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بطاقة �ساب �أمريكان �إك�سربي�س ® لل�شركات

بيان الإف�صاح الأويل - املوظف

www.americanexpress.com.sa +966 11 292 6661:اأمريكان اإك�صبري�ض ال�صعودية. �ض.ب 6624، الريا�ض 11452، المملكة العربية ال�صعودية. هاتف: 0004 440 800, من خارج المملكة



 اإقرار من قبل مقدم الطلب

اأتقدم اأنا، المتقدم بطلب للح�صول على بطاقة ال�صركات، بموجبه اإلى �صركة اأمريكان اإك�صبري�ض 
ال�صعودية للح�صول على بطاقة �صاب اأمريكان اإك�صبري�ض لل�صركات. واأوافق على اللتزام بال�صروط 

والأحكام التي �صوف ترافق بطاقة ال�صركات بموجب اإ�صدارها. واأ�صهد باأن المعلومات المقدمة 
دعمًا لطلبي هي معلومات �صحيحة ودقيقة. كما اأنني اأتفهم واأوافق على اأنني �صاأ�صبح م�صوؤوًل 

منفردًا اأو مجتمعًا عن كافة الر�صوم المتكبدة على بطاقة ال�صركات ال�صادرة ل�صالحي في حال 
�صدور البطاقة بموجب اتفاقية الم�صوؤولية الجماعية. كما اأوافق بموجبه على تزويد اأمريكان 

اإك�صبري�ض ال�صعودية باأي معلومات تطلبها في �صبيل اإن�صاء و/اأو اإدارة ح�صاباتي وت�صهيالتي 
لدى �صركة اأمريكان اإك�صبري�ض ال�صعودية. واأفو�ض �صركة اأمريكان اإك�صبري�ض ال�صركة ال�صعودية 
بالح�صول على وجمع المعلومات التي تعد لزمة اأو فيما يتعلق بي وبح�صاباتي وت�صهيالتي لدى 

اأمريكان اإك�صبري�ض ال�صعودية مع ال�صركة ال�صعودية للمعلومات الئتمانية  )�صمة( و بيان للمعلومات 
الئتمانية، والكترونّيًا من خالل �صركه العلم لأمن المعلومات )"علم"(، والإف�صاء عن تلك 

المعلومات اإلى �صمة اأو بيان اأو علم ووكالوؤنا للتح�صيل المفو�صون اأو اإلى اأي جهة اأخرى معتمدة 
من ِقبل البنك المركزي ال�صعودي. لقد قمت بقراءة وفهم بيان الإف�صاح الأولي المقدم في 

الطلب. �صي�صكل الطلب وجميع الم�صتندات الداعمة جزءًا ل يتجزاأ من اتفاقية ع�صو البطاقة. 
واأوافق على ملكية اأمريكان اإك�صبري�ض ال�صعودية لجميع الم�صتندات المزودة مع الطلب حتى لو تم 

رف�ض الطلب اأو اإذا قامت ال�صركة باإغالق الح�صاب.

بيانات ال�شركة
ا�صم ال�صركة

رقم ال�صجل التجاري

الرقم الوطني الموحد

معرف الكيانات القانونية

تاريخ التفاقية

بيانات بطاقة �شاب اأمريكان اإك�شبري�س لل�شركات

300 ريال �صعودي )لكل بطاقة(ر�صوم الإ�صتراك ال�صنوي‡

75 ريال �صعودير�صوم ال�صحب النقدي )لكل معاملة(‡

ر�صوم ا�صترداد الر�صيد
100 ريال �صعودي الئتماني‡

ر�صوم ت�صوية  الخالفات )للخالفات غير ال�صحيحة 
50 ريال �صعوديفقط(‡

40 ريال �صعودي )لكل ك�صف ح�صاب(ر�صوم طلب ك�صف الح�صاب )لأكثر من ثالثة اأ�صهر(‡

ر�صوم تبديل البطاقة نتيجة للكتابة الخاطئة لال�صم 
المقدم من ِقبل ع�صو البطاقة اأو للبطاقة المفقودة اأو 

الم�صروقة‡
100 ريال �صعودي

* ت�صتند هذه البطاقة على مبداأ الر�صوم ال�صهرية الثابتة )الر�صم الإداري( وعلى عدم وجود  
فوائد. على الرغم من اأن ال�صركة لن تقوم بدفع فوائد تحت اأي ظرف، فاإن ال�صركة �صتقوم 
بدفع الر�صم الإداري. ومع ذلك، من الممكن التنازل عن الر�صم الإداري جزئيا اأو كليا بناًء 
على التقدير المطلق لأمريكان اإك�صبري�ض ال�صعودية، عند المحافظه على التاريخ الئتماني 

ب�صكل جيد و�صداد جميع المبالغ الم�صتحقة كاملًة وفي الوقت المحدد. 
‡ �صيتم فر�ض �صريبة القيمة الم�صافة ا�صتنادَا اإلى القوانين ال�صريبية ال�صارية بالإ�صافة 

اإلى الر�صوم المذكورة اأعاله. 

ال�شروط االأكثر اأهمية التفاقية ع�شو البطاقة
اأ- كافة القيود، بما في ذلك ال�صحوبات النقدية، التي يتم تحميلها على ح�صابك بعمالت غير 

العملة التي ي�صدر بها ك�صف ح�صاب بطاقتك )"عملة غير عملة الفواتير"( �صيتم تحويلها اإلى 
العملة التي ت�صدر بها فاتورة ح�صابك )"عملة الفواتير"(. وما لم تتطلب القوانين المنطبقة 
خالف ذلك فاإنه يتم ا�صتخدام اأ�صعار تحويل محددة )ال�صبكة العالمية( ا�صتنادًا اإلى الأ�صعار 
ال�صائدة بين الم�صارف التي يتم اختيارها من الم�صادر المعتادة في المجال الم�صرفي كما 

هي عليه في يوم العمل الذي ي�صبق تاريخ اإجراء العملية . �صوف يتم اإ�صافة �صعر �صرف العمالت 
الأجنبية على النحو المو�صح بالجدول اأدناه اأو على النحو المعدل من ِقبلنا من حين لآخر على 
المبلغ المحول من ِقبل الجهة الم�صدرة للبطاقة وهي �صركة اأمريكان اإك�صبري�ض ال�صعودية. يتم 

التحويل في التاريخ الذي يتم فيه تجهيز العملية  والذي قد ل يكون هذا نف�ض التاريخ الذي جرت 
فيه العملية حيث يعتمد ذلك على الوقت الذي تم فيه تقديم المعاملة اإلى ال�صبكة العالمية. وقد 
تختلف اأي�صًا اأ�صعار ال�صرف وفقًا لذلك. وفي وقت التحويل �صوف يتم تحويل كافة  المعامالت 

التي تتم بعمالت غير الدولر الأمريكي اأوًل اإلى الدولر الأمريكي قبل تحويلها اإلى العملة 
التي ت�صدر بها فاتورة ح�صابك. اأما المبالغ التي يتم تحويلها من قبل اأطراف اأخرى م�صتقلة، 

فاإن الفواتير ت�صدر فيها وفقًا لأ�صعار هذه الأطراف. مدرج اأدناه مثال تو�صيحي لذلك:

عملية ال�شحب النقدي*عملية ال�شراء*الو�شف

100 يورو100 يوروقيمة العملية 

معدل تحويل الدولر الأمريكي/ 
1 يورو = 1.05 دولر اليورو المفتر�ض 

اأمريكي
1 يورو = 1.05 دولر 

اأمريكي

105 دولر اأمريكي105 دولر اأمريكيما يعادلها بالدولر الأمريكي 

2.89 دولر اأمريكي2.89 دولر اأمريكير�صم تحويل العملة %2.75

قيمة العملية كاملة بالدولر 
107.89 دولر اأمريكي107.89 دولر اأمريكيالأمريكي

معدل التحويل من الدولر 
الأمريكي اإلى الريال ال�صعودي 

المفتر�ض
1 دولر اأمريكي= 3.75 

ريال �صعودي
1 دولر اأمريكي= 3.75 

ريال �صعودي

قيمة العملية كاملة بالريال 
404.59 ريال �صعودي404.59 ريال �صعوديال�صعودي

 ر�صم الدفعة المقدمة النقدية
)مقيد ب�صكل منف�صل على ك�صف 

الح�صاب(
75.00 ريال �صعودي غير مطبق

قيمة العملية كاملة بالريال 
ال�صعودي �صاملة لر�صم الدفعة 

المقدمة النقدية
479.59 ريال �صعوديغير مطبق

* ل ي�صمل المثال التو�صيحي اأعاله �صريبة القيمة الم�صافة

ب- �صوف نر�صل ك�صف ح�صاب �صهري بالح�صاب عن طريق البريد الإلكتروني الوارد في 
نموذج الطلب، يرجى مالحظة اأن �صاب �صتقوم بت�صوية كامل المبلغ الم�صتحق الدفع على 

ح�صاب/ح�صابات البطاقة لأمريكان اإك�صبري�ض، كما هو مبين على كل فاتورة �صهرية.

ت�صتند هذة البطاقة على مبداأ الر�صوم ال�صهرية الثابتة )الر�صم الإداري( وعلى عدم وجود 
فوائد. على الرغم من اأن مقّدم الطلب لن يقوم بدفع فوائد تحت اأي ظرف، فاإنه �صيقوم 

بدفع الر�صوم الإدارية. ومع ذلك، من الممكن التنازل عن الر�صم الإداري جزئيا اأو كليا بناًء 
على التقدير المطلق لأمريكان اإك�صبري�ض ال�صعودية، عند المحافظه على التاريخ الئتماني 

ب�صكل جيد و�صداد جميع المبالغ الم�صتحقة كاملًة وفي الوقت المحدد. فاإنه من الممكن 
التنازل عن ر�صوم الخدمة ال�صهرية جزئيًا اأو كليًا، على اأ�صا�ض التقدير المطلق لنا. وعالوة 
على الر�صوم الإدارية قد نقوم بتحميل مقدم الطلب ر�صوم تح�صيل والمو�صحة في الملحق 

"اأ" في اتفاقية ع�صو البطاقة، اإذا تاأخر �صداد البطاقة لمدة 3 اأ�صهر اأو اأكثر.
في حالة اإفال�ض مقدم الطلب، يجب دفع المبالغ الم�صتحقة على الح�صاب فورًا.

ج- �صوف يتم منح فترة �صماح مدتها 25 يومًا كحد اأق�صى لت�صوية المبلغ، كما �صوف يتم 
تو�صيح تاريخ ا�صتحقاق الدفع في ك�صف ح�صابك. وفي حالة عدم ا�صتالم المبلغ الم�صتحق 
في وقته المحدد وفقًا لتاريخ ا�صتحقاق الدفع، قد يتم تعليق ح�صابك حتى ا�صتالم المبلغ.

قد نقدم معلومات الئتمان المتعلقة بمقدم الطلب/ال�صركة لل�صركة ال�صعودية للمعلومات 
الئتمانية )�صمة( على اأ�صا�ض دوري. ولتجنب اأي تاريخ ائتماني �صلبي لدى ال�صركة ال�صعودية 

للمعلومات الئتمانية، على مقدم الطلب اأن يحافظ على ت�صديد المبلغ الم�صتحق على 
الح�صاب في تاريخ ا�صتحقاق الدفع.

اإذا لحظت اأي "خطاأ بك�صف الح�صاب/ معاملة متنازع عليها" يجب عليك اإخطارنا عبر 
و�صائل ات�صال موثقة على الفور على األ يتجاوز ذلك �صهرًا واحدًا من تاريخ ك�صف الح�صاب 

على اأي حال. ويعني "الخطاأ بك�صف الح�صاب/ المعاملة المتنازع عليها" اأي معاملة تم 
اإدخالها على ح�صابك واأدت اإلى خطاأ في الر�صيد الإجمالي.

قد نقوم بتوفير برنامج الحماية اأثناء �صريان التفاقية، حيث نقدم برنامج الحماية كميزة 
اإ�صافية للخدمات التي نقدمها لك. و�صوف نقوم بك�صف تفا�صيل الحماية، بما في ذلك عملية 
تحديد الم�صتفيدين وتوزيع التعوي�ض بين الم�صتفيدين، للتعرف على �صروط واأحكام الحماية 

 AMX-359-01-01-08-15 الرقم المرجعي لفتوى بطاقات اأمريكان اإك�صبري�ض الإعتمادية
AMX-359-01-01-08-15-11 الرقم المرجعي لفتوى بطاقات �صاب اأمريكان اإك�صبري�ض لل�صركات

رقم ت�صجيل �صريبة القيمة الم�صافة ل�صركة اأمريكان اإك�صبري�ض ال�صعودية: 300000606800003 

يناير 2022

بطاقة �شاب اأمريكان اإك�شبري�س لل�شركات

بيان الإف�صاح الأولي - الموظف

تاريخ التوقيعتوقيع ال�صخ�ض المفو�ض

يتالف بيان الإف�صاح الأولي هذا من ثالث )٣( �صفحات  وبالتوقيع على هذه ال�صفحة من الطلب، 
اأفهم/ نفهم اأننا ن�صقط ب�صكل غير م�صروط وغير قابل للنق�ض اإ�صتراط و�صع الأحرف الأولى 

الخا�صة بي/ بنا على كل �صفحة من هذا الطلب. 



complaints@americanexpress.com.sa  :البريد الإلكتروني
رقم الهاتف:  966-11-2926663+-1

كما يمكننا خدمتكم في فروع اأمريكان اإك�صبري�ض ال�صعودية في الريا�ض و جدة و الظهران.
 الخطوة الثانية :

اإذا لم تتم معالجة الم�صاألة، فباإمكانك التوا�صل مع مدير ق�صم �صكاوى العمالء عبر البريد 
الإلكتروني المو�صح اأدناه:

complaintsmanager@americanexpress.com.sa
يمكنك اي�صًا التوا�صل عبر البريد على العنوان التالي:

عناية مدير ق�صم �صكاوى العمالء
اأمريكان اإك�صبري�ض ال�صعودية

�ض. ب. 6624
الريا�ض 11452

 
الخطوة الثالثة:

في حالة عدم التو�صل اإلى حل، فباإمكانك التوا�صل مبا�صرة مع الجهة الرقابية - �صاما عبر 
�صاما تهتم

التزامنا معك:
نحن ن�صمن لك اأن يتم الرد على اإ�صتف�صاراتك في الوقت المحدد و�صوف نقوم باإر�صالها 

اإلى الق�صم المخت�ض لإجراء التحقيقات الالزمة و�صيتم اإبالغك بالفترة الزمنية الالزمة 
للمعالجة والرد )تم تحديد �صقف زمني ل يتجاوز الـ 10 اأيام عمل(. اأما في حالة عدم 

قدرتنا على الإ�صتجابة لل�صكاوى في الوقت المحدد، ف�صيتم اإفادتك بتفا�صيلها �صمن هذه 
المهلة و تزويدك بالزمن التقديري الالزم

 
ت�صمل اتفاقية ع�صو البطاقة ال�صروط والأحكام ل�صتخدام بطاقة اأمريكان 

www.americanexpress.com.sa/ar/ اإك�صبري�ض والمتاحة على موقعنا
termsandconditions. كما يعد التوقيع على اأو ا�صتخدام البطاقة )البطاقات( بمثابة 

موافقة ر�صمية على التفاقية المذكورة.
 

�صوف يتم مراجعة وتحديث وتعديل اتفاقية ع�صو البطاقة من جانب واحد وب�صكل دوري 
من قبلنا، و�صوف يتم تقديم اإخطار م�صبق مدته 30 يومًا )60 يومًا في حالة تغيير الر�صوم 

ور�صوم الخدمات( لكم قبل دخولها حيز التنفيذ. و�صوف تحتوي اأحدث ن�صخة اإ�صدار 
متوفرة على �صفحتنا على �صبكة الإنترنت على اأي تعديل )تعديالت( والتي �صتعتبر �صارية 

المفعول وداخل حيز التنفيذ الكامل تلقائيًا بعد انتهاء مدة الإخطار وا�صتبدال وتعليق الحكم 
)الأحكام( ال�صابقة �صواًء الواردة في اتفاقية ع�صو البطاقة بال�صيغة المكتوبة المرفقة مع 

البطاقة )البطاقات( عند ت�صليمها لكم اأو عند عر�صها �صابقًا على هذه ال�صفحة على �صبكة 
الإنترنت، كما اأن ا�صتخدام اأو الحتفاظ بالبطاقة )البطاقات( بعد مدة الإخطار �صوف 

يعتبر بمثابة موافقة ر�صمية مطلقة من طرفكم على اتفاقية ع�صو البطاقة.

بيانات االت�شال بخدمات ال�شركات

بطاقات ال�صركات واأ�صحاب الأعمال: 0004 440 800

من خارج المملكة العربية ال�صعودية: 2926661 11 966+

www.americanexpress.com.sa :الموقع الإلكتروني

 يرجى زيارة الموقع 
https://www.americanexpress.com.sa/ar/termsandconditions

د- ت�صتقطب كافة عمليات ال�صحب النقدي ر�صم ال�صحب النقدي بال�صعر المو�صح في جدول 
بيانات البطاقة اأعاله. �صوف يتم تحميل هذه الر�صوم وتقييدها بفاتورة على ح�صابك 

بالإ�صافة اإلى المبلغ الذي قمت ب�صحبه.

هـ- يرجى مالحظة اأن عدم اللتزام باأحكام هذه التفاقية قد يوؤدي اإلى: 

1. اإلغاء/ تعليق بطاقة ال�صركة اأو البطاقات الإ�صافية بدون اإخطار من ِقبلنا.
2. خف�ض الحدود الئتمانية بدون اإخطار من ِقبلنا.

3. التاأثير �صلبًا على �صجل مكتب الئتمان الخا�ض بال�صركة وقدرتها على الح�صول على 
      ت�صهيالت ائتمانية جديدة. 

4. التقا�صي في حال عدم �صداد الم�صتحقات. 
5. زيادة العبئ المالي على ال�صركة نتيجة للر�صوم والنفقات. 

6. الخ�صائر المالية نتيجة العمليات غير المفو�صة ب�صبب عدم اإبالغ ال�صركة عن �صياع اأو
      �صرقة البطاقة على الفور. 

 
و- اإنهاء الإتفاقية

اأ . يمكنك اإنهاء هذه الإتفاقية في اأي وقت وذلك باأن تعيد اإلينا كافة البطاقات التي زودناك 
بها واإخطارنا عبر و�صائل ات�صال موّثقة حيث تطلب بموجبها اإنهاء هذه الإتفاقية.  �صيتم 

اإنهاء هذه الإتفاقية بعد ا�صتالمنا لكافة البطاقات مقطوعة بالن�صف وقيامك بت�صديد 
كافة المبالغ الم�صتحقة عليك لنا. كما يمكنك اإلغاء بطاقة ع�صو البطاقة الإ�صافية بموجب 
اإبالغنا بذلك عبر و�صائل ات�صال موثقة. ومع ذلك ف�صوف تبقى م�صوؤوًل عن كافة العمليات 

التي تتم بوا�صطة ع�صو البطاقة الإ�صافية حتى تعيد اإلينا البطاقة مقطوعة بالن�صف.

ب .نحتفظ بحقنا في اإنهاء هذه الإتفاقية في اأي وقت باإعطاء اإ�صعار فوري. وكبديل لذلك، 
يمكننا تقييد ا�صتخدام البطاقة عند اإنهاء التفاقية، ويجب عليك اأن ت�صدد لنا كافة المبالغ 
المدينة في ح�صابك والتي ت�صمل العمليات وال�صحوبات النقدية التي تم ال�صماح بها ولكن لم 

يتم خ�صمها بعد من ح�صابك.

ج. با�صتثناء ما تن�ض عليه المادة )13 ب( من اإتفاقية ع�صوية البطاقة، ف�صوف تبقى 
م�صوؤوًل عن كافة العمليات اأو العمليات غير المفو�صة التي تتم فيما يتعلق بح�صابك.

د.  لديك الحق في اإلغاء الإتفاقية ودون تحمل اأي ر�صوم في غ�صون 10 اأيام من اإ�صتالم 
بطاقة الئتمان اأو بطاقة الإعتماد اإل اإذا قمت بتفعيل بطاقتك.

 
ز- اإجراءات ال�صكاوى والمقترحات

قمنا باإن�صاء الإجراءات الالزمة ليت�صنى لك ار�صال مالحظاتك واقتراحاتك ، وذلك باتباع 

الإجراءات التالية:
الخطوة الأولى:

اإذا كانت لديك اأية مالحظات اأو �صكاوى، فاأن موظفي خدمة العمالء مدربين ومجهزين 
للتعامل مع ا�صتف�صارك و باإمكانك التوا�صل معنا عبر اإحدى الو�صائل التالية:
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