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إقرار الشركة

الشروط األكثر أهمية التفاقية حساب السفر للشركات

تتعه ــد الش ــركة الموض ــح اس ــمها ادن ــاه (والمش ــار اليه ــا فيم ــا بع ــد بــ"الش ــركة") بس ــداد
كاف ــة المبال ــغ الت ــي تصب ــح مس ــتحقة الس ــداد م ــن قبله ــا ف ــي تاري ــخ اس ــتحقاق الدف ــع إل ــى
أمريــكان اكســبريس الســعودية (و المشــار اليهــا فيمــا بعــد بــ"نحــن" أو "ضميــر المتكلــم"
أو "ضميـــر الملكيـــة") نتيجـــة لعضويتهـــا فـــي أو اســـتخدام الحســـاب (الحســـابات) علـــى
النحـــو الموضـــح فـــي كل كشـــف حســـاب شـــهري يصـــدر عـــن شـــركة أمريـــكان اكســـبريس
كامـــا بـــأن تلـــك المبالـــغ أصبحـــت مســـتحقة وواجبـــة
ً
الســـعودية ،والـــذي يعـــد إشـــعاراً
الدف ــع .وتك ــون نس ــخ المايكروفيل ــم لإليص ــاالت الت ــي يت ــم ارس ــالها للش ــركة م ــن قبلن ــا
والتــي تثبــت بــأن األمــوال مســتحقة علــى الشــركة نتيجــة الســتخدام الحســاب (الحســابات)
بين ــه قاطع ــة عل ــى مديوني ــة الش ــركة .كم ــا ان الش ــركة تتن ــازل بموج ــب ه ــذه الوثيق ــة ع ــن
ح ــق االعت ــراض عل ــى ذل ــك وتواف ــق عل ــى اعتب ــار نس ــخ المايكروفيل ــم المذك ــورة ايص ــاالت
اصليـــة .يجـــب أن يتـــم توضيـــح عنـــوان الشـــركة فـــي نمـــوذج الطلـــب .توافـــق الشـــركة
عل ــى الوالي ــة القضائي ــة غي ــر الحصري ــة للمحاك ــم و الهيئ ــات األخ ــرى ف ــي المملك ــة العربي ــة
الســـعودية والتـــي تشـــمل علـــى ســـبيل المثـــال ال الحصـــر لجنـــة تســـوية المنازعـــات
المصرفيــة و التمويليــة فــي البنــك المركــزي الســعودي (ســاما) وذلــك فــي كافــة نواحــي
التزامــات الشــركة تجاهنــا .كمــا تتعهــد الشــركة أيضــاً بااللتــزام بالقــرارات واألحــكام واألوامــر
ـا عــن خســائر
الصــادرة فيمــا يتعلــق بســداد المبالــغ المســتحقة لنــا مــن ِقبــل الشــركة ،فضـ ً
األربــاح الناتجــة عــن تأخــر الشــركة فــي الســداد باإلضافــة إلــى تحمــل الرســوم والمصاريــف
وأتعــاب المحامــاة .كمــا تؤكــد الشــركة الفهــم الكامــل للمســؤولية الجنائيــة فــي حــال اعــادة
أي ش ــيك يت ــم اص ــداره ألمرن ــا غي ــر مدف ــوع م ــن ِقب ــل البن ــك المس ــحوب من ــه ،وأن ــه يح ــق
لن ــا ف ــي مث ــل ه ــذه الحال ــة اتب ــاع اإلج ــراءات الجنائي ــة ض ــد الش ــركة .كم ــا تتعه ــد الش ــركة
بصح ــة وإكتم ــال ودق ــة وحقيق ــة المعلوم ــات ال ــواردة ف ــي اس ــتمارة الطل ــب و تفوضن ــا و/
أو ممثلين ــا المفوضي ــن باالتص ــال بالمص ــارف الخاص ــة بالش ــركة أو أي مص ــدر أخ ــر قب ــل أو
ف ــي أي وق ــت بع ــد اع ــداد الطل ــب وذل ــك للحص ــول عل ــى المعلوم ــات الالزم ــة .م ــن حقن ــا
رف ــض الطل ــب كم ــا ت ــدرك الش ــركة أيض ــا بحقن ــا ف ــي طل ــب ضم ــان مصرف ــي مقب ــول لن ــا
أو هام ــش نق ــدي (وال ــذي يت ــم احتج ــازه كضم ــان إضاف ــي ول ــن يت ــم اس ــتخدامه م ــن أج ــل
تس ــوية الحس ــاب) كش ــرط للموافق ــة عل ــى الطل ــب .ف ــي ح ــال الموافق ــة عل ــى الطل ــب ،
تتعهــد الشــركة بتســوية الرصيــد الحالــي علــى الحســاب فــي تاريــخ اســتحقاق الدفــع علــى
النح ــو الموض ــح ف ــي كل كش ــف حس ــاب ش ــهري.
توافـــق الشـــركة بموجبـــه علـــى تزويدنـــا بـــأي معلومـــات نطلبهـــا وتشـــمل علـــى ســـبيل
المث ــال ال الحص ــر إس ــتمارات اع ــرف عميل ــك إلنش ــاء و/أو ادارة الحس ــابات والتس ــهيالت
لدين ــا وتحدي ــث معلوم ــات االتص ــال الخاص ــة بالش ــركة إذا كان ــت هن ــاك أي تغي ــرات ،والت ــي
ق ــد يت ــم طلبه ــا م ــن قبلن ــا .كم ــا تفوضن ــا الش ــركة بالحص ــول عل ــى وجم ــع المعلوم ــات
التــي تعــد الزمــة فيمــا يتعلــق بالشــركة وحســاباتها وتســهيالتها لــدى المقرضيــن اآلخريــن
مـــن خـــال الشـــركة الســـعودية للمعلومـــات االئتمانيـــة ("ســـمة") و بيـــان للمعلومـــات
االئتماني ــة ،وإلكتروني ــاً م ــن خ ــال ش ــركه العل ــم ألم ــن المعلوم ــات (“عل ــم”) ،واإلفش ــاء
ع ــن تل ــك المعلوم ــات إل ــى س ــمة أو بي ــان أو عل ــم أو إل ــى وكاالت التحصي ــل أو إل ــى أي
جه ــة أخ ــرى معتم ــدة م ــن قب ــل البن ــك المرك ــزي الس ــعودي.
سيشــكل الطلــب وجميــع المســتندات الداعمــة جــزءاً ال يتجــزأ مــن اتفاقيــة حســاب الســفر
للش ــركات .وس ــتكون تل ــك الوثائ ــق مل ــك لن ــا حت ــى ل ــو ت ــم رف ــض الطل ــب أو ت ــم إغ ــاق
حس ــاب الش ــركة معن ــا.

بيانات الشركة

• س ــيتم إرس ــال كش ــف حس ــاب ش ــهري ع ــن طري ــق البري ــد االلكترون ــي ال ــوارد
للشـــركة فـــي نمـــوذج إنشـــاء الحســـاب و/أو عـــن طريـــق خدمـــات أون اليـــن
لحســـاب الســـفر للشـــركات .يبيـــن كل كشـــف حســـاب الرصيـــد الحالـــي
المســـتحق علـــى الشـــركة .ويتوجـــب علـــى الشـــركة ســـداد كامـــل المبلـــغ
المســـتحق الدفـــع كل شـــهر فـــي تاريـــخ اســـتحقاق الدفـــع.
َ
َ
متوافقـــا مـــع أحـــكام الشـــريعة
منتجـــا
• يعـــد حســـاب الســـفر للشـــركات
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.
• ســوف يتــم منــح فتــرة ســماح مدتهــا  25يومـ ًـا كحــد أقصــى لتســوية المبلــغ
المس ــتحق .كم ــا س ــوف يت ــم توضي ــح تاري ــخ اس ــتحقاق الدف ــع ف ــي كش ــف
الحســـاب .وفـــي حالـــة عـــدم اســـتالم الحـــد األدنـــى المســـتحق فـــي وقتـــه
ً
وفقـــا لتاريـــخ اســـتحقاق الدفـــع ،قـــد يتـــم تعليـــق الحســـاب حتـــى
المحـــدد
اس ــتالم المبل ــغ.
• نحتف ــظ بح ــق تقدي ــم معلوم ــات االئتم ــان المتعلق ــة بالش ــركة ال ــى الش ــركة
الس ــعودية للمعلوم ــات االئتماني ــة ("س ــمة") عل ــى أس ــاس دوري .تعك ــس
المعلومـــات المقدمـــة حالـــة آخـــر كشـــف حســـاب ،وتشـــمل المعلومـــات
المتعلقـــة بكـــون الحســـاب منتظـــم أو متأخـــر فـــي الســـداد .ولتجنـــب أي
تاري ــخ ائتمان ــي س ــلبي عل ــى الش ــركة ل ــدى الش ــركة الس ــعودية للمعلوم ــات
االئتماني ــة ،عل ــى الش ــركة المحافظ ــة عل ــى تس ــديد المبل ــغ المس ــتحق عل ــى
الحس ــاب ف ــي تاري ــخ اس ــتحقاق الدف ــع.

• ف ــي ح ــال مالحظ ــة أي "خط ــأ بكش ــف الحس ــاب/معاملة متن ــازع عليه ــا" يج ــب
علـــى الشـــركة إخطارنـــا عبـــر وســـائل اتصـــال موثقـــة علـــى الفـــور علـــى أال
ـهرا واحـ ً
يتجــاوز ذلــك شـ ً
ـدا مــن تاريــخ كشــف الحســاب علــى أي حــال .ويعنــي
"الخط ــأ بكش ــف الحس ــاب/المعاملة المتن ــازع عليه ــا" أي معامل ــة ت ــم إدخاله ــا
عل ــى حس ــاب الش ــركة وأدت إل ــى خط ــأ ف ــي الرصي ــد اإلجمال ــي.
• عدم االلتزام بأحكام هذه االتفاقية قد يؤدي إلى:
.
.
.
.
.

اسم الشركة
الرقم الوطني
الموحد

1الغاء/تعليق حسابكم بدون إخطار من ِقبلنا.
2خفض الحدود االئتمانية بدون اخطار من ِقبلنا.
3الـــتأثير سـ ً
ـلبا علــى ســجل االئتمــان الخــاص بالشــركة وقــدرة الشــركة علــى
الحصــول علــى تســهيالت ائتمانيــة جديــدة.
4التقاضي في حال عدم سداد المستحقات.
5زيادة العبىء المالي على الشركة نتيجة للرسوم والنفقات.

• قـــد نقـــوم بتوفيـــر برنامـــج الحمايـــة أثنـــاء ســـريان اتفاقيـــة حســـاب الســـفر
للشـــركات ،حيـــث نقـــدم برنامـــج الحمايـــة كميـــزة إضافيـــة للخدمـــات التـــي
نقدمه ــا .وس ــوف نق ــوم بكش ــف تفاصي ــل الحماي ــة ،بم ــا ف ــي ذل ــك عملي ــة
تحدي ــد المس ــتفيدين وتوزي ــع التعوي ــض بي ــن المس ــتفيدين ،للتع ــرف عل ــى
الش ــروط وأح ــكام الحماي ــة يرج ــى زي ــارة الموق ــع

رقم السجل التجاري
تاريخ االتفاقية

معلومات حساب السفر للشركات
هامش المرابحة*

%1.99

رسوم التحصيل‡

 150ريال سعودي
للحسابات ذات
المدفوعات المتأخرة
لمدة  90يوم أو أكثر.

رسوم إعادة
الشيك‡

 150ريال
سعودي

رسوم طلب كشف الحساب
(ألكثر من ثالثة أشهر)‡

 40ريال سعودي
(لكل كشف)

رسوم استرجاع
الرصيد
االئتماني‡

 100ريال
سعودي

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

 50ريال سعودي لكل
عملية معترض عليها

* يعد حساب السفر للشركات منتجاً مبني على هيكل التدوير ويتوافق مع أحكام الشريعة
اإلسالمية .على الرغم من أن الشركة لن تقوم بدفع فوائد تحت أي ظرف ،إال أنه يتعين علي
الشركة دفع هامش المرابحة بنسبة  % 1.99شهرياً كما هو موضح في الجدول أعاله .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  3شهور أو أكثر.
‡ سيتم فرض ضريبة القيمة المضافة استناداَ إلى القوانين الضريبية السارية باإلضافة إلى
بناء على قوانين الضرائب
الرسوم المذكورة .يخضع معدل ضريبة القيمة المضافة للتغيير ً
السائدة .ال يخضع رسم هامش المرابحة لضريبة القيمة المضافة المحددة في هذه االتفاقية.

• س ــوف يت ــم مراجع ــة وتحدي ــث وتعدي ــل اتفاقي ــة حس ــاب الس ــفر للش ــركات
مـــن جانـــب واحـــد وبشـــكل دوري مـــن قبلنـــا ،وســـوف يتـــم تقديـــم إخطـــار
ً
ً
يومـــا فـــي حالـــة تغييـــر الرســـوم ورســـوم الخدمـــات)
يومـــا (60
مدتـــه 30
للشـــركة قبـــل دخولهـــا حيـــز التنفيـــذ.

بيانات االتصال بخدمات الشركات
بطاقات الشركات وأصحاب األعمال+966 11 292 6600 Ext 7705 :
من خارج المملكة العربية السعودية+966 11 292 6777 :
www.americanexpress.com.sa
إسم
الشخص المفوض
التوقيع
(الشخص المفوض)
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