ح�ساب  vPaymentمن �ساب �أمريكان �إك�سربي�س
ال�شروط والأحكام

�أمريكان �إك�سبري�س ال�سعودية� .ص.ب  ،6624الريا�ض  ،11452المملكة العربية ال�سعودية .هاتفwww.americanexpress.com.sa 800 440 0004 :

ح�ساب  vPaymentمن �ساب �أمريكان �إك�سربي�س
ال�شروط والأحكام:
1.القبول

AMX-1617-18-05-06-20

الرقم المرجعي لفتوى بطاقات �أمريكان �إك�سبري�س االعتمادية
الرقم المرجعي لفتوى ح�ساب  vPaymentمن �شركة �أمريكان �إك�سبري�س AMX-1617-18-05-06-20-02

يوليو 2021

قبل �أن ت�ستخدم ال�شركة ح�ساب  vPaymentمن �ساب �أمريكان �إك�سبري�سُ ،يرجى قراءة ال�شروط والأحكام بعناية فائقة� .إذا كانت ال�شركة على ا�ستعداد لاللتزام بهذه
ال�شروط والأحكام ،فيجوز لل�شركة البدء با�ستخدام ح�ساب  .vPaymentهذه ال�شروط والأحكام ملزمة لل�شركة والتي كما هو من�صو�ص عليه في وقت تقديم طلب الح�صول
على ح�ساب � ،vPaymentستكون م�س�ؤولة عن جميع الر�سوم والم�صاريف على النحو المبين �أدناه.
بعد الموافقة على نموذج (نماذج)  vPaymentالذي ملأته بنف�سك� ،سوف نقوم ب�إعداد وت�شغيل ح�ساب  vPaymentبا�سم �شركتك ،وعند االقت�ضاء� ،إ�صدار رقم بطاقة
افترا�ضية لح�ساب  vPaymentلكل معاملة (كما هو مو�ضح �أدناه) ال�ستخدامها من قبل م�ستخدم برنامج  vPaymentالمعتمد لديكم.

2.تعريفات

1.الح�ساب (ح�ساب  :)vPaymentح�ساب  vPaymentمن �ساب �أمريكان �إك�سبري�س الرئي�سي الذي تم ت�أ�سي�سه با�سم ال�شركة بموجب ال�شروط والأحكام التالية

و�أي �أحكام �أخرى ،والتي قد نقدمها لل�شركة من وقت لآخر ،وجميعها ت�شكل االتفاقية التي تحكم الح�ساب.
2.رقم بطاقة  vPaymentاالفترا�ضية :يعني رقم بطاقة  vPaymentاالفترا�ضية للبطاقة التي �أ�صدرتها لنا لكل معاملة.
3.الر�سوم الإدارية :ر�سم �شهري ثابت مقابل اال�ستفادة من الح�ساب والخدمات المقدمة بموجبه.
4.الر�سوم ال�سنوية :ر�سم �سنوي ثابت يتم فر�ضه على الح�ساب.
5.الم�ؤ�س�سة الخيرية :م�ؤ�س�سة خيرية مرخ�صة وم�سجلة في المملكة العربية ال�سعودية تختارها لنا وتوافق عليها هيئة الرقابة ال�شرعية.
6.ر�سوم التح�صيل :ر�سم ثابت يتم فر�ضه �إذا كان الح�ساب مت�أخر ًا لمدة  90يوم ًا �أو �أكثر.
7.ال�شركة :هي ال�شركة �أو الأعمال �أو الم�ؤ�س�سة التي يحمل الح�ساب ا�سمها معنا والتي تتقدم بطلب للح�صول على الح�ساب في نموذج الطلب.
8.حد االئتمان :هو �أق�صى مبلغ يمكن لل�شركة �أن تدين به لنا في الح�ساب ،والذي يمكن زيادته �أو تخفي�ضه بنا ًء على �إ�شعار خطي من المفو�ض بالتوقيع المرخ�ص له من
قبل ال�شركة ويخ�ضع لموافقة منا .كما يجوز لنا وفق ًا لتقديرنا الخا�ص تقليل الحد االئتماني �أو �إلغائه في حالة عدم ا�ستالم المبلغ الم�ستحق في تاريخ ا�ستحقاق ال�سداد.

 :KYC .9اعرف عميلك .Know Your Customer
10.الر�صيد الحالي� :إجمالي الر�صيد الختامي في ك�شف الح�ساب ال�شهري.
11.تاريخ ا�ستحقاق ال�سداد :التاريخ المو�ضح في ك�شف الح�ساب ال�شهري للح�ساب الذي يجب �سداد الر�صيد الحالي بوا�سطته.
12.الم�ؤ�س�سات الخدمية :هي الجهات التي تقبل الدفع من خالل الح�ساب وبا�ستخدام رقم البطاقة االفترا�ضية .vPayment
13.هيئة الرقابة ال�شرعية :هي هيئة الرقابة ال�شرعية التابعة لنا ،والم�س�ؤولة عن تقديم الر�أي ال�شرعي والت�صديق على منتجات �أمريكان �إك�سبري�س.
14.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 والمبالغ الم�ستردة
وغيرها من االعتمادات واالئتمانات وفق ًا لهذه االتفاقية� .سيت�ضمن البيان �أي�ض ًا الر�صيد الحالي وتاريخ ا�ستحقاق ال�سداد.
15.المعاملة� :أي مدفوعات تتم با�ستخدام الح�ساب والمبالغ المحملة على ح�ساب فيما يتعلق بالمعامالت التي تتم من خالل رقم بطاقة  vPaymentاالفترا�ضية،
والتي في بع�ض الحاالت ،بنا ًء على تعليمات ال�شركة ،يتم �إعدادها و�/أو �إكمالها من قبلنا �أو م�ؤ�س�سة الخدمة بدون التوقيع المفو�ض �أو الموافقة ال�صريحة في حالة تكبد
الر�سوم عن طريق الهاتف �أو البريد �أو النقل الإلكتروني لها.
16.الم�ستخدم :يق�صد به الفرد �أو المجموعة �أو الإدارة المذكورة في نموذج الطلب ،وحيثما ينطبق ذلك ،في جدول الم�ستخدمين المعتمدين ،على �أنه قادر على تحمل
ر�سوم على الح�ساب.
17.جدول الم�ستخدمين الم�صرح لهم :الم�ستخدمون الم�صرح لهم الذين توفرهم ال�شركة في النموذج الذي حددته الواليات المتحدة بت�سمية م�ستخدمي الح�ساب.

18.نحن ،لنا ،لدينا� :أمريكان �إك�سبري�س المملكة العربية ال�سعودية �أو خلفائها.
�19.ساب .البنك ال�سعودي البريطاني� ،شركة عربية �سعودية ت�أ�س�ست بموجب المر�سوم الملكي رقم م  4 /بتاريخ � 12صفر 1398ه( ،الموافق  21يناير  1978م) 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.

3.الر�سوم

1.جميع ر�سومنا على الح�ساب مف�صلة في الملحق «�أ» من هذه االتفاقية .بخالف الر�سوم والنفقات المدرجة في الملحق «�أ» ،وتلك المن�شورة على موقعنا الإلكتروني
كما هو مو�ضح في الفقرة التالية ،لن نفر�ض �أي ر�سوم �إ�ضافية على ال�شركة .يعتبر ا�ستخدام الح�ساب بمثابة الموافقة الر�سمية والمطلقة لل�شركة على بيان الإف�صاح
المبدئي لدينا وهذه االتفاقية .في حالة وجود �أية �أ�سئلةُ ،يرجى االت�صال بعمليات  vPaymentعبر 011 292 6600 :تحويلة .7714
�2.إذا قمنا بزيادة �أي من ر�سومنا وم�صروفاتنا ،ف�سنعطي ال�شركة �إ�شعار ًا لمدة  60يوم ًا على الأقل من خالل �إر�سال ر�سالة بريد �إلكتروني �إلى عنوان البريد الإلكتروني
الذي تم الإف�صاح عنه �إلينا� .إذا قمنا بتخفي�ض �أي من ر�سومنا وم�صروفاتنا ،فيجوز لنا عدم �إعطاء ال�شركة �أي �إ�شعار .يجب �إدخال قائمة ُمحدثة من الر�سوم
والم�صروفات على موقعنا.
3.يجوز لنا فر�ض ر�سوم على ال�شركة لتغطية تكاليف التحقيق الخا�صة ب�أي معاملة متنازع عليها كما هو محدد في الملحق «�أ» .ومع ذلك� ،إذا �أظهرت تحقيقاتنا �أن
ال�صفقة المتنازع عليها لم تقم بها ال�شركة ،ف�سوف نقوم برد هذه الر�سوم.
�4.سيتم فر�ض ر�سوم �إدارية على الح�ساب بال�سعر المحدد في الملحق «�أ»� .سيتم خ�صم الر�سوم الإدارية �إلى الح�ساب في يوم �إ�صدار البيان.
5.يجوز التنازل عن الر�سوم الإدارية جزئي ًا �أو كلي ًا ،وفق ًا لتقدير �أمريكان �إك�سبري�س المملكة العربية ال�سعودية� ،إذا تم االلتزام بتاريخ �سداد جيد وتم دفع ر�صيد الح�ساب
الحالي بالكامل وفي الوقت المحدد.
�6.أي �إدخاالت معامالت مت�أخرة في البيان لن تحدد �أي ا�ستف�سارات �أو منازعات �ضدنا.
7.في حالة قيام وكيل ال�سفر/التاجر ب�إرجاع �أي مبلغ من المال� ،سيتم ت�ضمين المبلغ في الح�ساب فقط بعد ا�ستالمنا المبلغ بدقة من وكيل ال�سفر/التاجر.
8.يجوز لنا فر�ض ر�سوم تح�صيل على ال�شركة بال�سعر المحدد في الملحق «�أ» �إذا كان الح�ساب مت�أخر ًا  90يوم ًا �أو �أكثر .ومع ذلك ،يتم التبرع بهذه الر�سوم الجماعية
للجمعيات الخيرية ،تحت �إ�شراف هيئة الرقابة ال�شرعية.
�9.سيتم تحويل جميع المعامالت التي يتم �إجرا�ؤها بعملة غير عملة الفوترة للح�ساب �إلى عملة تحرير الفواتير الخا�صة بالح�ساب با�ستخدام �أ�سعار الفائدة ال�سائدة
بين البنوك المختارة من م�صادر ال�صناعة المعتادة في يوم العمل ال�سابق لتاريخ معالجة المعاملة� .ست�ضاف �إلينا ر�سوم تحويل النقد الأجنبي بالمعدل المذكور في
الملحق «�أ» على المبلغ المحول .فيما يلي مثال تو�ضيحي �أدناه.

الو�صف

معاملة �شراء *

معاملة نقدية*

قيمة المعاملة

 100يورو

 100يورو

�سعر ال�صرف (يورو/دوالر �أمريكي)

 1يورو =  1.05دوالر �أمريكي

 1يورو =  1.05دوالر �أمريكي

ما يعادل دوالر �أمريكي

 105دوالر �أمريكي

 105دوالر �أمريكي

ر�سوم تحويل العمالت الأجنبية بن�سبة %2.75

 2.89دوالر �أمريكي

 2.89دوالر �أمريكي

�إجمالي قيمة المعاملة بالدوالر الأمريكي

 107.89دوالر �أمريكي

 107.89دوالر �أمريكي

�سعر �صرف دوالر �أمريكي/ريال �سعودي

 1دوالر �أمريكي =  3.75ريال �سعودي

 1دوالر �أمريكي =  3.75ريال �سعودي

�إجمالي قيمة المعاملة بالريال ال�سعودي

 404.59ريال �سعودي

 404.59ريال �سعودي

* التو�ضيح �أعاله با�ستثناء �ضريبة القيمة امل�ضافة

4.ا�ستخدام ح�ساب

vPayment

1.تتعهد ال�شركة ب�أن الم�ستخدم (الم�ستخدمين) ُم َّخول وقادر على تنفيذ �شروط هذه االتفاقية ،وتنفيذ المعامالت نيابة عنها.
2.الم�ستخدم (الم�ستخدمين) هو (هم) ال�شخ�ص (الأ�شخا�ص) الوحيد الذي يمكنه ا�ستخدام الح�ساب الذي يحمل ا�سم ال�شركة للمعامالت.
3.تتعهد ال�شركة بالعمل بح�سن النوايا في جميع الأوقات فيما يتعلق بجميع التعامالت مع الح�ساب ومعنا ولي�س ا�ستخدام الح�ساب لأي غر�ض غير قانوني �أو غير �أخالقي.
تحظر مبادئ ال�شريعة الإ�سالمية عمليات �شراء معينة لل�سلع �أو الخدمات ،مثل الكحول� ،أو التعامل في منتجات الخنازير ولحم الخنزير �أو المقامرة �أو المواد الإباحية
�أو غيرها من الأن�شطة غير القانونية .ت�ضمن ال�شركة عدم ا�ستخدام الح�ساب في المعامالت التي تكون مخالفة �أو م�سيئة �أو م�ستهجنة لل�شريعة.
4.يحق لنا ،في �أي وقت ح�سب تقديرنا المطلق ،اعتبار ا�ستخدام ال�شركة للح�ساب غير منا�سب �أو مخاطرة كبيرة لل�شركة �أو لنا �سحب وتقييد حق ال�شركة في ا�ستخدام
الح�ساب ورف�ض ترخي�ص �أي معاملة �أو �إ�صدار رقم بطاقة  vPaymentافترا�ضية �أو �إذا لزم الأمر قد يحل �أي�ض ًا محل رقم الح�ساب الرئي�سي ،ومن ثم ُيطلب من
ال�شركة �إعادة �إ�صدار رقم بطاقة  vPaymentاالفترا�ضية ح�سب ال�ضرورة.
5.يجب الت�أكد من �أن الح�ساب و�أي ح�سابات فرعية وتفا�صيل الح�ساب و�أرقام البطاقات االفترا�ضية والرموز ي�ستخدمها م�ستخدمو الح�ساب فقط وفق ًا لهذه االتفاقية.
6.يجب الت�أكد من �أن رقم الح�ساب والح�ساب و�أي ح�سابات فرعية وتفا�صيل الح�ساب و رقم بطاقة  vPaymentاالفترا�ضية والرموز والح�سابات تُ�ستخدم فقط
لأغرا�ض عملكم و�أنكم توجهون م�ستخدمي الح�ساب وفق ًا لذلك .نحن ل�سنا م�س�ؤولين عن �ضمان االمتثال لتعليماتكم �أو �سيا�ساتكم و�إجراءاتكم ال�ستخدام رقم
الح�ساب االفترا�ضي والح�سابات �أو عمليات ال�شراء التي تتم با�ستخدام رقم الح�ساب االفترا�ضي.

7.يجب اتخاذ االحتياطات الالزمة للت�أكد من �أن الح�سابات وتفا�صيل الح�ساب ومعلومات الأمان والرموز �آمنة و�سرية من قبل الأ�شخا�ص الم�صرح لهم با�ستخدامها
واتخاذ �إجراءات معقولة لمنع �أي �شخ�ص �آخر من الو�صول �إلى �أو ا�ستخدام رقم البطاقة االفترا�ضية وتفا�صيل البطاقة االفترا�ضية والح�سابات وتفا�صيل الح�سابات
ومعلومات الأمان والرموز وتوجيه تعليمات لم�ستخدمي الح�ساب للقيام بذلك .يجب عليكم تنفيذ �ضوابط و�إجراءات ووظائف معقولة للم�ساعدة في منع �إ�ساءة
ا�ستخدام الح�ساب �أو التحكم فيه (توجد �أمثلة على ذلك في ال�شروط الخا�صة) .وي�شمل ذلك ،على �سبيل المثال ال الح�صر ،اعتماد وتطبيق �سيا�سات و�إجراءات للحد
من ا�ستخدام تفا�صيل الح�ساب والح�سابات والتحكم فيها .يجب عليكم �أي�ض ًا مراقبة ا�ستخدام الح�ساب بانتظام.
�8.ستكون ال�شركة م�س�ؤولة فقط عن جميع المعامالت التي يتم تكبدها على الح�ساب� ،سواء وقعت ال�شركة �أو الم�ستخدمين �سج ًال للمعاملة �أم ال� .سي�ستفيد الم�ستخدمون
الذين ي�شترون تذكرتهم للنقل العام جو ًا �أو بر ًا �أو بحر ًا با�ستخدام الح�ساب من مزايا حوادث ال�سفر ،وفق ًا لبنود ال�سيا�سة *.
9.يمكن للم�ستخدمين الحاليين من حاملي بطاقات �أمريكان �إك�سبري�س الذين يقومون ب�شراء تذكرتهم للح�صول على خدمة النقل العام جو ًا �أو بر ًا �أو بحر ًا با�ستخدام
الح�ساب اال�ستفادة من مزايا �إزعاج ال�سفر ب�سبب الرحالت المت�أخرة �أو الملغاة ورحالت الطيران المفقودة ورف�ض ال�صعود على متن الطائرة والأمتعة المت�أخرة،
وفق ًا لبنود ال�سيا�سة *.
	10.يجب على ال�شركة �إخطارنا على الفور �إذا كان هناك �شك في �أن الح�ساب يتم ا�ستخدامه دون �إذن منا�سب� .ستظل ال�شركة م�س�ؤولة عن �أي �سوء ا�ستخدام للح�ساب
حتى يتم تعليق الح�ساب ب�شكل �صحيح عن طريق �إ�شعارنا خطي ًا بذلك ب�شكل �صحيح وبعد تمكيننا من �إجراء هذا التعليق للح�ساب من خالل موارد النظام المتاحة
في غ�ضون فترة زمنية معقولة ال تقل عن � 24ساعة من ا�ستالمنا للإ�شعار� .إذا كان لدى ال�شركة ر�صيد ًا ائتماني ًا في الح�ساب ،ف�سي�شمل «حد االئتمان المتاح» ك ًال من
حد االئتمان ور�صيد الدائن القائم في الح�ساب .عنوان الكتابة هو �أمريكان �إك�سبري�س ال�سعودية � ،ص.ب .ال  ،6624الريا�ض  – 11452المملكة العربية ال�سعودية ،
ق�سم عمليات  ،vPaymentرقم الهاتف  ، 011 292 6600تحويلة .7714
	11.ال يمكن ا�ستخدام الح�ساب �إال بين ال�شركة وم�ؤ�س�سة خدمة واحدة (�إن وجدت) كما هو مذكور في نموذج الطلب .الح�ساب غير قابل للتحويل .ال يجوز �إجراء
المعامالت بموجب هذه االتفاقية مع �أي وكيل �سفر �أو م�ؤ�س�سة خدمة �أخرى ،حتى لو قبلت هذه الم�ؤ�س�سة بطاقة �أمريكان �إك�سبري�س .من خالل التوقيع على نموذج
الطلب ،ف�إن ال�شركة تر�شدنا ب�شكل ال رجعة فيه �إلى دفع «من�ش�أة الخدمة» ،وفق ًا لقواعدنا الداخلية� ،إلى المبالغ المودعة في الح�ساب على �أ�سا�س الطلبات والحجوزات
التي يقوم بها الم�ستخدم (الم�ستخدمين).
	12.ال يمكن تحميل �أي �سلفة نقدية ب�أي عملة من ح�ساب .vPayment
	�13.ستكون ال�شركة م�س�ؤولة كم�ستخدم لح�ساب  vPaymentوتكون م�س�ؤولة عن جميع حاالت ا�ستخدام �أو �سوء ا�ستخدام ح�سابات  vPaymentمن قبل م�س�ؤولي
البرنامج المعينين من جانبكم خطي ًا� ،سواء المدراء المبرمجون �أو الموظفين �أو �أ�شخا�ص �آخرين مع �سلطة فعلية �أو ظاهرية لإجراء �أو بدء معاملة vPayment
للم�شتريات نيابة عنكم ،بما في ذلك �أي مخالفة لبنود االتفاقية.
	14.لن نكون م�س�ؤولين �إذا كانت �أي من المعلومات التي �سيتم توفيرها عبر نظام  vPaymentغير متاحة �أو غير دقيقة ب�سبب عطل النظام �أو انقطاع في �أنظمة
االت�صاالت �أو �أ�سباب �أخرى خارجة عن �سيطرتنا.
	15.لن نكون م�س�ؤولين �إذا كان الم�ستخدم غير قادر على ا�ستخدام رقم الح�ساب االفترا�ضي ب�سبب �إ�صدار  VANب�شكل غير �صحيح �أو �إذا تجاوزت المعاملة الحد
االئتماني الإجمالي المخ�ص�ص لح�ساب  vPaymentالرئي�سي لل�شركة حتى لو كانت المعاملة �ضمن مبلغ .VAN
	16.في ظروف معينة ،تكون ال�شركة م�س�ؤولة عن مبلغ �إ�ضافي ي�صل �إلى  ٪15كحد �أق�صى من مبلغ المعاملة الم�صرح به (� ٪15إ�ضافية) �إذا كانت معاملة vPayment
هذه تخ�ص ر�سوم الإقامة �أو الرحالت البحرية �أو ت�أجير ال�سيارات فقط مثال على ذلك .ر�سوم ا�ستئجار ال�سيارات .هذا ال ي�ؤثر ب�أي �شكل في حقوق رد المبالغ
المدفوعة للنزاع.

	17.لن نكون م�س�ؤولين تجاهكم �أو تجاه �أي طرف ثالث عن �أي خ�سارة �أو �ضرر ين�ش�أ� ،سواء في العقد �أو ال�ضرر (بما في ذلك الإهمال) �أو خالف ذلك فيما يتعلق بـ:
�أ.

الت�أخير �أو الإخفاق من قبل التاجر وقبول البطاقة وفر�ض التاجر ال�شروط على ا�ستخدام البطاقة �أو طريقة قبول التجار �أو عدم قبول البطاقة.

ب	.ال�سلع و�/أو الخدمات التي تم �شرا�ؤها بالبطاقة �أو ت�سليمها �أو عدم ت�سليمها� ،أو عدم تنفيذ التزاماتنا بموجب هذه االتفاقية �إذا كان هذا الإخفاق ناتج ًا عن
طرف ثالث �أو ب�سبب حدث خارج نطاق �سيطرتنا المعقولة ،م�شتملة ولكن ال تقت�صر على عطل النظام �أو ف�شل معالجة البيانات �أو النزاع ال�صناعي �أو �أي �إجراء
�آخر خارج �سيطرتنا.
	18.ت�ستخدم ال�شركة ،بنا ًء على طلب خطي ،نظام الترخي�ص الم�سبق .يتم ت�ضمين المعلومات وال�شروط الإ�ضافية المتعلقة بنظام الترخي�ص الم�سبق في دليل م�ستخدم
نظام الترخي�ص الم�سبق الذي �سيتم توفيره لكم قبل ا�ستخدام النظام.
	�19.ستعتبر ال�شركة موافقة وتفو�ض بمعاملة  vPaymentعند تقديم رقم معاملة  vPaymentوتفا�صيل ح�ساب  vPaymentذات ال�صلة واتباع تعليمات التاجر
لمعالجة الدفع.
	20.ت�شمل �أمثلة ال�ضوابط والتدابير والوظائف المعقولة عم ًال بق�سم «ا�ستخدام البطاقات والح�سابات» لمنع �سوء ا�ستخدام ح�سابات  vPaymentومراقبتها ،على �سبيل
المثال ال الح�صر ما يلي:
�أ .اتخاذ تدابير لتقييد التجار الذين يمكن ا�ستخدام ح�سابات  vPaymentمعهم.
ب .و�ضع حدود على الحد الأق�صى لمبالغ المعاملة �شهر ًيا ولكل معاملة قد يطلبها م�ستخدم الح�ساب.
ج .ا�ستخدام �أي خدمة عبر الإنترنت نقوم بتوفيرها لمراقبة ا�ستخدام  vPaymentللح�ساب و�إدارة ا�ستخدامكم للبرنامج.

	�21.أنت توافق على تعيين م�س�ؤول (مدير) البرنامج لإدارة ح�سابات  vPaymentنيابة عنك .ت�شمل م�س�ؤوليات مدير البرنامج (البرامج) ما يلي:
�أ .ا�ستخدام الخدمة عبر الإنترنت لحفظ الح�ساب والو�صول �إلى التقارير.
ب .تعزيز الوعي وا�ستخدام الخدمة عبر الإنترنت.
ج .ال�شروع في طلبات تنفيذ جديدة لإن�شاء مجمعات بطاقات �إ�ضافية.
د�	.إ�ضافة �أو تعديل و�/أو حذف �سجل التفوي�ض الم�سبق.
	22.نو�صي ب�أن تقوم بتدقيق برنامج �إدارة الم�صروفات الخا�ص بك ب�شكل منتظم ل�ضمان االلتزام ب�سيا�ساتك و�إجراءاتك .لن نكون م�س�ؤولين عن �أي غ�ش �أو اختال�س
يقوم به م�ستخدمو الح�ساب.

5.الر�سوم الأجنبية

�1.سيتم تحويل جميع المعامالت التي يتم �إجرا�ؤها بعملة لي�ست عملة الفوترة في الح�ساب �إلى عملة الفوترة بالح�ساب با�ستخدام �أ�سعار الفائدة بين البنوك ال�سائدة
المختارة من م�صادر ال�صناعة المعتادة في يوم العمل ال�سابق لتاريخ معالجة المعاملة.
2.بعد تحويل مبلغ المعاملة �إلى عملة تحرير الفواتير الخا�صة بالح�ساب� ،سنقوم بتح�صيل ر�سوم تحويل العمالت الأجنبية على المبلغ المح ّول بال�سعر المحدد في
الملحق «�أ» من هذه االتفاقية .و�سيتم �إجراء التحويل في تاريخ خ�صم المعاملة �إلى الح�ساب ،وقد ال يكون هذا هو نف�س التاريخ الذي �أجرى فيه الم�ستخدم المعاملة.
�سيتم تحويل كل المعامالت التي يتم �إجرا�ؤها بعمالت �أخرى غير عملة �إعداد الفواتير الخا�صة بالح�ساب �أو بالدوالر الأمريكي �أو ًال �إلى الدوالر الأمريكي قبل تحويلها
�إلى عملة تحرير الفواتير الخا�صة بالح�ساب .يتم تحويل المبالغ المحولة من قبل �أطراف ثالثة م�ستقلة وفق ًا لتحويلها.

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 للتغيير من وقت لآخر
وفق ًا لتقدير �ساب الوحيد.

�7.إعداد الفواتري

1.تتكون �أي ر�سوم م�شار �إليها في هذه الوثيقة بالمعدالت المحددة في الملحق «�أ» ب�صيغتها المعدلة من وقت لآخر عم ًال بالفقرة ُ .3يطلب من ال�شركة قراءة المعلومات
الهامة التالية بعناية قبل ا�ستخدام الح�ساب.
�2.سيتم �إ�صدار الفاتورة بالريال ال�سعودي فقط كما هو مو�ضح في ك�شف الح�ساب ال�شهري� .سيتم �إر�سال بيان �شهري �إلى ال�شركة يو�ضح جميع المعامالت التي تتم
على الح�ساب� ،سواء كان هناك ر�صيد موجود �أم ال ،وبغ�ض النظر عن وجود (�أو عدم وجود) �أي معاملة لهذا ال�شهرُ .يرجى من ال�شركة مراجعة البيان على الفور
وب�شكل �شامل و�إ�شعارنا خطي ًا ب�أي بند �أو مبلغ يعتبر كاذ ًبا �أو تم �إدراجه في البيان عن طريق الخط�أ� ،إلى جانب �أي دليل معقول يدعم المطالبة ،وكل ذلك في فترة
بعد مرور 30يوم ًا على �إ�صدار البيان الذي ظهر فيه المبلغ المعتر�ض عليه لأول مرة .وفي حالة عدم حدوث ذلك ،لم يكن من الممكن تقديم �أي مطالبة بعد انق�ضاء
تلك الفترة ،وبالتالي يعتبر مبلغ ر�صيد الح�ساب نهائ ًيا وي�شكل دين ًا م�ستحق ًا على ال�شركة.
3.يجب على ال�شركة �إ�شعارنا خطي ًا على الفور ب�أي تغييرات في عنوان �إر�سال الفواتير.
4.الدخول المت�أخر للمعامالت في البيانات ال ي�ؤدي �إلى �أي مطالبات �أو دفاعات �ضدنا.
�5.إذا كان وكيل ال�سفر/التاجر يعيد المال ،ف�سيتم �إ�ضافته �إلى الح�ساب فقط بعد ا�ستالم المبلغ الم�سترد ب�شكل �صحيح من وكيل ال�سفر/التاجر.

8.الدفع

1.ي�صبح كامل الر�صيد الحالي في ك�شف الح�ساب ال�شهري م�ستحق ًا للدفع في �أو قبل تاريخ ا�ستحقاق ال�سداد المو�ضح في ك�شف الح�ساب .يجوز ا�ستيفاء الح�سابات
المت�أخرة عن ال�سداد لمدة  90يوم ًا �أو �أكثر من ر�سوم التح�صيل بال�سعر المذكور في الملحق «�أ» عن كل �شهر ت�أخير حتى يتم ال�سداد بالكامل لإلغاء جميع الأر�صدة
المت�أخرة.
�2.سيتم ت�ضمين الر�سوم ال�سنوية كما هو مذكور في الملحق «�أ» في ك�شف الح�ساب الأول.
�3.ستُمنح فترة �سماح بحد �أق�صى  25يوم ًا لت�سوية الر�صيد الحالي ،و�سيتم تحديد تاريخ ا�ستحقاق الدفع في البيان.
�4.سنقوم ب�إيداع الح�ساب فقط عندما نتلقى دفعة ال�شركة  -ولي�س عندما تقوم ال�شركة ب�إر�سالها� .سنطبق الدفعات بالترتيب التالي� ،أو �أي ترتيب �آخر ذي �أولوية كما
نراه منا�سب ًا :
�أ� .سنقوم �أو ًال ب�سداد �أي ر�سوم وم�صروفات �صادرة لك�شوفات الح�ساب ال�سابقة.
ب� .سنقوم بعد ذلك ب�سداد �أي معامالت مدي ّنة تم ن�شرها في ك�شف الح�ساب ال�سابق.
ج� .سنقوم بعد ذلك ب�سداد �أي ر�سوم �أو م�صروفات من�شورة على ك�شف الح�ساب الجاري.
د� .سوف نقوم ب�سداد �أي معامالت مدي ّنة من�شورة في ك�شف الح�ساب الجاري.
5.يجب �أن تدفع ال�شركة لنا في عملة الفوترة بها .ومع ذلك� ،سيتم تحويل �أي دفعة يتم �إجرا�ؤها بعملة �أخرى� ،إذا قبلتها� ،إلى عملة الفوترة لل�شركة .قد ي�ؤدي هذا �إلى
ت�أخير االئتمان �إلى الح�ساب وقد يت�ضمن فر�ض تكاليف تحويل.
6.يجوز لنا ،ح�سب تقديرنا ،قبول الدفعات المت�أخرة �أو الجزئية (المو�ضحة على �أنها دفعات ،وهو مبلغ �أقل من المبلغ المفوتر) .عند القيام بذلك ،ال نتنازل �أو نوافق
على تغيير �أي من حقوقنا بموجب هذه االتفاقية �أو بموجب القانون.
7.يجوز لنا تحميل ال�شركة كامل التكاليف والر�سوم المتكبدة �سواء فيما يتعلق ب�أي �شيك تم �إر�ساله لل�شركة �أو ممثلها �إلينا ،وهو ما ال يتم تكريمه بكامل قيمته� ،أو فيما
يتعلق ب�أي مرجع لأي مبلغ م�ستحق لطرف ثالث ،دون الإخالل ب�أي حق �أو تعوي�ض يحق لنا ممار�سته في حالة تحقق (�شيكات) غير مدفوعة.

8.لن يتم �إ�ضافة الدفعات �إلى الح�ساب �إال عندما ندرك الدفع في ح�ساباتنا ب�أموال �صالحة.
�9.إذا �أدت المدفوعات �أو عمليات رد الأموال التي تتم معالجتها بوا�سطة التجار �إلى ر�صيد �أكبر من  50000دوالر ،ف�سنقوم برد الر�صيد الذي يزيد عن  50000دوالر
في غ�ضون  60يوم ًا.
	10.الحظ �أن عدم االمتثال لأحكام هذه االتفاقية قد ينتج عنه:
�أ�	.إلغاء/تعليق الح�ساب دون �إ�شعار من البنك.
ب .انخفا�ض في حد االئتمان دون �إ�شعار من جانبنا.
ج .الت�أثير ال�سلبي على �سجل مكتب االئتمان والقدرة على الح�صول على ت�سهيالت ائتمانية جديدة.
د .التقا�ضي في حالة عدم �سداد الر�سوم.
ه .زيادة العبء المالي على ال�شركة ب�سبب الر�سوم والم�صروفات.

9.البيان واال�ستعالمات

�1.إذا كانت ال�شركة لديها �أي ا�ستف�سارات حول ك�شف الح�ساب ال�شهري �أو المعامالت التي تظهر في البيان ال�شهري ،فيجب على ال�شركة �إبالغنا على الفور عن طريق
االت�صال بفريق خدمات العمالء  vPaymentالذي تم تقديم تفا�صيله لل�شركة في وقت التقديم .كما يجب على ال�شركة توفير الوثائق الداعمة الالزمة فيما يتعلق
باال�ستعالم كما هو مطلوب من قبل فريق خدمة العمالء  vPaymentللتحقيق في اال�ستعالم.
2.في جميع الأحوال ،مطلوب الدفع بالمبلغ الكامل المبين في بيان ال�شركة ال�شهري.
3.يتم ت�سوية �أي �شكاوى �أو خالفات بين ال�شركة ووكيل ال�سفر/التاجر من قبل ال�شركة مبا�شرة مع وكيل ال�سفر/التاجر .ال يجوز لهذه ال�شكاوى �أو االختالفات �أن تعفي
ال�شركة من التزامها بدفع المبالغ المبينة في البيان وفق ًا لهذه االتفاقية.
4.نحن نرف�ض كل الم�س�ؤولية عن �أداء �أو �سلوك وكيل ال�سفر/التاجر.

 .10الإنهاء و�إلغاء احل�ساب

1.يجوز لنا و�/أو �ساب وفق ًا لتقديرنا المطلق �إلغاء الح�ساب و�/أو تقليل حد االئتمان� ،إذا ر�أينا �أن ال�شركة تنتهك هذه االتفاقية.
2.يحق لنا و�/أو �ساب ا�ستيفاء الم�ستحقات المت�أخرة مع جميع الم�صروفات والر�سوم القانونية من ال�شركة ،دون الإخالل بحقوقنا في اال�ستمرار في فر�ض �أي ر�سوم
ور�سوم بن�سب �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 و�/أو �ساب �أن نلغي في �أي وقت حق ال�شركة في ا�ستخدام الح�ساب �سواء �أكان كل ًيا �أو فيما يتعلق ب�أي معاملة معينة وفق ًا لتقديرنا المطلق ودون �إعطاء �إ�شعار
م�سبق �أو مبرر لل�شركة .يحق لنا �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.
5.يجب على ال�شركة عدم ا�ستخدام 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.سي�صبح المبلغ الم�ستحق لنا م�ستحق الدفع على الفور �إذا تم �إلغاء�/إغالق الح�ساب� ،إذا تم خرق �أي من �شروط هذه االتفاقية� ،إذا كانت ال�شركة موقوفة م�ؤقتًا �أو
�أخي ًرا تحت �إدارة/حرا�سة/ت�صفية ق�ضائية �أو التق�صير في �أي من الت�سهيالت االئتمانية الأخرى.
قدمنا
7.توافق ال�شركة على �أنه يجوز لنا �إبالغ وكيل ال�سفر/التاجر �أو �أي م�ؤ�س�سة خدمة �أخرى ب�أننا �أغلقنا�/ألغينا الح�ساب ولن يكون لل�شركة �أي مطالبة �ضدنا �إذا 
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.

 .١١تغيري االتفاقية

1.قد نقوم بتغيير و�/أو تحديث هذه االتفاقية من جانب واحد في �أي وقت وفق ًا لتقديرنا الخا�ص �أو وفق ًا لتوجيه هيئة الرقابة ال�شرعية و�إبالغ ال�شركة وفق ًا لذلك لمدة
 30يوم ًا ( 60يوم ًا في حالة تغيير الر�سوم �أو الم�صروفات) عبر �إ�شعار خطي م�سبق ،عند انتهائه يدخل التغيير حيز التنفيذ .ومع ذلك ،فمن المفهوم بو�ضوح والمتفق
عليه با�ستخدام �أو االحتفاظ بالح�ساب بعد ا�ستالم الإ�شعار المذكور �أعاله ،تعبر ال�شركة تلقائي ًا عن القبول الكامل لأي تغيير �أجريناه على االتفاقية وااللتزام المطلق
للأحكام الجديدة الواردة في اتفاقية معدلة.
�2.إذا كانت ال�شركة ال تقبل مثل هذه التغييرات ب�شكل كامل ،ف ُيطلب منها �إنهاء هذه االتفاقية عن طريق �إ�شعارنا خطي ً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.
3.يجوز لنا التنازل عن حقوقنا �أو منافعنا �أو التزاماتنا بموجب هذه االتفاقية في �أي وقت .ال يجوز لل�شركة التنازل عن الحقوق �أو المزايا �أو االلتزامات بموجب هذه
االتفاقية.

 .١٢ال�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 بعد با�سم «المعلومات ال�سرية»)  ،والتي قد ت�أتي في حوزة �أي من الطرفين نتيجة لهذه االتفاقية .وعدم الإف�صاح عن �أي معلومات �سرية لأي طرف ثالث �إال
في �أداء هذه االتفاقية .يجوز لأي طرف ا�ستخدام �أي معلومات �سرية لأي غر�ض من الأغرا�ض �أو يتم الك�شف عنها لأي �شخ�ص �إلى الحد الذي ي�صبح فيه في تاريخ
هذا التاريخ� ،أو فيما بعد ،معرفة عامة دون �أي خط�أ من �أي من الطرفين� ،أو مطلوب بموجب �أمر محكمة هيئة حكومية �أو �سلطة �أو هيئة تنظيمية �أخرى.

 .١٣املعلومات

1.يجب على ال�شركة تقديم معلومات كاملة ودقيقة عند ملىء �أي نماذج نطلبها �أو �ساب منها �أو عند تقديم �أي معلومات عبر الهاتف �أو من �أي معامالت منجزة �أو متوقعة
بموجب هذه  KYCمن خالل البريد الإلكتروني ،بما ي�شمل وال يقت�صر على م�ستندات اعرف عميلك االتفاقية ،وعلى ال�شركة �أن ال تقدم معلومات م�ضللة� ،أو خاطئة �أو
غير كاملة .وعلى ال�شركة مراجعة �أي معلومات تدون في هذه النماذج لت�أكيد �صحتها ،كما ت�ؤكد ال�شركة �أي�ضا ب�أن التوقيع على النموذج �أو الت�سجيل ال�صوتي للمكالمة
الهاتفية �أو ر�سالة البريد الإلكتروني المر�سلة من الح�ساب المحفوظة في �سجالتنا �سوف تعد بمثابة موافقة منها على محتوياتها .وفي حالة تغيير �أي معلومات ،يجب
على ال�شركة �إخطارنا عبر و�سائل ات�صال موثقة على الفور .وقد نطلب من ال�شركة بع�ض المعلومات من وقت لآخر فيما يتعلق بم�س�ؤوليتنا تجاه المتطلبات القانونية،
و�سامة المركز المالي ومنع غ�سل الأموال وتمويل الإرهاب وتقديم تمويل وخدمات �أخرى لأي �أ�شخا�ص �أو كيانات قد تكون خا�ضعة لبرنامج عقوبات .ويجب على ال�شركة
تقديم ردود كاملة ودقيقة على الفور على �أي ا�ستف�سارات نوجهها �إليهم.

2.يجب على ال�شركة �إخطارنا عبر و�سائل ات�صال موثقة على الفور ب�أي تغييرات تطر�أ على معلوماتها مثل عنوان المكتب و�/أو عنوان الإقامة و �أرقام الهاتف والجوال
والبريد الإلكتروني .وفى حالة عدم �إخطارنا ب�أي تغييرات تطر�أ على هذه المعلومات� ،ستظل ال�شركة م�س�ؤولة عن �أي نتائج �سلبية.
�3.أي �إ�شعار يتم تقديمه من قبلنا بموجب هذه االتفاقية �سوف يعتبر �أنه قد تم ا�ستالمه من قبل ال�شركة في غ�ضون �سبعة �أيام من ن�شره على عنوان ال�شركة الذي تم
�إ�شعاره خط ًيا �إلينا.

 .١٤اخل�صو�صية والقانون املطبق

1.توافق ال�شركة على االمتثال لجميع لوائح مراقبة �أ�سعار ال�صرف المعمول بها ال�صادرة من وقت لآخر.
2.تخ�ضع هذه االتفاقية وجميع الأمور النا�شئة عن �إ�صدار �أو ا�ستخدام ح�ساب ال�شركة لقوانين المملكة العربية ال�سعودية واخت�صا�ص لجنة الف�صل في المخالفات
والمنازعات التمويلية للبنك المركزي ال�سعودي (�ساما) .وتوافق ال�شركة ،على الرغم من ذلك ،على �أنه يجوز لنا اتخاذ �إجراءات التح�صيل في �أي والية اخت�صا�ص
ق�ضائي �أخرى ،بما فيها �أي والية قد تتخذ منها ال�شركة �سك ًنا �أو �إقام ًة من حين لآخر.
3.قد نقدم معلومات االئتمان المتعلقة بال�شركة لل�شركة ال�سعودية للمعلومات االئتمانية (�سمة) ب�شكل دوري .وتو�ضح المعلومات المقدمة حالة �آخر ك�شف ح�ساب،
وت�شمل المعلومات المتعلقة ما �إذا كان الح�ساب منتظم �أو مت�أخر في ال�سداد .وفى حالة كون الح�ساب مت�أخر ًا في ال�سداد في تاريخ التقرير وتم بعد ذلك انتظامه
بال�سداد ،ف�سيتم تحديث حالة الح�ساب �أثناء عمل التقرير المقبل .كما يتم تحديث جميع التغييرات الطارئة على حالتك في خالل فتره �أق�صاها  30يوم ًا .ولتجنب
�أي تاريخ ائتماني �سلبي لدى ال�شركة ال�سعودية للمعلومات االئتمانية ،على ال�شركة �أن تحافظ على ت�سديد المبلغ الم�ستحق على ح�سابها في تاريخ ا�ستحقاق الدفع.
توافق ال�شركة بموجبه على تزويدنا ب�أي معلومات نطلبها وت�شمل على �سبيل المثال ال الح�صر ا�ستمارات اعرف عميلك لإن�شاء و�/أو �إدارة الح�سابات والت�سهيالت لدينا
وتحديث معلومات االت�صال الخا�صة بال�شركة �إذا كانت هناك �أي تغييرات ،والتي قد يتم طلبها من قبلنا ،كما تفو�ضنا ال�شركة بالح�صول على وجمع المعلومات التي
تعد الزمة فيما يتعلق بال�شركة وح�ساباتها وت�سهيالتها لدينا �أو المقر�ضين الآخرين من خالل ال�سعودية للمعلومات االئتمانية ("�سمة") وبيان للمعلومات االئتمانية،
و�إلكتروني ًا من خالل �شركه العلم لأمن المعلومات ("علم") ،والإف�شاء عن تلك المعلومات �إلى �سمة �أو بيان �أو علم �أو �إلى �أي جهة �أخرى معتمدة من ِقبل البنك
المركزي ال�سعودي.
4.نقدم مزايا مختلفة لأع�ضاء الح�ساب لل�شركات ولم�سافري ح�ساب  .vPaymentت�ستمد هذه المزايا من العقود التي �أبرمناها مع الغير والتي من الممكن تعديلها �أو
مقدما ب  30يوم ًا ب�أي تغييرات في المزايا المتاحة
تمديدها �أو ف�سخها بتقديرنا المطلق .ال ت�شكل هذه المزايا جزء ًا من عقدنا مع ال�شركة لكن �سنهدف �إلى �إبالغها ً
التي قد ت�ؤثر على حقوق ال�شركة �أو �أع�ضاء الح�ساب لل�شركات �أو م�سافري ح�ساب � .vPaymentإحدى المزايا المتوفرة حالي ًا هي ميزة عقود الت�أمين المبرمة بيننا
وبين �شركات ت�أمين معينة� .سوف يخ�سر �أع�ضاء الح�ساب لل�شركات �أو م�سافري ح�ساب  vPaymentهذه المزايا �إذا توقفوا عن كونهم �أع�ضاء بطاقة ال�شركات �أو
توقف كون ال�شركة تحمل ح�ساب  .vPaymentتطبق اال�ستثناءات.
5.التفا�صيل الكاملة لمزايا الت�أمين المتاحة حالي ًا واردة متوافرة في وثيقة ملخ�ص المنافع التي تلقتها ال�شركة عند فتح ح�ساب  vPaymentبنجاحُ .يرجى مالحظة
�أن وقف �أي من هذه المزايا لن يحرر ال�شركة من التزاماتها فيما يتعلق بت�سديد الدفعات على الح�ساب كما هو محدد في هذه االتفاقية .يتم تطبيق اال�ستثناءات.
�6.سنقوم بما يلي:
1.الإف�صاح عن معلومات حول ال�شركة وكيفية ا�ستخدامها للخدمات �إلى �ساب (�أو �أي بنك �آخر ت�ستخدمه ال�شركة) �أو م�ؤ�س�سات �أنظمة الدفع التي تختارها ال�شركة
بالقدر الالزم لل�سماح بالفوترة والدفع مقابل الح�صول على خدمات.
2.ا�ستخدام المعلومات حول الم�ستخدمين وال�شركة والمعلومات حول كيفية ا�ستخدامهم للح�ساب (ما لم تطلب ال�شركة منا) لتطوير قوائم لال�ستخدام داخل
مجموعة �شركات �أمريكان �إك�سبري�س في جميع �أنحاء العالم (بما في ذلك الم�ؤ�س�سات الأخرى التي ت�صدر البطاقة) وغيرها اختيار ال�شركات لكي نتمكن نحن
�أو هذه ال�شركات من تطوير �أو تقديم عرو�ض لل�شركة (عن طريق البريد �أو الهاتف) من المنتجات والخدمات.
3.تبادل المعلومات عن ال�شركة والح�ساب مع الوكاالت المرجعية االئتمانية التي يمكن تقا�سمها مع المنظمات الأخرى في تقييم الطلبات المقدمة من ال�شركة
و�أفراد الأ�سرة لأغرا�ض االئتمان �أو المرافق الأخرى ومنع االحتيال وتتبع المدينين.
4.القيام بعمليات التحقق من االئتمان �إذا كانت هناك �أي �أموال م�ستحقة من قبل ال�شركة على الح�ساب (بما في ذلك االت�صال بالم�صرف �أو الم�ؤ�س�سة المالية �أو
الحكم المعتمد) والك�شف عن معلومات حول ال�شركة والح�ساب �إلى وكاالت التح�صيل والمحامين لغر�ض تح�صيل الديون على الح�ساب.
�5.إجراء مزيد من عمليات التحقق من االئتمان وتحليل المعلومات حول ال�شركة والمعامالت على الح�ساب والم�ساعدة في �إدارة الح�ساب وتفوي�ض المعامالت
عليه ومنع االحتيال.
6.ر�صد و�/أو ت�سجيل المكالمات الهاتفية الواردة لنا� ،إما من جانبنا �أو من قبل منظمات ح�سنة ال�سمعة نختارها ل�ضمان م�ستويات خدمة مت�سقة (بما في ذلك
تدريب الموظفين) وت�شغيل الح�ساب.
7.القيام بكل ما �سبق داخل المملكة وخارجها.
�8.إذا كانت ال�شركة تعتقد �أن �أي معلومات نحتفظ بها عن الم�ستخدمين �أو ال�شركة غير �صحيحة �أو غير كاملة ،يجب �أن تكتب دون ت�أخير �إلى �أمريكان �إك�سبري�س المملكة
العربية ال�سعودية على عنوان� :ص.ب،6624 .الريا�ض  ،11452المملكة العربية ال�سعودية� .سيتم ت�صحيح �أية معلومات غير �صحيحة �أو غير كاملة على الفور.

7.بغ�ض النظر عن �أحكام ال�سرية الواردة في البند  ،11ف�إن ال�شركة تتفهم وتوافق على �أنها �سوف تقوم بما يلي:
1.الإف�صاح عن معلومات حول ال�شركة والخدمات التي تم اختيارها بالقدر الالزم لأداء الخدمات� ،إلى �أنظمة الحجز المحو�سبة ل�شركات الطيران والموردين
الآخرين لخدمات ال�سفر والخدمات المتعلقة بال�سفر� ،إلى ال�شركات �ضمن مجموعة �شركاتنا في جميع �أنحاء العالم (بما في ذلك ممثليها المعينين والمرخ�ص
لهم) وتلقي المعلومات المذكورة من هذه الأطراف من �أجل توفير الخدمات التي ن�ص عليها هذا االتفاق.
2.الإف�صاح عن المعلومات الخا�صة بال�شركة وكيفية ا�ستخدامها للخدمات في بنك ال�شركة �أو م�ؤ�س�سات نظم الدفع التي تختارها بالقدر الالزم لل�سماح ب�إ�صدار
الفواتير والدفع مقابل الخدمات.
3.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
والم�شتريات الفعالة .يمكن الح�صول على المعلومات الم�ستخدمة لتطوير هذه التقارير من م�صادر محددة مثل �أنظمة الحجز المحو�سبة و�شركات الطيران
والموردين الآخرين للخدمات المتعلقة بال�سفر وال�سفر ومن ممثلينا المعينين والمرخ�ص لهم والوكالء والموردين/التجار .نحن ن�ستخدم التكنولوجيا المتقدمة
والممار�سات الجيدة للموظفين للم�ساعدة في �ضمان معالجة معلومات ال�شركة وموظفيها على الفور وبدقة وبطريقة �آمنة؛ يجب �إعادة هذه التقارير �إلى ال�شركة
حالما يتم �إنهاء هذه االتفاقية وال يجوز لنا ا�ستخدامها �أو الإف�صاح عنها بعد �إنهاء هذه االتفاقية.
4.االحتفاظ بالمعلومات الخا�صة بال�شركة فقط طالما كان ذلك منا�سب ًا لأغرا�ض هذه االتفاقية �أو كما يقت�ضي القانون المعمول به؛ وتعتبر جميع المعلومات
المذكورة �أعاله ملكية ح�صرية لل�شركة.
5.الإف�صاح عن المعلومات المتعلقة بح�ساب ال�شركة �إلى البنك المركزي ال�سعودي �أو �أي جهة تنظيمية �أو ق�ضائية �أخرى �أو �أي جهة �أخرى معتمدة من قبل البنك
المركزي ال�سعودي.
6.الح�صول على معلومات حول الت�سهيالت االئتمانية الأخرى لل�شركة من البنك المركزي ال�سعودي �أو �أي هيئة تنظيمية �أخرى �أو �أي جهة �أخرى معتمدة من قبل
البنك المركزي ال�سعودي.
7.القيام بكل ما �سبق بداخل وخارج المملكة العربية ال�سعودية.

الملحق (�أ)
معلومات ح�ساب  vPaymentمن �ساب �أمريكان �إك�سبري�س
ر�سوم المنتجات
ر�سوم طلب ك�شف الح�ساب (لأكثر من � 3أ�شهر)*
ر�سوم تحويل العمالت الأجنبية*
ر�سوم ا�سترجاع الر�صيد االئتماني*

 40ريال �سعودي
(لكل بيان)
ر�سوم بن�سبة ثابتة تُفر�ض على المعامالت التي تُدفع قيمتها بغير العملة التي
ت�صدر بها الفواتير.
 100ريال �سعودي

ر�سوم معالجة المنازعات

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

ال يوجد
 50ريال �سعودي

