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إقرار الشركة

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

كل كشف حساب شهري. 

تؤكد أنت والشركة أن نسخ إثبات الهوية والوثائق المقدمة مع الطلب وطلبات 
الشركة  توافق  األصلية.  المستندات  من  األصل  طبق  نسخ  هي  الموظف 
ال  المثال  سبيل  على  وتشمل  نطلبها  معلومات  بأي  تزويدنا  على  بموجبه 
الحصر إستمارات اعرف عميلك إلنشاء و/أو إدارة حساباتك وتسهيالتك لدينا 
تغييرات،  أي  هناك  كانت  إذا  الشركة  بموظفي  الخاصة  المعلومات  وتحديث 
وجمع  على  بالحصول  الشركة  تفوضنا  كما   ، قبلنا  من  طلبها  يتم  قد  والتي 
وتسهيالتها  وحساباتها  بالشركة  يتعلق  فيما  الزمة  تعد  التي  المعلومات 
االئتمانية  للمعلومات  السعودية  الشركة  خالل  من  اآلخرين  المقرضين  لدى 
)"سمة"( و بيان للمعلومات االئتمانية، والكترونّيًا من خالل شركه العلم ألمن 
أو  بيان  أو  سمة  إلى  المعلومات  تلك  عن  واإلفشاء  )"علم"(،  المعلومات 
علم  إلى وكاالت التحصيل لدينا أو إلى أي جهة أخرى معتمدة من ِقبل البنك 
المركزي السعودي. بعد موافقتنا، 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 البطاقة معنا.

بيانات الشركة
 اسم الشركة

 رقم السجل التجاري
 

الرقم الوطني الموحد

معرف الكيانات القانونية

 تاريخ االتفاقية
 

 يتكون بيان اإلفصاح األولي هذا من )2( صفحتان. عند القيام بالتوقيع في
الصفحة األولى من إستمارة الطلب ، أنا / نحن أفهم/نفهم أنني/أننا  أتنازل/
 نتنازل بال رجعة وبدون قيد أو شرط عن ضرورة وضع األحرف األولى لألسماء

الخاصة بنا في كل صفحة لهذا الطلب

بيانات بطاقة البنك السعودي لإلسثمار أمريكان إكسبريس للشركات

رسم هامش 300 ريال سعوديرسوم اإلشتراك السنوي‡
2.5%المرابحة*,‡

رسوم السحب النقدي 
رسوم التحصيل ‡75 ريال سعودي)لكل معاملة(‡

150 ريال سعودي عن 
كل شهر للحسابات ذات 

المدفوعات المتأخرة 
لمدة 3 أشهر أو أكثر

150 ريال سعوديرسوم إعادة الشيك‡
رسوم تحويل 

العمالت للعملة 
المحلية ‡

%2.75

رسوم استرجاع الرصيد 
100 ريال سعودياالئتماني‡

رسوم طلب 
كشف الحساب 
)ألكثر من ثالثة 

أشهر( ‡

40 ريال سعودي )لكل 
كشف حساب(

رسوم تسوية النزاعات 
)للنزاعات غير الصحيحة 

فقط(‡
رسوم استرجاع 50 ريال سعودي

150 ريال سعوديالخصم المباشر ‡

رسوم تبديل البطاقة 
نتيجة للكتابة الخاطئة 

لالسم المقدم من ِقبل 
عضو البطاقة أو للبطاقة 
المفقودة أو المسروقة‡

100 ريال سعودي

رسوم الدفعات 
خارج المملكة 

العربية السعودية 
‡

375 ريال سعودي

* تعد البطاقة منتجَا متوافقَا مع أحكام الشريعة اإلسالمية وقائم على مبدأ التورق. على الرغم 
من أنك لن تقوم بدفع فوائد تحت أي ظرف، إال أنه يتعين دفع هامش المرابحة بنسبة 2.5 

% شهريًا كما هو موضح في الجدول أعاله. باإلضافة إلى هامش المرابحة، قد نقوم بتحميل 
رسوم تحصيل بالسعر المحدد في الملحق "أ" من اتفاقية عضو البطاقة إذا تأخر سداد البطاقة 

لمدة )3( ثالثة شهور أو أكثر.

‡ ال تطبق ضريبة القيمة المضافة على رسم هامش المرابحة. 

الشروط األكثر أهمية التفاقية عضو البطاقة
على  تحميلها  يتم  التي  النقدية،  السحوبات  ذلك  في  بما  القيود،  تكافة  أ- 
حسابك بعمالت غير العملة التي يصدر بها كشف حساب بطاقتك )"عملة 
غير عملة الفواتير"( سيتم تحويلها إلى العملة التي تصدر بها فاتورة حسابك 
فإنه  ذلك  خالف  المنطبقة  القوانين  تتطلب  لم  وما  الفواتير"(.  )"عملة 
األسعار  إلى  استنادًا  العالمية(  محددة)الشبكة  تحويل  أسعار  استخدام  يتم 
السائدة بين المصارف التي يتم اختيارها من المصادر المعتادة في المجال 
المصرفي كما هي عليه في يوم العمل الذي يسبق تاريخ إجراء العملية . 
سوف يتم إضافة سعر صرف العمالت األجنبية على النحو الموضح بالجدول 
أدناه أو على النحو المعدل من ِقبلنا من حين آلخر على المبلغ المحول من 
ِقبل الجهة المصدرة للبطاقة وهي شركة أمريكان إكسبريس السعودية. يتم 
هذا  يكون  ال  قد  والذي  العملية   تجهيز  فيه  يتم  الذي  التاريخ  التحويل في 
نفس التاريخ الذي جرت فيه العملية حيث يعتمد ذلك على الوقت الذي تم 
فيه تقديم المعاملة إلى الشبكة العالمية. وقد تختلف أيضًا أسعار الصرف 
وفقًا لذلك. وفي وقت التحويل سوف يتم تحويل كافة  المعامالت التي 
تتم بعمالت غير الدوالر األمريكي أواًل إلى الدوالر األمريكي قبل تحويلها 
تحويلها  يتم  التي  المبالغ  أما  الحساب.  فاتورة  بها  تصدر  التي  العملة  إلى 
من قبل أطراف أخرى مستقلة، فإن الفواتير تصدر فيها وفقًا ألسعار هذه 

األطراف. مدرج أدناه مثال توضيحي لذلك: 

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 

2.89 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 
75.00 ريال سعودي غير مطبقبشكل منفصل على كشف الحساب(

قيمة العملية كاملة بالريال السعودي 
479.59 ريال سعوديغير مطبقشاملة لرسم الدفعة المقدمة النقدية

* ال يشمل المثال التوضيحي أعاله ضريبة القيمة المضافة

اإللكتروني  البريد  عن طريق  الشركة كشف حساب شهري  إلى  نرسل  ب- سوف 
يرجى  للشركات،  الين  أون  خدمات  طريق  عن  و/أو  الطلب  نموذج  في  الوارد 
على  الدفع  المستحق  المبلغ  كامل  تسوية  الشركة  على  يتوجب  أنه  مالحظة 
حساب البطاقة قبل تاريخ استحقاق الدفع، كما هو مبين على كل فاتورة شهرية.

 AMX-1617-18-05-06-20 الرقم المرجعي لفتوى بطاقات أمريكان إكسبريس اإلعتمادية
AMX-1617-18-05-06-20-05 الرقم المرجعي لفتوى بطاقات البنك السعودي لإلستثمار أمريكان إكسبريس للشركات المبنية على نظام التورق
رقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة لشركة أمريكان إكسبريس السعودية: 300000606800003

مايو 2022

بطاقة البنك السعودي لإلستثمار 
أمريكان إكسبريس للشركات

بيان اإلفصاح األول - الشركة

توقيع
تاريخ التوقيع)الشخص المفوض(    
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الخطوة األولى: 
إذا كانـــت لديكـــم أيـــة مالحظـــات أو شـــكاوى، فـــأن موظفـــي خدمـــة العمـــالء مدربيـــن 
ومجهزيـــن للتعامـــل مـــع استفســـارك و بإمكانـــك التواصـــل معنـــا عبـــر إحـــدى الوســـائل 

التاليـــة:
 complaints@americanexpress.com.sa  :البريد اإللكتروني

رقم الهاتف: 966-11-292-6663+
ـــكان إكســـبريس الســـعودية فـــي الريـــاض و جـــدة  ـــا خدمتكـــم فـــي فـــروع أمري كمـــا يمكنن

و الظهـــران.

الخطوة الثانية :
ـــر قســـم شـــكاوى العمـــالء  ـــم معالجـــة المســـألة، فبإمكانـــك التواصـــل مـــع مدي ـــم تت إذا ل

ـــاه: ـــر البريـــد اإللكترونـــي الموضـــح أدن عب
Complaintsmanager@americanexpress.com.sa
يمكنكم ايضًا التواصل عبر البريد على العنوان التالي: 

عناية مدير قسم شكاوى العمالء
أمريكان إكسبريس السعودية

ص. ب. 6624
الرياض 11452

الخطوة الثالثة:
ــة  ــع الجهـ ــرة مـ ــل مباشـ ــن التواصـ ــن الممكـ ــل, فمـ ــى حـ ــل إلـ ــدم التوصـ ــة عـ ــي حالـ فـ

ــم ــاما تهتـ ــر سـ ــاما عبـ ــة - سـ الرقابيـ

التزامنا معكم:
ــاراتكم فـــي الوقـــت المحـــدد وســـوف  ــرد علـــى إستفسـ نحـــن نضمـــن لكـــم أن يتـــم الـ
نقـــوم بإرســـالها إلـــى القســـم المختـــص إلجـــراء التحقيقـــات الالزمـــة وســـيتم إبالغـــك 
بالفتـــرة الزمنيـــة الالزمـــة للمعالجـــة والـــرد )تـــم تحديـــد ســـقف زمنـــي ال يتجـــاوز الــــ 10 أيـــام 
ـــدد،  ـــى اإلســـتجابة للشـــكاوى فـــي الوقـــت المح ـــا عل ـــدم قدرتن ـــة ع ـــا فـــي حال عمـــل(. أم
فســـيتم إفادتـــك بتفاصيلهـــا ضمـــن هـــذه المهلـــة و تزويـــدك بالزمـــن التقديـــري الـــالزم.

ـــم اســـتخدام  ـــي تحك ـــة والت ـــة الشـــروط التفصيلي ـــة عضـــو البطاق تشـــمل اتفاقي
www.americanexpress.com.sa/ar/ موقعنـــا  علـــى  والمتاحـــة  البطاقـــة 
ــة  ــتخدام البطاقـ ــى أو اسـ ــركة علـ ــع الشـ ــد توقيـ ــا يعـ termsandconditions كمـ

)البطاقـــات( بمثابـــة موافقـــة رســـمية علـــى االتفاقيـــة المذكـــورة. 

ســـوف يتـــم مراجعـــة وتحديـــث وتعديـــل اتفاقيـــة عضـــو البطاقـــة مـــن جانـــب 
واحـــد وبشـــكل دوري مـــن قبلنـــا، وســـوف يتـــم تقديـــم إخطـــار مدتـــه 30 يومـــًا 
ـــر الرســـوم ورســـوم الخدمـــات( للشـــركة قبـــل دخولهـــا  ـــة تغيي )٦0 يومـــًا فـــي حال
حيـــز التنفيـــذ. وســـوف تحتـــوي أحـــدث نســـخة إصـــدار متوفـــرة علـــى موقعنـــا 
ــول  ــارية المفعـ ــتعتبر سـ ــي سـ ــالت( والتـ ــل )تعديـ ــى أي تعديـ ــي علـ اإللكترونـ
وداخـــل حيـــز التنفيـــذ الكامـــل تلقائيـــًا بعـــد انتهـــاء مـــدة اإلخطـــار واســـتبدال 
وتعليـــق الحكـــم )األحـــكام( الســـابقة ســـواًء الـــواردة فـــي اتفاقيـــة عضـــو البطاقـــة 
بالصيغـــة المكتوبـــة المرفقـــة مـــع البطاقـــة )البطاقـــات( عنـــد تســـليمها للشـــركة 
ــا أن  أو عنـــد عرضهـــا ســـابقًا علـــى هـــذه الصفحـــة علـــى شـــبكة اإلنترنـــت، كمـ
ـــر  اســـتخدام أو االحتفـــاظ بالبطاقـــة )البطاقـــات( بعـــد مـــدة اإلخطـــار ســـوف يعتب
ــو  ــة عضـ ــى اتفاقيـ ــركة علـ ــرف الشـ ــن طـ ــة مـ ــمية مطلقـ ــة رسـ ــة موافقـ بمثابـ

البطاقـــة.

بيانات االتصال بخدمات الشركات
بطاقات الشركات وأصحاب األعمال: 0004 440 800

من خارج المملكة العربية السعودية: ٦٦٦1 292 11 9٦٦+

www.americanexpress.com.sa :الموقع اإللكتروني

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

البطاقة لمدة )3( ثالثة شهور أو أكثر.

في حالة إفالس الشركة، يجب دفع المبالغ المستحقة على حساب الشركة   
الخاص على الفور.

ج- سوف يتم منح فترة سماح مدتها 25 يومًا كحد أقصى لتسوية المبلغ، كما 
حالة  . وفي  الحساب  الدفع في كشف  تاريخ استحقاق  يتم توضيح  سوف 
عدم استالم المبلغ المستحق في وقته المحدد وفقًا لتاريخ استحقاق الدفع، 

قد يتم تعليق الحساب حتى استالم المبلغ.

نقدم معلومات االئتمان المتعلقة بالشركة للشركة السعودية للمعلومات   
االئتمانية )سمة( على أساس دوري. كما تعكس المعلومات المقدمة حالة 
البطاقة  حساب  بكون  المتعلقة  المعلومات  وتشمل  حساب،  كشف  آخر 
منتظم أو متأخر في السداد. ولتجنب أي تاريخ ائتماني سلبي لدى الشركة 
السعودية للمعلومات االئتمانية، على الشركة أن تحافظ على تسديد المبلغ 

المستحق على حسابها في تاريخ استحقاق الدفع.

يجب  عليها"  متنازع  معاملة  الحساب/  بكشف  "خطأ  أي  الشركة  إذا الحظت   
يتجاوز  أال  على  الفور  على  موثقة  اتصال  عبر وسائل  إخطارنا  الشركة  على 
"الخطأ  ويعني  حال.  أي  على  الحساب  كشف  تاريخ  من  واحدًا  شهرًا  ذلك 
على  إدخالها  تم  معاملة  أي  عليها"  المتنازع  المعاملة  الحساب/  بكشف 

حسابكم وأدت إلى خطأ في الرصيد اإلجمالي.

برنامج  نقدم  حيث  االتفاقية،  سريان  أثناء  الحماية  برنامج  بتوفير  نقوم  قد   
بكشف  نقوم  وسوف  لك.  نقدمها  التي  للخدمات  إضافية  كميزة  الحماية 
تفاصيل الحماية، بما في ذلك عملية تحديد المستفيدين وتوزيع التعويض 
بين المستفيدين، للتعرف على شروط وأحكام الحماية يرجى زيارة الموقع  

https://www.americanexpress.com.sa/ar/termsandconditions

بالسعر  النقدي  السحب  رسم  النقدي  السحب  عمليات  كافة  تستقطب  د- 
الموضح في الجدول الوارد أعاله. سوف يتم تحميل هذه الرسوم وتقييدها 

بفاتورة على حساب الشركة باإلضافة إلى المبلغ الذي تم سحبه. 

هـ- يرجى مالحظة أن عدم االلتزام بأحكام هذه االتفاقية قد يؤدي إلى: 
إلغاء/ تعليق بطاقة الشركة أو البطاقات اإلضافية بدون إخطار من ِقبلنا.. 1
خفض الحدود االئتمانية بدون إخطار من ِقبلنا.. 2
على . 3 وقدرتها  بالشركة  الخاص  االئتمان  مكتب  سجل  على  سلبًا  التأثير 

الحصول على تسهيالت ائتمانية جديدة. 
التقاضي في حال عدم سداد المستحقات. . 4
زيادة العبئ المالي على الشركة نتيجة للرسوم والنفقات. . 5
الخسائر المالية نتيجة  العمليات غير المفوضة بسبب عدم إبالغ الشركة . ٦

عن ضياع أو سرقة البطاقة على الفور.

و- إنهاء اإلتفاقية

يمكـــن للشـــركة إنهـــاء هـــذه اإلتفاقية فـــي أي وقت وذلـــك بأن تعيـــد إلينا  أ . 
الشـــركة كافـــة البطاقات التي زودت بها وإخطارنا عبر وســـائل اتصال موّثقة 
حيـــث تطلـــب بموجبها إنهـــاء هـــذه اإلتفاقية.  ســـيتم إنهاء هـــذه اإلتفاقية 
بعـــد اســـتالمنا لكافـــة البطاقات مقطوعـــة بالنصف وقيامها بتســـديد كافة 

المبالـــغ المســـتحقة عليها لنا. 

ب . نحتفـــظ بحقنـــا في إنهاء هـــذه اإلتفاقية في أي وقت بإعطاء إشـــعار فوري. 
وكبديـــل لذلك، يمكننا تقييد اســـتخدام البطاقة عند إنهـــاء االتفاقية، ويجب 
عليهـــا أن تســـدد لنـــا كافـــة المبالـــغ المدينـــة فـــي حســـابها والتي تشـــمل 
العمليات والســـحوبات النقدية التي تم الســـماح بهـــا ولكن لم يتم خصمها 

بعد من حســـابك.

ج. باســـتثناء مـــا تنـــص عليـــه المـــادة )13 ب( مـــن إتفاقيـــة عضويـــة البطاقة، 
فســـوف تبقـــى الشـــركة مســـؤولة عـــن كافـــة العمليـــات أو العمليـــات غير 

المفوضـــة التـــي تتـــم فيمـــا يتعلق بالحســـاب.

د. لـــدى الشـــركة الحق فـــي إلغاء اإلتفاقية ودون تحمل أي رســـوم في غضون 
10 أيـــام من إســـتالم البطاقة/البطاقات إال إذا فعلت البطاقات.

ز- إجراءات الشكاوى والمقترحات
قمنـــا بإنشـــاء اإلجـــراءات الالزمـــة ليتســـنى لكـــم ارســـال مالحظاتكـــم واقتراحاتكـــم ، 

ــة: ــراءات التاليـ ــاع اإلجـ ــك باتبـ وذلـ
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