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إقرار الشركة

تتعهـــد الشـــركة الموضـــح اســـمها ادنـــاه )والمشـــار اليهـــا فيمـــا بعـــد بــ"الشـــركة"( بســـداد 
كافـــة المبالـــغ التـــي تصبـــح مســـتحقة الســـداد مـــن قبلهـــا فـــي تاريـــخ اســـتحقاق الدفـــع إلـــى 
أمريـــكان اكســـبريس الســـعودية )و المشـــار اليهـــا فيمـــا بعـــد بــ"نحـــن" أو "ضميـــر المتكلـــم" 
ــى  ــابات( علـ ــاب )الحسـ ــتخدام الحسـ ــي أو اسـ ــا فـ ــة لعضويتهـ ــة"( نتيجـ ــر الملكيـ أو "ضميـ
النحـــو الموضـــح فـــي كل كشـــف حســـاب شـــهري يصـــدر عـــن شـــركة أمريـــكان اكســـبريس 
الســـعودية، والـــذي يعـــد إشـــعارًا كامـــًا بـــأن تلـــك المبالـــغ أصبحـــت مســـتحقة وواجبـــة 
الدفـــع. وتكـــون نســـخ المايكروفيلـــم لإليصـــاالت التـــي يتـــم ارســـالها للشـــركة مـــن قبلنـــا 
والتـــي تثبـــت بـــأن األمـــوال مســـتحقة علـــى الشـــركة نتيجـــة الســـتخدام الحســـاب )الحســـابات( 
ـــن  ـــة ع ـــب هـــذه الوثيق ـــازل بموج ـــا ان الشـــركة تتن ـــة الشـــركة. كم ـــى مديوني ـــة عل ـــه قاطع بين
ـــورة ايصـــاالت  ـــم المذك ـــار نســـخ المايكروفيل ـــى اعتب ـــك وتوافـــق عل ـــى ذل ـــراض عل حـــق االعت
اصليـــة. يجـــب أن يتـــم توضيـــح عنـــوان الشـــركة فـــي نمـــوذج الطلـــب. توافـــق الشـــركة 
ـــة  ـــات األخـــرى فـــي المملكـــة العربي ـــة للمحاكـــم و الهيئ ـــر الحصري ـــة غي ـــة القضائي علـــى الوالي
المنازعـــات  لجنـــة تســـوية  الحصـــر  المثـــال ال  الســـعودية والتـــي تشـــمل علـــى ســـبيل 
المصرفيـــة و التمويليـــة فـــي البنـــك المركـــزي الســـعودي )ســـاما( وذلـــك فـــي كافـــة نواحـــي 
التزامـــات الشـــركة تجاهنـــا. كمـــا تتعهـــد الشـــركة أيضـــًا بااللتـــزام بالقـــرارات واألحـــكام واألوامـــر 
الصـــادرة فيمـــا يتعلـــق بســـداد المبالـــغ المســـتحقة لنـــا مـــن ِقبـــل الشـــركة، فضـــًا عـــن خســـائر 
األربـــاح الناتجـــة عـــن تأخـــر الشـــركة فـــي الســـداد باإلضافـــة إلـــى تحمـــل الرســـوم والمصاريـــف 
وأتعـــاب المحامـــاة. كمـــا تؤكـــد الشـــركة الفهـــم الكامـــل للمســـؤولية الجنائيـــة فـــي حـــال اعـــادة 
ـــه يحـــق  ـــه، وأن ـــك المســـحوب من ـــل البن ـــر مدفـــوع مـــن ِقب ـــا غي ـــم اصـــداره ألمرن أي شـــيك يت
لنـــا فـــي مثـــل هـــذه الحالـــة اتبـــاع اإلجـــراءات الجنائيـــة ضـــد الشـــركة. كمـــا تتعهـــد الشـــركة 
ـــا و/ ـــب و تفوضن ـــواردة فـــي اســـتمارة الطل ـــة وإكتمـــال ودقـــة وحقيقـــة المعلومـــات ال بصح

ـــل أو  ـــن باالتصـــال بالمصـــارف الخاصـــة بالشـــركة أو أي مصـــدر أخـــر قب ـــا المفوضي أو ممثلين
ـــا  ـــى المعلومـــات الازمـــة. مـــن حقن ـــك للحصـــول عل ـــب وذل ـــداد الطل فـــي أي وقـــت بعـــد اع
ـــا  ـــول لن ـــب ضمـــان مصرفـــي مقب ـــا فـــي طل ـــدرك الشـــركة أيضـــا بحقن ـــا ت ـــب كم رفـــض الطل
أو هامـــش نقـــدي )والـــذي يتـــم احتجـــازه كضمـــان إضافـــي ولـــن يتـــم اســـتخدامه مـــن أجـــل 
تســـوية الحســـاب( كشـــرط للموافقـــة علـــى الطلـــب. فـــي حـــال الموافقـــة علـــى الطلـــب ، 
تتعهـــد الشـــركة بتســـوية الرصيـــد الحالـــي علـــى الحســـاب فـــي تاريـــخ اســـتحقاق الدفـــع علـــى 

ـــو الموضـــح فـــي كل كشـــف حســـاب شـــهري.  النح

ــبيل  ــا وتشـــمل علـــى سـ ــات نطلبهـ ــأي معلومـ ــا بـ ــه علـــى تزويدنـ ــركة بموجبـ ــق الشـ توافـ
المثـــال ال الحصـــر إســـتمارات اعـــرف عميلـــك إلنشـــاء و/أو ادارة الحســـابات والتســـهيات 
لدينـــا وتحديـــث معلومـــات االتصـــال الخاصـــة بالشـــركة إذا كانـــت هنـــاك أي تغيـــرات، والتـــي 
قـــد يتـــم طلبهـــا مـــن قبلنـــا. كمـــا تفوضنـــا الشـــركة بالحصـــول علـــى وجمـــع المعلومـــات 
التـــي تعـــد الزمـــة فيمـــا يتعلـــق بالشـــركة وحســـاباتها وتســـهياتها لـــدى المقرضيـــن اآلخريـــن 
ــات  ــان للمعلومـ ــمة"( و بيـ ــة )"سـ ــات االئتمانيـ ــعودية للمعلومـ ــركة السـ ــال الشـ ــن خـ مـ
ـــم”(، واإلفشـــاء  ـــم ألمـــن المعلومـــات )“عل ـــًا مـــن خـــال شـــركه العل ـــة،  وإلكتروني االئتماني
ـــى أي  ـــل أو إل ـــى وكاالت التحصي ـــم أو إل ـــان أو عل ـــى ســـمة أو بي ـــك المعلومـــات  إل عـــن تل

ـــزي الســـعودي.  ـــك المرك ـــل البن ـــرى معتمـــدة مـــن قب ـــة أخ جه

سيشـــكل الطلـــب وجميـــع المســـتندات الداعمـــة جـــزءًا ال يتجـــزأ مـــن اتفاقيـــة حســـاب الســـفر 
للشـــركات. وســـتكون تلـــك الوثائـــق ملـــك لنـــا حتـــى لـــو تـــم رفـــض الطلـــب أو تـــم إغـــاق 

ـــا.  حســـاب الشـــركة معن

بيانات الشركة
 اسم الشركة

 رقم السجل التجاري
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الموحد

معرف الكيانات 
القانونية

 تاريخ االتفاقية
 

معلومات حساب السفر للشركات 

رسوم التحصيل‡1.99%هامش المرابحة*

150 ريال سعودي 
للحسابات ذات 

المدفوعات المتأخرة 
لمدة 90 يوم أو أكثر.

رسوم إعادة 
الشيك‡

150 ريال 
سعودي 

 رسوم طلب كشف الحساب
)ألكثر من ثاثة أشهر(‡

 40 ريال سعودي
)لكل كشف(

رسوم استرجاع 
الرصيد 

االئتماني‡

100 ريال 
سعودي 

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

50 ريال سعودي لكل 
عملية معترض عليها

* يعد حساب السفر للشركات منتجًا مبني على هيكل التدوير ويتوافق مع أحكام الشريعة 
اإلسامية. على الرغم من أن الشركة لن تقوم بدفع فوائد تحت أي ظرف، إال أنه يتعين علي 
الشركة دفع هامش المرابحة بنسبة 1.99 % شهريًا كما هو موضح في الجدول أعاه. باإلضافة 

إلى هامش المرابحة، قد نقوم بتحميل الشركة رسوم تحصيل بالسعر المحدد في الملحق "أ" من 
اتفاقية حساب السفر للشركات إذا تأخر سداد حسابك لمدة 3 شهور أو أكثر.

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

السائدة. ال يخضع رسم هامش المرابحة لضريبة القيمة المضافة المحددة في هذه االتفاقية. 

الشروط األكثر أهمية التفاقية حساب السفر للشركات 

ـــوارد  ـــي ال ـــد االلكترون ـــق البري • ســـيتم إرســـال كشـــف حســـاب شـــهري عـــن طري
ــاء الحســـاب و/أو عـــن طريـــق خدمـــات أون اليـــن  للشـــركة فـــي نمـــوذج إنشـ
الحالـــي  الرصيـــد  حســـاب  كشـــف  كل  يبيـــن  للشـــركات.  الســـفر  لحســـاب 
المســـتحق علـــى الشـــركة. ويتوجـــب علـــى الشـــركة ســـداد كامـــل المبلـــغ 

المســـتحق الدفـــع  كل شـــهر فـــي تاريـــخ اســـتحقاق الدفـــع. 

الشـــريعة  أحـــكام  مـــع  متوافقـــَا  منتجـــَا  للشـــركات  الســـفر  حســـاب  يعـــد   •
اإلســـامية. علـــى الرغـــم مـــن أن الشـــركة لـــن تقـــوم بدفـــع فوائـــد، إال 
أنـــه يتعيـــن علـــي الشـــركة دفـــع هامـــش المرابحـــة عنـــد تســـوية الجـــزء غيـــر 
المدفـــوع مـــن كشـــف الرصيـــد الحالـــي بعـــد تاريـــخ اســـتحقاق الدفـــع ، مـــن 

خـــال عائـــدات المبيعـــات مـــن عمليـــة المرابحـــة.   

• ســـوف يتـــم منـــح فتـــرة ســـماح مدتهـــا 25 يومـــًا كحـــد أقصـــى لتســـوية المبلـــغ 
المســـتحق. كمـــا ســـوف يتـــم توضيـــح تاريـــخ اســـتحقاق الدفـــع فـــي كشـــف 
الحســـاب. وفـــي حالـــة عـــدم اســـتام الحـــد األدنـــى المســـتحق فـــي وقتـــه 
المحـــدد وفقـــًا لتاريـــخ اســـتحقاق الدفـــع، قـــد يتـــم تعليـــق الحســـاب حتـــى 

اســـتام المبلـــغ. 

• نحتفـــظ بحـــق تقديـــم معلومـــات االئتمـــان المتعلقـــة بالشـــركة الـــى الشـــركة 
الســـعودية للمعلومـــات االئتمانيـــة )"ســـمة"( علـــى أســـاس دوري. تعكـــس 
آخـــر كشـــف حســـاب، وتشـــمل المعلومـــات  المعلومـــات المقدمـــة حالـــة 
المتعلقـــة بكـــون الحســـاب منتظـــم أو متأخـــر فـــي الســـداد. ولتجنـــب أي 
ـــدى الشـــركة الســـعودية للمعلومـــات  ـــى الشـــركة ل ـــخ ائتمانـــي ســـلبي عل تاري
ـــغ المســـتحق علـــى  ـــة، علـــى الشـــركة المحافظـــة علـــى تســـديد المبل االئتماني

الحســـاب فـــي تاريـــخ اســـتحقاق الدفـــع. 

ـــازع عليهـــا" يجـــب  • فـــي حـــال ماحظـــة أي "خطـــأ بكشـــف الحســـاب/معاملة متن
ــور علـــى أال  ــة علـــى الفـ ــال موثقـ ــائل اتصـ ــر وسـ ــا عبـ ــركة إخطارنـ علـــى الشـ
يتجـــاوز ذلـــك شـــهرًا واحـــدًا مـــن تاريـــخ كشـــف الحســـاب علـــى أي حـــال. ويعنـــي 
ـــم إدخالهـــا  ـــة ت ـــازع عليهـــا" أي معامل "الخطـــأ بكشـــف الحســـاب/المعاملة المتن

ـــي.  ـــد اإلجمال ـــى خطـــأ فـــي الرصي ـــى حســـاب الشـــركة وأدت إل عل

• عدم االلتزام بأحكام هذه االتفاقية قد يؤدي إلى: 

الغاء/تعليق حسابكم بدون إخطار من ِقبلنا.. 1
خفض الحدود االئتمانية بدون اخطار من ِقبلنا.. 2
الــــتأثير ســـلبًا علـــى ســـجل االئتمـــان الخـــاص بالشـــركة وقـــدرة الشـــركة علـــى . 3

الحصـــول علـــى تســـهيات ائتمانيـــة جديـــدة.  
التقاضي في حال عدم سداد المستحقات. . 4
زيادة العبىء المالي على الشركة نتيجة للرسوم والنفقات.. 5

ــفر  ــاب السـ ــة حسـ ــريان اتفاقيـ ــاء سـ ــة أثنـ ــج الحمايـ ــر برنامـ ــوم بتوفيـ ــد نقـ • قـ
للشـــركات، حيـــث نقـــدم برنامـــج الحمايـــة كميـــزة إضافيـــة للخدمـــات التـــي 
ـــة  ـــك عملي ـــة، بمـــا فـــي ذل ـــل الحماي ـــا. وســـوف نقـــوم بكشـــف تفاصي نقدمه
ـــى  ـــرف عل ـــن المســـتفيدين، للتع ـــض بي ـــع التعوي ـــد المســـتفيدين وتوزي تحدي

الشـــروط وأحـــكام الحمايـــة يرجـــى زيـــارة الموقـــع 

• ســـوف يتـــم مراجعـــة وتحديـــث وتعديـــل اتفاقيـــة حســـاب الســـفر للشـــركات 
ــار  ــم إخطـ ــم تقديـ ــوف يتـ ــا، وسـ ــن قبلنـ ــكل دوري مـ ــد وبشـ ــب واحـ ــن جانـ مـ
مدتـــه 30 يومـــًا )60 يومـــًا فـــي حالـــة تغييـــر الرســـوم ورســـوم الخدمـــات( 

ــذ. ــز التنفيـ ــا حيـ ــل دخولهـ ــركة قبـ للشـ

التوقيع
)الشخص المفوض(

إسم
الشخص المفوض

تاريخ التوقيع
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