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 الشروط واألحكام:

الشخصیة، متاح ألعضاء البطاقة  البرنامج")(ویُشار إلیھ فیما بعد بلفظ " ”Membership Rewards“ مكافآتإن برنامج الـ -1
البالتینیة االئتمانیة والبطاقة الخضراء والبطاقة الذھبیة والبطاقة البالتینیة البطاقة الزرقاء والبطاقة الذھبیة االئتمانیة والبطاقة 

أمریكان وبطاقة السنتوریون وبطاقات الشركات وغیرھا من البطاقات التي تصدرھا شركة أمریكان اكسبریس السعودیة ("
إذا اختارت شركتھم عدم المشاركة  إالكما یحق لحاملي بطاقات الشركات اإلشتراك بالبرنامج ") من حین آلخر. اكسبریس

بالبرنامج. تنضم البطاقات التابعة للبرنامج تلقائیاً مع البطاقات األساسیة عند اشتراكھا، علماً بأنھ ال یمكن للبطاقات التابعة 
     اإلشتراك بالبرنامج بشكل منفصل عن البطاقة األساسیة.  

 
ت المرتبطة بإدارة اق، تُحّمل على النف) دوالر أمریكي25ت خمسة وعشرین (تبلغ الرسوم السنویة لإلشتراك ببرنامج المكافآ -2

باستثناء ما ھو منصوص علیھ أدناه، علماً بأن الرسوم اإلداریة ال تنطبق على أول سنة اشتراك بالبرنامج، كما أنھا البرنامج، 
الشركات الذین یقومون باإلشتراك بالبرنامج من  تبلغ رسوم اإلشتراك لحاملي بطاقةال تنطبق على أعضاء البطاقة البالتینیة. 

) دوالر أمریكي. ویجوز ألعضاء البطاقة األساسیة تسجیل جمیع حسابات بطاقة أمریكان 50خالل بطاقات الشركات خمسین (
ابعة لنفس ال یجوز لبطاقات الشركات الت"). الحسابات المرتبطةاكسبریس الخاصة بھم من األنواع المذكورة أعاله بالبرنامج ("

الشركة أن تشترك بحساب واحد لبرنامج المكافآت، علماً بأن أي نقاط یحصل علیھا حامل بطاقة الشركات تتراكم إلى عضو 
 لشركة المعني ولیس لحساب الشركة.*بطاقة ا

 
 

تلقائیاً في ذكرى  سیتم قید رسوم البرنامج اإلداریة السنویة على حساب أعضاء البطاقة في تاریخ التسجیل، وبعد ذلك ستُقید -3
تاریخ التسجیل من كل عام، وال یمكن استردادھا. یتم اعتبار تاریخ التسجیل في الیوم األول من الشھر الذي یتم فیھ إعتماد 

 لبرنامج من قبل أمریكان اكسبریس.*ل تسجیلطلب ال
 

عند   تحت التحصیل) في وضع جید (أي ال تكون مستحقة الدفع لفترة طویلة أو  المرتبطة ینبغي أن تكون جمیع الحسابات -4
 التسجیل. ولن یكون أي حساب بطاقة مؤھالً للتسجیل في البرنامج إذا لم یكن في وضع جید وقت التسجیل.

 
 

 حاق بالبرنامج.  یجب أن تفوتر جمیع الحسابات المرتبطة بالدوالر األمریكي أو اللایر السعودي لتكون مؤھلة لاللت -5
  

 

 برنامج المكافآت ("النقاط") في البرنامج:تراكم نقاط 

لایر  3,75نامج على نقطة في حساب البرنامج الخاص بھ عن كل دوالر أمریكي (أو رسیحصل كل عضو بطاقة ینضم إلى الب -1
 سعودي) ینفقھ بموجب البطاقة مما یقید على الحسابات المترابطة.

 
ة الحصول على أیة نقاط في حسابھ مقابل أي دفعات أو رسوم بالدوالر األمریكي أو اللایر السعودي یتم ال یحق لحامل البطاق -2

 قیدھا من قبل أمریكان اكسبریس قبل تاریخ انضمامھ بالبرنامج. 
 

 
اء جمیع سیتم ترحیل النقاط المتراكمة في حساب برنامج عضو البطاقة ألي سنة معینة في ذكرى تاریخ التسجیل بشرط استیف -3

  الشروط واألحكام المنصوص علیھا في ھذه الشروط واألحكام.
 

  ال تشمل الرسوم المؤھلة ما یلي:  -4
 األلياكسبریس كاش وسحوبات الصراف  −
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 رسوم الخدمة −
 رسوم اإلحالة القانونیة غرامات المدفوعات المتأخره و −
 سعر صرف العمالت األجنبیة  −
 ةالرسوم السنوی −
 القیود الدائنة والمدینة تعدیالت −
 ةفوعات المرتجعة والسحوبات النقدیرسوم المد −
 الرقمیة المحافظأرصدة  شحن −

 
ال تُشكل النقاط المتراكمة في أي حساب البرنامج ملكاً لعضو البطاقة وال یمكن تحویلھا عن طریق األنظمة المعمول بھا أو  -5

 ي من حسابات البرنامج األخرى. غیر ذلك إلى أي شخص أو كیان وال یمكن تحویلھا إلى أ
مما یشمل ) عضو البطاقةستثناء المدفوعات المستلمة من إب( لحسابات المترابطة لعضو البطاقةت المدینة المقیدة في االالمعام -6

 .تلك القیم المترتبة عن السلع والخدمات المرجعة ستخفض عدد النقاط المحصلة في حساب البرنامج لعضو البطاقة
 

 .ط المتراكمة في حساب البرنامج أیة قیمة مادیة أو نقدیةلیس للنقا -7

 

 :تحویل أو صرف النقاط

 frequentإلى أي برنامج "المسافر المتمیز" (تحویل النقاط المتراكمة في حساب البرنامج الخاص بعضو البطاقة یمكن  -1
flyer النزیل الدائم" () أو أكثر المقدمة من الخطوط الجویة المشاركة أو تحویلھا إلى نقاط"frequent guest لدى الفنادق (

المشاركة. ینبغي أن ینضم عضو البطاقة أوالً أو أن یكون عضواً في برامج المسافر المتمیز والنزیل الدائم قبل أن یطلب 
 تحویل النقاط. ویكون االنضمام ألي من ھذه البرامج من مسؤولیة عضو البطاقة. 

 
ركة بتدرج برامج الخطوط الجویة والفنادق المشا ىبتحویل نقاط حساب البرنامج الخاص بھ إلیمكن لعضو البطاقة أن یقوم  -2

 ج.ن البرنامالالنقاط المبینة في إع
 

 
التقید بشروط وأحكام برامج المسافر المتمیز والنزیل الدائم الخاصة بكل من الخطوط  علیھم یجبویخضع أعضاء البطاقة  -3

 صوص علیھا في القسائم الصادرة. الجویة والفنادق المشاركة المن
 

أي من  ىتتحمل أمریكان اكسبریس  أیة مسئولیة فیما یتعلق بالنقاط المحولة من حساب البرنامج الخاص بعضو البطاقة إل ال -4
 تتحمل أمریكان اكسبریس أیة مسئولیة فیما یتعلق ال و الشركاء ھؤالء  جراءات التي یتخذھا أي منإلبرامج الشركاء، أو عن ا

 ا.ھربطاقة من قسائم أو غیعضو ال فیما یتعلق باستخدام بتقدیم السلع والخدمات من قبل الشركاء 
 

 .للتغییر بإشعار أو بدون إشعار البرنامج  أیة عروض لمكافاتتخضع  -5
 

 تذاكرھا من خالل نقاط برنامج ال تنطبق برامج تأمین عضو البطاقة المدرجة أدناه على أي رحالت تتم عن طریق شراء -6
 المسافر المتمیز، حتى لو قام بشراء التذاكر من خالل تحویل النقاط من حساب البرنامج.  

 
 ال ینطبق التأمین إال بموجب شروط وأحكام ذلك التأمین:  -7

 تأمین حوادث السفر −
 تأمین متاعب السفر  −
 المسؤولیة الشخصیة −
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 :المكافأت

تتوفر بعض ھذه المكافآت فقط خالل الفترات الزمنیة المحددة في قنوات التواصل مكانیة توفرھا. ت إلآتخضع جمیع المكاف -1
الخاصة بالبرنامج، وبعضھا یخضع لقیود معینة. تخضع المكافآت للشروط واألحكام المحددة في قنوات التواصل بالبرنامج. 

 محدودة التوفر.  عض المكافآتكون بكما ت كما أن المؤسسات التجاریة المشاركة قابلة للتغییر،
 

أخرى  غیر قابلة لالسترداد أو استبدالھا أو تغییرھا أو تحویلھا مقابل مبالغ نقدیة أو ائتمانھا لمكافآت أو نقاط لمكافات المستبدلةا -2
 بأي حال من األحوال.

 
من أي وجمیع التزاماتھا المتعلقة  أمریكان اكسبریس وشركاتھا التابعة عضو البطاقة آت، یعفي استبدال النقاط بالمكاف عند  -3

  باسترداد المكافآت أو استخدامھا، أو أي مشاركة أخرى في البرنامج. 
 

 
وال تتحمل أمریكان اكسبریس والمؤسسات التجاریة الموضحة والواردة في البرنامج.  التعلیمات یجب إستبدال المكافأت حسب  -4

 تالفة أو مسروقة أو مشوھة.المشاركة أي مسؤولیة لتعویض قسائم مفقودة أو 
 

 .تحتفظ أمریكان اكسبریس السعودیة بالحق في تغییر أو إلغاء أي مكافأة في أي وقت -5
 

 
  .قة بأي مكافأةأیة تكالیف إضافیة في نفقات السفر أو ترتیبات السكن ذات عالتقع على مسؤولیة عضو البطاقة  -6

 :القسائم

") مع أي عروض ترویجیة أخرى من الشھادات(ویُشار إلیھا مجتمعة بـ"دمج شھادات وقسائم مكافآت العضویة یمكن  ال -1
 أمریكان اكسبریس أو التجار المشاركین. 

 
حیتھا حسبما ھو انتھاء تاریخ صال ىحت ، وتكون صالحةالقسائم ساریة المفعول لدى المؤسسات التجاریة المشاركة فقط تكون -2

 .كل قسیمة  ىمبین عل
 

 
 .ستبدال ولن تقبل النسخ المطبوعة من القسائمإلیجب تسلیم القسائم وقت ا -3

 
 تقع مسؤولیة إتمام القسائم على التاجر الُمشارك ولیس على أمریكان اكسبریس.  -4

 
 

 من الحساب لدى المؤسسات التجاریة  يھو متبقیمكن استخدمھا في تسدید ما الائم صالحة مقابل مشتروات سابقة وتعتبر القسال  -5
 لیس للقسائم أي قیمة نقدیة أخرى.لدى أمریكان اكسبریس السعودیة و المشاركة أو

 

 ا.ف ذلك في القسائم نفسھالإذا ذكر خ إالیمكن تحویل القسائم الصادرة  ال -6
 

 .ذا تعارضت مع القانونإغیة التعتبر القسائم  -7
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 المضافة ویتحملھا عضو البطاقة.ما لم تنص القسائم على غیر ذلك، ال تشمل القسائم المقدمة على قیمة الضریبة  -8
 

 یخضع استخدام القسائم ألیة قیود إضافیة المذكورة على القسیمة ذاتھا. -9

 :حساب البرنامج

و أیل الدائم زالن /زبرنامج مشارك للمسافر المتمی ىلإاب البرنامج الخاص بعضو البطاقة مكن تحویل النقاط المتراكمة في حسی -1
ال یكون حساب عضو البطاقة ملغي أو مغلق من قبل أمریكان اكسبریس أو عضو البطاقة  آخر شریطة أنإستبدالھا عل نحو 

في حال كان  جمیع الحسابات المرتبطة المسجلة في وضع جید.تكون (باستثناء ما ھو موضح أدناه) في وقت طلب التحویل و
في البرنامج أو قد تتم مصادرة النقاط أي من الحسابات المرتبطة في وضع غیر جید، فقد یتم إلغاء تسجیل عضو البطاقة 

 المتراكمة في حساب البرنامج.  
 

ستفقد النقاط المتراكمة في حساب البرنامج. وفي حال إذا ألغت أمریكان اكسبریس ألي سبب أي من الحسابات المرتبطة،  -2
عضو البطاقة استرداد النقاط ) أشھر من تاریخ اإللغاء، فیحق ل6أعادت أمریكان اكسبریس الحسابات المرتبطة خالل ستة (

 المتراكمة في حساب البرنامج الخاص بھ، شرط أن یتم استیفاء جمیع الشروط الموضحة ھنا.
لكن وقام بإلغاء حسابھ طوعاً، و البرنامج، في مسجل إكسبریس أمریكان بطاقة حساب من أكثر البطاقة عضو لدى كان إذا -3

 حساب في متراكمة  نقاط أي فإن البرنامج، في مسجل األقل على واحد األساسي إكسبریس أمریكان بطاقة بحساب احتفظ
الدفعات المسجلة على الحساب الملغي ستبقى ساریة في حساب البرنامج بشرط أن یتم استیفاء جمیع الشروط  نتیجة البرنامج

  الموضحة ھنا. 
 

ً  ى عضو البطاقةإذا ألغ -4 ت المرتبطة المسجلة في البرنامج، ولكن احتفظ ببطاقة أو ألغى جمیع الحسابا اشتراكھ في البرنامج طوعا
) أشھر إلعادة التسجیل في البرنامج من أجل إعادة تنشیط 6أمریكان اكسبریس واحدة على األقل، فسیكون لعضو البطاقة ستة (

 رداد.تبقى ھذه النقاط قابلة لالستحسابھ واسترداد نقاطھ المتراكمة سابقاً في حساب البرنامج قبل إلغاءه. 
  

في حال قام عضو البطاقة بإلغاء جمیع الحسابات المرتبطة وإلغاء جمیع البطاقات الصادرة من أمریكان اكسبریس، سیتم  -5
  مصادرة جمیع النقاط المتراكمة مباشرة. 

 
إلى حساب  عندما یتم تحویل النقاط المتراكمة في حساب البرنامج الخاص بعضو البطاقة، فلن یتمكن بعد ذلك إعادة تحویلھا -6

  البرنامج الخاص بعضو البطاقة.    
 

 :ةحكام عامأ

وقات. كما تحتفظ  بحقھا بتغییر بنود وشروط البرنامج في تحتفظ أمریكان اكسبریس بحقھا بإلغاء البرنامج في أي وقت من األ -1
 .أیة مكافاة ىللحصول عل الالزمة وقات بما في ذلك وبدون حصر النقاط أي وقت من األ

 
تصال بأمریكان إستبدال النقاط عن طریق اإل، حیث یقوم بطلب طلب إستبدال النقاطیتقدم عضو البطاقة األساسي بیجب أن  -2

أو إرسال + 966114749008 الرقم ىرسال فاكس علإأو ب 8001242229رقم الھاتف المجاني  ىاكسبریس السعودیة عل
أمریكان اكسبریس السعودیة،  مخاطبة أوrewards@americanexpress.com.sa.membership ى برید إلكتروني عل

 .المملكة العربیة السعودیة 11452الریاض  6624ص.ب  المكافآت، برنامج
 

 
أي عملیات احتیال أو سوء استعمال یتعلق بالنقاط المتراكمة في حساب البرنامج قد یؤدي إلى فقدان النقاط المكتسبة وإلغاء  -3

 عضویة عضو البطاقة من البرنامج وإلغاء أي حساب لدى أمریكان اكسبریس. 
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 .ضافة إلى الرسوم المذكورة أعالهسیتم فرض ضریبة القیمة المضافة استناداَ إلى القوانین الضریبیة الساریة باإل*
 

 
 ال یعتبر تقصیر أمریكان اكسبریس في تطبیق شرط أو حكم ُمعین تنازل عن ھذا الحكم أو الشرط من قبل أمریكان اكسبریس.  -4

 
 

 لتقدیر وفقا النقاط تحویل أو المتراكمة النقاط أھلیة أو بالبرنامج االنضمام بأھلیة المتعلقة المنازعات أو األسئلة جمیع حل یتم -5
 . الخاص اكسبریس أمریكان

 للسلع: حكامألالشروط وا

ستبدال في أقرب وقت ممكن لتجنب إلغاء طلباتھم أو إلأعضاء البطاقة طلب ا ىوینبغي علالسلع،  رستبدال خاضع لتوفاإل -1
 .عرض خیارات بدیلة علیھم

 
 .قبل عضو البطاقةموقعة من الم أمریكان اكسبریس  للقسیمة الستبدال أو إجراء أي تغییر علیھ بعد استیمكن إلغاء طلب اإل ال -2

 
بالخیارات البدیلة المتوفرة. عند اختیار ھ عضو البطاق بإعالم، ستقوم أمریكان اكسبریس  إذا لم یكن المنتج المطلوب متوفراً  -3

من رصید نقاط العضو. أما في حال إلغاء  المكافآت  ستتم إضافة/ اقتطاع الفرق في عدد نقاط برنامج ،العضو لمنتج بدیل
رصیده. تحتفظ أمریكان اكسبریس السعودیة بالحق في إلغاء أي طلب  ىستبدال، فسوف یتم إرجاع النقاط إلالعضو لطلب اإل

  إخطار العضو في ذلك الحال. إستبدال وسیتم
 

ساسیة، ولن تقبل أمریكان اكسبریس السعودیة أي طلب ألستبدال وتسلیمھا من قبل عضو البطاقة ایجب توقیع طلبات اإل -4
 .ضافیةاء البطاقة اإلاستبدال من أعض

 
 

 بإعالمسابیع، وفي حال تأخر عملیة التوصیل، ستقوم أمریكان اكسبریس السعودیة أثة یقل عن ثال التطلب عملیة التوصیل ما ت -5
تتحمل أمریكان  و الالمنتج،  إلستالمبالموعد المتوقع البرید االلكتروني أو الھاتف المسجل لدیھا  عضو البطاقة عن طریق

 .اكسبریس السعودیة أیة مسئولیة عن تأخر توصیل المنتجات
 

أیام  )5( ل مدة اقصاھا خمسةالأمریكان اكسبریس السعودیة خ التواصل مع  ىیرج تالف أو فیھ عیوب،  م منتجالفي حال است -6
التالف أو  م المنتجاللتقوم بإستبرید شركة ال مالبإعم. ستقوم أمریكان اكسبریس السعودیة الستإلمن تاریخ ا عمل إعتباراً 

المكافآت  من عضو البطاقة. ستقوم أمریكان اكسبریس السعودیة بإستبدال المنتج بشرط توفره أو إرجاع نقاط برنامج الخاطئ
 التي یتم  التالفة أو الخاطئة تتحمل أمریكان اكسبریس السعودیة أیة مسئولیة عن المنتجات الحساب عضو البطاقة. و ىإل

 .توصیلھا
 

 .یمكن إستبدال المنتجات أو قسائم الشراء مقابل النقد التفادیاً للشك،  -7
 

 تطبق شروط وأحكام برنامج المكافآت الخاصة بأمریكان اكسبریس السعودیة.  -8
 

 .العدد المحدد من النقاط لكل من المنتجات المدرجة عرضة للتغییر دون إشعار مسبق -9
 

ت یمكن إستخدام القسائم مباشرة في المحال الو بالفاكس.  ى أمریكان اكسبریس السعودیةوإرسالھا إل تعبئة القسائم  جبی -10
 .التجاریة

 


