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بطاقة أمريكان إكسبريس الزرقاء

فبراير 2021

استمارة طلب بطاقة أمريكان إكسبريس الزرقاء اإلضافية
متوفرة ألفراد عائلة عضو بطاقة أمريكان إكسبريس الزرقاء

(الزوج/الزوجة ،اإلخوة/األخوات ،الوالدان ،األبناء/البنات ،من  15عام فما فوق)

آخر  ٤أرقام لبطاقة أمريكان إكسبريس الرئيسية

هام جداً

رقم بطاقة األحوال أو اإلقامة لصاحب الحساب الرئيسي:
الـمـخـول بـإصــدار الـبـطـاقـة/الـبـطـاقـات اإلضافية
اسم عـضـو بطاقة أمريكان إكسبريس
ِّ

الخبر) ،أو يمكنك طلب اتصال أحد وكالئنا بك
لتحديد موعد ليقوم بتوثيق طلبك .للمزيد من
المعلومات ،يرجى االتصال بخدمة العمالء على
الرقم 8001242229
• يرجى تعبئة جميع الخانات باستخدام قلم حبر
أزرق أو أسود.
• يرجى اإلحاطة بأننا ال نضمن متابعة هذا الطلب
ما لم تكتمل جميع البيانات المطلوبة أدناه.

• يرجى إرفاق نسخة من الجواز وبطاقة األحوال/
اإلقامة لمقدم طلب عضوية البطاقة اإلضافية.
• يــجــب أن ال يــقــل ســن مــقــدم طــلــب عضوية
البطاقة اإلضا فية عن  15عاماً .
• يمكنك تقديم اسـتـمـارة الطلب مـع الوثائق
المطلوبة إلى أحد مكاتبنا (الرياض أو جدة أو

مقدم البطاقة اإلضافية األولى

مقدم البطاقة اإلضافية الثانية

الرجاء تهجئة اسم المتقدم باللغة اإلنجليزية كما هو مبين في جواز السفر وكما سيظهر على البطاقة

الرجاء تهجئة اسم المتقدم باللغة اإلنجليزية كما هو مبين في جواز السفر وكما سيظهر على البطاقة

اإلضافية ،على أن ال يزيد عن  26حرفاً وفراغاً  ،يرجى مالحظة أنه سيتم فرض رسوم إذا كانت البطاقة

اإلضافية ،على أن ال يزيد عن  26حرفاً وفراغاً  ،يرجى مالحظة أنه سيتم فرض رسوم إذا كانت البطاقة

بحاجة إلى استبدال نتيجة للكتابة الخاطئة لإلسم أدناه:

بحاجة إلى استبدال نتيجة للكتابة الخاطئة لإلسم أدناه:
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كالهما

ال أرغب

لقد قرأت وفهمت إتفاقية عضوية البطاقة على  www.americanexpress.com.sa/termsandconditionsوأوافق على االلتزام بها .من خالل التوقيع
أدناه ،أقر بالموافقة على الشروط واألحكام الخاصة بالبطاقة وعلى تلقي بيان اإلفصاح األولي وموجز عن المنتج و مبادئ حماية العمالء إلكترونياً .

توقيع طالب البطاقة اإلضافية

الطريقة التي ترغب من خاللها الحصول على معلومات تسويقية

البريد اإللكتروني

رسائل نصية

كالهما

ال أرغب

لقد قرأت وفهمت إتفاقية عضوية البطاقة على  www.americanexpress.com.sa/termsandconditionsوأوافق على االلتزام بها .من خالل التوقيع
أدناه ،أقر بالموافقة على الشروط واألحكام الخاصة بالبطاقة وعلى تلقي بيان اإلفصاح األولي وموجز عن المنتج و مبادئ حماية العمالء إلكترونياً .

توقيع طالب البطاقة اإلضافية
تاريخ التوقيع

التوقيع

تاريخ التوقيع

التوقيع

مقدم البطاقة اإلضافية الثالثة

مقدم البطاقة اإلضافية الرابعة

الرجاء تهجئة اسم المتقدم باللغة اإلنجليزية كما هو مبين في جواز السفر وكما سيظهر على البطاقة

الرجاء تهجئة اسم المتقدم باللغة اإلنجليزية كما هو مبين في جواز السفر وكما سيظهر على البطاقة

اإلضافية ،على أن ال يزيد عن  26حرفاً وفراغاً  ،يرجى مالحظة أنه سيتم فرض رسوم إذا كانت البطاقة

اإلضافية ،على أن ال يزيد عن  26حرفاً وفراغاً  ،يرجى مالحظة أنه سيتم فرض رسوم إذا كانت البطاقة

بحاجة إلى استبدال نتيجة للكتابة الخاطئة لإلسم أدناه:

بحاجة إلى استبدال نتيجة للكتابة الخاطئة لإلسم أدناه:

السيد

السيدة

اآلنسة

آخــر

الدكتور
السفر

ما هو غرض إستخدامك للبطاقة؟ المشتريات الشخصية

السيد

السحب النقدي

كل ما سبق

اسم العائلة

اسم العائلة

االسم األول

االسم األول

اسم األب
تاريخ الميالد

السيدة

السفر

اسم األب
اليوم

الشهر

تاريخ الميالد

السنة

		
مكان الميالد

		
مكان الميالد

		
صلة القرابة

		
صلة القرابة

اليوم

الجنسية

الجنسية

رقم جواز السفر

رقم جواز السفر

جنسية أخرى

جنسية أخرى

رقم جواز السفر

رقم جواز السفر

رقم بطاقة األحوال أو اإلقامة

رقم بطاقة األحوال أو اإلقامة

رقم الجوال

رقم الجوال

البريد اإللكتروني (إلزامي)

البريد اإللكتروني (إلزامي)

اسم صاحب العمل/المؤسسة

الشهر

السنة

اسم صاحب العمل/المؤسسة

الطريقة التي ترغب من خاللها الحصول على معلومات تسويقية

رسائل نصية

البريد اإللكتروني

كالهما

ال أرغب

لقد قرأت وفهمت إتفاقية عضوية البطاقة على  www.americanexpress.com.sa/termsandconditionsوأوافق على االلتزام بها .من خالل التوقيع
أدناه ،أقر بالموافقة على الشروط واألحكام الخاصة بالبطاقة وعلى تلقي بيان اإلفصاح األولي وموجز عن المنتج و مبادئ حماية العمالء إلكترونياً .

توقيع طالب البطاقة اإلضافية
التوقيع

اآلنسة

الدكتور

ما هو غرض إستخدامك للبطاقة؟ المشتريات الشخصية

آخــر
السحب النقدي

كل ما سبق

الطريقة التي ترغب من خاللها الحصول على معلومات تسويقية

رسائل نصية

البريد اإللكتروني

كالهما

ال أرغب

لقد قرأت وفهمت إتفاقية عضوية البطاقة على  www.americanexpress.com.sa/termsandconditionsوأوافق على االلتزام بها .من خالل التوقيع
أدناه ،أقر بالموافقة على الشروط واألحكام الخاصة بالبطاقة وعلى تلقي بيان اإلفصاح األولي وموجز عن المنتج و مبادئ حماية العمالء إلكترونياً .

توقيع طالب البطاقة اإلضافية
تاريخ التوقيع

التوقيع

تاريخ التوقيع

المخول بإصدار البطاقة/البطاقات اإلضافية
ِّ
توقيع عضو البطاقة األساسية
تاريخ التوقيع

التوقيع
أمريكان إكسبريس السعودية ،ص .ب ،6624 :الرياض  ،11452المملكة العربية السعودية ،هاتف 8001242229 :أو )+96611( 2926666

بيان اإلفصاح األولي

ريال سعودي.

يرجى قراءة المعلومات الهامة التالية بعناية قبل استخدام البطاقة (البطاقات).

شركة أمريكان إكسبريس السعودية  -بطاقة أمريكان إكسبريس الزرقاء
اإلقرار

تتعهــد أنــت (مقــدم الطلــب الموضــح اســمه أدنــاه والُ مشــار إليــه فيمــا بعــد بـــ «أنــت» أو «ضميــر المخاطــب») بســداد كافــة المبالــغ
(والمشــار إليهــا فيمــا
ُ
التــي تصبــح مســتحقة الســداد مــن ِقبلــك فــي تاريــخ اســتحقاقها إلــى شــركة أمريــكان إكســبريس الســعودية
بعــد بلفــظ «نحــن» أو «ضميــر المتكلــم» أو «ضميــر الملكيــة») نتيجــة لعضويتــك فــي أو الســتخدامك البطاقــة (البطاقــات) علــى
النحــو الموضــح فــي كل كشــف حســاب شــهري يصــدر عــن شــركة أمريــكان إكســبريس الســعودية ،والــذي يعــد إشــعاراً كامــاً بــأن تلــك
المبالــغ أصبحــت مســتحقة وواجبــة الدفــع .يجــب عليــك توضيــح محــل إقامتــك وعنوانــك فــي اســتمارة طلــب االنضمــام ،وســتخضع
بموجــب ذلــك لالختصــاص غيــر الحصــري للمحاكــم المختصــة أو جهــات قضائيــة غيرهــا فــي البلــد الــذي تقيــم فيــه ،والتــي تشــمل
علــى ســبيل المثــال ال الحصــر لجنــة الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات التمويليــة فــي البنــك المركــزي الســعودي («ســاما») ،وذلــك
فــي كافــة نواحــي التزاماتــك تجاهنــا .كمــا تتعهــد أيضــاً بااللتــزام بالقــرارات واألحــكام واألوامــر الصــادرة فيمــا يتعلــق بســداد المبالــغ
المســتحقة لنــا مــن ِقبلــك ،فضــاً عــن خســائر األربــاح الناتجــة عــن تأخــرك فــي الســداد باإلضافــة إلــى تحمــل الرســوم والمصاريــف
وأتعــاب المحامــاة.
كمــا تؤكــد إدراكك التــام بأنــك قــد تكــون عرضــة للمســؤولية الجنائيــة فــي حــال إعــادة أي شــيك تــم إخراجــه لصالحنــا مــن قبــل البنــك
الم َد ّخلــة فــي اســتمارة
المســحوب عليــه ،وفــي ذلــك الحــال ســيحق لنــا إتخــاذ االجــراءات القانونيــة ضــدك .وتتعهــد بــأن المعلومــات ُ
طلــب االنضمــام كاملــة ودقيقــة وصحيحــة ،وتفوضنــا أو ممثلينــا المفوضيــن بالتواصــل مــع البنــك الــذي تتعامــل معــه أو أي مصــدر
آخــر إمــا قبــل أو فــي أي وقــت بعــد مــا يتــم معالجــة اســتمارة طلــب االنضمــام الخــاص بــك للحصــول علــى أي معلومــات الزمــة
والتحقــق مــن أي معلومــات مطلوبــة وتحديثهــا فــي اســتمارة الطلــب الخــاص بــك عنــد الحاجــة.
كمــا تؤكــد إدراكك التــام بأننــا نحتفــظ بحقنــا لرفــض اســتمارة طلــب االنضمــام الخاصــة بــك ،كمــا تؤكــد إدراكك التــام بحقنــا بطلــب
ضمــان بنكــي أو بهامــش نقــدي أو ســند ألمــر بصيغــة مقبولــة لنــا ،والــذي ســنقوم باالحتفــاظ بــه كضمــان لتنفيــذه فــي حــاالت
عــدم الســداد أو التقصيــر ،كشــرط للموافقــة علــى اســتمارة طلــب االنضمــام الخــاص بــك .فــي حــال وافقنــا علــى اســتمارة طلــب
االنضمــام الخــاص بــك ،تتعهــد بتســديد المبالــغ المســتحقة علــى بطاقتــك االعتماديــة أو الحــد األدنــى للمبلــغ المســتحق لبطاقتــك
اإلئتمانيــة بحلــول تاريــخ االســتحقاق ،كمــا هــو موضــح فــي كل كشــف حســاب شــهري .ينضــم المقــدم (المقدمــون) علــى البطاقــات
ـاء إلــى هــذا الطلــب ويدركــون أنهــم ســوف يكونــوا
اإلضافيــة بمــا فيهــم هــؤالء المقدمــون علــى البطاقــات فــي وقــت الحــق أعضـ ً
مســؤولين مجتمعيــن أو منفرديــن عــن ســداد كافــة الرســوم المســتحقة علــى البطاقــات اإلضافيــة.
تُ صــرّ ح وتتعهــد بأنــك المالــك والمســتفيد الحقيقــي ألي مــن البطاقــات التــي قــد يتــم إصدارهــا لــك وفقــاً الســتمارة طلــب االنضمــام
هذه.
كمــا توافــق بموجــب ذلــك علــى تزويدنــا بــأي معلومــات نطلبهــا وتشــمل علــى ســبيل المثــال ال الحصــر اســتمارات اعــرف عميلــك
إلنشــاء و/أو إدارة حســاباتك وتســهيالتك لدينــا وتحديــث المعلومــات الشــخصية الخاصــة بــك إذا كانــت هنــاك أي تغييــرات ،والتــي قــد
يتــم طلبهــا مــن قبلنــا .كمــا تفوضنــا بالحصــول علــى وجمــع المعلومــات التــي تعــد الزمــة فيمــا يتعلــق بــك وبحســاباتك وتســهيالتك
لــدى المقرضيــن اآلخريــن مــن خــال الشــركة الســعودية للمعلومــات االئتمانيــة («ســمة») ،والكترونيّ ــاً مــن خــال شــركه العلــم ألمــن
المعلومــات («علــم») ،واإلفشــاء عــن تلــك المعلومــات إلــى ســمة أو علــم أو إلــى وكاالت التحصيــل لدينــا أو إلــى أي جهــة أخــرى
معتمــدة مــن ِقبــل البنــك المركــزي الســعودي.
عنــد حصولــك علــى موافقتنــا ،ستشــكل اســتمارة طلــب االنضمــام وجميــع المســتندات الداعمــة جــزءاً ال يتجــزأ مــن اتفاقيــة عضــو
البطاقــة وســتبقى فــي ملكيتنــا حتــى لــو تــم رفــض طلــب العضويــة أو تــم إغــاق حســاب بطاقتــك معنــا.
تسري جميع التعريفات المذكورة في اتفاقية عضو البطاقة على استمارة طلب االنضمام هذه.
بيانات بطاقة أمريكان إكسبريس الزرقاء
هامش المرابحة*
الرسم السنوي

¶‡ ,

رسم السحب النقدي (لكل
عملية) ‡

 %2.75شهريا

رسم البطاقة اإلضافية (اختياري)‡

 100ريال سعودي

 200ريال سعودي

رسم تحويل العملة األجنبية لعملة البطاقة‡

%2.75

 75ريال سعودي

رسم طلب كشف الحساب (ألكثر من ثالثة
أشهر) ‡

 40ريال سعودي
(لكل كشف حساب)

رسم إعادة الشيك‡

 150ريال سعودي

رسم رفض خدمة القيد المباشر‡

 150ريال سعودي

رسم استرجاع الرصيد االئتماني‡

 100ريال سعودي

رسم الدفعات خارج المملكة العربية السعودية‡

 375ريال سعودي

رسم معالجة النزاعات ( للنزاعات
غير الصحيحة فقط)‡

 50ريال سعودي

رسم تبديل البطاقة نتيجة للكتابة الخاطئة
لالسم المقدم من ِقبل عضو البطاقة أو
للبطاقة المفقودة أو المسروقة‡

 100ريال سعودي

رسم السداد المتأخر**‡,

 100ريال سعودي

معدل الربح السنوي***

%32.25

رسم عضوية برنامج
( ‡،****Membership Rewardsإختياري)

العام األول مجاناً و 25دوالر أمريكي من السنة الثانية وما بعدها.

ســوف يتــم تحميــل رســم الســداد المتأخــر علــى النحــو الموضــح فــي جــدول بيانــات بطاقــة أمريــكان إكســبريس الزرقــاء فــي حــال
عــدم ســداد الحــد األدنــى للمبلــغ المســتحق فــي أو قبــل تاريــخ اســتحقاق الدفــع .لــن يتــم قبــول هــذا المبلــغ كإيــراد لشــركتنا
وســيتم اســتخدامه فقــط للحــد مــن التأخــر فــي الســداد .ســوف تســتخدم جميــع العائــدات مــن رســوم التأخيــر فــي التبــرع
للجمعيــات الخيريــة.
لمزيــد مــن المعلومــات عــن خدماتنــا اإلستشــارية
www.americanexpress.com.sa/ar/node/88

االئتمانيــة،

يرجــى

زيــارة

موقعنــا

اإللكترونــي

الوفاة أو اإلفالس
بالنسبة للعقود الموقعة قبل  1أكتوبر -:2018
أ .في حالة الوفاة ،ال قدر الله ،سيحق لنا مطالبة الورثة الشرعيين على الفور بسداد كامل المبلغ المستحق على حسابك.
ب .في حال إعالن إفالسك فسوف تصبح جميع المبالغ المستحقة على الحساب واجبة الدفع على الفور.
ج .إذا فقــدت أو تخليــت عــن إقامتــك فــي المملكــة العربيــة الســعودية أو غــادرت المملكــة العربيــة الســعودية بصفــة نهائيــة ،ســيحق
لنــا إلغــاء بطاقتــك وغلــق حســابك.
بالنسبة للعقود الموقعة في  1أكتوبر  2018أو بعده-:
أ .فــي حالــة الوفــاة أو العجــز الكلــي ،ال قــدر اللــه ،ســتعفى مــن مســؤوليتك عــن أي مبلــغ مســتحق لنــا إال إذا كان ســبب الوفــاة أو
العجــز ناتــج عــن:
	•تعمد إصابة الذات ،أو محاولة االنتحار – سواء كان الشخص عاقالً  ،أو مختالً عقلياً  -في ذلك الوقت.
	•الكوارث الطبيعية.
	•قرارات المحكمة ،أو السلطة القضائية المختصة بموجب األنظمة السارية في المملكة العربية السعودية.
	•تعاطي الكحول أو المخدرات أو العقاقير غير النّ ظامية.
أي رياضة ،أو ُمنافسة خطرة كاالشتراك في سباقات الخيل أو سباقات السيارات.
	•االشتراك أو التدريب على ّ
	•وفاة أو إصابة ناشئة عن طبيعة العمل.
	•مــا ينتــج بســبب أو ينشــأ عــن أو تكــون ســاهمت فيــه األســلحة النوويــة أو اإلشــعاعات النوويــة أو التلــوث باإلشــعاع مــن أي
وقــود أو أيــة نفايــات نوويــة ناتجــة عــن احتــراق وقــود نــووي ،والحــرب أو الغــزو أو أعمــال العــدوان األجنبــي أو األعمــال العدوانيــة
أو األعمــال شــبه الحربيــة ،وأعمــال التخريــب واإلرهــاب التــي يرتكبهــا شــخص أو أشــخاص يعملــون بصفــة منفــردة أو نيابــة عــن
أو علــى صلــة بــأي منظمــة إرهابيــة.
ب .في حال إعالن إفالسك فسوف تصبح جميع المبالغ المستحقة على الحساب واجبة الدفع على الفور.
ج .إذا فقــدت أو تخليــت عــن إقامتــك فــي المملكــة العربيــة الســعودية أو غــادرت المملكــة العربيــة الســعودية بصفــة نهائيــة ،ســيحق
لنــا إلغــاء بطاقتــك وغلــق حســابك.
ج -ســوف يتــم منــح فتــرة ســماح مدتهــا  25يومــاً كحــد أقصــى لتســوية المبلــغ ،كمــا ســوف يتــم توضيــح تاريــخ اســتحقاق الدفــع فــي
كشــف حســابك .وفــي حالــة عــدم اســتالم الحــد األدنــى المســتحق فــي وقتــه المحــدد وفقــاً لتاريــخ اســتحقاق الدفــع ،قــد يتــم
تعليــق حســابك حتــى اســتالم المبلــغ.
نقــدم معلومــات االئتمــان المتعلقــة بــك للشــركة الســعودية للمعلومــات االئتمانيــة (ســمة) علــى أســاس دوري .كمــا تعكــس
المعلومــات المقدمــة حالــة آخــر كشــف حســاب ،وتشــمل المعلومــات المتعلقــة بكــون حســاب البطاقــة منتظــم أو متأخــر فــي
الســداد .ولتجنــب أي تاريــخ ائتمانــي ســلبي لــدى الشــركة الســعودية للمعلومــات االئتمانيــة ،عليــك أن تحافــظ علــى تســديد
المبلــغ المســتحق علــى حســابك فــي تاريــخ اســتحقاق الدفــع.
الموثَ قــة علــى الفــور
إذا الحظــت أي «خطــأ بكشــف الحســاب /معاملــة متنــازع عليهــا» يجــب عليــك إخطارنــا عبــر وســائل االتصــال ٌ
علــى أال يتجــاوز ذلــك شــهراً واحــداً مــن تاريــخ كشــف الحســاب علــى أي حــال .ويعنــي «الخطــأ بكشــف الحســاب /المعاملــة المتنــازع
عليهــا» أي معاملــة تــم إدخالهــا علــى حســابك وأدت إلــى خطــأ فــي الرصيــد اإلجمالــي.
قــد نقــوم بتوفيــر برنامــج الحمايــة أثنــاء ســريان االتفاقيــة .حيــث نقــدم برنامــج الحمايــة كميــزة إضافيــة للخدمــات التــي نقدمهــا
لــك .وســوف نقــوم بكشــف تفاصيــل الحمايــة ،بمــا فــي ذلــك عمليــة تحديــد المســتفيدين وتوزيــع التعويــض بيــن المســتفيدين.
للتعــرف علــى شــروط وأحــكام الحمايــة يرجــى زيــارة الموقــع www.americanexpress.com.sa/ar/termsandconditions
د -تســتقطب كافــة عمليــات الســحب النقــدي رســم الســحب النقــدي بالســعر الموضــح فــي جــدول بيانــات بطاقــة أمريــكان إكســبريس
الزرقــاء .ســوف يتــم تحميــل هــذه الرســوم وتقييدهــا بفاتــورة علــى حســابك باإلضافــة إلــى المبلــغ الــذي قمــت بســحبه.
ه -يرجى مالحظة أن عدم االلتزام بأحكام هذه االتفاقية قد يؤدي إلى:
1إلغاء /تعليق بطاقتك أو البطاقات اإلضافية بدون إخطار من ِقبلنا.
.
2خفض الحدود االئتمانية بدون إخطار من ِقبلنا.
.
3التأثير سلباً على سجل مكتب االئتمان الخاص بك وقدرتك على الحصول على تسهيالت ائتمانية جديدة.
.
4التقاضي في حال عدم سداد مستحقاتك.
.
5زيادة العبء المالي عليك نتيجة للرسوم والنفقات.
.
6الخسائر المالية نتيجة العمليات غير المفوضة بسبب عدم إبالغك عن ضياع أو سرقة بطاقتك على الفور.
.
و -إنهاء اإلتفاقية

هذة البطاقة متوافقة مع أحكام الشريعة ومبنية على التورق .سيطلب منك دفع معدل الشراء للبطاقة اإلئتمانية /هامش المرابحة
*
بنسبة  %2.75شهرياً على أي جزء غير مدفوع من رصيدك الحالي الموضح في كشف حساب بطاقتك االئتمانية اعتباراً من تاريخ
استحقاق الدفع.
يرصد هذا الرسم للحد من التأخر في السداد باإلضافة إلى أننا سنستخدم كامل هذا الرسم لألعمال الخيرية تحت إشراف هيئة الرقابة
**
الشرعية لدينا.
*** يتم احتساب معدل الربح السنوي باألخذ بعين االعتبار الرسم السنوي وهامش المرابحة المدفوع بأكمله خالل السنة التقويمية وال
يحتسب ضريبة القيمة المضافة.
**** إن االشتراك في برنامج  Membership Rewardsاختيارياً ويمكن إلغاؤه في أي وقت بموجب إخطار وكالء خدمة العمالء الخاصين بنا.
رسم ثابت يفرض عند صدور البطاقة و يفرض سنويا فيما بعد.
¶
سيتم فرض ضريبة القيمة المضافة استناداَ إلى القوانين الضريبية السارية باإلضافة إلى الرسوم المذكورة أعاله.
‡

الشروط األكثر أهمية التفاقية عضو البطاقة

أ -كافــة القيــود ،بمــا فــي ذلــك الســحوبات النقديــة ،التــي يتــم تحميلهــا علــى حســابك بعمــات غيــر العملــة التــي يصــدر بهــا كشــف
حســاب بطاقتــك («عملــة غيــر عملــة الفواتيــر») ســيتم تحويلهــا إلــى العملــة التــي تصــدر بهــا فاتــورة حســابك («عملــة الفواتيــر»).
ومــا لــم تتطلــب القوانيــن المنطبقــة خــاف ذلــك فإنــه يتــم اســتخدام أســعار تحويــل محــددة ،الشــبكة العالميــة ،اســتناداً إلــى
األســعار الســائدة بيــن المصــارف التــي يتــم اختيارهــا مــن المصــادر المعتــادة فــي المجــال المصرفــي كمــا هــي عليــه فــي يــوم
العمــل الــذي يســبق تاريــخ إجــراء العمليــة  .ســوف يتــم إضافــة ســعر صــرف العمــات األجنبيــة علــى النحــو الموضــح بالجــدول
أعــاه أو علــى النحــو المعــدل مــن ِقبلنــا مــن حيــن آلخــر علــى المبلــغ المحــول مــن ِقبــل الجهــة المصــدرة للبطاقــة وهــي شــركة
أمريــكان إكســبريس الســعودية .يتــم التحويــل فــي التاريــخ الــذي يتــم فيــه تجهيــز العمليــة والــذي قــد ال يكــون هــذا نفــس التاريــخ
الــذي جــرت فيــه العمليــة حيــث يعتمــد ذلــك علــى الوقــت الــذي تــم فيــه تقديــم المعاملــة إلــى الشــبكة العالميــة .وقــد تختلــف
أيضــاً أســعار الصــرف وفقــاً لذلــك .وفــي وقــت التحويــل ســوف يتــم تحويــل كافــة المعامــات التــي تتــم بعمــات غيــر الــدوالر
األمريكــي أوالً إلــى الــدوالر األمريكــي قبــل تحويلهــا إلــى العملــة التــي تصــدر بهــا فاتــورة حســابك .أمــا المبالــغ التــي يتــم
تحويلهــا مــن قبــل أطــراف أخــرى مســتقلة ،فــإن الفواتيــر تصــدر فيهــا وفقــاً ألســعار هــذه األطــراف .مــدرج أدنــاه مثــال توضيحــي
لذلــك:

أ .يمكنــك إنهــاء هــذه اإلتفاقيــة فــي أي وقــت وذلــك بــأن تعيــد إلينــا كافــة البطاقــات التــي زودنــاك بهــا وإخطارنــا عبــر وســائل اتصــال
موثّ قــة حيــث تطلــب بموجبهــا إنهــاء هــذه اإلتفاقيــة .ســيتم إنهــاء هــذه اإلتفاقيــة بعــد اســتالمنا لكافــة البطاقــات مقطوعــة
بالنصــف وقيامــك بتســديد كافــة المبالــغ المســتحقة عليــك لنــا .كمــا يمكنــك إلغــاء بطاقــة عضــو البطاقــة اإلضافيــة بموجــب
ـؤول عــن كافــة العمليــات التــي تتــم بواســطة عضــو
إبالغنــا بذلــك عبــر وســائل اتصــال موثقــة .ومــع ذلــك فســوف تبقــى مسـ ً
البطاقــة اإلضافيــة حتــى تعيــد إلينــا البطاقــة مقطوعــة بالنصــف.
ب .نحتفــظ بحقنــا فــي إنهــاء هــذه اإلتفاقيــة فــي أي وقــت بإعطــاء إشــعار فــوري .وكبديــل لذلــك ،يمكننــا تقييــد اســتخدام البطاقــة
عنــد إنهــاء االتفاقيــة ،ويجــب عليــك أن تســدد لنــا كافــة المبالــغ المدينــة فــي حســابك والتــي تشــمل العمليــات والســحوبات
النقديــة التــي تــم الســماح بهــا ولكــن لــم يتــم خصمهــا بعــد مــن حســابك.
ـؤول عــن كافــة العمليــات أو العمليــات
ج .باســتثناء مــا تنــص عليــه المــادة ( 13ب) مــن إتفاقيــة عضويــة البطاقــة ،فســوف تبقــى مسـ ً
غيــر المفوضــة التــي تتــم فيمــا يتعلــق بحســابك.
د .لديــك الحــق فــي إلغــاء اإلتفاقيــة ودون تحمــل أي رســوم فــي غضــون  10أيــام مــن إســتالم بطاقــة االئتمــان أو بطاقــة اإلعتمــاد
إال إذا قمــت بتفعيــل بطاقتــك.
ز -إجراءات الشكاوى والمقترحات
قمنا بإنشاء اإلجراءات الالزمة ليتسنى لك ارسال مالحظاتك واقتراحاتك  ،وذلك باتباع اإلجراءات التالية:
الخطوة األولى:
إذا كانــت لديــك أيــة مالحظــات أو شــكاوى ،فــأن موظفــي خدمــة العمــاء مدربيــن ومجهزيــن للتعامــل مــع استفســارك و بإمكانــك
التواصــل معنــا عبــر إحــدى الوســائل التاليــة:
البريد اإللكترونيcomplaints@americanexpress.com.sa :
رقم الهاتف+966 11 292 6663 :
كما يمكننا خدمتكم في فروع أمريكان إكسبريس السعودية في الرياض و جدة و الظهران.

الوصف

عملية الشراء*

عملية السحب النقدي*

الخطوة الثانية :

قيمة العملية

 100يورو

 100يورو

إذا لم تتم معالجة المسألة ،فبإمكانك التواصل مع مدير قسم شكاوى العمالء عبر البريد اإللكتروني الموضح أدناه:

معدل تحويل الدوالر األمريكي /اليورو المفترض

 1يورو =  1.05دوالر أمريكي

 1يورو =  1.05دوالر أمريكي

ما يعادلها بالدوالر األمريكي

 105دوالر أمريكي

 105دوالر أمريكي

عناية مدير قسم شكاوى العمالء

رسم تحويل العملة %2.75

 2.89دوالر أمريكي

 2.89دوالر أمريكي

أمريكان إكسبريس السعودية

قيمة العملية كاملة بالدوالر األمريكي

 107.89دوالر أمريكي

 107.89دوالر أمريكي

الخطوة الثالثة:

معدل التحويل من الدوالر األمريكي إلى الريال
السعودي المفترض

 1دوالر أمريكي=  3.75ريال
سعودي

 1دوالر أمريكي=  3.75ريال
سعودي

في حالة عدم التوصل إلى حل ,فبإمكانك التواصل مباشرة مع الجهة الرقابية  -ساما عبر ساما تهتم.

قيمة العملية كاملة بالريال السعودي

 404.59ريال سعودي

 404.59ريال سعودي

رسم الدفعة المقدمة النقدية
(مقيد بشكل منفصل على كشف حسابك)

غير مطبق

 75.00ريال سعودي

قيمة العملية كاملة بالريال السعودي شاملة لرسم
الدفعة المقدمة النقدية

غير مطبق

 479.59ريال سعودي

* ال يشمل المثال التوضيحي أعاله ضريبة القيمة المضافة

ب -ســوف نرســل إليــك كشــف حســاب شــهري بحســابك عــن طريــق البريــد اإللكترونــي أو عنــوان البريــد الشــخصي الــوارد فــي
نمــوذج الطلــب .فــي حالــة البطاقــات االئتمانيــة ســوف يكــون الحــد األدنــى للمبلــغ المســتحق  %5أو  100ريــال ســعودي أيهمــا
أكبــر باإلضافــة إلــى المبالــغ المتجــاوزة للحــد االئتمانــي والمبالــغ المتأخــرة كمــا هــو موضــح فــي الملحــق «ب» فــي إتفاقيــة عضــو
البطاقــة .كمــا يمكنــك ســداد أي شــيء حتــى كامــل المبلــغ المســتحق عليــك إذا كنــت ترغــب فــي ذلــك.
تتوافــق البطاقــة االئتمانيــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية وتمتثــل لنظــام التــورق .ســيتطلب منــك دفــع هامــش مرابحــة %2.75
شــهريا عنــد تســوية المبالــغ غيــر المدفوعــة لرصيــدك الحالــي فــي كشــف الحســاب بعــد تاريــخ اســتحقاق الســداد مــن خــال
عائــدات مبيعــات عمليــة المرابحــة.

يرجــى مالحظــة أنــه يتوجــب عليــك تســوية مــا ال يقــل عــن الحــد األدنــى المســتحق الدفــع علــى حســاب بطاقتــك قبــل تاريــخ
اســتحقاق الدفــع ،كمــا هــو مبيــن علــى كل فاتــورة شــهرية .ومــع ذلــك ،عنــد ســداد الحــد األدنــى مــن الدفعــات علــى البطاقــة
بــدال مــن كامــل المبلــغ المســتحق فإنــه ســيترتب عليــك دفــع هامــش مرابحــة  %2.75شــهريا عنــد تســوية المبالــغ غيــر المدفوعــة
لرصيــدك الحالــي فــي كشــف الحســاب مــن بعــد تاريــخ اســتحقاق الســداد مــن خــال عائــدات مبيعــات عمليــة المرابحــة كمــا ورد
فــي جــدول بيانــات بطاقــة أمريــكان إكســبريس الزرقــاء .بنــاء علــى ذلــك ،ستســتغرق فتــرة طويلــة مــن الوقــت للقيــام بســداد
كامــل المبالــغ المســتحقة و قــد يــؤدي إلــى أن تدفــع مبالــغ أكثــر بكثيــر مــن قيمــة الصفقــة التــي أجريــت علــى البطاقــة .مثــال  :إذا
كان رصيــدك المســتحق علــى البطاقــة االئتمانيــة  7,000ريــال ســعودي و اختــرت أن تدفــع الحــد األدنــى المســتحق فقــط ،فســوف
يســتغرق األمــر  81شــهرً ا لتســوية الرصيــد بالكامــل .وســيكون فــي هــذة الحالــه إجمالــي هامــش المرابحــة تكلفــة المــدة 6,296

Complaintsmanager@americanexpress.com.sa
يمكنك ايضاً التواصل عبر البريد على العنوان التالي:

ص .ب ،6624 .الرياض 11452

التزامنا معك:
نحــن نضمــن لــك أن يتــم الــرد علــى إستفســاراتك فــي الوقــت المحــدد وســوف نقــوم بإرســالها إلــى القســم المختــص إلجــراء
التحقيقــات الالزمــة وســيتم إبالغــك بالفتــرة الزمنيــة الالزمــة للمعالجــة والــرد (تــم تحديــد ســقف زمنــي ال يتجــاوز الـــ  10أيــام عمل).
أمــا فــي حالــة عــدم قدرتنــا علــى اإلســتجابة للشــكاوى فــي الوقــت المحــدد ،فســيتم إفادتــك بتفاصيلهــا ضمــن هــذه المهلــة
وتزويــدك بالزمــن التقديــري الــازم
تشـــمل اتفاقيـــة عضـــو البطاقـــة الشـــروط التفصيليـــة الحاكمـــة الســـتخدام البطاقـــة والمتاحـــة علـــى موقعنـــا
 .www.americanexpress.com.sa/ar/termsandconditionsكمـــا يعـــد التوقيـــع علـــى أو اســـتخدام البطاقـــة (البطاقـــات)
بمثاب ــة موافق ــة رس ــمية عل ــى االتفاقي ــة المذك ــورة.
ســوف يتــم مراجعــة وتحديــث وتعديــل اتفاقيــة عضــو البطاقــة مــن جانــب واحــد وبشــكل دوري مــن قبلنــا ،وســوف يتــم تقديــم
إخطــار مدتــه  30يومــاً ( 60يومــاً فــي حالــة تغييــر الرســوم ورســوم الخدمــات) لكــم قبــل دخولهــا حيــز التنفيــذ .وســوف تحتــوي
أحــدث نســخة إصــدار متوفــرة علــى صفحتنــا علــى شــبكة اإلنترنــت علــى أي تعديــل (تعديــات) والتــي ســتعتبر ســارية المفعــول
ـواء الــواردة فــي
وداخــل حيــز التنفيــذ الكامــل تلقائيــاً بعــد انتهــاء مــدة اإلخطــار واســتبدال وتعليــق الحكــم (األحــكام) الســابقة سـ ً
اتفاقيــة عضــو البطاقــة بالصيغــة المكتوبــة المرفقــة مــع البطاقــة (البطاقــات) عنــد تســليمها لكــم أو عنــد عرضهــا ســابقاً علــى
هــذه الصفحــة علــى شــبكة اإلنترنــت ،كمــا أن اســتخدام أو االحتفــاظ بالبطاقــة (البطاقــات) بعــد مــدة اإلخطــار ســوف يعتبــر بمثابــة
موافقــة رســمية مطلقــة مــن طرفكــم علــى اتفاقيــة عضــو البطاقــة.

بيانات االتصال بخدمة العمالء
أعضاء البطاقات االئتمانية والبطاقات االعتمادية800 124 2229 :
من خارج المملكة العربية السعودية+966 11 292 6666 :
الموقع اإللكترونيwww.americanexpress.com.sa :

المخول بإصدار البطاقة/البطاقات اإلضافية
ِّ
توقيع عضو البطاقة األساسية

التوقيع

علــى

تاريخ التوقيع

