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اتفاقية عضو البطاقة

آخر تحديث في يوليو 2020

أطراف االتفاقية
إن أطراف هذه االتفاقية هم أمريكان إكسبريس السعودية وعضو البطاقة الموضح اسمه على البطاقة.

 .1تعريفات
عرف
الم َّ
المصطلح ُ

المعنى

“الحساب”

أي حساب تحتفظ به أمريكان إكسبريس السعودية فيما يتعلق ببطاقتك.

“الرسوم السنوية”

رسم سنوي ثابت يفرض مقابل إصدار وتجديد البطاقات.

“االتصال الموثق”

إلكترونيا
ورقيا أو
مسجلة ويمكن التحقق منها ويمكن استرجاعها  ،سواء كان
أي تعليمات نتسلمها منك من خالل وسيلة اتصال حيث تكون
ً
ً
ّ
شفهيا.
أو
ً

“البطاقة”

البطاقة االئتمانية أو اإلعتمادية الخاصة بك الصادرة من أمريكان إكسبريس.

“عضو البطاقة”

أنت.

“اتفاقية عضو البطاقة لترشيح وكيل
عمليات التورق (الخاصة بك)”

االتفاقية التي أبرمت معك في وقت فتح الحساب الخاص بك ،والتي تقوم بترشيح وكيل معامالتك في التورق إلجراء معامالت التورق
فيما يتعلق بحساب بطاقتك االئتمانية أو حساب بطاقتك اإلعتمادية.

“وكيل عضو البطاقة لعمليات التورق
(الخاصة بك)”

الوكيل المرشح من قبلك في اتفاقية عضو البطاقة والتي ترشح وكيل عمليات التورق فيما يتعلق بالرصيد الحالي لبطاقتك االئتمانية أو
اإلعتمادية والتي لم يتم سدادها بالكامل في تاريخ استحقاق السداد.

“السحوبات النقدية”

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

“البطاقة اإلعتمادية”

بطاقة متوافقة للشريعة بدون فوائد تلزمك بسداد الرصيد الحالي على النحو الموضح على كل كشف حساب .وتشمل بطاقاتنا اإلعتمادية:
بطاقة أمريكان إكسبريس ،وبطاقة أمريكان إكسبريس الذهبية ،وبطاقة أمريكان إكسبريس البالتينية.

“مؤسسة خيرية”

مؤسسة خيرية مرخصة ومسجلة في المملكة العربية السعودية نختارها نحن و/أو الهيئة الشرعية.

“رسوم تحصيل”

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

“البطاقة االئتمانية”

هي بطاقة متوافقة للشريعة بدون فوائد تسمح لك بالتعاقب من خالل دفع أدنى حد مستحق موضح في كل كشف حساب .وتشمل
بطاقتنا االئتمانية :بطاقة أمريكان إكسبريس الزرقاء ،وبطاقة أمريكان إكسبريس الذهبية االئتمانية ،وبطاقة أمريكان إكسبريس البالتينية
االئتمانية وبطاقة الفرسان االئتمانية من أمريكان إكسبريس..

“الحد االئتماني”

أقصى رصيد مدين في الحساب.

“الرصيد الحالي”

إجمالي الرصيد الختامي في كشف حسابك الشهري.

“العملية المقبولة”

أي عملية باستثناء العمليات المنصوص عليها في الفقرة (٢٠ 2ب) ويجوز تغيير العمليات المقبولة بمقتضى الفقرة (٢٠ 2ت).

“أميال الفرسان”

النقاط الممنوحة لك كعضو في برنامج المسافر الدائم للخطوط الجوية العربية السعودية للـ ( 1السفر على الخطوط الجوية العربية
السعودية أو ً
أيا من شركاء برنامج الفرسان) أو ( 2استخدام أو شراء خدمات مقبولة أو منتجات لدى شركاء الفرسان غير شركات الطيران
باستخدام بطاقة الفرسان االئتمانية من أمريكان إكسبريس).

“أحكام وشروط الفرسان”

األحكام والشروط الصادرة من الخطوط الجوية العربية السعودية التي تكون سارية من حين آلخر والتي تحكم برنامج أميال الفرسان.

“”KYC

اعرف عميلك.

“رسم تأخير السداد”

رسم ثابت يتم فرضه إذا لم يتم سداد الرصيد الحالي بالكامل للبطاقة االئتمانية أو لم يتم سداد الحد األدنى المستحق على بطاقة االئتمان
وفقا للفقرة  .6.2يتم التبرع بكل هذه الرسوم التي يتم تحصيلها إلى مؤسسة
ً
كما هو موضح في الملحق “ب” في تاريخ استحقاق الدفع ،
خيرية تحت إشراف هيئة أمريكان إكسبريس الشرعية.

“الحد األدنى للمبلغ المستحق”

المبلغ الموضح في كشف حسابك الشهري للبطاقة االئتمانية وهو أدنى مبلغ تحتاج لدفعه لتجنب تحمل رسم تأخير السداد حسب المذكور
في المرفق (أ).

“وكالء معامالت السلع لدينا”

الم َع َينُ ون من قبلنا من وقت آلخر لتنفيذ بيع وشراء السلع على أساس المرابحة في محفظة األرصدة الحالية لجميع أعضاء بطاقات
لوكالء ُ
االئتمان واإلعتماد المتبعة للتورق.

“تاريخ استحقاق الدفع”

التاريخ المحدد في كشف حسابك الشهري الذي يوضح تاريخ استحقاق سداد الرصيد الحالي بأكمله (للبطاقات اإلعتمادية) أو الحد األدنى
للمبلغ المستحق (للبطاقات االئتمانية) والتي يجب دفعها لتجنب تحمل رسم تأخير السداد أو الرسوم اإلدارية و/أو تعليق الحساب.

“رقم التعريف الشخصي”

المعطى لك لتستخدمه مع البطاقة.
رقم التعريف الشخصي ُ

“البطاقة البديلة”

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

“مؤسسة الخدمة “

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

“الهيئة الشرعية”

هيئة الرقابة الشرعية لدينا وهي مسئولة عن إبداء الرأي من منظور شرعي واعتماد منتجات أمريكان إكسبريس السعودية

“الرسائل النصية”

خدمة الرسائل النصية القصيرة.

“كشف حساب”

سجل شهري بجميع العمليات التي تتم على حسابك بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر شراء البضائع والخدمات ،والسحوبات
النقدية ،والرسوم والتكاليف ،واألموال المستردة وغيرها من الحركات الدائنة والمدينة بموجب هذه االتفاقية .كما يشمل كشف الحساب
ً
أيضا رصيدك الحالي وتاريخ استحقاق الدفع (للبطاقة اإلعتمادية والبطاقة االئتمانية) والحد األدنى للمبلغ المستحق (للبطاقة االئتمانية).

“عملية التورق”

صفقة يقوم فيها وكيل عضو البطاقة لعمليات التورق حيث يقوم بشراء سلع منا (أمريكان إكسبريس) على أساس المرابحة مقابل الجزء غير
المدفوع من مستحقات البطاقة االئتمانية أو اإلعتمادية التابعة لعضو البطاقة.

“ضريبة القيمة المضافة”

ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تُ فرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت ،مع بعض
االستثناءات.

“هامش مرابحة”

هامش ربح يتم خصمه عند تسوية الجزء غير المدفوع من الرصيد الحالي لحساب بطاقتك االئتمانية أو بطاقتك اإلعتمادية من خالل عائدات
مبيعات صفقة مرابحة

1

“ساما ”

مؤسسة النقد العربي السعودي.

“ عضو البطاقة اإلضافية”

“ العملية”

“عملية غير مفوضة “

“نحن ،لنا ،لدينا”

“أنت ،ضمير المخاطب”

شخص غيرك تصدر البطاقة بإسمه ويكون مدين بالحساب.
أي مبالغ تدفع مقابل البضائع أو الخدمات أو السحوبات النقدية التي يتم الحصول عليها بموجب استخدام البطاقة.
أي عملية يجريها شخص ما يستعمل البطاقة بدون إذنك.
أمريكان إكسبريس السعودية.
صاحب حساب البطاقة وهو المدين بموجب هذه االتفاقية.

 .2القبول
.١

يعــد توقيعــك علــى هــذه البطاقــة أو اســتخدامها بمثابــة التــزام بالبنــود والشــروط
الــواردة فــي هــذه االتفاقيــة.
كمــا أنــك تصــرح بأنــك المالــك والمســتفيد الحقيقــي ألي مــن البطاقــات التــي قــد
ً
وفقــا لهــذا الطلــب
يتــم إصدارهــا لــك

 .3استخدام البطاقة
الرجاء مالحظة ما يلي:
.١

قــم بالتوقيــع علــى ظهــر البطاقــة بقلــم حبــر فــور اســتالمها واحــرص علــى أن يقــوم
كل عضــو بطاقــة إضافيــة بتوقيــع بطاقتــه.

.٢

حافظ على سرية رقم التعريف الشخصي وابقائه بمعزل عن البطاقة.

.3

ال تستخدم البطاقة إال في مدة الصالحية المطبوعة عليها.

.4

ال تستخدم البطاقة في حال تلفها أو إلغائها.

.5

أن البطاقة ملك لنا ويجب عليك إعادتها عندما نطلب منك ذلك.

.6

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

.7

عــدم الســماح ألي شــخص آخــر بخالفــك أنــت وأعضــاء البطاقــات اإلضافية باســتخدام
بطاقتــك (بطاقاتــك).

.8

ً
مالكا لتلك المؤسسة.
ال تستخدم بطاقتك لدى مؤسسة الخدمة إذا كنت

.9

ال تســتخدم البطاقــة لتمويــل أو لتلبيــة متطلبــات رأس المــال الخــاص بعملــك
التجــاري.

 .16يكــون مــن حقنــا فــي أي وقــت إذا إعتبرنــا حســب تقديرنــا المطلــق أن اســتخدامكم
للبطاقــة يعــد غيــر مناســب أو يشــكل خطــر عليكــم أو علينــا بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل
المثــال ال الحصــر عنــد مخالفتكــم للفقــرة  ،16.3أن نقــوم بــدون ســبب أو إخطــار
ودون أي مســئولية علينــا وســواء كانــت البطاقــة وصلــت إلــى الحــد االئتمانــي أو ال،
بســحب وتقييــد حقكــم فــي اســتخدام البطاقــة ورفــض إجــازة أي معاملــة.
ً
ً
تبعــا إلدارة أمريــكان
حصريــا
 Priority Pass .17و  Boingoهمــا ميزتــان يتــم منحهمــا
إكســبريس الســعودية
 .18تحتفــظ أمريــكان إكســبريس الســعودية بحقهــا فــي إلغائهــم أو الطلــب مــن عضــو
البطاقــة المحافظــة علــى حــد أدنــى لإلنفــاق للإلســتفادة مــن هــذه المميــزات

 .4الحساب
أ.

ســيخصم مــن حســابك كافــة العمليــات التــي تتــم مــن ِقبلــك أو مــن ِقبــل عضــو/
أعضــاء البطاقــة اإلضافيــة الخاصــة بــك.

ب.

عندمــا نســمح بعمليتــك لــدى مؤسســة الخدمــة فإننــا نفتــرض أن العمليــة ســوف
ً
تبعــا لذلــك بتخفيــض مبلــغ االئتمــان المتــاح لــك.
تتــم وســنقوم

ت.

يمكننــا عــدم الموافقــة علــى أي عمليــة بمــا فــي ذلــك الســحوبات النقديــة دون
إرســال أي إخطــار أو ســبب إليــك.

ث.

فــي حــال علمنــا بــأي عمليــات مشــكوك فيهــا أو إحتياليــة تتــم علــى بطاقتــك ،يحــق لنــا
حجــب بطاقتــك لحمايــة مصلحتكــم ومصلحتنــا.

 .5النفقات بالعملة األجنبية
.١

كافــة العمليــات( ،بمــا فــي ذلــك الســحوبات النقديــة) ،التــي يتــم تحميلهــا علــى
حســابك بعمــات غيــر العملــة التــي يصــدر بهــا كشــف حســاب بطاقتــك ســيتم
تحويلهــا إلــى العملــة التــي تصــدر بهــا فاتــورة حســابك .بالنســبة إلــى المبالــغ التــي
تحمــل علــى حســابك بعملــة أجنبيــة يتــم تحويلهــا إلــى العملــة التــي يصــدر بهــا
ّ
ً
ـتنادا إلــى األســعار الســائدة بيــن المصــارف التــي يتــم اختيارهــا
كشــف حســابك اسـ
مــن المصــادر المعتــادة فــي المجــال المصرفــي كمــا هــي عليــه فــي يــوم العمــل
الــذي يســبق تاريــخ إجــراء العمليــة.

.٢

بعــد تحويــل مبلــغ العمليــة إلــى العملــة التــي تصــدر بهــا فاتــورة حســابك ،ســوف
تتحمــل رســوم التحويــل المصرفــي الخاصــة بالمبلــغ المحــول بالســعر المنصــوص
عليــه فــي الملحــق (أ) مــن هــذه االتفاقيــة .يتــم التحويــل فــي التاريــخ الــذي يتــم فيــه
إدخــال المبلــغ إلــى حســابك وقــد ال يكــون هــذا نفــس التاريــخ الــذي جــرت فيــه العمليــة
لــدى مؤسســة الخدمــة .ســوف يتــم تحويــل كافــة العمليــات التــي تتــم بعمــات غيــر
أوال إلــى الــدوالر
العملــة التــي تصــدر بهــا فاتــورة حســابك أو الــدوالر األمريكــي ً
األمريكــي قبــل تحويلهــا إلــى العملــة التــي تصــدر بهــا فاتــورة حســابك .أمــا المبالــغ
التــي يتــم تحويلهــا مــن قبــل أطــراف أخــرى مســتقلة ،فــإن الفواتيــر تصــدر فيهــا
وفقـ ًـا ألســعار هــذه األطــراف.

ـؤوال عــن كافــة العمليــات والرســوم والمبالــغ المســتحقة علــى البطاقــة
 .١0ســتكون مسـ ً
الصــادرة لــك وأي بطاقــات صــادرة عــن حســابك ألي عضو/أعضــاء بطاقــة إضافيــة.
مســؤوال معــك عــن كافــة العمليــات والرســوم و
 .11يكــون عضــو البطاقــة اإلضافيــة
ً
المبالــغ المســتحقة علــى البطاقــة الصــادرة لــه.
 .12ســتقوم بســداد كافــة المبالــغ لنــا والتــي تــم تقييدهــا علــى حســابك بغــض النظــر عــن
مــا اذا تــم التوقيــع علــى قســيمة البيــع أو الســحب النقــدي مــن ِقبلــك أو مــن ِقبــل
عضــو البطاقــة اإلضافيــة.
 .13لــن نتحمــل أي مســؤولية تتعلــق بوقــوع أي خســاره أو ضــرر ناشــئ بشــكل مباشــر أو
غيــر مباشــر عــن رفــض النفقــات فــي مؤسســة الخدمــة.
 .14عدم اإللتزام بأحكام هذه االتفاقية قد يؤدي إلى:
.i

إلغاء  /تعليق بطاقتك أو أعضاء البطاقات اإلضافية بدون إخطار من ِقبلنا.

 .6الرسوم

.ii

خفض الحدود االئتمانية بدون إخطار من ِقبلنا.

 6-1عام

.iii

التأثيــر سـ ً
ـلبا علــى ســجل مكتــب االئتمــان الخــاص بــك وقدرتــك علــى الحصــول
علــى تســهيالت ائتمانيــة جديــدة.

.iv

التقاضي في حال عدم سداد مستحقاتك.

.v

زيادة العبئ المالي عليك نتيجة للرسوم والمبالغ المستحقة.

.vi

الخســائر الماليــة نتيجــة العمليــات غيــر الصحيحــة بســبب عــدم إبالغــك عــن ضيــاع
أو ســرقة بطاقتــك علــى الفــور.

 .15انــت تتعهــد بــأن تتصــرف بحســن نيــه فــي جميــع األوقــات فيمــا يتعلــق باســتخدام
البطاقــة فــي جميــع معاملتــك وتعاملــك معنــا وأال تســتخدم البطاقــة ألي غــرض غيــر
قانونــي أو غيــر أخالقــي .ويحظــر عليكــم اســتخدام البطاقــة فــي شــراء بضائــع أو
خدمــات محــددة مثــل المشــروبات الكحوليــة أو لحــم الخنزيــر والمنتجــات التــي يوجــد
بهــا لحــم الخنزيــر والمقامــرة والمــواد اإلباحيــة أو أنشــطة أخــرى غيــر مشــروعة وفقـ ًـا
ألحــكام الشــريعة اإلســامية .وعليكــم التأكــد مــن عــدم اســتخدام البطاقــة لتنفيــذ
معامــات تتعــارض أو تســيئ أو تكــون محظــورة وفقـ ًـا ألحــكام الشــريعة االســامية.

أ.

جميــع الرســوم المســتحقة لنــا واردة بالتفصيــل فــي الملحــق (أ) مــن هــذه االتفاقيــة.
وال نحملــك أي رســوم إضافيــة غيــر تلــك الرســوم المذكــورة فــي الملحــق (أ) والتــي
يتــم نشــرها علــى موقعنــا اإللكترونــي كمــا هــو محــدد فــي الفقــرة التاليــة.

ب.

فــي حالــة زيــادة أي مــن الرســوم ،ســنقوم بتوجيــه إخطــار مســبق لــك مدتــه  60يــوم
تقويمــي بنشــر قائمــة محدثــة للرســوم علــى موقعنــا اإللكترونــي وبإرســال رســالة
بريــد علــى عنــوان البريــد اإللكترونــي الــذي أفصحــت عنــه لنــا .اذا قمنــا بتخفيــض
أي مــن الرســوم والتكاليــف الخاصــة بنــا قــد ال نرســل لــك أي إشــعار .ســتجد قائمــة
محدثــة مــن الرســوم والتكاليــف علــى موقعنــا اإللكترونــي.

ت.

ســيتم خصــم رســوم الســحوبات النقديــة مــن حســابك فــي تاريــخ قيــد عمليــة
(عمليــات) الســحوبات النقديــة.

ث.

يجــوز لنــا تحميلــك تكاليــف التحقيــق فــي المعاملــة المتنــازع عليهــا علــى النحــو المحــدد
فــي الملحــق (أ) .لكــن إذا أثبــت تحقيقنــا أنــك لــم تقــم بالعمليــة المتنــازع عليهــا،
ســوف نــرد هــذه الرســوم إليــك.
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 ٦-٢الشروط الخاصة للبطاقة االئتمانية
أ.

ســتقوم بســداد إجمالــي المبالــغ المســتحقة بمــا فــي ذلــك الرســوم والمبالــغ
المســتحقة المحــددة فــي رصيــد الحســاب الحالــي الــوارد فــي كشــف الحســاب،
وتكــون هــذه الرســوم مســتحقة الدفــع بالكامــل فــي تاريــخ اســتحقاق الدفــع
المذكــور فــي كشــف الحســاب دون تأخيــر .ويجــوز لكــم أن تختــاروا عــدم تســوية
ـدل مــن ذلــك بموجــب
الرصيــد الحالــي كامـ ًـا ودفــع الحــد األدنــى للمبلــغ المســتحق بـ ً
الفقــرة  .٨.١ويلــزم عليكــم دفــع الحــد األدنــى للمبلــغ المســتحق فــي أو قبــل تاريــخ
اســتحقاق الدفــع .وفــي حالــة عــدم ســدادك الحــد األدنــى للمبلــغ المســتحق فــي
تاريــخ اســتحقاق الدفــع أو ســدادكم لجــزء منــه فقــط ،ســوف يتــم إضافــة المبلــغ غيــر
المســدد مــن الحــد األدنــى المســتحق الدفــع علــى الحــد األدنــى للمبلــغ المســتحق
الدفــع فــي كشــف حســاب البطاقــة التالــي.

ب.

فــي حالــة عــدم ســداد الرصيــد الحالــي علــى بطاقــة االئتمــان الخاصــة بــك فــي تاريــخ
اســتحقاق الســداد  ،فإنــك توافــق علــى شــراء الســلع المملوكــة مــن قبلنــا  ،مــن
خــال وكيــل عمليــات التــورق الخــاص بــك والمعيــن مــن خــال اتفاقيــة عضــو البطاقــة
لترشــيح وكيــل معامــات التــورق.

ت.

يجــب علــى وكيــل عمليــات التــورق الخــاص بــك شــراء الســلع نيابــة عنــك بســعر
يســاوي تقريبـ ًـا الرصيــد الحالــي غيــر المدفــوع الخــاص بــك مــع إضافــة هامــش ربــح أو
هامــش المرابحــة

ث.

يتم بيع السلع التي تشتريها من قبل وكيل عمليات التورق إلى طرف ثالث.

ج.

توافــق علــى ســداد جميــع المبالــغ المســتحقة لنــا فــي دفعــة واحــدة قبــل تاريــخ
اســتحقاق الدفــع القــادم.

ح.

ســنحتفظ بجميــع ســجالت عمليــات التــورق ألغــراض التدقيــق ولضمــان االلتــزام
باإلجــراءات المعتمــدة مــن قبــل هيئــة الرقابــة الشــرعية الخاصــة بنــا.

خ.

ســنقوم بتنفيــذ عمليــات التــورق الخاصــة بالمبالــغ المتبقيــة لرصيــد حســابك الحالــي
فــي تاريــخ اســتحقاق الســداد لــكل شــهر الحــق إال إذا كان حســابك قــد تــم إيقافــه أو
إنهائــه مسـ ً
ـبقا مــن طرفنــا أو طرفــك.

د.

ســيتم فــرض معــدل الشــراء للبطاقــة االئتمانيــة  /هامــش المرابحــة علــى حســابك
بنســبة محــددة فــي الملحــق «أ» لجــزء مــن الرصيــد الحالــي علــى حســابك يشــمل
المبالــغ التــي لــم يتــم ســدادها بعــد تاريــخ اســتحقاق الســداد ،وكذلــك فيمــا يتعلــق
بعمليــة التــورق كمــا هــو موضــح فــي هــذا البنــد .6.2

ذ.

إذا لــم تســدد علــى األقــل الحــد األدنــى للمبلــغ المســتحق علــى بطاقتــك االئتمانيــة
فــي تاريــخ اســتحقاق الدفــع المذكــور فــي كشــف حســابك ،ســوف يتــم قيــد رســم
تأخيــر الســداد حســب الســعر المذكــور فــي الملحــق (أ) علــى حســابك فــي اليــوم الــذي
يتــم فيــه إصــدار كشــف حســابك .ويجــوز لنــا إقتطــاع الخســارة المباشــرة والفعليــة و
التكلفــة التــي تكبدناهــا نتيجــة عــدم دفــع المبالــغ المســتحقة (ويســتثنى مــن ذلــك أي
خســارة للربــح أو تكلفــة التمويــل) مــن رســم تأخيــر الســداد وتحويــل الباقــي لمؤسســة
خيريــة وفقـ ًـا للوائــح وتحــت إشــراف هيئــة الرقابــة الشــرعية لدينــا.

 ٦-٣الشروط الخاصة للبطاقة اإلعتمادية
أ.

ســتقوم بســداد إجمالــي المبالــغ المســتحقة بمــا فــي ذلــك الرســوم والمبالــغ
المســتحقة المحــددة فــي رصيــد الحســاب الحالــي الــوارد فــي كشــف الحســاب،
وتكــون هــذه الرســوم مســتحقة الدفــع بالكامــل فــي تاريــخ اســتحقاق الدفــع المذكــور
فــي كشــف الحســاب دون تأخيــر.

ب.

فــي حالــة عــدم ســداد الرصيــد الحالــي بالكامــل لبطاقــة اإلعتمــاد الخاصــة بــك فــي
تاريــخ اســتحقاق الســداد ،فأنــت توافــق علــى شــراء الســلع المملوكــة مــن قبلنــا  ،مــن
خــال وكيــل عمليــات التــورق الخــاص بــك والمعيــن مــن خــال اتفاقيــة عضــو البطاقــة
لترشــيح وكيــل معامــات التــورق.

ت.

يجــب علــى وكيــل عمليــات التــورق الخــاص بــك شــراء الســلع نيابــة عنــك بســعر
تقريبــا الرصيــد الحالــي غيــر المدفــوع الخــاص بــك مــع إضافــة هامــش ربــح أو
يســاوي
ً
هامــش المرابحــة.

ث.

يتم بيع السلع التي تشتريها من قبل وكيل عمليات التورق إلى طرف ثالث.

ج.

توافــق علــى ســداد جميــع المبالــغ المســتحقة لنــا فــي دفعــة واحــدة قبــل تاريــخ
اســتحقاق الدفــع القــادم.

ح.

ســنحتفظ بجميــع ســجالت عمليــات التــورق ألغــراض التدقيــق ولضمــان االلتــزام
باإلجــراءات المعتمــدة مــن قبــل هيئــة الرقابــة الشــرعية الخاصــة بنــا.

خ.

ســنقوم بتنفيــذ عمليــات التــورق الخاصــة بالمبالــغ المتبقيــة لرصيــد حســابك الحالــي
فــي تاريــخ اســتحقاق الســداد لــكل شــهر الحــق إال إذا كان حســابك قــد تــم إيقافــه أو
إنهائــه مسـ ً
ـبقا مــن طرفنــا أو طرفــك.

د.

ســيتم فــرض هامــش مرابحــة علــى حســابك بنســبة محــددة فــي الملحــق «أ» لجــزء
مــن الرصيــد الحالــي علــى حســابك يشــمل المبالــغ التــي لــم يتــم ســدادها بعــد تاريــخ
اســتحقاق الســداد ،وكذلــك فيمــا يتعلــق بعمليــة التــورق كمــا هــو موضــح فــي هــذا
البنــد .6.3

ذ.

قــد نفــرض عليــك رســوم تحصيــل علــى النحــو المحــدد فــي الملحــق «أ» إذا تأخــرت
بطاقــة الرســوم لمــدة ثالثــة ( )3أشــهر أو أكثــر.

 .7الحد االئتماني
 ٧-١البطاقة االئتمانية
أ.

ســوف نقــوم بتحديــد الحــد االئتمانــي الخــاص بحســابك مــع حــد الســحب النقــدي
حســب تقديرنــا المطلــق .كمــا يمكــن أن نخفــض هــذه الحــدود االئتمانيــة دون
أي إخطــار مســبق لــك .إال أننــا ســوف نزيــد هــذه الحــدود االئتمانيــة الخاصــة بــك
بموافقتــك .وفــي حــال تغييــر الحــد االئتمانــي الخــاص بــك علــى بطاقتــك االئتمانيــة
ً
قــادرا علــى اإلطــاع علــى حــدك االئتمانــي فــي كشــف
مــن ِقبلنــا ،ســوف تكــون
حســابك الشــهري التالــي.

ب.

إذا خفضنــا الحــد االئتمانــي الخــاص بحســابك ،يتعيــن عليكــم ســداد المبالــغ
المســتحقة المتأخــرة علــى حســابك التــي تزيــد علــى الحــد االئتمانــي الجديــد حتــى
تكــون ضمــن الحــد االئتمانــي الجديــد فــي أو قبــل تاريــخ كشــف حســابك الشــهري
التالــي.

ت.

يجــب التأكــد مــن أن اســتخدامك لبطاقــة االئتمــان يظــل ضمــن الحــد االئتمانــي
المحــدد مــا لــم تحصــل علــى موافقــة كتابــة مســبقة منــا بزيــادة الحــد االئتمانــي
لــك .كمــا تتعهــد أيضـ ًـا بعــدم القيــام بــأي عمليــات قــد تتســبب بتجــاوز الرصيــد الكلــي
المســتحق الدفــع لجميــع عمليــات عــن الحــد االئتمانــي المحــدد للبطاقــة .وفــي حــال
ً
ـتحقا
مخالفتكــم لهــذا الشــرط ،ســيصبح المبلــغ الــذي يزيــد علــى الحــد االئتمانــي مسـ
وواجــب الدفــع بالكامــل وســيضاف مبلــغ الزيــادة علــى الحــد األدنــى المســتحق الدفــع
فــي كشــف حســابكم التالــي.

 ٧-٢البطاقة اإلعتمادية
أ.

بطاقاتنــا اإلعتماديــة اليوجــد لهــا حــد مســبق لإلنفــاق .حيــث تتالئــم القــوى الشــرائية
مــع اســتخدامك للبطاقــة اإلعتماديــة .وال يعنــي عــدم وجــود حــد مســبق لإلنفــاق
بــأن اإلنفــاق غيــر محــدود .كمــا تســتند الموافقــة علــى مشــترياتك إلــى مجموعــة
مــن العوامــل بمــا فــي ذلــك أنمــاط اإلنفــاق الخاصــة بــك ،وتاريــخ الدفــع ،والســجل
االئتمانــي الخــاص بــك ،ومــواردك الماليــة المعروفــة لنــا .ويتــم تحديــد هــذه العوامــل
ً
بنــاءا علــى تقديرنــا المطلــق .وتعــد أفضــل طريقــة لزيــادة القــدرة علــى اإلنفــاق
لبطاقتــك اإلعتماديــة هــي ســداد فواتيــرك فــي الوقــت المحــدد ،والســداد بالكامــل
شـ ً
ـهريا والحفــاظ علــى تاريــخ ســداد جيــد فيمــا يتعلــق بكافــة التســهيالت االئتمانيــة
الخاصــة بــك التــي يتــم رفعهــا إلــى مكتــب االئتمــان .كمــا يجــوز لنــا ،حســب تقديرنــا
المطلــق ،تخفيــض أو إلغــاء الحــد االئتمانــي علــى بطاقتــك .وإذا علمــت أنك ســتقوم
بعمليــة شــراء باســتخدام البطاقــة أكبــر مــن عمليــات الشــراء المعتــادة ،يمكنــك دائمـ ًـا
اإلتصــال بالرقــم الموجــود علــى ظهــر بطاقتــك حتــى يتمكــن ممثــل خدمــة العمــاء
مــن التحقــق مــن قدرتــك علــى إجــراء عمليــة شــراء مــن هــذا القبيــل.

 ٧-٣السحوبات النقدية
أ.

ســوف تحــدد الســحوبات النقديــة حســب تقديرنــا المطلــق وقــد تتبايــن مــن  %0مــن
حــد االئتمــان الخــاص بــك إلــى حــد أقصــى قــدره  % 30مــن حــد االئتمــان الخــاص
بــك بحــد أقصــى لــكل عمليــة ســحب علــى النحــو المحــدد فــي الملحــق “ب”.
ويجــوز لنــا تغييــر حــدود الســحب النقــدي بــدون توجيــه إخطــار مســبق إليــك .كمــا
ً
خاضعــا أيضــا إلــى حــد الســحب اليومــي المطبــق
يكــون مبلــغ كل ســحب نقــدي
فيمــا يتعلــق بجهــاز الصــرف اآللــي المســتخدم والمنطقــة ونــوع البطاقــة.

 .8كشوف الحسابات والمدفوعات
.١

ســوف نرســل إليــك كشــوف حســابات شــهرية بحســابك عــن طريــق البريــد
اإللكترونــي أو البريــد .وســوف يوضــح كل كشــف حســاب الرصيــد الحالــي (للبطاقات
االئتمانيــة والبطاقــات اإلعتماديــة) ،والحــد األدنــى للمبلــغ المســتحق (للبطاقــات
االئتمانيــة فقــط) وتاريــخ اســتحقاق الدفــع الخــاص بــك (للبطاقــات االئتمانيــة
والبطاقــات اإلعتماديــة) .وبالنســبة للبطاقــات االئتمانيــة ســوف تقومــون بســداد
الحــد األدنــى للمبلــغ المســتحق (المنصــوص عليــه فــي الملحــق “ب”) .وبالنســبة
ً
شــهريا بحلــول
للبطاقــات اإلعتماديــة يلــزم منــك ســداد الرصيــد الحالــي بالكامــل
تاريخ استحقاق الدفع.

.٢

يجــب أن يكــون ســدادكم للدفعــة المســتحقة عليكــم لنــا بالعملــة التــي يصــدر بهــا
كشف الحساب.
أ .فــي حــال قيامكــم بالســداد بــأي عملــة أخــرى ،يجــوز لنــا تحويــل العملــة وتطبيــق
ً
وفقــا للبنــود  5.1و  5.2علــى التوالــي.
رســوم تحويــل العمــات األجنبيــة
ب .يتــم اعتبــار أنــه قــد تــم اســتالم المدفوعــات فقــط مــن قبلنــا وتصبــح هــذه
المبالــغ متاحــة لــك لعمليــات أخــرى فقــط بعــد إضافــة هــذه المبالــغ فــي حســاب
البطاقــة.
ت .يجــب أن يكــون أي شــيك تــم إيداعــه مقبــول بغــرض ســداد الدفعــات المســتحقة
بمجــرد مقاصــة الشــيك ،ودفــع العائــدات لنــا مــن البنــك الصــادر عنــه الشــيك
وإيداعهــا فــي حســاب البطاقــة.
3

ث .اذا تــم اســتالم الدفعــة بعملــة غيــر العملــة التــي يصــدر بهــا كشــف الحســاب،
يتــم قيــد المبلــغ المدفــوع بحســاب البطاقــة فقــط بعــد اســتالمنا األمــوال
المطلوبــة وتحويلهــا إلــى العملــة التــي يصــدر بهــا كشــف الحســاب وإيداعهــا
فــي حســاب البطاقــة.
.٣

يرجــى العلــم أن ســداد الحــد األدنــى للمبلــغ المســتحق علــى بطاقتــك االئتمانيــة
فقــط قــد يــؤدي إلــى اســتغراق فتــرة طويلــة مــن قبلكــم لســداد المبالــغ المســتحقة
الدفــع عليكــم لنــا بالكامــل .مثــال :إذا كان رصيــدك المســتحق علــى البطاقــة
االئتمانيــة 7,000ريــال ســعودي و اختــرت أن تدفــع الحــد األدنــى المســتحق فقــط،
ـهرا لتســوية الرصيــد بالكامــل .وســيكون فــي هــذة
فســوف يســتغرق األمــر  81شـ ً
الحالــه إجمالــي هامــش المرابحــة تكلفــة المــدة  6,296ريــال ســعودي

.
.٤

ســوف نقيــد علــى حســابك قيمــة الرصيــد المســتحق عليــه مجــرد اســتالمنا
لمدفوعاتــك فقــط وليــس عنــد إرســالك لهــا .وســوف نــوزع مدفوعاتــك حســب
ً
مناسبا:
الترتيب التالي أي ترتيب آخر حسب األولوية نراه

إلغــاء تلــك التكلفــة إال بموافقــة مؤسســة الخدمــة أو بائــع البضائــع والخدمــات.
وفــي جميــع األحــوال ،يجــب عليكــم دفــع الرصيــد الحالــي لنــا (للبطاقــة اإلعتماديــة)
واالســتمرار فــي دفــع الحــد األدنــى للمبلــغ المســتحق (للبطاقــة االئتمانيــة) الموضح
علــى كشــف الحســاب الشــهري الخــاص بــك .كمــا يجــب تســوية أي نــزاع بينــك وبيــن
مؤسســة الخدمــة بصفــة مباشــرة فيمــا بينكــم.
.٣

بينمــا ال نضمــن البــت فــي أي إستفســارات عــن النفقــات ،فإننــا لــن نتمكــن مــن
البــت فــي أي إستفســارات متعلقــة بنفقــات مضــى عليهــا أكثــر مــن  90يــوم.

.٤

وعندمــا تعتــرض علــى نفقــة مــا ،ســنقوم بمحــض إرادتنــا بإجــراء التحقيــق
واالستفســار نيابــة عنــك مــن مؤسســة الخدمــة والحصــول علــى الوثائــق الداعمــة
المتعلقــة بالنفقــة المتنــازع عليهــا.

 .10إنهاء هذه االتفاقية
.١

يمكنــك إنهــاء هــذه االتفاقيــة فــي أي وقــت مــن األوقــات وذلــك بــأن تعيــد إلينــا
كافــة البطاقــات التــي زودنــاك بهــا و كتابــة إشــعار خطــي تطلــب بموجبهــا إنهــاء هــذه
االتفاقيــة .ولــن ننهــي هــذه االتفاقيــة إال بعــد اســتالمنا لكافــة البطاقــات مقطوعــة
بالنصــف وقيامــك بتســديد كافــة المبالــغ المســتحقة عليــك لنــا .كمــا يمكنــك إلغــاء
بطاقــة عضــو البطاقــة اإلضافيــة بموجــب إبالغنــا بذلــك كتابيـ ًـا .ومــع ذلــك فســوف
ـؤوال عــن كافــة العمليــات التــي تتــم بواســطة عضــو البطاقــة اإلضافيــة
تبقــى مسـ ً
حتــى تعيــد إلينــا البطاقــة مقطوعــة بالنصــف.

.٢

يمكننــا إنهــاء هــذه االتفاقيــة فــي أي وقــت مــن األوقــات بتوجيــه إخطــار فــوري.
وكبديــل لذلــك يمكننــا أن نمنعــك مــن اســتخدام البطاقــة .وعنــد إنهائنــا لهــذه
االتفاقيــة يجــب 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.

.٣

ـؤوال
باســتثناء مــا تنــص عليــه المــادة  13.2مــن هــذه االتفاقيــة ،فســوف تبقــى مسـ ً
عــن كافــة العمليــات أو العمليــات غيــر المفوضــة التــي تتــم فيمــا يتعلــق بحســابك.

.٤

لديــك الحــق فــي إلغــاء االتفاقيــة ودون تحمــل أي رســوم فــي غضــون  10أيــام مــن
إســتالم بطاقــة االئتمــان أو بطاقــة اإلعتمــاد إال إذا قمــت بتفعيــل بطاقتــك.

أ .تسديد أي رسوم و تكاليف مقيدة على كشوف حسابك السابقة.
ب .تسديد أي سحوبات نقدية المقيدة على كشوف حسابك السابقة.
ت .تســديد أي عمليــات مدينــة (غيــر الســحوبات النقديــة) والمقيــدة علــى كشــوف
حســابك الســابقة.
ث .تسديد أي رسوم وتكاليف مقيدة على كشف حسابك الحالي.
ج .تسديد أي سحوبات نقدية مدينة والمقيدة على كشف حسابك الحالي.
ح .تســديد أي عمليــات مدينــة (غيــر الســحوبات النقديــة) والمقيــدة علــى كشــف
حســابك الحالــي.
.٥

يجــب أن تكــون الشــيكات والشــيكات باإلطــاع المرســلة إلينــا قابلــة للســحب والدفــع
فــي المملكــة العربيــة الســعودية .ويجــب ســداد الشــيكات لصالــح “أمريــكان
إكســبريس الســعودية” عبــر حســاب المســتفيد .كمــا يجــب عليــك إصــدار شــيكات
منفصلــة لحســابات البطاقــة المنفصلــة التــي تحتفــظ بهــا لدينــا.

.٦

ســتكون مسـ ً
ـئول عــن أي تعليمــات مباشــرة صــادرة بخصــوص حســابك .كمــا يجــب
تســوية أي نزاعــات بينــك وبيــن مصرفــك بشــكل مباشــر.

.٧

يجــب إبــاغ مــزودو الخدمــة مباشــرة بــأي تغييــر فــي رقــم بطاقتــك أو تغييــر تاريــخ إنتهاء
بطاقتــك مــن أجــل أي خدمــات إكتتــاب التــي ربمــا وقعــت عليهــا الســتخدام البطاقــة.
ويجــب إبــاغ مــزودو الخدمــة بــأي تغييــر فــي رقــم البطاقــة أو تاريــخ اإلنتهــاء حتــى لــو
تــم تغييــر رقــم البطاقــة أو تاريــخ اإلنتهــاء مــن ِقبلنــا .وفــي هــذه الحــاالت ،لــن تكــون
مسـ ً
ـؤول عــن أي نزاعــات بينــك وبيــن مــزودي الخدمــة.

.٨

فــي حــال أدت المدفوعــات أو األمــوال المســتردة الخاصــة بــك التــي يتــم إعدادهــا
مــن ِقبــل التجــار إلــى رصيــد ائتمــان أكثــر مــن  50,000دوالر أمريكــي ،ســوف نــرد إليــك
الرصيــد الزائــد عــن  50,000دوالر أمريكــي فــي غضــون  60يــوم.

.٩

توافــق وتتفهــم أنــه ســوف يتــم إرســال كشــف الحســاب الشــهري الخــاص بحســابك
عبــر البريــد اإللكترونــي إلــى عنــوان البريــد اإللكترونــي الــذي قدمتــه .فــي حــال عــدم
تزويدنــا بعنــوان بريــد إلكترونــي ،ســوف يتــم إرســال كشــف حســاب مطبــوع إلــى أي
مــن عنوانــك الشــخصي أو عنــوان عملــك.

.١٠

إذا كنــت المالــك الوحيــد لمؤسســة الخدمــة )وفقـ ًـا لســجالتنا( ،تفوضنــا بموجــب ذلــك
بوقــف المدفوعــات المســتحقة لــك أو لمؤسســة الخدمــة التابعــة لــك إذا أصبــح
حســابك متأخــر الدفــع ألي مبلــغ.

.١١

إذا تأخــر دفــع أي مبالــغ مســتحقة عليكــم لنــا فــي أي وقــت بموجــب حســاب البطاقــة،
ً
مســتحقا وواجــب الدفــع
يصبــح إجمالــي الرصيــد المتأخــر علــى حســاب البطاقــة
فـ ً
ـورا.
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يتــم قيــد أيــة مبالــغ إســترداد عمليــات علــى حســابك فقــط عنــد اســتالم المبالــغ
المســتردة مــن مؤسســة الخدمــة.

ـل
ـل ،أو مختـ ً
 .Iتعمــد إصابــة الــذات ،أو محاولــة االنتحــار – ســواء كان الشــخص عاقـ ً
ً
عقليــا -فــي ذلــك الوقــت.

.١٣

نحتفــظ بحقنــا بأخــذ اإلجــراءات الجنائيــة حــال كان الشــيك المصرفــي مــن غيــر رصيــد
أو قــد تــم إيقافــه.

 .IIالكوارث الطبيعية.

 .٩اإلستفسارات
.١

ً
فــورا إذا كانــت لديــك أي إستفســارات بخصــوص كشــف حســابك
يرجــى إعالمنــا
الشــهري ،و فــي أي حــال يجــب أن تكــون فــي وقــت ال يتجــاوز  30يــوم مــن بعــد
إصــدار كشــف حســابك .عنــوان المراســلة الخــاص بنــا هــو أمريــكان إكســبريس
الســعودية ،ص.ب .رقــم  ،6624الريــاض  ،11452المملكــة العربيــة الســعودية.
ولالتصال  800 124 2229أو .+966 11 292 6666

.2

ال نتحمــل أي مســئولية عــن البضائــع والخدمــات التــي تدفــع قيمتهــا بواســطة
البطاقــة .وبمجــرد اســتخدام البطاقــة فــي شــراء البضائــع أو الخدمــات ،ال يمكننــا

 .11تجديد البطاقة
.١

تفوضنا بتجديد بطاقاتك قبل انتهاء مدة صالحياتها.

.٢

مــا لــم تنتهــي مــدة هــذه االتفاقيــة فإننــا قــد نرســل إليــك مــن حيــن آلخــر بطاقــات
مجــددة أو بديلــة.

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

فــي حالــة الوفــاة ،ال قــدر اللــه ،ســيحق لنــا مطالبــة الورثــة الشــرعيين علــى الفــور
بســداد كامــل المبلــغ المســتحق علــى حســابك.

ب.

فــي حــال إعــان إفالســك فســوف تصبــح جميــع المبالــغ المســتحقة علــى الحســاب
واجبــة الدفــع علــى الفــور.

ت.

إذا فقــدت أو تخليــت عــن إقامتــك فــي المملكــة العربيــة الســعودية أو غــادرت
المملكــة العربيــة الســعودية بصفــة نهائيــة ،ســيحق لنــا إلغــاء بطاقتــك وغلــق
حســا بك .

 .2بالنسبة 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:

 .IIIقــرارات المحكمــة ،أو الســلطة القضائيــة المختصــة بموجــب األنظمــة الســارية فــي
المملكــة العربيــة الســعودية.
 .IVتعاطي الكحول أو المخدرات أو العقاقير غير النّ ظامية.
ي رياضــة ،أو ُمنافســة خطــرة كاالشــتراك فــي
 .Vاالشــتراك أو التدريــب علــى أ ّ
ســباقات الخيــل أو ســباقات الســيارات.
 .VIوفاة أو إصابة ناشئة عن طبيعة العمل.
 .VIIمــا ينتــج بســبب أو ينشــأ عــن أو تكــون ســاهمت فيــه األســلحة النوويــة أو
4

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.

فــي حــال إعــان إفالســك فســوف تصبــح جميــع المبالــغ المســتحقة علــى الحســاب
واجبــة الدفــع علــى الفــور.

ت.

إذا فقــدت أو تخليــت عــن إقامتــك فــي المملكــة العربيــة الســعودية أو غــادرت
المملكــة العربيــة الســعودية بصفــة نهائيــة ،ســيحق لنــا إلغــاء بطاقتــك وغلــق
حســا بك .

 .13حفظ البطاقة ورقم التعريف الشخصي
.١

يجــب عليــك االعتنــاء بالبطاقــة والتأكــد مــن أنهــا فــي وضــع آمــن ،وعــدم الســماح ألي
شــخص آخــر باســتخدامها .والحــرص علــى ســرية رقمــك الشــخصي .ال تكتــب رقمــك
الشــخصي علــى البطاقــة أو أي شــيء تحفظــه عــادة مــع البطاقــة .ال تــدون رقــم
تعريفــك الشــخصي.

.٢

في حال فقدان بطاقتك أو تلفها أو سرقتها أو إذا اكتشف شخص آخر رقم تعريفك
ً
فورا على 800 124 2229 :أو .+966 11 292 6666
الشخصي ،يجب االتصال بنا
إذا فعلــت ذلــك فإنــك لــن تتحمــل مســئولية الخســائر الناجمــة عــن اســتخدام أي
ـؤوال عــن كافــة العمليــات (بمــا فيهــا
شــخص آخــر للبطاقــة .و لكــن ســوف تكــون مسـ ً
الســحوبات النقديــة) التــي تتــم باســتخدام البطاقــة مــن ِقبــل أي شــخص حصــل
علــى بطاقتــك بــإذن منــك أو مــن عضــو البطاقــة اإلضافيــة .إذا مــا قمــت بإســترداد
البطاقــة المفقــودة /المســروقة بعــد ذلــك ،يرجــى عــدم اســتخدامها .قــم بإتــاف
البطاقــة المســتردة بتقطيعهــا نصفيــن.

.٣

تقــوم بتعويضنــا بشــكل كامــل عــن أي مســئولية (مدنيــة أو جنائيــة) أو خســائر أو
مصروفــات أو تكاليــف أو أضــرار قــد تنشــأ نتيجــه فقــدان أو ســوء اســتخدام البطاقــة،
وفــى حالــة (أ) فقــدان البطاقــة وعــدم إبالغنــا بذلــك أو (ب) فقــدان البطاقــه وســوء
اســتخدامها قبــل إبالغنــا .فــى هــذه الحالــة ســيكون الحــد األقصــى لمســؤوليتك هــو
الحــد االئتمانــي المتــاح أو إجمإلــى قيمــة العمليــات غيــر المفوضــة أيهمــا أقــل .وإذا
كان لديــك رصيــد ائتمانــى فــي حســابك ،سيشــمل حــد االئتمــان المتــاح كال مــن الحــد
االئتمانــي و الرصيــد االئتمانــي المســتحق فــى حســابك.

.٤

إذا قمــت بإبالغنــا فــور اكتشــافك أي عمليــات إحتياليــة تمــت باســتخدام بطاقتــك لــدى
مؤسســات الخدمــة القائمــة علــى اإلنترنــت التــي تعــرض عالمــة ‘’ضمــان الحمايــة
ـؤوال
ضــد اإلحتيــال علــى اإلنترنــت’’ وقــد التزمــت بهــذه االتفاقيــة ،فلــن تكــون مسـ
ً
عــن أي عمليــات .فـ ً
ـورا تعنــي فــور علمــك ولكــن فــي موعــد ال يتجــاوز  30يــوم مــن
اســتالم كشــف الحســاب الشــهري.

.٥

فــي حالــة اإللتــزام بهــذه االتفاقيــة ،يجــوز إصــدار بطاقــة بديلــة لــك حســب تقديرنــا
المطلــق بالرســوم المعمــول بهــا.

.٦

ً
أيضا إخطارنا على الفور في حال تغيير عنوانك أو عملك.
يجب عليك

وتحتــوي علــى أي تعديــل (تعديــات) مــن هــذا القبيــل وتعتبــر ســارية المفعــول
ً
تلقائيــا بعــد انتهــاء مــدة اإلخطــار واســتبدال و تعليــق
وداخــل حيــز التنفيــذ الكامــل
الحكــم (األحــكام) الســابقة .كمــا أن اســتخدام البطاقــة (البطاقــات) أو حيازتهــا بعــد
مــدة اإلخطــار ســوف يعتبــر بمثابــة موافقــة رســمية ومطلقــة مــن طرفكــم علــى هــذه
التعديــات علــى االتفاقيــة.
.٢

فــي حالــة عــدم قبولــك تلــك التعديــات ،يجــوز لــك إنهــاء هــذه االتفاقيــة (بــدون
تكبــد رســوم إضافيــة متعلقــة باالتفاقيــة المعدلــة) فــي غضــون أربعــة عشــر ()14
يومـ ًـا مــن اســتالم اإلخطــار مــن خــال قطــع البطاقــة نصفيــن وإبالغنــا بذلــك خطيـ ًـا،
وســوف تســتمر فــي اإللتــزام بالمبالــغ المديــون بهــا لنــا حتــى نتلقــي المدفوعــات
كاملــة مــن جانبــك.

.٣

كمــا يجــوز لنــا تحويــل حقوقنــا أو مزايانــا أو التزاماتنــا بموجــب هــذه االتفاقيــة فــي
أي وقــت .وال يجــوز لــك تحويــل حقوقــك أو مزايــاك أو التزاماتــك بموجــب هــذه
االتفاقيــة.

 .16الخصوصية والقانون المطبق
.١

توافق على اإللتزام بجميع أنظمة رقابة الصرف السارية والمطبقة.

.٢

ُيعمــل بأحــكام القوانيــن النافــذة فــي المملكــة العربيــة الســعودية فــي هــذه
االتفاقيــة والواليــة القضائيــة للجنــة المنازعــات المصرفيــة فــي مؤسســة النقــد
العربــي الســعودي (ســاما).

.٣

ويجــوز لنــا اتخــاذ إجــراءات التحصيــل فــي أي واليــة اختصــاص قضائــي أخــرى قــد
تقيــم فيهــا.

.٤

نقــدم معلومــات االئتمــان المتعلقــة بــك للشــركة الســعودية للمعلومــات االئتمانيــة
(ســمة) بشــكل دوري .وتوضــح المعلومــات المقدمــة حالــة آخــر كشــف حســاب،
وتشــمل المعلومــات المتعلقــة مــا إذا كان الحســاب منتظــم أو متأخــر فــي الســداد.
وفــى حالــة كــون الحســاب متأخــرا فــي الســداد فــى تاريــخ التقريــر وتــم بعــد ذلــك
انتظامــه بالســداد ،فســيتم تحديــث حالــة الحســاب أثنــاء عمــل التقريــر الشــهري
المقبــل .كمــا يتــم تحديــث جميــع التغييــرات الطارئــة علــى حالتــك فــي خــال فتــره
ً
يومــا .ولتجنــب أي تاريــخ ائتمانــي ســلبي لــدى الشــركة الســعودية
أقصاهــا 30
للمعلومــات االئتمانيــة ،عليــك أن تحافــظ علــى تســديد المبلــغ المســتحق علــى
حســابك فــي تاريــخ اســتحقاق الدفــع .إنــك توافــق بموجبــه علــى تزويدنــا بــأي
معلومــات نطلبهــا 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 لدينــا أو المقرضيــن اآلخريــن
مــع الســعودية للمعلومــات االئتمانيــة (“ســمة”) ،ومــن خــال شــركه العلــم ألمــن
المعلومــات (“علــم”) ،واإلفشــاء عــن تلــك المعلومــات إلــى ســمة أو علــم أو إلــى
أي جهــة أخــرى معتمــدة مــن ِقبــل مؤسســة النقــد العربــي الســعودي. .

.٥

قــد ال نحتفــظ بالنســخ األصليــة لجميــع اإليصــاالت وغيرهــا مــن المســتندات األخــرى
التــي توقــع عليهــا فيمــا يتعلــق باســتخدام البطاقــة .ومــن سياســتنا اإلحتفــاظ
بهــذه النســخ فــي صــورة مايكروفيلــم .وعليــه فإنــك توافــق بموجبــه بــأن مثــل هــذا
المايكروفيلــم و/أو نسـ ً
ـخا عنــه ســوف تكــون مقبولــة مــن ِقبلــك كبينــة أمــام القضــاء
إلثبــات العمليــات التــي تمــت بواســطتك وإنــك لــن تعتــرض علــى اإلستشــهاد بهــا
كبينــة .كمــا إنــك توافــق علــى اســتخدام هــذا المايكروفيلــم أو نسـ ً
ـخا عنــه للتحقــق مــن
صحــة توقيعــك ومطابقتــه.

.٦

سنقوم بما يلي:

 .14المسئوليات والتعويضات
.١

نحــن غيــر مســئولون إذا قامــت مؤسســة خدمــة بعــدم قبــول البطاقــة .وإذا وافقــت
مؤسســة خدمــة علــى رد المبلــغ لــك فســوف نخصــم مــن حســابك فقــط عندمــا
نســتلم هــذا المبلــغ مــن مؤسســة الخدمــة.

.٢

سوف نرد فقط المبالغ المحملة بالخطأ على حسابك.

.٣

يجــب أن توافــق علــى التعــاون معنــا فــي أي تحقيــق قــد نرغــب فــي إجــراءه .وعليــك
بــذل قصــارى جهــدك للحصــول علــى التعــاون مــن ِقبــل عضــو البطاقــة اإلضافيــة
فــي تلــك التحقيقــات.

.٤

إننا غير مسئولون عن:
 .iعدم قبول البطاقة أو طريقة قبولها أو رفضها.
 .iiالعجــز عــن تنفيــذ التزامنــا بموجــب هــذه االتفاقيــة نتيجــة لخلــل األنظمــة أو
خلــل فــي معالجــة البيانــات أو صــراع فــي العمــل أو أي حــدث خــارج عــن نطــاق
ســيطرتنا.
 .iiiاألضرار غير المباشرة أو الخاصة أو اإلضافية.

 .15تغيير االتفاقية
.١

يجــوز لنــا تعديــل هــذه االتفاقيــة حســب تقديرنــا أو بموجــب توجيــه مــن الهيئــة
الشــرعية عــن طريــق تقديــم إخطــار مســبق مدتــه ثالثــون ( )30يــوم عمــل .وســيتم
عــرض أحــدث نســخة مــن هــذه االتفاقيــة علــى صفحتنــا علــى شــبكة اإلنترنــت

أ .إفشــاء المعلومــات الخاصــة بــك ،وبحســابك وبالعمليــات التــي تتــم علــى
حســابك (والتــي قــد تشــمل تفاصيــل البضائــع و/أو الخدمــات التــي تــم شــراؤها)
إلــى أي شــركة مــن مجموعــة شــركات أمريــكان إكســبريس العالميــة (بما في ذلك
المؤسســات األخــرى المصــدرة للبطاقــة) وإلــى أي طــرف آخــر يظهــر اســمه أو
شــعاره علــى البطاقــة الصــادرة لــك ،وألي طــرف آخــر مفــوض مــن ِقبلــك ،وإلــى
مــن يقومــوا بمعالجــة البيانــات لدينــا وإلــى ممولينــا وإلــى المؤسســات التــي
تقبــل البطاقــات لدفــع قيمــة البضائــع و/أو الخدمــات التــي تشــتريها والحصــول
علــى معلومــات مــن هــذه األطــراف فــي ســبيل إدارة وخدمــة حســابك ،ومعالجة
وتحصيــل الرســوم المقيــدة عليــه ،وإدارة أي فوائــد وبرامــج تأمينيــة تنضــم إليهــا.
وفــي حالــة شــراء البضائــع و/أو الخدمــات بالنيابــة عــن طــرف آخــر فإنــك تؤكــد
أنــت وشــركتك حصولكــم علــى موافقــة هــذا الطــرف اآلخــر فيمــا يتعلــق بإفشــاء
بياناتــه لمجموعــة شــركات أمريــكان إكســبريس العالميــة مــن أجــل تلــك األغــراض.
ب .اســتخدام المعلومــات المتعلقــة بــك والمعلومــات المتعلقــة بكيفيــة
اســتخدامك لحســابك (مــا لــم تطلــب منــا عــدم فعــل ذلــك) إلنتــاج قوائــم بهــدف
اســتخدامها داخــل مجموعــة شــركات أمريــكان إكســبريس العالميــة (بمــا فــي
ذلــك المؤسســات األخــرى التــي تصــدر البطاقــة) وغيرهــا مــن الشــركات المختــارة
مــن أجــل أن نقــوم نحــن أو تلــك الشــركات بإنتــاج أو تقديــم عــروض إليــك
(بالبريــد أو بالهاتــف) للمنتجــات أو الخدمــات التــي قــد تحــوز علــى إهتمامــك.
يمكــن الحصــول علــى هــذه المعلومــات المســتخدمة فــي إنتــاج تلــك القوائــم
مــن اســتمارة طلــب العضويــة أو المعلومــات المتعلقــة بالمــكان الــذي تســتخدم
فيــه البطاقــة والعمليــات التــي تجريهــا ببطاقتــك أو اإلســتبيانات والبحــوث
(والتــي قــد تتطلــب اإلتصــال بــك هاتفيــا أو بالبريــد) ومــن المعلومــات التــي
يمكــن الحصــول عليهــا مــن المصــادر الخارجيــة األخــرى كالتجــار أو المؤسســات
5

التســويقية.
ت .تبــادل المعلومــات عنــك وعــن اســتخدامك لحســابك مــع وكاالت االئتمــان
المرجعيــة والتــي يمكــن تداولهــا مــع المؤسســات األخــرى عنــد تقييــم اســتمارة
الطلــب المقدمــة مــن ِقبلــك أو مــن قبــل أي مــن أعضــاء أســرتك للحصــول علــى
االئتمــان أو التســهيالت األخــرى ومــن أجــل منــع اإلحتيــال واقتفــاء أثــر المدينيــن.
ث .إجــراء تدقيــق الوضــع االئتمانــي أثنــاء وجــود أي مبالــغ مدينــة مــن ِقبلــك فــي
حســابك (بمــا فــي ذلــك االتصــال بالبنــك الــذي تتعامــل معــه أو المؤسســة
الماليــة أو أي محكــم موثــق) بإفشــاء المعلومــات الخاصــة بــك وبحســابك إلــى
وكاالت التحصيــل والمحاميــن مــن أجــل تحصيــل الديــون المترتبــة علــى حســابك.
ج .إجــراء المزيــد مــن تدقيــق االئتمــان وتحليــل المعلومــات الخاصــة بــك وبالعمليــات
المقيــدة فــي حســابك للمســاعدة فــي إدارة حســابك وتصريــح بالعمليــات التــي
تتــم عليــه وتجنــب اإلحتيــال.

.٦

ســوف يعتبــر أي إخطــار يتــم تقديمــه مــن ِقبلنــا بموجــب هــذه الوثيقــة قــد تــم
ً
كتابيــا.
اســتالمه خــال ســبعة ( )7أيــام مــن إرســاله علــى عنوانــك الــذى أرســلته إلينــا

.٧

يشــكل نمــوذج الطلــب الــذي تقــوم باســتكماله وكافــة المســتندات المؤيــدة التــي
ً
جــزءا ال يتجــزأ مــن هــذه االتفاقيــة وتوافــق علــى أنــه يحــق لنــا اإلحتفــاظ
تقدمهــا
بكافــة هــذه المســتندات.

.٨

لمزيــد مــن المعلومــات عــن خدماتنــا اإلستشــارية االئتمانيــة ،يرجــى زيــارة موقعنــا
اإللكترونــي علــى www.americanexpress.com.sa/creditadvisory

.٩

ستكون مسؤوال إذا اتضح أن المعلومات التي تقدمها غير صحيحه أو مضللة

 .18عام
.١

باإلضافــة إلــى أي حــق عــام فــي المقاصــة أو أي حــق يمنحــه القانــون أو بموجــب
أي إتفــاق آخــر ،يجــوز لنــا ،بــدون إخطــار ،ضــم أو دمــج الرصيــد المعلــق فــى حســابك
مــع أي حســاب (حســابات) أخــرى تحتفــظ بهــا لدينــا أو لــدى شــركاتنا التابعــة ،أو إجــراء
مقاصــة أو تحويــل أي أمــوال معلقــة إلــى ائتمــان مثــل هــذه الحســابات االخــرى ،فــى
ســبيل تنفيــذ مســؤوليتك تجاهنــا بموجــب هــذه االتفاقيــة.

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

.٢

يتوجب عليك اإلقرار بأننا غير مسئولون عن أي خدمات أخرى مقدمة من الغير.

د .التعهــد بإجــراء كافــة مــا ورد أعــاه فيمــا يتعلــق بــأي مــن أعضــاء البطاقــة اإلضافيــة
علــى حســابك .وإذا وافقــت علــى إصــدار البطاقــة اإلضافيــة فإنــك تؤكــد
بموجبــه بأنــك قــد حصلــت علــى موافقــة عضــو البطاقــة اإلضافيــة إلفشــاء
المعلومــات المتعلقــة بــه إلــى مجموعــة شــركات أمريــكان إكســبريس العالميــة
ومعالجــة المعلومــات مــن أجــل األغــراض المذكــورة أعــاه.

.٣

قــد نقبــل أو نتصــرف بنــاء علــى التعليمــات الشــفهيه أو الخطيــة عبــر الفاكــس
أو البريــد اإللكترونــي عــن طريقــك أو عــن طريــق المســتخدم المعيــن التابــع لــك
بإســتخدام مركــز خدمــة العمــاء التابــع لنــا الــذى يعمــل علــى مــدار الســاعة وطــوال
أيــام االســبوع ،فيمــا يتعلــق بالعمليــات و/أو إنهــاء حســابك .ولــن نتحمــل أي
مســؤولية تجــاه أي خســارة أو ضــرر يحــدث فــي حالــة تصرفنــا (حســب تقديرنــا
بنــاء علــى هــذه التعليمــات.
المطلــق) بحســن نيــه
ً

.٤

بنــاء علــى أي تعليمــات التــي نتفهــم حســب تقديرنــا
إننــا مفوضــون بالتصــرف
ً
صدورهــا عنــك بإســتخدام رقــم التعريــف الشــخصي الخــاص بــك واألرقــام الســرية
األخــرى ،وال نتوقــع إثبــات هويــة االشــخاص الذيــن أعطــوا هــذه التعليمــات بإســمك.
ومــن المتوقــع منــك حمايــة رقــم التعريــف الشــخصي الخــاص بــك واألرقــام الســرية
األخــرى طــوال الوقــت ،ألنــك ســتتحمل مســؤوليه جميــع العمليــات التــى أجريــت أو
المزعــم إجرائهــا مــن خــال إســتخدام رقــم التعريــف الشــخصي  /الرقــم الســري.

.٥

يتوجــب علينــا وعلــى الشــركات التابعــة لنــا العمــل بموجــب القوانيــن واللوائــح أو
طلبــات الهيئــات العامــة والتنظيميــة التــى تعمــل فــى العديــد مــن دوائــر اإلختصــاص
القضائــي المعنيــه ،مــن بيــن أمــور أخــرى ،بمنــع غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب
واإلمــداد المالــي والخدمــات األخــرى المقدمــة إلــى أي شــخص أو هيئــة خاضعــه
للعقوبــة .ويجــوز لنــا إعطــاء تعليمــات أو أخــذ تعليمــات مــن شــركة تابعــة إلتخــاذ
أي إجــراء تعتبــره أو أي شــركة عضــو فــي المجموعــة ،حســب تقديرهــا المطلــق،
ً
مناســبا بمــا يتفــق مــع كافــة هــذه القوانيــن أو اللوائــح أو الطلبــات .وقــد يشــمل
مثــل هــذا اإلجــراء ،علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ،اإلعتــراض علــى والتحقيــق فــي
أي رســائل دفــع وأي معلومــات أخــرى أو مراســات يتــم إرســالها إلــى أو مــن ِقبــل
حامــل الحســاب عبــر أنظمتنــا أو شــركاتنا التابعــة؛ والقيــام بإستفســارات إضافيــة
تتعلــق بمــا اذا كان االســم الــذى قــد يشــير إلــى شــخص أو هيئــة خاضعــة للعقوبــة
يشــير بالفعــل إلــى اســم ذلــك الشــخص أو الهيئــة .لــن نتحمــل نحــن أو أي مــن
شــركاتنا التابعــة أى خســائر (ســواء كانــت مباشــرة أو ناتجــة عــن شــيئ مــن بينهــا،
علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ،خســائر األربــاح) أو أي ضــرر يتكبــده أي طــرف ناتــج عــن
أي تأخيــر أو إخفــاق مــن طرفنــا أو مــن شــركاتنا التابعــة فــى عمليــة معالجــة أي مــن
رســائل الدفــع أو المعلومــات األخــرى أو المراســات ،أو فــى أداء أي مــن مهامهــا
أو أي مــن اإللتزامــات األخــرى المتعلقــة بــأي حســاب أو تقديــم أي مــن الخدمــات إلــى
حامــل الحســاب ،نتجــت كليـ ًـا أو جزئيـ ًـا مــن خــال أي مــن هــذه اإلجــراءات التــي نراهــا
أو هــذه الشــركة التابعــة تراهــا ،حســب تقديرنــا المطلــق ،مناســبة إلتخاذهــا بموجــب
كافــة هــذه القوانيــن واللوائــح والطلبــات .وفــي حــاالت معينــة قــد يمنــع أو يتســبب
اإلجــراء الــذي قــد نتخــذه فــى حــدوث تأخيــر فــى معالجــة معلومــات معينــة .وعليــه
ال نتعهــد نحــن وال أي مــن شــركاتنا التابعــة بدقــة أو حداثــة أي معلومــات متعلقــة
باألنظمــة الخاصــة بنــا بشــأن رســائل الدفــع أو المعلومــات األخــرى والمراســات
ً
اســتنادا إلــى هــذا البنــد فــي وقــت
التــي هــي موضــوع أي إجــراء يتــم إتخــاذه
الحصــول عليهــا فــي حيــن إتخــاذ هــذا اإلجــراء.

.٦

قــد نقــدم لكــم غطــاء حمايــة أثنــاء ســريان االتفاقيــة .وإذا قدمنــا لكــم غطــاء الحمايــة
كميــزة إضافيــة مــن الخدمــات التــي نقدمهــا لكــم ،ســوف نقــوم بالكشــف عــن
تفاصيلهــا لكــم ،بمــا فــي ذلــك عمليــة تحديــد المســتفيدين وتوزيــع التعويــض
بينهــم .ولإلطــاع علــى شــروط وأحــكام الحمايــة ،يرجــى زيــارة الموقــع االلكترونــي:
.www.americanexpress.com.sa/termsandconditions

.٧

فــي بعــض الحــاالت قــد تطلــب أمريــكان إكســبريس الســعودية ضمانــات مقبولــة
مــن مقدمــي الطلبــات إلصــدار البطاقــة أو إلعــادة تفعيــل البطاقــة التــي تــم
إيقافهــا .وفــي مثــل هــذه الحــاالت ،تنطبــق شــروط اتفاقيــة الضمــان ذات الصلــة
باإلضافــة إلــى تلــك الــواردة فــي اتفاقيــة عضــو البطاقــة.

.٨

اإلفــراج عــن الضمانــات التــي ُيطلــب فيهــا عضــو البطاقــة االســتمرار فــي االحتفــاظ
ببطاقتــه ســيكون وفقــا للتقديــر المطلــق مــن أمريــكان إكســبريس الســعودية.
وفــي مثــل هــذه الحــاالت ،ســيكون لــدى أمريــكان إكســبريس الســعودية الحــق فــي
الحصــول علــى معلومــات ووثائــق إضافيــة مــن عضــو البطاقــة.

ح .مراقبــة و/أو تســجيل مكالماتــك الهاتفيــة الــواردة لدينــا والصــادرة منــا إليــك
ســواء تــم ذلــك مــن ِقبلنــا أو مــن ِقبــل المؤسســات المرموقــة المختــارة مــن
ِقبلنــا للتأكــد مــن توفيــر مســتوى مالئــم مــن الخدمــات (بمــا فــي ذلــك تدريــب
الموظفيــن) وتشــغيل الحســاب.

.٧

إن كنــت تعتقــد بــأن المعلومــات التــي نحتفــظ بهــا عنــك غيــر صحيحــة أو غيــر مكتملــة
أو قديمــة ،فعليــك مراســلتنا دون أدنــى تأخيــر علــى أمريــكان إكســبريس الســعودية
 ،ص.ب رقــم  ،6624الريــاض  11452المملكــة العربيــة الســعودية .وســوف يتــم
تصحيــح أي معلومــات يتبيــن عــدم صحتهــا أو عــدم اكتمالهــا أو قدمهــا فـ ً
ـورا.
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يجــب عليكــم تقديــم معلومــات كاملــة ودقيقــة عنــد ملــئ أي نمــاذج نطلبهــا منكــم أو
عنــد تقديــم أي معلومــات عبــر الهاتــف أو مــن خــال البريــد اإللكترونــي ،بمــا يشــمل
وال يقتصــر علــى مســتندات اعــرف عميلــك  KYCأو أي معامــات منجــزة أو متوقعــة
بموجــب هــذه االتفاقيــة ،وعليكــم أال تقدمــوا معلومــات مضللــة ،أو خاطئــة أو غيــر
كاملــة .وأنــت تؤكــد أنــك ســوف تراجــع أي معلومــات تدونهــا فــي هــذه النمــاذج
لتأكيــد صحتهــا ،كمــا تؤكــد أيضــا بــأن توقيعــك علــى النمــوذج أو التســجيل الصوتــي
لمكالمتــك الهاتفيــة أو رســالة البريــد اإللكترونــي المرســلة مــن حســابك والمحفوظــة
فــي ســجلتنا ســوف تعــد بمثابــة موافقــة منكــم علــى محتوياتهــا .وفــي حالــة تغييــر
أي معلومــات ،يجــب عليــك أن تخطرنــا كتابيـ ًـا علــى الفــور .وقــد نطلــب منــك بعــض
المعلومــات مــن وقــت آلخــر فيمــا يتعلــق بمســئوليتنا تجــاه المتطلبــات القانونيــة،
ومنــع غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب وتقديــم تمويــل وخدمــات أخــرى ألي
أشــخاص أو كيانــات قــد تكــون خاضعــة لبرنامــج عقوبــات .ويجــب عليــك أن تقــدم
علــى الفــور ردود كاملــة ودقيقــة علــى أي استفســارات نوجههــا اليكــم.

.٢

يجــب عليــك إخطارنــا كتابيـ ًـا علــى الفــور بــأى تغييــرات تطرأ على معلوماتك الشــخصية
مثــل وظيفتــك و/أو المكتــب و/أو عنــوان اإلقامــة و أرقــام الهاتــف والجــوال والبريــد
اإللكترونــي .وفــى حالــة عــدم إخطارنــا بــأي تغييــرات تطــرأ علــى هــذه المعلومــات،
ســتظل مســئول عــن أي نتائــج ســلبية ،وعلــى ســبيل المثــال ،فــي حالــة عــدم قدرتنــا
علــى تأكيــد العمليــات المشــكوك فيهــا عــن طريــق بطاقتــك بســبب عــدم قيامكــم
بتحديــث معلومــات االتصــال ،ســتظل مســئوال عــن أي ســوء اســتخدام يحــدث نتيجــه
لعــدم قدرتنــا علــى فعــل ذلــك .ولتجنــب الشــك ،عليكــم عــدم اســتخدام معلومــات
االتصــال التــي ال تخصــك مثــل العناويــن البريديــة التــي تخــص أقاربــك.

.٣

يلــزم عليكــم عــدم اإلفصــاح عــن أي معلومــات شــخصية أو ماليــة تتعلــق بهــذه
االتفاقيــة أو أي حســابات تخصكــم أو أي بطاقــات ألي شــخص آخــر تحــت أي ظــرف
مــن الظــروف.

.٤

وبموجــب طلبنــا لهــذه المعلومــات ،يتوجــب عليــك تزويــد الشــركه بالمعلومــات أو
الســجالت أو الشــهادات المتعلقــة بعملــك أو الدخــل أو حالــة اإلقامــة أو القــدرة
علــى الوفــاء بالديــن أو التخلفــات علــى اإللتزامــات االئتمانيــة األخــرى والتــي نراهــا
ضروريــة .كمــا يجــب عليــك أيضـ ًـا تفويضنــا للتأكــد مــن المعلومــات التــي زودتنــا بهــا
ً
ضروريــا .وفــى حالــة
بــأي وســيلة مــن الوســائل أو مــن أي مصــدر حســب مــا نــراه
عــدم تزويــد الشــركه بالبيانــات أو فــى حالــة عــدم صحــة البيانــات المقدمــه يجــوز لنــا،
حســب تقديرنــا ،رفــض تجديــد البطاقــة أو إلغــاء الحســاب والمطالبــة بســداد الديــون
المســتحقة المتأخــرة علــى الحســاب.

.٥

نحتفــظ بالحــق فــي كشــف المعلومــات الخاصــة بــك ألي محكمــة ذات إختصــاص
قضائــي والســلطات شــبه القضائيــه وهيئــات تنفيــذ القانــون وأي قطــاع تابــع
للحكومــة.

6

 .19إلغاء البطاقة
.١

يجــوز لنــا حســب تقديرنــا المطلــق إلغــاء بطاقتــك  /البطاقــات الصــادرة ألعضــاء
البطاقــة اإلضافيــة التابعيــن لــك فــى حالــة مخالفتــك ،فــي رأينــا ،لهــذه االتفاقيــة و/
أو فــى حالــة صــدور تعليمــات شــفهية /كتابيــة مــن جانبــك أو مســتخدمك المعيــن
بإلغــاء بطاقتــك أو البطاقــات اإلضافيــة.

.٢

كمــا يحــق لنــا اســترداد الرســوم المعلقــة باإلضافــه إلــى كافــة النفقــات والرســوم
القانونيــة مــن ممتلكاتــك عنــد وفاتــك ،ال قــدر اللــه ،دون المســاس بحقوقنــا فــى
اإلســتمرار بتحمــل الرســوم والنفقــات األخــرى باألســعار الســائدة إلــى أن يتــم
تســوية المســتحقات.

.٣

ســيؤدي إلغــاء البطاقــة إلــى الســحب الفــوري لجميــع التســهيالت المقدمــة مــن
خــال إســتخدام البطاقــه و/أو رقــم البطاقــة.

البضائــع أو الخدمــات المقدمــة علــى االســترداد.

.3

ت.

لــن نتحمــل أي مســئولية تجاهــك أو تجــاه أي شــخص آخــر عــن أي خســارة أو
ضــرر أو مطالبــات فيمــا يتعلــق بــأي مــن الســلع أو الخدمــات المقدمــة فــي
حــال اســتبدال أميــال الفرســان أو نتيجــة عــدم توفــر أي منتــج أو خدمــة.

ث.

الخطــوط الجويــة العربيــة الســعودية هــي وحدهــا المســئولة تجاهــك عــن
اســتبدال أميــال الفرســان ،ولــن نقــدم أي ضمــان ولــن نتحمــل أي مســئولية
اتجاهــك أو اتجــاه أي شــخص آخــر عــن عــدم اســتبدال أميــال الفرســان مــن قبــل
الخطــوط الجويــة العربيــة الســعودية أو أي شــخص آخــر.

مزايــا العضويــة الفضيــة فــي برنامــج الفرســان :ينطبــق هــذا فقــط علــى
بطاقــة الفرســان االئتمانيــة مــن أمريــكان إكســبريس.
أ.

 . 2٠أميال الفرسان
 .1يسري هذا البند  21على بطاقة الفرسان االئتمانية من أمريكان إكسبريس.
أ.

االســتحقاق :ســوف تحصــل علــى أميــال الفرســان إذا كنــت ممــن يحملــون بطاقــة
الفرســان االئتمانيــة مــن أمريــكان إكســبريس .وعلــى الرغــم مــن ذلــك إذا كنــت ممــن
تأخــروا فــي الســداد
ـا للحصــول علــى أميــال الفرســان.
أو قمــت بخــرق هــذه االتفاقيــة فلــن تكــون مؤهـ ً
وخــال هــذه الفتــرة ســيتم تقييــد أميــال الفرســان فيمــا يتعلــق بحســابك .إن الجائــزة
الممنوحــة مــن قبــل أميــال الفرســان والمتجمعــة خــال أي فتــرة قــد تخــرق فيهــا
االتفاقيــة كمــا هــو وارد أعــاه ســوف يتــم قيدهــا لحســابك فــور قيامــك بســداد
المســتحقات المتأخــرة أو يتــم تســوية مســألة خــرق االتفاقيــة علــى نحــو يرضينــا.
فــي حالــة تأخــر ســداد المســتحقات علــى الحســاب لمــدة  3أشــهر أو أكثــر ،فإنــه يحــق
لنــا اتخــاذ مــا نــراه مناسـ ً
ـبا حســب تقديرنــا المطلــق مــن مصــادرة كل أميــال الفرســان
التــي كســبتموها .وعليــه فإنــه فــي مثــل هــذه الحــاالت لــن نقــوم بتقييــد أميــال
الفرســان إلــى حســابك حتــى لــو قمتــم بتســديد مــا اســتحق علــى حســابك.

ب.

•زيادة بنسبة  % 25على عدد أميال الفرسان على كل رحلة لك
•إنهاء سريع إلجراءات السفر
•عناية خاصة باألمتعة
•أولوية الصعود للطائرة

جائــزة أميــال الفرســان :فــي حــال كنــت عضــو بطاقــة الفرســان االئتمانيــة مــن أمريكان
المقــرر مــن قبلنــا
إكســبريس ،فــإن جميــع أميــال الفرســان ســتودع حســب المعــدل ُ
مــن وقــت آلخــر .المعــدل المطبــق حاليـ ًـا هــو ( 2اثنــان) مــن أميــال الفرســان مقابــل
كل  3دوالرات أمريكيــة يتــم خصمهــا مــن حســاب بطاقتــك مــن خــال المعامــات
المؤهلــة التــي تتــم بالريــال الســعودي أو الــدوالر األمريكــي .و( 1واحــد) ميــل
مــن الفرســان مقابــل كل  1دوالر أمريكــي يتــم خصمــه مــن حســاب بطاقتــك مــن
خــال المعامــات المؤهلــة التــي تتــم بــأي عملــة غيــر الريــال الســعودي أو الــدوالر
األمريكــي .ســيتم جمــع أميــال الفرســان حســب اإلجــراءات واالتفــاق المبــرم بيننــا
والخطــوط الســعودية ،والتــي مــن الممكــن تعديلهــا مــن وقــت آلخــر.
.I

جميــع أميــال الفرســان المكتســبة ســوف تقيــد لبرنامــج الســفر المتكــرر
للفرســان فــي تاريــخ إصــدار كشــف الحســاب.

.II

العمليات التالية لن تكون مؤهلة للحصول على مكافأة أميال الفرسان:

الســنة األولــى :للتأهــل للحصــول علــى ترقيــة مباشــرة إلــى العضويــة
الفضيــة فــي برنامــج الفرســان  ،يجــب عليــك شــراء وإتمــام رحلــة دوليــة ذهابـ ًـا
وإيابـ ًـا علــى الخطــوط الجويــة العربيــة الســعودية باســتخدام بطاقــة الفرســان
أمريــكان إكســبريس االئتمانيــة خــال أول  12شـ ً
ـهرا مــن تاريــخ الحصــول علــى
بطاقــة الفرســان االئتمانيــة مــن أمريــكان إكســبريس (رحلــة الذهــاب واإليــاب
هــي رحلــة إلــى مــكان والعــودة مــرة أخــرى عــن طريــق شــراء تذكــرة واحــدة فقــط
والتــي تحتــوي علــى رقــم تذكــرة واحــدة) .عنــد االنتهــاء مــن الرحلــة  ،ســيتم
ترقيــة عضويتــك إلــى فئــة الفرســان الفضيــة خــال أول  60يــوم عمــل مــن
وفقــا للشــروط
ً
تقديــم نســخة التذكــرة إلــى أمريــكان إكســبريس الســعودية
واألحــكام التــي تحكــم برنامــج الفرســان .كمــا تمتــد فتــرة صالحيــة العضويــة
ً
وفقــا لألحــكام والشــروط التــي تحكــم برنامــج
الفضيــة لمــدة ســنة واحــدة
الفرســان .وتكــون مزايــا العضويــة الفضيــة مــن برنامــج الفرســان (بموجــب
التاريــخ الفعلــي لهــذه االتفاقيــة) علــى النحــو التالــي .ويمكنــك اإلطــاع علــى
قائمــة المزايــا الحاليــة للعضويــة الفضيــة علــى الموقــع اإللكترونــي للخطــوط
الســعودية علــىhttp://www.saudia.com :

•الدخول في صاالت االنتظار بالمطارات «حتى  3أشخاص»
•وزن إضافي مجاني (قطعة إضافية واحدة من األمتعة).
•أولوية في مناولة المكالمات المستلمة
ب.

الســنوات الالحقــة :يلزمــك حــد أدنــى لإلنفــاق سـ ً
ـنويا بقيمــة  32,000دوالر
أمريكــي علــى األقــل أو مــا يعادلــه مــن أميــال برنامــج الفرســان خــال مــدة 12
شــهر الســابقة للحفــاظ علــى مســتوى العضويــة الفضــي كمــا هــو مشــار إليــه
فــي الشــروط األحــكام لــدى برنامــج الفرســان.

.4

متفرقات

أ.

يمكننــا ،بموجــب إخطــارك ،إجــراء أي تغييــر علــى هــذه االتفاقيــة أو تعديلهــا أو
تعليقهــا أو ســحب برنامــج أميــال الفرســان.

ب.

توافــق علــى أننــا قــد نقــدم التفاصيــل المتعلقــة بــك (بمــا فــي ذلــك تفاصيــل
قيمــة وطبيعــة أي عمليــات تمــت علــى حســابك) إلــى طيــران خطــوط الجويــة العربيــة
الســعودية.

ت.

تخضــع مكافــأة أميــال الفرســان واســترداد أميــال الفرســان أيضــا لشــروط وأحــكام
برنامــج الفرســان علــى النحــو المعــدل مــن حيــن آلخــر مــن قبــل طيــران الخطــوط
الجويــة العربيــة الســعودية .وفــي حالــة وجــود تضــارب بيــن هــذه االتفاقيــة وشــروط
وأحــكام برنامــج الفرســان فإنــه يؤخــذ بهــذه االتفاقيــة.

ت.

إذا قمــت باالعتــراض علــى أي مــن العمليــات التــي ُمنحــت مــن أجلهــا أميــال الفرســان
بنجــاح ،يتــم ســحب أميــال الفرســان هــذه مــن حســاب المســافر المتكــرر للفرســان
الخــاص بــك .وفــي مثــل هــذه الحــاالت ،إذا مــا تــم إغــاق حســابك ،فــإن أميــال
الفرســان يمكــن اســتردادها مــن أي حســاب مســافر متكــرر آخــر للفرســان تمتلكــه.

ث.

ســوف تحصــل علــى ترقيــة العضويــة الفضيــة مــن الفرســان مــرة واحــدة فقــط خــال
فتــرة واليتــك معنــا .إذا قمــت بإلغــاء البطاقــة وإعــادة تقديــم الطلــب ،فلــن يتــم
الحصــول علــى الترقيــة بعــد رحلــة الذهــاب العــودة األولــى خــارج المملكــة العربيــة
الســعودية.

ث.

يتــم تقييــد أميــال الفرســان المكتســبة نتيجــة للعمليــات المقبولــة التــي تــم إجرائهــا
بواســطة عضــو بطاقــة إضافيــة علــى حســاب المســافر المتكــرر للفرســان.

ج.

ج.

يمكننــا حســب تقديرنــا المطلــق وبعــد إخطــارك وفقـ ًـا للبنــد  15مــن هــذه االتفاقيــة
تغييــر العمليــات المقبولــة.

ســوف تحصــل علــى األميــال اإلضافيــة مــرة واحــدة فقــط خــال عضويتــك مــع
أمريــكان إكســبريس .إذا قمــت بإلغــاء البطاقــة وإعــادة تقديــم الطلــب ،فلــن يتــم
الحصــول علــى األميــال اإلضافيــة التــي تبلــغ .15,000

ح.

.2

استبدال أميال الفرسان

يتــم جمــع األميــال ألفــراد األســرة (البطاقــات اإلضافيــة) تحــت مجموعــة واحــدة
(للحســاب األساســي).

خ.

رحــات الذهــاب واإليــاب عبــر الخطــوط الســعودية (المغــادرة مــن المملكــة
والعائــدة إليهــا) ســتكون مؤهلــة للحصــول علــى الترقيــة العضويــة الفضيــة.
مثال )RUH-LHR-RUH( :أو (.)JED-DXB-JED

د.

ســيتلقى أعضــاء الفرســان رســائل قصيــرة فوريــة مــن الفرســان او إشــعار مــن
تطبيــق الفرســان علــى أي نشــاط يتــم علــى األميــال مثــل( :إضافــة ،اســترداد،

•الســحوبات النقديــة والتــي تشــمل العمليــات التــي تتــم مــن خــال
ماكينــات الصــرف اآللــي.
•الرسوم والمصاريف.
•المدفوعــات التــي تتــم بواســطتك علــى حســابك والمصاريــف
واألمــوال المســتردة.
•حوالــة برصيــد مديــن مــن بطاقــات أخــرى تنتمــي لــك أو إلــى أي عضــو
بطاقــة آخــر.

أ.

الخطــوط الجويــة العربيــة الســعودية هــي وحدهــا المســئولة عــن اســترداد
أميــال الفرســان ولــن نتحمــل أي مســئولية اتجاهــك أو اتجــاه أي شــخص آخــر
فــي هــذا الصــدد.

ب.

لــن نقــدم أي ضمــان أو كفالــة بالنســبة لنوعيــة أو حالــة أو مالئمــة أي مــن
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ترقيــة ،الــخ )...
ذ.

.3

فــي حالــة البطاقــات اإلعتماديــة يكــون كامــل الرصيــد الحالــي الــوارد فــي كشــف
حســابك الشــهري مســتحق الســداد فــي أو قبــل تاريــخ االســتحقاق المذكــور فــي
كشــف الحســاب .حســابات البطاقــات اإلعتماديــة التــي يوجــد عليهــا مدفوعــات
متأخــرة الســداد لمــدة ثالثــة شــهور أو أكثــر ســوف يفــرض عليهــا رســوم تحصيــل
حســب الســعر الــوارد فــي الملحــق “أ” لــكل شــهر تأخيــر حتــى يتــم الســداد بالكامــل
لتصفية كافة األرصدة متأخرة السداد			 .

.4

تتحمــل كافــة عمليــات الســحوبات النقديــة رســم الســحب النقــدي بالســعر المذكــور
فــي الملحــق “أ” .وســوف يضــاف هــذا الرســم إلــى حســابك باإلضافــة إلــى المبلــغ
الــذي ســحبته .كمــا يقيــد هــذا الرســم علــى حســابك فــي وقــت القيــام بعمليــة
السحب النقدي			 .

.5

ســوف يتــم منــح فتــرة ســماح مدتهــا  25يومــا لتســوية رصيــدك الحالــي أو الحــد
األدنــى للمبلــغ المســتحق ،وســوف يتــم توضيــح تاريــخ إســتحقاق الدفــع فــي كشــف
حســابك .وســيؤدي الســداد بعــد تاريــخ االســتحقاق إلــى تحمــل رســم تأخيــر الســداد
ً
مســتحقا
ورســوم تحصيــل وســيصبح كل الرصيــد المتأخــر علــى حســاب بطاقتــك
ـورا .ولــن يعتبــر عــدم اســتالمك لكشــف الحســاب سـ ً
وواجــب الدفــع فـ ً
ـببا كافيـ ًـا لعــدم
تسديد المبالغ المتأخرة في وقتها			 .

.6

ســيتم تحويــل كافــة العمليــات (بمــا فــي ذلــك الســحوبات النقديــة) التــي يتــم إجرائهــا
بعمــات غيــر العملــة التــي تصــدر بهــا فاتــورة حســابك إلــى العملــة التــي تصــدر بهــا
ً
ـتنادا إلــى األســعار الســائدة بيــن المصــارف التــي يتــم اختيارهــا
فاتــورة حســابك اسـ
مــن المصــادر المعتــادة فــي المجــال المصرفــي كمــا هــي عليــه فــي يــوم العمــل
الــذي يســبق تاريــخ إجــراء العمليــة .وســوف يتــم إضافــة رســم تحويــل العمــات
األجنبيــة بالســعر الــوارد فــي الملحــق “أ” علــى المبلــغ المحــول .مــدرج أدنــاه مثــال
توضيحي لذلك:

ال تطبق الترقية على رحالت الطيران التالية:
•رحالت متعددة الوجهات .مثال)RUH-LHR-MAD-RUH( :
•تذاكر االسترداد (تذاكر المكافآت).

 .2١الرسوم
.1

تكــون أي رســوم أو تكاليــف يشــار إليهــا فــي هــذه االتفاقيــة حســب األســعار
المذكــورة فــي الملحــق “أ” وتعديالتــه مــن حيــن ألخــر بموجــب الفقــرة  .6-1ويرجــى
قــراءة المعلومــات الهامــة التاليــة بعنايــة قبــل اســتخدام البطاقــة (البطاقــات).
وســوف يعتبــر اســتخدام البطاقــة (البطاقــات) بمثابــة موافقــة رســمية ومطلقــة
مــن جانبــك علــى بيــان اإلفصــاح األولــي واتفاقيــة عضــو البطاقــة .اذا كان لديــك
أي استفســار يرجــى اإلتصــال علــى أرقــام خدمــة العمــاء التاليــة 800 124 2229 :أو
.)+966 11( 292 6666

.2

ســوف تصــدر الفواتيــر الخاصــة بحســابك إمــا بالريــال الســعودي أو الــدوالر األمريكي
علــى النحــو المشــار إليــه فــي كشــف حســابك الشــهري .ســوف تــدرج الرســوم
الســنوية علــى النحــو المذكــور فــي الملحــق “أ” فــي كشــف الحســاب األول
لحسابك			.

الوصف

عملية الشراء*

عملية السحب النقدي*

قيمة العملية

 100يورو

 100يورو

معدل تحويل الدوالر األمريكي /اليورو المفترض

 1يورو =  1.05دوالر أمريكي

 1يورو =  1.05دوالر أمريكي

ما يعادلها بالدوالر األمريكي

 105دوالر أمريكي

 105دوالر أمريكي

رسم تحويل العملة 2,75%

 2.89دوالر أمريكي

 2.89دوالر أمريكي

قيمة العملية كاملة بالدوالر األمريكي

 107.89دوالر أمريكي

 107.89دوالر أمريكي

معدل التحويل من الدوالر األمريكي
إلى الريال السعودي المفترض

 1دوالر أمريكي =  3.75ريال سعودي

 1دوالر أمريكي =  3.75ريال سعودي

قيمة العملية كاملة بالريال السعودي

 404.59ريال سعودي

 404.59ريال سعودي

رسم السحب النقدي (مقيد بشكل منفصل على كشف حسابك)

الينطبق

 20دوالر أمريكي أو  75ريال سعودي

قيمة العملية كاملة شاملة لرسم السحب النقدي

الينطبق

 127.89دوالر أمريكي أو  479.59ريال سعودي

* ال يشمل المثال التوضيحي أعاله ضريبة القيمة المضافة

الملحق «أ»
الرسوم المطبقة
أنواع الرسوم

الوصف

مبلغ الرسوم

الرسم السنوي*

رسم ثابت يفرض عند صدور البطاقة ويفرض
ً
سنويا فيما بعد.

نسبة هامش المرابحة

بطاقة أمريكان إكسبريس الزرقاء –  200ريال سعودي
بطاقة أمريكان إكسبريس الذهبية االئتمانية –  400ريال سعودي
بطاقة أمريكان إكسبريس البالتينية االئتمانية –  900ريال سعودي أو  240دوالر أمريكي
بطاقة الفرسان االئتمانية من أمريكان إكسبريس –  250دوالر أمريكي
بطاقة أمريكان إكسبريس –  450ريال سعودي أو  120دوالر أمريكي
بطاقة أمريكان إكسبريس الذهبية –  790ريال سعودي أو  210دوالر أمريكي
بطاقة أمريكان إكسبريس البالتينية –  ١٠٠٠دوالر أمريكي
أو دفعات شهرية بقيمة  ٨5دوالر أمريكي لمدة سنة

هامش ربح يتم احتسابه عند تسوية المبالغ
غير المدفوعة من الرصيد الحالي لحساب
بطاقتك االئتمانية وبطاقتك اإلعتمادية من
خالل عائدات مبيعات عملية المرابحة

%2.75
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أنواع الرسوم

الوصف

مبلغ الرسوم

رسم البطاقة اإلضافية
(إختياري)*

رسم ثابت يفرض عند صدور البطاقة ويفرض
ً
سنويا فيما بعد.

رسم السحب النقدي*

بطاقة أمريكان إكسبريس الزرقاء –  100ريال سعودي
بطاقة أمريكان إكسبريس الذهبية االئتمانية –  100ريال سعودي
بطاقة أمريكان إكسبريس البالتينية االئتمانية –  450ريال سعودي أو  120دوالر أمريكي
بطاقة الفرسان االئتمانية من أمريكان إكسبريس –  60دوالر أمريكي
بطاقة أمريكان إكسبريس –  225ريال سعودي أو  60دوالر أمريكي
بطاقة أمريكان إكسبريس الذهبية –  375ريال سعودي أو  100دوالر أمريكي
بطاقة أمريكان إكسبريس البالتينية:
البطاقة المعدنية –  500دوالر أمريكي
أو دفعات شهرية بقيمة  45دوالر أمريكي لمدة سنة
البطاقة البالستيكية –  250دوالر أمريكي

رسم ثابت يفرض عند كل عملية سحب نقدي

 75ريال سعودي أو  20دوالر أمريكي لكل عملية سحب نقدي

رسم تأخير السداد (للبطاقات
االئتمانية فقط)*
رسم التحصيل
(للبطاقات اإلعتمادية فقط)*

رسم ثابت يفرض إذا لم يتم سداد الحد
األدنى للمبلغ المستحق في أو قبل تاريخ
استحقاق الدفع .سيتم التبرع برسوم تأخير
السداد للجمعيات الخيرية

 100ريال سعودي أو  27دوالر أمريكي عن كل تأخير

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

 150ريال سعودي أو  40دوالر أمريكي عن كل تأخير

رسم تحويل
العملة األجنبية لعملة البطاقة*

رسم نسبة ثابتة تفرض للعمليات التي تتم
بعملة غير عملة إصدار الفواتير؛ وتكون رسوم
تحويل العملة للعمالت المحلية مجانية إذا
تم استخدام بطاقة البالتينية اإلعتمادية من
أمريكان إكسبريس.

%2.75

رسم إعادة الشيك*

رسم ثابت يفرض لكل معاملة

 150ريال سعودي أو  40دوالر أمريكي لكل شيك

رسم طلب كشف الحساب
(ألكثر من ثالثة أشهر)*

رسم ثابت يفرض لكل معاملة بإستثناء طلب
كشف الحساب في حاله تقصيرك وفي هذه
الحالة يكون مجاني حتى بعد أكثر من ثالثة
شهور.

 40ريال سعودي أو  10دوالر أمريكي لكل كشف حساب.

رسم استرجاع الرصيد االئتماني*

رسم ثابت يفرض لكل معاملة

 100ريال سعودي أو  27دوالر أمريكي لكل طلب

رسم رفض خدمة القيد المباشر*

رسم ثابت يفرض لكل معاملة

 150ريال سعودي أو  40دوالر أمريكي

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

رسم ثابت يفرض لكل معاملة

 50ريال سعودي أو  13.33دوالر أمريكي

رسم المدفوعات
خارج المملكة العربية السعودية*

رسم ثابت يفرض لكل معاملة

 375ريال سعودي أو  100دوالر أمريكي

رسم تبديل البطاقة*

رسم ثابت يفرض لكل معاملة استبدال

 100ريال سعودي أو  27دوالر أمريكي

رسم عضوية برنامج المكافآت
)(Membership Rewards
(اختياري)*

رسم ثابت يفرض على البطاقات المشتركة
في عضوية برنامج المكافئات (Membership
)Rewards

 93.75ريال سعودي أو  25دوالر أمريكي من السنة الثانية وما بعدها على الزرقاء
من أمريكان إكسبريس وبطاقة أمريكان إكسبريس الذهبية االئتمانية وبطاقة أمريكان
إكسبريس وبطاقة أمريكان إكسبريس الذهبية؛ وال توجد رسوم عضوية برنامج المكافآت
( )Membership Rewardsللبطاقات األخرى الواردة في هذه االتفاقية.

َ
استنادا إلى القوانين الضريبية السارية باإلضافة إلى الرسوم المذكورة أعاله.
* سيتم فرض ضريبة القيمة المضافة

الملحق «ب»
المتغيرات
الحد األقصى للسحوبات النقدية

 3,000ريال سعودي (أو ما يعادلها)
أ) اذا تجاوز الرصيد الحالي لكشف حسابك  100ريال سعودي (للبطاقات بالريال السعودي) أو  50دوالر أمريكي (للبطاقات بالدوالر
األمريكي) ،يكون الحد األدنى للمبلغ المستحق األعلى من:
 %5 - 1من الرصيد الحالي لكشف حسابك ،أو
 100 - 2ريال سعودي (للبطاقات بالريال السعودي) أو  50دوالر أمريكي (للبطاقات بالدوالر األمريكي).

الحد األدنى للمبلغ المستحق (للبطاقات االئتمانية فقط)
ب) إذا كان الرصيد الحالي لكشف حسابك أقل من  100ريال سعودي (للبطاقات بالريال السعودي) أو  50دوالر أمريكي (للبطاقات
بالدوالر األمريكي) ،يكون الحد األدنى للمبلغ المستحق الدفع هو الرصيد الحالي لكشف الحساب.

ج) باالضافة إلى المبالغ التي تم حسابها حسب النقاط (أ) أو (ب) ،يشمل الحد األدنى للمبلغ المستحق الدفع أي مبالغ متأخرة أو التي
تزيد عن الحد االئتماني.
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