
إقرار الشركة
ـــاه )والمشـــار اليهـــا فيمـــا بعـــد بــ"الشـــركة"(  تتعهـــد الشـــركة الموضـــح اســـمها ادن
ــخ  ــي تاريـ ــا فـ ــن قبلهـ ــداد مـ ــتحقة السـ ــح مسـ ــي تصبـ ــغ التـ ــة المبالـ ــداد كافـ بسـ
ــا  ــا فيمـ ــار اليهـ ــعودية )و المشـ ــبريس السـ ــكان اكسـ ــع إلـــى أمريـ ــتحقاق الدفـ اسـ
ــا  ــة لعضويتهـ ــة"( نتيجـ ــر الملكيـ ــم" أو "ضميـ ــر المتكلـ ــن" أو "ضميـ ــد بــ"نحـ بعـ
فـــي أو اســـتخدام الحســـاب )الحســـابات( علـــى 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 
ـــت  ـــي تثب ـــا والت ـــم ارســـالها للشـــركة مـــن قبلن ـــي يت ـــم لإليصـــاالت الت المايكروفيل
بـــأن األمـــوال مســـتحقة علـــى الشـــركة نتيجـــة الســـتخدام الحســـاب )الحســـابات( بينـــه 
قاطعـــة علـــى مديونيـــة الشـــركة. كمـــا ان الشـــركة تتنـــازل بموجـــب هـــذه الوثيقـــة عـــن 
حـــق االعتـــراض علـــى ذلـــك وتوافـــق علـــى اعتبـــار نســـخ المايكروفيلـــم المذكـــورة 
ايصـــاالت اصليـــة. يجـــب أن يتـــم توضيـــح عنـــوان الشـــركة فـــي نمـــوذج الطلـــب. 
توافـــق الشـــركة علـــى الواليـــة القضائيـــة غيـــر الحصريـــة للمحاكـــم و الهيئـــات األخـــرى 
فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية والتـــي تشـــمل علـــى ســـبيل المثـــال ال الحصـــر 
لجنـــة تســـوية المنازعـــات المصرفيـــة و التمويليـــة فـــي البنـــك المركـــزي الســـعودي 
ـــا. كمـــا تتعهـــد الشـــركة  )ســـاما( وذلـــك فـــي كافـــة نواحـــي التزامـــات الشـــركة تجاهن
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 
أي شـــيك يتـــم اصـــداره ألمرنـــا غيـــر مدفـــوع مـــن ِقبـــل البنـــك المســـحوب منـــه، وأنـــه 
يحـــق لنـــا فـــي مثـــل هـــذه الحالـــة اتبـــاع اإلجـــراءات الجنائيـــة ضـــد الشـــركة. كمـــا تتعهـــد 
الشـــركة بصحـــة وإكتمـــال ودقـــة وحقيقـــة المعلومـــات الـــواردة فـــي اســـتمارة الطلـــب 
و تفوضنـــا و/أو ممثلينـــا المفوضيـــن باالتصـــال بالمصـــارف الخاصـــة بالشـــركة 
ــداد الطلـــب وذلـــك للحصـــول  ــد اعـ ــر قبـــل أو فـــي أي وقـــت بعـ ــدر أخـ أو أي مصـ
علـــى المعلومـــات الازمـــة. مـــن حقنـــا رفـــض الطلـــب كمـــا تـــدرك الشـــركة أيضـــا 
ـــم  ـــذي يت ـــدي )وال ـــا أو هامـــش نق ـــول لن ـــان مصرفـــي مقب ـــب ضم ـــا فـــي طل بحقن
احتجـــازه كضمـــان إضافـــي ولـــن يتـــم اســـتخدامه مـــن أجـــل تســـوية الحســـاب إال 
ـــر التســـديد( كشـــرط للموافقـــة علـــى الطلـــب. فـــي حـــال الموافقـــة  فـــي حـــال تعث
علـــى الطلـــب، تتعهـــد الشـــركة بتســـوية الرصيـــد الحالـــي علـــى الحســـاب فـــي تاريـــخ 

ـــو الموضـــح فـــي كل كشـــف حســـاب شـــهري.  ـــى النح اســـتحقاق الدفـــع عل

توافـــق الشـــركة بموجبـــه علـــى تزويدنـــا بـــأي معلومـــات نطلبهـــا وتشـــمل علـــى 
ســـبيل المثـــال ال الحصـــر إســـتمارات اعـــرف عميلـــك إلنشـــاء و/أو ادارة الحســـابات 
ــركة إذا كانـــت  ــة بالشـ ــال الخاصـ ــات االتصـ ــا وتحديـــث معلومـ ــهيات لدينـ والتسـ
هنـــاك أي تغيـــرات، والتـــي قـــد يتـــم طلبهـــا مـــن قبلنـــا. كمـــا تفوضنـــا الشـــركة 
ــا يتعلـــق بالشـــركة  بالحصـــول علـــى وجمـــع المعلومـــات التـــي تعـــد الزمـــة فيمـ
وحســـاباتها وتســـهياتها لـــدى المقرضيـــن اآلخريـــن مـــن خـــال الشـــركة الســـعودية 
للمعلومـــات االئتمانيـــة )"ســـمة"( و بيـــان للمعلومـــات االئتمانيـــة،  وإلكترونيـــًا مـــن 
خـــال شـــركه العلـــم ألمـــن المعلومـــات )“علـــم”(، واإلفشـــاء عـــن تلـــك المعلومـــات  
ــرى  ــة أخـ ــى أي جهـ ــل أو إلـ ــى وكاالت التحصيـ ــم أو إلـ ــان أو علـ ــمة أو بيـ إلـــى سـ

ـــزي الســـعودي.  ـــك المرك ـــل البن معتمـــدة مـــن قب

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

إغـــاق حســـاب الشـــركة معنـــا. 

بيانات الشركة

 اسم الشركة

رقم السجل التجاري

الرقم الوطني 
الموحد

معرف الكيانات 
القانونية

تاريخ االتفاقية

 vPayment معلومات

رسم هامش 
رسوم التحصيل‡2.5%المرابحة*

150 ريال سعودي 
للحسابات ذات المدفوعات 

المتأخرة لمدة 90 يوم 
أو أكثر.

رسوم إعادة 
الشيك‡

10 /40  
دوالر أمريكي

 رسوم طلب كشف الحساب
)ألكثر من ثاثة أشهر(‡

ريال سعودي )لكل كشف( 
10/40 دوالر أمريكي  

رسوم استرجاع 
الرصيد 

االئتماني‡

27 / 100  
دوالر أمريكي

رسم معالجة العمليات 
المعترض عليها )معالجة 

العمليات غير الصحيحة فقط(‡

13.33 دوالر أمريكي / 50 
ريال سعودي لكل عملية 

معترض عليها
* يعد حساب vPayment منتجَا متوافقَا 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 2.5 % 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 باإلضافة إلى الرسوم المذكورة أعاه ويخضع للقوانين الضريبية السائدة. ال   ‡
تطبق ضريبة القيمة المضافة على رسم هامش المرابحة المحدد في هذه االتفاقية. 

 vPayment الشروط األكثر أهمية التفاقية
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
لــــ vPayment. يبيـــن كل كشـــف حســـاب الرصيـــد الحالـــي المســـتحق علـــى 
الشـــركة. ويتوجـــب علـــى الشـــركة ســـداد كامـــل المبلـــغ المســـتحق الدفـــع  كل 

شـــهر فـــي تاريـــخ اســـتحقاق الدفـــع. 
• يعـــد حســـاب vPayment منتجـــَا متوافقـــَا مـــع أحـــكام الشـــريعة 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 

ـــة المرابحـــة. مـــن عملي
• ســـوف يتـــم منـــح فتـــرة ســـماح مدتهـــا 25 يومـــًا كحـــد أقصـــى لتســـوية المبلـــغ 
المســـتحق. كمـــا ســـوف يتـــم توضيـــح تاريـــخ اســـتحقاق الدفـــع فـــي كشـــف 
ـــدد  ـــه المح ـــغ المســـتحق فـــي وقت ـــدم اســـتام المبل ـــة ع الحســـاب. وفـــي حال
ــتام  ــى اسـ ــاب حتـ ــق الحسـ ــم تعليـ ــد يتـ ــع، قـ ــتحقاق الدفـ ــخ اسـ ــًا لتاريـ وفقـ

ـــغ.  المبل
• 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
• فـــي حـــال إعـــان إفـــاس الشـــركة فســـوف تصبـــح جميـــع المبالـــغ المســـتحقة 

علـــى الحســـاب واجبـــة الدفـــع علـــى الفـــور.

• 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

 ،vPayment اتفاقيـــة  أثنـــاء ســـريان  الحمايـــة  برنامـــج  بتوفيـــر  نقـــوم  قـــد   •
التـــي نقدمهـــا.  حيـــث نقـــدم برنامـــج الحمايـــة كميـــزة إضافيـــة للخدمـــات 
وســـوف نقـــوم بكشـــف تفاصيـــل الحمايـــة، بمـــا فـــي ذلـــك عمليـــة تحديـــد 
المســـتفيدين وتوزيـــع التعويـــض بيـــن المســـتفيدين، للتعـــرف علـــى الشـــروط 

ــع  ــارة الموقـ ــى زيـ ــة يرجـ ــكام الحمايـ وأحـ
• ســـوف يتـــم مراجعـــة وتحديـــث وتعديـــل اتفاقيـــة vPayment مـــن جانـــب واحـــد 
وبشـــكل دوري مـــن قبلنـــا، وســـوف يتـــم تقديـــم إخطـــار مدتـــه 30 يومـــًا )60 
يومـــًا فـــي حالـــة تغييـــر الرســـوم ورســـوم الخدمـــات( للشـــركة قبـــل دخولهـــا 

ـــذ. ـــز التنفي حي

بيانات االتصال بخدمة العمالء 

حسابات vPayment للشركات: 6600 292 11 966+ تحويله 7714

خارج السعودية: 6777 292 11 966+

www.americanexpress.com.sa :الموقع اإللكتروني

 vPayment 
من أمريكان إكسبريس® 

بيان اإلفصاح األول

AMX-1617-18-05-06-20 الرقم المرجعي لفتوى بطاقات أمريكان إكسبريس اإلعتمادية
 AMX-1617-18-05-06-20-02 من أمريكان إكسبريس vPayment الرقم المرجعي لفتوى
رقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة لشركة أمريكان إكسبريس السعودية: 300000606800003

January 2022

إسم الشخص المفوض

توقيع الشخص المفوض

تاريخ التوقيع

www.americanexpress.com.sa ،7714 أمريكان إكسبريس السعودية. ص.ب 4266، الرياض 11452، المملكة العربية السعودية. هاتف: 6600 292 11 966+ تحويله
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