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إقرار الشركة

بعد                           فيما  إليه  )واُلمشار  أدناه  اسمها  الموضح  الشركة  تتعهد 
السداد  مستحقة  تصبح  التي  المبالغ  كافة  بسداد  "الشركة"(  بـ 
إكسبريس  أمريكان  شركة  إلى  الدفع  استحقاق  تاريخ  في  ِقبلها  من 
المتكلم"  أو "ضمير  "نحن"  ب  بعد  فيما  إليها  )والُمشار  السعودية 
البطاقة  استخدام  أو  في  لعضويتها  نتيجة  الملكية"(  "ضمير  أو 
شهري  حساب  كشف  كل  في  الموضح  النحو  على  )البطاقات( 
إشعارًا  يعد  والذي   ، السعودية  إكسبريس  أمريكان  شركة  عن  يصدر 
نسخ  وتكون  الدفع.  وواجبة  أصبحت مستحقة  المبالغ  تلك  بأن  كاماًل 
والتي  ِقبلنا  للشركة من  إرسالها  يتم  التي  المايكروفيلم لإليصاالت 
الشركة  الستخدام  نتيجة  الشركة  على  مستحقة  األموال  بأن  تثبت 
للبطاقة )البطاقات( بينة قاطعة على مديونية الشركة. كما أن الشركة 
وتوافق  ذلك  على  االعتراض  حق  عن  الوثيقة  هذه  بموجب  تتنازل 
أن  يجب  أصلية.  إيصاالت  المذكورة  المايكروفيلم  نسخ  اعتبار  على 
على  الشركة  توافق  الطلب.  نموذج  في  الشركة  عنوان  توضيح  يتم 
الوالية القضائية غير الحصرية أو الهيئات األخرى في المملكة العربية 
الفصل  لجنة  الحصر  ال  المثال  على سبيل  والتي تشمل  السعودية، 
السعودي  المركزي  البنك  في  التمويلية  والمنازعات  المخالفات  في 
كما  تجاهنا.  الشركة  التزامات  نواحي  كافة  في  وذلك  )"ساما"(، 
الصادرة  واألوامر  واألحكام  بالقرارات  بااللتزام  أيضًا  الشركة  تتعهد 
فضاًل  الشركة،  ِقبل  من  لنا  المستحقة  المبالغ  بسداد  يتعلق  فيما 
إلى  باإلضافة  السداد  الشركة في  تأخر  الناتجة عن  األرباح  عن خسائر 
تحمل الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. كما تؤكد الشركة الفهم 
الكامل للمسؤولية الجنائية في حال إعادة أي شيك يتم إصداره ألمرنا 
مثل  في  لنا  يحق  وأنه  منه،  المسحوب  البنك  ِقبل  من  مدفوع  غير 
الشركة  تتعهد  كما  الشركة.  ضد  الجنائية  اإلجراءات  اتباع  الحالة  هذه 
بصحة وإكتمال ودقة وحقيقة المعلومات الواردة في طلب اإلنضمام 
وتفوضنا و/أو ممثلينا المفوضين باالتصال بالمصارف الخاصة بك أو 
أي مصدر آخر قبل أو في أي وقت بعد إعداد الطلب وذلك للحصول 
احتفاظنا  استيعاب  بحسن  الشركة  نوصي  الالزمة.  المعلومات  على 
طلب  في  بحقنا  احتفاظنا  أيضًا  تدرك  كما  طلبها،  رفض  في  بالحق 
احتجازه  يتم  )والذي  نقدي  هامش  أو  لنا  مقبول  مصرفي  ضمان 
كضمان إضافي ولن يتم استخدامه من أجل تسوية حساب بطاقتك( 
طلبك،  على  الموافقة  حال  في  الطلب.  على  للموافقة  كشرط 
تتعهد الشركة بتسوية الرصيد الحالي على بطاقة حسابها في تاريخ 

استحقاق الدفع على النحو الموضح في كل كشف حساب شهري. 

سداد  مسؤولية  وحدك  تتحمل  الشركة،  مسؤولية  اتفاقية  حالة  في 
الهوية  إثبات  نسخ  أن  الشركة  تؤكد  البطاقة.  على  المتكبدة  الرسوم 
والوثائق المقدمة مع الطلب وطلبات العامل هي نسخ طبق األصل 

من المستندات األصلية.

وتشمل  نطلبها  معلومات  بأي  تزويدنا  على  بموجبه  الشركة  توافق 
و/أو  إلنشاء  عميلك  اعرف  إستمارات  الحصر  ال  المثال  سبيل  على 
الشخصية  المعلومات  وتحديث  لدينا  وتسهيالتك  حساباتك  إدارة 
الخاصة بالشركة إذا كانت هناك أي تغييرات، والتي قد يتم طلبها من 
قبلنا، كما تفوضنا الشركة بالحصول على وجمع المعلومات التي تعد 
المقرضين  لدى  وتسهيالتها  وحساباتها  بالشركة  يتعلق  فيما  الزمة 
اآلخرين من خالل الشركة السعودية للمعلومات االئتمانية )"سمة"( 
و بيان للمعلومات االئتمانية، والكترونّيًا من خالل شركه العلم ألمن 

)سمة(  إلى  المعلومات  تلك  عن  واإلفشاء  )"علم"(،  المعلومات 
أخرى  جهة  أي  إلى  أو  لدينا  التحصيل  وكاالت  إلى  أو  علم  أو  بيان  أو 

معتمدة من ِقبل البنك المركزي السعودي. 

سيشكل الطلب وجميع المستندات الداعمة جزءًا ال يتجزأ من اتفاقية 
عضو البطاقة. وستكون تلك الوثائق ملكيتنا حتى لو تم رفض طلب 

العضوية أو تم إغالق حساب بطاقة الشركة معنا.

بيانات الشركة
 اسم الشركة

 رقم السجل التجاري
 

الرقم الوطني الموحد

معرف الكيانات القانونية

 تاريخ االتفاقية
 

يتكون بيان اإلفصاح األولي هذا من ثالثة )3( صفحات. عند القيام 
بالتوقيع في الصفحة األولى من إستمارة الطلب ، أنا / نحن أفهم/
عن  شرط  أو  قيد  وبدون  رجعة  بال  أتنازل/نتنازل  أنني/أننا   نفهم 
صفحة  كل  في  بنا  الخاصة  لألسماء  األولى  األحرف  وضع  ضرورة 

لهذا الطلب

بيانات البطاقة
رسوم اإلشترك السنوي‡

375 ريال سعودي / 100 دوالر أمريكي أو وفقًا 
لقائمة تحديد الرسوم لدى أمريكان إكسبريس

2.5%هامش المرابحة*

150 ريال سعودي أو 40 دوالر أمريكي عن كل رسم التحصيل‡
شهر للحسابات المتأخرة لمدة 3 أشهر أو أكثر

75 ريال سعودي أو 20 دوالر أمريكيرسم السحب النقدي )لكل معاملة(‡

2.75% رسم تحويل العملة األجنبية لعملة البطاقة‡

150 ريال سعودي أو 40 دوالر أمريكيرسم إعادة الشيك‡

40 ريال سعودي أو 10 دوالر أمريكي )لكل رسم طلب كشف الحساب )ألكثر من ثالثة أشهر(‡
كشف حساب(

100 ريال سعودي أو 27 دوالر أمريكيرسم استرجاع الرصيد االئتماني‡

150 ريال سعودي أو 40 دوالر أمريكيرسم رفض خدمة القيد المباشر‡

 رسم معاملة الخالفات
50 ريال سعودي أو 13.33 دوالر أمريكي)للخالفات غير الصحيحة فقط(‡

375 ريال سعودي أو 100 دوالر أمريكيرسم الدفعات خارج المملكة العربية السعودية‡

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

أو المسروقة‡
100 ريال سعودي أو 27 دوالر أمريكي

 رسم عضوية برنامج
Membership Rewards )اختياري(**،‡

187.5 ريال سعودي أو 50 دوالر أمريكي 
للحساب

بطاقة أمريكان إكسبريس® للشركات
التزام الشركة - بيان اإلفصاح األولي

 AMX-1617-18-05-06-20 الرقم المرجعي لفتوى بطاقات أمريكان إكسبريس اإلعتمادية
AMX-1617-18-05-06-20-01 الرقم المرجعي لفتوى بطاقات أمريكان إكسبريس للشركات
رقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة لشركة أمريكان إكسبريس السعودية: 300000606800003
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قبـــل تاريـــخ اســـتحقاق الدفـــع، كمـــا هـــو مبيـــن علـــى كل فاتـــورة شـــهرية.

تتوافـــق البطاقـــة مـــع أحـــكام الشـــريعة اإلســـالمية وتمتثـــل لنظـــام   

ـــد تحـــت  ـــن تقـــوم بدفـــع فوائ ـــى الرغـــم مـــن أن الشـــركة ل ـــورق. عل الت

أي ظـــرف، إال أنـــه يتعيـــن علـــى الشـــركة دفـــع هامـــش المرابحـــة 

عنـــد تســـوية المبالـــغ الغيـــر مدفوعـــة للرصيـــد الحالـــي فـــي كشـــف 

الحســـاب بعـــد تاريـــخ اســـتحقاق الســـداد، مـــن خـــالل عائـــدات مبيعـــات 

نقـــوم  قـــد  المرابحـــة،  هامـــش  علـــى  وعـــالوة  المرابحـــة.  عمليـــة 

بتحميـــل الشـــركة رســـوم تحصيـــل والموضحـــة فـــي الملحـــق "أ" فـــي 

اتفاقيـــة عضـــو البطاقـــة، إذا تأخـــر ســـداد البطاقـــة لمـــدة 3 أشـــهر أو 

ـــر. أكث

فـــي حالـــة إفـــالس الشـــركة، يجـــب دفـــع المبالـــغ المســـتحقة علـــى   

ــور. ــى الفـ ــاص علـ ــركة الخـ ــاب الشـ حسـ

ج- ســـوف يتـــم منـــح فتـــرة ســـماح مدتهـــا 25 يومـــًا كحـــد أقصـــى 

لتســـوية الرصيـــد الحالـــي، كمـــا ســـوف يتـــم توضيـــح تاريـــخ اســـتحقاق 

ــغ  ــتالم المبلـ ــدم اسـ ــة عـ ــي حالـ ــاب. وفـ ــف الحسـ ــي كشـ ــع فـ الدفـ

المســـتحق فـــي وقتـــه المحـــدد وفقـــًا لتاريـــخ اســـتحقاق الدفـــع، قـــد 

ــاب حتـــى اســـتالم المبلـــغ. يتـــم تعليـــق الحسـ

نقـــدم معلومـــات االئتمـــان المتعلقـــة بالشـــركة للشـــركة الســـعودية   

للمعلومـــات االئتمانيـــة )ســـمة( علـــى أســـاس دوري. كمـــا تعكـــس 

وتشـــمل  حســـاب،  كشـــف  آخـــر  حالـــة  المقدمـــة  المعلومـــات 

المعلومـــات المتعلقـــة بكـــون حســـاب البطاقـــة منتظـــم أو متأخـــر 

ــركة  ــدى الشـ ــلبي لـ ــي سـ ــخ ائتمانـ ــب أي تاريـ ــداد. ولتجنـ ــي السـ فـ

ـــة، علـــى الشـــركة أن تحافـــظ علـــى  الســـعودية للمعلومـــات االئتماني

تســـديد المبلـــغ المســـتحق علـــى حســـابها فـــي تاريـــخ اســـتحقاق 

ــع. الدفـ

ــازع  ــة متنـ ــاب/ معاملـ ــأ بكشـــف الحسـ ــركة أي "خطـ إذا الحظـــت الشـ  

عليهـــا" يجـــب علـــى الشـــركة إخطارنـــا عبـــر وســـائل اتصـــال موثقـــة 

تاريـــخ  مـــن  واحـــدًا  شـــهرًا  ذلـــك  يتجـــاوز  أال  علـــى  الفـــور  علـــى 

كشـــف الحســـاب علـــى أي حـــال. ويعنـــي "الخطـــأ بكشـــف الحســـاب/ 

المعاملـــة المتنـــازع عليهـــا" أي معاملـــة تـــم إدخالهـــا علـــى الحســـاب 

وأدت إلـــى خطـــأ فـــي الرصيـــد اإلجمالـــي.

قـــد نقـــوم بتوفيـــر برنامـــج الحمايـــة أثنـــاء ســـريان االتفاقيـــة، حيـــث   

نقـــدم برنامـــج الحمايـــة كميـــزة إضافيـــة للخدمـــات التـــي نقدمهـــا 

ــك  ــي ذلـ ــا فـ ــة، بمـ ــل الحمايـ ــوم بكشـــف تفاصيـ ــوف نقـ ــك. وسـ لـ

عمليـــة تحديـــد المســـتفيدين وتوزيـــع التعويـــض بيـــن المســـتفيدين، 

 للتعريـــف علـــى الشـــروط وأحـــكام الحمايـــة يرجـــى زيـــارة الموقـــع

h t t p s : / / w w w . a m e r i c a n e x p r e s s . c o m . s a / a r /

t e r m s a n d c o n d i t i o n s

ـــات الســـحب النقـــدي رســـم الســـحب النقـــدي  د- تســـتقطب كافـــة عملي

بالســـعر الموضـــح فـــي جـــدول بيانـــات البطاقـــة. ســـوف يتـــم تحميـــل 

ـــة  ـــى حســـاب الشـــركة باإلضاف ـــورة عل هـــذه الرســـوم وتقييدهـــا بفات

ـــذي تـــم ســـحبه.  ـــغ ال إلـــى المبل

ــد  ــة قـ ــذه االتفاقيـ ــكام هـ ــزام بأحـ ــدم االلتـ ــة أن عـ ــى مالحظـ هــــ- يرجـ

ــى:  ــؤدي إلـ يـ

إلغـــاء/ تعليـــق بطاقـــة الشـــركة أو البطاقـــات اإلضافيـــة بـــدون . 1

ــا. ــن ِقبلنـ ــار مـ إخطـ

تعد البطاقة منتجَا متوافقَا مع أحكام الشريعة اإلسالمية. على الرغم من أنك لن تقوم بدفع فوائد تحت أي ظرف،    *
إال أنه يتعين عليك دفع هامش المرابحة بنسبة 2.5% شهريًا كما هو موضح في الجدول أعاله. باإلضافة إلى هامش 
المرابحة، قد نقوم بتحميلك رسوم تحصيل بالسعر المحدد في الملحق "أ" من اتفاقية عضو البطاقة إذا تأخر سداد 

بطاقتك لمدة 3 شهور أو أكثر.  

إن االشتراك في برنامج Membership Rewards اختياريًا ويمكن إلغاؤه في أي وقت بموجب إخطار وكالء خدمات    **
الشركات الخاصين بنا.

سيتم فرض ضريبة القيمة المضافة استنادَا إلى القوانين الضريبية السارية باإلضافة إلى الرسوم المذكورة أعاله.   ‡
يخضع معدل ضريبة القيمة المضافة للتغيير بناًء على قوانين الضرائب السائدة. ال يتم احتساب ضريبة القيمة 

المضافة على رسوم هامش المرابحة المحددة في هذه االتفاقية.

الشروط األكثر أهمية التفاقية عضو البطاقة

 أ- كافـــة القيـــود )بمـــا فـــي ذلـــك الســـحوبات النقديـــة(، التـــي يتـــم 

تحميلهـــا علـــى حســـابك بعمـــالت غيـــر العملـــة التـــي يصـــدر بهـــا 

ـــة التـــي تصـــدر  كشـــف حســـاب بطاقتـــك ســـيتم تحويلهـــا إلـــى العمل

ـــن المنطبقـــة خـــالف  ـــب القواني ـــم تتطل ـــا ل ـــورة حســـابك. وم ـــا فات به

ذلـــك فإنـــه يتـــم اســـتخدام أســـعار تحويـــل محـــددة )الشـــبكة العالميـــة( 

اســـتنادًا إلـــى األســـعار الســـائدة بيـــن المصـــارف التـــي يتـــم اختيارهـــا 

مـــن المصـــادر المعتـــادة فـــي المجـــال المصرفـــي كمـــا هـــي عليـــه 

ـــم  ـــة . ســـوف يت ـــخ إجـــراء العملي ـــذي يســـبق تاري فـــي يـــوم العمـــل ال

إضافـــة ســـعر صـــرف العمـــالت األجنبيـــة علـــى النحـــو الموضـــح 

بالجـــدول أدنـــاه أو علـــى النحـــو المعـــدل مـــن ِقبلنـــا مـــن حيـــن آلخـــر 

علـــى المبلـــغ المحـــول مـــن ِقبـــل الجهـــة المصـــدرة للبطاقـــة وهـــي 

ـــكان إكســـبريس الســـعودية. يتـــم التحويـــل فـــي التاريـــخ  شـــركة أمري

الـــذي يتـــم فيـــه تجهيـــز العمليـــة  والـــذي قـــد ال يكـــون هـــذا نفـــس 

التاريـــخ الـــذي جـــرت فيـــه العمليـــة حيـــث يعتمـــد ذلـــك علـــى الوقـــت 

الـــذي تـــم فيـــه تقديـــم المعاملـــة إلـــى الشـــبكة العالميـــة. وقـــد 

تختلـــف أيضـــًا أســـعار الصـــرف وفقـــًا لذلـــك. وفـــي وقـــت التحويـــل 

ــر  ــم بعمـــالت غيـ ــي تتـ ــة  المعامـــالت التـ ــل كافـ ــم تحويـ ــوف يتـ سـ

الـــدوالر األمريكـــي أواًل إلـــى الـــدوالر األمريكـــي قبـــل تحويلهـــا إلـــى 

ـــم  ـــي يت ـــغ الت ـــا المبال ـــورة الحســـاب. أم ـــا فات ـــي تصـــدر به ـــة الت العمل

تحويلهـــا مـــن قبـــل أطـــراف أخـــرى مســـتقلة، فـــإن الفواتيـــر تصـــدر 

فيهـــا وفقـــًا ألســـعار هـــذه األطـــراف. مـــدرج أدنـــاه مثـــال توضيحـــي 

لذلـــك:

عملية السحب النقدي* عملية الشراء*الوصف

100 يورو100 يوروقيمة العملية 

 معدل تحويل الدوالر األمريكي/
اليورو المفترض 

1 يورو = 1.05 دوالر 
1 يورو = 1.05 دوالر أمريكيأمريكي

105 دوالر أمريكي105 دوالر أمريكيما يعادلها بالدوالر األمريكي 

2.8٩ دوالر أمريكي2.8٩ دوالر أمريكيرسم تحويل العملة %2.75

107.8٩ دوالر أمريكي107.8٩ 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

404.5٩ ريال سعودي404.5٩ ريال سعوديقيمة العملية كاملة بالريال السعودي

رسم الدفعة المقدمة النقدية )مقيد 
 20 دوالر أمريكيغير مطبقبشكل منفصل على كشف حسابك(

أو 75 ريال سعودي

قيمة العملية كاملة شاملة لرسم 
 127.8٩ دوالر أمريكيغير مطبقالدفعة المقدمة النقدية

أو 47٩.5٩ ريال سعودي

* ال يشمل المثال التوضيحي أعاله ضريبة القيمة المضافة

ــن  ــابها عـ ــهري بحسـ ــاب شـ ــف حسـ ــركة كشـ ــى الشـ ــل إلـ ــوف نرسـ ب- سـ

ـــق  ـــب و/أو عـــن طري ـــوارد فـــي نمـــوذج الطل ـــي ال ـــد اإللكترون ـــق البري طري

علـــى  يتوجـــب  أنـــه  يرجـــى مالحظـــة  للشـــركات.  اليـــن  أون  خدمـــات 

الشـــركة تســـوية كامـــل المبلـــغ المســـتحق الدفـــع علـــى حســـاب البطاقـــة 
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الخطوة الثالثة:

فـــي حالـــة عـــدم التوصـــل إلـــى حـــل, فمـــن الممكـــن التواصـــل مباشـــرة مـــع 

الجهـــة الرقابيـــة - ســـاما عبـــر ســـاما تهتـــم

التزامنا معكم:

نحن نضمن لكم أن يتم الرد على إستفســـاراتكم في الوقت المحدد وســـوف 

نقـــوم بإرســـالها إلـــى القســـم المختـــص إلجـــراء التحقيقـــات الالزمـــة وســـيتم 

إبالغـــك بالفتـــرة الزمنيـــة الالزمـــة للمعالجـــة والـــرد )تـــم تحديـــد ســـقف زمنـــي ال 

يتجـــاوز الــــ 10 أيـــام عمـــل(. أمـــا فـــي حالـــة عـــدم قدرتنـــا على اإلســـتجابة للشـــكاوى 

فـــي الوقـــت المحـــدد، فســـيتم إفادتـــك بتفاصيلهـــا ضمـــن هـــذه المهلـــة و 

تزويـــدك بالزمـــن التقديـــري الـــالزم. تشـــمل اتفاقيـــة عضـــو البطاقـــة الشـــروط 

ــا  التفصيليـــة والتـــي تحكـــم اســـتخدام البطاقـــة والمتاحـــة علـــى موقعنـ

كمـــا   .www.americanexpress.com.sa/ar/termsandconditions

ـــة  ـــة موافق ـــات( بمثاب ـــة )البطاق ـــى أو اســـتخدام البطاق ـــع عل ـــد التوقي يع

رســـمية علـــى االتفاقيـــة المذكـــورة. ســـوف يتـــم مراجعـــة وتحديـــث 

وتعديـــل اتفاقيـــة عضـــو البطاقـــة مـــن جانـــب واحـــد وبشـــكل دوري مـــن 

ـــة  ـــا، وســـوف يتـــم تقديـــم إخطـــار مدتـــه 30 يومـــًا )٦0 يومـــًا فـــي حال قبلن

ــز التنفيـــذ.  ــا حيـ ــات( لكـــم قبـــل دخولهـ ــر الرســـوم أو رســـوم الخدمـ تغييـ

ــى  ــا علـ ــى صفحتنـ ــرة علـ ــدار متوفـ ــخة إصـ ــدث نسـ ــوي أحـ ــوف تحتـ وسـ

ــارية  ــتعتبر سـ ــبكة اإلنترنـــت علـــى أي تعديـــل )تعديـــالت( والتـــي سـ شـ

ـــًا بعـــد انتهـــاء مـــدة اإلخطـــار  المفعـــول وداخـــل حيـــز التنفيـــذ الكامـــل تلقائي

واســـتبدال وتعليـــق الحكـــم )األحـــكام( الســـابقة ســـواًء الـــواردة فـــي 

اتفاقيـــة عضـــو البطاقـــة بالصيغـــة المكتوبـــة المرفقـــة مـــع البطاقـــة 

)البطاقـــات( عنـــد تســـليمها لكـــم أو عنـــد عرضهـــا ســـابقًا علـــى هـــذه 

الصفحـــة علـــى شـــبكة اإلنترنـــت، كمـــا أن اســـتخدام أو االحتفـــاظ بالبطاقـــة 

)البطاقـــات( بعـــد مـــدة اإلخطـــار ســـوف يعتبـــر بمثابـــة موافقـــة رســـمية 

مطلقـــة مـــن طرفكـــم علـــى اتفاقيـــة عضـــو البطاقة.سيشـــكل الطلـــب 

وجميـــع المســـتندات الداعمـــة جـــزءًا ال يتجـــزأ مـــن اتفاقيـــة عضـــو البطاقـــة 

وســـيكون ملكيتنـــا حتـــى لـــو تـــم رفـــض طلـــب العضويـــة أو تـــم إغـــالق 

حســـاب البطاقـــة معنـــا.

بيانات االتصال بخدمات الشركات

بطاقات الشركات وأصحاب األعمال: 0004 440 800

من خارج المملكة العربية السعودية: ٦٦٦1 2٩2 11 ٩٦٦+
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خفض الحدود االئتمانية بدون إخطار من ِقبلنا.. 2

التأثيـــر ســـلبًا علـــى ســـجل مكتـــب االئتمـــان الخـــاص بالشـــركة . 3

وقدرتهـــا علـــى الحصـــول علـــى تســـهيالت ائتمانيـــة جديـــدة. 

التقاضي في حال عدم سداد المستحقات. . 4

زيادة العبئ المالي على الشركة نتيجة للرسوم والنفقات. . 5

الخســـائر الماليـــة نتيجـــة  العمليـــات غيـــر المفوضـــة بســـبب عـــدم . ٦

ـــاع أو ســـرقة البطاقـــة علـــى الفـــور. إبـــالغ الشـــركة عـــن ضي

و- إنهاء اإلتفاقية

يمكـــن إنهـــاء هـــذه اإلتفاقيـــة فـــي أي وقت وذلـــك بأن تعيـــد إلينا  أ . 

الشـــركة كافـــة البطاقـــات التـــي زودت بهـــا وإخطارنـــا عبـــر وســـائل 

اتصـــال موّثقـــة حيـــث تطلـــب بموجبهـــا إنهاء هـــذه اإلتفاقيـــة.  ال 

يمكننـــا إنهـــاء هـــذه االتفاقيـــه إال عندما تكون الشـــركة قد ســـددت 

جميـــع المبالـــغ التـــي يديـــن بها عضـــو البطاقـــة لنا. 

ب . نحتفـــظ بحقنـــا فـــي إنهـــاء هـــذه اإلتفاقية فـــي أي وقـــت بإعطاء 

إشـــعار فـــوري. وكبديل لذلـــك، يمكننا تقييد اســـتخدام البطاقة عند 

إنهـــاء االتفاقيـــة، ويجب عليها أن تســـدد لنـــا كافة المبالـــغ المدينة 

في حســـابها والتي تشـــمل العمليـــات والســـحوبات النقدية التي 

تـــم الســـماح بها ولكـــن لم يتـــم خصمها بعد من حســـابك.

ج. باســـتثناء مـــا تنـــص عليـــه المـــادة )14 ب( مـــن إتفاقيـــة عضويـــة 

البطاقة، فســـوف تبقى الشـــركة مســـؤولة عن كافـــة العمليات أو 

العمليـــات غيـــر المفوضـــة التـــي تتم فيمـــا يتعلق بالحســـاب.

د. لـــدى الشـــركة الحـــق في إلغـــاء اإلتفاقيـــة ودون تحمل أي رســـوم 

فـــي غضـــون 10 أيام من إســـتالم البطاقة/البطاقـــات إال إذا فعلت 

البطاقات.

ز- إجراءات الشكاوى والمقترحات

مالحظاتكـــم  ارســـال  لكـــم  ليتســـنى  الالزمـــة  اإلجـــراءات  بإنشـــاء  قمنـــا 

التاليـــة: اإلجـــراءات  باتبـــاع  وذلـــك   ، واقتراحاتكـــم 

الخطوة األولى: 

إذا كانـــت لديكـــم أيـــة مالحظـــات أو شـــكاوى، فـــأن موظفـــي خدمـــة العمـــالء 

ـــر  ـــا عب مدربيـــن ومجهزيـــن للتعامـــل مـــع استفســـارك و بإمكانـــك التواصـــل معن

ـــة: ـــدى الوســـائل التالي إح
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كمـــا يمكننـــا خدمتكـــم فـــي فـــروع أمريـــكان إكســـبريس الســـعودية فـــي الريـــاض 

و جـــدة و الظهـــران.

الخطوة الثانية :

إذا لـــم تتـــم معالجـــة المســـألة، فبإمكانـــك التواصـــل مـــع مديـــر قســـم شـــكاوى 

العمـــالء عبـــر البريـــد اإللكترونـــي الموضـــح أدنـــاه:

Complaintsmanager@americanexpress.com.sa

يمكنكم ايضًا التواصل عبر البريد على العنوان التالي: 

عناية مدير قسم شكاوى العمالء

أمريكان إكسبريس السعودية

ص. ب. ٦٦24

الرياض 11452

CORPORATE TRAVEL ACCOUNT
THE AMERICAN EXPRESS
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