــات (تســليم متأخــر) إذا تــم االتفــاق مــع عضــو البطاقــة علــى أن الســلع أو الخدمــات لــن ترســل أو تقــدم فــي
الموعــد الــذي تمــت فيــه عمليــة الشــراء.
 )9كل المعلومــات المطلوبــة مــن قبلنــا مــن وقــت آلخــر ،يجــب عليــك أن تقــدم كل النفقــات لنــا تحــت رقــم المؤسســة
الــذي خصصنــاه لــك .يجــب عليــك أن تحتفــظ بــكل النســخ الخاصــة بــك مــن قيــود النفقــات والمســتندات األخــرى (فــي أي
ـا علــى النفقــات لفتــرة أربــع وعشــرين ( )24شــهراً مــن تاريــخ تقديمهــا كمــا يجــب عليــك أن
نمــوذج كان) التــي تكــون دليـ ً
تقــدم لنــا صــوراً منهــا عندمــا نطلــب منــك ذلــك ،خــال خمســة عشــرة ( )15يومــاً .
 )10مــدة صالحيــة التفويــض الــذي تــم الحصــول عليــه تصــل إلــى خمســة أيــام تقويميــة .وخ ل هــذه المــدة يجــب تقديــم ا
العمليــة إلينــا للدفــع ســواء كان ذلــك بشــكل إلكترونــي أو يــدوي .ومــع ذلــك ،إذا كنــت تاجــر أغلــب تجارتــه فــي المســاكن
أو تأجيــر الســيارات أو الــرح ت البحريــة ،ســتكون مــدة التفويــض المعطــى صالحــة لحيــاة واحــدة مســتمرة أو الفتــرة
ا المتعلقــة بالمســكن ،عقــد إجــار الســيارة  ،أو اإلقامــة فــي الرحلــة البحريــة .ولتجنــب الشــك ،فــي كل حالــة ،يكــون
التفويــض صالحــا لمعاملــة واحــدة فقــط.

 .2كامل االتفاقية
تشــكل هــذه الشــروط واألحــكام جنبــاً إلــى جنــب مــع الطلــب الموقــع وأي شــروط وأحــكام خاصــة (البنــود والشــروط الخاصــة
المتعلقــة بشــركتكم التجاريــة أو مجــال عملكــم) بصفــة جماعيــة هــذه االتفاقيــة (كامــل االتفاقيــة بيننــا وتحــل محــل أي
اتفاقيــات أو تعهــدات أو تفاهمــات ســابقة متعلقــة بالموضــوع حســب هــذه االتفاقيــة).
 .3التعريفات
كلمــة «أنــت» و«لــك» و «مؤسســة» كلهــا تعنــي الشــركة أو الشــراكة أو التاجــر الفــردي الــذي يوقــع علــى اســتمارة الطلــب.
كمــا تعنــي كلمــة «نحــن» و«لنــا» و«أمريــكان إكســبريس» شــركة أمريــكان إكســبريس الســعودية والشــركات المقبوضــة
لهــا والتابعــة لهــا والمنطويــة تحتهــا والتراخيــص التــي تصــدر البطاقــات أو تشــترك فــي خدمــات البطاقــة .كلمــة «البطاقــة»
تعنــي أي بطاقــة أو أداة أخــرى تمكــن مــن الوصــول إلــى الحســاب تصدرهــا شــركة أمريــكان إكســبريس أو الشــركات التابعــة
لهــا أو المنطويــة تحتهــا أو أي أشــخاص اعتبارييــن أو طبيعييــن أو مرخــص لهــم بذلــك .يطلــق علــى الشــخص الــذي يظهــر
اســمه علــى وجــه البطاقــة «عضــو البطاقــة» .يطلــق علــى عمليــات الشــراء التــي يقــوم بهــا أعضــاء البطاقــة بأنفســهم أو
عــن طريــق البريــد أو بالهاتــف أو بــأي طريقــة أخــرى بالبطاقــة «نفقــات».

.5معدل الخصم
الرســوم التــي نطلبهــا عنــد قبــول عمليــات الشــراء يشــار إليهــا فــي هــذه االتفاقيــة بـــ «معــدل الخصــم» وهــي مبينــة فــي
اســتمارة الطلــب .ســيتم فــرض ضريبــة القيمــة المضافــة علــى معــدل الخصــم اعتبــارا مــن  1ينايــر  .2018يخضــع معــدل
ضريبــة القيمــة المضافــة للتغييــر بنــاء علــى القوانيــن الضريبيــة الســارية.
 .6إجراءات الدفع
سندفع لك القيمة االسمية لكل النفقات المقدمة منك ناقصة ما يلي:
 )1معدل الخصم.
 )2القيود الدائنة المقدمة منك.
 )3أي مبالغ مستحقة لنا سواء بموجب هذه االتفاقية أو غيرها.
 )4تخضــع كل المدفوعــات التــي نوقــع عليهــا إلــى حقنــا فــي اســتردادها بالكامــل ،وال يكــون لــك الحــق فــي تلقــي أي دفــع
لمبالــغ نيابـ ًـة عــن أي طــرف ثالــث.

 8االسترداد الكامل”االســترداد الكامــل“ يعنــي حقنــا فــي أن نحصــل علــى كامــل مبلــغ كل نفقــة خاضعــة لهــذا الحــق ،وقــد نســتقطع أو
نخصــم المبلــغ المســتحق لنــا مــن أي مبلــغ مســتحق لكــم بموجــب هــذه االتفاقيــة (ويجــوز لنــا أن نعلّ ــق خصــم أو مقاصــة
القيمــة المســتحقة مــن أي حســاب آخــر ،مثــل الفــرع المحــدد أو أي منفــذ آخــر أو شــركة يبــرم معهــا التاجــر اتفاقيــة) أو
بطريقــة أخــرى نرســل لــك الفاتــورة بهــذا المبلــغ .إضافـ ًـة إلــى الحــق العــام بالمقاصــة أو بموجــب أي اتفاقيــات أخــرى قــد
تلجــأ أمريــكان إكســبريس الســعودية ،بــدون ســابق إنــذار ،إلــى جمــع أو دمــج الرصيــد الغيــر مســدد مــع أي حســابات أخــرى
تملكهــا فــي أمريــكان إكســبريس /أو الشــركات التابعــة لهــا ،كمــا يحــق لهــا بموجــب هــذه االتفاقيــة المقاصــة أو تحويــل
األمــوال المســتحقة لهــا مــن أي مــن هــذه الحســابات لتســديد مســتحقات أمريــكان إكســبريس عليــك .ســنلجأ إلــى حقنــا فــي
المطالبــة بحقوقنــا فــي حــال عــدم امتثالــك بالســداد حتــى وإن كنــت حصلــت علــى تصريــح بالعمليــة المذكــورة .كمــا تحــق لنــا
المطالبــة بالســداد علــى النحــو المبيــن فــي مــكان آخــر مــن هــذة االتفاقيــة.
 9إجراءات قبول البطاقةطلبات النفقات المقدمة وجهاً لوجه :يجب أن تقبل البطاقة في جميع مواقعك وحسب الشروط التالية:
 )1يجب أن تقدم البطاقة عن كل النفقات المقدمة من قبل الشخص نفسه.
 )2إذا كانت هناك أجهزة تفويض إلكترونية ،فيجب أن تمرر البطاقة عبر جهاز نقطة البيع اإللكتروني.
 )3إذا تمت معالجة النفقة يدوياً أو أن الشريط الممغنط الذي يوجد على ظهر البطاقة لم يكن مقروءاً  ،فيجب اتباع
اإلجراءات التالية:
(أ) أدخل الصفقة وتاريخ انتهاء الصالحية داخل الجهاز بغرض الحصول على تفويض.
(ب) إذا كانت مؤسستك تتعامل مع النفقات يدوياً فيجب عليك الحصول على تفويض عن طريق مكالمة هاتفية.
(ج) احصل على نسخة مطبوعة من نموذج قيد النفقة.
(د) احصــل علــى توقيــع عضــو البطاقــة علــى اإليصــال الورقــي لنقــاط البيــع أو نمــوذج قيــد النفقــة ثــم قارنــه مــع االســم
المكتــوب علــى وجــه البطاقــة والتوقيــع الموجــود علــى ظهرهــا.
 )٤يجــب تقديــم البطاقــة عنــد أو بعــد بدايــة تاريــخ هــذه االتفاقيــة وعنــد وقبــل نهايــة تاريــخ الصالحيــة الموضــح علــى ظهــر
البطاقــة.
 )٥يجــب الحصــول علــى الهويــة الوطنية/االقامــة مــن عضــو البطاقــة و كذلــك يجــب الحصــول علــى توقيــع عضــو البطاقــة
علــى اإليصــال المطبــوع لنقطــة البيــع أو نمــوذج قيــد النفقــة .يجــب أن يتطابــق اإلســم فــي الهويــة الوطنية/اإلقامــة
معاالســم المكتــوب علــى وجــه البطاقــة و ان يطابــق التوقيــع الموجــود علــى اإليصــال بالتوقيــع الموجــود علــى ظهــر
البطاقــة.
 إذا كانت لوحة التوقيع على البطاقة فارغة باإلضافة إلى طلب تفويض: )١اطلب من عضو البطاقة التوقيع على البطاقة.
 )٢اطلــب مــن عضــو البطاقــة نمــوذج هويــة رســمي يحمــل التوقيــع مثــل رخصــة القيــادة أو جــواز الســفر وطابــق التوقيــع
الــذي يظهــر علــى البطاقــة بالنمــوذج الموجــود فــي الهويــة الرســمية.
 )٣إذا رفض عضو البطاقة التوقيع على البطاقة أو كان التوقيع مختلفاً  ،ال تقم بإكمال المعاملة.
 )٦مقدم البطاقة يجب أن يكون الشخص المكتوب اسمه على وجهها.
 )7يجــب أن يتطابــق رقــم الحســاب المكتــوب علــى وجــه البطاقــة مــع الرقــم المطبــوع علــى ظهــر البطاقــة ورقــم الحســاب
الموجــود علــى اإليصــال المطبــوع.
 )8يجب الحصول على التفويض متى كانت هناك حاجة إليه بغرض طلب الشراء (موضح في المادة .)12
 )9يجــب االلتــزام بــكل النصــوص األخــرى ذات الصلــة فــي هــذه االتفاقيــة وتعليمــات وإجــراءات التشــغيل األخــرى التــي قــد
أوال بــأول .يجــب علينــا أن نخطــرك علــى الفــور بأيــة تغييــرات متعلقــة.
نصدرهــا مــن وقــت آلخــر والتــي ســيتم إبالغــك بهــا ً
 )10يجــب عــدم تغييــر أو تشــويه البطاقــة بشــكل واضــح خصوصــاً لوحــة التوقيــع .وفــي حــال كانــت لوحــة التوقيــع فارغــة،
يجــب عليــك القيــام بالتالــي” ،إضافــة إلــى طلــب الحصــول علــى إذن”:
(أ) الطلب من العضو” حامل البطاقة “التوقيع عليها.
(ب) طلــب هويــة رســمية مــن عضــو البطاقــة ومطابقــة التوقيــع علــى االيصــال مــع التوقيــع الموجــود خلــف البطاقــة،
وتســجيل ملحوظــة علــى نمــوذج قيــد النفقــة إلثبــات القيــام بهــذه اإلجــراءات.
(ج) في حال رفض العضو التوقيع على البطاقة يجب عدم إكمال الصفقة.
 )11فــي حــال ســاورتك الشــكوك حــول البطاقــة أو مقدمهــا ألي ســبب مــن األســباب ،بمــا فــي ذلــك تصــرف خــارج عــن
نظــام عملياتــك المعتــاد ،يجــب عليــك اتبــاع سياســة متجــرك الداخليــة فــي حــال تــم توجيهــك إلــى عمــل ذلــك ،وقــم
باالتصــال مــع وكيلنــا المفــوض واإلبــاغ عــن عمليــة «رمــز  »10وعــدم تســليم الســلع والخدمــات قبــل أن يتــم الحصــول
علــى تأكيــد مــن قبلنــا.
 .10النفقات التي تتم عبر البريد والهاتف
مع عدم اإلخالل باإلجراء الخاص بتقديم البطاقة بموجب المادة ( )9أعاله ،طلبات الشراء وجهاً لوجه( ،لكن ال تزال
تخضع لنص المادة) ( )21النفقات المتنازع عليها فإننا سنقبل النفقات التي تتم عبر أوامر البريد أو الهاتف شريطة:
 )١الحصول على التفويض (الموضح في المادة  )12الخاص بطلب النفقة.
 )٢إذا كان ال بــد مــن شــحن النفقــات أو تســليمها بعــد أكثــر مــن ثالثيــن ( )30يومــاً مــن التفويــض ،فيجــب عليــك الحصــول
علــى رمــز موافقــة جديــد قبــل شــحن أو تســليم البضاعــة.
 )٣اكتــب علــى نمــوذج قيــد النفقــة التاريــخ الــذي أرســلت أو اســتلمت فيــه البضائــع أو الخدمــات المتعلقــة بالنفقــة للدفــع.
“ال يتــم تقديــم النفقــة حتــى يتــم شــحن البضائــع أو الخدمــات“.
 )٤اكتــب كلمات”أمــر شــراء بالبريــد“ أو”أمــر شــراء بالهاتــف“ أو”توقيــع علــى الملــف“ متــى كان مالئمــاً فــي المربــع
المخصــص لتوقيــع عضــو البطاقــة علــى نمــوذج قيــد النفقــة.
 )٥احتفــظ بالدليــل الــذي يثبــت أن عضــو البطاقــة أو وكيــل عضــو البطاقــة قــد وقــع علــى إيصــال التســليم إلــى الناقــل
للبضائــع المســتلمة علــى عنــوان فاتــورة عضــو البطاقــة أو عنــوان التســليم ،إن كان مختلفــاً  .تكــون مؤسســتك مســؤولة
عــن ضمــان التســليم إلــى عنــوان الفاتــورة المناســب لعضــو البطاقــة.
 )٦إذا كان علــى عضــو البطاقــة أن يســتلم البضائــع شــخصياً  ،فيجــب تقديــم البطاقــة مــن قبــل عضــو البطاقــة عنــد تســليمه
البضائــع ويجــب االلتــزام بــكل النصــوص الخاصــة بالمــادة ( 9طلبــات النفقــة وجهــاً لوجــه).
 )٧إذا أبلغــك عضــو البطاقــة عــن أي نــزاع أو شــكوى أو استفســار يخــص نفقــة تمــت عــن طريــق أوامــر الشــراء بالبريــد
أوالهاتــف:
(أ) لم يوقع عضو البطاقة على أمر شراء بالبريد أو نموذج توقيع على الملف الخاص بالسلع والخدمات.
(ب) لم تحصل على إيصال موقع يؤكد تسليم البضائع أو الخدمات إلى عنوان فاتورة عضو البطاقة.
عندهــا ،إضافــة إلــى أي حقــوق أخــرى واردة فــي هــذه االتفاقيــة ،يكــون لنــا الحــق فــي االســترداد الكامــل كمــا هــو مبيــن
فــي المــادة ( )8أعــاه .تجنبــاً للشــك ،فــإن لنــا الحــق فــي االســترداد الكامــل ســواء قمنــا بإعطــاء تفويــض للنفقــة أم لــم
نقــم بذلــك.
 .11الصفقات المحظورة
يجب عليك أال تقبل البطاقة ألي من اآلتي:
 )١سلع وخدمات القمار.

 .14الفواتير المتتالية
إذا قدمت فواتير متتالية لمجموعة من المشتريات المنفصلة ،فيجب عليك كعضو البطاقة أن توقع على نموذج
تفويض مستمر يخولك لقيد النفقات على بطاقتهم مشتريات الفواتير المتتالية.
يجب أن يضمن نموذج التفويض المستمر اآلتي:
 )1اسم عضو البطاقة.
 )2رقم البطاقة والتوقيع.
 )3تاريخ انتهاء صالحية البطاقة.
 )4تاريخ انتهاء صالحية نموذج التفويض المستمر.
 )5عنوان فواتير عضو البطاقة.
مثل ،أسبوعياً أو شهرياُ أو كل ربع سنة.
ً
 )6معدل تكرار عمليات الشراء للفواتير المتتالية.
 )7إفادة بأن عضو البطاقة قد يلغي نموذج التفويض المستمر في أي وقت.
أي تجديــد للتفويــض ســوف يتطلــب تعبئــة نمــوذج تفويــض مســتمر جديــد .فيجــب عليــك أن تحتفــظ بنمــاذج التفويــض
المســتمر لمــدة أربعــة وعشــرين ( )24شــهراً مــن تاريــخ التقديــم آلخــر عمليــة شــراء للفواتيــر المتتاليــة .قبــل تقديمــك لنــا لــكل
عمليــة شــراء بالفواتيــر المتتاليــة .يجــب عليــك أن تحصــل علــى تفويــض وأن تقــدم لنــا قائمــة بالشــكل والمضمــون المقبــول
لنــا ،والــذي ســوف يشــمل تفاصيــل عــن مؤسســتك وعضــو البطاقــة وعمليــة الشــراء بالفواتيــر المتتاليــة وإكمــال نمــوذج
قيــد النفقــة بالكلمــات المتكــررة فــي مربــع توقيــع عضــو البطاقــة ،بمجــرد أن تقــدم إفــادة مكتوبــة بأنــه أو بأنهــا ترغــب فــي
إنهــاء خدماتــك وطالمــا أن هــذا اإللغــاء ال يخــل بــأي التــزام تعاقــدي أو قانونــي لعضــو البطاقــة ،فيجــب أن تتوقــف كل
التعامــات المســتقبلية أو تتحمــل أنــت مخاطرهــا الماليــة.
 .15تقديم النفقات
(يدويــا وإلكترونيــاً ) فــي غضــون خمســة ( )5أيــام (بمــا فــي ذلــك أيــام العطــل ونهايــات
 )1يجــب أن تقـ ّـدم جميــع الرســوم
ً
تقــدم أي رســم قبــل أن يتــم إرســال أو تقديــم البضاعــة أو الخدمــات
اعتبــارا مــن تاريــخ العمليــة ،شــرط أال
األســبوع)
ّ
ً
لعضــو البطاقــة .ال يجــب أن تســتوفي الفاتــورة مباشــرة مــن أي عضــو بطاقــة .إذا تلقيــت أيــة دفعــة مــن عضــو بطاقــة
أو ممــن ينــوب عنــه مقابــل أي عمليــة شــراء بواســطة البطاقــة ،فإنــه يجــب تقييــد هــذه الدفعــة باســمنا وإرســالها لنــا
علــى الفــور.
ملخــص عــن الرســوم (مجمــل قيــد النفقــات) وإرســاله إلينــا
ّ
 )2بالنســبة للعمليــات اليدويــة ،فإنــه يجــب أيضــاً تضميــن
الملخــص إجمالــي
ّ
يبيــن هــذا
بشــكل دوري بحيــث ال
يتخطــى مــا ســبق المهلــة الزمنيــة الــواردة فــي ( )15.1أعــاه علــى أن ّ
ّ
الرســوم اإلفراديــة مــن قيــود النفقــات (المرفقــة ،إلــى جانــب نســخة شــركة أمريــكان إكســبريس الســعودية) لــكل تقاريــر
الرســوم المنجــزة.
مطلوبا حيث ال يتم احتساب أية رسوم.
سجل الرسوم ليس
ّ
إن
ً
 )3تعتبر النفقات قد قدمت في يوم عمل إذا تم استالمها وإجراؤها من قبلنا قبل إنهاء المعامالت لذلك اليوم
 )4يجــب أن يتــم اســتالم النفقــات التــي تقــدم إلكترونيــاً عــن طريــق خطــوط االتصــاالت (إجــراءات اإلرســال) المعتمــدة
مــن قبلنــا مــن وقــت آلخــر .ســيكون عليــك القيــام بتســوية إلكترونيــة يوميــا للتأكــد مــن أن المجاميــع تطابــق النفقــات،
خصوصــا لبطاقــة أمريــكان إكســبريس قيــد االســتخدام .إذا كان هنــاك أي تعــارض ،يجــب عليــك إبالغنــا كتابيــا علــى الفــور
أو فــي اليــوم التالــي مباشــرة .أي عمليــة إلكترونيــة لــم يتــم تقديمهــا أو تســويتها خــال الفتــرة المحــددة ألي ســبب مــن
األســباب قــد تكــون عرضــة للغرامــة وبالتالــي قــد تعــرض هــذه العمليــات منظمتــك لخســارة ماليــة.
 )5يجــب أن نحصــل علــى ضمانــة كاملــة للرســم الــذي لــم يتــم إرســاله إلينــا خــال خمســة ( )5أيــام مــن تاريــخ العمليــة اليدويــة
واإللكترونيــة على الســواء.
 )6تتعهــد بــأن كل الديــون الناشــئة عــن كل النفقــات المقدمــة مــن قبلكــم هــي أصليــة وخاليــة مــن أي حقــوق أو مطالبــات
أمريــكان إكســبريس الســعودية أو قيــود .تقــر بأنــه ليــس لــك الحــق فــي إرســال فاتــورة أو أن تحصــل علــى أي نفقــة مــن
أي عضــو بطاقــة باســتثناء حالــة االحتيــال مــن قبــل عضــو البطاقــة .يجــب عليــك إبالغنــا فــوراً بــأي تغييــر لوكيــل التجهيــزات
الخــاص بــك وتقديــم جميــع المعلومــات التــي تتعلــق بذلــك عنــد طلبنــا لهــا.
 .16نصوص اإلجراءات
إذا دخلــت فــي اتفــاق مــع طــرف ثالــث بتقديــم نفقــات وقيــود دائنــة (موضحــة فــي المــادة  20الحقــاً ) وحصلــت علــى
تفويــض لصالحــك ،يجــب عليــك أن تحصــل علــى موافقتنــا الكتابيــة المســبقة ،والتــي يجــب أال تحجــب بــدون أســباب
ـؤوال عــن األخطــاء والحــذف والتأخيــرات والمصروفــات الناشــئة
معقولــة .أنــت وليــس أمريــكان إكســبريس ســوف تكــون مسـ ً
عنهــا .يجــب عليــك أن تخطرنــا مباشــرة إذا قمــت بتغييــر وكيــل اإلجــراءات لــك وأن تقــدم لنــا بنــاء علــى طلبنــا كل المعلومــات
المتعلقــة بذلــك.
 .17النصوص اإلضافية
 )1ســوف نخطــرك فــي حــال ارتبطــت مؤسســتك بأعمــال تجاريــة تتعلــق بواحــدة مــن الفئــات المعينــة وفــي هــذه الحالــة
ســيكون لنــا الحــق فــي االســترداد الكامــل ألي نفقــات لــم نكــن قادريــن علــى تحصيلهــا بســبب االحتيــال.
 )2ســوف نخطــرك فــي حــال زادت نســبة االحتيــال مقارنــة بمجمــوع المشــتريات اثنيــن فــي المئــة ( )%2أو أي نســبة أخــرى
نخطــرك بهــا مــن وقــت آلخــر وفــي هــذه الحالــة يكــون لنــا الحــق فــي االســترداد الكامــل اعتبــاراً مــن تاريــخ خمســة أيــام
مــن إخطارنــا لــك بذلــك.

jointly and severally, against the breaching Party(ies).
18. Imprinters and Terminals
All imprinters or terminals supplied by us to you remain our property and you shall not alter, damage, move
or dispose of same, or permit any third party to use same. You shall notify us immediately of any defect or
fault therein. You shall indemnify us against all costs, claims, proceedings and damages, including legal costs
arising out of or in connection to your use, no-use or abuse of said imprinters or terminals.
19. Applying Cardmember Payments
All payments we receive from Cardmembers for Charges will be used to satisfy any Charges for which we do
not have Full Recourse. Payments will then be applied to any charges for which we do have Full Recourse. If
the Cardmember pays us for Charges for which we have already exercised our right to Full Recourse, we will
credit you with the relevant amounts.
20. Credits
1) Returns of goods or services purchased with the Card shall be treated in at least as favorable a manner
as returns of goods or services purchased by any other payment method or service. You must disclose
your refund policy to Cardmembers at the time of the purchase and in a manner that complies with the
applicable law.
2) Any refund issued to the Cardmember (“Credit”) shall be processed as credit to that Cardmember’s Card
Account and shall be submitted to us within seven (7) days of determining that the Credit is due. Credits
shall not be submitted unless they relate to previously submitted Charges.
3) Credits shall be recorded on an American Express Credit Record (“Credit Record”) and shall be submitted
to us in the same submission file as your ROC’s and SOC’s. If you already submit Charges electronically, you
may submit Credits electronically.
4) We shall deduct the full amount of the Credit less the Discount Rate from subsequent payments due from
us or shall bill you for that Credit.
5) You shall not give cash refunds for Charges.
6) Credits will be deemed submitted on a business day if received and processed by us prior to the close of
business for that day.
21. Disputed Charges
If we contact you regarding a claim, complaint or question about any Charge (Disputed Charge) or notify you
that we have exercised our right to Full Recourse on a Disputed Charge (by resolving that Disputed Charge in
favor of the Cardmember based on a determination by us that we have obtained sufficient information to
resolve such Disputed Charge), then you shall have up to fifteen (15) calendar days after we contact you to
provide a written response to us. We will have Full Recourse for the amount of each such Disputed Charge
or retain our previous decision to exercise Full Recourse for such Disputed Charge if, by the end of that
time period, you have not provided us with a written substantive response to our inquiry that addresses all
aspects of the Cardmember’s claim, complaint or question and includes all documentation as to whether
the Disputed Charge should be resolved in favor of the Cardmember or you. We shall have rights relating to
Disputed Charge as provided elsewhere in this Agreement. You shall retain all records pertaining to purchases
and credits for a minimum of two years from the transaction date thereof and permit AESA to examine and
verify same at any reasonable time.
22. Security
1) We shall be entitled to withhold from you any payment due under this Agreement or any other agreement
you have with us, or take any other action deemed appropriate by us if, in our reasonably exercised
judgment, there is a risk that you will be unable or unwilling to perform your contractual obligations to us
under this Agreement or under the agreement you have with the Cardmember. In particular, but without
limitation, we shall be entitled to:
i) change your payment plan;
ii) exercise Full Recourse for any Disputed Charge without first sending notice of such Disputed Charge;
iii) suspend or stop any payments to you;
iv) introduce additional Auhtorization procedures; and
v) hold any payment due to your Establishment for any suspicious transaction until our internal investigations
are completed or until the Cardmember’s dispute period is over.
2) In the event your account with us show a debit balance and in case you did not pay that debit balance
within thirty (30) days, in addition to our Full Recourse mentioned in Section 8 above, we shall be entitled
to refer your account to a third party (which may be a firm of lawyers) for collection and to charge you a
referral fee and all associated costs.
23. Indemnity
You shall indemnify and hold harmless AESA, its holdings, subsidiary affiliate companies, successors and
assign from any cost, claim, proceeding and demand (including reasonable legal costs) arising out of or in
connection with:
1) any Charge of the goods or services comprising the Charge;
2) any promotion or marketing of any goods or services sold by you;
3) any breach by you, your employees, agents or contractors of this Agreement;
4) any act or omission done willfully, recklessly or negligently by you, your employees, agents or contractors;
and
5) any violation by you, your employees, agents or contractors of any applicable laws or regulations.
24. Limitation of Liability
Except as otherwise expressly provided in Section 24, neither of us will be liable to the other for:
(i) any incidental, indirect, consequential or special damages of any kind, however arising. This limitation shall
not apply to damages for which either of us has indemnified the other; and
(ii) any cost, damage or expense arising from delays, actions or problems caused by any third party, including
without limitation any telecommunications carrier or banking system. We shall not be liable to you for
failure of, or delay in processing through any POS terminal or similar equipment operated by us or others,
which are beyond our reasonable control. This has no effect on our rights to Full Recourse pursuant to this
Agreement. This provision survives termination of this Agreement.
25. Advertising Displays
You shall display our signs, decals or other identification prominently at the Establishment, which may
include, but not be limited to, “Take-One” containers filled with Card application forms and American Express
decals. Said signs, decals and other identification shall be removed immediately when this Agreement is
terminated.
26. Service Marks and Trademarks
The Establishment shall not use AESA name, trademarks, service marks or other proprietary marks without
AESA prior written consent. When consent is obtained, usage shall be in strict accordance with AESA
brand guidelines and in the pre-approved communication channel list defined for the campaign. The
Establishment shall provide AESA with logos, names, trademarks, service marks or other proprietary marks,
and AESA reserves the right to communicate and promote the Establishment brand solely or within a group
communication to AESA Cardmembers by all or any available communication channel without the need of
obtaining prior approvals from the Establishment except when a specific and standalone promotion has
been designed..
27. Confidentiality
1) You shall keep confidential any information you receive from us that is not publicly available and this
Agreement and its Terms and Conditions, including, without limitation, your Discount Rate. You shall take
all steps necessary to prevent the transfer or disclosure of Cardmember information to any third party
and will not copy, reproduce or store in any form the names and addresses of Cardmembers for any
purpose whatsoever.
2) You shall protect the information and the particulars pertaining to our card members and maintain the
confidentiality by all means including the use of the codes of the internet for internet transactions e.g.
the protocol of the system protection (SSL) and a 128- bit software and in case of operation off-line, the
appropriate privacy and the proper means of information shall be used The Service establishment shall
be fully and solely responsible towards its customers in case of a breach thereof or a default therein and
without any responsibility on the part of AESA.
3) Further, you are requested to notify AESA immediately, and in no case later than twenty-four (24) hours
after discovery of any suspected or confirmed data compromise at your Establishment or your service
provider.
4) For the avoidance of doubt, the obligation of this Section 27 shall survive the termination or expiration
of this Agreement.
28. Term and Termination
This Agreement shall be deemed to have been concluded in Saudi Arabia and shall commence on the date
your Establishment’s account was set up on the American Express system and shall continue thereafter unless
and until terminated by either party giving not less than thirty (30) days written notice to the other party or
unless terminated under the following circumstances:
1) Either party materially breaches its obligations and fails to remedy such a breach within thirty (30) days
after written notice from the other party specifying such a breach, then the party not in breach may
terminate this Agreement immediately by written notice;
2) If:
(i) you become insolvent or enter bankruptcy, receivership or administration, or make an assignment for
the benefit of creditors generally and we have all evidence proving this situation and notify you of them;
(ii) you suffer an execution, attachment, repossession of or foreclosure on all or substantially all of your
assets;
(iii) you cease all or a substantial portion of your business or operations;
(iv) you undergo a merger or substantial change in ownership or control; or
(v) any event occurs, or series of events occur, whether related or not, which in our opinion may affect your
willingness to comply with any of your obligations under this Agreement or to the Cardmember(s) in
question; then in such an event this Agreement shall terminate automatically and all debts and obligations
owed to us shall be deemed immediately due and payable. We shall be entitled to maintain a reserve from
payments due to you and/or take such other action as we may be entitled to under this Agreement of
under applicable law or equity;
3) You shall notify us immediately of the occurrence of any of the events described in Subsection 2 (i) to
(v) above;
4) Notices of termination shall be effective immediately upon receipt thereof;
5) Immediately upon termination, you shall:
(i) remove our name, trademarks, service marks and other proprietary marks, materials and the equivalent,
and await our instructions as to the disposal thereof; and
(ii) submit all Charges and Credits incurred prior to termination;
6) The rights and obligations with respect to Charges made prior to the effective date of the termination
of this Agreement are applicable to such Charges, whether processed by us before or after termination;
7) All obligations and rights of a continuing nature including, but not limited to, Full Recourse shall survive
termination or expiry of this Agreement.
29. Assignment
You shall not assign, subcontract or transfer this Agreement in whole or in part to any person or entity
without our prior written consent. We shall be entitled to assign or subcontract this Agreement in whole or

in part to any of our holdings, subsidiary or affiliate companies upon written notice to you.
30. Amendment
We shall be entitled to amend any term of this Agreement at any time. We shall give you notice in writing of
any such change fifteen (15) days prior to the effective date thereof. If any change is not acceptable to you,
you shall be entitled to terminate this Agreement under the provision of Section 28 (Terms and Termination)
above. The up-to-date version of this Agreement will be displayed on our website/page and will contain any
such amendment(s), and shall therefore be deemed valid, entering into full effect, automatically after the
notice period replacing and superseding the previous provision(s) whether or not contained in the Terms
and Conditions in written form in the original Merchant Agreement signed by the service Establishment,
or previously displayed on our website/page. The use of your Merchant Account for submissions after the
notice period shall be deemed as your formal and absolute acceptance for such amendment, and all Terms
and Conditions of the Merchant Agreement in all cases.
31. Waiver
Any failure or delay by enforcing any right, power or remedy under this Agreement or applicable law shall not
be deemed a waiver thereof unless in writing signed by us.
32. Authority to Sign
You represent that the individual signing the Application overleaf is duly authorized on behalf of the
Establishment to so sign and bind the Establishment to the provisions thereof and hereof.
33. Notices
All communications shall be in writing and shall be sent as follows:
a) If to you, then at your head office or principal place of business as specified on the Application overleaf.
b) If to us, then to our office address as follows or such other address notified to you by us from time to time:
American Express Saudi Arabia, P.O. Box 6624, Riyadh 11452, Saudi Arabia.
(c)The Service Establishment shall ensure in all cases that AESA is provided an up to date copy of the Service
Establishment’s commercial registration certificate, and constitutive documents, as issued by the Ministry
of Commerce and Industry. In this respect you should also notify us in writing if there are any changes to
any of your bank account details provided to us, for any account relevant to your Service Establishment
though which you make your submissions, for the settlement of such submissions, including but not
limited to change of banks, account numbers, account frozen, change in Establishment Name or bank
accountnameetc.
d) Notices of termination of this Agreement by you shall be sent by registered mail.
34. Information
American Express will:
1) Disclose information about the Establishment and the Signer of this Agreement to companies within
American Express Group of companies worldwide (which shall include, other organizations who issue the
Card or operate the Card Services under an agreement for the acceptance of the Card) and to our suppliers
and any person authorized by you, in order to administer and service your account, process and collect
Charges at your Establishment and manage any benefit programmes in which you may be enrolled as a
participant in the Card Service.
2) Use information about you and information about how the Card is used at your Establishment (unless
you ask us not to) to develop lists for use within the American Express Group of Companies worldwide
and other select companies in order that we or these companies may develop or make offers to you (by
mail or telephone) of products and services in which you may be interested. The information used to
develop these lists may be obtained from your Application, from surveys and research (which may involve
contacting you by mail or telephone) and/or from other external sources such as merchants or marketing
organizations.
3) Disclose information concerning all Establishments that accept the Card to agents or sub-contractors of
American Express or to any other person for the collection of debts and the prevention of fraud.
4) Exchange information about the Establishment and the Signer of this Agreement with credit reference
agencies that may be shared with other organizations in assessing applications from the Establishment,
the Signer, and members of the Signer’s household for other financial/credit facilities or for preventing
fraud or tracing debtors;
5) Carry out further checks (including contacting your Establishment’s bank or building society) and disclosing
information about the Establishment and the Signer of the Agreement to collection agencies and lawyers
for the purpose of collecting debts due to American Express;
6) Analyze information about the Establishment and Charges to assist in managing the Establishment’s
account and authorizing Charges and to prevent fraud;
7) Monitor and/or record your telephone calls to us, either ourselves or by reputable organizations selected
by us, to ensure consistent servicing levels and account operation;
8) Undertake all of the above in respect of any of your Establishment’s locations; and
9) Undertake all of the above within and outside Saudi Arabia. This includes processing your information in
the USA and Europe. American Express may also disclose your information to, or access your information
in other countries. We use advanced technology and well-defined employee practices to help ensure
that your information is processed promptly, accurately and completely. If you ask, we will tell you what
information we hold about you and provide it to you in accordance with applicable law. There may be a
charge for this, as permitted by law. If you believe that any information we hold about you is incorrect or
incomplete, you should write without delay to American Express Saudi Arabia, P.O. Box 6624, Riyadh 11452,
Saudi Arabia. Any information that is found to be incorrect or incomplete will be corrected promptly. We
keep information about you for so long as is appropriate for the above (under Section 34) purposes or as
required by law.
35. Compliance with Laws
You agree to comply with all laws, regulations and rules applicable to you, including the SAMA regulations.
36. Governing Law
This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of Saudi Arabia.
SPECIAL TERMS AND CONDITIONS FOR ACCEPTANCE OF THE AMERICAN EXPRESS CARD
Agreement
These special terms and conditions (“Special Terms and Conditions”) govern your Establishment’s participation
in the American Express Card Service (the “Card Service”) for all your locations that are approved by us. In
the event of conflict between the Special Terms and Conditions and the General Terms and Conditions, the
former shall prevail over the latter with respect to the following relevant businesses or matters only.
If you are engaged in any of the following industries you must comply with the following applicable
provisions:
1. Lodging
(1) Authorization
When a Cardmember wishes to use the Card to pay for a lodging stay at the time of check-in, you will obtain
Authorization for the full estimated amount of the Charge, based upon the room rate and the number of days
that the Cardmember expects to stay, plus taxes and other known ancillary amounts (“Estimated Lodging
Charge”). You shall not overestimate this amount. If you fail to obtain such Authorization for the Estimated
Lodging Charge, and submit the Charge, and the Cardmember fails to pay the Charge for any reason, we shall
have Full Recourse for the full amount of the Charge. Upon check-out:
(i) if the final charge is no greater than the Estimated Lodging Charge plus 15%, then no further Authorization
is necessary; and
(ii) if the final charge is greater than the Estimated Lodging Charge by more than 15%, then you will obtain
Authorization for any additional amount of the Charge that is greater than the Estimated Lodging Charge.
If you fail to request Authorization, such as requesting Authorization for an additional amount, but
Authorization is declined, and the Cardmember fails to pay the Charge for any reason, we will have Full
Recourse for the full amount of the Charge in excess of the Estimated Lodging Charge.
(2) No Show
You will accept Charges on the Card only if:
(i) the Cardmember has guaranteed the reservation with his/her Card;
(ii) you have recorded the Card number, its expiry date and the Cardmember’s billing address; and
(iii) you have a documented “No Show” policy that reflects common practice in your business and is in
accordance with the prevailing law, and which policy has been advised to the Cardmember at the time
he/she makes the reservation.
(3) Periodic Charges
In the case of any Cardmember who incurs Charges at your Establishment over a period of time rather than
at the end of the stay, you shall obtain, before accepting the Charge, Authorization for each Charge whether
or not it exceeds the Floor Limit. You shall submit the ROC in accordance to the Terms and Conditions.
(4) Cheque and cash advance
We will not be held responsible for any cheques cashed by the Cardmember. You can accept up to three
hundred dollars US$ 300 in cash per stay at the hotel for a period of thirty days from Cardmembers
registered as guests, provided you have the authorization for the amount submitted.
2. Parking
(1) If a Cardmember agrees to leave their motor vehicle with you for an agreed upon specific number of days,
you must submit the Charge immediately.
(2) Where you provide a parking pass for a pre-determined number of days, you must submit the Charge
immediately.
(3) Where the number of parking days is not known when the Cardmember leaves the motor vehicle with you,
you shall not submit the Charge to us until the last day of parking.
(4) We are entitled to Full Recourse for all Charges that we are unable to collect due to fraud.
3. Car Hire
(1) When a Cardmember wishes to use the Card to hire a vehicle, you shall obtain Authorization for the
full estimated amount of the Charge (“Estimated Rental Charge”). The Estimated Rental Charge shall
be determined by multiplying the rate by the rental period reserved by the Cardmember. You shall not
overestimate this amount and shall not include an amount for any possible damage to or theft of the
vehicle. If you fail to obtain such Authorization for the Estimated Rental Charge and submit the Charge,
and the Cardmember fails to pay the Charge for any reason, we shall have Full Recourse for the full amount
of the Charge. Upon return of the vehicle, the following terms shall apply:
(i) If the final Charge is no greater than the Estimated Rental Charge plus 15% of such a Charge, no further
Authorization shall be necessary;
(ii) If the final Charge is greater than the Estimated Rental Charge by more than 15%, you shall obtain
Authorization for any additional amount of the Charge, which is greater than the Estimated Rental Charge.
If you fail to request such Authorization for the additional amount, or you request Authorization for the
additional amount but Authorization is declined, and the Cardmember fails to pay the Charge for any
reason, we shall have Full Recourse for the full amount of the Charge in excess of the Estimated Rental
Charge; and
(iii) We have the right to periodically monitor your Establishment’s compliance with the Authorization
procedures set forth above. If we notify you that your Establishment is not complying with these
procedures, you agree to rectify such non-compliance. If, after thirty (30) days from the date you were
notified of the non-compliance, your Establishment continues to fail to comply with these procedures,
then we shall have Full Recourse for the full amount of any Charge made at your Establishment during such
period on continued non-compliance. For the purposes of this provision, “non-compliance” shall occur
when more than five percent (5%) of your Establishment’s Authorizations or more than five percent (5%) of

your Authorizations, do not comply with these Authorization procedures.
(2) Collision Damage Waiver
When renting out a vehicle to a Cardmember who is eligible for the Collision Damage Waiver benefit, the
following procedures shall be followed:
(i) You shall contact us for Authorization and obtain Authorization for the Estimated Rental Charge only.
(ii) You shall submit the Rental Charge in accordance with the General Terms and Conditions if the vehicle is
returned to you undamaged.
(iii) If the vehicle is returned damaged, you shall submit the Rental Charge in accordance with the General
Terms and Conditions and carry out the following procedure:
(a) Obtain a written agreement of responsibility for the damage from the Cardmember using your own
damage report form;
(b) Give the Cardmember an estimate for repair of the damage, or send it to him/her if he/she is not present
at the time of the vehicle’s return; and
(c) Either submit to us a Charge for a reasonable estimate for repair or submit a final Charge when the repair
costs are known.
(iv) A Charge submitted to us in accordance with the procedure in (ii) above is limited to five hundred US
Dollars (US$ 500) total for all claims in respect of administration fees, storage, towing or loss of use.
(v) Where a reasonable estimate for repair has been submitted, you shall obtain additional Authorization if
the final Charge exceeds the estimate by more than ten percent (10%).
(vi) You shall support all Charges with documentary evidence to the Cardmember as they occur to enable
the Cardmember to make his/her own claim. Copies of all supporting documentation shall be retained by
you in case of non-receipt by the Cardmember.
(vii) You shall advise the Cardmember to submit his/her claim directly to: American Express Saudi Arabia, P.O.
Box 6624, Riyadh 11452, Saudi Arabia.
(3) Cardmember Eligibility
The following Cardmembers are eligible for Collision Damage Waiver:
(i) All holders of US Dollar, Canadian Dollar and Latin American Dollar Cards, i.e. Personal, Gold, Platinum,
Optima and Company (“small market”), but not Corporate Card (“large market”); and
(ii) Any Cardmember renting a vehicle for thirty-one (31) days or less and who is covered for theft or damage.
(4) Vehicle Exclusions:
(i) Vans (except mini vans); and
(ii) Vehicles for off-road use, i.e. 4-wheel drive.
4. Third Party Charges
If you supply goods or services to someone other than the Cardmember (“Third Party Charges”) and such
goods or services are charged to the Cardmember’s Card, then you do so entirely at your own risk. If the
Cardmember notifies you or us of a dispute, complaint or query concerning the Charge, we shall have the
right of Full Recourse in respect of such payment, whether Authorization was obtained or not.

) مــن تفويضــات المؤسســة أو أكثــر مــن%5( فــإن «عــدم االلتــزام» يحــدث عندمــا ال تلتــزم نســبة خمســة فــي المائــة
.) مــن تفويضاتكــم لــم تلتــزم بإجــراءات التفويــض%5( خمســة فــي المئــة
) التنــازل عــن الضــرر الناجــم عــن التصــادم عنــد تأجيــر ســيارة إلــى عضــو البطاقــة المســتحق لالنتفــاع بالتنــازل عــن الضــرر2(
:الناجــم عــن التصــادم يجــب اتبــاع اإلجــراءات التاليــة
.(أ) يجب االتصال بنا للتفويض والحصول على التفويض بالتكلفة التقديرية لاليجار فقط
. إذا تم إرجاع السيارة لك بدون عطب بها.(ب) يجب عليك أن تقدم نفقات اإليجار حسب البنود والشروط العامة
 فيجــب عليــك أن تقــدم تكلفــة اإليجــار حســب البنــود والشــروط العامــة والقيــام،(ج) إذا أرجعــت الســيارة وهــي معطوبــة
:باإلجــراءات التاليــة
) الحصــول علــى إقــرار مكتــوب بالمســؤولية عــن العطــب الــذي حــدث للســيارة مــن قبــل عضــو البطاقــة مــن خــال اســتخدام١(
.النمــوذج الخــاص بــك للتقريــر عــن الضــرر
) أن تقــدم لعضــو البطاقــة تقديــراً إلصــاح العطــب أو الضــرر أو أن ترســله إليــه أو إليهــا إذا كان هــو أو هــي غيــر موجوديــن٢(
.عنــد رجــوع الســيارة
.) إما أن تقدم لنا تكلفة تقديرية معقولة لعملية االصاح أو تقدم لنا تكلفة نهائية عندما يتم معرفة تكلفة االصالح٣(
) أعــاه بمبلــغ إجمالــي قــدره خمســمائة دوالرأمريكــي3( (د) تحــدد النفقــات المقدمــة لنــا حســب اإلجــراء المذكــور فــي الفقــرة
. دوالر) لــكل المطالبــات الخاصــة بالرســوم اإلداريــة والتخزيــن وســحب الســيارة أو عــدم صالحيتها لالســتعمال500(
 يجــب عليــك أن تحصــل علــى تفويــض إضافــي إذا زادت التكلفــة،(هـــ) عندمــا تقــدم تقديــرات معقولــة الصــاح الســيارة
.)10( النهائيــة عــن التقديــرات بأكثــر مــن عشــرة فــي المائــة
/(و) يجــب عليــك أن تدعــم كل النفقــات كمــا تحــدث بمســتندات مؤيــدة إلــى عضــو البطاقــة لمســاعدته فــي إعــداد مطالبــه
. تحتفــظ بــكل نســخ المســتندات المؤيــدة فــي حالــة عــدم اســتالمها مــن قبــل عضــو البطاقــة.مطالبهــا
 مطالبتهــا مباشــرة إلــى شــركة أمريــكان إكســبريس الســعودية/ (ز) يجــب عليــك إبــاغ عضــو البطاقــة بــأن يقــدم مطالبتــه
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) أعضــاء البطاقــات المؤهليــن للتنــازل عــن أضــرار التصــادم (يكــون أعضــاء البطاقــات التالييــن مؤهليــن للتنــازل عــن الضــرر٣(
:)الناجــم عــن التصــادم
 أي البطاقــات الشــخصية والذهبيــة،(أ) كل أعضــاء بطاقــات الــدوالر األمريكــي والــدوالر الكنــدي ودوالر أمريــكا الالتينيــة
.)والبالتينيــة واالوبتمــا وبطاقــات الشــركة (ســوق صغيــر) ولكــن ليــس بطاقــات الشــركات الكبيــرة (ســوق كبيــر
.(ب) أي عضو بطاقة يؤجر سيارة لمدة واحد وثالثين يوماً أو أقل والذي هو مؤمن ضد السرقة واألضرار
:) السيارات المستثناة٤(
.)(أ) الشاحنات (عدا الشاحنات الصغيرة
.(ب) السيارات الخاصة باالستخدام بعيداً عن الطرق أي سيارات الدفع الرباعي
 نفقات الغير.4
إذا قمــت بتوريــد بضائــع أو خدمــات إلــى شــخص مــا غيــر عضــو البطاقــة (نفقــات طــرف ثالــث) وتــم تحميــل هــذه البضائــع
 إذا أخطــرك عضــو البطاقــة أو أخطرنــا نحــن. فعليــه تتحمــل أنــت كليــاً مخاطــرة ذلــك،والخدمــات علــى بطاقــة عضــو البطاقــة
 فيكــون لنــا الحــق فــي االســترداد الكامــل لمــا يتعلــق بهــذه،بوجــود نــزاع أو شــكوى أو استفســار بشــأن هــذه النفقــات
.المبالــغ ســواء كان هنــاك تفويــض لهــا أم ال

5. Customer Activated Terminals (CAT)
Notwithstanding the requirement to present the Card under this Agreement but still subject to all other
provisions of this Agreement, we will accept Charges that are activated at the terminal by a Cardmember
and unattended by you subject to the following terms and conditions:
(1) Authorization, including provision of the full magnetic strip datastream must be obtained for every
transaction.
(2) The Authorization and Clearing messages should be flagged with a CAT indicator.
(3) Petrol dispensers should initiate an Authorization Request for a nominal amount before any fuel is
dispensed, valid for the maximum Charge amount or as is otherwise notified to you.
(4) Cashback must not be provided through a CAT terminal.
(5) You agree that we will have the absolute right to be reimbursed by you or we can offset such amounts
due to you for any and all Charges we purchased from you that are not collectable due to fraud regardless
of whether we had notice of such defect at the time of purchase. We will have this right even if you have
received an Authorization Approval Code and have complied with all other provisions of the Terms and
Conditions.
(6) For the avoidance of doubt, CAT terminals do not include payphones.

CAT  األجهزة التي تعمل عن طريق العميل.5
مــع عــدم اإلخــال باإلجــراء الخــاص بتقديــم البطاقــة بموجــب هــذه االتفاقيــة لكــن تظــل خاضعــة لــكل النصــوص األخــرى
لهــذه االتفاقيــة فإننــا ســنقبل النفقــات التــي يتــم تنشــيطها فــي الجهــاز مــن قبــل عضــو البطاقــة ولــم تحضرهــا أنــت
:شــريطة القيــام باإلجــراءات التاليــة
.) يجب الحصول على التفويض بما فيه تقديم الشريط الممغنط الكامل بتدفق البيانات لكل صفقة تجارية1(
CAT ) رسائل التفويض يجب أن تحمل عالمة٢(
 صالحــاً ألقصــى قيمــة،) محطــات الوقــود يجــب أن تقــدم طلــب التفويــض للقيمــة االســمية قبــل ضــخ أي وقــود٣(
.للنفقــات (الموضحــة فــي اســتمارة الطلــب) أو بــأي طريقــة أخــرى يتــم إخطــارك بذلــك
CAT يجب عدم استرداد النقد من خالل جهاز
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6. Internet Orders
If you wish to accept orders over the Internet, you do so at your own risk. American Express will not be liable
for fraudulent transactions. Notwithstanding the requirement to present the Card under this Agreement,
but subject to all other provisions of this Agreement, we will accept Charges for purchases made through
electronic mail order via the Internet (“Internet Orders”) including online services, the World Wide Web
and other similar services subject to the following terms and conditions:
(1) Every Internet Order will be encrypted by you using Encryption Software (as defined below) authorized
by AESA or by the service provided by our approved agent prior to your acceptance of an Internet Order
from a Cardmember. In addition, you shall conform to our security guidelines as may be communicated
to you from time to time.
(2) You shall not send any information concerning Cardmembers via the Internet or any other electronic
mail medium.
(3) You shall obtain Authorization from us for each Charge made through an Internet Order, irrespective of
the amount thereof and record the Authorization approval code on the ROC.
(4) You shall create and maintain an ROC as provided in this Agreement, for each Internet Order, except that
the words “Internet Order” shall appear in lieu of the Cardmember’s signature, and you shall make such
record available to AESA on demand.
(5) If a Cardmember notifies you or us of a dispute, complaint or query concerning a Charge made by Internet
Order and the Cardmember denies receiving the goods or services, then in addition to any other rights we
have under the Agreement, we are entitled to Full Recourse (as defined in this Agreement) for the Charge.
(6) American Express is also entitled to Full Recourse for all Charges for which the Cardmember denies
authorizing the Charge and the Card was not produced at the time. For the avoidance of doubt, we are
entitled to Full Recourse whether or not we have given proper Authorization or approval of the Charge.
We will not have Full Recourse for such a Charge based upon a claim that the goods were not received
if you have obtained a receipt signed by an authorized person verifying the delivery of the goods to the
Cardmember’s billing address used by us.
(7) You agree that we will have the absolute right to be reimbursed by you or we can offset such amounts due
to you for any and all Charges we purchased from you that are for any reason un-collectable due to fraud
regardless of whether we had notice of such defect at the time of the purchase. We will have this right
even if you have received an Authorization approval code and have complied with all other provisions of
the Terms and Conditions.
(8) You shall display American Express identification with at least equal prominence with the names, icons
or other identifications that are displayed by you for other cards accepted by you at your Internet
Establishments.
(9) You shall conform to any additional requirement we may have from time to time for Internet Orders.
(10) You agree to provide us with one (1) month’s advance written notice of any change in your Internet
address.

س

7. Card Not Present Charges – SafeKey
We will accept Charges for Internet Orders made by Establishments participating in the American
Express SafeKey Programme subject to the requirements of Section 6 above and the following additional
requirements.
1) Implement the Safekey programme as advised by us and or provide access to the Establishment’s website
and other relevant systems to ourselves or our agent/s to implement, review or monitor the programme as
required by us, without any restrictions. It shall also positively respond to any written recommendations
of AESA that resulted from AESA’s periodic review of Company’s electronic hardware and software
pertaining to this service within a period of time not exceeding (15) days from the date of the notification.
You shall explicitly display in your website on the internet full and complete information about your
Service Establishment including but not limited to address contact number etc. the goods/services, details
and particulars of delivery, refund policy, recovery policy and procedures and other terms and conditions
and obtain Cardmembers’ consent explicitly agreeing for these terms and conditions before proceeding
with completing the transaction.
(2) Establishments participating in the SafeKey Programme must complete and maintain compliance with:
(a) SafeKey certification;
(b) the SafeKey Implementation Guide;
(c) Card Identification Digits (CID) also known as 4 digit PCSC and Automatic Address Verification (AAV) or
Address Verification Service (AVS) as notified by us from time to time;
(d) the SafeKey Logo Guidelines;
(e) a fraud to sales ratio of less than 1% on Charges containing SafeKey data or as otherwise detailed by us in
the Authorisation and submission specifications;
(f) good standing with us as reasonably determined by us; and
(g) any other requirements which we may introduce or change from time to time.
(3) The SafeKey Programme only applies to Card Not Present Charges made on Cards that are eligible for
SafeKey authentication processing, by Internet Orders through your Establishments, and that meet the
following criteria and requirements:
(a) the Charge indicates it was fully SafeKey authenticated or a SafeKey authentication was attempted;
(b) the additional SafeKey authentication data was provided in both the Authorisation request and the
submission record;
(c) the Cardmember disputed the Charge as fraud; and
(d) the Card is issued in a market specified by us to you from time to time
(4) If, at any time, you do not meet the requirements listed above, or if we receive a disproportionate number
of disputed Charges or high instance of fraud then:
(a) you must work with us to reduce the number of disputes and fraudulent transactions;
(b) we may, in our sole discretion, modify or terminate your Establishment’s participation in the SafeKey
Programme.
(5) The SafeKey Programme does not apply to disputed Charges involving any other types of disputes,
including customer service or goods or services disputes.
(6) We will not exercise Full Recourse for Charges if both the Establishment and Charge comply with the
foregoing SafeKey requirements. The SafeKey Programme does not prevent us from taking other protective
action, such as those listed in Section 22 under the main terms and conditions of this Agreement.
(7) We may suspend, terminate or modify the SafeKey Programme at any time, with or without notice to you.
We shall not be liable and shall have no obligation to you in the event we suspend, terminate or modify
the SafeKey Programme. If you do not agree with the current or modified SafeKey Programme, you must:
(a) cease participating in the SafeKey Programme;
(b) surrender your SafeKey certification status; and
(c) return or destroy all confidential information provided to you pursuant to the SafeKeyProgramme.
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8. VAT
It is the responsibility of the merchant to provide a copy of their relevant VAT certificate/s to AESA . In
the event such VAT certificate is not provided , AESA will not be responsible or liable for any financial
obligation related to the merchant’s ability to claim VAT refunds. AESA will be able to provide the VAT
Invoice with the Merchant’s VAT Registration number, only if and after such valid VAT certificate is
provided to AESA.
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 التنازل عن االتفاقية.29
يجــب عليــك عــدم التنــازل أو التعاقــد أو نقــل هــذه االتفاقيــة كليــاً أو جزئيــاً إلــى أي شــخص أو جهــة بــدون الموافقــة الكتابيــة
.المســبقة منــا
يكــون لنــا الحــق فــي التنــازل بهــذه االتفاقيــة كليــاً أو جزئيــاً أو التعاقــد مــع أي مــن الشــركات المقبوضــة لنــا أو فروعنــا أو
.التابعــة لنــا مــن خــال إخطــار مكتــوب يوجــه إليــك
 التعديل.30
خطيــاً بــأي تغييــر مــن هــذا القبيــل قبــل
 وســنعلمك،بحقنــا فــي تعديــل أي شــرط فــي هــذه االتفاقيــة فــي أي وقــت
ّ نحتفــظ
َ
حقــك
ّ  يبقــى مــن، إذا كان هنــاك أي تغييــر غيــر مقبــول منــك.نفاذ هــذا التعديــل/) يومــاً مــن تاريــخ ســريان15( خمســة عشــر
 ســيتم نشــر النســخة المحدثــة مــن هــذه االتفاقيــة. (الشــروط واإلنهــاء) أعــاه28 إنهــاء هــذه االتفاقيــة بموجــب أحــكام المــادة
 وبالتالــي تعتبــر ســارية، صفحتنــا اإللكترونيــة وســوف تحتــوي علــى أي تعديــل (تعديــات) مــن هــذا القبيــل/علــى موقعنــا
 تلقائيــاً بعــد فتــرة اإلشــعار لتســتبدل أو تحــل محــل البنــد (البنــود) الســابقة ســواء،حيــز التنفيــذ الكامــل
ّ  وتدخــل،المفعــول
كانــت أم لــم تكــن واردة فــي الشــروط واألحــكام بشــكل خطــي فــي اتفاقيــة التاجــر األصليــة التــي وقعتهــا مؤسســة
. صفحتنــا اإللكترونيــة/ أو ســبق عرضهــا علــى موقعنــا،الخدمــة
إن اســتخدامك حســاب التاجــر الخــاص بــك لتقديــم الطلبــات بعــد فتــرة اإلشــعار يعتبــر بمثابــة موافقتــك الرســمية والتامــة
. وعلــى جميــع الشــروط واألحــكام الــواردة فــي اتفاقيــة التاجــر فــي مطلــق األحــوال،علــى هــذا التعديــل
 التنازل.31
أي تخلــي أو تأخيــر فــي ممارســة أي حــق أو ســلطة أو تعويــض بموجــب هــذه االتفاقيــة أو القانــون الســاري المفعــول ال
.ـازال عنــه مــا لــم يكــن مكتوبــاً وموقعــاً منــا
ً يعتبــر تنـ
 التفويض بالتوقيع.32
تتعهــد بــأن الشــخص الــذي قــام بالتوقيــع علــى ظهــر الطلــب هــو الشــخص المفــوض بذلــك نيابــة عنــك ويلزمــك بالنصــوص
.الــواردة فــي ذلــك الطلــب وهــذه االتفاقيــة
 اإلخطارات.33
:تكون كل المراسالت مكتوبة ويجب أن ترسل كاآلتي
 فســتكون مرســلة إلــى مكتبــك الرئيســي أو المــكان الرئيســي ألعمالــك كمــا هــي محــددة فــي،(أ) إذا كانــت مرســلة إليــك
.ظهــر الطلــب
،(ب) إذا كانــت موجهــة لنــا فيجــب أن ترســل إلــى عنــوان مكتبنــا كاآلتــي أو أي عنــوان آخــر نخطــرك بــه مــن وقــت إلــى آخــر
. المملكــة العربيــة الســعودية11452  الريــاض6624 ب.شــركة أمريــكان إكســبريس الســعودية ص
(ج) يجــب علــى المؤسســة ضمــان توفيــر نســخة مــن الســجل التجــاري الخــاص بهــا وتقديمها ألمريكان إكســبريس الســعودية
خطيــا فــي
 يجــب عليــك تنبيهنــا،ـاء علــى ذلــك
ً
ً  بنـ.باإلضافــة للســجالت التأسيســية الصــادرة مــن وزارة التجــارة والصناعــة
 والمتعلقــة بالمؤسســة والتــي يتــم التســجيل فيهــا،حــال وجــود أي تغييــرات علــى التفاصيــل البنكيــة المتوفــرة لدينــا
 هــذه التغيــرات تتضمــن (تغييــر البنــك وأرقــام الحســابات والحســابات المجمــدة وتغييــر فــي.والتــي تتعلــق بإدخــاالت
.) الــخ..اســم المؤسســة واســم صاحــب الحســاب البنكــي
.(د) يجب أن تكون اإلخطارات المقدمة بإلغاء هذه االتفاقية من خالل البريد المسجل
 المعلومات.34
:ستقوم أمريكان إكسبريس ب
الموقــع علــى هــذه االتفاقيــة علــى الشــركات المنضويــة تحــت مجموعــة
ّ
) نشــر المعلومــات المتعلقــة بــك والشــخص1
أمريــكان إكســبريس العالميــة (والتــي تشــمل شــركات أخــرى تصــدر البطاقــة أو تقــدم خدمــات البطاقــة بموجــب اتفاقيــة
يعالج،خاصــة بقبــول البطاقــة) وإلــى مقدمــي الخدمــات وإلــى أي شــخص مفــوض نــك مــن أجــل إدارة وخدمــة حســابك
.ويجمــع النفقــات نــك ويديــر أي برامــج مفيــدة تكــون مدرجــاً بهــا كمشــارك فــي خدمــة البطاقــة
) اســتخدام المعلومــات الخاصــة بــك والمعلومــات المتعلقــة بكيفيــة اســتخدام البطاقــة مــن قبلــك (مــا لــم تطلــب عــدم2
اســتخدام ذلــك) مــن أجــل إعــداد قوائــم اســتخدامها ضمــن مجموعــة شــركات أمريــكان إكســبريس العالميــة والشــركات
المختــارة األخــرى بغــرض أن نقــدم نحــن أو تلــك الشــركات عروضــاً لــك (بالبريــد أو الهاتــف) عــن المنتجــات والخدمــات التــي
 المعلومــات المســتخدمة فــي إعــداد هــذه القوائــم قــد يتــم الحصــول عليهــا مــن قبلكــم أو مــن البحــث.قــد ترغــب فيهــا
أو مــن مصــادر خارجيــة أخــرى مثــل التجــار أو شــركات/واالســتطالع (الــذي قــد يتطلــب االتصــال بــك بالبريــد أو الهاتــف) و
 الرجــاء أن تكتــب لنــا علــى،أو خدمــات مناســبة/ إذا كنــت تفضــل عــدم اســتقبال عــروض خاصــة بمنتجــات و.التســويق
، – المملكــة العربيــة الســعودية11452  الريــاض6624 ب. شــركة أمريــكان إكســبريس الســعودية ص:العنــوان التالــي
.ذاكــراً اســم مؤسســتك واســمها التجــاري والرقــم التجــاري ألمريــكان إكســبريس
) تنشــر المعلومــات الخاصــة بــكل الشــركات التــي قبلــت البطاقــة علــى الــوكالء والذيــن ينوبــون عــن أمريــكان إكســبريس3
.أو إلــى أي شــخص آخــر بغــرض تحصيــل الديــون ومنــع االحتيــال
) يتــم تبــادل المعلومــات الخاصــة بالشــركة والشــخص الموقــع علــى االتفاقيــة مــع وكاالت االئتمــان والتــي قــد تشــترك4
مــع الشــركات األخــرى فــي تقييــم الطلبــات المقدمــة مــن الشــركة أو الموقــع أو أفــراد عائلــة الموقــع طلبــاً لتســهيالت
.ماليــة أو ائتمانيــة أو لمنــع الغــش أو مالحقــة المديونيــن
) القيــام بالمزيــد مــن اإلجــراءات (بمــا فيهــا االتصــال بمصرفــك) ونشــر معلوماتــك والشــخص الموقــع علــى االتفاقيــة5
.إلــى وكاالت تحصيــل الديــون والمحاميــن بغــرض تحصيــل الديــون المســتحقة ألمريــكان إكســبريس
.) تحليل معلوماتك والنفقات من أجل المساعدة في إدارة حسابك وتفويض النفقات ومنع االحتيال6
أو تســجيل اتصاالتــك الهاتفيــة المتعلقــة بذلــك مــن خــال شــركات معروفــة مختــارة مــن قبلنــا لضمــان/) مراقبــة و7
.مســتويات خدمــة وعمليــات حســاب منســقة
.) القيام بكل ما سلف ذكره في أي من األماكن الخاصة بك8
 ويشــمل هــذا معالجــة معلوماتــك فــي الواليــات.) القيــام بــكل مــا ســبق ذكــره داخــل وخــارج المملكــة العربيــة الســعودية9
 إننــا نســتخدم. قــد تنشــر أمريــكان إكســبريس معلوماتــك فــي دول أخــرى أو تمكــن الوصــول إليهــا.المتحــدة وأوروبــا
تقنيــة متطــورة وموظفيــن ذوي خبــرات ممتــازة لمســاعدتنا فــي ضمــان أن معلوماتــك يتــم معالجتهــا بطريقــة عاجلــة
.ودقيقــة وكاملــة
 قــد تكــون.إذا ســألت فســوف نخبــرك بالمعلومــات التــي نحملهــا عنــك ونقدمهــا لــك حســب القانــون واجــب التطبيــق
 يجــب.هنالــك رســوم لذلــك كمــا يســمح بهــا القانــون إذا كنــت تعتقــد أن أي معلومــات نحملهــا عنــك غيــر دقيقــة وغيــر كاملــة
المملكــة العربيــة11452 -  الريــاض6624 ب.عليــك أن تكتــب بــدون تأخيــر إلــى شــركة أمريــكان إكســبريس الســعودية – ص
 إننــا نحتفــظ بالمعلومــات. ً أي معلومــات يتضــح أنهــا غيــر دقيقــة وغيــر كاملــة ســوف يتــم تصحيحهــا فــورا.الســعودية
.الخاصــة بــك فقــط بالقــدر الــذي تكــون فيــه مالئمــة لألغــراض المذكــورة أعــاه أو كمــا يتطلــب القانــون ذلــك
 االلتزام بالقوانين.35
. والتي تتضمن أنظمة ساما،توافق على إتباع جميع القوانين واألنظمة والشروط المنطبقة عليك
 القانون المطبق.36
.تحكم هذه االتفاقية وتفسر حسب األنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية
البنود والشروط الخاصة لقبول بطاقة أمريكان إكسبريس
 االتفاقية.1

تحكم هذه البنود الشروط الخاصة (البنود والشروط الخاصة) اشتراكك في خدمات بطاقة أمريكان إكسبريس (خدمات
.البطاقة) لكل مواقعك المعتمدة من قبلنا
فــي حــال االختــاف بيــن البنــود والشــروط الخاصــة والبنــود والشــروط العامــة يعمــل بالبنــود والشــروط الخاصــة فيمــا
.يتعلــق باألمــور المتعلقــة باألعمــال التجاريــة التاليــة فقــط
:إذا كانت أعمالك تتعلق بأي من الصناعات التالية فيجب عليك االلتزام بالنصوص الواجبة التطبيق التالية
 الفنادق.1
:) التفويض1(
 يجــب عليــك الحصــول علــى تفويــض بكامــل،عندمــا يرغــب عضــو البطاقــة فــي اســتخدامها لدفــع نفقــات اإلقامــة بفنــدق
 حســب ســعر الغرفــة وعــدد األيــام التــي يتوقــع عضــو البطاقــة أن،المبلــغ المقــدر للنفقــات عنــد نــزول عضــو البطاقــة
 يجــب.)يقضيهــا فــي الفنــدق زائــداً الضرائــب والمبالــغ التبعيــة المعروفــة األخــرى (النفقــات التقديريــة للنــزول بالفنــدق
 إذا فشــلت فــي الحصــول علــى هــذا التفويــض بالنفقــات التقديريــة للنــزول.عليــك أن ال تبالــغ فــي تقديــر هــذا المبلــغ
 يكــون لنــا كامــل الحــق فــي اســترداد كامــل مبلــغ،بالفنــدق وتقدمــت بالنفقــات ورفــض عضــو البطاقــة الدفــع ألي ســبب كان
:النفقــات عنــد خــروج عضــو البطاقــة مــن الفنــدق
 ففــي هــذه الحالــة ليســت هنــاك ضــرورة% 15 (أ) إذا كانــت النفقــات النهائيــة ال تزيــد عــن نفقــات الفنــدق التقديريــة زائــد
.فــي الحصــول علــى المزيــد مــن التفويــض
 ففــي هــذه الحالــة يجــب عليــك% 15 (ب) أمــا إذا كانــت النفقــات النهائيــة تزيــد عــن نفقــات الفنــدق التقديريــة بأكثــر مــن
 إذا فشــلت فــي.الحصــول علــى تفويــض للمبلــغ اإلضافــي مــن النفقــات الــذي يزيــد عــن النفقــات التقديريــة للفنــدق
طلــب هــذا التفويــض للمبلــغ اإلضافــي أو طلبــت التفويــض للمبلــغ اإلضافــي لكــن رفــض التفويــض وأن عضــو
 فيكــون لنــا الحــق فــي اســترداد كامــل مبلــغ النفقــات الزائــد عــن،البطاقــة فشــل فــي ســداد النفقــات ألي ســبب كان
.النفقــات التقديريــة للفنــدق
“) سياسة ”عدم الحضور للفندق2(
:يجب عليك أن تقبل النفقات التي على البطاقة فقط إذا
(أ) ضمن عضو البطاقة الحجز ببطاقته أو ببطاقتها
.(ب) قمت بتسجيل رقم البطاقة وتاريخ انتهاء صالحيتها وعنوان فاتورة عضو البطاقة
(ج) كانت لك سياسة« بعدم الحضور للفندق » والتي تعكس الممارسة الشائعة في مؤسستك وطبقاً للقانون
.المعمول به وهي السياسة التي تمت التوصية بها لعضو البطاقة عند قيامه أو قيامها بالحجز
) النفقات الدورية3(
 فيجــب،فــي حالــة أن أي عضــو بطاقــة يتحمــل نفقــات فــي مؤسســتك لفتــرة زمنيــة معينــة وليــس عنــد انتهــاء فتــرة اإلقامــة
 يجــب عليــك.عليــك قبــل قبــول المعاملــة أن تتحصــل علــى التفويــض لــكل المعاملــة ســواء تخطــت الحــد األدنــى أم ال
.تقديــم نمــوذج قيــد النفقــة حســب البنــود والشــروط
) صرف الشيكات والدفعات المقدمة النقدية4(
300  يمكنــك أن تقــدم نقــداً حتــى مبلــغ ثالثمائــة دوالر.لــن نكــون مســؤولين عــن أي شــيكات يصرفهــا عضــو البطاقــة
دوالر أمريكــي لــكل إقامــة بالفنــدق لمــدة ثالثيــن يومــاً ألعضــاء البطاقــة المســجلين كنــزالء شــريطة حصولــك علــى تفويــض
.لذلــك المبلــغ الــذي ســتقدمه
 مواقف السيارات.2

. ً يجب عليك أن تقدم النفقات فورا،) إذا اتفق معك عضو البطاقة على أن يترك سيارته لديك أليام محددة1(
. ً يجب عليك أن تقدم النفقات فورا،) إذا كنت تقدم أماكن وقوف للسيارات أليام محددة2(
 يجــب عليــك أال تقــدم لنــا،) إذا كان عــدد أيــام وقــوف الســيارة غيــر معلــوم عندمــا تــرك عضــو البطاقــة ســيارته لديــك3(
.النفقــات حتــى آخــر يــوم مــن وقــوف الســيارة
.) لنا الحق في االسترداد الكامل لكل النفقات التي ال يمكننا تحصيلها بسبب االحتيال4(

 إيجار السيارات.3

 يجــب عليــك الحصــول علــى تفويــض لــكل لكامــل،) عندمــا يرغــب عضــو البطاقــة فــي اســتخدام البطاقــة لتأجيــر ســيارة1(
 تتحــدد التكلفــة التقديريــة لإليجــار مــن خــال ضــرب الســعر فــي.)القيمــة التقديريــة للنفقــة (التكلفــة التقديريــة لإليجــار
.مــدة اإليجــار الــذي حجــز بــه عضــو البطاقــة
يجــب عليــك أال تبالــغ فــي تقديــر هــذا المبلــغ كمــا يجــب عليــك عــدم زيــادة هــذا المبلــغ لتغطيــة أي ضــرر أو ســرقة محتملــة
 إذا فشــلت فــي الحصــول علــى هــذا التفويــض للتكلفــة التقديريــة لإليجــار وتقدمــت بالنفقــات وأن عضــو.للســيارة
 عنــد. فإنــه يكــون لنــا الحــق فــي االســترداد الكامــل لمبلــغ النفقــات،البطاقــة فشــل فــي ســداد النفقــات ألي ســبب كان
:عــودة الســيارة تطبــق البنــود التاليــة
 فــا تكــون هنــاك ضــرورة، مــن هــذه التكلفــة% 15 (أ) إذا كانــت النفقــات النهائيــة ال تزيــد عــن التكلفــة التقديريــة لإليجــار زائــد
.للمزيــد مــن التفويــض
 فيجــب عليــك الحصــول علــى تفويــض ألي% 15 (ب) إذا زادت النفقــات النهائيــة عــن التكلفــة التقديريــة لإليجــار بأكثــر مــن
 إذا فشــلت فــي طلــب هــذا التفويــض للمبلــغ.مبلــغ إضافــي للنفقــات التــي تزيــد عــن التكلفــة التقديريــة لإليجــار
اإلضافــي أو إذا طلبــت التفويــض للمبلــغ اإلضافــي ولكــن رفــض الطلــب وأن عضــو البطاقــة فشــل فــي دفــع النفقــات
. فيكــون لنــا الحــق فــي االســترداد الكامــل للنفقــات الزائــدة عــن التكلفــة التقديريــة لإليجــار،ألي ســبب كان
 إذا أخطرنــاك بــأن الشــركة.(ج) يكــون لنــا الحــق فــي المراقبــة الدوريــة إللتــزام المؤسســة بإجــراءات التفويــض المبينــة أعــاه
 إذا واصلــت الشــركة عــدم االلتــزام بهــذه اإلجــراءات. فإنــك تقبــل بمعالجــة عــدم االلتــزام هــذا،ال تلتــزم بهــذه اإلجــراءات
 عندهــا يكــون لنــا الحــق فــي االســترداد الكامــل،) يومــاً مــن تاريــخ اإلخطــار بعــدم االلتــزام باإلجــراءات30( بعــد ثالثيــن
. ألغــراض هــذا النــص،الخــاص بكامــل قيمــة النفقــات التــي تمــت فــي المؤسســة أثنــاء فتــرة عــدم االلتــزام المســتمر

) يعلــن ويؤكــد كل طــرف مــن أطــراف هــذه اإلتفاقيــة بــأن كل المعلومــات المقدمــة مــن قبلــه فــي هــذه اإلتفاقيــة هــي3
 إن أي مخالفــة لمــا ســبق ذكــره مــن ضمانــات وبيانــات.معلومــات حقيقيــة و صحيحــة ودقيقــة وليســت مضللــة أو خاطئــة
 ســواء بصــورة منفــردة أو مشــتركة ضــد الطــرف، مــن أي طــرف مــن أطــراف اإلتفاقيــة ســيؤدي إلــى أحقيــة الطــرف األخــر
.او األطــراف المنتهكــة
 الطابعات واألجهزة.18
تبقــى كل الطابعــات واألجهــزة المقدمــة منــا مملوكــة لنــا ويجــب عليــك أال تحــدث فيهــا أي تعديــل أو ضــرر أو تحركهــا أو
 يجــب عليــك أن. يجــب أن تخطرنــا فــوراً عــن أي عيــب أو عطــل فيهــا.تتصــرف فيهــا أو تســمح ألي طــرف ثالــث باســتخدامها
تعوضنــا عــن كل التكاليــف والمطالبــات واإلجــراءات والتعويضــات بمــا فيهــا المصاريــف القانونيــة الناشــئة عــن أو المتعلقــة
.باســتخدامك لهــا أو إســاءة اســتخدام هــذه الطابعــات واألجهــزة
 مدفوعات أعضاء البطاقة.19
أول فــي ســداد النفقــات التــي لنــا الحــق فــي
ً تســتخدم كل المبالــغ التــي نســتلمها مــن أعضــاء البطاقــة عــن النفقــات
 ثــم بعــد ذلــك تســتخدم هــذه المبالــغ فــي ســداد أي نفقــات أخــرى يكــون لنــا الحــق فــي االســترداد.االســترداد الكامــل لهــا
 فســوف، إذا ســدد لنــا عضــو البطاقــة قيمــة النفقــات التــي مارســنا مســبقاً حقنــا فــي االســترداد الكامــل لهــا.الكامــل لهــا
.تقيــد لــك بحســابك
 القيود الدائنة.20
، علــى األقــل،) يجــب أن تتــم معاملــة عائــدات الســلع والخدمــات التــي تــم شــراؤها عــن طريــق البطاقــة بأحســن طريقــة1
 يجــب عليــك أن تفصــح عــن سياســتك فــي رد.كعائــدات ســلع وخدمــات تــم شــراؤها بــأي طريقــة دفــع أو خدمــة أخــرى
.الســلع والخدمــات إلــى أعضــاء البطاقــة فــي وقــت الشــراء وبطريقــة تتالئــم مــع القانــون واجــب التطبيــق
) أي رد للنفقــات يصــدر ألي عضــو بطاقــة (قيــد دائــن) ســوف يعامــل كقيــد دائــن لحســاب عضــو البطاقــة ويجــب أن يقــدم2
 يجــب أال تقــدم القيــود الدائنــة إال إذا كانــت. ً) أيــام مــن التقريــر بــأن ذلــك القيــد الدائــن أصبــح مســتحقا7( لنــا خــال ســبعة
.متعلقــة بنفقــات ســبق تقديمهــا
) يجــب أن تقيــد القيــود الدائنــة ضمــن النمــوذج الخــاص بأمريــكان إكســبريس (نمــوذج القيــد الدائــن) ويجــب أن تقــدم لنــا3
 يجــوز أن تقــدم، ً إذا قدمــت النفقــات إلكترونيــا.فــي نفــس ملــف التقديــم لقيــود النفقــات ومجمــل قيــود النفقــات
. ًالقيــود الدائنــة إلكترونيــا
) ســوف نخصــم كامــل مبلــغ القيــود الدائنــة ناقصــاً معــدل الخصــم مــن المبالــغ المســتحقة لــك منــا تاليــاً أو نرســل لــك4
.فاتــورة بذلــك
.) يجب عليك أال ترد نقداً عن أي نفقات5
.) تعتبر القيود الدائنة قد قدمت في يوم عمل إذا تم استالمها ومعالجتها من قبلنا قبل ختام األعمال لذلك اليوم6
 النفقات المتنازع عليها.21
فــي حــال اتصالنــا بــك بخصــوص أي مطالبــة أو شــكوى أو استفســار يتعلــق بــأي نفقــات (نفقــة متنــازع عليهــا) أو تــم
إخطــارك مــن قبلنــا بأننــا مارســنا حقنــا فــي االســترداد الكامــل للنفقــات المتنــازع عليهــا بموجــب قــرار أصدرنــاه لصالــح عضــو
البطاقــة بنــاء علــى اقتناعنــا حســب المعلومــات الكافيــة التــي توفــرت لنــا لحــل النفقــة المتنــازع عليهــا فعندهــا يحــق لــك
) يومــاً مــن اتصالنــا بــك يكــون لنــا الحــق فــي االســترداد الكامــل لمبلــغ كل15( أن تقــدم لنــا رداً مكتوبــاً خــال خمســة عشــر
النفقــات المتنــازع عليهــا أو نحتفــظ بقرارنــا الســابق فــي االســترداد الكامــل لهــذه النفقــات إذا لــم تتقــدم لنــا – بنهايــة تلــك
ـامال
ً الفتــرة الزمنيــة – بـ َـرد موضوعــي الستفســارنا المتعلــق بــكل جوانــب مطالبــة وشــكوى واستفســار عضــو البطاقــة وشـ
ذلــك كافــة المســتندات التــي لديــك أو التــي كانــت لديــك ومتعلقــة بالنفقــات المتنــازع عليهــا والتــي تســاعدنا فــي حــل
 إذا اســتمر عضــو البطاقــة فــي االمتنــاع عــن دفــع هــذه النفقــات المتنــازع عليهــا علــى الرغــم مــن ردك فإننــا ســوف.النــزاع
 وتكــون لنــا.نتخــذ قــراراً نهائيــاً حــول مــن تكــون لــه األحقيــة فــي النفقــات المتنــازع عليهــا هــل هــي لــك أم لعضــو البطاقــة
 يتوجــب عليــك االحتفــاظ.الحقــوق المتعلقــة بالنفقــات المتنــازع عليهــا حســبما هــو منصــوص عليــه فــي هــذه االتفاقيــة
بجميــع الســجالت المتعلقــة بمشــترياتك ومصروفاتــك وذلــك لســنتين علــى األقــل مــن مــدة تنفيــذ العمليــة والســماح
.ألمريــكان إكســبريس الســعودية مــن فحــص وتوثيــق جميــع الســجالت
 إجراءات احترازية.22
) يكــون لنــا الحــق فــي االمتنــاع عــن دفــع أي مبلــغ لــك بموجــب هــذه االتفاقيــة أو أي اتفاقيــة أخــرى معنــا أو اتخــاذ أي إجــراء1
 إذا كان فــي رأينــا المعقــول أن هنــاك مخاطــرة بــأن تكــون غيــر قــادر وغيــر مســتعد لتنفيــذ.آخــر يعتبــر مالئمــاً مــن قبلنــا
:التزاماتــك التعاقديــة لنــا الــواردة فــي هــذه االتفاقيــة أو االتفاقيــة التــي مــع عضــو البطاقــة يكــون لنــا الحــق باآلتــي
.(أ) تعديل خطة الدفع لك
.(ب) القيام باالسترداد الكامل ألي نفقة متنازع عليها دون الحاجة إلى إرسال إخطار أوال بهذه النفقة المتنازع عليها
.(ج) تعليق أو وقف أي دفعات لك
.(د) تقديم إجراءات تفويض جديدة
(ه) إذا اشــتبهت بــأي عمليــة امتنــع عــن دفــع أي مبالــغ مســتحقة علــى مؤسســتك حتــى ننتهــي مــن تحقيقاتنــا الداخليــة أو
.حتــى تنتهــي فتــرة نــزاع عضــو البطاقــة
 باإلضافــة إلــى حقنــا الكامــل، ً) يومــا30( ) فــي حالــة أظهــر حســابك معنــا رصيــد مديونيــة وتعثــر ســدادها لمــدة ثالثيــن2
 يحــق لنــا إحالــة حســابك إلــى طــرف ثالــث (قــد يكــون مكتــب محامــاة) بغــرض تحصيــل،أو/ أعــاه و8 المذكــور فــي الفقــرة
.الديــون ومطالبتــك برســوم إحالــة ورد كل المصروفــات
 التفويض.23
يجب عليك أن تعوض وتحمي أمريكان إكسبريس والشركات التابعة لها وحملة التراخيص وحلفاؤها والمتنازل لهم
 مــن أي تكاليــف ومطالبــات وإجــراءات وطلبــات (بمــا فيهــا التكاليــف القانونيــة المعقولــة) الناشــئة عــن أو المتعلقــة،منهــا
:ب
.) أي مشتريات لسلع أو خدمات تشكل النفقة1
.) أي ترويج أو تسويق ألي سلع أو خدمات مباعة من قبلكم2
.) أي إخالل منك أو موظفيك أو وكالئك أو مقاوليك لهذه االتفاقية3
.) أي فعل أو امتناع يتم عمداً أو بطيش أو إهمال منك أو موظفيك أو وكالئك أو مقاوليك4
.) أي مخالفة منك أو موظفيك أو وكالئك أو مقاوليك ألي قوانين أو لوائح واجبة التطبيق5
 حدود المسؤولية.24
:مسؤول لدى اآلخر عن
ً
) ال يكون أي طرف منا24( باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه المادة
 ال يشمل هذا التحديد األضرار التي لم يعوض. كيفما حدثت، أو خاصة من أي نوع،(أ) أي أضرار تبعية أو غير مباشرة
ويحمي أي واحد منا فيها اآلخر
 بما فيها بدون،(ب) أي تكاليف وتعويضات ومصروفات ناشئة عن تأخيرات أو إجراءات أو مشاكل يسببها طرف ثالث
تحديــد أي شــركة اتصــاالت أو شــبكة مصرفيــة فلــن نكــون مســؤولين لديــك عــن أي عطــل أو تأخيــر فــي معالجــة جهــاز نقطــة
 ال يكــون لهــذا تأثيــر علــى،البيــع أو معــدات مماثلــة نقــوم بتشــغيلها نحــن أو اآلخــرون والتــي تكــون خــارج نطــاق ســيطرتنا
. هــذا النــص يســري حتــى بعــد إلغــاء هــذه االتفاقيــة.حقوقنــا فــي االســترداد الكامــل عمــاً بهــذه االتفاقيــة
 عروض الدعاية واإلعالن.25
،يجــب عليــك أن تعــرض عالمتنــا أو الصــور المنســوخة أو العالمــات المميــزة األخــرى فــي أماكــن بــارزة بمؤسســتك
والتــي قــد تشــمل ولكــن ال تقتصــر علــى صناديــق مليئــة بنمــاذج اســتمارات الطلــب للبطاقــة وصــوراً منســوخة ألمريــكان
 تُ ــزال هــذه العالمــات والصــور المنســوخة والعالمــات المميــزة األخــرى فــوراً عندمــا تتوقــف عــن المشــاركة فــي.إكســبريس
.خدمــة البطاقــة ألي ســبب كان
 عالمات الخدمة والعالمات التجارية.26
ال يمكــن للمؤسســة اســتعمال اســم «أمريــكان إكســبريس الســعودية» أو عالمتهــا التجاريــة أو عالمــات الخدمــة أو عالمــات
 ســيكون، عنــد الحصــول علــى الموافقــة.الملكيــة بــدون موافقــة نصيــة مســبقة مــن أمريــكان إكســبريس الســعودية
ُ
 وقائمــة،االســتعمال محــدود جــداً وذلــك تبعــاً لشــروط وأحــكام العالمــة التجاريــة الخاصــة بأمريــكان إكســبريس الســعودية
 ســتقوم المؤسســة بتوفيــر الشــعارات واألســماء والعالمــات. ًقنــوات االتصــال الخاصــة بالحملــة والموافــق عليهــا مســبقا
التجاريــة وعالمــات الخدمــة أو أي عالمــات ُملكيــة أخــرى؛ وتمتلــك أمريــكان إكســبريس الســعودية الحــق الســتخدام العالمــة
التجاريــة الخاصــة بالمؤسســة بشــكل منفــرد أو مــن ضمــن مجموعــة وتعريــف أعضــاء بطاقــات أمريــكان إكســبريس
 إال، مــن خــال قنــوات االتصــال المتوفــرة بــدون الحاجــة للحصــول علــى موافقــة مســبقة مــن المؤسســة،الســعودية بهــا
.فــي حالــة تقديــم عــرض مســتقل جديــد
 السرية.27
) يجــب عليــك أن تحافــظ علــى ســرية المعلومــات التــي تتلقاهــا منــا والتــي ال تتوفــر للعامــة وتحافــظ علــى ســرية هــذه1
 يجــب عليــك أن تتخــذ. معــدل الخصــم الخــاص بــك، بــدون تحديــد، بمــا فيهــا،االتفاقيــة والبنــود والشــروط التــي تحويهــا
كافــة اإلجــراءات الكفيلــة بمنــع انتقــال أو إفشــاء المعلومــات المتعلقــة بعضــو البطاقــة ألي طــرف ثالــث ولــن تصــور أو
.تنســخ نســخة ثانيــة أو تخــزن بــأي شــكل أســماء أو عناويــن أعضــاء البطاقــة ألي ســبب كان تجنبــاً للشــك
) يجــب عليــك حمايــة المعلومــات والتفاصيــل المتعلقــة بأعضــاء بطاقاتنــا والحفــاظ علــى الســرية التامــة لجميــع مــا يخــص2
) وبرنامــجSSL(  بروتكــول نظــام الحمايــة:رمــوز االنترنــت الســرية الخاصــة بالعمليــات المصرفيــة عــن طريــق االنترنــت مثــل
 يجــب اســتعمال وســائل الحمايــة المناســبة ووســيلة الحصــول علــى، بــت وفــي حــال عــدم وجــود أي اتصــال لالنترنــت128
 علــى المؤسســة أن تتكفــل بشــكل كلــي بعمالئهــا فــي حالــة وجــود مخالفــة مــن أي نــوع وبــدون.المعلومــات األنســب
.أن أي مســؤولية علــى أمريــكان إكســبريس الســعودية
) كذلــك يطلــب منــك إخطارنــا علــى الفــور أو بوقــت الحــق ال يتعــدى األربــع وعشــرون ســاعة مــن اكتشــاف أي تســوية3
.مشــبوهة أو مؤكــدة فــي مؤسســتك أو بمــزود الخدمــة
.) سوف تبقى نافذة بعد إلغاء أو انتهاء هذه االتفاقية27( ) االلتزامات الواردة في هذه المادة4
 بداية سريان االتفاقية وإلغائها.28
تعتبــر هــذه االتفاقيــة قــد أبرمــت فــي المملكــة العربيــة الســعودية و يبــدأ ســريانها مــن تاريــخ إنشــاء حســاب لكــم على شــبكة
أمريــكان إكســبريس وتســتمر فــي الســريان بعــد ذلــك التاريــخ مــا لــم وحتــى يلغيهــا أحــد الطرفيــن مــن خــال إخطــار مكتــوب ال
: أو مــا لــم يتــم إلغاؤهــا فــي الحــاالت التاليــة،) يومــاً يوجــه إلــى الطــرف اآلخــر30( يقــل عــن ثالثيــن
)30( ) إذا قصــر أحــد األطــراف فــي تنفيــذ التزاماتــه تقصيــراً جســيماً وفشــل فــي معالجــة هــذا التقصيــر خــال ثالثيــن1
 يجــوز للطــرف غيــر المقصــر أن يلغــي هــذه،يومــاً مــن اســتالمه إخطــاراً مكتوبــاً مــن الطــرف اآلخــر محــدداً هــذا التقصيــر
.االتفاقيــة فــوراً مــن خــال إخطــار مكتــوب
:) إذا2
تنــازل لصالــح
ً
(أ) أصبحــت معســراً أو دخلــت فــي حالــة إفــاس أو وضعــت أموالــك تحــت الحراســة أو اإلدارة أو أجريــت
.الدائنيــن عمومــاً وتــم التحقيــق مــن هــذا مــن قبلــك وإشــعارنا بــه
.(ب) صدر عليك حكم بالتنفيذ أو الحجز أو استرداد حيازة أو غلق رهن على كل أو تقريباً كل ممتلكاتك
.(ج) توقفت عن كل أو جزء أساسي من أعمالك أو معامالتك التجارية
.(د) تعرضت إلى عملية اندماج أو تغيير أساسي في الملكية أو قيادة أعمالك
(ه) إذا حدثــت حالــة أو مجموعــة حــاالت ســواء كانــت متعلقــة أو غيــر متعلقــة والتــي فــي رأينــا قــد تؤثــر علــى اســتعدادك
 فــي هــذه الحالــة فــإن.بالوفــاء بــأي مــن التزاماتــك الــواردة فــي هــذه االتفاقيــة أو ألعضــاء البطاقــة محــل الســؤال عليــه
 ويكــون لنــا. ًاالتفاقيــة تصبــح الغيــة تلقائيــاً وتصبــح كل الديــون وااللتزامــات الواجبــة لنــا مســتحقة وواجبــة الســداد فــورا
أو اتخــاذ إجــراء آخــر يكــون لنــا الحــق فيــه بموجــب هــذه االتفاقيــة أو/الحــق فــي الخصــم مــن المبالــغ المســتحقة لكــم و
.بموجــب القانــون الســاري المفعــول
.) أعاله2( ) يجب عليك أن تبلغنا فور حدوث أي من الحاالت المذكورة في الفقرات (أ) إلى (هـ) من المادة3
.) تسري إخطارات إلغاء االتفاقية فوراً عند استالمها4
: ) يجب عليك بعد اإللغاء مباشرة5
.(أ) إزالة اسمنا والعالمات التجارية وعالمات ملكية أخرى ومواد ومعدات وأن تنتظر تعليماتنا بكيفية التصرف فيها
.(ب) أن تقدم كل النفقات واالئتمانات التي تمت قبل إلغاء االتفاقية
) تكــون الحقــوق وااللتزامــات المتعلقــة بهــذه النفقــات التــي تمــت قبــل ســريان تاريــخ اإللغــاء لهــذه االتفاقيــة واجبــة6
.التطبيــق علــى هــذه النفقــات ســواء تمــت معالجتهــا مــن قبلنــا قبــل أو بعــد اإللغــاء
) تبقــى كل االلتزمــات والحقــوق ذات الطبيعــة المســتمرة شــاملة وال تقتصــر علــى االســترداد الكامــل ســارية ونافــذة7
.بعــد إلغــاء وانتهــاء هــذه االتفاقيــة

jointly and severally, against the breaching Party(ies).
18. Imprinters and Terminals
All imprinters or terminals supplied by us to you remain our property and you shall not alter, damage, move
or dispose of same, or permit any third party to use same. You shall notify us immediately of any defect or
fault therein. You shall indemnify us against all costs, claims, proceedings and damages, including legal costs
arising out of or in connection to your use, no-use or abuse of said imprinters or terminals.
19. Applying Cardmember Payments
All payments we receive from Cardmembers for Charges will be used to satisfy any Charges for which we do
not have Full Recourse. Payments will then be applied to any charges for which we do have Full Recourse. If
the Cardmember pays us for Charges for which we have already exercised our right to Full Recourse, we will
credit you with the relevant amounts.
20. Credits
1) Returns of goods or services purchased with the Card shall be treated in at least as favorable a manner
as returns of goods or services purchased by any other payment method or service. You must disclose
your refund policy to Cardmembers at the time of the purchase and in a manner that complies with the
applicable law.
2) Any refund issued to the Cardmember (“Credit”) shall be processed as credit to that Cardmember’s Card
Account and shall be submitted to us within seven (7) days of determining that the Credit is due. Credits
shall not be submitted unless they relate to previously submitted Charges.
3) Credits shall be recorded on an American Express Credit Record (“Credit Record”) and shall be submitted
to us in the same submission file as your ROC’s and SOC’s. If you already submit Charges electronically, you
may submit Credits electronically.
4) We shall deduct the full amount of the Credit less the Discount Rate from subsequent payments due from
us or shall bill you for that Credit.
5) You shall not give cash refunds for Charges.
6) Credits will be deemed submitted on a business day if received and processed by us prior to the close of
business for that day.
21. Disputed Charges
If we contact you regarding a claim, complaint or question about any Charge (Disputed Charge) or notify you
that we have exercised our right to Full Recourse on a Disputed Charge (by resolving that Disputed Charge in
favor of the Cardmember based on a determination by us that we have obtained sufficient information to
resolve such Disputed Charge), then you shall have up to fifteen (15) calendar days after we contact you to
provide a written response to us. We will have Full Recourse for the amount of each such Disputed Charge
or retain our previous decision to exercise Full Recourse for such Disputed Charge if, by the end of that
time period, you have not provided us with a written substantive response to our inquiry that addresses all
aspects of the Cardmember’s claim, complaint or question and includes all documentation as to whether
the Disputed Charge should be resolved in favor of the Cardmember or you. We shall have rights relating to
Disputed Charge as provided elsewhere in this Agreement. You shall retain all records pertaining to purchases
and credits for a minimum of two years from the transaction date thereof and permit AESA to examine and
verify same at any reasonable time.
22. Security
1) We shall be entitled to withhold from you any payment due under this Agreement or any other agreement
you have with us, or take any other action deemed appropriate by us if, in our reasonably exercised
judgment, there is a risk that you will be unable or unwilling to perform your contractual obligations to us
under this Agreement or under the agreement you have with the Cardmember. In particular, but without
limitation, we shall be entitled to:
i) change your payment plan;
ii) exercise Full Recourse for any Disputed Charge without first sending notice of such Disputed Charge;
iii) suspend or stop any payments to you;
iv) introduce additional Auhtorization procedures; and
v) hold any payment due to your Establishment for any suspicious transaction until our internal investigations
are completed or until the Cardmember’s dispute period is over.
2) In the event your account with us show a debit balance and in case you did not pay that debit balance
within thirty (30) days, in addition to our Full Recourse mentioned in Section 8 above, we shall be entitled
to refer your account to a third party (which may be a firm of lawyers) for collection and to charge you a
referral fee and all associated costs.
23. Indemnity
You shall indemnify and hold harmless AESA, its holdings, subsidiary affiliate companies, successors and
assign from any cost, claim, proceeding and demand (including reasonable legal costs) arising out of or in
connection with:
1) any Charge of the goods or services comprising the Charge;
2) any promotion or marketing of any goods or services sold by you;
3) any breach by you, your employees, agents or contractors of this Agreement;
4) any act or omission done willfully, recklessly or negligently by you, your employees, agents or contractors;
and
5) any violation by you, your employees, agents or contractors of any applicable laws or regulations.
24. Limitation of Liability
Except as otherwise expressly provided in Section 24, neither of us will be liable to the other for:
(i) any incidental, indirect, consequential or special damages of any kind, however arising. This limitation shall
not apply to damages for which either of us has indemnified the other; and
(ii) any cost, damage or expense arising from delays, actions or problems caused by any third party, including
without limitation any telecommunications carrier or banking system. We shall not be liable to you for
failure of, or delay in processing through any POS terminal or similar equipment operated by us or others,
which are beyond our reasonable control. This has no effect on our rights to Full Recourse pursuant to this
Agreement. This provision survives termination of this Agreement.
25. Advertising Displays
You shall display our signs, decals or other identification prominently at the Establishment, which may
include, but not be limited to, “Take-One” containers filled with Card application forms and American Express
decals. Said signs, decals and other identification shall be removed immediately when this Agreement is
terminated.
26. Service Marks and Trademarks
The Establishment shall not use AESA name, trademarks, service marks or other proprietary marks without
AESA prior written consent. When consent is obtained, usage shall be in strict accordance with AESA
brand guidelines and in the pre-approved communication channel list defined for the campaign. The
Establishment shall provide AESA with logos, names, trademarks, service marks or other proprietary marks,
and AESA reserves the right to communicate and promote the Establishment brand solely or within a group
communication to AESA Cardmembers by all or any available communication channel without the need of
obtaining prior approvals from the Establishment except when a specific and standalone promotion has
been designed..
27. Confidentiality
1) You shall keep confidential any information you receive from us that is not publicly available and this
Agreement and its Terms and Conditions, including, without limitation, your Discount Rate. You shall take
all steps necessary to prevent the transfer or disclosure of Cardmember information to any third party
and will not copy, reproduce or store in any form the names and addresses of Cardmembers for any
purpose whatsoever.
2) You shall protect the information and the particulars pertaining to our card members and maintain the
confidentiality by all means including the use of the codes of the internet for internet transactions e.g.
the protocol of the system protection (SSL) and a 128- bit software and in case of operation off-line, the
appropriate privacy and the proper means of information shall be used The Service establishment shall
be fully and solely responsible towards its customers in case of a breach thereof or a default therein and
without any responsibility on the part of AESA.
3) Further, you are requested to notify AESA immediately, and in no case later than twenty-four (24) hours
after discovery of any suspected or confirmed data compromise at your Establishment or your service
provider.
4) For the avoidance of doubt, the obligation of this Section 27 shall survive the termination or expiration
of this Agreement.
28. Term and Termination
This Agreement shall be deemed to have been concluded in Saudi Arabia and shall commence on the date
your Establishment’s account was set up on the American Express system and shall continue thereafter unless
and until terminated by either party giving not less than thirty (30) days written notice to the other party or
unless terminated under the following circumstances:
1) Either party materially breaches its obligations and fails to remedy such a breach within thirty (30) days
after written notice from the other party specifying such a breach, then the party not in breach may
terminate this Agreement immediately by written notice;
2) If:
(i) you become insolvent or enter bankruptcy, receivership or administration, or make an assignment for
the benefit of creditors generally and we have all evidence proving this situation and notify you of them;
(ii) you suffer an execution, attachment, repossession of or foreclosure on all or substantially all of your
assets;
(iii) you cease all or a substantial portion of your business or operations;
(iv) you undergo a merger or substantial change in ownership or control; or
(v) any event occurs, or series of events occur, whether related or not, which in our opinion may affect your
willingness to comply with any of your obligations under this Agreement or to the Cardmember(s) in
question; then in such an event this Agreement shall terminate automatically and all debts and obligations
owed to us shall be deemed immediately due and payable. We shall be entitled to maintain a reserve from
payments due to you and/or take such other action as we may be entitled to under this Agreement of
under applicable law or equity;
3) You shall notify us immediately of the occurrence of any of the events described in Subsection 2 (i) to
(v) above;
4) Notices of termination shall be effective immediately upon receipt thereof;
5) Immediately upon termination, you shall:
(i) remove our name, trademarks, service marks and other proprietary marks, materials and the equivalent,
and await our instructions as to the disposal thereof; and
(ii) submit all Charges and Credits incurred prior to termination;
6) The rights and obligations with respect to Charges made prior to the effective date of the termination
of this Agreement are applicable to such Charges, whether processed by us before or after termination;
7) All obligations and rights of a continuing nature including, but not limited to, Full Recourse shall survive
termination or expiry of this Agreement.
29. Assignment
You shall not assign, subcontract or transfer this Agreement in whole or in part to any person or entity
without our prior written consent. We shall be entitled to assign or subcontract this Agreement in whole or

in part to any of our holdings, subsidiary or affiliate companies upon written notice to you.
30. Amendment
We shall be entitled to amend any term of this Agreement at any time. We shall give you notice in writing of
any such change fifteen (15) days prior to the effective date thereof. If any change is not acceptable to you,
you shall be entitled to terminate this Agreement under the provision of Section 28 (Terms and Termination)
above. The up-to-date version of this Agreement will be displayed on our website/page and will contain any
such amendment(s), and shall therefore be deemed valid, entering into full effect, automatically after the
notice period replacing and superseding the previous provision(s) whether or not contained in the Terms
and Conditions in written form in the original Merchant Agreement signed by the service Establishment,
or previously displayed on our website/page. The use of your Merchant Account for submissions after the
notice period shall be deemed as your formal and absolute acceptance for such amendment, and all Terms
and Conditions of the Merchant Agreement in all cases.
31. Waiver
Any failure or delay by enforcing any right, power or remedy under this Agreement or applicable law shall not
be deemed a waiver thereof unless in writing signed by us.
32. Authority to Sign
You represent that the individual signing the Application overleaf is duly authorized on behalf of the
Establishment to so sign and bind the Establishment to the provisions thereof and hereof.
33. Notices
All communications shall be in writing and shall be sent as follows:
a) If to you, then at your head office or principal place of business as specified on the Application overleaf.
b) If to us, then to our office address as follows or such other address notified to you by us from time to time:
American Express Saudi Arabia, P.O. Box 6624, Riyadh 11452, Saudi Arabia.
(c)The Service Establishment shall ensure in all cases that AESA is provided an up to date copy of the Service
Establishment’s commercial registration certificate, and constitutive documents, as issued by the Ministry
of Commerce and Industry. In this respect you should also notify us in writing if there are any changes to
any of your bank account details provided to us, for any account relevant to your Service Establishment
though which you make your submissions, for the settlement of such submissions, including but not
limited to change of banks, account numbers, account frozen, change in Establishment Name or bank
accountnameetc.
d) Notices of termination of this Agreement by you shall be sent by registered mail.
34. Information
American Express will:
1) Disclose information about the Establishment and the Signer of this Agreement to companies within
American Express Group of companies worldwide (which shall include, other organizations who issue the
Card or operate the Card Services under an agreement for the acceptance of the Card) and to our suppliers
and any person authorized by you, in order to administer and service your account, process and collect
Charges at your Establishment and manage any benefit programmes in which you may be enrolled as a
participant in the Card Service.
2) Use information about you and information about how the Card is used at your Establishment (unless
you ask us not to) to develop lists for use within the American Express Group of Companies worldwide
and other select companies in order that we or these companies may develop or make offers to you (by
mail or telephone) of products and services in which you may be interested. The information used to
develop these lists may be obtained from your Application, from surveys and research (which may involve
contacting you by mail or telephone) and/or from other external sources such as merchants or marketing
organizations.
3) Disclose information concerning all Establishments that accept the Card to agents or sub-contractors of
American Express or to any other person for the collection of debts and the prevention of fraud.
4) Exchange information about the Establishment and the Signer of this Agreement with credit reference
agencies that may be shared with other organizations in assessing applications from the Establishment,
the Signer, and members of the Signer’s household for other financial/credit facilities or for preventing
fraud or tracing debtors;
5) Carry out further checks (including contacting your Establishment’s bank or building society) and disclosing
information about the Establishment and the Signer of the Agreement to collection agencies and lawyers
for the purpose of collecting debts due to American Express;
6) Analyze information about the Establishment and Charges to assist in managing the Establishment’s
account and authorizing Charges and to prevent fraud;
7) Monitor and/or record your telephone calls to us, either ourselves or by reputable organizations selected
by us, to ensure consistent servicing levels and account operation;
8) Undertake all of the above in respect of any of your Establishment’s locations; and
9) Undertake all of the above within and outside Saudi Arabia. This includes processing your information in
the USA and Europe. American Express may also disclose your information to, or access your information
in other countries. We use advanced technology and well-defined employee practices to help ensure
that your information is processed promptly, accurately and completely. If you ask, we will tell you what
information we hold about you and provide it to you in accordance with applicable law. There may be a
charge for this, as permitted by law. If you believe that any information we hold about you is incorrect or
incomplete, you should write without delay to American Express Saudi Arabia, P.O. Box 6624, Riyadh 11452,
Saudi Arabia. Any information that is found to be incorrect or incomplete will be corrected promptly. We
keep information about you for so long as is appropriate for the above (under Section 34) purposes or as
required by law.
35. Compliance with Laws
You agree to comply with all laws, regulations and rules applicable to you, including the SAMA regulations.
36. Governing Law
This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of Saudi Arabia.
SPECIAL TERMS AND CONDITIONS FOR ACCEPTANCE OF THE AMERICAN EXPRESS CARD
Agreement
These special terms and conditions (“Special Terms and Conditions”) govern your Establishment’s participation
in the American Express Card Service (the “Card Service”) for all your locations that are approved by us. In
the event of conflict between the Special Terms and Conditions and the General Terms and Conditions, the
former shall prevail over the latter with respect to the following relevant businesses or matters only.
If you are engaged in any of the following industries you must comply with the following applicable
provisions:
1. Lodging
(1) Authorization
When a Cardmember wishes to use the Card to pay for a lodging stay at the time of check-in, you will obtain
Authorization for the full estimated amount of the Charge, based upon the room rate and the number of days
that the Cardmember expects to stay, plus taxes and other known ancillary amounts (“Estimated Lodging
Charge”). You shall not overestimate this amount. If you fail to obtain such Authorization for the Estimated
Lodging Charge, and submit the Charge, and the Cardmember fails to pay the Charge for any reason, we shall
have Full Recourse for the full amount of the Charge. Upon check-out:
(i) if the final charge is no greater than the Estimated Lodging Charge plus 15%, then no further Authorization
is necessary; and
(ii) if the final charge is greater than the Estimated Lodging Charge by more than 15%, then you will obtain
Authorization for any additional amount of the Charge that is greater than the Estimated Lodging Charge.
If you fail to request Authorization, such as requesting Authorization for an additional amount, but
Authorization is declined, and the Cardmember fails to pay the Charge for any reason, we will have Full
Recourse for the full amount of the Charge in excess of the Estimated Lodging Charge.
(2) No Show
You will accept Charges on the Card only if:
(i) the Cardmember has guaranteed the reservation with his/her Card;
(ii) you have recorded the Card number, its expiry date and the Cardmember’s billing address; and
(iii) you have a documented “No Show” policy that reflects common practice in your business and is in
accordance with the prevailing law, and which policy has been advised to the Cardmember at the time
he/she makes the reservation.
(3) Periodic Charges
In the case of any Cardmember who incurs Charges at your Establishment over a period of time rather than
at the end of the stay, you shall obtain, before accepting the Charge, Authorization for each Charge whether
or not it exceeds the Floor Limit. You shall submit the ROC in accordance to the Terms and Conditions.
(4) Cheque and cash advance
We will not be held responsible for any cheques cashed by the Cardmember. You can accept up to three
hundred dollars US$ 300 in cash per stay at the hotel for a period of thirty days from Cardmembers
registered as guests, provided you have the authorization for the amount submitted.
2. Parking
(1) If a Cardmember agrees to leave their motor vehicle with you for an agreed upon specific number of days,
you must submit the Charge immediately.
(2) Where you provide a parking pass for a pre-determined number of days, you must submit the Charge
immediately.
(3) Where the number of parking days is not known when the Cardmember leaves the motor vehicle with you,
you shall not submit the Charge to us until the last day of parking.
(4) We are entitled to Full Recourse for all Charges that we are unable to collect due to fraud.
3. Car Hire
(1) When a Cardmember wishes to use the Card to hire a vehicle, you shall obtain Authorization for the
full estimated amount of the Charge (“Estimated Rental Charge”). The Estimated Rental Charge shall
be determined by multiplying the rate by the rental period reserved by the Cardmember. You shall not
overestimate this amount and shall not include an amount for any possible damage to or theft of the
vehicle. If you fail to obtain such Authorization for the Estimated Rental Charge and submit the Charge,
and the Cardmember fails to pay the Charge for any reason, we shall have Full Recourse for the full amount
of the Charge. Upon return of the vehicle, the following terms shall apply:
(i) If the final Charge is no greater than the Estimated Rental Charge plus 15% of such a Charge, no further
Authorization shall be necessary;
(ii) If the final Charge is greater than the Estimated Rental Charge by more than 15%, you shall obtain
Authorization for any additional amount of the Charge, which is greater than the Estimated Rental Charge.
If you fail to request such Authorization for the additional amount, or you request Authorization for the
additional amount but Authorization is declined, and the Cardmember fails to pay the Charge for any
reason, we shall have Full Recourse for the full amount of the Charge in excess of the Estimated Rental
Charge; and
(iii) We have the right to periodically monitor your Establishment’s compliance with the Authorization
procedures set forth above. If we notify you that your Establishment is not complying with these
procedures, you agree to rectify such non-compliance. If, after thirty (30) days from the date you were
notified of the non-compliance, your Establishment continues to fail to comply with these procedures,
then we shall have Full Recourse for the full amount of any Charge made at your Establishment during such
period on continued non-compliance. For the purposes of this provision, “non-compliance” shall occur
when more than five percent (5%) of your Establishment’s Authorizations or more than five percent (5%) of

your Authorizations, do not comply with these Authorization procedures.
(2) Collision Damage Waiver
When renting out a vehicle to a Cardmember who is eligible for the Collision Damage Waiver benefit, the
following procedures shall be followed:
(i) You shall contact us for Authorization and obtain Authorization for the Estimated Rental Charge only.
(ii) You shall submit the Rental Charge in accordance with the General Terms and Conditions if the vehicle is
returned to you undamaged.
(iii) If the vehicle is returned damaged, you shall submit the Rental Charge in accordance with the General
Terms and Conditions and carry out the following procedure:
(a) Obtain a written agreement of responsibility for the damage from the Cardmember using your own
damage report form;
(b) Give the Cardmember an estimate for repair of the damage, or send it to him/her if he/she is not present
at the time of the vehicle’s return; and
(c) Either submit to us a Charge for a reasonable estimate for repair or submit a final Charge when the repair
costs are known.
(iv) A Charge submitted to us in accordance with the procedure in (ii) above is limited to five hundred US
Dollars (US$ 500) total for all claims in respect of administration fees, storage, towing or loss of use.
(v) Where a reasonable estimate for repair has been submitted, you shall obtain additional Authorization if
the final Charge exceeds the estimate by more than ten percent (10%).
(vi) You shall support all Charges with documentary evidence to the Cardmember as they occur to enable
the Cardmember to make his/her own claim. Copies of all supporting documentation shall be retained by
you in case of non-receipt by the Cardmember.
(vii) You shall advise the Cardmember to submit his/her claim directly to: American Express Saudi Arabia, P.O.
Box 6624, Riyadh 11452, Saudi Arabia.
(3) Cardmember Eligibility
The following Cardmembers are eligible for Collision Damage Waiver:
(i) All holders of US Dollar, Canadian Dollar and Latin American Dollar Cards, i.e. Personal, Gold, Platinum,
Optima and Company (“small market”), but not Corporate Card (“large market”); and
(ii) Any Cardmember renting a vehicle for thirty-one (31) days or less and who is covered for theft or damage.
(4) Vehicle Exclusions:
(i) Vans (except mini vans); and
(ii) Vehicles for off-road use, i.e. 4-wheel drive.
4. Third Party Charges
If you supply goods or services to someone other than the Cardmember (“Third Party Charges”) and such
goods or services are charged to the Cardmember’s Card, then you do so entirely at your own risk. If the
Cardmember notifies you or us of a dispute, complaint or query concerning the Charge, we shall have the
right of Full Recourse in respect of such payment, whether Authorization was obtained or not.

) مــن تفويضــات المؤسســة أو أكثــر مــن%5( فــإن «عــدم االلتــزام» يحــدث عندمــا ال تلتــزم نســبة خمســة فــي المائــة
.) مــن تفويضاتكــم لــم تلتــزم بإجــراءات التفويــض%5( خمســة فــي المئــة
) التنــازل عــن الضــرر الناجــم عــن التصــادم عنــد تأجيــر ســيارة إلــى عضــو البطاقــة المســتحق لالنتفــاع بالتنــازل عــن الضــرر2(
:الناجــم عــن التصــادم يجــب اتبــاع اإلجــراءات التاليــة
.(أ) يجب االتصال بنا للتفويض والحصول على التفويض بالتكلفة التقديرية لاليجار فقط
. إذا تم إرجاع السيارة لك بدون عطب بها.(ب) يجب عليك أن تقدم نفقات اإليجار حسب البنود والشروط العامة
 فيجــب عليــك أن تقــدم تكلفــة اإليجــار حســب البنــود والشــروط العامــة والقيــام،(ج) إذا أرجعــت الســيارة وهــي معطوبــة
:باإلجــراءات التاليــة
) الحصــول علــى إقــرار مكتــوب بالمســؤولية عــن العطــب الــذي حــدث للســيارة مــن قبــل عضــو البطاقــة مــن خــال اســتخدام١(
.النمــوذج الخــاص بــك للتقريــر عــن الضــرر
) أن تقــدم لعضــو البطاقــة تقديــراً إلصــاح العطــب أو الضــرر أو أن ترســله إليــه أو إليهــا إذا كان هــو أو هــي غيــر موجوديــن٢(
.عنــد رجــوع الســيارة
.) إما أن تقدم لنا تكلفة تقديرية معقولة لعملية االصاح أو تقدم لنا تكلفة نهائية عندما يتم معرفة تكلفة االصالح٣(
) أعــاه بمبلــغ إجمالــي قــدره خمســمائة دوالرأمريكــي3( (د) تحــدد النفقــات المقدمــة لنــا حســب اإلجــراء المذكــور فــي الفقــرة
. دوالر) لــكل المطالبــات الخاصــة بالرســوم اإلداريــة والتخزيــن وســحب الســيارة أو عــدم صالحيتها لالســتعمال500(
 يجــب عليــك أن تحصــل علــى تفويــض إضافــي إذا زادت التكلفــة،(هـــ) عندمــا تقــدم تقديــرات معقولــة الصــاح الســيارة
.)10( النهائيــة عــن التقديــرات بأكثــر مــن عشــرة فــي المائــة
/(و) يجــب عليــك أن تدعــم كل النفقــات كمــا تحــدث بمســتندات مؤيــدة إلــى عضــو البطاقــة لمســاعدته فــي إعــداد مطالبــه
. تحتفــظ بــكل نســخ المســتندات المؤيــدة فــي حالــة عــدم اســتالمها مــن قبــل عضــو البطاقــة.مطالبهــا
 مطالبتهــا مباشــرة إلــى شــركة أمريــكان إكســبريس الســعودية/ (ز) يجــب عليــك إبــاغ عضــو البطاقــة بــأن يقــدم مطالبتــه
. المملكــة العربيــة الســعودية11452  الريــاض6624 ب.ص
) أعضــاء البطاقــات المؤهليــن للتنــازل عــن أضــرار التصــادم (يكــون أعضــاء البطاقــات التالييــن مؤهليــن للتنــازل عــن الضــرر٣(
:)الناجــم عــن التصــادم
 أي البطاقــات الشــخصية والذهبيــة،(أ) كل أعضــاء بطاقــات الــدوالر األمريكــي والــدوالر الكنــدي ودوالر أمريــكا الالتينيــة
.)والبالتينيــة واالوبتمــا وبطاقــات الشــركة (ســوق صغيــر) ولكــن ليــس بطاقــات الشــركات الكبيــرة (ســوق كبيــر
.(ب) أي عضو بطاقة يؤجر سيارة لمدة واحد وثالثين يوماً أو أقل والذي هو مؤمن ضد السرقة واألضرار
:) السيارات المستثناة٤(
.)(أ) الشاحنات (عدا الشاحنات الصغيرة
.(ب) السيارات الخاصة باالستخدام بعيداً عن الطرق أي سيارات الدفع الرباعي
 نفقات الغير.4
إذا قمــت بتوريــد بضائــع أو خدمــات إلــى شــخص مــا غيــر عضــو البطاقــة (نفقــات طــرف ثالــث) وتــم تحميــل هــذه البضائــع
 إذا أخطــرك عضــو البطاقــة أو أخطرنــا نحــن. فعليــه تتحمــل أنــت كليــاً مخاطــرة ذلــك،والخدمــات علــى بطاقــة عضــو البطاقــة
 فيكــون لنــا الحــق فــي االســترداد الكامــل لمــا يتعلــق بهــذه،بوجــود نــزاع أو شــكوى أو استفســار بشــأن هــذه النفقــات
.المبالــغ ســواء كان هنــاك تفويــض لهــا أم ال

5. Customer Activated Terminals (CAT)
Notwithstanding the requirement to present the Card under this Agreement but still subject to all other
provisions of this Agreement, we will accept Charges that are activated at the terminal by a Cardmember
and unattended by you subject to the following terms and conditions:
(1) Authorization, including provision of the full magnetic strip datastream must be obtained for every
transaction.
(2) The Authorization and Clearing messages should be flagged with a CAT indicator.
(3) Petrol dispensers should initiate an Authorization Request for a nominal amount before any fuel is
dispensed, valid for the maximum Charge amount or as is otherwise notified to you.
(4) Cashback must not be provided through a CAT terminal.
(5) You agree that we will have the absolute right to be reimbursed by you or we can offset such amounts
due to you for any and all Charges we purchased from you that are not collectable due to fraud regardless
of whether we had notice of such defect at the time of purchase. We will have this right even if you have
received an Authorization Approval Code and have complied with all other provisions of the Terms and
Conditions.
(6) For the avoidance of doubt, CAT terminals do not include payphones.

CAT  األجهزة التي تعمل عن طريق العميل.5
مــع عــدم اإلخــال باإلجــراء الخــاص بتقديــم البطاقــة بموجــب هــذه االتفاقيــة لكــن تظــل خاضعــة لــكل النصــوص األخــرى
لهــذه االتفاقيــة فإننــا ســنقبل النفقــات التــي يتــم تنشــيطها فــي الجهــاز مــن قبــل عضــو البطاقــة ولــم تحضرهــا أنــت
:شــريطة القيــام باإلجــراءات التاليــة
.) يجب الحصول على التفويض بما فيه تقديم الشريط الممغنط الكامل بتدفق البيانات لكل صفقة تجارية1(
CAT ) رسائل التفويض يجب أن تحمل عالمة٢(
 صالحــاً ألقصــى قيمــة،) محطــات الوقــود يجــب أن تقــدم طلــب التفويــض للقيمــة االســمية قبــل ضــخ أي وقــود٣(
.للنفقــات (الموضحــة فــي اســتمارة الطلــب) أو بــأي طريقــة أخــرى يتــم إخطــارك بذلــك
CAT يجب عدم استرداد النقد من خالل جهاز
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6. Internet Orders
If you wish to accept orders over the Internet, you do so at your own risk. American Express will not be liable
for fraudulent transactions. Notwithstanding the requirement to present the Card under this Agreement,
but subject to all other provisions of this Agreement, we will accept Charges for purchases made through
electronic mail order via the Internet (“Internet Orders”) including online services, the World Wide Web
and other similar services subject to the following terms and conditions:
(1) Every Internet Order will be encrypted by you using Encryption Software (as defined below) authorized
by AESA or by the service provided by our approved agent prior to your acceptance of an Internet Order
from a Cardmember. In addition, you shall conform to our security guidelines as may be communicated
to you from time to time.
(2) You shall not send any information concerning Cardmembers via the Internet or any other electronic
mail medium.
(3) You shall obtain Authorization from us for each Charge made through an Internet Order, irrespective of
the amount thereof and record the Authorization approval code on the ROC.
(4) You shall create and maintain an ROC as provided in this Agreement, for each Internet Order, except that
the words “Internet Order” shall appear in lieu of the Cardmember’s signature, and you shall make such
record available to AESA on demand.
(5) If a Cardmember notifies you or us of a dispute, complaint or query concerning a Charge made by Internet
Order and the Cardmember denies receiving the goods or services, then in addition to any other rights we
have under the Agreement, we are entitled to Full Recourse (as defined in this Agreement) for the Charge.
(6) American Express is also entitled to Full Recourse for all Charges for which the Cardmember denies
authorizing the Charge and the Card was not produced at the time. For the avoidance of doubt, we are
entitled to Full Recourse whether or not we have given proper Authorization or approval of the Charge.
We will not have Full Recourse for such a Charge based upon a claim that the goods were not received
if you have obtained a receipt signed by an authorized person verifying the delivery of the goods to the
Cardmember’s billing address used by us.
(7) You agree that we will have the absolute right to be reimbursed by you or we can offset such amounts due
to you for any and all Charges we purchased from you that are for any reason un-collectable due to fraud
regardless of whether we had notice of such defect at the time of the purchase. We will have this right
even if you have received an Authorization approval code and have complied with all other provisions of
the Terms and Conditions.
(8) You shall display American Express identification with at least equal prominence with the names, icons
or other identifications that are displayed by you for other cards accepted by you at your Internet
Establishments.
(9) You shall conform to any additional requirement we may have from time to time for Internet Orders.
(10) You agree to provide us with one (1) month’s advance written notice of any change in your Internet
address.

س

7. Card Not Present Charges – SafeKey
We will accept Charges for Internet Orders made by Establishments participating in the American
Express SafeKey Programme subject to the requirements of Section 6 above and the following additional
requirements.
1) Implement the Safekey programme as advised by us and or provide access to the Establishment’s website
and other relevant systems to ourselves or our agent/s to implement, review or monitor the programme as
required by us, without any restrictions. It shall also positively respond to any written recommendations
of AESA that resulted from AESA’s periodic review of Company’s electronic hardware and software
pertaining to this service within a period of time not exceeding (15) days from the date of the notification.
You shall explicitly display in your website on the internet full and complete information about your
Service Establishment including but not limited to address contact number etc. the goods/services, details
and particulars of delivery, refund policy, recovery policy and procedures and other terms and conditions
and obtain Cardmembers’ consent explicitly agreeing for these terms and conditions before proceeding
with completing the transaction.
(2) Establishments participating in the SafeKey Programme must complete and maintain compliance with:
(a) SafeKey certification;
(b) the SafeKey Implementation Guide;
(c) Card Identification Digits (CID) also known as 4 digit PCSC and Automatic Address Verification (AAV) or
Address Verification Service (AVS) as notified by us from time to time;
(d) the SafeKey Logo Guidelines;
(e) a fraud to sales ratio of less than 1% on Charges containing SafeKey data or as otherwise detailed by us in
the Authorisation and submission specifications;
(f) good standing with us as reasonably determined by us; and
(g) any other requirements which we may introduce or change from time to time.
(3) The SafeKey Programme only applies to Card Not Present Charges made on Cards that are eligible for
SafeKey authentication processing, by Internet Orders through your Establishments, and that meet the
following criteria and requirements:
(a) the Charge indicates it was fully SafeKey authenticated or a SafeKey authentication was attempted;
(b) the additional SafeKey authentication data was provided in both the Authorisation request and the
submission record;
(c) the Cardmember disputed the Charge as fraud; and
(d) the Card is issued in a market specified by us to you from time to time
(4) If, at any time, you do not meet the requirements listed above, or if we receive a disproportionate number
of disputed Charges or high instance of fraud then:
(a) you must work with us to reduce the number of disputes and fraudulent transactions;
(b) we may, in our sole discretion, modify or terminate your Establishment’s participation in the SafeKey
Programme.
(5) The SafeKey Programme does not apply to disputed Charges involving any other types of disputes,
including customer service or goods or services disputes.
(6) We will not exercise Full Recourse for Charges if both the Establishment and Charge comply with the
foregoing SafeKey requirements. The SafeKey Programme does not prevent us from taking other protective
action, such as those listed in Section 22 under the main terms and conditions of this Agreement.
(7) We may suspend, terminate or modify the SafeKey Programme at any time, with or without notice to you.
We shall not be liable and shall have no obligation to you in the event we suspend, terminate or modify
the SafeKey Programme. If you do not agree with the current or modified SafeKey Programme, you must:
(a) cease participating in the SafeKey Programme;
(b) surrender your SafeKey certification status; and
(c) return or destroy all confidential information provided to you pursuant to the SafeKeyProgramme.
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8. VAT
It is the responsibility of the merchant to provide a copy of their relevant VAT certificate/s to AESA . In
the event such VAT certificate is not provided , AESA will not be responsible or liable for any financial
obligation related to the merchant’s ability to claim VAT refunds. AESA will be able to provide the VAT
Invoice with the Merchant’s VAT Registration number, only if and after such valid VAT certificate is
provided to AESA.
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 التنازل عن االتفاقية.29
يجــب عليــك عــدم التنــازل أو التعاقــد أو نقــل هــذه االتفاقيــة كليــاً أو جزئيــاً إلــى أي شــخص أو جهــة بــدون الموافقــة الكتابيــة
.المســبقة منــا
يكــون لنــا الحــق فــي التنــازل بهــذه االتفاقيــة كليــاً أو جزئيــاً أو التعاقــد مــع أي مــن الشــركات المقبوضــة لنــا أو فروعنــا أو
.التابعــة لنــا مــن خــال إخطــار مكتــوب يوجــه إليــك
 التعديل.30
خطيــاً بــأي تغييــر مــن هــذا القبيــل قبــل
 وســنعلمك،بحقنــا فــي تعديــل أي شــرط فــي هــذه االتفاقيــة فــي أي وقــت
ّ نحتفــظ
َ
حقــك
ّ  يبقــى مــن، إذا كان هنــاك أي تغييــر غيــر مقبــول منــك.نفاذ هــذا التعديــل/) يومــاً مــن تاريــخ ســريان15( خمســة عشــر
 ســيتم نشــر النســخة المحدثــة مــن هــذه االتفاقيــة. (الشــروط واإلنهــاء) أعــاه28 إنهــاء هــذه االتفاقيــة بموجــب أحــكام المــادة
 وبالتالــي تعتبــر ســارية، صفحتنــا اإللكترونيــة وســوف تحتــوي علــى أي تعديــل (تعديــات) مــن هــذا القبيــل/علــى موقعنــا
 تلقائيــاً بعــد فتــرة اإلشــعار لتســتبدل أو تحــل محــل البنــد (البنــود) الســابقة ســواء،حيــز التنفيــذ الكامــل
ّ  وتدخــل،المفعــول
كانــت أم لــم تكــن واردة فــي الشــروط واألحــكام بشــكل خطــي فــي اتفاقيــة التاجــر األصليــة التــي وقعتهــا مؤسســة
. صفحتنــا اإللكترونيــة/ أو ســبق عرضهــا علــى موقعنــا،الخدمــة
إن اســتخدامك حســاب التاجــر الخــاص بــك لتقديــم الطلبــات بعــد فتــرة اإلشــعار يعتبــر بمثابــة موافقتــك الرســمية والتامــة
. وعلــى جميــع الشــروط واألحــكام الــواردة فــي اتفاقيــة التاجــر فــي مطلــق األحــوال،علــى هــذا التعديــل
 التنازل.31
أي تخلــي أو تأخيــر فــي ممارســة أي حــق أو ســلطة أو تعويــض بموجــب هــذه االتفاقيــة أو القانــون الســاري المفعــول ال
.ـازال عنــه مــا لــم يكــن مكتوبــاً وموقعــاً منــا
ً يعتبــر تنـ
 التفويض بالتوقيع.32
تتعهــد بــأن الشــخص الــذي قــام بالتوقيــع علــى ظهــر الطلــب هــو الشــخص المفــوض بذلــك نيابــة عنــك ويلزمــك بالنصــوص
.الــواردة فــي ذلــك الطلــب وهــذه االتفاقيــة
 اإلخطارات.33
:تكون كل المراسالت مكتوبة ويجب أن ترسل كاآلتي
 فســتكون مرســلة إلــى مكتبــك الرئيســي أو المــكان الرئيســي ألعمالــك كمــا هــي محــددة فــي،(أ) إذا كانــت مرســلة إليــك
.ظهــر الطلــب
،(ب) إذا كانــت موجهــة لنــا فيجــب أن ترســل إلــى عنــوان مكتبنــا كاآلتــي أو أي عنــوان آخــر نخطــرك بــه مــن وقــت إلــى آخــر
. المملكــة العربيــة الســعودية11452  الريــاض6624 ب.شــركة أمريــكان إكســبريس الســعودية ص
(ج) يجــب علــى المؤسســة ضمــان توفيــر نســخة مــن الســجل التجــاري الخــاص بهــا وتقديمها ألمريكان إكســبريس الســعودية
خطيــا فــي
 يجــب عليــك تنبيهنــا،ـاء علــى ذلــك
ً
ً  بنـ.باإلضافــة للســجالت التأسيســية الصــادرة مــن وزارة التجــارة والصناعــة
 والمتعلقــة بالمؤسســة والتــي يتــم التســجيل فيهــا،حــال وجــود أي تغييــرات علــى التفاصيــل البنكيــة المتوفــرة لدينــا
 هــذه التغيــرات تتضمــن (تغييــر البنــك وأرقــام الحســابات والحســابات المجمــدة وتغييــر فــي.والتــي تتعلــق بإدخــاالت
.) الــخ..اســم المؤسســة واســم صاحــب الحســاب البنكــي
.(د) يجب أن تكون اإلخطارات المقدمة بإلغاء هذه االتفاقية من خالل البريد المسجل
 المعلومات.34
:ستقوم أمريكان إكسبريس ب
الموقــع علــى هــذه االتفاقيــة علــى الشــركات المنضويــة تحــت مجموعــة
ّ
) نشــر المعلومــات المتعلقــة بــك والشــخص1
أمريــكان إكســبريس العالميــة (والتــي تشــمل شــركات أخــرى تصــدر البطاقــة أو تقــدم خدمــات البطاقــة بموجــب اتفاقيــة
يعالج،خاصــة بقبــول البطاقــة) وإلــى مقدمــي الخدمــات وإلــى أي شــخص مفــوض نــك مــن أجــل إدارة وخدمــة حســابك
.ويجمــع النفقــات نــك ويديــر أي برامــج مفيــدة تكــون مدرجــاً بهــا كمشــارك فــي خدمــة البطاقــة
) اســتخدام المعلومــات الخاصــة بــك والمعلومــات المتعلقــة بكيفيــة اســتخدام البطاقــة مــن قبلــك (مــا لــم تطلــب عــدم2
اســتخدام ذلــك) مــن أجــل إعــداد قوائــم اســتخدامها ضمــن مجموعــة شــركات أمريــكان إكســبريس العالميــة والشــركات
المختــارة األخــرى بغــرض أن نقــدم نحــن أو تلــك الشــركات عروضــاً لــك (بالبريــد أو الهاتــف) عــن المنتجــات والخدمــات التــي
 المعلومــات المســتخدمة فــي إعــداد هــذه القوائــم قــد يتــم الحصــول عليهــا مــن قبلكــم أو مــن البحــث.قــد ترغــب فيهــا
أو مــن مصــادر خارجيــة أخــرى مثــل التجــار أو شــركات/واالســتطالع (الــذي قــد يتطلــب االتصــال بــك بالبريــد أو الهاتــف) و
 الرجــاء أن تكتــب لنــا علــى،أو خدمــات مناســبة/ إذا كنــت تفضــل عــدم اســتقبال عــروض خاصــة بمنتجــات و.التســويق
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.ذاكــراً اســم مؤسســتك واســمها التجــاري والرقــم التجــاري ألمريــكان إكســبريس
) تنشــر المعلومــات الخاصــة بــكل الشــركات التــي قبلــت البطاقــة علــى الــوكالء والذيــن ينوبــون عــن أمريــكان إكســبريس3
.أو إلــى أي شــخص آخــر بغــرض تحصيــل الديــون ومنــع االحتيــال
) يتــم تبــادل المعلومــات الخاصــة بالشــركة والشــخص الموقــع علــى االتفاقيــة مــع وكاالت االئتمــان والتــي قــد تشــترك4
مــع الشــركات األخــرى فــي تقييــم الطلبــات المقدمــة مــن الشــركة أو الموقــع أو أفــراد عائلــة الموقــع طلبــاً لتســهيالت
.ماليــة أو ائتمانيــة أو لمنــع الغــش أو مالحقــة المديونيــن
) القيــام بالمزيــد مــن اإلجــراءات (بمــا فيهــا االتصــال بمصرفــك) ونشــر معلوماتــك والشــخص الموقــع علــى االتفاقيــة5
.إلــى وكاالت تحصيــل الديــون والمحاميــن بغــرض تحصيــل الديــون المســتحقة ألمريــكان إكســبريس
.) تحليل معلوماتك والنفقات من أجل المساعدة في إدارة حسابك وتفويض النفقات ومنع االحتيال6
أو تســجيل اتصاالتــك الهاتفيــة المتعلقــة بذلــك مــن خــال شــركات معروفــة مختــارة مــن قبلنــا لضمــان/) مراقبــة و7
.مســتويات خدمــة وعمليــات حســاب منســقة
.) القيام بكل ما سلف ذكره في أي من األماكن الخاصة بك8
 ويشــمل هــذا معالجــة معلوماتــك فــي الواليــات.) القيــام بــكل مــا ســبق ذكــره داخــل وخــارج المملكــة العربيــة الســعودية9
 إننــا نســتخدم. قــد تنشــر أمريــكان إكســبريس معلوماتــك فــي دول أخــرى أو تمكــن الوصــول إليهــا.المتحــدة وأوروبــا
تقنيــة متطــورة وموظفيــن ذوي خبــرات ممتــازة لمســاعدتنا فــي ضمــان أن معلوماتــك يتــم معالجتهــا بطريقــة عاجلــة
.ودقيقــة وكاملــة
 قــد تكــون.إذا ســألت فســوف نخبــرك بالمعلومــات التــي نحملهــا عنــك ونقدمهــا لــك حســب القانــون واجــب التطبيــق
 يجــب.هنالــك رســوم لذلــك كمــا يســمح بهــا القانــون إذا كنــت تعتقــد أن أي معلومــات نحملهــا عنــك غيــر دقيقــة وغيــر كاملــة
المملكــة العربيــة11452 -  الريــاض6624 ب.عليــك أن تكتــب بــدون تأخيــر إلــى شــركة أمريــكان إكســبريس الســعودية – ص
 إننــا نحتفــظ بالمعلومــات. ً أي معلومــات يتضــح أنهــا غيــر دقيقــة وغيــر كاملــة ســوف يتــم تصحيحهــا فــورا.الســعودية
.الخاصــة بــك فقــط بالقــدر الــذي تكــون فيــه مالئمــة لألغــراض المذكــورة أعــاه أو كمــا يتطلــب القانــون ذلــك
 االلتزام بالقوانين.35
. والتي تتضمن أنظمة ساما،توافق على إتباع جميع القوانين واألنظمة والشروط المنطبقة عليك
 القانون المطبق.36
.تحكم هذه االتفاقية وتفسر حسب األنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية
البنود والشروط الخاصة لقبول بطاقة أمريكان إكسبريس
 االتفاقية.1

تحكم هذه البنود الشروط الخاصة (البنود والشروط الخاصة) اشتراكك في خدمات بطاقة أمريكان إكسبريس (خدمات
.البطاقة) لكل مواقعك المعتمدة من قبلنا
فــي حــال االختــاف بيــن البنــود والشــروط الخاصــة والبنــود والشــروط العامــة يعمــل بالبنــود والشــروط الخاصــة فيمــا
.يتعلــق باألمــور المتعلقــة باألعمــال التجاريــة التاليــة فقــط
:إذا كانت أعمالك تتعلق بأي من الصناعات التالية فيجب عليك االلتزام بالنصوص الواجبة التطبيق التالية
 الفنادق.1
:) التفويض1(
 يجــب عليــك الحصــول علــى تفويــض بكامــل،عندمــا يرغــب عضــو البطاقــة فــي اســتخدامها لدفــع نفقــات اإلقامــة بفنــدق
 حســب ســعر الغرفــة وعــدد األيــام التــي يتوقــع عضــو البطاقــة أن،المبلــغ المقــدر للنفقــات عنــد نــزول عضــو البطاقــة
 يجــب.)يقضيهــا فــي الفنــدق زائــداً الضرائــب والمبالــغ التبعيــة المعروفــة األخــرى (النفقــات التقديريــة للنــزول بالفنــدق
 إذا فشــلت فــي الحصــول علــى هــذا التفويــض بالنفقــات التقديريــة للنــزول.عليــك أن ال تبالــغ فــي تقديــر هــذا المبلــغ
 يكــون لنــا كامــل الحــق فــي اســترداد كامــل مبلــغ،بالفنــدق وتقدمــت بالنفقــات ورفــض عضــو البطاقــة الدفــع ألي ســبب كان
:النفقــات عنــد خــروج عضــو البطاقــة مــن الفنــدق
 ففــي هــذه الحالــة ليســت هنــاك ضــرورة% 15 (أ) إذا كانــت النفقــات النهائيــة ال تزيــد عــن نفقــات الفنــدق التقديريــة زائــد
.فــي الحصــول علــى المزيــد مــن التفويــض
 ففــي هــذه الحالــة يجــب عليــك% 15 (ب) أمــا إذا كانــت النفقــات النهائيــة تزيــد عــن نفقــات الفنــدق التقديريــة بأكثــر مــن
 إذا فشــلت فــي.الحصــول علــى تفويــض للمبلــغ اإلضافــي مــن النفقــات الــذي يزيــد عــن النفقــات التقديريــة للفنــدق
طلــب هــذا التفويــض للمبلــغ اإلضافــي أو طلبــت التفويــض للمبلــغ اإلضافــي لكــن رفــض التفويــض وأن عضــو
 فيكــون لنــا الحــق فــي اســترداد كامــل مبلــغ النفقــات الزائــد عــن،البطاقــة فشــل فــي ســداد النفقــات ألي ســبب كان
.النفقــات التقديريــة للفنــدق
“) سياسة ”عدم الحضور للفندق2(
:يجب عليك أن تقبل النفقات التي على البطاقة فقط إذا
(أ) ضمن عضو البطاقة الحجز ببطاقته أو ببطاقتها
.(ب) قمت بتسجيل رقم البطاقة وتاريخ انتهاء صالحيتها وعنوان فاتورة عضو البطاقة
(ج) كانت لك سياسة« بعدم الحضور للفندق » والتي تعكس الممارسة الشائعة في مؤسستك وطبقاً للقانون
.المعمول به وهي السياسة التي تمت التوصية بها لعضو البطاقة عند قيامه أو قيامها بالحجز
) النفقات الدورية3(
 فيجــب،فــي حالــة أن أي عضــو بطاقــة يتحمــل نفقــات فــي مؤسســتك لفتــرة زمنيــة معينــة وليــس عنــد انتهــاء فتــرة اإلقامــة
 يجــب عليــك.عليــك قبــل قبــول المعاملــة أن تتحصــل علــى التفويــض لــكل المعاملــة ســواء تخطــت الحــد األدنــى أم ال
.تقديــم نمــوذج قيــد النفقــة حســب البنــود والشــروط
) صرف الشيكات والدفعات المقدمة النقدية4(
300  يمكنــك أن تقــدم نقــداً حتــى مبلــغ ثالثمائــة دوالر.لــن نكــون مســؤولين عــن أي شــيكات يصرفهــا عضــو البطاقــة
دوالر أمريكــي لــكل إقامــة بالفنــدق لمــدة ثالثيــن يومــاً ألعضــاء البطاقــة المســجلين كنــزالء شــريطة حصولــك علــى تفويــض
.لذلــك المبلــغ الــذي ســتقدمه
 مواقف السيارات.2

. ً يجب عليك أن تقدم النفقات فورا،) إذا اتفق معك عضو البطاقة على أن يترك سيارته لديك أليام محددة1(
. ً يجب عليك أن تقدم النفقات فورا،) إذا كنت تقدم أماكن وقوف للسيارات أليام محددة2(
 يجــب عليــك أال تقــدم لنــا،) إذا كان عــدد أيــام وقــوف الســيارة غيــر معلــوم عندمــا تــرك عضــو البطاقــة ســيارته لديــك3(
.النفقــات حتــى آخــر يــوم مــن وقــوف الســيارة
.) لنا الحق في االسترداد الكامل لكل النفقات التي ال يمكننا تحصيلها بسبب االحتيال4(

 إيجار السيارات.3

 يجــب عليــك الحصــول علــى تفويــض لــكل لكامــل،) عندمــا يرغــب عضــو البطاقــة فــي اســتخدام البطاقــة لتأجيــر ســيارة1(
 تتحــدد التكلفــة التقديريــة لإليجــار مــن خــال ضــرب الســعر فــي.)القيمــة التقديريــة للنفقــة (التكلفــة التقديريــة لإليجــار
.مــدة اإليجــار الــذي حجــز بــه عضــو البطاقــة
يجــب عليــك أال تبالــغ فــي تقديــر هــذا المبلــغ كمــا يجــب عليــك عــدم زيــادة هــذا المبلــغ لتغطيــة أي ضــرر أو ســرقة محتملــة
 إذا فشــلت فــي الحصــول علــى هــذا التفويــض للتكلفــة التقديريــة لإليجــار وتقدمــت بالنفقــات وأن عضــو.للســيارة
 عنــد. فإنــه يكــون لنــا الحــق فــي االســترداد الكامــل لمبلــغ النفقــات،البطاقــة فشــل فــي ســداد النفقــات ألي ســبب كان
:عــودة الســيارة تطبــق البنــود التاليــة
 فــا تكــون هنــاك ضــرورة، مــن هــذه التكلفــة% 15 (أ) إذا كانــت النفقــات النهائيــة ال تزيــد عــن التكلفــة التقديريــة لإليجــار زائــد
.للمزيــد مــن التفويــض
 فيجــب عليــك الحصــول علــى تفويــض ألي% 15 (ب) إذا زادت النفقــات النهائيــة عــن التكلفــة التقديريــة لإليجــار بأكثــر مــن
 إذا فشــلت فــي طلــب هــذا التفويــض للمبلــغ.مبلــغ إضافــي للنفقــات التــي تزيــد عــن التكلفــة التقديريــة لإليجــار
اإلضافــي أو إذا طلبــت التفويــض للمبلــغ اإلضافــي ولكــن رفــض الطلــب وأن عضــو البطاقــة فشــل فــي دفــع النفقــات
. فيكــون لنــا الحــق فــي االســترداد الكامــل للنفقــات الزائــدة عــن التكلفــة التقديريــة لإليجــار،ألي ســبب كان
 إذا أخطرنــاك بــأن الشــركة.(ج) يكــون لنــا الحــق فــي المراقبــة الدوريــة إللتــزام المؤسســة بإجــراءات التفويــض المبينــة أعــاه
 إذا واصلــت الشــركة عــدم االلتــزام بهــذه اإلجــراءات. فإنــك تقبــل بمعالجــة عــدم االلتــزام هــذا،ال تلتــزم بهــذه اإلجــراءات
 عندهــا يكــون لنــا الحــق فــي االســترداد الكامــل،) يومــاً مــن تاريــخ اإلخطــار بعــدم االلتــزام باإلجــراءات30( بعــد ثالثيــن
. ألغــراض هــذا النــص،الخــاص بكامــل قيمــة النفقــات التــي تمــت فــي المؤسســة أثنــاء فتــرة عــدم االلتــزام المســتمر

) يعلــن ويؤكــد كل طــرف مــن أطــراف هــذه اإلتفاقيــة بــأن كل المعلومــات المقدمــة مــن قبلــه فــي هــذه اإلتفاقيــة هــي3
 إن أي مخالفــة لمــا ســبق ذكــره مــن ضمانــات وبيانــات.معلومــات حقيقيــة و صحيحــة ودقيقــة وليســت مضللــة أو خاطئــة
 ســواء بصــورة منفــردة أو مشــتركة ضــد الطــرف، مــن أي طــرف مــن أطــراف اإلتفاقيــة ســيؤدي إلــى أحقيــة الطــرف األخــر
.او األطــراف المنتهكــة
 الطابعات واألجهزة.18
تبقــى كل الطابعــات واألجهــزة المقدمــة منــا مملوكــة لنــا ويجــب عليــك أال تحــدث فيهــا أي تعديــل أو ضــرر أو تحركهــا أو
 يجــب عليــك أن. يجــب أن تخطرنــا فــوراً عــن أي عيــب أو عطــل فيهــا.تتصــرف فيهــا أو تســمح ألي طــرف ثالــث باســتخدامها
تعوضنــا عــن كل التكاليــف والمطالبــات واإلجــراءات والتعويضــات بمــا فيهــا المصاريــف القانونيــة الناشــئة عــن أو المتعلقــة
.باســتخدامك لهــا أو إســاءة اســتخدام هــذه الطابعــات واألجهــزة
 مدفوعات أعضاء البطاقة.19
أول فــي ســداد النفقــات التــي لنــا الحــق فــي
ً تســتخدم كل المبالــغ التــي نســتلمها مــن أعضــاء البطاقــة عــن النفقــات
 ثــم بعــد ذلــك تســتخدم هــذه المبالــغ فــي ســداد أي نفقــات أخــرى يكــون لنــا الحــق فــي االســترداد.االســترداد الكامــل لهــا
 فســوف، إذا ســدد لنــا عضــو البطاقــة قيمــة النفقــات التــي مارســنا مســبقاً حقنــا فــي االســترداد الكامــل لهــا.الكامــل لهــا
.تقيــد لــك بحســابك
 القيود الدائنة.20
، علــى األقــل،) يجــب أن تتــم معاملــة عائــدات الســلع والخدمــات التــي تــم شــراؤها عــن طريــق البطاقــة بأحســن طريقــة1
 يجــب عليــك أن تفصــح عــن سياســتك فــي رد.كعائــدات ســلع وخدمــات تــم شــراؤها بــأي طريقــة دفــع أو خدمــة أخــرى
.الســلع والخدمــات إلــى أعضــاء البطاقــة فــي وقــت الشــراء وبطريقــة تتالئــم مــع القانــون واجــب التطبيــق
) أي رد للنفقــات يصــدر ألي عضــو بطاقــة (قيــد دائــن) ســوف يعامــل كقيــد دائــن لحســاب عضــو البطاقــة ويجــب أن يقــدم2
 يجــب أال تقــدم القيــود الدائنــة إال إذا كانــت. ً) أيــام مــن التقريــر بــأن ذلــك القيــد الدائــن أصبــح مســتحقا7( لنــا خــال ســبعة
.متعلقــة بنفقــات ســبق تقديمهــا
) يجــب أن تقيــد القيــود الدائنــة ضمــن النمــوذج الخــاص بأمريــكان إكســبريس (نمــوذج القيــد الدائــن) ويجــب أن تقــدم لنــا3
 يجــوز أن تقــدم، ً إذا قدمــت النفقــات إلكترونيــا.فــي نفــس ملــف التقديــم لقيــود النفقــات ومجمــل قيــود النفقــات
. ًالقيــود الدائنــة إلكترونيــا
) ســوف نخصــم كامــل مبلــغ القيــود الدائنــة ناقصــاً معــدل الخصــم مــن المبالــغ المســتحقة لــك منــا تاليــاً أو نرســل لــك4
.فاتــورة بذلــك
.) يجب عليك أال ترد نقداً عن أي نفقات5
.) تعتبر القيود الدائنة قد قدمت في يوم عمل إذا تم استالمها ومعالجتها من قبلنا قبل ختام األعمال لذلك اليوم6
 النفقات المتنازع عليها.21
فــي حــال اتصالنــا بــك بخصــوص أي مطالبــة أو شــكوى أو استفســار يتعلــق بــأي نفقــات (نفقــة متنــازع عليهــا) أو تــم
إخطــارك مــن قبلنــا بأننــا مارســنا حقنــا فــي االســترداد الكامــل للنفقــات المتنــازع عليهــا بموجــب قــرار أصدرنــاه لصالــح عضــو
البطاقــة بنــاء علــى اقتناعنــا حســب المعلومــات الكافيــة التــي توفــرت لنــا لحــل النفقــة المتنــازع عليهــا فعندهــا يحــق لــك
) يومــاً مــن اتصالنــا بــك يكــون لنــا الحــق فــي االســترداد الكامــل لمبلــغ كل15( أن تقــدم لنــا رداً مكتوبــاً خــال خمســة عشــر
النفقــات المتنــازع عليهــا أو نحتفــظ بقرارنــا الســابق فــي االســترداد الكامــل لهــذه النفقــات إذا لــم تتقــدم لنــا – بنهايــة تلــك
ـامال
ً الفتــرة الزمنيــة – بـ َـرد موضوعــي الستفســارنا المتعلــق بــكل جوانــب مطالبــة وشــكوى واستفســار عضــو البطاقــة وشـ
ذلــك كافــة المســتندات التــي لديــك أو التــي كانــت لديــك ومتعلقــة بالنفقــات المتنــازع عليهــا والتــي تســاعدنا فــي حــل
 إذا اســتمر عضــو البطاقــة فــي االمتنــاع عــن دفــع هــذه النفقــات المتنــازع عليهــا علــى الرغــم مــن ردك فإننــا ســوف.النــزاع
 وتكــون لنــا.نتخــذ قــراراً نهائيــاً حــول مــن تكــون لــه األحقيــة فــي النفقــات المتنــازع عليهــا هــل هــي لــك أم لعضــو البطاقــة
 يتوجــب عليــك االحتفــاظ.الحقــوق المتعلقــة بالنفقــات المتنــازع عليهــا حســبما هــو منصــوص عليــه فــي هــذه االتفاقيــة
بجميــع الســجالت المتعلقــة بمشــترياتك ومصروفاتــك وذلــك لســنتين علــى األقــل مــن مــدة تنفيــذ العمليــة والســماح
.ألمريــكان إكســبريس الســعودية مــن فحــص وتوثيــق جميــع الســجالت
 إجراءات احترازية.22
) يكــون لنــا الحــق فــي االمتنــاع عــن دفــع أي مبلــغ لــك بموجــب هــذه االتفاقيــة أو أي اتفاقيــة أخــرى معنــا أو اتخــاذ أي إجــراء1
 إذا كان فــي رأينــا المعقــول أن هنــاك مخاطــرة بــأن تكــون غيــر قــادر وغيــر مســتعد لتنفيــذ.آخــر يعتبــر مالئمــاً مــن قبلنــا
:التزاماتــك التعاقديــة لنــا الــواردة فــي هــذه االتفاقيــة أو االتفاقيــة التــي مــع عضــو البطاقــة يكــون لنــا الحــق باآلتــي
.(أ) تعديل خطة الدفع لك
.(ب) القيام باالسترداد الكامل ألي نفقة متنازع عليها دون الحاجة إلى إرسال إخطار أوال بهذه النفقة المتنازع عليها
.(ج) تعليق أو وقف أي دفعات لك
.(د) تقديم إجراءات تفويض جديدة
(ه) إذا اشــتبهت بــأي عمليــة امتنــع عــن دفــع أي مبالــغ مســتحقة علــى مؤسســتك حتــى ننتهــي مــن تحقيقاتنــا الداخليــة أو
.حتــى تنتهــي فتــرة نــزاع عضــو البطاقــة
 باإلضافــة إلــى حقنــا الكامــل، ً) يومــا30( ) فــي حالــة أظهــر حســابك معنــا رصيــد مديونيــة وتعثــر ســدادها لمــدة ثالثيــن2
 يحــق لنــا إحالــة حســابك إلــى طــرف ثالــث (قــد يكــون مكتــب محامــاة) بغــرض تحصيــل،أو/ أعــاه و8 المذكــور فــي الفقــرة
.الديــون ومطالبتــك برســوم إحالــة ورد كل المصروفــات
 التفويض.23
يجب عليك أن تعوض وتحمي أمريكان إكسبريس والشركات التابعة لها وحملة التراخيص وحلفاؤها والمتنازل لهم
 مــن أي تكاليــف ومطالبــات وإجــراءات وطلبــات (بمــا فيهــا التكاليــف القانونيــة المعقولــة) الناشــئة عــن أو المتعلقــة،منهــا
:ب
.) أي مشتريات لسلع أو خدمات تشكل النفقة1
.) أي ترويج أو تسويق ألي سلع أو خدمات مباعة من قبلكم2
.) أي إخالل منك أو موظفيك أو وكالئك أو مقاوليك لهذه االتفاقية3
.) أي فعل أو امتناع يتم عمداً أو بطيش أو إهمال منك أو موظفيك أو وكالئك أو مقاوليك4
.) أي مخالفة منك أو موظفيك أو وكالئك أو مقاوليك ألي قوانين أو لوائح واجبة التطبيق5
 حدود المسؤولية.24
:مسؤول لدى اآلخر عن
ً
) ال يكون أي طرف منا24( باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه المادة
 ال يشمل هذا التحديد األضرار التي لم يعوض. كيفما حدثت، أو خاصة من أي نوع،(أ) أي أضرار تبعية أو غير مباشرة
ويحمي أي واحد منا فيها اآلخر
 بما فيها بدون،(ب) أي تكاليف وتعويضات ومصروفات ناشئة عن تأخيرات أو إجراءات أو مشاكل يسببها طرف ثالث
تحديــد أي شــركة اتصــاالت أو شــبكة مصرفيــة فلــن نكــون مســؤولين لديــك عــن أي عطــل أو تأخيــر فــي معالجــة جهــاز نقطــة
 ال يكــون لهــذا تأثيــر علــى،البيــع أو معــدات مماثلــة نقــوم بتشــغيلها نحــن أو اآلخــرون والتــي تكــون خــارج نطــاق ســيطرتنا
. هــذا النــص يســري حتــى بعــد إلغــاء هــذه االتفاقيــة.حقوقنــا فــي االســترداد الكامــل عمــاً بهــذه االتفاقيــة
 عروض الدعاية واإلعالن.25
،يجــب عليــك أن تعــرض عالمتنــا أو الصــور المنســوخة أو العالمــات المميــزة األخــرى فــي أماكــن بــارزة بمؤسســتك
والتــي قــد تشــمل ولكــن ال تقتصــر علــى صناديــق مليئــة بنمــاذج اســتمارات الطلــب للبطاقــة وصــوراً منســوخة ألمريــكان
 تُ ــزال هــذه العالمــات والصــور المنســوخة والعالمــات المميــزة األخــرى فــوراً عندمــا تتوقــف عــن المشــاركة فــي.إكســبريس
.خدمــة البطاقــة ألي ســبب كان
 عالمات الخدمة والعالمات التجارية.26
ال يمكــن للمؤسســة اســتعمال اســم «أمريــكان إكســبريس الســعودية» أو عالمتهــا التجاريــة أو عالمــات الخدمــة أو عالمــات
 ســيكون، عنــد الحصــول علــى الموافقــة.الملكيــة بــدون موافقــة نصيــة مســبقة مــن أمريــكان إكســبريس الســعودية
ُ
 وقائمــة،االســتعمال محــدود جــداً وذلــك تبعــاً لشــروط وأحــكام العالمــة التجاريــة الخاصــة بأمريــكان إكســبريس الســعودية
 ســتقوم المؤسســة بتوفيــر الشــعارات واألســماء والعالمــات. ًقنــوات االتصــال الخاصــة بالحملــة والموافــق عليهــا مســبقا
التجاريــة وعالمــات الخدمــة أو أي عالمــات ُملكيــة أخــرى؛ وتمتلــك أمريــكان إكســبريس الســعودية الحــق الســتخدام العالمــة
التجاريــة الخاصــة بالمؤسســة بشــكل منفــرد أو مــن ضمــن مجموعــة وتعريــف أعضــاء بطاقــات أمريــكان إكســبريس
 إال، مــن خــال قنــوات االتصــال المتوفــرة بــدون الحاجــة للحصــول علــى موافقــة مســبقة مــن المؤسســة،الســعودية بهــا
.فــي حالــة تقديــم عــرض مســتقل جديــد
 السرية.27
) يجــب عليــك أن تحافــظ علــى ســرية المعلومــات التــي تتلقاهــا منــا والتــي ال تتوفــر للعامــة وتحافــظ علــى ســرية هــذه1
 يجــب عليــك أن تتخــذ. معــدل الخصــم الخــاص بــك، بــدون تحديــد، بمــا فيهــا،االتفاقيــة والبنــود والشــروط التــي تحويهــا
كافــة اإلجــراءات الكفيلــة بمنــع انتقــال أو إفشــاء المعلومــات المتعلقــة بعضــو البطاقــة ألي طــرف ثالــث ولــن تصــور أو
.تنســخ نســخة ثانيــة أو تخــزن بــأي شــكل أســماء أو عناويــن أعضــاء البطاقــة ألي ســبب كان تجنبــاً للشــك
) يجــب عليــك حمايــة المعلومــات والتفاصيــل المتعلقــة بأعضــاء بطاقاتنــا والحفــاظ علــى الســرية التامــة لجميــع مــا يخــص2
) وبرنامــجSSL(  بروتكــول نظــام الحمايــة:رمــوز االنترنــت الســرية الخاصــة بالعمليــات المصرفيــة عــن طريــق االنترنــت مثــل
 يجــب اســتعمال وســائل الحمايــة المناســبة ووســيلة الحصــول علــى، بــت وفــي حــال عــدم وجــود أي اتصــال لالنترنــت128
 علــى المؤسســة أن تتكفــل بشــكل كلــي بعمالئهــا فــي حالــة وجــود مخالفــة مــن أي نــوع وبــدون.المعلومــات األنســب
.أن أي مســؤولية علــى أمريــكان إكســبريس الســعودية
) كذلــك يطلــب منــك إخطارنــا علــى الفــور أو بوقــت الحــق ال يتعــدى األربــع وعشــرون ســاعة مــن اكتشــاف أي تســوية3
.مشــبوهة أو مؤكــدة فــي مؤسســتك أو بمــزود الخدمــة
.) سوف تبقى نافذة بعد إلغاء أو انتهاء هذه االتفاقية27( ) االلتزامات الواردة في هذه المادة4
 بداية سريان االتفاقية وإلغائها.28
تعتبــر هــذه االتفاقيــة قــد أبرمــت فــي المملكــة العربيــة الســعودية و يبــدأ ســريانها مــن تاريــخ إنشــاء حســاب لكــم على شــبكة
أمريــكان إكســبريس وتســتمر فــي الســريان بعــد ذلــك التاريــخ مــا لــم وحتــى يلغيهــا أحــد الطرفيــن مــن خــال إخطــار مكتــوب ال
: أو مــا لــم يتــم إلغاؤهــا فــي الحــاالت التاليــة،) يومــاً يوجــه إلــى الطــرف اآلخــر30( يقــل عــن ثالثيــن
)30( ) إذا قصــر أحــد األطــراف فــي تنفيــذ التزاماتــه تقصيــراً جســيماً وفشــل فــي معالجــة هــذا التقصيــر خــال ثالثيــن1
 يجــوز للطــرف غيــر المقصــر أن يلغــي هــذه،يومــاً مــن اســتالمه إخطــاراً مكتوبــاً مــن الطــرف اآلخــر محــدداً هــذا التقصيــر
.االتفاقيــة فــوراً مــن خــال إخطــار مكتــوب
:) إذا2
تنــازل لصالــح
ً
(أ) أصبحــت معســراً أو دخلــت فــي حالــة إفــاس أو وضعــت أموالــك تحــت الحراســة أو اإلدارة أو أجريــت
.الدائنيــن عمومــاً وتــم التحقيــق مــن هــذا مــن قبلــك وإشــعارنا بــه
.(ب) صدر عليك حكم بالتنفيذ أو الحجز أو استرداد حيازة أو غلق رهن على كل أو تقريباً كل ممتلكاتك
.(ج) توقفت عن كل أو جزء أساسي من أعمالك أو معامالتك التجارية
.(د) تعرضت إلى عملية اندماج أو تغيير أساسي في الملكية أو قيادة أعمالك
(ه) إذا حدثــت حالــة أو مجموعــة حــاالت ســواء كانــت متعلقــة أو غيــر متعلقــة والتــي فــي رأينــا قــد تؤثــر علــى اســتعدادك
 فــي هــذه الحالــة فــإن.بالوفــاء بــأي مــن التزاماتــك الــواردة فــي هــذه االتفاقيــة أو ألعضــاء البطاقــة محــل الســؤال عليــه
 ويكــون لنــا. ًاالتفاقيــة تصبــح الغيــة تلقائيــاً وتصبــح كل الديــون وااللتزامــات الواجبــة لنــا مســتحقة وواجبــة الســداد فــورا
أو اتخــاذ إجــراء آخــر يكــون لنــا الحــق فيــه بموجــب هــذه االتفاقيــة أو/الحــق فــي الخصــم مــن المبالــغ المســتحقة لكــم و
.بموجــب القانــون الســاري المفعــول
.) أعاله2( ) يجب عليك أن تبلغنا فور حدوث أي من الحاالت المذكورة في الفقرات (أ) إلى (هـ) من المادة3
.) تسري إخطارات إلغاء االتفاقية فوراً عند استالمها4
: ) يجب عليك بعد اإللغاء مباشرة5
.(أ) إزالة اسمنا والعالمات التجارية وعالمات ملكية أخرى ومواد ومعدات وأن تنتظر تعليماتنا بكيفية التصرف فيها
.(ب) أن تقدم كل النفقات واالئتمانات التي تمت قبل إلغاء االتفاقية
) تكــون الحقــوق وااللتزامــات المتعلقــة بهــذه النفقــات التــي تمــت قبــل ســريان تاريــخ اإللغــاء لهــذه االتفاقيــة واجبــة6
.التطبيــق علــى هــذه النفقــات ســواء تمــت معالجتهــا مــن قبلنــا قبــل أو بعــد اإللغــاء
) تبقــى كل االلتزمــات والحقــوق ذات الطبيعــة المســتمرة شــاملة وال تقتصــر علــى االســترداد الكامــل ســارية ونافــذة7
.بعــد إلغــاء وانتهــاء هــذه االتفاقيــة

