
طلب عضوية بطاقة أمريكان إكسبريس
االئتمانية ألصحاب األعمال

للتقدم إلى عضوية بطاقة أمريكان إكسبريس ألصحاب األعمال، يرجى إكمال الطلب 
والتأكد من أنه يتضّمن التوقيع المعتمد وإرساله مرفقًا بالمستندات المذكورة في هذا 

الطلب إلى:

أمريكان إكسبريس السعودية، ص. ب: 6624 ، الرياض 11452 ، هاتف:  0004 440 800

لضمان السرعة في إجراء معاملتك، الرجاء التأكد من إرفاق

1 نسخة عن السجل التجاري/الرخصة التجارية لشركتك

2- آخر تقرير لمدققي الحسابات أو كشوف حساباتك المصرفية لألشهر الثالثة األخيرة

3- صورة عن جواز السفر وبطاقة األحوال أو اإلقامة لجميع المتقدمين بالطلب

يرجى اختيار العملة التي تفضلها لكشف الحساب      الريال السعودي            الدوالر األمريكي

Membership Rewards® يرجى وضع عالمة لإلشتراك ببرنامج ال           

            )السنة األولى مجانًا، 25 دوالر سنويًا(

تفاصيل البنك

اسم البنك           الفرع

ما هو غرض إستخدامك للبطاقة؟

المشتريات الشخصية            السفر            السحب النقدي                كل ما سبق

هل لديك اي التزامات ائتمانية اخرى مثال: قرض من جهة عمل أو صديق أو قريب               نعم             ال

اذا كانت اإلجابة نعم، يرجى ذكر المبلغ

هل لديك أي مصاريف هامة متوقعة           نعم            ال

اذا كانت اإلجابة نعم، يرجى ذكر المبلغ

يرجى  إدراج  مجموع  األجور  الشهرية  للعمالة  المنزلية  لديك  إن  وجدت

1 - عضو البطاقة اإلضافية

السيد         السيدة            اآلنسة             الدكتور               آخر

الرجاء تهجئة اسم المتقدم باللغة اإلنجليزية كما هو مبين في جواز السفر وكما سيظهر على
البطاقة اإلضافية، على أن ال يزيد عن 26 حرفًا وفراغًا، يرجى مالحظة أنه سيتم فرض رسوم

إذا كانت البطاقة بحاجة إلى استبدال نتيجة للكتابة الخاطئة لإلسم أدناه:

ما هو غرض إستخدامك للبطاقة؟
المشتريات الشخصية                         السفر                         السحب النقدي                         كل ما سبق

اسم العائلة

االسم األول

اسم األب

تاريخ الميالد              اليوم                   الشهر                       السنة

مكان الميالد

صلة القرابة

الجنسية

رقم جواز السفر

رقم بطاقة األحوال أو اإلقامة

هل أنت من ذوي اإلعاقة؟                نعم                 ال
إذا كانت اإلجابة نعم، يرجى تزويدنا بتقارير طبية معتمدة أو مستندات داعمة إلثبات الحالة.

رقم الجوال

تفاصيل الشركة
اسم الشركة

رقم المبنى

اسم الشارع

صندوق البريد

اسم المنطقة

اسم المدينة

الرمز البريدي

هاتف

فاكس

الشهر            السنة تاريخ تأسيس الشركة اليوم   

رقم سجل الشركة التجاري

الرمز الوطني الموحد

معرف الكيانات القانونية

هل تنطبق ضريبة القيمة المضافة على شركتك؟               نعم            ال
رقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة للشركة

نوع العمل

اسم المالك

إذا كانت الشركة تابعة، يرجى ذكر اسم الشركة األم والعنوان:

االسم

العنوان بالكامل

الرجاء تهجئة اسم المتقدم بطلب بطاقة أمريكان إكسبريس ألصحاب األعمال األساسية كما هو
وارد في جواز السفر وكما سيظهر على البطاقة على أن ال يزيد عن 26 حرفًا و فراغًا.

الرجاء تهجئة اسم شركتك كما سيظهر على البطاقة وكما هو وارد في السجل التجاري/رخصة
العمل على أن ال يزيد عن 26 حرفًا و فراغًا.

تفاصيل شخصية عن مقدم الطلب األساسي

اللقب                     السيد             السيدة             اآلنسة             الدكتور

اسم العائلة

االسم األول                                                          اسم األب

تاريخ الميالد: اليوم/الشهر/السنة

الجنس:         ذكر          أنثى

الحالة االجتماعية:           أعزب               متزوج                عدد األفراد الذين تعيلهم

الجنسية

رقم جواز السفر

جنسية أخرى )إن ُوجدت(

رقم جواز السفر

رقم بطاقة األحوال أو اإلقامة

هل أنت من ذوي اإلعاقة؟                نعم                 ال

إذا كانت اإلجابة نعم، يرجى تزويدنا بتقارير طبية معتمدة أو مستندات داعمة إلثبات الحالة.

مكان الميالد
الرجاء تهجئة اسمك باللغة اإلنجليزية كما هو مبين على جواز سفرك وكما تود أن يظهر على البطاقة على أن ال يزيد عن 26 

حرفًا وفراغًا، يرجى المالحظة أن رسمًا سيتم خصمه من حسابك إذا كانت البطاقة بحاجة إلى تبديل لوجود خطأ باالسم.

عنوان السكن الحالي )العنوان الوطني(*
رقم المبنى

الشارع

الحي

المدينة

الرمز البريدي

الرقم االضافي

رقم الوحدة

رقم هاتف السكن

رقم الجوال

سنوات اإلقامة في السكن الحالي

البريد اإللكتروني )إلزامي(**

* يجب ادخال العنوان الوطني التمام الطلب.
** سيتم إرسال كشف حسابك الشهري إلى بريدك اإللكتروني المذكور أعاله.

وضع السكن )ضع عالمة في المكان المناسب(

         ملك               إيجار               مع العائلة              سكن شركة

إذا كان السكن إيجار، مبلغ اإليجار الشهري بالريال السعودي هو

اسم شخص يمكن االتصال به )ال يسكن معك(

رقم الهاتف

الرقم المرجعي لفتوى البطاقات اإلعتمادية هويناير 2023
الرقم المرجعي لفتوى بطاقات أمريكان إكسبريس ألصحاب األعمال هو
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رقم جواز السفر

رقم بطاقة األحوال أو اإلقامة

هل أنت من ذوي اإلعاقة؟                نعم                 ال

إذا كانت اإلجابة نعم، يرجى تزويدنا بتقارير طبية معتمدة أو مستندات داعمة إلثبات الحالة.

رقم الجوال

البريد اإللكتروني

اسم صاحب العمل/المؤسسة

الطريقة التي ترغب من خاللها الحصول على معلومات تسويقية

             رسائل نصية              البريد اإللكتروني              كالهما              ال أرغب
  

لقد قرأت وفهمت إتفاقية عضوية البطاقة على www.americanexpress.com.sa/termsandconditions وأوافق على االلتزام 
بها. من خالل التوقيع أدناه، أقر بالموافقة على الشروط واألحكام الخاصة بالبطاقة وعلى تلقي بيان اإلفصاح األولي وموجز عن 

المنتج و مبادئ حماية العمالء إلكترونيًا.

جوال

البريد اإللكتروني

توقيع مقدم طلب البطاقة التابعة

البريد اإللكتروني

اسم صاحب العمل/المؤسسة

الطريقة التي ترغب من خاللها الحصول على معلومات تسويقية

              رسائل نصية             البريد اإللكتروني              كالهما              ال أرغب
  

لقد قرأت وفهمت إتفاقية عضوية البطاقة على www.americanexpress.com.sa/termsandconditions وأوافق على االلتزام 
بها. من خالل التوقيع أدناه، أقر بالموافقة على الشروط واألحكام الخاصة بالبطاقة وعلى تلقي بيان اإلفصاح األولي وموجز عن 

المنتج و مبادئ حماية العمالء إلكترونيًا.

جوال

البريد  اإللكتروني

توقيع مقدم طلب البطاقة التابعة

4 - عضو البطاقة اإلضافية

السيد            السيدة            اآلنسة           الدكتور              آخر

الرجاء تهجئة اسم المتقدم باللغة اإلنجليزية كما هو مبين في جواز السفر وكما سيظهر على
البطاقة اإلضافية، على أن ال يزيد عن 26 حرفًا وفراغًا، يرجى مالحظة أنه سيتم فرض رسوم

إذا كانت البطاقة بحاجة إلى استبدال نتيجة للكتابة الخاطئة لإلسم أدناه:

ما هو غرض إستخدامك للبطاقة؟
المشتريات الشخصية                السفر                      السحب النقدي                       كل ما سبق

اسم العائلة

االسم األول

اسم األب

تاريخ الميالد              اليوم                    الشهر                       السنة

مكان الميالد

صلة القرابة

الجنسية

رقم جواز السفر

رقم بطاقة األحوال أو اإلقامة

هل أنت من ذوي اإلعاقة؟                نعم                 ال

إذا كانت اإلجابة نعم، يرجى تزويدنا بتقارير طبية معتمدة أو مستندات داعمة إلثبات الحالة.

رقم الجوال

البريد اإللكتروني

اسم صاحب العمل/المؤسسة

الطريقة التي ترغب من خاللها الحصول على معلومات تسويقية

          رسائل نصية             البريد اإللكتروني              كالهما              ال أرغب

لقد قرأت وفهمت إتفاقية عضوية البطاقة على www.americanexpress.com.sa/termsandconditions وأوافق على االلتزام 
بها. من خالل التوقيع أدناه، أقر بالموافقة على الشروط واألحكام الخاصة بالبطاقة وعلى تلقي بيان اإلفصاح األولي وموجز عن 

المنتج و مبادئ حماية العمالء إلكترونيًا.

جوال

البريد اإللكتروني

توقيع مقدم طلب البطاقة التابعة

3 - عضو البطاقة اإلضافية

السيد            السيدة            اآلنسة           الدكتور              آخر

الرجاء تهجئة اسم المتقدم باللغة اإلنجليزية كما هو مبين في جواز السفر وكما سيظهر على
البطاقة اإلضافية، على أن ال يزيد عن 26 حرفًا وفراغًا، يرجى مالحظة أنه سيتم فرض رسوم

إذا كانت البطاقة بحاجة إلى استبدال نتيجة للكتابة الخاطئة لإلسم أدناه:

ما هو غرض إستخدامك للبطاقة؟
المشتريات الشخصية                 السفر                     السحب النقدي                      كل ما سبق

 
اسم العائلة

االسم األول

اسم األب

تاريخ الميالد              اليوم                    الشهر                      السنة

مكان الميالد

صلة القرابة

الجنسية

2 - عضو البطاقة اإلضافية

السيد             السيدة            اآلنسة          الدكتور               آخر

الرجاء تهجئة اسم المتقدم باللغة اإلنجليزية كما هو مبين في جواز السفر وكما سيظهر على
البطاقة اإلضافية، على أن ال يزيد عن 26 حرفًا وفراغًا، يرجى مالحظة أنه سيتم فرض رسوم

إذا كانت البطاقة بحاجة إلى استبدال نتيجة للكتابة الخاطئة لإلسم أدناه:

ما هو غرض إستخدامك للبطاقة؟
المشتريات الشخصية                 السفر                      السحب النقدي                        كل ما سبق

اسم العائلة

االسم األول

اسم األب

تاريخ الميالد              اليوم                    الشهر                      السنة

مكان الميالد

صلة القرابة

الجنسية

رقم جواز السفر

رقم بطاقة األحوال أو اإلقامة

هل أنت من ذوي اإلعاقة؟                نعم                 ال

إذا كانت اإلجابة نعم، يرجى تزويدنا بتقارير طبية معتمدة أو مستندات داعمة إلثبات الحالة.

رقم الجوال

البريد اإللكتروني

اسم صاحب العمل/المؤسسة

الطريقة التي ترغب من خاللها الحصول على معلومات تسويقية

             رسائل نصية             البريد اإللكتروني              كالهما               ال أرغب
  

لقد قرأت وفهمت إتفاقية عضوية البطاقة على www.americanexpress.com.sa/termsandconditions وأوافق على االلتزام 
بها. من خالل التوقيع أدناه، أقر بالموافقة على الشروط واألحكام الخاصة بالبطاقة وعلى تلقي بيان اإلفصاح األولي وموجز عن 

المنتج و مبادئ حماية العمالء إلكترونيًا.

جوال

البريد اإللكتروني

توقيع مقدم طلب البطاقة التابعة

الرقم المرجعي لفتوى البطاقات اإلعتمادية هو
الرقم المرجعي لفتوى بطاقات أمريكان إكسبريس ألصحاب األعمال هو

رقم التسجيل الضريبي ألمريكان إكسبريس السعودية 300000606800003
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بيان اإلفصاح األولي

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

الشروط األكثر أهمية التفاقية عضو البطاقة

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

أدنــاه مثــال توضيحــي لذلــك:

* ال يشمل المثال التوضيحي أعاله ضريبة القيمة المضافة
ب- ســوف نرســل إليــك كشــف حســاب شــهري بحســابك عــن طريــق البريــد اإللكترونــي أو عنــوان 
البريــد الشــخصي الــوارد فــي نمــوذج الطلــب. وفــي حــال عــدم تقديــم عنــوان بريــد إلكترونــي، 
ســوف يتــم إرســال كشــف حســاب مطبــوع علــى عنوانــك الشــخصي أو عنــوان العمــل. يرجــى 
مالحظــة أنــه يتوجــب عليــك تســوية كامــل المبلــغ المســتحق الدفــع علــى حســاب بطاقتــك 
قبــل تاريــخ اســتحقاق الدفــع، كمــا هــو مبيــن علــى كل فاتــورة شــهرية. بطاقــة أصحــاب 
ــر ويتوافــق مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية  ــكل التدوي ــج مبنــي علــى هي األعمــال هــي منت
ويمتثــل لنظــام التــورق. ســيتطلب منــك دفــع هامــش مرابحــة عنــد تســوية المبالــغ غيــر 
المدفوعــه لرصيــدك الحالــي فــي كشــف الحســاب بعــد تاريــخ اســتحقاق الســداد، مــن خــالل 
عائــدات مبيعــات عمليــة التــورق. يرجــى مالحظــة أنــه يتوجــب عليــك تســوية مــا ال يقــل عــن 
الحــد األدنــى المســتحق الدفــع ) 25 %( علــى حســاب بطاقــة أصحــاب األعمــال الخاصــة بــك 
قبــل تاريــخ اســتحقاق الدفــع، كمــا هــو مبيــن علــى كل فاتــورة شــهرية. ومــع ذلــك، عنــد ســداد 
الحــد األدنــى مــن الدفعــات علــى البطاقــة االئتمانيــة بــدال مــن كامــل المبلــغ المســتحق فإنــة 
ــق “أ” مــن  ــة والموضــح فــي الملح ــة لدفــع رســم هامــش مرابح ــك الحاج ــى ذل ســيترتب عل
اتفاقيــة عضــو البطاقــة علــى أي جــزء غيــر مدفــوع مــن الرصيــد الحالــي الموضــح فــي كشــف 
الحســاب مــن بعــد تاريــخ اســتحقاق الســداد. بنــاء علــى ذلــك، فــإن ســداد الحــد األدنــى علــى 
بطاقتــك االئتمانيــة ســيأخذ منــك فتــرة طويلــة مــن الوقــت للقيــام بســداد كامــل المبالــغ 
ــى  ــت عل ــي أجري ــة الت ــر مــن قيمــة الصفق ــر بكثي ــع أكث ــى أن تدف ــؤدي إل ــد ي المســتحقة و ق

بطاقــة أصحــال األعمــال االئتمانيــة الخاصــة بــك والموضحــة فــي كشــف الحســاب.
موقعنــا  زيــارة  يرجــى  االئتمانيــة،  اإلستشــارية  خدماتنــا  عــن  معلومــات  علــى  للحصــول   

علــى اإللكترونــي 
www.americanexpress.com.sa/creditadvisory  

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

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

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

إذا فقــدت أو تخليــت عــن إقامتــك فــي المملكــة العربيــة الســعودية أو غــادرت المملكــة  ج. 
العربيــة الســعودية بصفــة نهائيــة، ســيحق لنــا إلغــاء بطاقتــك وغلــق حســابك. بالنســبة للعقــود 

ــده:- ــر 2018 أو بع ــة فــي 1 أكتوب الموقع
فــي حالــة الوفــاة أو العجــز الكلــي، ال قــدر اللــه، ســتعفى مــن مســؤوليتك عــن أي مبلــغ  أ. 

مســتحق لنــا إال إذا كان ســبب الوفــاة أو العجــز ناتــج عــن:
تعمــد إصابــة الــذات، أو محاولــة االنتحــار – ســواء كان الشــخص عاقــاًل، أو مختــاًل عقليــًا- فــي   •

ذلــك الوقــت.
الكوارث الطبيعية.  •

قــرارات المحكمــة، أو الســلطة القضائيــة المختصــة بموجــب األنظمــة الســارية فــي المملكــة   •
ــة الســعودية. العربي

تعاطي الكحول أو المخدرات أو العقاقير غير الّنظامية.  •
االشــتراك أو التدريــب علــى أّي رياضــة، أو ُمنافســة خطــرة كاالشــتراك فــي ســباقات الخيــل   •

أو ســباقات الســيارات.
وفاة أو إصابة ناشئة عن طبيعة العمل.  •

مــا ينتــج بســبب أو ينشــأ عــن أو تكــون ســاهمت فيــه األســلحة النوويــة أو اإلشــعاعات النوويــة   •
ــووي،  ــراق وقــود ن ــة ناتجــة عــن احت ــات نووي ــة نفاي ــوث باإلشــعاع مــن أي وقــود أو أي أو التل
والحــرب أو الغــزو أو أعمــال العــدوان األجنبــي أو األعمــال العدوانيــة أو األعمــال شــبه الحربيــة، 
ــون بصفــة منفــردة أو  وأعمــال التخريــب واإلرهــاب التــي يرتكبهــا شــخص أو أشــخاص يعمل

نيابــة عــن أو علــى صلــة بــأي منظمــة إرهابيــة.
ــغ، كمــا ســوف  ــد أقصــى لتســوية المبل ــًا كح ــا 25 يوم ــرة ســماح مدته ــح فت ــم من ســوف يت ج- 
يتــم توضيــح تاريــخ اســتحقاق الدفــع فــي كشــف حســابك. وفــي حالــة عــدم اســتالم المبلــغ 
المســتحق فــي وقتــه المحــدد وفقــًا لتاريــخ اســتحقاق الدفــع، قــد يتــم تعليــق حســابك حتــى 
اســتالم المبلــغ. نقــدم معلومــات االئتمــان المتعلقــة بــك للشــركة الســعودية للمعلومــات 
ــة آخــر كشــف  االئتمانيــة )ســمة( علــى أســاس دوري. كمــا تعكــس المعلومــات المقدمــة حال
أو متأخــر فــي  البطاقــة منتظــم  بكــون حســاب  المتعلقــة  المعلومــات  حســاب، وتشــمل 
الســداد. ولتجنــب أي تاريــخ ائتمانــي ســلبي لــدى الشــركة الســعودية للمعلومــات االئتمانيــة، 
عليــك أن تحافــظ علــى تســديد المبلــغ المســتحق علــى حســابك فــي تاريــخ اســتحقاق الدفــع. 
إذا الحظــت أي “خطــأ بكشــف الحســاب/معاملة متنــازع عليهــا” يجــب عليــك إخطارنــا عبر وســائل 
االتصــال الٌموَثقــة علــى الفــور علــى أال يتجــاوز ذلــك شــهرًا واحــدًا مــن تاريــخ كشــف الحســاب 
ــم  ــة ت ــازع عليهــا” أي معامل علــى أي حــال. ويعنــي “الخطــأ بكشــف الحســاب/المعاملة المتن
ــر برنامــج  ــي. قــد نقــوم بتوفي ــد اإلجمال ــى خطــأ فــي الرصي ــى حســابك وأدت إل ــا عل إدخاله
للخدمــات  كميــزة إضافيــة  الحمايــة  برنامــج  نقــدم  حيــث  االتفاقيــة.  أثنــاء ســريان  الحمايــة 
التــي نقدمهــا لــك. وســوف نقــوم بكشــف تفاصيــل الحمايــة، بمــا فــي ذلــك عمليــة تحديــد 
المســتفيدين وتوزيــع التعويــض بيــن المســتفيدين. للتعــرف علــى شــروط وأحــكام الحمايــة 
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د- تســتقطب كافــة عمليــات الســحب النقــدي رســم الســحب النقــدي بالســعر الموضــح فــي جــدول 
بيانــات بطاقــة أمريــكان إكســبريس ألصحــاب األعمــال. ســوف يتــم تحميــل هــذه الرســوم 

وتقييدهــا بفاتــورة علــى حســابك باإلضافــة إلــى المبلــغ الــذي قمــت بســحبه.

يرجى مالحظة أن عدم االلتزام بأحكام هذه االتفاقية قد يؤدي إلى: ه- 
1. إلغاء/ تعليق بطاقتك أو البطاقات اإلضافية بدون إخطار من ِقبلنا.

2. خفض الحدود االئتمانية بدون إخطار من ِقبلنا.
علــى  الحصــول  علــى  وقدرتــك  بــك  الخــاص  االئتمــان  مكتــب  علــى ســجل  ســلبًا  التأثيــر   .3

جديــدة. ائتمانيــة  تســهيالت 
4. التقاضي في حال عدم سداد مستحقاتك.

5. زيادة العبء المالي عليك نتيجة للرسوم والنفقات.
ــاع أو ســرقة  ــر المفوضــة بســبب عــدم إبالغــك عــن ضي 6. الخســائر الماليــة نتيجــة العمليــات غي

بطاقتــك علــى الفــور.

إنهاء اإلتفاقية و- 
ــي  ــات الت ــة البطاق ــا كاف ــد إلين ــأن تعي ــك ب ــة فــي أي وقــت وذل ــاء هــذه اإلتفاقي ــك إنه يمكن أ. 
زودنــاك بهــا وإخطارنــا عبــر وســائل اتصــال موّثقــة حيــث تطلــب بموجبهــا إنهــاء هــذه اإلتفاقيــة. 
ســيتم إنهــاء هــذه اإلتفاقيــة إال بعــد اســتالمنا لكافــة البطاقــات مقطوعــة بالنصــف وقيامــك 
بتســديد كافــة المبالــغ المســتحقة عليــك لنــا. كمــا يمكنــك إلغــاء بطاقــة عضــو البطاقــة 
اإلضافيــة بموجــب إبالغنــا بذلــك عبــر وســائل اتصــال موثقــة. ومــع ذلــك فســوف تبقــى 
مســؤول ًعــن كافــة العمليــات التــي تتــم بواســطة عضــو البطاقــة اإلضافيــة حتــى تعيــد إلينــا 

ــة بالنصــف. البطاقــة مقطوع
ب. نحتفــظ بحقنــا فــي إنهــاء هــذه اإلتفاقيــة فــي أي وقــت بإعطــاء إشــعار فــوري. وكبديــل 
ــا  ــك أن تســدد لن ــة، ويجــب علي ــاء االتفاقي ــد إنه ــد اســتخدام البطاقــة عن ــا تقيي ــك، يمكنن لذل
كافــة المبالــغ المدينــة فــي حســابك والتــي تشــمل العمليــات والســحوبات النقديــة التــي تــم 

ــم يتــم خصمهــا بعــد مــن حســابك. الســماح بهــا ولكــن ل
باســتثناء مــا تنــص عليــه المــادة ) 13 ب( مــن إتفاقيــة عضويــة البطاقــة، فســوف تبقــى  ج. 
ــق بحســابك. ــم فيمــا يتعل ــي تت ــر المفوضــة الت ــات غي ــات أو العملي ــن كافــة العملي مســؤول ع

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

ارســال  لــك  ليتســنى  الالزمــة  اإلجــراءات  بإنشــاء  قمنــا  والمقترحــات  الشــكاوى  إجــراءات  ز- 
التاليــة:  اإلجــراءات  باتبــاع  وذلــك  واقتراحاتــك،  مالحظاتــك 

الخطوة األولى:
إذا كانت لديك أية مالحظات أو شكاوى، فأن موظفي خدمة العمالء مدربين ومجهزين

للتعامل مع استفسارك و بإمكانك التواصل معنا عبر إحدى الوسائل التالية:
complaints@americanexpress.com.sa :البريد اإللكتروني

رقم الهاتف: 966-11-292-6663+ 
كما يمكننا خدمتكم في فروع أمريكان إكسبريس السعودية في الرياض وجدة والظهران.

جدول بيانات بطاقة أمريكان إكسبريس االئتمانية  ألصحاب األعمال

225 ريال سعودي أو 60 دوالر
أمريكي

رسم البطاقة
اإلضافية )اختياري(‡

450 ريال سعودي أو
120 دوالر أمريكي الرسم السنوي‡

150 ريال سعودي أو 40 دوالر
أمريكي عن كل شهر للحسابات
ذات المدفوعات المتأخرة لمدة

3 أشهر أو أكثر

رسم التحصيل‡,** 2.50% هامش المرابحة*

%2.75
رسم تحويل العملة

األجنبية لعملة
البطاقة‡

75 ريال سعودي أو 20
دوالر أمريكي

رسم السحب النقدي
)لكل معاملة(‡

40 ريال سعودي أو 10 دوالر
أمريكي )لكل كشف حساب(

رسم طلب كشف
الحساب )ألكثر من

ثالثة أشهر(‡

150 ريال سعودي أو 40
دوالر أمريكي رسم إعادة الشيك‡

150 ريال سعودي أو 40 دوالر
أمريكي

رسم رفض خدمة
القيد المباشر‡

100 ريال سعودي أو 27
دوالر أمريكي

رسم استرجاع الرصيد
االئتماني‡

375 ريال سعودي أو 100 دوالر
أمريكي

رسم الدفعات خارج
المملكة العربية

السعودية‡

50 ريال سعودي أو 13
دوالر أمريكي

رسم معالجة النزاعات
)للنزاعات غير الصحيحة

فقط(‡

العام األول مجانًا و 93.75 ريال
سعودي أو 25 دوالر أمريكي
من السنة الثانية وما بعدها.

رسم عضوية برنامج
 Membership

  ®Rewards
)اختياري(‡,***

100 ريال سعودي أو 27
دوالر أمريكي

رسم تبديل البطاقة
نتيجة للكتابة الخاطئة

لالسم المقدم من
ِقبل عضو البطاقة أو
للبطاقة المفقودة أو

المسروقة‡

*     تعد هذة البطاقة منتجا متوافقًا مع أحكام الشريعة اإلسالمية. على الرغم من انك لن تقوم بدفع فوائد تحت أي ظرف, اال أنه 
يتعين عليك دفع هامش المرابحة بنسبة 2.5 % شهريًا كما هو موضح في الجدول أعاله باالضافة إلى هامش المرابحة, قد نقوم 

بتحميلك رسوم تحصيل بالسعر المحدد في الملحق “أ” من إتفاقية عضو البطاقة إذا تأخر سداد بطاقتك لمدة 3 شهور أو أكثر.
**   يرصد هذا الرسم للحد من التأخر في السداد باإلضافة إلى أننا سنستخدم كامل هذا الرسم لألعمال الخيرية تحت إشراف هيئة 

الرقابة الشرعية لدينا.
*** إن االشتراك في برنامج Membership Rewardsً اختياريًا ويمكن إلغاؤه في أي وقت بموجب إخطار وكالء خدمة العمالء الخاصين بنا.

‡     سيتم فرض ضريبة القيمة المضافة استنادَا إلى القوانين الضريبية السارية باإلضافة إلى الرسوم المذكورة أعاله.

عملية السحب النقدي*عملية الشراء*الوصف

100 يورو100 يوروقيمة العملية

معدل تحويل الدوالر األمريكي/ اليورو
المفترض

1 يورو = 1.05 دوالر 
أمريكي

1 يورو = 1.05 دوالر
أمريكي

105 دوالر أمريكي105 دوالر أمريكيما يعادلها بالدوالر األمريكي

2.89 دوالر أمريكي2.89 دوالر أمريكيرسم تحويل العملة 2.75 %

107.89 دوالر أمريكي107.89 دوالر أمريكيقيمة العملية كاملة بالدوالر األمريكي

معدل التحويل من الدوالر األمريكي
إلى الريال السعودي المفترض

1 دوالر أمريكي= 3.75 ريال
سعودي

1 دوالر أمريكي= 3.75
ريال سعودي

404.59 ريال سعودي404.59 ريال سعوديقيمة العملية كاملة بالريال السعودي

رسم الدفعة المقدمة النقدية )مقيد
75 ريال سعودي أو 20غير مطبقبشكل منفصل على كشف حسابك(

دوالر أمريكي

قيمة العملية كاملة شاملة لرسم
479.59 ريال سعودي أوغير مطبقالدفعة المقدمة النقدية

127.89 دوالر أمريكي



أمريكان إكسبريس السعودية
ص.ب. 6624

الرياض 11452
المملكة العربية السعودية

ختم الشركةهاتف: 0004 440  800

يرجى إرسال هذا الطلب إلى

الخطوة الثانية :
إذا لم تتم معالجة المسألة، فبإمكانك التواصل مع مدير قسم شكاوى العمالء عبر البريد

اإللكتروني الموضح أدناه:
Complaintsmanager@americanexpress.com.sa

يمكنك ايضًا التواصل عبر البريد على العنوان التالي:
عناية مدير قسم شكاوى العمالء

أمريكان إكسبريس السعودية
ص. ب. 6624

الرياض 11452
الخطوة الثالثة:

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

التزامنا معك:
نحــن نضمــن لــك أن يتــم الــرد علــى إستفســاراتك فــي الوقــت المحــدد وســوف نقوم بإرســالها إلى 
القســم المختــص إلجــراء التحقيقــات الالزمــة وســيتم إبالغك بالفتــرة الزمنية الالزمة للمعالجــة والرد 
)تــم تحديــد ســقف زمنــي ال يتجــاوز ال 10 أيــام عمــل(. أمــا فــي حالــة عــدم قدرتنــا علــى اإلســتجابة 
للشــكاوى فــي الوقــت المحــدد، فســيتم إفادتــك بتفاصيلهــا ضمــن هــذه المهلــة وتزويــدك بالزمــن 
التقديري الالزم تشــمل اتفاقية عضو البطاقة الشــروط التفصيلية والتي تحكم اســتخدام البطاقة 
والمتاحــة علــى موقعنــا www.americanexpress.com.sa/ar/termsandconditions . كمــا يعــد 
التوقيــع علــى أو اســتخدام البطاقــة )البطاقــات( بمثابــة موافقــة رســمية علــى االتفاقيــة المذكورة.

ســوف يتــم مراجعــة وتحديــث وتعديــل اتفاقيــة عضــو البطاقــة مــن جانــب واحــد وبشــكل دوري 
مــن قبلنــا، وســوف يتــم تقديــم إخطــار مدتــه 30 يومــًا )60 يومــًا فــي حالــة تغييــر الرســوم 
ورســوم الخدمــات( لكــم قبــل دخولهــا حيــز التنفيــذ. وســوف تحتــوي أحــدث نســخة إصــدار متوفــرة 
والتــي ســتعتبر ســارية  )تعديــالت(  تعديــل  أي  علــى  اإلنترنــت  علــى شــبكة  علــى صفحتنــا 
المفعــول وداخــل حيــز التنفيــذ الكامــل تلقائيــًا بعــد انتهــاء مــدة اإلخطــار واســتبدال وتعليــق الحكــم 
)األحــكام( الســابقة ســواًء الــواردة فــي اتفاقيــة عضــو البطاقــة بالصيغــة المكتوبــة المرفقــة مــع 
البطاقــة )لبطاقــات( عنــد تســليمها لكــم أو عنــد عرضهــا ســابقًا علــى هــذه الصفحــة علــى شــبكة 
اإلنترنــت، كمــا أن اســتخدام أو االحتفــاظ بالبطاقــة )البطاقــات( بعــد مــدة اإلخطــار ســوف يعتبــر 

بمثابــة موافقــة رســمية مطلقــة مــن طرفكــم علــى اتفاقيــة عضــو البطاقــة.

   اإلعالن والتفويض

تتعهــد أنــت )مقــدم الطلــب الموضــح اســمه أدنــاه واُلمشــار إليــه فيمــا بعــد ب “أنــت” أو 
“ضميــر المخاطــب”( بســداد كافــة المبالــغ التــي تصبــح مســتحقة الســداد مــن ِقبلــك فــي 
ــكان إكســبريس الســعودية )والُمشــار إليهــا فيمــا بعــد  ــى شــركة أمري ــخ اســتحقاق الدفــع إل تاري
ب “نحــن” أو “ضميــر المتكلــم” أو “ضميــر الملكيــة”( نتيجــة لعضويتــك فــي أو اســتخدام 
ــن شــركة  ــو الموضــح فــي كل كشــف حســاب شــهري يصــدر ع ــى النح ــات( عل ــة )البطاق البطاق
أمريــكان إكســبريس الســعودية ، والــذي يعــد إشــعارًا كامــاًل بــأن تلــك المبالــغ أصبحــت مســتحقة 
وواجبــة الدفــع. وتكــون نســخ المايكروفيلــم لإليصــاالت التــي يتــم إرســالها لــك مــن ِقبلنــا والتــي 
تثبــت بــأن األمــوال المســتحقة عليــك نتيجــة الســتخدامك للبطاقــة )البطاقــات( بينــة قاطعــة علــى 
مديونيتــك. كمــا أنــك تتنــازل بموجــب هــذه الوثيقــة عــن حــق االعتــراض علــى ذلــك وتوافــق علــى 
اعتبــار نســخ المايكروفيلــم المذكــورة إيصــاالت أصليــة. يجــب أن يتــم توضيــح محــل إقامتــك 
وعنوانــك فــي نمــوذج الطلــب وســتخضع بموجــب ذلــك لإلختصــاص غيــر الحصــري للمحاكــم 

ــه، والتــي تشــمل علــى ســبيل ــذي تقيــم في ــد ال ــة غيرهــا فــي البل المختصــة أو جهــات قضائي
المثــال ال الحصــر لجنــة الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات التمويليــة فــي البنــك المركــزي 
الســعودي )“ســاما”(، وذلــك فــي كافــة نواحــي التزاماتــك تجاهنــا. كمــا تتعهــد أيضــًا بااللتــزام 
بالقــرارات واألحــكام واألوامــر الصــادرة فيمــا يتعلــق بســداد المبالــغ المســتحقة لنــا مــن ِقبلــك، 
فضــاًل عــن خســائر األربــاح الناتجــة عــن تأخــرك فــي الســداد باإلضافــة إلــى تحمــل الرســوم 
والمصاريــف وأتعــاب المحامــاة. كمــا تؤكــد اســتيعابك التــام بأنــك قــد تكــون عرضــة للمســؤولية 
الجنائيــة فــي حــال إعــادة أي شــيك يتــم إصــداره ألمرنــا غيــر مدفــوع مــن ِقبــل البنــك المســحوب 
منــه، وأنــه يحــق لنــا فــي مثــل هــذه الحالــة اتبــاع اإلجــراءات الجنائيــة ضــدك. كمــا تتعهــد بصحــة 
وإكتمــال ودقــة وحقيقــة المعلومــات الــواردة فــي طلــب اإلنضمــام، وأنــك تفوضنــا /أو ممثلينــا 
المفوضيــن باالتصــال بالمصــارف الخاصــة بــك أو أي مصــدر آخــر قبــل أو فــي أي وقــت بعــد 
ــا نحتفــظ بالحــق فــي  إعــداد الطلــب وذلــك للحصــول علــى المعلومــات الالزمــة. أنــت تــدرك أنن
رفــض طلبــك، كمــا أنــك تــدرك أيًضــا أننــا نحتفــظ بالحــق فــي طلــب ضمــان بنكــي بصيغــة مقبولــة 
لنــا،أو بهامــش نقــدي أو ســند ألمــر بصيغــة مقبولــة لنا،)والــذي ســنقوم باالحتفــاظ بــه كضمــان 
لنــا، وســنتمكن مــن تنفيــذه فــي حالــة عــدم الدفــع أو التقصيــر( كشــرط للموافقــة علــى طلبــك.

الحــد األدنــى للمبلــغ  إذا تمــت الموافقــة علــى طلبــك ، فإنــك تتعهــد علــى األقــل بدفــع 
المســتحق ، المحــدد فــي كشــف الحســاب، بحيــث تكــون هــذه الرســوم مســتحقة بالكامــل وواجبــة 
الســداد فــي موعــد ال يتجــاوز تاريــخ اســتحقاق الدفــع علــى النحــو الموضــح في كل كشــف حســاب 
شــهري. يصبــح المقــدم )المقدمــون( علــى البطاقــات اإلضافيــة بمــا فيهــم هــؤالء المقدمــون 
ــوا مســؤولين  ــون أنهــم ســوف يكون ــب ويدرك ــى البطاقــات فــي وقــت الحــق أعضــاًء بالطل عل

مجتمعيــن أو منفرديــن عــن ســداد كافــة الرســوم المســتحقة علــى البطاقــات اإلضافيــة.

بعــد موافقتنــا، سيشــكل الطلــب وجميــع المســتندات الداعمــة جــزءًا ال يتجــزأ مــن اتفاقيــة عضــو 
البطاقــة وســيكون ملكيتنــا حتــى لــو تــم رفــض طلــب العضويــة أو تــم إغــالق حســاب بطاقتكــم 

معنــا.

تصــرح بأنــك المالــك والمســتفيد الحقيقــي ألي مــن البطاقــات التــي قــد يتــم إصدارهــا لــك 
ــب. ــًا لهــذا الطل وفق

تتكــون إســتمارة الطلــب هــذه مــن أربعــة )4( صفحــات. عنــد القيــام بالتوقيــع فــي هــذه الصفحــة 
مــن إســتمارة الطلــب ، أنــا / نحــن أفهم/نفهــم أنني/أننــا أتنازل/نتنــازل بــال رجعــة وبــدون قيــد أو 

شــرط عــن ضــرورة وضــع األحــرف األولــى لألســماء الخاصــة بنــا فــي كل صفحــة لهــذا الطلــب.

لقد قرأت وفهمت إتفاقية عضوية البطاقة على
www.americanexpress.com.sa/termsandconditions وأوافــق علــى االلتــزام بهــا. مــن 
ــع علــى إســتمارة الطلــب هــذه، أقــر بالموافقــة علــى الشــروط واألحــكام الخاصــة  خــالل التوقي
بالبطاقــة وعلــى تلقــي بيــان اإلفصــاح األولــي وموجــز عــن المنتــج و مبــادئ حمايــة العمــالء 

إلكترونيــًا.

  توقيع التفويض )طالب البطاقة الرئيسية(

 

 االسم

)يرجى  كتابته(

المنصب

توقيع التفويض

التاريخ                 اليوم                             الشهر                      السنة

توقيع

الطريقة التي ترغب       رسائل نصية       البريد اإللكتروني     كالهما                  ال أرغب
بالتواصل بها معك

الوقت المالئم لالتصال بك على الجوال أو الهاتف الثابت:

صباحًا                                مساًء

تتكــون إســتمارة الطلــب هــذه مــن أربــع )4( صفحــات. عنــد القيــام بالتوقيــع فــي هــذه الصفحــة مــن إســتمارة الطلــب ، أنــا / نحــن أفهم/نفهــم أنني/أننــا 
أتنازل/نتنــازل بــال رجعــة وبــدون قيــد أو شــرط عــن ضــرورة وضــع األحــرف األولــى لألســماء الخاصــة بنــا فــي كل صفحــة لهــذا الطلــب.
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