طــــلــب االنـضـــمــام
اإلختيار األول
اإلختيار الثاني

Mar 2019

اإلختيار األول
اإلختيار الثاني

بطاقة أمريكان إكسبريس الزرقاء

اإلختيار األول
اإلختيار الثاني
بطاقة أمريكان إكسبريس
البالتينية االئتمانية

بطاقة أمريكان إكسبريس
الذهبية االئتمانية

اإلختيار األول
اإلختيار الثاني
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اإلختيار األول
اإلختيار الثاني

بطاقة الفرسان االئتمانية
من أمريكان إكسبريس

اإلختيار األول
اإلختيار الثاني
بطاقة أمريكان إكسبريس الذهبية

بطاقة أمريكان إكسبريس

ً
ً
ً
ً
ً
ومجانا لمدى الحياة للبطاقة البالتينية االئتمانية)
سنويا.
أمريكيا
دوالرا
مجانا25 ،
يرجى وضع عالمة هنا لالشتراك بعضوية الـ ®( Membership Rewardsالسنة األولى
    ريال سعودي           دوالر أمريكي
الرجاء اختيار العملة المفضلة للبطاقة (لبطاقات االعتماد وللبطاقة البالتينية االئتمانية فقط)     :
ً
ً
مجانا مدى الحياة ,بشرط استمرار فعالية بطاقة االعتماد األساسية (هذا العرض لبطاقات االعتماد فقط)
راغبا في الحصول على بطاقة ائتمانية مرافقة
يرجى وضع عالمة هنا إذا كنت
يرجى اإلحاطة بأننا ال نضمن متابعة هذا الطلب ما لم تكتمل جميع البيانات المطلوبة أدناه.

مــعلومـات شـخـصـية

اللقب:

السيد

مــعلومـات عن عملك
اآلنسة

السيدة

الدكتور

الرجاء وضع عالمة إذا كنت                    :موظف

آخـــــر

رقم السجل التجاري (ان ُوجد)

االسم األول

اسم األب

تاريخ الميالد :اليوم/الشهر/السنة

           الجنس:

أعزب

الحالة االجتماعية:

ذكـر          أنـثـى    

عدد األفراد الذين تعيلهم

الجنسية

رقم جواز السفر

جنسية أخرى (إن ُوجدت)

رقم جواز السفر

رقم بطاقة األحوال أو اإلقامة

               مكان الميالد

ً
عضوا في برنامج الفرسان ،يرجى ذكر رقم عضويتك
إذا كنت

الرجــاء تهجئـة اســـمك باللغــة اإلنجليزيـــة كما هو مبين على جواز سفرك وكما تود أن يظهـــر عــلى البطاقة عــلى أن ال يــزيد عـن  26حرفــاً وفراغاً  ،يرجى
المالحظة أن رسماً سيتم خصمه من حسابك إذا كانت البطاقة بحاجة إلى تبديل لوجود خطأ باالسم.

رقم المبنى
الرمز البريدي

الرقم االضافي

الحي

تاريخ البدء

نوع العمل
المسمى الوظيفي
ّ
الشارع

اسم المبنى

رقم المبنى

المنطقة

المدينة

رقم الهاتف

الرمز البريدي

رقم االضافي

رقم الفاكس
البريد اإللكتروني في العمل (اختياري)

عــنــوان الســـــكـــن الحــــالي (العنوان الوطني)*
الشارع

صاحب عمل حر

اسم صاحب العمل/المؤسسة

اسم العائلة

متزوج

متقاعد

* الرجاء إرفاق بطاقة العمل إذا كان لديك.

الرجاء ذكر دخلك الشخصي الشهري:

المدينة

ريال سعودي

إذا كــان لك مصــدر دخــل آخــر ،يرجــى ذكـــر المبلغ والمصـــدر وإرفــاق المسـتندات الخــاصـة بذلك  

رقم الوحدة

ريال سعودي

مبلغ الدخل اإلضافي
المصــــدر

رقم هاتف السكن
سنوات اإلقامة في السكن الحالي

رقم الجوال

مــعلومـات عن وضعك المالي

البريد اإللكتروني (إلزامي)**
* يجب ادخال العنوان الوطني التمام الطلب.

** سيتم إرسال كشف حسابك الشهري إلى بريدك اإللكتروني المذكور أعاله.

وضع السكن (ضع عالمة        في المكان المناسب)
إيجار

مـــلك

سكن شركة

مــــع العــائلـة

إذا كان السكن إيجار ،مبلغ اإليجار الشهري بالريال السعودي هو

اسم البنك.

الفرع

ما هو غرض إستخدامك للبطاقة؟  المشتريات الشخصية

  السفر

  السحب النقدي

   كل ما سبق  

هل لديك اي التزامات ائتمانية شهرية أخرى مثال :قرض من جهة عمل أوصديق أو قريب     نعم           ال
اذا كانت اإلجابة نعم ،يرجى ذكر المبلغ
هل لديك أي مصاريف هامة متوقعة       نعم          ال
اذا كانت اإلجابة نعم ،يرجى ذكر المبلغ

اسم شخص يمكن االتصال به (ال يسكن معك)
رقم الهاتف

يرجى إدراج مجموع األجور الشهرية للعمالة المنزلية لديك إن وجدت

عــنــوان الســـــكـــن خارج المملكة (لغير السعوديين)
رقم المنزل/الشقة

المنطقة

الشارع

المدينة

الرمز البريدي

الرقم االضافي

سنوات اإلقامة في السكن الحالي

رقم هاتف السكن

القيد المباشر (اختياري)
الرجاء اإلشارة إذا أردت تسديد الحساب بالقيد المباشر

البلد

         نعم                   ال

       

لبطاقات االئتمان ,يرجى وضع عالمة على النسبة المئوية الشهرية التي تختارها للتسديد من الخيارات التالية:

                  ٪100                ٪50                 ٪5أخرى               ٪

بطــاقة إضـافـيـة
اإلختيار األول
اإلختيار الثاني

اإلختيار األول
اإلختيار الثاني

بطاقة أمريكان إكسبريس الزرقاء

اللقب:

السيد

اسم العائلة

اإلختيار األول
اإلختيار الثاني

بطاقة أمريكان إكسبريس
الذهبية االئتمانية

السيدة

اآلنسة

بطاقة أمريكان إكسبريس
البالتينية االئتمانية

الدكتور

آخـــــر

تاريخ الميالد   :اليوم                الشهر               السنة                           صلة القرابة
الجنسية

رقم الجوال

اسم صاحب العمل/المؤسسة
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بطاقة الفرسان االئتمانية
من أمريكان إكسبريس

اإلختيار األول
اإلختيار الثاني
بطاقة أمريكان إكسبريس

بطاقة أمريكان إكسبريس الذهبية

رقم جواز السفر

                  اسم األب                                     االسم األول

البريد اإللكتروني

اإلختيار األول
اإلختيار الثاني

اإلختيار األول
اإلختيار الثاني

(إلزامي)

رقم بطاقة األحوال أو اإلقامة
الرجــاء تهجئـة اســـمك باللغــة اإلنجليزيـــة كما هو مبين على جواز سفرك وكما تود أن يظهـــر عــلى البطاقة
ً
ً
ً
حرفــا
رسما سيتم خصمه من حسابك إذا كانت البطاقة
وفراغا ،يرجى المالحظة أن
عــلى أن ال يــزيد عـن 26
بحاجة إلى تبديل لوجود خطأ باالسم.

يرجى التوقيع هنا
ً
إلكترونيا
من خالل التوقيع أدناه ،أقر بالموافقة على الشروط واألحكام الخاصة بالبطاقة وعلى تلقي بيان اإلفصاح األولي وموجز عن المنتج
لقد قرأت إتفاقية عضوية البطاقة على  www.americanexpress.com.sa/ar/termsandconditionsوأوافق على اإللتزام بها.
توقيع مقدم الطلب األساسي

توقيع طالب البطاقة اإلضافية

التاريـخ/           /            :

التاريـخ/           /            :

للتأكد من المعلومات (في حال الموافقة) الرجاء تعبئة التالي:
توقيع مندوب المبيعات:

توقيع مشرف المبيعات:

أمريكان إكسبريس السعودية
الرقم المرجعي لفتوى البطاقات االئتمانية (التورق) هوAMX-902-08-04-06-18 :
الرقم المرجعي لفتوى البطاقات اإلعتمادية هوAMX-359-01-01-08-15 :

صفحة 1

ص .ب ،6624 :الرياض 11452
www.americanexpress.com.sa

يرجى التوقيع على ظهر الصفحة

  

بيان اإلفصاح األولي

إلكترون ــي ،س ــوف يت ــم إرس ــال كش ــف حس ــاب مطب ــوع عل ــى عنوان ــك الش ــخصي أو عن ــوان العم ــل .كل كش ــف حس ــاب س ــيحتوي عل ــى الح ــد األدن ــى للمبل ــغ المس ــتحق ،وال ــذي ف ــي حال ــة
البطاق ــات االئتماني ــة س ــوف يك ــون  %5أو  50دوالر أمريك ــي 100/ري ــال س ــعودي أيهم ــا أكب ــر باإلضاف ــة إل ــى المبال ــغ المتج ــاوزة للح ــد االئتمان ــي والمبال ــغ المتأخ ــرة كم ــا ه ــو موض ــح ف ــي
الملح ــق «ب» ف ــي إتفاقي ــة عض ــو البطاق ــة ،والمبل ــغ كام ـ ًـا بالنس ــبة للبطاق ــات االعتمادي ــة .كم ــا يمكن ــك س ــداد أي ش ــيء حت ــى كام ــل المبل ــغ المس ــتحق عل ــى بطاقت ــك االئتماني ــة إذا
كن ــت ترغ ــب ف ــي ذل ــك.

يرجى قراءة المعلومات الهامة التالية بعناية قبل استخدام البطاقة (البطاقات).

تتوافــق البطاقــة االئتمانيــة مــع احــكام الشــريعة اإلســامية وتمتثــل لنظــام التــورق .ســيتطلب منــك دفــع هامــش مرابحــة عنــد تســوية المبالــغ غيــر المدفوعــه لرصيــدك الحالــي فــي كشــف
الحس ــاب بع ــد تاري ــخ اس ــتحقاق الس ــداد  ،م ــن خ ــال عائ ــدات مبيع ــات عملي ــة المرابح ــة .يرج ــى مالحظ ــة أن ــه يتوج ــب علي ــك تس ــوية م ــا ال يق ــل ع ــن الح ــد األدن ــى المس ــتحق الدف ــع عل ــى
حس ــاب بطاقت ــك االئتماني ــة قب ــل تاري ــخ اس ــتحقاق الدف ــع ،كم ــا ه ــو مبي ــن عل ــى كل فات ــورة ش ــهرية .وم ــع ذل ــك ،عن ــد س ــداد الح ــد األدن ــى م ــن الدفع ــات عل ــى البطاق ــة االئتماني ــة ب ــدال م ــن
كام ــل المبل ــغ المس ــتحق فإن ــة س ــيترتب علي ــك دف ــع هام ــش مرابح ــة  %٢.٧5عن ــد تس ــوية المبال ــغ  غي ــر المدفوع ــه لرصي ــدك الحال ــي ف ــي كش ــف الحس ــاب م ــن بع ــد تاري ــخ اس ــتحقاق الس ــداد ،
م ــن خ ــال عائ ــدات مبيع ــات عملي ــة المرابح ــة كم ــا ورد ف ــي ج ــدول معلوم ــات البطاق ــات .بن ــاء عل ــى ذل ــك ،ستس ــتغرق فت ــرة طويل ــة م ــن الوق ــت للقي ــام بس ــداد كام ــل المبال ــغ المس ــتحقة و
ق ــد ي ــؤدي إل ــى أن تدف ــع أكث ــر بكثي ــر م ــن قيم ــة الصفق ــة الت ــي أجري ــت عل ــى البطاق ــة االئتماني ــة.

شركة أمريكان إكسبريس السعودية
اإلقرار

تتعهــد أنــت (مقــدم الطلــب الموضــح اســمه فــي هــذا الطلــب والُ مشــار إليــه فيمــا بعــد بـــ "أنــت" أو "ضميــر المخاطــب") بســداد كافــة المبالــغ التــي تصبــح مســتحقة الســداد مــن ِقبلــك فــي
(والمشــار إليهــا فيمــا بعــد ب "نحــن" أو "ضميــر المتكلــم" أو "ضميــر الملكيــة" نتيجــة لعضويتــك فــي أو اســتخدام البطاقــة
تاريــخ اســتحقاق الدفــع إلــى شــركة أمريــكان إكســبريس الســعودية
ُ
(البطاقــات) علــى النحــو الموضــح فــي كل كشــف حســاب شــهري يصــدر عــن شــركة أمريــكان إكســبريس الســعودية  ،والــذي يعــد إشــعاراً كامـ ًـا بــأن تلــك المبالــغ أصبحــت مســتحقة وواجبــة الدفــع.
وتكــون نســخ المايكروفيلــم لإليصــاالت التــي يتــم إرســالها لــك مــن ِقبلنــا والتــي تثبــت بــأن األمــوال المســتحقة عليــك نتيجــة الســتخدامك للبطاقــة (البطاقــات) بينــة قاطعــة علــى مديونيتــك.
كمــا أنــك تتنــازل بموجــب هــذه الوثيقــة عــن حــق االعتــراض علــى ذلــك وتوافــق علــى اعتبــار نســخ المايكروفيلــم المذكــورة إيصــاالت أصليــة .يجــب أن يتــم توضيــح محــل إقامتــك وعنوانــك فــي
نمــوذج الطلــب وتتقــدم أنــت بموجبــه للمحاكــم ذات الواليــة القضائيــة غيــر الحصريــة أو الهيئــات األخــرى فــي البلــد الــذي تقيــم فيــه ،والتــي تشــمل علــى ســبيل المثــال ال الحصــر لجنــة الفصــل
فــي المخالفــات والمنازعــات التمويليــة فــي مؤسســة النقــد العربــي الســعودي ("ســاما") ،وذلــك فــي كافــة نواحــي التزاماتــك تجاهنــا .كمــا تتعهــد أيضــاً بااللتــزام بالقــرارات واألحــكام واألوامــر
الصــادرة فيمــا يتعلــق بســداد المبالــغ المســتحقة لنــا مــن ِقبلــك ،فضـ ًـا عــن خســائر األربــاح الناتجــة عــن تأخــرك فــي الســداد باإلضافــة إلــى تحمــل الرســوم والمصاريــف وأتعــاب المحامــاة .كمــا
تؤك ــد اس ــتيعابك الت ــام بأن ــك ق ــد تك ــون عرض ــة للمس ــؤولية الجنائي ــة ف ــي ح ــال إع ــادة أي ش ــيك يت ــم إص 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 ــدك .كم ــا تتعه ــد بصح ــة وإكتم ــال ودق ــة وحقيق ــة المعلوم ــات ال ــواردة ف ــي طل ــب اإلنضم ــام ،وأن ــك تفوضن ــا /أو ممثلين ــا المفوضي ــن باالتص ــال بالمص ــارف
الخاص ــة ب ــك أو أي مص ــدر آخ ــر قب ــل أو ف ــي أي وق ــت بع ــد إع ــداد الطل ــب وذل ــك للحص ــول عل ــى المعلوم ــات الالزم ــة .نوصي ــك بحس ــن اس ــتيعاب احتفاظن ــا بالح ــق ف ــي رف ــض طلب ــك ،كم ــا
ت ــدرك أيض ــاً احتفاظن 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 حس ــاب بطاقت ــك) كش ــرط
للموافق ــة عل ــى الطل ــب .ف ــي ح ــال الموافق ــة عل ــى طلب ــك ،تتعه ــد بتس ــوية الرصي ــد الحال ــي للبطاق ــة االعتمادية/الح ــد األدن ــى للمبل ــغ المس ــتحق للبطاق ــة االئتماني ــة عل ــى بطاق ــة حس ــابك ف ــي
تاري ــخ اس ــتحقاق الدف ــع عل ــى النح ــو الموض ــح ف ــي كل كش ــف حس ــاب ش ــهري .يصب ــح المق ــدم (المقدم ــون) عل ــى البطاق ــات اإلضافي ــة بم ــا فيه ــم ه ــؤالء المقدم ــون عل ــى البطاق ــات ف ــي وق ــت
ـاء بالطل ــب ويدرك ــون أنه ــم س ــوف يكون ــوا مس ــؤولين مجتمعي ــن أو منفردي ــن ع ــن س ــداد كاف ــة الرس ــوم المس ــتحقة عل ــى البطاق ــات اإلضافي ــة.
الح ــق أعض ـ ً
إنـــك توافـــق بموجبـــه علـــى تزويدنـــا بـــأي معلومـــات نطلبهـــا وتشـــمل علـــى ســـبيل المثـــال ال الحصـــر إســـتمارات اعـــرف عميلـــك إلنشـــاء و/أو إدارة حســـاباتك وتســـهيالتك لدينـــا
وتحديـــث المعلومـــات الشـــخصية الخاصـــة بـــك إذا كانـــت هنـــاك أي تغييـــرات ،والتـــي قـــد يتـــم طلبهـــا مـــن قبلنـــا  ،كمـــا تفوضنـــا بالحصـــول علـــى وجمـــع المعلومـــات
التـــي تعـــد الزمـــة فيمـــا يتعلـــق بـــك وبحســـاباتك وتســـهيالتك لـــدى المقرضيـــن اآلخريـــن مـــن خـــال الشـــركة الســـعودية للمعلومـــات االئتمانيـــة ("ســـمة")،
والكترونيـــاً مـــن خـــال شـــركه العلـــم ألمـــن المعلومـــات ("علـــم") ،واإلفشـــاء عـــن تلـــك المعلومـــات إلـــى ســـمة أو علـــم أو إلـــى وكاالت التحصيـــل لدينـــا أو إلـــى أي جهـــة أخـــرى
ّ
معتمـــدة مـــن ِقبـــل مؤسســـة النقـــد العربـــي الســـعودي .تتوفـــر نمـــاذج تقديـــم المقترحـــات والشـــكاوى فـــي مكاتبنـــا وموقعنـــا المحـــدودة وموقعنـــا اإللكترونـــي
www.americanexpress.com.sa/ar/node/241

بعـــد موافقتنـــا ،سيشـــكل الطلـــب وجميـــع المســـتندات الداعمـــة جـــزءاً ال يتجـــزأ مـــن اتفاقيـــة عضـــو البطاقـــة وســـيكون ملكيتنـــا حتـــى لـــو تـــم رفـــض طلـــب العضويـــة أو تـــم إغـــاق حســـاب
بطاقتكـــم معنـــا.

تصرح بأنك المالك والمستفيد الحقيقي ألي من البطاقات التي قد يتم إصدارها لك وفقاً لهذا الطلب.

تواف ــق عل ــى أن أمري ــكان إكس ــبريس الس ــعودية ق ــد تص ــدر وفق ــا لتقديره ــا المطل ــق ،البطاق ــة المخت ــارة الثاني ــة ف ــي ح ــال ع ــدم إمكاني ــة تقدي ــم البطاق ــة األول ــى المخت ــارة ل ــك ألي س ــبب م ــن
األس ــباب .وف ــي ه ــذه الحال ــة ،س ــيتم أيض ــا تغيي ــر تطبي ــق طل ــب البطاق ــة المرافق ــة (إن وج ــد) تلقائي ــا إل ــى البطاق ــة ذات الصل ــة.

جدول معلومات البطاقات
بطاقة
أمريكان
إكسبريس
الزرقاء

بطاقة أمريكان بطاقة أمريكان
إكسبريس
إكسبريس
الذهبية
البالتينية
االئتمانية
االئتمانية

بطاقة
الفرسان
االئتمانية
من أمريكان
إكسبريس

بطاقة أمريكان
إكسبريس

٪٢،٧٥

٪٢،٧٥

٪٢،٧٥

٪٢،٧٥

-

-

الرسم اإلداري (للبطاقات
‡,
االعتمادية فقط)**

-

-

   -

-

 562.50ريال سعودي
أو  150دوالر أمريكي

 937.50ريال سعودي
أو  250دوالر أمريكي

معدل الربح السنوي***

%32.25

%19.08

هامش المرابحة (بطاقات أمريكان
إكسبريس االئتمانية فقط)

الرسم السنوي

‡

رسم البطاقة اإلضافية (اختياري)

‡

%10.65

%10.73

-

-

 200ريال سعودي  400ريال سعودي

 900ريال سعودي أو
 240دوالر أمريكي

 2٥0دوالر
أمريكي

 450ريال سعودي أو
 120دوالر أمريكي

 790ريال سعودي أو
 210دوالر أمريكي

 100ريال سعودي  100ريال سعودي

 450ريال سعودي أو
 120دوالر أمريكي

 ٦0دوالر
أمريكي

 225ريال سعودي أو
 60دوالر أمريكي

 375ريال سعودي أو
 100دوالر أمريكي

 75ريال سعودي أو
 20دوالر أمريكي

 75ريال سعودي  75ريال سعودي أو
 20دوالر أمريكي
أو  20دوالر
أمريكي

رسم السحب النقدي (لكل
‡
عملية)

 75ريال سعودي

 75ريال سعودي

رسم تحويل العملة األجنبية
‡
لعملة البطاقة

%2.75

%2.75

رسم إعادة الشيك

 150ريال سعودي  150ريال سعودي

‡

رسم طلب كشف الحساب (ألكثر
‡
من ثالثة أشهر)
رسم استرجاع الرصيد االئتماني

بطاقة أمريكان
إكسبريس
الذهبية

 40ريال سعودي
(لكل كشف
حساب)

 40ريال سعودي
(لكل كشف
حساب)

 75ريال سعودي أو
 20دوالر أمريكي

%2.75

%2.75

%2.75

%2.75

 150ريال سعودي أو
 40دوالر أمريكي

 40دوالر
أمريكي

 150ريال سعودي أو
 40دوالر أمريكي

 150ريال سعودي أو
 40دوالر أمريكي

 40ريال سعودي أو
 10دوالر أمريكي
(لكل كشف حساب)

 10دوالر
أمريكي (لكل
كشف حساب)

 40ريال سعودي أو
 10دوالر أمريكي
(لكل كشف حساب)

 40ريال سعودي أو
 10دوالر أمريكي (لكل
كشف حساب)

‡

 100ريال سعودي  100ريال سعودي

 100ريال سعودي أو
 27دوالر أمريكي

 27دوالر
أمريكي

 100ريال سعودي أو
 27دوالر أمريكي

 100ريال سعودي أو
 27دوالر أمريكي

‡

 150ريال سعودي  150ريال سعودي

 150ريال سعودي أو
 40دوالر أمريكي

 40دوالر
أمريكي

 150ريال سعودي أو
 40دوالر أمريكي

 150ريال سعودي أو
 40دوالر أمريكي

رسم رفض خدمة القيد المباشر
رسم معالجة النزاعات (للنزاعات
‡
غير الصحيحة فقط)

 150ريال سعودي  150ريال سعودي

 150ريال سعودي أو
 40دوالر أمريكي

 40دوالر
أمريكي

 150ريال سعودي أو
 40دوالر أمريكي

 150ريال سعودي أو
 40دوالر أمريكي

رسم الدفعات خارج المملكة
‡
العربية السعودية

 375ريال سعودي  375ريال سعودي

 375ريال سعودي أو
 100دوالر أمريكي

 100دوالر
أمريكي

 375ريال سعودي أو
 100دوالر أمريكي

 375ريال سعودي أو
 100دوالر أمريكي

 100ريال سعودي  100ريال سعودي

 100ريال سعودي أو
 ٢٧دوالر أمريكي

 ٢٧دوالر
أمريكي

-

-

-

-

 150ريال سعودي أو
 40دوالر أمريكي عن
كل شهر للحسابات
المتأخرة لمدة  3أشهر
أو أكثر

 150ريال سعودي أو
 40دوالر أمريكي عن
كل شهر للحسابات
المتأخرة لمدة  3أشهر
أو أكثر

 100ريال سعودي أو
 27دوالر أمريكي

 27دوالر
أمريكي

 100ريال سعودي أو
 27دوالر أمريكي

 100ريال سعودي أو
 27دوالر أمريكي

مجانية

-

العام األول مجاناً
و 25دوالر أمريكي
من السنة الثانية وما
بعدها.

العام األول مجاناً
و 25دوالر أمريكي
من السنة الثانية وما
بعدها.

رسم السداد المتأخر****

‡,

رسم التحصيل (للبطاقات
‡,
االعتمادية فقط)****

-

رسم تبديل البطاقة نتيجة للكتابة
الخاطئة لالسم المقدم من
ِقبل عضو البطاقة أو للبطاقة
‡
المفقودة أو المسروقة

 100ريال سعودي  100ريال سعودي

رسم عضوية برنامج
Membership Rewards
‡,
(إختياري)*****

العام األول
مجاناً و 25دوالر
أمريكي من
السنة الثانية وما
بعدها.

-

العام األول مجاناً
و 25دوالر أمريكي
من السنة الثانية
وما بعدها.

*البطاقة االئتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة و مبنية على التورق .سيُ طلب منك دفع هامش المرابحة بنسبة  2.75 ٪شهريً ا على أي جزء غير مدفوع من رصيدك الحالي
الموضح في كشف حساب بطاقتك االئتمانية اعتبارً ا من تاريخ استحقاق الدفع.
**تستند البطاقة االعتمادية على مبدأ الرسوم الشهرية الثابتة (الرسم اإلداري) وعلى عدم وجود فوائد .على الرغم من أنك لن تقوم بدفع فوائد تحت أي ظرف ،فإنك ستقوم بدفع
الرسم اإلداري على النحو المذكور في الجدول أعاله .ومع ذلك ،فعند قيامك بالمحافظة على تاريخك االئتماني بشكل جيد وسداد جميع المبالغ المستحقة في الوقت المحدد فإنه من
الممكن التنازل عن الرسم اإلداري جزئياً أو كلياً  ،على أساس التقدير المطلق لنا.
***للبطاقة االئتمانية يتم احتساب معدل الربح السنوي باألخذ بعين االعتبار الرسم السنوي و رسم هامش المرابحة المدفوع بأكمله خالل السنة التقويمية وال يحتسب
ضريبة القيمة المضافة.
**** يرصد رسم السداد المتأخر للبطاقات االئتمانية ورسم التحصيل للبطاقات االعتمادية للحد من التأخر في السداد باإلضافة إلى أننا سنستخدم كامل هذا الرسم لألعمال الخيرية تحت
إشراف هيئة الرقابة الشرعية لدينا.
***** إن االشتراك في برنامج  Membership Rewardsاختيارياً ويمكن إلغاؤه في أي وقت بموجب إخطار وكالء خدمة العمالء الخاصين بنا
‡ سيتم فرض ضريبة القيمة المضافة ( )5 ٪باإلضافة إلى الرسوم المذكورة أعاله .يخضع معدل ضريبة القيمة المضافة للتغيير استنادا إلى األنظمة الضريبية السارية.

الشروط األكثر أهمية التفاقية عضو البطاقة
أ-

كاف ــة القي ــود ،بم ــا ف ــي ذل ــك الس ــحوبات النقدي ــة ،الت ــي يت ــم تحميله ــا عل ــى حس ــابك بعم ــات غي ــر العمل ــة الت ــي يص ــدر به ــا كش ــف حس ــاب بطاقت ــك («عمل ــة غي ــر عمل ــة الفواتي ــر») س ــيتم
تحويلهــا إلــى العملــة التــي تصــدر بهــا فاتــورة حســابك («عملــة الفواتيــر») .ومــا لــم تتطلــب القوانيــن المنطبقــة خــاف ذلــك فإنــه يتــم اســتخدام أســعار تحويــل محــددة ،الشــبكة العالميــة،
اس ــتناداً إل ــى األس ــعار الس ــائدة بي ــن المص ــارف الت ــي يت ــم اختياره ــا م ــن المص ــادر المعت ــادة ف ــي المج ــال المصرف ــي كم ــا ه ــي علي ــه ف ــي ي ــوم العم ــل ال ــذي يس ــبق تاري ــخ إج ــراء العملي ــة.
ســوف يتــم إضافــة ســعر صــرف العمــات األجنبيــة علــى النحــو المذكــور فــي جــدول معلومــات البطاقــات أو علــى النحــو المعــدل مــن ِقبلنــا مــن حيــن آلخــر علــى المبلــغ المحــول مــن ِقبــل
الجهــة المصــدرة للبطاقــة وهــي شــركة أمريــكان إكســبريس الســعودية .يتــم التحويــل فــي التاريــخ الــذي يتــم فيــه تجهيــز العمليــة  والــذي قــد ال يكــون هــذا نفــس التاريــخ الــذي جــرت فيــه
العمليــة حيــث يعتمــد ذلــك علــى الوقــت الــذي تــم فيــه تقديــم المعاملــة إلــى الشــبكة العالميــة .وقــد تختلــف أيضــاً أســعار الصــرف وفقــاً لذلــك .وفــي وقــت التحويــل ســوف يتــم تحويــل
كافــة المعامــات التــي تتــم بعمــات غيــر الــدوالر األمريكــي أوالً إلــى الــدوالر األمريكــي قبــل تحويلهــا إلــى العملــة التــي تصــدر بهــا فاتــورة حســابك .أمــا المبالــغ التــي يتــم تحويلهــا مــن
قبــل أطــراف أخــرى مســتقلة ،فــإن الفواتيــر تصــدر فيهــا وفقــاً ألســعار هــذه األطــراف .مــدرج أدنــاه مثــال توضيحــي لبطاقــة كشــف حســابها محتســب بالريــال الســعودي لذلــك:

الوصف

عملية الشراء*

عملية السحب النقدي*

قيمة العملية

 100يورو

 100يورو

معدل تحويل الدوالر األمريكي /اليورو المفترض

 1يورو =  1.05دوالر أمريكي

 1يورو =  1.05دوالر أمريكي

ما يعادلها بالدوالر األمريكي

 105دوالر أمريكي

 105دوالر أمريكي

رسم تحويل العملة %2.75

 2.89دوالر أمريكي

 2.89دوالر أمريكي

قيمة العملية كاملة بالدوالر األمريكي

 107.89دوالر أمريكي

 107.89دوالر أمريكي

معدل التحويل من الدوالر األمريكي إلى الريال السعودي
المفترض

 1دوالر أمريكي=  3.75ريال سعودي

 1دوالر أمريكي=  3.75ريال سعودي

قيمة العملية كاملة بالريال السعودي

 404.59ريال سعودي

 404.59ريال سعودي

رسم الدفعة المقدمة النقدية
(مقيد بشكل منفصل على كشف حسابك)

غير مطبق

 20دوالر أمريكي أو
 75.00ريال سعودي

قيمة العملية كاملة شاملة لرسم
الدفعة المقدمة النقدية

غير مطبق

 127.89دوالر أمريكي أو
 479.59ريال سعودي

تس ــتند جمي ــع البطاق ــات االعتمادي ــة عل ــى مب ــدأ الرس ــوم الش ــهرية الثابت ــة أو (الرس ــوم اإلداري ــة) وعل ــى ع ــدم وج ــود فوائ ــد .عل ــى الرغ ــم م ــن أن ــك ل ــن تق ــوم بدف ــع فوائ ــد تح ــت أي ظ ــرف،
فإن ــك س ــتقوم بدف ــع الرس ــوم اإلداري ــة عل ــى النح ــو المذك ــور ف ــي الج ــدول أع ــاه .وم ــع ذل ــك ،فعن ــد قيام ــك بالمحافظ ــة عل ــى تاريخ ــك االئتمان ــي بش ــكل جي ــد وس ــداد جمي ــع المبال ــغ
المســتحقة فــي الوقــت المحــدد فإنــه مــن الممكــن التنــازل عــن الرســم اإلداري جزئيــا أو كليــا ،علــى أســاس التقديــر المطلــق لنــا .وعــاوة علــى الرســوم اإلداريــة قــد نقــوم بتحميلــك رســوم
تحصي ــل الموضح ــة ف ــي الملح ــق "أ" ف ــي اتفاقي ــة عض ــو البطاق ــة ،إذا تأخ ــر س ــداد بطاقت ــك االعتمادي ــة لم ــدة  3أش ــهر أو أكث ــر
س ــوف يت ــم تحمي ــل رس ــم الس ــداد المتأخ ــر عل ــى النح ــو المذك ــور ف ــي ج ــدول معلوم ــات البطاق ــات عل ــى بطاقت ــك االئتماني ــة وذل ــك ف ــي ح ــال ع ــدم س ــداد الح ــد األدن ــى للمبل ــغ المس ــتحق
ف ــي أو قب ــل تاري ــخ اس ــتحقاق الدف ــع .إن رس ــوم التحصي ــل الموضح ــة بج ــدول معلوم ــات البطاق ــات س ــيتم احتس ــابها عل ــى بطاقت ــك االعتمادي ــة ف ــي حال ــة تأخ ــر دف ــع المس ــتحقات عل ــى
حس ــابك لث ــاث ش ــهور أو أكث ــر .ل ــن يت ــم قب ــول مبال ــغ رس ــوم التأخي ــر ورس ــوم التحصي ــل كإي ــراد لش ــركتنا وس ــيتم اس ــتخدامها فق ــط للح ــد م ــن التأخ ــر ع ــن الس ــداد .س ــوف يت ــم التب ــرع بجمي ــع
العائ ــدات م ــن رس ــوم التأخي ــر ورس ــوم التحصي ــل للجمعي ــات الخيري ــة المعتم ــدة م ــن س ــاما.
للحصول على معلومات عن خدماتنا اإلستشارية االئتمانية ،يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني علىwww.americanexpress.com.sa/ar/node/290 :

الوفاة أو اإلفالس

أ.
ب.
ج.
أ.
.I
.II
.III
.IV
.V
.VI
.VII

ب.
ج.
ج-

د-

بالنسبة للعقود الموقعة قبل  1أكتوبر -: 2018
في حالة الوفاة ،ال قدر الله ،سيحق لنا مطالبة الورثة الشرعيين على الفور بسداد كامل المبلغ المستحق على حسابك.
في حال إعالن إفالسك فسوف تصبح جميع المبالغ المستحقة على الحساب واجبة الدفع على الفور.
إذا فقدت أو تخليت عن إقامتك في المملكة العربية السعودية أو غادرت المملكة العربية السعودية بصفة نهائية ،سيحق لنا إلغاء بطاقتك وغلق حسابك.
بالنسبة للعقود الموقعة في  1أكتوبر  2018أو بعده-:
في حالة الوفاة أو العجز الكلي ،ال قدر الله ،ستعفى من مسؤوليتك عن أي مبلغ مستحق لنا إال إذا كان سبب الوفاة أو العجز ناتج عن:
ً
ً
مختل عقلياً  -في ذلك الوقت.
عاقل ،أو
تعمد إصابة الذات ،أو محاولة االنتحار – سواء كان الشخص
الكوارث الطبيعية.
قرارات المحكمة ،أو السلطة القضائية المختصة بموجب األنظمة السارية في المملكة العربية السعودية.
تعاطي الكحول أو المخدرات أو العقاقير غير النّ ظامية.
أي رياضة ،أو ُمنافسة خطرة كاالشتراك في سباقات الخيل أو سباقات السيارات.
االشتراك أو التدريب على ّ
وفاة أو إصابة ناشئة عن طبيعة العمل.
م ــا ينت ــج بس ــبب أو ينش ــأ ع ــن أو تك ــون س ــاهمت في ــه األس ــلحة النووي ــة أو اإلش ــعاعات النووي ــة أو التل ــوث باإلش ــعاع م ــن أي وق ــود أو أي ــة نفاي ــات نووي ــة ناتج ــة ع ــن احت ــراق وق ــود ن ــووي،
والح ــرب أو الغ ــزو أو أعم ــال الع ــدوان األجنب ــي أو األعم ــال العدواني ــة أو األعم ــال ش ــبه الحربي ــة ،وأعم ــال التخري ــب واإلره ــاب الت ــي يرتكبه ــا ش ــخص أو أش ــخاص يعمل ــون بصف ــة
منفردة أو نيابة عن أو على صلة بأي منظمة إرهابية.
في حال إعالن إفالسك فسوف تصبح جميع المبالغ المستحقة على الحساب واجبة الدفع على الفور.
إذا فقدت أو تخليت عن إقامتك في المملكة العربية السعودية أو غادرت المملكة العربية السعودية بصفة نهائية ،سيحق لنا إلغاء بطاقتك وغلق حسابك.
ســوف يتــم منــح فتــرة ســماح مدتهــا  25يومــاً كحــد أقصــى لتســوية المبلــغ ،كمــا ســوف يتــم توضيــح تاريــخ اســتحقاق الدفــع فــي كشــف حســابك .وفــي حالــة عــدم اســتالم الحــد األدنــى
المس ــتحق عل ــى بطاقت ــك االئتماني ــة أو المبل ــغ كام ـ ًـا عل ــى بطاقت ــك االعتمادي ــة ف ــي وقت ــه المح ــدد وفق ــاً لتاري ــخ اس ــتحقاق الدف ــع ،ق ــد يت ــم تعلي ــق حس ــابك حت ــى اس ــتالم المبل ــغ.
نق ــدم معلوم ــات االئتم ــان المتعلق ــة ب ــك للش ــركة الس ــعودية للمعلوم ــات االئتماني ــة (س ــمة) عل ــى أس ــاس دوري .كم ــا تعك ــس المعلوم ــات المقدم ــة حال ــة آخ ــر كش ــف حس ــاب ،وتش ــمل
المعلوم ــات المتعلق ــة بك ــون حس ــاب البطاق ــة منتظ ــم أو متأخ ــر ف ــي الس ــداد .ولتجن ــب أي تاري ــخ ائتمان ــي س ــلبي ل ــدى الش ــركة الس ــعودية للمعلوم ــات االئتماني ــة ،علي ــك أن تحاف ــظ عل ــى
تس ــديد المبل ــغ المس ــتحق عل ــى حس ــابك ف ــي تاري ــخ اس ــتحقاق الدف ــع.
إذا الحظ ــت أي «خط ــأ بكش ــف الحس ــاب /معامل ــة متن ــازع عليه ــا» يج ــب علي ــك إخطارن ــا عب ــر وس ــائل االتص ــال الموثوق ــة عل ــى الف ــور عل ــى أال يتج ــاوز ذل ــك ش ــهراً واح ــداً م ــن تاري ــخ كش ــف
الحســـاب علـــى أي حـــال .ويعنـــي «الخطـــأ بكشـــف الحســـاب /المعاملـــة المتنـــازع عليهـــا» أي معاملـــة تـــم إدخالهـــا علـــى حســـابك وأدت إلـــى خطـــأ فـــي الرصيـــد اإلجمالـــي.
ق ــد نق ــوم بتوفي ــر برنام ــج الحماي ــة أثن ــاء س ــريان االتفاقي ــة .حي ــث نق ــدم برنام ــج الحماي ــة كمي ــزة إضافي ــة للخدم ــات الت ــي نقدمه ــا ل ــك .وس ــوف نق ــوم بكش ــف تفاصي ــل الحماي ــة ،بم ــا
فـــي ذلـــك عمليـــة تحديـــد المســـتفيدين وتوزيـــع التعويـــض بيـــن المســـتفيدين .للتعـــرف علـــى شـــروط وأحـــكام الحمايـــة يرجـــى زيـــارة الموقـــع www.americanexpress.com.sa/ar/
termsandconditions
تس ــتقطب كاف ــة عملي ــات الس ــحب النق ــدي رس ــم الس ــحب النق ــدي بالس ــعر الموض ــح ف ــي ج ــدول معلوم ــات البطاق ــات .س ــوف يت ــم تحمي ــل ه ــذه الرس ــوم وتقييده ــا بفات ــورة عل ــى حس ــابك
باإلضاف ــة إل ــى المبل ــغ ال ــذي قم ــت بس ــحبه.

هـ -يرجى مالحظة أن عدم االلتزام بأحكام هذه االتفاقية قد يؤدي إلى:
1 .1إلغاء /تعليق بطاقتك أو البطاقات اإلضافية بدون إخطار من ِقبلنا.
2 .2خفض الحدود االئتمانية بدون إخطار من ِقبلنا.
3 .3التأثير سلباً على سجلك في مكتب االئتمان وقدرتك على الحصول على تسهيالت ائتمانية جديدة.
4 .4التقاضي في حال عدم سداد مستحقاتك.
5 .5زيادة العبء المالي عليك نتيجة للرسوم والنفقات.
6 .6الخسائر المالية نتيجة  العمليات غير المفوضة بسبب عدم إبالغك عن ضياع أو سرقة بطاقتك على الفور.

و -إنهاء اإلتفاقية
أ.

يمكن ــك إنه ــاء ه ــذه اإلتفاقي ــة ف ــي أي وق ــت م ــن األوق ــات عب ــر التواص ــل معن ــا مباش ــرة م ــن خ ــال قن ــوات االتص ــال الرس ــمية الخاص ــة بن ــا وإخبارن ــا بإرادت ــك إلنه ــاء االتفاقي ــة .وم ــع ذل ــك،
يرجــى التنويــة بــأن هــذه االتفاقيــة لــن تنتهــي إال بعــد قيامــك بســداد كافــة المبالــغ المســتحقة عليــك لصالحنــا ،وبعدهــا ســيتم إغــاق حســابك .يمكنــك أيضــاً إلغــاء البطاقــة الصــادرة لعضــو
البطاقــة اإلضافيــة عــن طريــق التواصــل معنــا مباشــرة مــن خــال قنــوات االتصــال الرســمية الخاصــة بنــا .علمــاً بأنــك ســتبقى مســؤوالً عــن جميــع العمليــات التــي يقــوم بهــا عضــو البطاقــة
اإلضافي ــة حت ــى يت ــم س ــداد جمي ــع المبال ــغ المس ــتحقة عل ــى البطاق ــات اإلضافي ــة.

ب .يمكننــا إنهــاء هــذه اإلتفاقيــة فــي أي وقــت مــن األوقــات بتوجيــه إخطــار فــوري .وكبديــل لذلــك يمكننــا أن نمنعــك مــن اســتخدام البطاقــة .وعنــد إنهائنــا لهــذه اإلتفاقيــة يجــب عليــك أن تســدد
لنــا كافــة المبالــغ المدينــة فــي حســابك والتــي تشــمل العمليــات والســحوبات النقديــة التــي تــم الســماح بهــا ولكــن لــم يتــم خصمهــا بعــد مــن حســابك.
ج.

ً
باستثناء ما تنص عليه المادة ) 13ب( من إتفاقية عضوية البطاقة ،فسوف تبقى
مسؤول عن كافة العمليات أو العمليات غير المفوضة التي تتم فيما يتعلق بحسابك.

د.

لديك الحق في إلغاء اإلتفاقية ودون تحمل أي رسوم في غضون  10أيام من إستالم بطاقة االئتمان أو بطاقة اإلعتماد إال إذا قمت بتنشيط بطاقتك.

ز -إجراءات الشكاوى والمقترحات
الرسال مالحظاتك واقتراحاتك  ،قم  باتباع اإلجراءات التالية:

الخطوة األولى:

إذا كانت لديك أية مالحظات أو شكاوى ،فأن موظفي خدمة العمالء مدربين ومجهزين للتعامل مع استفسارك و بإمكانك التواصل معنا عبر إحدى الوسائل التالية:
البريد اإللكترونيcomplaints@americanexpress.com.sa  :
رقم الفاكس+966-11-472-3015:
رقم الهاتف+966-11-292-6663:
كما يمكننا خدمتكم في فروع أمريكان إكسبريس السعودية في الرياض و جدة و الظهران.

الخطوة الثانية :
إذا لم تتم معالجة المسألة ،فبإمكانك التواصل مع مدير قسم شكاوى العمالء عبر البريد اإللكتروني الموضح أدناه:
Complaintsmanager@americanexpress.com.sa
يمكنك ايضاً التواصل عبر البريد على العنوان التالي:
عناية مدير قسم شكاوى العمالء
أمريكان إكسبريس السعودية
ص .ب6624 .
الرياض 11452

الخطوة الثالثة:

في حالة عدم قبولك بالتسوية التي تم إجراؤها  ،فبإمكانك التواصل مباشرة مع الجهة الرقابية (مؤسسة النقد العربي السعودي).

التزامنا معك:

نح ــن نضم ــن ل ــك أن يت ــم ال ــرد عل ــى إستفس ــاراتك ف ــي الوق ــت المح ــدد وس ــوف نق ــوم بإرس ــالها إل ــى القس ــم المخت ــص إلج ــراء التحقيق ــات الالزم ــة وس ــيتم إبالغ ــك بالفت ــرة الزمني ــة الالزم ــة
للمعالج ــة وال ــرد (ت ــم تحدي ــد س ــقف زمن ــي ال يتج ــاوز الـــ  10أي ــام عم ــل) .أم ــا ف ــي حال ــة ع ــدم قدرتن ــا عل ــى اإلس ــتجابة للش ــكاوى ف ــي الوق ــت المح ــدد ،فس ــيتم إفادت ــك بتفاصيله ــا ضم ــن
ه ــذه المهل ــة و تزوي ــدك بالزم ــن التقدي ــري ال ــازم.
تشمل اتفاقية عضو البطاقة الشروط واألحكام الستخدام بطاقة أمريكان إكسبريس والمتاحة على موقعنا.www.americanexpress.com.sa/ar/termsandconditions

ســوف يتــم مراجعــة وتحديــث وتعديــل اتفاقيــة عضــو البطاقــة مــن جانــب واحــد وبشــكل دوري مــن قبلنــا ،وســوف يتــم تقديــم إخطــار مســبق مدتــه  30يومــاً ( 60يومــاً فــي حالــة تغييــر الرســوم
ورس ــوم الخدم ــات) لك ــم قب ــل دخوله ــا حي ــز التنفي ــذ .وس ــوف تحت ــوي أح ــدث نس ــخة إص ــدار متوف ــرة عل ــى صفحتن ــا عل ــى ش ــبكة اإلنترن ــت عل ــى أي تعدي ــل (تعدي ــات( والت ــي س ــتعتبر س ــارية
ـواء ال ــواردة ف ــي اتفاقي ــة عض ــو البطاق ــة بالصيغ ــة المكتوب ــة المرفق ــة
المفع ــول وداخ ــل حي ــز التنفي ــذ الكام ــل تلقائي ــاً بع ــد انته ــاء م ــدة اإلخط ــار واس ــتبدال وتعلي ــق الحك ــم (األح ــكام) الس ــابقة س ـ ً
م ــع البطاق ــة )البطاق ــات) عن ــد تس ــليمها لك ــم أو عن ــد عرضه ــا س ــابقاً عل ــى ه ــذه الصفح ــة عل ــى ش ــبكة اإلنترن ــت ،كم ــا أن اس ــتخدام أو االحتف ــاظ بالبطاق ــة (البطاق ــات) بع ــد م ــدة اإلخط ــار س ــوف
يعتب ــر بمثاب ــة موافق ــة رس ــمية مطلق ــة م ــن طرفك ــم عل ــى اتفاقي ــة عض ــو البطاق ــة.

بيانات االتصال بخدمة العمالء
أعضاء البطاقات االئتمانية والبطاقات االعتمادية920022639 :
بطاقات الشركات وأصحاب األعمال920026391 :
من خارج المملكة العربية السعودية+966 11 2926666 :
البطاقة  البالتينية 800 119 5555 :أو  +966 11 407 1999من خارج المملكة العربية السعودية
المقترحات والشكاوى+966 11 2926663 :
الموقع اإللكترونيwww.americanexpress.com.sa :
معلومات إضافية

* ال يشمل المثال التوضيحي أعاله ضريبة القيمة المضافة

ب -ســـوف نرســـل إليـــك كشـــف حســـاب شـــهري بحســـابك عـــن طريـــق البريـــد اإللكترونـــي أو عنـــوان البريـــد الشـــخصي الـــوارد فـــي نمـــوذج الطلـــب .وفـــي حـــال عـــدم تقديـــم عنـــوان بريـــد

الطريقة التي ترغب من
خاللها الحصول على
معلومات تسويقية

رسائل نصية

البريد اإللكتروني

كالهما

ال أرغب

يرجي التوقيع هنا

ً
إلكترونيا
من خالل التوقيع أدناه ،أقر بالموافقة على الشروط واألحكام الخاصة بالبطاقة وعلى تلقي بيان اإلفصاح األولي وموجز عن المنتج
لقد قرأت إتفاقية عضوية البطاقة على  www.americanexpress.com.sa/ar/termsandconditionsوأوافق على اإللتزام بها.
توقيع مقدم الطلب األساسي
التوقيع
صفحة 2

توقيع طالب البطاقة اإلضافية
تاريخ التوقيع

التوقيع

تاريخ التوقيع

