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1.القبول

قبل �أن ت�ستخدم ال�شركة ح�ساب �سفر �شركات �ساب مع �شركة �أمريكان �إك�سبري�سُ ،يرجى قراءة ال�شروط والأحكام بعناية فائقة� .إذا كانت ال�شركة م�ستعدة لاللتزام بهذه
ال�شروط والأحكام ،فقد تبد�أ ال�شركة في ا�ستخدام الح�ساب .تُلزم هذه ال�شروط والأحكام ال�شركة ،كما هو من�صو�ص عليه في وقت التقدم بطلب للح�صول على الح�ساب،
�ستكون م�س�ؤولة عن جميع الر�سوم والم�صاريف كما هو مو�ضح �أدناه.

2.تعريفات

1.الح�ساب :ح�ساب ال�سفر من �أمريكان �إك�سبري�س التابع ل�ساب والذي تم �إن�شا�ؤه با�سم ال�شركة وفق ًا لل�شروط والأحكام التالية و�أي �أحكام �أخرى قد نخطرها لل�شركة
من وقت لآخر ،وكلها ت�شكل االتفاقية ("االتفاقية") التي تحكم الح�ساب.
2.الر�سوم الإدارية :ر�سم �شهري ثابت يفر�ض مقابل ا�ستخدام الح�ساب والخدمات المقدمة بموجبه.
3.االتفاقية :لها المعنى الوارد في الفقرة � 2.1أعاله ،من هذه ال�شروط والأحكام.
4.الر�سوم ال�سنوية :ر�سم �سنوي ثابت يفر�ض على الح�ساب.
م�سجل ويمكن التحقق منه وقابل لال�سترجاع ب�شكل �إلكتروني �أو �شفهي ويمكن التحقق
5.االت�صاالت الم�صادق عليها� :أي تعليمات تتلقاها ال�شركة من خالل ورق و�سيط ّ
منه و ا�سترجاعه �إلكتروني ًا �أو �شفهي ًا.
6.الم�ؤ�س�سات الخيرية :الم�ؤ�س�سات الخيرية المرخ�صة والم�سجلة في المملكة العربية ال�سعودية والتي يتم اختيارها من قبلنا و�/أو هيئة الرقابة ال�شرعية.
7.ال�شركة :ال�شركة �أو الأعمال �أو الم�ؤ�س�سة التي نحتفظ با�سمها وح�سابها والتي تقدمت بطلب للح�ساب في نموذج الطلب.
8.المعلومات ال�سرية :لها المعنى المحدد لها في الفقرة .12
9.حد االئتمان� :أق�صى مبلغ يمكن �أن تدين به ال�شركة لنا على الح�ساب.
10.الر�صيد الحالي� :إجمالي الر�صيد الختامي في البيان ال�شهري.
 :KYC .١١اعرف عميلك.
12.تاريخ ا�ستحقاق الدفع :هو التاريخ المو�ضح في �أي بيان يذكر التاريخ الذي يجب فيه دفع الر�صيد الجاري.
�13.ساب  :SABBالبنك ال�سعودي البريطاني� ،شركة عربية �سعودية ت�أ�س�ست بموجب المر�سوم الملكي رقم م  4 /بتاريخ � 12صفر  1398هـ( .الموافق  21يناير 1978
م) مع ال�سجل التجاري رقم  1010025779وعنوان مقرها الم�سجل في �ص.ب  ،9084الريا�ض  ،11413وهي مقدم العر�ض الم�شترك لح�ساب ال�سفر لل�شركات �ساب
�أمريكان �إك�سبري�س.
�14.ساما :البنك المركزي ال�سعودي� ،أو �أي خلف له.
15.هيئة الرقابة ال�شرعية :الهيئة الم�س�ؤولة عن تقديم الر�أي ال�شرعي حول منتجات �أمريكان �إك�سبري�س واعتمادها.
16.البيان� :سجل �شهري لجميع معامالت ال�شركة على الح�ساب بما في ذلك على �سبيل المثال ال الح�صر م�شتريات ال�سلع والخدمات والر�سوم والر�سوم والمبالغ
الم�ستردة والخ�صوم واالئتمانات الأخرى وفق ًا لهذه االتفاقية� .سيت�ضمن البيان �أي�ض ًا الر�صيد الحالي وتاريخ ا�ستحقاق الدفع.
17.المعاملة� :أي مدفوعات يتم �إجرا�ؤها با�ستخدام الح�ساب والمبالغ التي يتم تح�صيلها في الح�ساب فيما يتعلق بالمعامالت ،والتي قد يتم ،في بع�ض الحاالت ،بنا ًء
على تعليمات ال�شركة� ،إعداد و�/أو �إكمال من قبلنا �أو من جانب م�ؤ�س�سة الخدمة دون توقيع م�صرح به �أو موافقة �صريحة �إذا تم تكبد الر�سوم عن طريق الهاتف �أو
البريد الإلكتروني �أو المنقولة �إلكتروني ًا.
18.الم�ستخدمُ :يق�صد به الفرد (الأفراد) �أو المجموعة �أو الإدارة المذكورة في نموذج الطلب الخا�ص بالح�ساب ،وعند االقت�ضاء ،في �أي جدول م�ستخدم م�صرح به
مقدم من ال�شركة ،على �أنه قادر على تحمل الر�سوم على الح�ساب.
19.ال�ضمائر "نحن" و"ملكنا"� :أمريكان �إك�سبري�س ال�سعودية �أو من يخلفها.

3.الر�سوم

�1.إذا قمنا بزيادة �أي من ر�سومنا و�أتعابنا ،ف�سنقدم لل�شركة �إ�شعار ًا مدته  60يوم ًا على الأقل عن طريق �إر�سال ال�شركة ر�سالة بريد �إلكتروني �إلى عنوان البريد الإلكتروني
الذي تم الك�شف عنه لنا.
�2.إذا قللنا �أي ًا من الر�سوم والم�صاريف الخا�صة بنا ،فال يجوز لنا �إبالغ ال�شركة ب�أي �إ�شعار .قد نفر�ض ر�سوم ًا على ال�شركة لتغطية تكاليف التحقيق الخا�صة بنا لأي معاملة
متنازع عليها كما هو محدد في الملحق " �أ " .ومع ذلك� ،إذا �أظهرت تحقيقاتنا �أن المعاملة المتنازع عليها لم يتم تنفيذها من قبل ال�شركة ،ف�سنقوم برد هذه الر�سوم.

4.ا�ستخدام ح�ساب ال�سفر لل�شركات
1.تتعهد ال�شركة (الم�ستخدم) (الم�ستخدمون) المفو�ضون والقادرون على تنفيذ �شروط هذه االتفاقية ،وتنفيذ المعامالت نيابة عنه.
2.الم�ستخدم (الم�ستخدمين) هو (الأ�شخا�ص) ال�شخ�ص الوحيد الذي يجوز له ا�ستخدام الح�ساب الذي يحمل ا�سم ال�شركة للمعامالت.
3.تتعهد ال�شركة بالت�صرف بح�سن نية في جميع الأوقات فيما يتعلق بجميع المعامالت مع الح�ساب ومعنا وعدم ا�ستخدام الح�ساب لأي غر�ض غير قانوني �أو غير
�أخالقي .تحظر مبادئ ال�شريعة بع�ض عمليات ال�شراء لل�سلع �أو الخدمات ،مثل الم�شروبات الكحولية �أو التعامل مع منتجات لحوم الخنزير ولحم الخنزير �أو المقامرة
�أو المواد الإباحية �أو غيرها من الأن�شطة غير القانونية .يجب على ال�شركة �أن تت�أكد من عدم ا�ستخدام الح�ساب للمعامالت التي تتعار�ض مع �أحكام ال�شريعة �أو ت�سيء
�إليها �أو تحرمها.
4.يحق لنا� ،إذا ر�أينا في �أي وقت ح�سب تقديرنا المطلق� ،أن ا�ستخدام ال�شركة للح�ساب غير منا�سب �أو ينطوي على مخاطر كبيرة لل�شركة �أو لنا ،فنحن ن�سحب ونقيد
حق ال�شركة في ا�ستخدام الح�ساب ونرف�ض الت�صريح ب�أي عملية تجارية.
�5.ستكون ال�شركة م�س�ؤولة وحدها عن جميع المعامالت التي يتم �إجرا�ؤها على الح�ساب� ،سواء وقعت ال�شركة �أو الم�ستخدمون على �سجل للمعاملة �أم ال.
�6.سي�ستفيد الم�ستخدمون الذين ي�شترون تذاكر النقل الجوي العام �أو البري �أو المائي با�ستخدام الح�ساب من تغطية حادث ال�سفر الخا�ص ب�شركتنا وفق ًا لل�شروط
ال�سيا�سة*.
7.قد ي�ستفيد الم�ستخدمون الذين هم �أع�ضاء حاليين في بطاقة �ساب �أمريكان �إك�سبري�س ،والذين ي�شترون تذكرة �سفرهم للنقل العام جو ًا �أو بر ًا �أو بحر ًا با�ستخدام
الح�ساب من تغطية �إزعاج ال�سفر لدينا .في حالة ت�أخر الرحالت �أو �إلغا�ؤها ،ورحالت الطيران التي لم يتم الرد عليها ،ورف�ض الرحلة وفقدان الأمتعة ،وفق ًا ل�شروط
ال�سيا�سة *.
8.يجب على ال�شركة �إخطارنا على الفور ما �إذا كان هناك �شك في �أن الح�ساب قيد اال�ستخدام دون ترخي�ص منا�سب� .ستظل ال�شركة م�س�ؤولة بمفردها عن �أي �سوء
ا�ستخدام للح�ساب حتى يتم تعليق الح�ساب ب�شكل �صحيح عن طريق �إخطارنا ب�شكل �صحيح عن طريق و�سائل االت�صال المعتمدة للقيام بذلك وبعد تمكيننا من تنفيذ
تعليق الح�ساب هذا من خالل موارد النظام المتاحة خالل فترة ا�ستجابة معقولة ال تقل عن � 42ساعة من ا�ستالمنا للإ�شعار� .إذا كان لدى ال�شركة ر�صيد قائم في
الح�ساب� ،سي�شمل "حد االئتمان المتاح" ك ًال من حد االئتمان والر�صيد الم�ستحق في الح�ساب .العنوان الذي يجب الكتابة �إليه هو �أمريكان �إك�سبري�س ال�سعودية،
�ص.ب  ،4266الريا�ض  ،25411المملكة العربية ال�سعودية ،رقم الهاتف ،)+96611( 292 6600 :خارجي .7705
9.ال يجوز ا�ستخدام الح�ساب �إال من قبل ال�شركة مع وكيل �سفر معين كما هو محدد في نموذج طلب الح�ساب .الح�ساب غير قابل للتحويل .ال يجوز �إجراء المعامالت
بموجب الح�ساب مع �أي وكيل �سفر �أو م�ؤ�س�سة خدمات �أخرى ،حتى �إذا كانت هذه الم�ؤ�س�سة قد تقبل بطاقة �أمريكان �إك�سبري�س .من خالل التوقيع على نموذج الطلب،
تطلب ال�شركة �إلينا ب�شكل نهائي دفع وكيل ال�سفر المحدد في نموذج طلب الح�ساب ،وفق ًا لقواعدنا الداخلية ،والمبالغ المدين بها على الح�ساب بنا ًء على الطلبات
والتحفظات التي �أجراها الم�ستخدم (الم�ستخدمين) .يجب على ال�شركة عدم الإ�ضرار ب�أمريكان �إك�سبري�س ال�سعودية و�ساب من �أي مطالبات فيما يتعلق بالمعامالت
التي تتم با�ستخدام الح�ساب بنا ًء على تعليمات ال�شركة لنا.
 .١٠ال يمكن فر�ض �أي �سلف نقدية ب�أي عملة على ح�ساب �سفر ال�شركات من �ساب.
 .١١في حالة قيام وكيل ال�سفر المحدد في نموذج طلب الح�ساب ب�إرجاع �أي مبلغ من المال ،فلن يتم �إدراج المبلغ في الح�ساب �إال بعد ا�ستالمنا لأموال خال�صة من وكيل
ال�سفر هذا.
� .١٢أي �إدخاالت للمعامالت المت�أخرة في البيان لن تن�شئ �أي ا�ستف�سارات �أو نزاعات �ضدنا.

5.الفوترة
1.يجب �أن تكون �أي ر�سوم م�شار �إليها هنا وفق ًا للمعدالت المحددة في الملحق " �أ " ،ب�صيغتها المعدلة من وقت لآخر وفق ًا للفقرة  .3يطلب من ال�شركة قراءة المعلومات
الهامة التالية بعناية قبل ا�ستخدام الح�ساب.
�2.سيتم ح�ساب الفاتورة بالريال ال�سعودي كما هو مو�ضح في البيان ال�شهري.
�3.سيتم �إر�سال ك�شف �شهري �إلى ال�شركة على عنوان الفواتير المحدد في نموذج طلب الح�ساب الذي يو�ضح جميع المعامالت التي تمت على الح�ساب� ،سواء كان
الر�صيد موجود ًا �أم ال ،وبغ�ض النظر عن وجود (�أو عدم وجود) �أي معاملة لذلك ال�شهرُ .يرجى من ال�شركة مراجعة البيان على الفور وب�صورة �شاملة و�إخطارنا من
خالل مرا�سالت موثقة ب�أي عن�صر �أو مبلغ يعتبر خط�أ �أو تم �إدراجه في البيان عن طريق الخط�أ� ،إلى جانب �أي دليل معقول لدعم المطالبة ،كل ذلك خالل فترة 30
يوما من تاريخ �إ�صدار البيان ،حيث ظهر المبلغ المعتر�ض للمرة الأولى ،و�إذا لم يتم تقديم �أي مطالبة بعد انق�ضاء هذه الفترة وبالتالي ف�إن مبلغ ر�صيد البيان يعتبر
ً
نهائي ًا وي�شكل دين ًا م�ستحق ًا ومدين ًا على ال�شركة.
4.يجب على ال�شركة �إبالغنا عن طريق ر�سالة موثقة على الفور ب�أي تغييرات في عنوان الفواتير.
5.ال ي�ؤدي الدخول المت�أخر للمعامالت في البيانات �إلى �أي مطالبات �أو دفاعات �ضدنا.

6.حدود االئتمان
�سيقوم �ساب بتعيين حد االئتمان ("حد االئتمان") للح�ساب .يتم تحديد حد االئتمان من قبل �ساب وفق ًا ل�سيا�سته االئتمانية العادية ويخ�ضع للتغير من وقت لآخر
وفق ًا لتقدير �ساب الوحيد.

7.الر�سوم الأجنبية
�سيتم تحويل جميع المعامالت التي تتم بعملة لي�ست عملة الفوترة الخا�صة بالح�ساب �إلى عملة فوترة الح�ساب با�ستخدام �أ�سعار ال�صرف ال�سائدة بين البنوك والتي
تم اختيارها من م�صادر ال�صناعة المعتادة في يوم العمل ال�سابق لتاريخ معالجة المعاملة� .ستتم �إ�ضافة ر�سوم تحويل العمالت الأجنبية بال�سعر المذكور في الملحق
" �أ " على المبلغ المحول من قبلنا� .سيتم التحويل في تاريخ معالجة المعاملة ولي�س في تاريخ �إجراء المعاملة .قد تختلف معدالت التحويل وفق ًا لذلك.

8.الدفع
1.الر�صيد الحالي ب�أكمله في ك�شف الح�ساب ال�شهري م�ستحق ال�سداد من قبل ال�شركة في �أو قبل تاريخ ا�ستحقاق الدفع المو�ضح في البيان .كل �شهر �سوف يقوم �ساب
بالخ�صم من الح�ساب (الح�سابات) المحدد لل�شركة والمحتفظ به في �ساب لمبلغ الر�صيد الحالي كام ًال كما هو مو�ضح في البيان في �أو قبل تاريخ ا�ستحقاق الدفع
المو�ضح في البيان و�سوف يقوم بعد ذلك بتحويل هذه المبالغ �إلينا مبا�شرة.
�2.سيتم منح فترة �سماح ال تقل عن  25يوم ًا لت�سوية الر�صيد الحالي ،و�سيتم تحديد تاريخ ا�ستحقاق ال�سداد في البيان.
�3.سنقوم بالح�ساب على الح�ساب فقط عندما نتلقى مدفوعات ال�شركة من �ساب ولي�س عندما يقوم �ساب بخ�صم الح�ساب (الح�سابات) المعين لل�شركة مع �ساب �أو
عندما يقوم �ساب ب�إر�ساله� .سنطبق الدفعات بالترتيب التالي� ،أو ب�أي ترتيب �أولوية �آخر كما نرى منا�سب ًا:
• �سنقوم �أو ًال ب�سداد �أي ر�سوم ونفقات تم ن�شرها على البيانات ال�سابقة للح�ساب.
• �سنقوم بعد ذلك ب�سداد �أي ر�سوم ونفقات تم ن�شرها في ك�شف الح�ساب الحالي.
•

�إذا �أ�سفرت الدفعة �أو المبالغ الم�ستردة التي تتم معالجتها بوا�سطة التجار عن ر�صيد يزيد عن  50000دوالر ،ف�سوف نقوم برد الر�صيد الذي يتجاوز  50000دوالر
في غ�ضون  60يوم ًا عن طريق الدفع �إلى �ساب للح�صول على ائتمان �إ�ضافي للح�ساب.

4.يرجى العلم �أن عدم االمتثال لأحكام هذه االتفاقية قد ي�ؤدي �إلى:
• �إلغاء/تعليق الح�ساب دون �إ�شعار من قبلنا �أو من �ساب.
• انخفا�ض في الحد االئتماني دون �إ�شعار منا �أو من �ساب.
• الت�أثير ال�سلبي على �سجل مكتب االئتمان والقدرة على الح�صول على ت�سهيالت ائتمانية جديدة.
• التقا�ضي في حالة عدم دفع الر�سوم والتكاليف الأخرى.
• زيادة العبء المالي على ال�شركة ب�سبب الر�سوم والم�صاريف.
5.قد نعر�ض تزويد ال�شركة بتغطية ت�أمين/حماية من وقت لآخر خالل �سريان االتفاقية .حيث نقدم غطاء الحماية هذا كميزة �إ�ضافية لخدماتنا لل�شركة� .سنك�شف
لل�شركة تفا�صيل غطاء الحماية هذا ،بما في ذلك عملية تحديد الم�ستفيدين وتوزيع التعوي�ضات بين الم�ستفيدين .لالطالع على �شروط و�أحكام الحماية ،يرجى زيارة
www.americanexpress.com.sa/termsandconditions

 .9اال�ستعالمات
�1.إذا كانت ال�شركة لديها �أي ا�ستف�سارات حول البيان ال�شهري ،يجب على ال�شركة �إبالغنا على الفور من خالل االت�صال بفريق خدمات العمالء لح�ساب ال�سفر لل�شركات
لدينا ،الذي تم تقديم تفا�صيل االت�صال بهم لل�شركة في وقت تقديم الطلب.
2.في جميع الظروف ،يلزم �سداد كامل المبلغ المو�ضح في بيان ال�شركة.
3.يتم ت�سوية �أي �شكاوى �أو خالفات بين ال�شركة ووكيل ال�سفر المحدد في نموذج طلب الح�ساب من قبل ال�شركة مبا�شرة مع وكيل ال�سفر .ال يجوز لهذه ال�شكاوى �أو
الخالفات �أن تحرر ال�شركة من التزامها بدفع المبالغ الظاهرة في البيان وفق ًا لهذه االتفاقية.
4.نحن (�أمريكان �إك�سبري�س) و �ساب نرف�ض كل الم�س�ؤولية عن �أداء �أو �سلوك وكيل ال�سفر.

 .10الإنهاء و�إلغاء احل�ساب
1.يجوز لنا �أو ل�ساب بموجب تقديرنا المطلق �إلغاء الح�ساب �أو تقليل حد االئتمان �إذا في ر�أينا ،ف�إن ال�شركة تنتهك هذه االتفاقية.

2.يحق لنا نحن �أو �ساب ا�سترداد الم�ستحقات المت�أخرة مع جميع الم�صروفات والر�سوم القانونية من ال�شركة ،دون الم�سا�س بحقوقنا في اال�ستمرار في فر�ض �أي ر�سوم
بالمعدالت ال�سائدة حتى يتم ت�سوية الم�ستحقات.
3.ي�ؤدي �إغالق الح�ساب �إلى ال�سحب الفوري لجميع الت�سهيالت المقدمة من خالل ا�ستخدام الح�ساب.
4.يحق لنا �أو ل�ساب �إلغاء حق ال�شركة في ا�ستخدام �أي من الح�سابات في �أي وقت �أو كلي ًا �أو فيما يتعلق ب�أي معاملة معينة وفق ًا لتقديرنا المطلق ودون �إعطاء �إ�شعار
م�سبق �أو مبرر لل�شركة.
5.يحق لنا �أو ل�ساب �أي�ض ًا تغيير �أي حدود يتم تعيينها للح�ساب دون �أي �إ�شعار م�سبق ولن نكون م�س�ؤولين �إذا رف�ضنا الت�صريح ب�أي معاملة .ال ت�ستخدم ال�شركة الح�ساب
بعد الإلغاء �أو انتهاء ال�صالحية .ومع ذلك� ،ستظل ال�شركة م�س�ؤولة عن �أي مبالغ تم تكبدها على الح�ساب حتى تاريخ الإلغاء �أو انتهاء ال�صالحية.
6.ي�صبح المبلغ الكامل الم�ستحق لنا على الفور م�ستحق ًا وقابل للدفع في حالة قيامنا ب�إلغاء الح�ساب� ،إذا تم خرق �أي من �شروط هذه االتفاقية� ،إذا كانت ال�شركة
موقوفة م�ؤقت ًا �أو �أخير ًا تحت الإدارة الق�ضائية/الحرا�سة/الت�صفية �أو �إذا تم �إخطارها على �أي من الت�سهيالت االئتمانية الأخرى.
7.توافق ال�شركة على �أنه يجوز لنا �إبالغ وكيل ال�سفر �أو �أي م�ؤ�س�سة خدمة �أخرى ب�أننا �أغلقنا الح�ساب ولن يكون لل�شركة �أي مطالبة �ضدنا �إذا قدمنا هذه المعلومات.
8.تنتهي االتفاقية في حالة �إفال�س ال�شركة ،وفي هذه الحالة ت�صبح جميع المبالغ الم�ستحقة على الح�ساب م�ستحقة الدفع على الفور.

 .11تغيري االتفاقية
1.قد نقوم بتغيير �أو تحديث هذه االتفاقية من جانب واحد في �أي وقت وفق ًا لتقديرنا الخا�ص �أو وفق ًا لتوجيه مجل�س ال�شريعة و�إبالغ ال�شركة وفق ًا لذلك لمدة  30يوم ًا
( 60يوم ًا في حالة تغيير الر�سوم) �إ�شعار خطي م�سبق عند انتهاء �صالحيته ،ت�صبح التغييرات نافذة المفعول .ومع ذلك ،فمن المفهوم ب�شكل وا�ضح والمتفق عليه
�أنه با�ستخدام �أو االحتفاظ بالح�ساب بعد ا�ستالم الإ�شعار المذكور �أعاله ،ف�إن ال�شركة تعرب تلقائي ًا عن القبول الكامل لأي تغيير �أجريناه على االتفاقية وااللتزام
المطلق للأحكام الجديدة الواردة في االتفاقية المعدلة.
�2.إذا لم تقبل ال�شركة هذه التغييرات بالكامل ،فيطلب منها �إنهاء هذه االتفاقية عن طريق �إخطارنا كتابي ًا ب�أن ال�شركة ترغب في �إلغاء الح�ساب (دون تكبد ر�سوم
�إ�ضافية متعلقة باالتفاقية المعدلة) في غ�ضون  14يوم ًا من ا�ستالم �إ�شعارنا .ومع ذلك ،تظل ال�شركة م�س�ؤولة عن جميع الر�سوم والتكاليف المتكبدة حتى تاريخ
الإلغاء ،بالإ�ضافة �إلى �أي مبالغ م�ستحقة بموجبه.

 .12ال�سرية

يتعهد الطرفان خالل ا�ستمرارية االتفاقية وبعد انتهائها بالحفاظ على �سرية جميع المعلومات المتعلقة بالأعمال التجارية لبع�ضهما وبين العمالء الآخرين (الم�شار
�إليها فيما يلي با�سم "المعلومات ال�سرية") ،والتي قد ت�أتي في حوزة �أي من الطرفين نتيجة لهذه االتفاقية .عدم الك�شف عن �أي معلومات �سرية لأي طرف ثالث �إال
في �أداء هذه االتفاقية .يجوز لأي من الطرفين ا�ستخدام �أي معلومات �سرية لأي غر�ض من الأغرا�ض �أو الك�شف عنها لأي �شخ�ص �إلى الحد الذي ي�صبح فيه في تاريخ
هذا التاريخ �أو في ما بعد ،معلومات عامة دون �أي خط�أ من �أي من الطرفين �أو بموجب �أمر محكمة هيئة حكومية �أو هيئة �أخرى �أو هيئة تنظيمية.

 .13حماية البيانات
1.على الرغم من �أحكام ال�سرية الواردة في البند  12ف�إن ال�شركة تتفهم وتوافق على �أنها �سوف:
2.تك�شف عن معلومات حول ال�شركة والخدمات المختارة بالقدر الالزم لأداء الخدمات ،و�أنظمة الحجز المحو�سبة ،و�شركات الطيران والموردين الآخرين لل�سفر
والخدمات المتعلقة بال�سفر ،ل�شركات �ضمن مجموعة �شركاتنا في جميع �أنحاء العالم (بما في ذلك �شركتها المعينة الممثلين والمرخ�ص لهم) وتلقي المعلومات
المذكورة من هذه الأطراف لتزويدنا بالخدمات على النحو المن�صو�ص عليه في هذه االتفاقية.
�3.إف�شاء معلومات حول ال�شركة وكيف ت�ستخدم الخدمات �إلى �ساب (�أو �أي بنك �آخر ت�ستخدمه ال�شركة) �أو م�ؤ�س�سات �أنظمة الدفع التي تختارها بالقدر الالزم لل�سماح
بفواتير الخدمات ودفعها.
4.ا�ستخدام ومعالجة وتحليل المعلومات حول كيفية ا�ستخدام ال�شركة للخدمات لتطوير التقارير ،لتمكين ال�شركة من الحفاظ على �سيا�سات و�إجراءات ال�سفر الفعالة.
ويمكن الح�صول على المعلومات الم�ستخدمة في تطوير هذه التقارير من م�صادر محددة مثل نظم الحجز الآلية و�شركات الطيران وغيرها من الموردين من ال�سفر
والخدمات المتعلقة بال�سفر ومن وجهة نظرنا تعيين الممثلين ،المرخ�ص لهم والوكالء والموردين .نحن ن�ستخدم التكنولوجيا المتقدمة وممار�سات الموظفين
المحددة جيد ًا للم�ساعدة في �ضمان معالجة ال�شركة وموظفيها على وجه ال�سرعة والدقة والثقة؛ يتم �إعادة هذه التقارير �إلى ال�شركة بمجرد �إنهاء هذه االتفاقية وال
يجوز لنا ا�ستخدامها �أو الك�شف عنها بعد �إنهاء هذه االتفاقية.
5.االحتفاظ بمعلومات عن ال�شركة فقط طالما كان ذلك منا�سب ًا لأغرا�ض هذه االتفاقية �أو كما هو مطلوب بموجب القانون المعمول به؛ تعتبر جميع المعلومات المذكورة
�أعاله ملكية ح�صرية لل�شركة.
6.الإف�صاح عن معلومات حول ح�ساب ال�شركة للبنك المركزي ال�سعودي� ،أو �أي هيئة تنظيمية �أو ق�ضائية �أخرى �أو �إلى �أي وكالة �أخرى معتمدة من قبل البنك المركزي
ال�سعودي.
7.الح�صول على معلومات حول الت�سهيالت االئتمانية الأخرى لل�شركة من البنك المركزي ال�سعودي� ،أو �أي هيئة تنظيمية �أخرى �أو �أي وكالة �أخرى معتمدة من قبل.

 .14معلومات
1.تقدم ال�شركة معلومات كاملة ودقيقة عند ا�ستكمال �أي ا�ستمارات مطلوبة من جانبنا �أو من �ساب �أو عند تقديم �أي معلومات عبر الهاتف �أو عبر البريد الإلكتروني ،بما
في ذلك على �سبيل المثال ،م�ستندات اعرف عميلك "� "KYCأو البيانات المالية ال�سنوية المدققة �أو �أي معامالت مكتملة �أو مذكورة في هذه االتفاقية .ولن تقدم �أي
معلومات م�ضللة �أو خاطئة �أو غير كاملة .تقوم ال�شركة بمراجعة �أي معلومات مقدمة في هذه النماذج للت�أكد من دقتها .وعالوة على ذلك ،ت�ؤكد ال�شركة �أن التوقيع على
نموذج ت�سجيل �صوتي لمكالمة هاتفية مع الم�ستخدمين �أو بريد �إلكتروني من ح�ساب بريد �إلكتروني االحتفاظ بها في �سجالتنا ي�شكل موافقة ال�شركة على محتوياتها.
في حالة تغيير �أي من هذه المعلومات ،تقوم ال�شركة ب�إخطارنا على الفور عن طريق و�سائل االت�صال المعتمدة .قد نطلب بع�ض المعلومات من الم�ستخدمين �أو ال�شركة
من وقت لآخر فيما يتعلق بواجباتنا فيما يتعلق بالمتطلبات القانونية والجدارة االئتمانية ومنع غ�سل الأموال وتمويل الإرهاب وتوفير الخدمات المالية وغيرها لأي
�أ�شخا�ص �أو كيانات والتي قد تكون خا�ضعة للعقوبات .تقوم ال�شركة بتقديم ردود كاملة ودقيقة على الفور على ا�ستف�ساراتنا.
2.تقوم ال�شركة ب�إخطارنا على الفور عن طريق و�سائل االت�صال الموثقة ب�أي تغييرات تطر�أ على معلومات ال�شركة مثل المكتب �أو العنوان ال�سكني و�أرقام الهاتف والجوال
وعناوين البريد الإلكتروني .في حالة �إخفاق ال�شركة في �إخطارنا ب�أي تغييرات تطر�أ على هذه المعلومات ،تظل ال�شركة م�س�ؤولة عن �أي عواقب �سلبية.
3.يتم اعتبار �أي �إخطار تم �إر�ساله من قبلنا بموجب هذه الوثيقة قد تم ا�ستالمه من قبل ال�شركة في غ�ضون �سبعة �أيام من ن�شره على عنوان ال�شركة الأخير الذي تم
�إخطارنا به خطي ًا.

 .15اخل�صو�صية والقانون واجب التطبيق
1.توافق ال�شركة على االمتثال لجميع لوائح مراقبة ال�صرف المعمول بها ال�صادرة من وقت لآخر.
2.تخ�ضع هذه االتفاقية وجميع الم�سائل النا�شئة عن �إ�صدار �أو ا�ستخدام ح�ساب ال�شركة لقوانين المملكة العربية ال�سعودية ولجنة ت�سوية المنازعات المالية وانتهاكات
البنك المركزي ال�سعودي .ومع ذلك ،توافق ال�شركة على �أنه يجوز لنا تنفيذ �إجراءات التح�صيل في �أي والية ق�ضائية �أخرى من انتخاباتنا التقديرية ،بما في ذلك
�أي والية ق�ضائية يمكن �أن توجد فيها ال�شركة مقيمة �أو مقرها من وقت لآخر.
3.يجوز لنا تقديم معلومات ائتمانية متعلقة بال�شركة �إلى �شركة �سمة للمعلومات االئتمانية (" )"SIMAHب�شكل دوري .تعك�س المعلومات المقدمة الحالة في �أحدث بيان
وتت�ضمن معلومات حول ما �إذا كان ح�سابك محدث ًا �أو مت�أخر ًا� .إذا كان الح�ساب �أو ح�ساب الت�سوية مت�أخر ًا كما في تاريخ هذا التقرير وتم تنظيمه الحق ًا ،فلن يتم
تحديث حالة الح�ساب �إال في وقت �إعداد التقرير التالي .يتم تحديث جميع التغييرات في حالة ال�شركة خالل مدة �أق�صاها  30يوم ًا .لتجنب �أي �سجل ائتماني �ضار
مع "�سمة" ،يجب على ال�شركة �سداد المدفوعات في الوقت المنا�سب على الح�ساب .توافق ال�شركة بموجب هذا على تزويدنا ب�أي معلومات نطلبها بما في ذلك على
�سبيل المثال ال الح�صر ا�ستمارات "اعرف عميلك" والمعلومات والوثائق الداعمة لإن�شاء و�/أو �إدارة ح�سابات ال�شركة والت�سهيالت معنا وتحديث معلومات ال�شركة في
حالة وجود �أي تغييرات وح�سب ما قد يطلب منا .تقوم ال�شركة �أي�ضاً بتفوي�ضنا للح�صول على وجمع المعلومات ح�سب ال�ضرورة فيما يتعلق بال�شركة وح�سابات ال�شركة
والت�سهيالت مع المقر�ضين الآخرين من خالل "�سمة" �أو بيان �أو علم �أو وكاالت �شركة علم لأمن المعلومات ("علم") والإف�صاح عن معلومات ال�شركة �إلى �سمة �أو
بيان �أو علم �أو وكاالت التجميع المعتمدة لدينا �أو �إلى �أي وكالة �أخرى معتمدة من قبل البنك المركزي ال�سعودي.
4.نقدم العديد من المزايا لأع�ضاء بطاقة �ساب الم�صرفية والم�سافرين في ح�ساب ال�سفر لل�شركات من �ساب .هذه المزايا م�ستمدة من العقود التي �أبرمناها مع
�أطراف ثالثة ،والتي لدينا الحرية في تعديلها �أو تمديدها �أو �إنها�ؤها وفق ًا لتقديرنا الخا�ص .ال ت�شكل هذه المزايا جزء ًا من عقدنا مع ال�شركة ،لكننا �سنهدف �إلى
�إبالغ ال�شركة قبل  30يوم ًا ب�أي تغييرات على المزايا المتاحة ،والتي قد تكون على ح�ساب ال�شركة �أو �أع�ضاء بطاقة �ساب االئتمانية لل�شركات �أو ح�ساب �سفر ال�شركات
من �ساب .واحدة من المزايا المتاحة حاليا هي اال�ستفادة من عقود الت�أمين المبرمة بين بع�ض �شركات الت�أمين وبيننا� .سيفقد �أع�ضاء بطاقة �ساب من ال�شركات
وح�سابات ال�سفر في �ساب من هذه المزايا �إذا توقفوا عن اعتبارهم من حاملي بطاقات �ساب �أو �إذا توقفت ال�شركة عن �أن تكون حامل ح�ساب �سفر ال�شركات من
�ساب مع تطبيق الإ�ستثناءات.
5.ترد التفا�صيل الكاملة لمزايا الت�أمين المتاحة حال ًيا في م�ستند ملخ�ص المنافع الذي ح�صلت عليه ال�شركة عند فتح ح�ساب �سفر ال�شركات من �ساب بنجاحُ .يرجى
مالحظة �أن �إيقاف �أي من هذه المزايا لن يعفي ال�شركة من التزاماتها فيما يتعلق بت�سديد المدفوعات على الح�ساب كما هو محدد في هذه االتفاقية مع تطبيق
اال�ستثناءات.

الملحق (�أ)
معلومات ح�ساب ال�سفر لل�شركات من �ساب �أمريكان �إك�سبري�س
ر�سوم المنتجات
ر�سوم طلب البيان

(�أكثر من � 3أ�شهر)*

 40ر�.س (لكل بيان)

ا�سترداد ر�سوم الر�صيد االئتماني*

 100ر�.س

ر�سوم معاملة ت�سوية المنازعات*

 50ر�.س

* �سيتم فر�ض �ضريبة القيمة الم�ضافة ا�ستناد َا �إلى القوانين ال�ضريبية ال�سارية بالإ�ضافة �إلى الر�سوم المذكورة �أعاله.

