
بطاقات االئتمان من أمريكان إكسبريس

إن أطراف هذه االتفاقية
)االتفاقيــة( هــم أميكــس )الشــرق األوســط( ش.م.ب. )مقفلــة( )الشــركة( وعضــو البطاقــة الــذي يظهــر اســمه 
علــى البطاقــة )عضــو البطاقــة(. يرجــى قــراءة هــذه االتفاقيــة بتمعــن نظــرًا ألن اســتخدام البطاقــة يخضــع 
لشــروط وأحــكام االتفاقيــة. يســري مفعــول هــذه االتفاقيــة وتصبــح ملزمــة لــدى القبــول باســتالم البطاقــة 
أو الحضــور الســتالمها أو بالتوقيــع علــى الوجــه الخلفــي للبطاقــة أو عنــد أول اســتعمال لهــا. هــذه االتفاقيــة 

ملحقــة بجــدول الرســوم والتكاليــف الســارية علــى حســاب البطاقــة.

التعريفات: )حسب الترتيب األبجدي(. 1
“إشــعار خصوصيــة البيانــات” - مســتند منفصــل توفــره الشــركة لتقــدم فيــه تفاصيــل عــن   
كيفيــة التعامــل مــع البيانــات الشــخصية المتعلقــة بعضــو البطاقــة. ويعتبــر إشــعار خصوصيــة 

أي وقــت. فــي  للشــركة تعديلــه  ااالتفاقيــة، ويحــق  مــن هــذه  يتجــزأ  ال  جــزًءا  البيانــات 
»الحســاب« - أي حســاب تفتحــه الشــركة باســم عضــو البطاقــة عنــد إصــدار بطاقــة أو أكثــر بموجــب   

واألحــكام. الشــروط 
»الشــركة« - أميكــس )الشــرق األوســط( ش.م.ب. )مقفلــة( وخلفاؤهــا أو موصوهــا أو فروعهــا أو   

األم. الشــركة  أو  الشــقيقة  شــركاتها 
»البطاقــة« أو »البطاقــة األساســية« - بطاقــة االئتمــان التــي تصدرهــا الشــركة لعضــو البطاقــة   

والبديلــة. والتابعــة  األساســية  البطاقــات  وتشــمل  الحســاب  علــى  العمليــات  إلجــراء 
»عضــو البطاقــة« أو »عضــو البطاقــة األساســية« - الشــخص الــذي تصــدر البطاقــة باســمه لفــرض   
الرســوم علــى المعامــالت ومنهــا الســحوبات النقديــة علــى الحســاب والــذي يعتبــر المديــن بالحســاب.

»السحوبات النقدية« أو »إكسبريس كاش« - أية سحوبات لمبالغ نقدية تتم باستخدام البطاقة   
 والرقــم الشــخصي مــن خــالل أجهــزة الصــراف اآللــي أو »كاش اكســيس« أو بأيــة وســائل أخــرى يجيزهــا 

عضو البطاقة.
»رســوم الســحوبات النقديــة« - الرســوم المبينــة فــي جــدول الرســوم والتكاليــف والمســتحقة   

النقديــة. الســحوبات  عــن  البطاقــة  علــى عضــو 
»االســترداد النقــدي« - أي حســم فــي شــكل نســبة مئويــة مــن إجمالــي قيمــة المعاملــة التــي   
يجريهــا عضــو البطاقــة يمكــن أن تدفعــه الشــركة إلــى عضــو البطاقــة حيثمــا كان البرنامــج مطبقــً 

ووفــق مــا تنــص عليــه المــادة 9 مــن هــذه االتفاقيــة وجــدول الرســوم والتكاليــف.
»التكاليــف« - جميــع المبالــغ المقيــدة علــى الحســاب والمترتبــة عــن إصــدار أو اســتخدام البطاقــة   
)البطاقــات( وغيرهــا بموجــب أحــكام وشــروط هــذه االتفاقيــة والتــي تشــمل علــى ســبيل الذكــر ال 
الحصــر: صفقــات البطاقــة، رســوم الســحوبات النقديــة، الرســوم، المصروفــات، الفائــدة، المصاريــف 

القانونيــة وغيرهــا مــن الرســوم األخــرى أو الجــزاءات النقديــة.
»حــد االئتمــان« - أقصــى رصيــد مديــن تســمح الشــركة بتراكمــه علــى حســاب البطاقــة األساســية أو   

التابعــة، إن وجــدت.
ــة« هــي خطــة تقــدم بشــكل انتقائــي ألعضــاء البطاقــات  ــر« أو »الخط ــديد الميس ــة التس »خط  
المؤهليــن تمكنهــم مــن ســداد المبلــغ المســتحق علــى المعامــالت المؤهلــة بالتقســيط علــى مــدى 

فتــرة زمنيــة محــددة. تخضــع خطــة التســديد الميســر لشــروط وأحــكام الخطــة.
»تاريــخ االســتحقاق« أو »تاريــخ اســتحقاق الدفــع« - التاريــخ المبيــن فــي كشــف الحســاب الــذي   
يجــب أن تســدد فيــه مدفوعــات الرصيــد الجديــد أو أي جــزء منــه أو الحــد األدنــى للدفعــة المســتحقة 

ــى الشــركة. إل
»رسوم الفوائد« - الرسوم المحددة في جدول الرسوم والتكاليف.   

رســوم تأخيــر الســداد - المبالــغ المحــددة فــي جــدول الرســوم والتكاليــف، والمترتبــة علــى    
عضو البطاقة.

يجريهــا عضــو  عــن كل معاملــة  المكتســبة  النقــاط   -  Membership Rewards® برنامــج   
واألحــكام. الشــروط  وبموجــب  مطبقــً  البرنامــج  كان  حيثمــا   - البطاقــة 

»حــد المدفوعــات األدنــى« - المبلــغ المبيــن فــي جــدول الرســوم والتكاليــف، والظاهــر فــي كشــف   
حســاب عضــو البطاقــة والمســتحق علــى عضــو البطاقــة.

»الرصيــد الجديــد« - إجمالــي الرصيــد المديــن المســتحق علــى حســاب البطاقــة لصالــح الشــركة   
الحســاب. تاريــخ كشــف  فــي  الشــركة  مــا تظهــره ســجالت  حســب 

الرســوم  فــي جــدول  المحــددة  المبالــغ  بــه« -  »رســوم تجــاوز الحــد االئتمانــي المســموح   
البطاقــة. عضــو  علــى  والمترتبــة  والتكاليــف، 

الســتخدامه  البطاقــة  لعضــو  المعطــى  الشــخصي  التعريــف  رقــم   - الشــخصي«  »الرقــم    
مع البطاقة.

»البطاقــة البديلــة« - البطاقــة التــي تصــدر فــي حالــة ضيــاع البطاقــة أو ســرقتها أو تلفهــا أو    
عدم استالمها.

»جــدول الرســوم والتكاليــف« - صفحــة منفصلــة توفرهــا الشــركة لتقــدم فيهــا تفاصيــل عــن   
الرســوم والتكاليــف المطبقــة علــى حســاب عضــو البطاقــة. ويعتبــر جــدول الرســوم والتكاليــف جــزءًا 

ــه فــي أي وقــت. ــة، ويحــق للشــركة تعديل ال يتجــزأ مــن هــذه االتفاقي
البطاقــة  تقبــل  والتــي  والخدمــات  الســلع  تقــدم  التــي  المؤسســات   - الخدمــة«  »مؤسســات   

الخدمــات. أو  الســلع  حجــوزات  أو  المشــتريات  قيمــة  لدفــع  كوســيلة 
»كشــف الحســاب« - كشــف الحســاب الشــهري أو الــدوري الــذي تصــدره الشــركة لعضــو البطاقــة   
األساســي ويبيــن فيــه التفاصيــل الخاصــة بالرصيــد الجديــد المترتــب علــى عضــو البطاقــة األساســي 

وعضــو )أعضــاء( البطاقــة التابعــة، إذا وجــدوا، ومســتحق لحســاب الشــركة.
»كشــف الحســاب اإللكترونــي« - هــو كشــف الحســاب الشهري/كشــف الحســاب الــدوري والــذي   
يتــم إرســاله إلــى عضــو البطاقــة األساســي عبــر البريــد اإللكترونــي، علــى وجــه الخصــوص لعنــوان 
البريــد اإللكترونــي المســجل فــي حســاب عضــو البطاقــة األساســي. كشــف الحســاب اإللكترونــي 
يجــب أن يذكــر الرصيــد المســتحق الــذي تــم اســتهالكه مــن قبــل عضــو البطاقــة األساســي وأعضــاء 

البطاقــة التابعيــن )إن وجــد( والمســتحق دفعــه للشــركة.
»البطاقة التابعة« - البطاقة التي تصدر إلى عضو البطاقة التابعة.  

»عضــو البطاقــة التابعــة« - أي شــخص غيــر عضــو البطاقــة األساســية الــذي تصــدر باســمه بطاقــة   
تابعــة بنــاء علــى طلــب عضــو البطاقــة األساســية.

»المعاملــة« - أيــة مدفوعــات يؤديهــا عضــو البطاقــة أو أي مبالــغ تفرضهــا مؤسســات الخدمــات عــن   
الســلع أو الخدمــات أو الحجــوزات التــي تتــم باســتخدام البطاقــة )البطاقــات( أو الرقــم الشــخصي أو بــأي 
طريقــة أخــرى بمــا فيهــا علــى ســبيل الذكــر ال الحصــر : األوامــر البريديــة أو اإللكترونيــة أو الهاتفيــة أو أو 
امــر الفاكــس أو أيــة وســيلة اتصــال أخــرى أو الحجــوزات المرخــص بهــا بغــض النظرعــن توقيــع الطلــب 

أو القســيمة مــن قبــل عضــو البطاقــة.
»معاملــة غيــر مفوضــة« - أيــة معاملــة علــى البطاقــة تجريهــا أي طــرف غيــر عضــو البطاقــة بــدون   

إذنــه أو تفويــض منــه.

استعمال البطاقة. 2
ينبغــي أن يوقــع عضــو البطاقــة عليهــا بحبــر جــاف فــور اســتالمه لهــا )وأن يحــرص علــى أن يقــوم . 1

كل عضــو بطاقــة تابعــة بتوقيــع بطاقتــه التابعــة(. كمــا وينبغــي علــى عضــو البطاقــة المحافظــة 
عليهــا وحفــظ أي رقــم تعريــف شــخصي بطريقــة ســرية وآمنــة وبمعــزل عــن البطاقــة. وعليــه أال 
ــذي تحــدده الشــركة مــن حيــن آلخــر ويظهــر فــي كشــف الحســاب الخــاص  يتجــاوز حــد االئتمــان )وال
بعضــو البطاقــة(. وإذا مــا غيــرت الشــركة حــد االئتمــان فســيتم إعــالم عضــو البطاقــة بالحــد الجديــد 
باألســلوب الــذي تــراه الشــركة مناســبً. وينبغــي علــى عضــو البطاقــة أال يســتعملها بعــد انتهــاء تاريــخ 

ــك فــي حــال تلفهــا أو ســحبها أو إلغائهــا. صالحيتهــا المطبــوع عليهــا وكذل
علــى الرغــم مــن أحقيــة عضــو البطاقــة فــي اســتعمال البطاقــة، تبقــى البطاقــة دومــً ملــكً للشــركة، . 2

وينبغــي علــى عضــو البطاقــة أن يســلمها فــورًا بنــاء علــى أي طلــب يوجــه إليــه مــن الشــركة أو أيــة 
ــة مؤسســة خدمــة أو أي  مؤسســة خدمــة أو أي ممثــل آخــر للشــركة تبعــً لتعليمــات الشــركة. إن أي
ممثــل آخــر للشــركة يمكــن لــه وبمحــض اختيــاره وتبعــً لتعليمــات الشــركة، ســحب البطاقــة أو حجزهــا 

أو االحتفــاظ بهــا بالنيابــة عــن الشــركة.
 يعــد عضــو البطاقــة الشــخص الوحيــد المفــوض باســتعمالها إلبــرام المعامــالت ومنهــا الســحوبات . 3

النقديــة والدفــع بــدون لمــس وللتعريــف بنفســه أو ألي غــرض آخــر. وينبغــي علــى عضــو البطاقــة 
البطاقــة  اســتعمال  مــن  آخريــن  أشــخاص  أي  تمكيــن  عــدم  التابعــة(  البطاقــة  أعضــاء  )وكذلــك 
)البطاقــات( أو الرقــم الشــخصي )األرقــام الشــخصية(، وعلــى عضــو البطاقــة أن يحفــظ البطاقــة مــن 

إســاءة اســتعمالها مــن خــالل إبقائهــا تحــت إشــرافه الشــخصي فــي جميــع األوقــات.
 إذا اســتعمل عضــو البطاقــة بطاقتــه لشــراء الســلع أو الخدمــات مــن مؤسســة الخدمــة بصــورة . 4

متكــررة ومتتاليــة )علــى ســبيل المثــال كاالشــتراك فــي المجــالت الدوريــة والقنــوات التلفزيونيــة ومــا 
شــابه( أو بالتقســيط أو بالدفعــات الدوريــة )كالتأميــن(، فــإن عضــو البطاقــة يفــوض الشــركة بــأن تدفع 
أيــة أقســاط أو دفعــات متكــررة أو دوريــة بالنيابــة عنــه بنــاء علــى طلــب مؤسســة الخدمــة ويتعهــد 
بتســديد هــذه المبالــغ للشــركة تبعــً لذلــك. ويتوجــب علــى عضــو البطاقــة أن ُيعلــم مؤسســة 
الخدمــة والشــركة خطيــً فيمــا إذا رغــب فــي وقــف أي مــن تلــك األقســاط والدفعــات الدوريــة. ولــن 
تكــون الشــركة مســؤولة عــن أي إخــالل أو إلغــاء أو إنهــاء أيــة ترتيبــات أو عالقــات قانونيــة )كبوليصــة 
ــة الرصيــد فــي  التأميــن( ينشــأ عــن عــدم اســتطاعة الشــركة عــن دفــع األقســاط بســبب عــدم كفاي
حســاب عضــو البطاقــة. ولــن تكــون الشــركة مســؤولة عــن أيــة أضــرار مهمــا كانــت طبيعتهــا إذا 
عجــزت الشــركة أو تأخــرت فــي دفــع أيــة رســوم أو أقســاط أو أقســاط تأميــن بســبب خلــل فنــي أو خطــأ 

ــة. أو أي ســبب آخــر يخــرج عــن ســيطرتها المعقول
ال يجــوز لمالكــي مؤسســات الخدمــة ممــن هــم أعضــاء بطاقــة أو أعضــاء بطاقــة تابعــة اســتعمال . 5

البطاقــة  اســتخدام  البطاقــة  لعضــو  يجــوز  ال  بهــم.  الخاصــة  الخدمــة  فــي مؤسســات  بطاقاتهــم 
لتمويــل أي جــزء مــن أعمالــه التجاريــة أو لتلبيــة احتياجــات رأس المــال العامــل.

ــغ التــي تســتحق فــي حســاب بطاقتــه وعــن جميــع النفقــات . 6 يســأل عضــو البطاقــة عــن كافــة المبال
التــي تتــم بموجــب بطاقتــه أو أي مــن البطاقــات التابعــة األخــرى الصــادرة علــى حســاب بطاقتــه. 
ويســأل أعضــاء البطاقــة التابعــة منفرديــن ومجتمعيــن مــع عضــو البطاقــة عــن كافــة المبالــغ المنفقــة 

علــى حســاب البطاقــة أو علــى حســاب بطاقتــه التابعــة.
فــي . 7 المــال  علــى  الحصــول  أو  لســحب  شــكل  بــأي  البطاقــة  اســتعمال  البطاقــة  لعضــو  يجــوز  ال 

الخدمــات. أو  الســلع  شــراء  فــي  إال  البطاقــة  يســتعمل  أن  ينبغــي  وال  الخدمــة،  مؤسســات 
ال يجــوز لعضــو البطاقــة اســتعمال البطاقــة لتســديد قيــم مشــتريات الســلع والخدمــات الممنوعــة . 8

أو غيــر المشــروعة ويعــد مســؤوالً عــن أي اســتعمال مخالــف للقوانيــن والضوابــط المحليــة. ويوافــق 
ً علــى تعويــض الشــركة عــن أي إجــراء يصــدر بحقهــا نتيجــة لمثــل هــذه المعامــالت. عضــو البطاقــة أيضــ

يفــوض عضــو البطاقــة الشــركة صراحــة باســتعمال المعلومــات التــي يقدمهــا عضــو البطاقــة فــي . 9
األنشــطة الترويجيــة الهادفــة الخاصــة بالشــركة بمــا فيهــا دون تحديــد األنشــطة الترويجيــة المنفــذة 
باالشــتراك مــع أطــراف ثالثــة تختارهــم الشــركة وفــي البحــوث والمســوحات التــي تجريهــا أطــراف ثالثــة 

وذلــك فــي حــدود القوانيــن النافــذة.
يوافــق عضــو البطاقــة علــى إتبــاع إجــراءات تفعيــل البطاقــة التــي تضعهــا الشــركة مــن حيــن آلخــر . 10

وأن يخضــع ألي تحــري عــن الشــخصية أو تحقــق منهــا مــن قبــل أي طــرف ثالــث )مثــل: مكاتــب االئتمــان، 
الجهــات الحكوميــة، مؤسســات الخدمــة، إلــخ(.

ســتقيد جميــع النفقــات علــى الحســاب مقومــة بعملــة الفواتيــر. وإن أيــة صفقــات تتــم بعمــالت أخــرى . 11
غيــر عملــة الفواتيــر ســتقيد علــى الحســاب بعــد التحويــل كمــا تنــص عليــه المــادة 4.

 الحساب. 3
ــإدارة وتشــغيل حســاب البطاقــة بالكامــل وبقيــد كافــة النفقــات والمعامــالت . 1 إن الشــركة مفوضــة ب

ممــا  األخــرى  المبالــغ  مــن  وغيرهــا  والرســوم  تابعــة  بطاقــة  أيــة  أو  البطاقــة  بموجــب  تتــم  التــي 
ســيتحملها عضــو البطاقــة. ويتعهــد عضــو البطاقــة بصــورة ال تقبــل الرجــوع، ويعــد بــأن يدفــع 
للشــركة كافــة النفقــات والمصاريــف والمبالــغ المقيــدة عليــه والمســتحقة فــي حســاب بطاقتــه بحيــث 
تشــمل المبالــغ المنفقــة بموجــب أي مــن البطاقــات التابعــة ســواء كان قيــد النفقــة أو المعاملــة قــد 

صــدر عــن مؤسســة الخدمــة ووقــع فيهــا أم ال.
 باســتثناء مــا هــو منصــوص عليــه فــي المــادة 11 والمــادة 16 مــن هــذه االتفاقيــة، يقــر عضــو البطاقــة . 2

ويوافــق علــى أن جميــع النفقــات المقيــدة فــي أي وقــت مــن األوقــات مــن قبــل الشــركة علــى حســاب 
بطاقتــه هــي صحيحــة ودقيقــة. كمــا ويقــر عضــو البطاقــة بــأن جميــع القيــود والمعلومــات التــي 
تحتفــظ بهــا الشــركة فــي رقائــق الميكروفيلــم وغيرهــا مــن الوســائل المطبوعــة أو اإللكترونيــة 
ومعلومــات صحيحــة  قيــود  هــي  البطاقــة  والبطاقــة وحســاب  والمعامــالت  بالنفقــات  والمتعلقــة 
ودقيقــة ومتكاملــة وتعتبــر بينــة مقبولــة لإلثبــات لــدى القضــاء وفــي أي محكمــة كإثبــات نهائــي 

ــأي شــكل مــن األشــكال. ــه ب ــه أو الطعــن ب ــزاع في وقطعــي ال يجــوز الن
عندمــا توافــق الشــركة علــى معاملــة معينــة، فــإن حــد االئتمــان المتــاح اســتعماله فــي حســاب البطاقــة . 3

ســوف يتناقــص بالتناســب مــع قيمــة المعاملــة المفوضــة، وذلــك ألن الشــركة تفتــرض بــأن تلــك المعاملة 
ســوف تتــم بصــورة نهائيــة. وفــي حــال عــدم توفــر حــد االئتمــان الكافــي فــي البطاقــة األساســية فلــن 

تقــوم الشــركة بإنجــاز المعامــالت علــى الحســاب بمــا فيهــا تلــك التــي تجــري علــى البطاقــات التابعــة. 

الشروط واألحكام



 يمكــن للشــركة أن ترفــض بمحــض اختيارهــا المطلــق أي طلــب تفويــض ويمكنهــا أن ترفــض أيــة . 4
معاملــة بمــا فــي ذلــك الســحوبات النقديــة بغــض النظــر عــن الســبب وبــدون توجيــه أي إشــعار إلــى 
عضــو البطاقــة. كمــا ال يمكــن للشــركة أن تمنــح أو تجيــز تفويضــً أليــة معاملــة بســبب األعطــال الفنيــة 
ــن تكــون الشــركة  ــل ل أو ألي ســبب آخــر مــن نفــس الطبيعــة. وفــي كال الحاليــن وفــي أي حــال مماث
ــت طبيعتهــا بمــا فيهــا  ــة أضــرار مهمــا كان مســؤولة ســواء بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة عــن أي
الماليــة أو الماديــة أو الجــزاءات النقديــة أو األضــرار التبعيــة التــي قــد تلحــق بعضــو البطاقــة نتيجــة أليــة 

معاملــة غيــر ناجحــة أو غيــر مكتملــة أو مرفوضــة.
يتعهــد عضــو البطاقــة بدفــع المبالــغ المقيــدة علــى حســابه للشــركة عــن المشــتريات وكل المبالــغ . 5

المســتحقة للشــركة بموجــب شــروط وأحــكام هــذه االتفاقيــة.

النفقات بالعملة األجنبية. 4
إن كافــة المعامــالت المنفــذة بعمــالت غيــر عملــة الفواتيــر بمــا فــي ذلــك معامــالت الســحب النقــدي ســوف يتــم 
تحويلهــا إلــى عملــة الفواتيــر. وســتتم عمليــة التحويــل فــي تاريــخ معالجــة النفقــات مــن قبــل الشــركة والــذي 
قــد يختلــف عــن التاريــخ الــذي أجــرى فيــه عضــو البطاقــة المعاملــة. وإذا لــم تكــن المعامــالت بالــدوالر األمريكــي 
فســيتم تحويلهــا إلــى الــدوالر األمريكــي، ثــم تحويــل الــدوالر األمريكــي الــى عملــة الفواتيــر الخاصــة بعضــو 
البطاقــة. أمــا إن كان النفقــات بالــدوالر األمريكــي فســيتم تحويلهــا مباشــرة إلــى عملــة الفواتيــر الخاصــة بعضــو 
البطاقــة. ومــا لــم تقتــض القوانيــن الســارية ســعر صــرف محــدد، فــإن عضــو البطاقــة يفهــم ويوافــق علــى أن 
نظــام خزينــة أمريــكان إكســبريس ســوف يطبــق ســعر صــرف مــن بيــن أســعار الصــرف المتداولــة بيــن المصــارف 
والتــي تختارهــا الشــركة مــن المصــادر المعهــودة كمــا هــي فــي يــوم العمــل الســابق لتاريــخ إتمــام المعاملــة، 
أو وفــق أحــدث ســعر صــرف متــاح بيــن المصــارف. وتقــوم الشــركة بإضافــة رســوم تحويــل لمــرة واحــدة كمــا هــو 
مبيــن فــي جــدول الرســوم والتكاليــف. وإذا قــام طــرف ثالــث بتحويــل النفقــات قبــل إرســالها إلــى الشــركة، فــإن 

أي تحويــالت تجريهــا تلــك األطــراف الثالثــة ســتكون بأســعار الصــرف التــي تختارهــا تلــك األطــراف.

رسوم البطاقة. 5
ســيتم قيــد رســوم عضويــة ســنوية غيــر مســتردة مــن أجــل فتــح وخدمــة حســاب البطاقــة وأيــة . 1

بطاقــات تابعــة )رســوم عضويــة البطاقــة الســنوية( علــى الحســاب كمــا هــو مبيــن فــي جــدول الرســوم 
والتكاليــف. يوافــق عضــو البطاقــة علــى دفــع الرســوم الســنوية ويفــوض الشــركة بقيدهــا مباشــرة 

علــى حســاب بطاقتــه. وبعــد دفعهــا ال تســترد رســوم العضويــة الســنوية - ســواء كليــً أو جزئيــً. 
تحتفــظ الشــركة فــي جميــع األوقــات وبمحــض اختيارهــا، ومــا لــم يحظــر القانــون المطبــق ذلــك، بحــق . 2

ــغ تلــك الرســوم.  تغييــر وتبديــل بنــود وشــروط دفــع جميــع الرســوم المطبقــة علــى البطاقــة ومبال
ويكــون لهــا الحــق فــي تغييــر أو رفــع أو خفــض أيــة رســوم مفروضــة علــى البطاقــة أو الحســاب أو عضــو 
البطاقــة بمــا يشــمل علــى ســبيل الذكــر ال الحصــر، ســعر الفائــدة والحــد األدنــى للدفعــة المســتحقة 
ورســوم تجديــد العضويــة الســنوية ورســوم تجــاوز الحــد ورســوم تأخــر الدفــع ورســوم الســحب النقــدي 
ورســوم الشــيكات المرتجعــة ورســوم رفــض القيــد المديــن المباشــر، وأيــة رســوم أو مصاريــف أخــرى 
غيرهــا ســواء ذكــرت فــي هــذه االتفاقيــة أم لــم تذكــر. وســيتم إشــعار عضــو البطاقــة بــأي مــن هــذه 

التغييــرات إن حصلــت وبالطريقــة التــي تراهــا الشــركة مناســبة.
إذا رفــض عضــو البطاقــة أيــً مــن التغييــرات والتعديــالت، فعليــه إعــادة البطاقــة والبطاقــات التابعــة فــورًا . 3

مقطوعــة إلــى نصفيــن إلــى الشــركة مرفقــة بطلــب خطــي بإنهــاء هــذه االتفاقيــة خــالل فتــرة 15 يومــً 
مــن تاريــخ إشــعار التغييــر.

حد االئتمان. 6
ســوف تقــرر الشــركة بمحــض اختيارهــا حــد االئتمــان لعضــو البطاقــة. ويمكــن أن يخضــع أعضــاء . 1

البطاقــة الستفســارات مكاتــب االئتمــان أو المصــارف أو هيئــات أو مؤسســات ذات صلــة تراهــا الشــركة 
مناســبة. ويمكــن للســحوبات النقديــة أن تكــون فــي حــدود النســبة المئويــة مــن حــد االئتمــان حســب 
المبيــن فــي جــدول الرســوم والتكاليــف. ويمكــن للشــركة بإرادتهــا المطلقــة، ومــا لــم يحظــر القانــون 
المطبــق ذلــك، أن تغيــر أيــً مــن حــدود االئتمــان هــذه مــن حيــن آلخــر وأن تعلــم عضــو البطاقــة بتلــك 

التغييــرات بالطريقــة التــي تراهــا مناســبة.
ســوف تفــرض الشــركة رســوم تجــاوز حــد االئتمــان حســب المبيــن فــي جــدول الرســوم والتكاليــف عندمــا . 2

يتجــاوز مجمــوع الرصيــد المســتحق فــي حســاب البطاقــة حــد االئتمــان وتواصــل فــرض رســوم تجــاوز حــد 
االئتمــان حتــى يعــود الرصيــد المســتحق فــي حســاب البطاقــة ضمــن حــد االئتمــان. وفــي حالــة عــدم كفايــة 
الرصيــد الدائــن فــي حســاب البطاقــة، يمكــن للشــركة اســتثنائيً وبمحــض اختيارهــا أن تقــدم التســهيالت 

مــن حيــن آلخــر لتفويــض معاملــة تتجــاوز حــد االئتمــان.

الفائدة والتكاليف والرسوم . 7
إذا ســدد عضــو البطاقــة للشــركة مبلغــً يقــل عــن الرصيــد الجديــد فــي تاريــخ اســتحقاق الســداد، أو إن . 1

لــم يســدده، أو لــم يســدده بالكامــل، أو إن ســدد المبلــغ ولكــن بعــد تاريخ اســتحقاق الســداد، ســيجري 
تطبيــق ســعر الفائــدة محســوبً علــى أســاس يومــي بالســعر الســائد علــى الرصيــد الجديــد مــن تاريــخ 
)تواريــخ( المعاملــة )المعامــالت( والنفقــة )النفقــات( الجاريــة عبــر البطاقــة لحيــن إضافــة أي مبالــغ إلــى 
حســاب البطاقــة، ومــن ثــم علــى الرصيــد المتناقــص وعــن أي معاملــة )صفقــات( ونفقــة )نفقــات( جاريــة 
ــخ( إجــراء  ــخ )تواري ــك مــن تاري ــخ إصــدار آخــر كشــف حســاب، ويســري ذل ــارا مــن تاري عبــر البطاقــة اعتب
المعاملــة )المعامــالت( والنفقــة )النفقــات(. وبغــض النظــر عمــا تقــدم، تحــدد طريقــة احتســاب الفائــدة 

ومبالــغ الفائــدة والرســوم المســتحقة علــى الســحوبات النقديــة فــي المــادة 7 )3(.
إن اســتخدام البطاقــة مــن قبــل عضــو البطاقــة للحصــول علــى ســحوبات نقديــة يمثــل موافقــة مــن عضــو . 2

ــواردة فــي  ــة ال ــى رســوم الســحوبات النقدي ــة إل ــدة علــى كل ســحب نقــدي باإلضاف ــع فائ ــى دف ــة عل البطاق
المــادة 7 )3( والمــادة 7 )4(. 

تتراكــم الفائــدة المحســوبة بالمعــدل الســائد الــذي تطبقــه الشــركة علــى الســحوبات النقديــة، كمــا هــو مفصــل . 3
فــي جــدول الرســوم والتكاليــف، وتحســب علــى أســاس يومــي عــن كل ســحب نقــدي مــن تاريــخ الســحب النقــدي 

إلــى تاريــخ الســداد الكامــل. 
تحســب قيمــة رســوم الســحوبات النقديــة، كمــا هــو مبيــن فــي جــدول الرســوم والتكاليــف، علــى . 4

أســاس مبلــغ كل مــن الســحوبات النقديــة وتحمــل علــى حســاب البطاقــة.
ــم يقــم عضــو البطاقــة بدفــع الحــد األدنــى . 5 ــأي مــن حقــوق أو تعويضــات الشــركة، إذا ل دون اإلخــالل ب

مــن المبلــغ المســتحق فــي تاريــخ االســتحقاق ســتفرض الشــركة علــى حســاب البطاقــة رســوم تأخيــر 
التســديد المبينــة فــي جــدول الرســوم والتكاليــف. ويحــق للشــركة زيــادة الفائــدة لتشــمل فائــدة 

التأخــر عــن الســداد. 
يجــوز للشــركة، مــا لــم يحظــر القانــون ذلــك، تعديــل أســعار الفائــدة المطبقــة علــى البطاقــة أو حســاب . 6

ــالت بالطريقــة التــي  ــالغ عضــو البطاقــة بتلــك التعدي البطاقــة أو طريقــة حســابها فــي أي وقــت، وإب
تراهــا مناســبة. 

يمكــن أن يترتــب علــى الخدمــات األخــرى رســومً معينــة يعلــن عنهــا فــي وقــت ســريان العــرض أو . 7
المعاملــة أو كمــا هــو مبيــن فــي جــدول الرســوم والتكاليــف.

العــروض الترويجيــة: مــن حيــن آلخــر، تقــدم لعضــو البطاقــة شــروطً خاصــة للعــروض الترويجيــة، . 8
تعــدل شــروط هــذه االتفاقيــة فيمــا يتعلــق ببعــض النفقــات علــى حســابك )العــرض الترويجــي(. 
وتســري شــروط هــذه االتفاقيــة علــى أي عــرض ترويجــي، مــا لــم تنــص هــذه االتفاقيــة أو العــرض 

الترويجــي علــى خالفــه.

كشوف الحساب والمدفوعات. 8
تفاصيــل . 1 يظهــر  بصــورة منتظمــة  البطاقــة كشــف حســاب شــهري  إلــى عضــو  الشــركة  ترســل 

الحســاب( و/أو )كشــف  البطاقــة )كشــف  المســتحقة فــي حســاب  الشــهرية والمبالــغ  المعامــالت 
ــخ االســتحقاق« و »الحــد  ــد و »تاري ــي(. ســيحدد كل كشــف حســاب »الرصيــد الجدي الحســاب اإللكترون
كشــف  فــي  مبيــن  هــو  كمــا  الجديــد  الرصيــد  مدفوعــات  وتســتحق  المســتحق«.  للمبلــغ  األدنــى 

الحســاب كاملــة وينبغــي ســدادها فــي تاريــخ ال يتعــدى تاريــخ االســتحقاق وال يتحمــل عضــو البطاقــة أي 
فوائــد )باســتثناء حالــة الســحوبات النقديــة( إذا ســدد مبلــغ الرصيــد الجديــد إلــى الشــركة فــي تاريــخ 
االســتحقاق أو قبلــه. ويمكــن لعضــو البطاقــة أن يختــار عــدم تســوية الرصيــد الجديــد بالكامــل وفــي 

ــه: ــخ االســتحقاق أو قبل ــه أن يســدد فــي تاري ــة ينبغــي علي هــذه الحال
الحد األدنى للمدفوعات المستحقة، إذا لم يتجاوز الرصيد الجديد حد االئتمان المسموح به.أ- 
الحــد األدنــى للمدفوعــات المســتحقة وكل زيــادة عــن حــد االئتمــان المســموح بــه، إذا تجــاوز ب- 

الرصيــد الجديــد حــد االئتمــان المســموح بــه، حســبما تنــص عليــه المــادة 12. 
ــم يســدد كامــل الحــد األدنــى للدفعــة المســتحقة و/أو مــا زاد علــى حــد . 2 مــع مراعــاة المــادة 12، إذا ل

االئتمــان المســموح المبيــن فــي الكشــف الســابق إن وجــد( فيحــق للشــركة حســبما تــراه ودون إخــالل 
بــأي مــن حقوقهــا الــواردة أدنــاه أن تســمح لعضــو البطاقــة بالســداد وفــق الشــروط التاليــة:

غيــر أ-  المســتحقة  للمدفوعــات  األدنــى  والحــد  حاليــً  المســتحقة  للمدفوعــات  األدنــى  الحــد 
أو  المســموح،  االئتمــان  حــد  الجديــد  الرصيــد  يتجــاوز  لــم  إن  ســابقً،  المدفوعــة 

غيــر ب-  المســتحقة  للمدفوعــات  األدنــى  والحــد  حاليــً  المســتحقة  للمدفوعــات  األدنــى  الحــد 
المســموح. االئتمــان  حــد  الجديــد  الرصيــد  تجــاوز  إن  االئتمــان،  حــد  عــن  زيــادة  وكل  ســابقً  المدفوعــة 

إذا رغــب عضــو البطاقــة فــي تســديد حســاب بطاقتــه عــن طريــق القيــد المباشــر علــى الحســاب، إن . 3
كان متاحــً، فــإن المبلــغ الشــهري الــذي يجــب دفعــه إلــى الشــركة يحــدد باتفاقيــة القيــد المباشــر علــى 

الحســاب التــي يمكــن للشــركة أن توفرهــا لهــذا الغــرض. 
لــن تقيــد الشــركة لحســاب البطاقــة أي دفعــات مــن المبالــغ المســتحقة علــى الحســاب إال عنــد اســتالمها . 4

الفعلــي لهــذه الدفعــات وليــس فــي التاريــخ الــذي يرســل فيــه عضــو البطاقــة دفعاتــه أو يباشــر بإجــراء 
معامــالت الدفــع ووســائل الدفــع. ســوف تســدد الشــركة المبالــغ المســتحقة علــى الحســاب مــن الدفعات 

المســتلمة مــن عضــو البطاقــة بالترتيــب التالــي أو بــأي ترتيــب آخــر تــراه الشــركة مناســبً: 
رسوم الفائدة على السحوبات النقدية، أ- 
رسوم السحوبات النقدية، ب- 
الفائدة المفروضة على المشتريات، ج- 
رسوم التأخير ورسوم تجاوز حد االئتمان، د- 
الرسوم المالية األخرى المفوترة، ه- 
رسوم وتكاليف تأمين البطاقة )ان وجد(، و- 
رسوم عضوية البطاقة، ز- 
السحوبات النقدية التي سحبت وقيدت، ح- 
المشتريات التي أجريت وقيدت، ط- 
السحوبات النقدية التي سحبت ولم تقيد بعد، وي- 
المشتريات التي أجريت ولم تقيد بعد.ك- 

ضمــن هــذه الفقــرات المبينــة أعــاله، ومــا لــم تقــرر الشــركة عكــس ذلــك، تســتخدم الشــركة كل المدفوعــات 
والتحويــالت أوالً لســداد المبالــغ المســتحقة المقيــدة علــى حســاب البطاقــة للفتــرة األطــول. وتحتفــظ 
الشــركة بالحــق بتعديــل أو تغييــر الترتيــب المبيــن أعــاله، وإعــالم أعضــاء البطاقــة حســبما تــراه مناســبً.

 إذا دفــع عضــو البطاقــة للشــركة أي مبلــغ يزيــد عــن الرصيــد الجديــد بالبطاقــة، تحتفــظ الشــركة . 5
تســديد  فــي  الفائــض  إلــى  أدت  التــي  األســباب  مــن  بالتحقــق  مناســبً،  تــراه  وحســبما  بحقهــا، 
المدفوعــات، وأن تتخــذ قــرارًا بالتالــي بمعالجــة هــذه المدفوعــات أو االمتنــاع عــن ذلــك وأن تعيــد 

البطاقــة. عضــو  إلــى  المدفوعــات 
تســدد جميــع مدفوعــات عضــو البطاقــة إلــى الشــركة صافيــة مــن أي ضرائــب أو اقتطاعــات أو رســوم . 6

أو مــا شــابه.
تقيــد الفائــدة علــى حســاب البطاقــة عــن المــدة التــي يغطيهــا كشــف الحســاب الشــهري فــي آخــر . 7

يــوم مــن كل مــدة يغطيهــا كشــف الحســاب الشــهري. وتحســب الفائــدة عــن كل يــوم مــن أيــام 
المــدة المعنيــة التــي يغطيهــا كشــف الحســاب وتظهــر فــي كشــف الحســاب الخــاص بتلــك الفتــرة.

 إذا ســددت أي دفعــة مــن عضــو البطاقــة إلــى الشــركة بموجــب شــيك أو عــن طريــق الخصــم المباشــر . 8
ولــم يتــم قبــول الشــيك أو أمــر الخصــم المباشــر ألي ســبب مــن األســباب فــإن الشــركة تفــرض علــى 
البطاقــة رســومً حســب جــدول الرســوم والتكاليــف إضافــة إلــى تكاليــف أخــرى قــد تتكبدهــا الشــركة 
فــي هــذا الصــدد. ويجــب أن يتحمــل عضــو البطاقــة كامــل المســؤولية عــن كافــة العواقــب القانونيــة 
المترتبــة علــى إصــدار الشــيكات المرتجعــة ســواء أكانــت مدنيــة أم جزائيــة، ويتحمــل عضــو البطاقــة 
وحــده مســؤولية معالجــة المســائل والتكاليــف المتعلقــة بالخصــم المباشــر، ومباشــرتها مــع البنــك 
الــذي يتعامــل معــه. كمــا يتحمــل عضــو البطاقــة كل التكاليــف التــي قــد تتكبدهــا الشــركة فــي 
ســبيل تحصيــل أي مبالــغ مســتحقة علــى عضــو البطاقــة. ويشــمل ذلــك كافــة الرســوم والتكاليــف 
القانونيــة التــي تنشــؤ علــى الشــركة مــن جــراء اســتخدام طــرف ثالــث مثــل المحاميــن أو وكالء 
تحصيــل الديــون، إضافــة إلــى التكاليــف التــي قــد يتكبدهــا الغيــر فــي ســعيهم لتحصيــل أي مبالــغ 
مســتحقة علــى الحســاب بالنيابــة عــن الشــركة. وإذا لــم يدفــع عضــو البطاقــة الحــد األدنــى للمبالــغ 
ــه يقــر ويقبــل بحــق الشــركة أن  ــخ االســتحقاق المبيــن فــي كشــف الحســاب فإن المســتحقة فــي تاري
تقيــد الرســوم والتكاليــف المذكــورة علــى حســابه. كمــا يوافــق ويتعهــد بتعويــض الشــركة عــن أي 

إجــراء قــد ينتــج بهــذا الصــدد.
يجــب علــى عضــو البطاقــة أن يبــادر فــورًا إلــى إشــعار الشــركة خطيــً عنــد تغييــر عنــوان عملــه و/أو . 9

مكتبــه أو ســكنه وأرقــام هواتفــه. كمــا ينبغــي علــى عضــو البطاقــة تزويــد الشــركة بنســخ عــن وثائــق 
الشــخصية عنــد التجديــد أو التغييــر، كجــواز الســفر والبطاقــة الســكانية والبطاقــة المدنيــة، وبطاقــة 

الهويــة الشــخصية، إلــخ، حالمــا تطــرأ تعديــالت علــى أي منهــا.

االسترداد النقدي )إن كان مطبقًا( . 9
الرســوم . 1 جــدول  فــي  )كمــا هــو مبيــن  نقــدي« كنســبة مئويــة  »اســترداد  البطاقــة  لعضــو  يدفــع 

والتكاليــف( مــن إجمالــي المعامــالت الســنوية، غيــر شــاملة الســحوبات النقديــة، وتقيــد تلــك المبالــغ 
لحســاب بطاقتــه حســب نظــام االســترداد النقــدي المطبــق لــدى الشــركة علــى أســاس ســنوي.

 ال يدفع أي استرداد نقدي عن أي فائدة أو رسوم أو مبلغ أي تحويل للرصيد.. 2
ال يدفــع أي اســترداد نقــدي عــن أي معاملــة أجريــت فــي شــهر تجــاوز فيــه إجمالــي المبلــغ المســتحق . 3

علــى حســاب البطاقــة حــد االئتمــان. 
ــغ . 4 ــى للمبال ــه الحــد األدن ــع في ــم يدف ــت فــي شــهر ل ــة أجري ــع أي اســترداد نقــدي عــن أي معامل  ال يدف

المســتحقة المبيــن فــي كشــف الحســاب فــي تاريــخ االســتحقاق. 
ال يدفــع أي اســترداد نقــدي بالنســبة للمبالــغ التــي يعــاد قيدهــا بعــد ذلــك إلــى الحســاب بســبب أي . 5

أمــوال مســتردة أو تعديــالت فــي االئتمــان تجريهــا الشــركة.
تقيــد الشــركة االســترداد النقــدي لحســاب عضــو البطاقــة بصفــة دوريــة، أي مــرة واحــدة كل 14 شــهرًا . 6

)فتــرة دفــع االســترداد النقــدي( اعتبــارًا مــن تاريــخ إصــدار البطاقــة. ويدفــع االســترداد النقــدي فــي نهايــة 
آخــر شــهر مــن كل فتــرة مــن فتــرات ســداد المبالــغ النقديــة المرتجعــة، ويغطــي المعامــالت المنفــذة 
فــي الفتــرة الســابقة مــن فتــرات ســداد االســترداد النقــدي. وتســدد المبالــغ فقــط مــن خــالل القيــد 
لحســاب البطاقــة. وال تدفــع أي مبالــغ نقديــة إذا أنهيــت االتفاقيــة أو ألغيــت البطاقــة قبــل اكتمــال 
ــة  ــغ النقدي ــدى اكتمــال فتــرة ســداد المبال ــة المرتجعــة، أو إذا كان هنــاك ل ــغ النقدي فتــرة ســداد المبال

ــغ مســتحقة علــى حســاب البطاقــة منــذ شــهرين أو أكثــر. المرتجعــة أي مبال
قد تطبق شروط وأحكام أخرى.. 7

برنامج ®Membership Rewards )إن وجدت(. 10
ال ينتهــي ســريان مفعــول النقــاط المكتســبة طالمــا أن عضــو البطاقــة يحافــظ علــى حســاب عضويــة . 1

البرنامــج مــن خــالل بطاقــة مؤهلــة ومســجلة.
ال يوجد حد لعدد النقاط التي يمكن أن يكسبها عضو البطاقة.. 2



يتــم ترحيــل النقــاط المتراكمــة فــي أي ســنة مــن ســنوات التعاقــد فــي التاريــخ الــذي يصــادف انقضــاء . 3
عــام مــن تاريــخ اإلدراج، بشــرط التــزام عضــو البطاقــة بــكل الشــروط األخــرى التــي تضعهــا الشــركة.

أو . 4 تحويلهــا  لــه  يحــق  وال  البطاقــة  لعضــو  ملــكً  حســاب  أي  فــي  المتراكمــة  النقــاط  تعتبــر   ال 
استعادتها نقدًا.

تحتفــظ الشــركة بحــق إضافــة أو تغييــر شــروط وأحــكام البرنامــج فــي أي وقــت. ويعنــي ذلــك علــى . 5
ســبيل المثــال أن للشــركة الحــق فــي تغييــر عــدد النقــاط المكتســبة لإلنفــاق، أو عــدد النقــاط الالزمــة 
الســتحقاق المكافــآت وأن تفــرض حــدودًا عليــا، أو رســومً علــى اكتســاب النقــاط، أو اســتردادها وأن 
تفــرض، أو تزيــد الرســوم الســنوية وغيرهــا أو أن تلغــي المكافــآت. كمــا تحتفــظ الشــركة أيضــً بحقهــا 
فــي إنهــاء البرنامــج بموجــب إشــعار مدتــه ثالثــة أشــهر. وفــي مــدة إشــعار الثالثــة األشــهر يحق للشــركة 
تغييــر أو إلغــاء بعــض أو جميــع المكافــآت المطبقــة فــي حينهــا. وينتهــي حــق عضــو البطاقــة فــي 

كســب النقــاط واســترداد النقــاط المتراكمــة بعــد ثالثــة أشــهر مــن تقديــم الشــركة لهــذا اإلشــعار.
إذا كان حســاب البطاقــة قــد تجــاوز فتــرة االســتحقاق أو فــي وضعيــة تأخــر عــن الســداد أو لــم يكــن فــي . 6

وضعيــة ســليمة )بمــا فــي ذلــك الوفــاة واإلفــالس أو اإلعســار أو التأخــر عــن ســداد المســتحقات أو اإللغــاء 
أو غيــر ذلــك( فســيتم إلغــاء تســجيل عضــو البطاقــة فــي البرنامــج وســتعتبر النقــاط المتراكمــة علــى 

الحســاب المذكــور الغية.
قد تطبق شروط وأحكام أخرى.. 7

تقنية الدفع الال تالمسية . 11
يجــوز لعضــو البطاقــة أن يشــتري الســلع والخدمــات باســتخدام طريقــة الدفــع بــدون لمــس المتاحــة . 1

لبطاقتــه، ووفــق شــروط هــذه االتفاقيــة. ويعتبــر الدفــع بــدون لمــس معاملــة مفوضــة أصــوالً مــن قبــل 
عضــو البطاقــة. 

ويســمح بالدفــع بــدون لمــس فقــط فــي مؤسســات الخدمــة التــي تقبــل تلــك الطريقــة ولديهــا أجهــزة . 2
تدعمهــا. وال تتحمــل الشــركة مســؤولية عــدم قبــول مؤسســات الخدمــة طريقــة الدفــع بــدون لمــس 

أو أي شــروط أخــرى قــد تفرضهــا مؤسســات الخدمــة علــى قبــول تلــك الطريقــة. 
ــة التــي يمكــن إجراؤهــا باســتخدام . 3 ــة أو اليومي ــف الحــد األقصــى لقيــم المعامــالت الفردي وقــد يختل

طريقــة الدفــع بــدون لمــس مــن حيــن آلخــر، بحســب تقديــر الشــركة وحدهــا، وتخضــع فــي جميــع 
األوقــات لحــد االئتمــان المتــاح للبطاقــة، والحــد األقصــى الــذي تحــدده القوانيــن واللوائــح المطبقــة فــي 

ــة التــي تســتخدم فيهــا البطاقــة.  الدول
وتحتفــظ الشــركة بحقهــا ووفــق محــض إرادتهــا ودون إخطــار فــي ســحب أو إلغــاء طريقــة الدفــع . 4

بــدون لمــس علــى البطاقــة.

االستفسارات. 12
ــة استفســارات حــول أي مــن النفقــات أو المعامــالت التــي تظهــر فــي . 1 ــدى عضــو البطاقــة أي إن كان ل

أي مــن كشــوف حســابه، فعلــى عضــو البطاقــة أن يتصــل بالشــركة فــي الحــال، وفــي جميــع األحــوال 
ــم يقــم عضــو  ــة فــي كشــف الحســاب. وإذا ل ــك النفقــة أو المعامل ــد تل ــخ قي ــً مــن تاري قبــل 90 يوم
ــذ يوافــق  ــك، عندئ ــً تل ــة استفســارات أو منازعــات خــالل الـــ 90 يوم ــة بإشــعار الشــركة حــول أي البطاق
عضــو البطاقــة ويقــر بحقيقــة وصحــة ودقــة كافــة التكاليــف والنفقــات والمعامــالت التــي تظهــر فــي 
كشــف الحســاب ويتنــازل عــن أي حــق فــي االعتــراض أو المنازعــة أو الطعــن بأيــة وســيلة قانونيــة فــي 
أي مــن هــذه النفقــات أو المعامــالت أو المبالــغ. وســتفترض الشــركة بــأن كافــة النفقــات والمعامــالت 

صحيحــة ودقيقــة وموافــق عليهــا مــن قبــل عضــو البطاقــة بانقضــاء الـــ 90 يومــً المذكــورة.
لــن تتحمــل الشــركة مســؤولية الســلع والخدمــات المدفوعــة قيمتهــا بموجــب البطاقــة. وبمجــرد . 2

ــه أن يقــوم  قيــام عضــو البطاقــة بدفــع قيمــة هــذه الســلع والخدمــات باســتخدام بطاقتــه ال يجــوز ل
بعــد ذلــك بإلغــاء أيــة نفقــة أو معاملــة بــدون موافقــة مؤسســة الخدمــة التــي اشــترى منهــا الســلعة 
أو الخدمــة. وإن أي نــزاع يتعلــق بجــودة أو تســليم الســلع أو الخدمــات أو غيــر ذلــك ينبغــي تســويته 
مباشــرة مــع مؤسســة الخدمــة المعنيــة، ولــن يكــون للشــركة أي تدخــل مباشــر أو غيــر مباشــر فــي 
أي مــن هــذه المنازعــات. وحتــى لــو حدثــت تلــك المنازعــات فينبغــي علــى عضــو البطاقــة فــي كل 
الظــروف أن يدفــع كامــل الرصيــد المســتحق أو علــى األقــل الحــد األدنــى للمبالــغ المســتحقة كمــا 
يظهــر فــي كشــف حســابه الشــهري. فــإذا لــم تتــم الموافقــة علــى تســوية هــذا النــزاع مــن قبــل 
مؤسســة الخدمــة، فينبغــي لعضــو البطاقــة تحمــل قيمــة المعاملــة وعــدم رفــض دفــع قيمــة أي نفقــة 
أو معاملــة قيــدت علــى حســاب البطاقــة بســبب ذلــك النــزاع أو بســبب عــدم الرضــا عــن الســلع أو أي 

ــه عالقــة بالســلع أو الخدمــات المدفوعــة قيمتهــا بالبطاقــة. أمــر آخــر ل
للشــركة مطلــق الحريــة فــي تقديــم أي استفســار بالنيابــة عــن عضــو البطاقــة لــدى مؤسســة الخدمــة . 3

والحصــول علــى الوثائــق الثبوتيــة ذات العالقــة بــأي مــن النفقــات المتنــازع بشــأنها. وتحتفــظ الشــركة 
بحقهــا فــي قيــد قيمــة رســوم التحقيــق المبينــة فــي جــدول الرســوم والتكاليــف علــى حســاب 
التحقيــق  أثنــاء قيامهــا بإجــراء  التــي تتكبدهــا الشــركة  التكاليــف  البطاقــة والتــي تمثــل  عضــو 
حــول المعاملــة المتنــازع عليهــا. ومــع ذلــك، إذا مــا كشــف التحقيــق بــأن المعاملــة المتنــازع بشــأنها 
ال عالقــة لهــا بعضــو البطاقــة بــأي حــال، فــإن الشــركة ســتقيد ببطاقــة عضــو البطاقــة قيمــة المعاملــة 
المتنازعــة بشــأنها ولــن تقيــد رســوم التحقيــق. وســتبذل الشــركة جهــودًا معقولــة بنيــة حســنة 
لتســوية النــزاع الــذي يثيــره عضــو البطاقــة. ويتحمــل عضــو البطاقــة جميــع التكاليــف المترتبــة علــى 

تحصيــل المســتحقات بمــا فيهــا األتعــاب القانونيــة وأتعــاب الــوكاالت الخارجيــة.
بنــاء علــى طلــب عضــو البطاقــة فــإن الشــركة ســتزود عضــو البطاقــة بنســخ مــن كشــف الحســاب . 4

الشــهري إذا مــا كان اســتخراجها مــن ســجالت الشــركة ســهاًل وقــت الطلــب، ولــن تفــرض أيــة رســوم 
علــى كشــوف األشــهر الثالثــة األولــى الســابقة للطلــب. ومــع ذلــك فــإن هنــاك رســومً مبينــة فــي جــدول 
الرســوم والتكاليــف علــى كل شــهر يطلبــه عضــو البطاقــة وســيجري فرضهــا مقابــل نســخ كشــوف 

الحســاب التــي تغطــي مــدة أطــول مــن مــدة األشــهر الثالثــة الســابقة للطلــب.

إنهاء هذه االتفاقية. 13
يمكــن لعضــو البطاقــة فــي أي وقــت مــن األوقــات أن يقــرر إنهــاء هــذه االتفاقيــة وذلــك بالتخلــي . 1

للشــركة عــن جميــع البطاقــات الصــادرة باســم عضــو البطاقــة وأي عضــو بطاقــة تابعــة، والتقــدم 
للشــركة بخطــاب يطلــب فيــه إنهــاء هــذه االتفاقيــة وإلغــاء جميــع البطاقــات والخدمــات المقترنــة بهــا. 
ومــع ذلــك فلــن تنتهــي االتفاقيــة ولــن توافــق الشــركة علــى إنهائهــا مــا لــم تســتلم الشــركة جميــع 
البطاقــات ويدفــع عضــو البطاقــة كامــل المبالــغ المســتحقة علــى حســابه والتــي ســتصبح واجبــة 
الدفــع فــور اإلنهــاء. ويمكــن لعضــو البطاقــة أن يلغــي أي بطاقــة تابعــة مــن خــالل إشــعار الشــركة 
 بهــذا األمــر خطيــً. وعلــى الرغــم مــن ذلــك فســيبقى عضــو البطاقــة مســؤوالً عــن جميــع المعامــالت 
مقطوعــة  الشــركة  إلــى  البطاقــة  تســليم  يتــم  حتــى  التابعــة  البطاقــة  عضــو  يجريهــا  التــي 
إلــى  أو جزئيــا  كليــً  - ســواء  الســنوية  العضويــة  رســوم  تســترد  ال  وبعــد دفعهــا   إلــى نصفيــن. 

عضو البطاقة.
يحــق للشــركة أن تقــوم فــي أي وقــت مــن األوقــات بإنهــاء هــذه االتفاقيــة للضــرورة فــورًا دون إبــداء أيــة . 2

أســباب لإلنهــاء. كمــا يحــق للشــركة أن تلغــي البطاقــة نتيجــة إســاءة اســتعمالها أو بســبب خــرق هــذه 
االتفاقيــة مــن قبــل عضــو البطاقــة. وفــي جميــع هــذه األحــوال لــن تتحمــل الشــركة المســؤولية عــن أيــة 
أضــرار تنشــؤ جــراء هــذا اإلنهــاء، ولــن يكــون لعضــو البطاقــة الحــق أن يســترد قيمــة رســوم العضويــة 
الســنوية أو أي جــزء منهــا. وعنــد انتهــاء هــذه االتفاقيــة أو إلغــاء البطاقــة ألي ســبب مــن األســباب فــإن 
كافــة المبالــغ المقيــدة علــى حســاب البطاقــة ســوف تســتحق وتصبــح واجبــة التســديد فــورًا. ويجــب 
علــى عضــو البطاقــة أن يدفــع كامــل المبلــغ المســتحق علــى حســاب البطاقــة والمعامــالت التــي تــم 
قيــد قيمتهــا علــى حســاب البطاقــة أو التــي تظهــر فــي كشــف الحســاب وســوف يكــون مســؤوالً 
عــن كافــة المبالــغ األخــرى التــي تشــمل المعامــالت الســحوبات النقديــة والفائــدة وغيرهــا مــن الرســوم 

والتكاليــف األخــرى التــي لــم تقيــد بعــد علــى حســاب البطاقــة أو لــم تظهــر فــي كشــف الحســاب.
ال يجــوز لعضــو البطاقــة أن يســتعمل البطاقــة بعــد تاريــخ إلغائهــا أو انتهــاء صالحيتهــا أو بعــد إنهــاء . 3

هــذ االتفاقيــة. وباســتثناء مــا تنــص عليــه المــادة 16 مــن هــذه االتفاقيــة فــإن جميــع النفقــات التــي 

تنشــأ عــن اســتعمال البطاقــة مــن قبــل عضــو البطاقــة أو بســبب أي اســتعمال غيــر مفــوض ســيتم 
قيــده علــى حســاب البطاقــة وســيكون عضــو البطاقــة مســؤوالً بصــورة كاملــة عــن تلــك النفقــات.

للشــركة أن تــدرج أي بطاقــة فــي نشــرة البطاقــات الملغــاة أو أن تقــوم بإعــالم مؤسســات الخدمــة . 4
بذلــك اإللغــاء. وإذا مــا طلبــت مؤسســة الخدمــة مــن عضــو البطاقــة أن يعيــد أو يتخلــى عــن بطاقــة 

ــك الطلــب. ملغــاة أو منتهيــة المفعــول، فعلــى عضــو البطاقــة أن يســتجيب حــاالً لذل

تجديد البطاقة. 14
يفوض عضو البطاقة الشركة القيام، وبصورة دورية، بتجديد البطاقة قبل انتهاء صالحيتها.. 1
مالــم يتــم إنهــاء هــذه االتفاقيــة، يجــوز للشــركة أن تقــوم بإصــدار بطاقــات بديلــة للبطاقــات المفقــودة . 2

هــذه  البطاقــة  عضويــة  اتفاقيــة  أحــكام  البديلــة  البطاقــات  هــذه  علــى  وتســري  المســروقة.  أو 
وتعديالتهــا مــن حيــن آلخــر.

يترك تجديد البطاقة أو عدم تجديدها إلى تقدير الشركة المحض.. 3

الوفاة أو اإلفالس. 15
إذا توفــي عضــو البطاقــة فســتقوم الشــركة بإلغــاء البطاقــة وتطلــب دفــع مجمــل المبالــغ المســتحقة 
فــورًا عبــر كافــة الوســائل المتاحــة. وإذا مــا حكــم علــى عضــو البطاقــة باإلفــالس أو اإلعســار فقــد تقــوم 
الشــركة بمحــض إختيارهــا بإلغــاء أو ســحب البطاقــة أو أيــة بطاقــات تابعــة أو تحــدد أو تقيــد اســتعمال تلــك 
البطاقــات باإلضافــة إلــى أي حقــوق أخــرى قــد تكــون متاحــة قانونــً للشــركة حينئــذ. قــد تلغــي الشــركة أو 
تنهــي كافــة التســهيالت االئتمانيــة، ومــن ذلــك ســداد الحــد األدنــى للدفعــة المســتحقة، وتطلــب مــن عضــو 
البطاقــة أو عضــو البطاقــة التابعــة أن يقــوم فــورًا بتســديد كامــل المبلــغ المســتحق علــى حســاب بطاقتــه 

حتــى وإن كانــت تلــك المبالــغ قــد ســبق تأجيــل دفعهــا.

حماية البطاقة ورقم التعريف الشخصي. 16
يجــب علــى عضــو البطاقــة فــي جميــع األوقــات حمايــة البطاقــة ورقــم التعريــف الشــخصي، واتخــاذ التدابيــر 
المناســبة لحمايــة بطاقتــه ومنــع اآلخريــن مــن اســتخدامها أو معرفتهــم للرقــم الشــخصي. ويجــب الحفــاظ 
التعريــف الشــخصي علــى  رقــم  التعريــف الشــخصي. ويجــب عــدم تدويــن  لرقــم  التامــة  الســرية  علــى 
البطاقــة نفســها أو علــى أي شــخص يحفــظ عــادة مــع البطاقــة. ومــن أجــل توفيــر الحمايــة المناســبة، يجــب 

عــدم كتابــة رقــم التعريــف الشــخصي بــأي طريقــة غيــر مشــفرة.

البطاقات المفقودة أو السروقة أو التالفة. 17
إذا فقــد عضــو البطاقــة بطاقتــه أو إذا تلفــت البطاقــة أو ســرقت أو إذا أصبــح رقــم التعريــف الشــخصي 
معروفــً أليــة أطــراف أخــرى، فعلــى عضــو البطاقــة أن يبــادر فــورًا إلــى إبــالغ الشــركة هاتفيــً شــرط أن يعقــب 
ــام مــن وقــوع أي مــن هــذه الحــوادث،  ــى الشــركة خــالل 3 أي ــً بموجــب خطــاب يرفعــه إل ــك تأكيــدأ خطي ذل

ــي: ــى العنــوان التال حســب القوانيــن المطبقــة. وتوجــه جميــع اإلخطــارات بموجــب هــذه المــادة إل
أميكس )الشرق األوسط( ش.م.ب. )م(

ص.ب رقم: 5990
مملكة البحرين

أو رقم الفاكس: 557855 17 )973+(.

وإلبــالغ الشــركة هاتفيــً يرجــى االتصــال بالرقــم المبيــن فــي دليــل المعلومــات اإلضافيــة لعضــو البطاقــة. 
وإذا تــم إبــالغ الشــركة بالطريقــة المبينــة أعــاله فــإن عضــو البطاقــة لــن يكــون مســؤوالً عــن أيــة نفقــات 
تتــم بالبطاقــة مــن قبــل الغيــر إذا تــم اإلبــالغ عــن ســرقة أو فقــدان البطاقــة. وإذا لــم يلتــزم عضــو البطاقــة 
ــه المفقــودة  ــع المعامــالت التــي تتــم علــى بطاقت بأحــكام هــذه المــادة، فإنهــا ســيتحمل مســؤولية جمي
أو المســروقة لحيــن إبالغــه الشــركة عــن فقدهــا أو ســرقتها. ومــع ذلــك ســيبقى عضــو البطاقــة مســؤوالً 
بالكامــل عــن جميــع النفقــات بمــا فيهــا الســحوبات النقديــة حتــى وإن كانــت قــد تمــت مــن قبــل الغيــر إذا مــا 
كان الغيــر قــد حــاز علــى البطاقــة أو أيــة بطاقــات تابعــة أو رقــم التعريــف الشــخصي بعلــم أو إذن أو بموافقــة 
عضــو البطاقــة أو غيــر ذلــك مــن التصرفــات المشــابهة الصــادرة عنــه أو عــن أي عضــو بطاقــة تابعــة أو بســبب 
إهمــال عضــو البطاقــة أو أي عضــو بطاقــة تابعــة.وإذا تــم العثــور علــى البطاقــة بعــد اإلبــالغ عــن فقدهــا أو 
ســرقتها، فعلــى عضــو البطاقــة أال يســتعمل هــذه البطاقــة أو أن يحــاول اســتعمالها، وعليــه أن يبــادر فــورًا 

بإبــالغ الشــركة التــي ســتقوم بدورهــا باتخــاذ اإلجــراء المالئــم.

المعامالت االحتيالية. 18
إذا أجــرى عضــو البطاقــة أو أي مــن أعضــاء البطاقــة التابعــة أو حــاول إجــراء أيــة معاملــة احتياليــة . 1

مهمــا كانــت طبيعتهــا حســبما تقــرره الشــركة، فللشــركة الحــق فــي إلغــاء البطاقــة فــورًا باإلضافــة 
إلــى أي إجــراء قانونــي آخــر يكفلــه القانــون. وســيتحمل عضــو البطاقــة كافــة المبالــغ واألضــرار مهمــا 
كانــت طبيعتهــا التــي تلحــق بالشــركة أو بمؤسســات الخدمــة أو بالغيــر نتيجــة تصرفاتــه االحتياليــة. 
وللشــركة الحــق كمــا تفــوض بموجبــه بــأن ترفــع الشــكاوى والبالغــات بالنيابــة عــن عضــو البطاقــة وأن 
تقــدم المعلومــات عــن البطاقــة وعــن الحســاب وعــن المعاملــة إلــى أيــة محكمــة مختصــة أو جهــة 

تنظيميــة أو حكوميــة وأن تشــارك فــي أي تحقيــق يتعلــق باالحتيــال.
إذا اســتخدم عضــو البطاقــة بطاقتــه طبقــً ألحــكام هــذه االتفاقيــة ليدفــع قيمــة الســلع والخدمــات . 2

المقدمــة علــى شــبكة اإلنترنــت وعلــى المواقــع التــي تعــرض شــعار ضمــان الحمايــة مــن االحتيــال 
علــى الشــبكة لــن يكــون عضــو البطاقــة ملزمــً فيمــا يتعلــق بــأي معاملــة احتياليــة غيــر مرخصــة تتــم 
ببطاقتــه إال إذا لــم يقــم بإبــالغ الشــركة عــن تلــك المعاملــة االحتياليــة قبــل تاريــخ االســتحقاق المبيــن 

فــي كشــف الحســاب الــذي تظهــر فيــه المعاملــة االحتياليــة.

المسؤولية والتعويض. 19
قبــول . 1 عــدم  أو  لديهــا  البطاقــة  قبــول  الخدمــة  رفــض مؤسســة  الشــركة مســؤولية  تتحمــل  لــن 

البطاقــة فــي الصــراف اآللــي ألي ســبب كان. إذا وافقــت مؤسســة الخدمــة علــى تعويــض عضــو البطاقة 
عــن قيمــة أيــة نفقــة عندئــذ فقــط تقــوم الشــركة بإدخــال قيــد دائــن فــي حســاب البطاقــة، إذا مــا 
اســتلمت الشــركة تأكيــدًا مناســبً بالتعويــض مــن مؤسســة الخدمــة. لــن تكــون الشــركة مســؤولة 

ــأي حــال مــن األحــوال عــن الســلع والخدمــات المقدمــة لعضــو البطاقــة. ب
ــك، تكــون الشــركة مســؤولة فقــط عــن المعامــالت المدرجــة فــي . 2 ــح بخــالف ذل ــرد نــص صري ــم ي ــا ل م

حســاب عضــو البطاقــة إذا مــا أســيء اســتعمال البطاقــة قبــل اســتالمها مــن قبــل عضــو البطاقــة.
ســترد الشــركة فقــط المبالــغ المقيــدة بالخطــأ علــى حســاب البطاقــة وأيــة فوائــد ترتبــت علــى تلــك . 3

المبالــغ. وفــي جميــع األحــوال ســيكون عضــو البطاقــة مســئوالً عــن جميــع المبالــغ واألضــرار الناجمــة 
عــن ســلوك عضــو البطاقــة أو أي عضــو بطاقــة تابعــة فيمــا يرتكبــه أو يحــاول ارتكابــه مــن احتيــال.

حيثمــا يقتضــي األمــر وخصوصــً فــي أي مــن الظــروف الــواردة فــي المــواد 16 و17 و18 مــن هــذه . 4
االتفاقيــة، يوافــق عضــو البطاقــة وكل عضــو بطاقــة تابعــة علــى التعــاون وبــذل أقصــى الجهــد فــي 

المســاعدة فــي أي تحقيــق قــد ترغــب الشــركة بإجرائــه. 
 لــن تكــون الشــركة مســؤولة بــأي حــال مــن األحــوال عــن أيــة مبالــغ أو مطالبــات أو أضــرار مهمــا كانــت . 5

طبيعتهــا تنتــج مــن : 1( عــدم قبــول البطاقــة أو الطريقــة التــي قبلــت أو رفضــت فيهــا البطاقــة، 2( 
عجــز الشــركة عــن تنفيــذ التزاماتهــا بموجــب هــذه االتفاقيــة نتيجــة خلــل فنــي مــن أي نــوع بمــا فــي 
ذلــك خلــل فــي األنظمــة اآلليــة والمعلومــات ومعالجــة البيانــات والمنازعــات العماليــة أو أيــة حادثــة أخــرى 
تخــرج عــن الســيطرة المعقولــة للشــركة، 3( األضــرار غيــر المباشــرة والخاصــة واالســتتباعية الناشــئة 

عــن أي ســبب بموجــب هــذه االتفاقيــة. 
 يســأل عضــو البطاقــة وأي عضــو بطاقــة تابعــة منفرديــن ومجتمعيــن عــن كافــة المبالــغ المســتحقة . 6

فــي كشــف الحســاب بمــا فــي ذلــك النفقــات التــي تتــم بالبطاقــة أو بأيــة بطاقــة تابعــة.



تغيير االتفاقية. 20
تملــك الشــركة فــي جميــع األوقــات ومــا لــم يحظــر القانــون المطبــق ذلــك - حــق تعديل جميــع أو بعض . 1

أحــكام هــذه االتفاقيــة مــن طــرف واحــد بمــا فــي ذلــك الرســوم والتكاليــف ومعــدالت الفائــدة المطبقــة 
فــي جــدول الرســوم والتكاليــف أو المطبقــة علــى البطاقــة أو حســاب البطاقــة. وســتقوم الشــركة 
بإشــعار عضــو البطاقــة بأيــة تغييــرات ســواء خطيــً أو عبــر البريــد اإللكترونــي أو بنشــر التغييــرات بأيــة 
وســيلة أو بأيــة وســائل مالئمــة أخــرى لمصلحــة عضــو البطاقــة فقــط. ومــا لــم تقــرر الشــركة بتطبيــق 
التغييــرات فــورًا أو خــالف ذلــك، فــإن جميــع التغييــرات تصبــح نافــذة المفعــول وملزمــة بعــد مــرور 
15 يومــً اعتبــارا مــن تاريــخ نشــر أو إبــالغ التغيــرات. إن الموافقــة النهائيــة والكاملــة لعضــو البطاقــة 
علــى أي مــن التغييــرات ســوف تعتبــر مفترضــة حكمــً بعــد انقضــاء الـــ 15 يومــً المذكــورة أو أي مــدة 
أخــرى تقررهــا الشــركة. وبغــض النظــر عــن األحــكام الســالفة الذكــر فــإن اســتعمال البطاقــة بعــد نشــر 
ــة علــى تلــك  ــالغ عنهــا يعتبــر تأكيــدًا لموافقــة عضــو البطاقــة النهائيــة والكامل ــة تغييــرات أو اإلب أي
التغييــرات. وإذا رفــض عضــو البطاقــة أيــً مــن التغييــرات، فعليــه إعــادة البطاقــة والبطاقــات التابعــة 
فــورًا مقطوعــة إلــى نصفيــن إلــى الشــركة مرفقــة بطلــب خطــي بإنهــاء هــذه االتفاقيــة خــالل 15 يومــً 

مــن تاريــخ إشــعار التغييــر.
للشــركة الحــق الكامــل بــأن تقــرر عــدم ممارســة أي مــن حقوقهــا الــواردة فــي هــذه االتفاقيــة بمــا فيهــا . 2

حــق فــرض المبلــغ الكلــي ألي مــن النفقــات، دون أن تتنــازل عــن هــذا الحــق. وأي تنــازل عــن حقــوق 
الشــركة ينبغــي أن يكــون خطيــً وموقعــً مــن الشــركة. وباســتثناء مــا توافــق عليــه الشــركة خطيــً 
لــن تتنــازل الشــركة عــن أي مــن الحقــوق فــي حــال : أ( قبلــت الشــركة الســداد المتأخــر أو الجزئــي، ب( 
قبلــت شــيكً أو أي وســيلة دفــع مؤشــرة بعبــارة »مدفــوع بالكامــل« أو مشــفوعة بشــروط ومحــددات 
أخــرى، ت( تمديــد تاريــخ اســتحقاق أي مدفوعــات مســتحقة بموجــب هــذه االتفاقيــة، ث( اإلفــراج عــن أي 

ضمــان أو إبــراء أي شــخص مســؤول عــن التزامــات عضــو البطاقــة بموجــب هــذه االتفاقيــة.

 الحوالة. 21
للشــركة فــي جميــع األوقــات الحــق بــأن تقــوم بتحويــل حقهــا أو تحويــل جميــع أو جــزء مــن حقوقهــا أو 
مصالحهــا أو التزاماتهــا بموجــب هــذه االتفاقيــة إلــى أي مــن شــركاتها التابعــة أو الفرعيــة الشــقيقة أو 
المالكــة أو فروعهــا أو شــركاء أعمالهــا أو الغيــر، وســيكون للشــركة الحــق فــي تحويــل أو تأميــن أو بيــع أو 
رهــن أو التصــرف فــي كل أو بعــض مــن المســتحقات علــى حســاب البطاقــة. ويصــادق عضــو البطاقــة علــى 

هــذه التصرفــات مقدمــا ويوافــق عليهــا.

الخصوصية والقانون المطبق. 22
يوافــق عضــو البطاقــة علــى أن يمتثــل لجميــع أنظمــة رقابــة الصــرف المعمــول بهــا والتــي تصــدر مــن . 1

حيــن آلخــر.
ــات متوفــر . 2 ــات. إشــعار خصوصيــة البيان ــدرك ويوافــق عضــو البطاقــة علــى اشــعار خصوصيــة البيان ي

متعلقــة  تفاصيــل  ويتضمــن   www.americanexpress.com.bh االلكترونــي  الموقــع  علــى 
بجمــع البيانــات الشــخصية ومعالجتهــا ونقلهــا واالفصــاح عنهــا.   

هــذه االتفاقيــة وتنفيذهــا وصياغــة أحكامهــا وجميــع األمــور التــي تنشــأ بســبب إصــدار أو اســتعمال . 3
البطاقــة تخضــع جميعهــا لقوانيــن مملكــة البحريــن، وتختــص محاكــم مملكــة البحريــن قضائيــً 
بالفصــل فــي جميــع المنازعــات أو األمــور التــي تنشــأ فيمــا يتعلــق بهــذه االتفاقيــة أو البطاقــة أو 
غيرهــا مــن األمــور ذات العالقــة. يوافــق عضــو البطاقــة علــى إمكانيــة قيــام الشــركة بمباشــرة الدعــاوى 
أو القيــام بغيرهــا مــن اإلجــراءات القانونيــة فــي أي اختصــاص قضائــي يقيــم فيــه عضــو البطاقــة أو 

يقطنــه مــن حيــن آلخــر ويوافــق علــى الخضــوع لذلــك االختصــاص القضائــي.
قــد ال يكــون ممكنــً للشــركة أن تحتفــظ بنســخ أصليــة لجميــع المســتندات واإليصــاالت وقيــود . 4

المعامــالت وغيرهــا مــن الوثائــق األخــرى الموقعــة مــن قبــل عضــو البطاقــة فيمــا يتعلــق باســتعمال 
البطاقــة. إن مــن سياســة الشــركة االحتفــاظ بهــذه الوثائــق بالتصويــر المصغــر بالميكروفيلــم أو 
بوســيلة إلكترونيــة. وتبعــً لذلــك يوافــق عضــو البطاقــة بموجبــه بــأن مثــل هــذا الميكروفيلــم أو 
القيــد اإللكترونــي أو المعلومــات التــي تحتفــظ بهــا الشــركة بــأي شــكل مــن األشــكال أو أي نســخ أو 
صــور عنهــا بأنهــا حقيقيــة وكاملــة ودقيقــة تعتبــر دليــاًل نهائيــً وقطعيــً و صالحــً لتقديمــه كبينــة 
إلثبــات أيــة حقيقــة أو أمــر أمــام المحكمــة ســواء فيمــا يتعلــق بالحســاب أو بأيــة معاملــة أو نفقــة 
ويتخلــى عــن أي حــق باالعتــراض أو المنازعــة أو الطعــن بهــذه البينــة بــأي شــكل مــن األشــكال، ويوافــق 
ــة إجــراءات للتحقــق مــن صحــة توقيعــه. ــة بينــة كهــذه يعكــن اســتعمالها فــي أي ــأن أي عضــو البطاقــة ب

يوافق عضو البطاقة على انه يحق للشركة ما يلي:. 5
إفشــاء معلومــات عــن عضــو البطاقــة وحســاب بطاقتــه والنفقــات الخاصــة بحســاب بطاقتــه أ- 

إلــى شــركات مجموعــة  المشــتراة(  التــي  الخدمــات  الســلع و/أو  )والتــي قــد تمثــل تفاصيــل 
المصــدرة  المنظمــات  مــن  وغيرهــم  الغيــر  ذلــك  )ويشــمل  العالميــة  اكســبريس  أمريــكان 
للبطاقــات أو التــي تقــدم خدمــات لهــا عالقــة بهــذا الشــأن( إلــى أطــراف أخــرى غيرهــم ممــن 
تظهــر اســماؤهم وشــعاراتهم علــى البطاقــة المصــدرة لعضــو البطاقــة وأليــة جهــة مرخصــة 
ــا والمنظمــات التــي تقبــل البطاقــة  ــا وممولين ــون أعمالن مــن قبــل عضــو البطاقــة ولمــن يتول
لدفــع قيمــة الســلع والخدمــات المشــتراة مــن قبــل عضــو البطاقــة والحصــول علــى بعــض 
المعلومــات مــن تلــك األطــراف مــن أجــل إدارة وخدمــة حســاب البطاقــة ومعالجــة وتحصيــل 
النفقــات التــي تتــم بموجبهــا وإدارة أيــة فوائــد أو برامــج تأمينيــة ممــا يكــون عضــو البطاقــة 
منضمــً إليهــا. وعندمــا يشــتري عضــو البطاقــة الســلع أو الخدمــات بالنيابــة عــن أحــد مــن الغيــر، 
يؤكــد عضــو البطاقــة بأنــه قــد حصــل علــى موافقــة ذلــك الغيــر إلفشــاء معلوماتــه إلــى مجموعــة 

شــركات أمريــكان اكســبريس العالميــة مــن أجــل تلــك األغــراض.
البطاقــة ب-  لحســاب  اســتعماله  وبكيفيــة  البطاقــة  بعضــو  المتعلقــة  المعلومــات  اســتعمال 

العالميــة  اكســبريس  أمريــكان  اســتعمالها ضمــن مجموعــة شــركات  بهــدف  إلنتــاج قوائــم 
)بمــا فــي ذلــك المؤسســات األخــرى المصــدرة للبطاقــة( وغيرهــا مــن الشــركات المنتقــاة مــن 
أجــل أن تقــوم الشــركة أو تلــك الشــركات بتقديــم عــروض لعضــو البطاقــة )بالبريــد أو الهاتــف( 
للمنتجــات أو الخدمــات التــي قــد تلقــى اهتمــام عضــو البطاقــة. إن المعلومــات المســتعملة فــي 
إنتــاج تلــك القوائــم يمكــن الحصــول عليهــا مــن اســتمارة طلــب العضويــة ومــن المعلومــات 
حــول المــكان الــذي تســتخدم فيهــا البطاقــة وطبيعــة النفقــات التــي يجريهــا عضــو البطاقــة 
ــً أو  ببطاقتــه ومــن االســتبيانات والبحــوث )التــي قــد تتطلــب االتصــال بعضــو البطاقــة هاتفي
بالبريــد( ومــن المعلومــات التــي يمكــن الحصــول عليهــا مــن المصــادر الخارجيــة األخــرى كالتجــار 

والمؤسســات التســويقية.
تبــادل المعلومــات حــول عضــو البطاقــة وحســاب بطاقتــه مــع وكاالت التصنيــف االئتمانــي أو ج- 

المكاتــب االئتمانيــة أو الســلطات التنظيميــة وإعــداد تقاريــر عــن أيــة معاملــة أو واقعــة أو مســألة 
أو حادثــة تتعلــق بالبطاقــة أو عضــو البطاقــة إلــى الســلطات التنظيميــة ويمكــن مشــاركة هــذه 
المعلومــات مــع المنظمــات األخــرى لــدى تقييــم الطلبــات المســتلمة مــن عضــو البطاقــة أو مــن 
قبــل أي مــن أعضــاء أســرته مــن أجــل االئتمــان أو التســهيالت األخــرى ومــن أجــل منــع االحتيــال 

واقتفــاء أثــر المدينيــن.
إجــراء التحريــات عــن الوضــع االئتمانــي فــي أثنــاء وجــود أيــة مبالــغ مدينــة مــن قبــل عضــو البطاقة د- 

فــي حســاب بطاقتــه )بمــا فــي ذلــك االتصــال ببنــك عضــو البطاقــة أو المؤسســات الماليــة أو 
إلــى وكاالت  البطاقــة وحســاب بطاقتــه  الخاصــة بعضــو  المعلومــات  مرجــع موثــق( وتقديــم 
ــون المســتحقة علــى حســاب بطاقــة عضــو البطاقــة. التحصيــل والمحاميــن لغــرض تحصيــل الدي

إجــراء المزيــد مــن التحريــات االئتمانيــة وتحليــل المعلومــات حــول عضــو البطاقــة والنفقــات ه- 
المقيــدة علــى حســاب بطاقتــه للمســاعدة فــي إدارة حســاب بطاقــة عضــو البطاقــة وتفويــض 

ــال. النفقــات فيــه وتجنــب االحتي
بصــورة و-  ســواء  البطاقــة  وعضــو  الشــركة  بيــن  هاتفيــة  مكالمــات  أيــة  و/أوتســجيل  مراقبــة 

مباشــرة مــن قبــل الشــركة أو مــن قبــل شــركات تختارهــا الشــركة المتــالك أدلــة علــى محتــوى 
تدريــب  ذلــك  فــي  )بمــا  الخدمــات  مــن  ثابــت  مســتوى  توفيــر  مــن  وللتأكــد  االتصــاالت  تلــك 

الحســاب. وتفعيــل  الموظفيــن( 
القيام بكل ما ورد أعاله ضمن منطقة الشرق األوسط وخارجها.ز- 
القيــام بــكل مــا ورد أعــاله فيمــا يتعلــق بــأي مــن أعضاء البطاقــة التابعة في حســاب البطاقة،وإذا ح- 

وافــق عضــو البطاقــة علــى إصــدار بطاقــة تابعــة، يؤكــد بموجبــه بأنــه قــد حصــل علــى موافقــة 
عضــو البطاقــة التابعــة علــى تقديــم المعلومــات الخاصــة بــه إلــى مجموعــة أمريــكان اكســبريس 

العالميــة ومعالجــة المعلومــات مــن أجــل الغــرض المبيــن أعــاله.
إذا كان عضــو البطاقــة يعتقــد بــأن أيــة معلومــات تحتفــظ بهــا الشــركة عنــه غيــر صحيحــة أو غيــر . 6

ــورًا إلخطــار أميكــس )الشــرق األوســط( ش.م. ب.  ــة أن يســارع ف ــة فينبغــي علــى عضــو البطاق كامل
)مقفلــة( علــى العنــوان ص.ب 5990، المنامــة، مملكــة البحريــن.

صدرت هذه البطاقة من أميكس )الشرق األوسط( ش.م.ب. )مقفلة( بترخيص من أمريكان إكسبريس. أمريكان إكسبريس عالمة تجارية مسجلة لشركة أمريكان إكسبريس.
أميكس )الشرق األوسط( ش.م.ب. )مقفلة( هي شركة مرخصة وخاضعة لقوانين مصرف البحرين المركزي كشركة تمويل. 36

31
3_

A
M

E
X

_C
re

di
t C

ar
d_

C
ar

dm
em

be
r A

gr
ee

m
en

t_
O

th
er

 M
ar

ke
ts

_A
ra

b_
0

8
_2

0
22



بطاقات الخصم من أمريكان إكسبريس

بطاقات الخصم من أمريكان إكسبريس
إن أطــراف هــذه االتفاقيــة )االتفاقيــة( هــم أميكــس )الشــرق األوســط( ش.م.ب. )مقفلــة( )الشــركة( وعضــو 
البطاقــة الــذي يظهــر اســمه علــى البطاقــة )عضــو البطاقــة(. يرجــى قــراءة هــذه االتفاقيــة بتمعــن نظــرًا ألن 
اســتخدام البطاقــة يخضــع لشــروط وأحــكام االتفاقيــة. يســري مفعــول هــذه االتفاقيــة وتصبــح ملزمــة لــدى 
القبــول باســتالم البطاقــة أو الحضــور الســتالمها أو بالتوقيــع علــى الوجــه الخلفــي للبطاقــة أو عنــد أول 

اســتعمال لهــا. هــذه االتفاقيــة ملحقــة بجــدول الرســوم والتكاليــف الســارية علــى حســاب البطاقــة.

التعريفات: )حسب الترتيب األبجدي(. 1
»إشــعار خصوصيــة البيانــات« - مســتند منفصــل توفــره الشــركة لتقــدم فيــه تفاصيــل عــن   
كيفيــة التعامــل مــع البيانــات الشــخصية المتعلقــة بعضــو البطاقــة. ويعتبــر إشــعار خصوصيــة 

فــي أي وقــت. ااالتفاقيــة، ويحــق للشــركة تعديلــه  البيانــات جــزًءا ال يتجــزأ مــن هــذه 
»الحســاب« - أي حســاب تفتحــه الشــركة باســم عضــو البطاقــة عنــد إصــدار بطاقــة أو أكثــر بموجــب   

واألحــكام. الشــروط 
»الشــركة« - أميكــس )الشــرق األوســط( ش.م.ب. )مقفلــة( وخلفاؤهــا أو موصوهــا أو فروعهــا أو   

األم. الشــركة  أو  الشــقيقة  شــركاتها 
»البطاقــة« أو »البطاقــة األساســية« - أيــة بطاقــة خصــم تصدرهــا الشــركة لعضــو البطاقــة   

والبديلــة. والتابعــة  األساســية  البطاقــات  وتشــمل  الحســاب  علــى  العمليــات  إلجــراء 
»عضــو البطاقــة« أو »عضــو البطاقــة األساســية« - الشــخص الــذي تصــدر البطاقــة باســمه لفــرض   
الرســوم علــى المعامــالت ومنهــا الســحوبات النقديــة علــى الحســاب والــذي يعتبــر المديــن بالحســاب.

»السحوبات النقدية« أو »إكسبريس كاش« - أية سحوبات لمبالغ نقدية تتم باستخدام البطاقة   
 والرقــم الشــخصي مــن خــالل أجهــزة الصــراف اآللــي أو »كاش اكســيس« أو بأيــة وســائل أخــرى يجيزهــا 

عضو البطاقة.
»رســوم الســحوبات النقديــة« - الرســوم المبينــة فــي جــدول الرســوم والتكاليــف والمســتحقة   

النقديــة. الســحوبات  عــن  البطاقــة  علــى عضــو 
»التكاليــف« - جميــع المبالــغ المقيــدة علــى الحســاب والمترتبــة عــن إصــدار أو اســتخدام البطاقــة   
)البطاقــات( وغيرهــا بموجــب أحــكام وشــروط هــذه االتفاقيــة والتــي تشــمل علــى ســبيل الذكــر ال 
الحصــر: صفقــات البطاقــة، رســوم الســحوبات النقديــة، الرســوم، المصروفــات، الفائــدة، المصاريــف 

القانونيــة وغيرهــا مــن الرســوم األخــرى أو الجــزاءات النقديــة.
»تاريــخ االســتحقاق« أو »تاريــخ اســتحقاق الدفــع« - التاريــخ المبيــن فــي كشــف الحســاب الــذي   

يجــب أن تســدد فيــه مدفوعــات الرصيــد.
والتكاليــف،  الرســوم  جــدول  فــي  المحــددة  المبالــغ   - المتبقــي«  الرصيــد  علــى  »الرســوم   

البطاقــة. عضــو  علــى  والمترتبــة 
»برنامــج ®Membership Rewards« - النقــاط المكتســبة عــن كل معاملــة يجريهــا عضــو   

واألحــكام. الشــروط  وبموجــب  مطبقــً  البرنامــج  كان  حيثمــا   - البطاقــة 
»الرصيــد المســتحق« - إجمالــي الرصيــد المديــن المســتحق علــى حســاب البطاقــة لصالــح الشــركة   

حســب مــا تظهــره ســجالت الشــركة فــي تاريــخ كشــف الحســاب.
الســتخدامه  البطاقــة  لعضــو  المعطــى  الشــخصي  التعريــف  رقــم   - الشــخصي«  »الرقــم    

مع البطاقة.
»البطاقــة البديلــة« - البطاقــة التــي تصــدر فــي حالــة ضيــاع البطاقــة أو ســرقتها أو تلفهــا أو    

عدم استالمها.
»جــدول الرســوم والتكاليــف« - صفحــة منفصلــة توفرهــا الشــركة لتقــدم فيهــا تفاصيــل عــن   
الرســوم والتكاليــف المطبقــة علــى حســاب عضــو البطاقــة. ويعتبــر جــدول الرســوم والتكاليــف جــزءًا 

ــه فــي أي وقــت. ــة، ويحــق للشــركة تعديل ال يتجــزأ مــن هــذه االتفاقي
البطاقــة  تقبــل  والتــي  والخدمــات  الســلع  تقــدم  التــي  المؤسســات   - الخدمــة«  »مؤسســات   

الخدمــات. أو  الســلع  حجــوزات  أو  المشــتريات  قيمــة  لدفــع  كوســيلة 
»كشــف الحســاب« - كشــف الحســاب الشــهري أو الــدوري الــذي تصــدره الشــركة لعضــو البطاقــة   
األساســي ويبيــن فيــه التفاصيــل الخاصــة بالرصيــد المســتحق علــى عضــو البطاقــة األساســي وعضــو 

)أعضــاء( البطاقــة التابعــة، إذا وجــدوا، ومســتحق لحســاب الشــركة.
»كشــف الحســاب اإللكترونــي« - هــو كشــف الحســاب الشهري/كشــف الحســاب الــدوري والــذي   
يتــم إرســاله إلــى عضــو البطاقــة األساســي عبــر البريــد اإللكترونــي، علــى وجــه الخصــوص لعنــوان 
البريــد اإللكترونــي المســجل فــي حســاب عضــو البطاقــة األساســي. كشــف الحســاب اإللكترونــي 
يجــب أن يذكــر الرصيــد المســتحق الــذي تــم اســتهالكه مــن قبــل عضــو البطاقــة األساســي وأعضــاء 

البطاقــة التابعيــن )إن وجــد( والمســتحق دفعــه لحســاب الشــركة.
»البطاقة التابعة« - البطاقة التي تصدر إلى عضو البطاقة التابعة.  

»عضــو البطاقــة التابعــة« - أي شــخص غيــر عضــو البطاقــة األساســية الــذي تصــدر باســمه بطاقــة   
تابعــة بنــاء علــى طلــب عضــو البطاقــة األساســية.

»المعاملــة« - أيــة مدفوعــات يؤديهــا عضــو البطاقــة أو أي مبالــغ تفرضهــا مؤسســات الخدمــات عــن   
الســلع أو الخدمــات أو الحجــوزات التــي تتــم باســتخدام البطاقــة )البطاقــات( أو الرقــم الشــخصي أو 
بــأي طريقــة أخــرى بمــا فيهــا علــى ســبيل الذكــر ال الحصــر: األوامــر البريديــة أو اإللكترونيــة أو الهاتفيــة 
أو امــر الفاكــس أو أيــة وســيلة اتصــال أخــرى أو الحجــوزات المرخــص بهــا بغــض النظــر عــن توقيــع 

الطلــب أو القســيمة مــن قبــل عضــو البطاقــة.
»معاملــة غيــر مفوضــة« - أيــة معاملــة علــى البطاقــة يجريهــا أي طــرف غيــر عضــو البطاقــة بــدون   

إذنــه أو تفويــض منــه.

استعمال البطاقة . 2
ينبغــي أن يوقــع عضــو البطاقــة عليهــا بحبــر جــاف فــور اســتالمه لهــا )وأن يحــرص علــى أن يقــوم كل . 1

عضــو بطاقــة تابعــة بتوقيــع بطاقتــه التابعــة(. كمــا وينبغــي علــى عضــو البطاقــة المحافظــة عليهــا 
وحفــظ أي رقــم تعريــف شــخصي بطريقــة ســرية وآمنــة وبمعــزل عــن البطاقــة. وينبغــي علــى عضــو 
البطاقــة أال يســتعملها بعــد انتهــاء تاريــخ صالحيتهــا المطبــوع عليهــا وكذلــك فــي حــال تلفهــا أو 

ســحبها أو إلغائهــا.

علــى الرغــم مــن أحقيــة عضــو البطاقــة فــي اســتعمال البطاقــة، تبقــى البطاقة دومــً ملكً للشــركة، وينبغي . 2
علــى عضــو البطاقــة أن يســلمها فــورًا بنــاء علــى أي طلــب يوجــه إليــه مــن الشــركة أو أيــة مؤسســة خدمــة أو 
أي ممثــل آخــر للشــركة تبعــً لتعليمــات الشــركة. إن أيــة مؤسســة خدمــة أو أي ممثــل آخــر للشــركة يمكــن لــه 

وبمحــض اختيــاره وتبعــً لتعليمــات الشــركة، ســحب البطاقــة أو حجزهــا أو االحتفاظ بها بالنيابة عن الشــركة.
ــرام المعامــالت ومنهــا الســحوبات . 3 يعــد عضــو البطاقــة الشــخص الوحيــد المفــوض باســتعمالها إلب

النقدية والدفع بدون لمس وللتعريف بنفسه أو ألي غرض آخر. وينبغي على عضو البطاقة )وكذلك 
أعضــاء البطاقــة التابعــة( عــدم تمكيــن أي أشــخاص آخريــن مــن اســتعمال البطاقــة )البطاقــات( أو 
إســاءة  مــن  البطاقــة  يحفــظ  أن  البطاقــة  عضــو  وعلــى  الشــخصية(،  )األرقــام  الشــخصي  الرقــم 

اســتعمالها مــن خــالل إبقائهــا تحــت إشــرافه الشــخصي فــي جميــع األوقــات.
إذا اســتعمل عضــو البطاقــة بطاقتــه لشــراء الســلع أو الخدمــات مــن مؤسســة الخدمــة بصــورة متكــررة . 4

ومتتاليــة )علــى ســبيل المثــال كاالشــتراك فــي المجــالت الدوريــة والقنــوات التلفزيونيــة ومــا شــابه( 
أو بالتقســيط أو بالدفعــات الدوريــة )كالتأميــن(، فــإن عضــو البطاقــة يفــوض الشــركة بــأن تدفــع أيــة 
أقســاط أو دفعــات متكــررة أو دوريــة بالنيابــة عنــه بنــاء علــى طلــب مؤسســة الخدمــة ويتعهــد بتســديد 
هــذه المبالــغ للشــركة تبعــً لذلك.ويتوجــب علــى عضــو البطاقــة أن ُيعلــم مؤسســة الخدمــة والشــركة 
خطيً فيما إذا رغب في وقف أي من تلك األقساط والدفعات الدورية. ولن تكون الشركة مسؤولة عن أي 
إخــالل أو إلغــاء أو إنهــاء أيــة ترتيبــات أو عالقــات قانونيــة )كبوليصــة التأميــن( ينشــأ عــن عــدم اســتطاعة 
الشــركة عــن دفــع األقســاط بســبب عــدم كفايــة الرصيــد فــي حســاب عضو البطاقــة. ولن تكون الشــركة 
ــة رســوم أو  ــت طبيعتهــا إذا عجــزت الشــركة أو تأخــرت فــي دفــع أي ــة أضــرار مهمــا كان مســؤولة عــن أي
أقســاط أو أقســاط تأميــن بســبب خلــل فنــي أو خطــأ أو أي ســبب آخــر يخــرج عــن ســيطرتها المعقولــة.

ال يجــوز لمالكــي مؤسســات الخدمــة ممــن هــم أعضــاء بطاقــة أو أعضــاء بطاقــة تابعــة اســتعمال . 5
بطاقاتهــم فــي مؤسســات الخدمــة الخاصــة بهــم. ال يجــوز لعضــو البطاقة اســتخدام البطاقة لتمويل 

أي جــزء مــن أعمالــه التجاريــة أو لتلبيــة احتياجــات رأس المــال العامــل.
يســأل عضــو البطاقــة عــن كافــة المبالــغ التــي تســتحق فــي حســاب بطاقتــه وعــن جميــع النفقــات . 6

التــي تتــم بموجــب بطاقتــه أو أي مــن البطاقــات التابعــة األخــرى الصــادرة علــى حســاب بطاقته. ويســأل 
أعضــاء البطاقــة التابعــة منفرديــن ومجتمعيــن مــع عضــو البطاقــة عــن كافــة المبالــغ المنفقــة علــى 

حســاب البطاقــة أو علــى حســاب بطاقتــه التابعــة.
ال يجــوز لعضــو البطاقــة اســتعمال البطاقــة بــأي شــكل لســحب أو الحصول على المال في مؤسســات . 7

الخدمــة، وال ينبغــي أن يســتعمل البطاقــة إال فــي شــراء الســلع أو الخدمــات.
ال يجــوز لعضــو البطاقــة اســتعمال البطاقــة لتســديد قيــم مشــتريات الســلع والخدمــات الممنوعــة أو . 8

غيــر المشــروعة ويعــد مســؤوالً عــن أي اســتعمال مخالــف للقوانيــن والضوابط المحليــة. ويوافق عضو 
البطاقــة أيضــً علــى تعويــض الشــركة عــن أي إجــراء يصــدر بحقهــا نتيجــة لمثــل هــذه المعامالت.

يفــوض عضــو البطاقــة الشــركة صراحــة باســتعمال المعلومــات التــي يقدمهــا عضــو البطاقــة فــي . 9
األنشــطة الترويجيــة الهادفــة الخاصــة بالشــركة بمــا فيهــا دون تحديــد األنشــطة الترويجيــة المنفــذة 
باالشتراك مع أطراف ثالثة تختارهم الشركة وفي البحوث والمسوحات التي تجريها أطراف ثالثة وذلك 

فــي حــدود القوانيــن النافذة.
يوافــق عضــو البطاقــة علــى إتبــاع إجــراءات تفعيــل البطاقــة التــي تضعهــا الشــركة مــن حيــن آلخــر وأن . 10

يخضع ألي تحري عن الشخصية أو تحقق منها من قبل أي طرف ثالث )مثل: مكاتب االئتمان، الجهات 
الحكومية، مؤسسات الخدمة، إلخ(.

ســتقيد جميــع النفقــات علــى الحســاب مقومــة بعملــة الفواتيــر )وهي الــدوالر األمريكــي(. وإن أية صفقات . 11
تتم بعمالت أخرى غير عملة الفواتير ســتقيد على الحســاب بعد التحويل كما تنص عليه المادة 4.

الحساب. 3
إن الشــركة مفوضــة بــإدارة وتشــغيل حســاب البطاقــة بالكامــل وبقيــد كافة النفقات والمعامــالت التي تتم . 1

بموجــب البطاقــة أو أيــة بطاقــة تابعــة والرســوم وغيرهــا مــن المبالــغ األخرى مما ســيتحملها عضــو البطاقة. 
ويتعهد عضو البطاقة بصورة ال تقبل الرجوع، ويعد بأن يدفع للشركة كافة النفقات والمصاريف والمبالغ 
المقيــدة عليــه والمســتحقة فــي حســاب بطاقتــه بحيــث تشــمل المبالــغ المنفقــة بموجب أي مــن البطاقات 

التابعــة ســواء كان قيــد النفقــة أو المعاملــة قــد صــدر عــن مؤسســة الخدمــة ووقــع فيهــا أم ال. 
باســتثناء مــا هــو منصــوص عليــه فــي المــادة 9 والمــادة 14 مــن هــذه االتفاقيــة، يقــر عضــو البطاقــة . 2

ويوافــق علــى أن جميــع النفقــات المقيــدة فــي أي وقــت مــن األوقــات مــن قبــل الشــركة علــى حســاب 
بطاقتــه هــي صحيحــة ودقيقــة. كمــا ويقــر عضــو البطاقــة بــأن جميــع القيــود والمعلومــات التــي 
تحتفــظ بهــا الشــركة فــي رقائــق الميكروفيلــم وغيرهــا مــن الوســائل المطبوعــة أو اإللكترونيــة 
والمتعلقــة بالنفقــات والمعامــالت والبطاقــة وحســاب البطاقة هي قيــود ومعلومات صحيحة ودقيقة 
ومتكاملة وتعتبر بينة مقبولة لإلثبات لدى القضاء وفي أي محكمة كإثبات نهائي وقطعي ال يجوز 

النــزاع فيــه أو الطعــن بــه بــأي شــكل من األشــكال.
يمكــن للشــركة أن ترفــض بمحــض اختيارهــا المطلــق أي طلــب تفويــض ويمكنهــا أن ترفــض أيــة معاملــة . 3

بمــا فــي ذلــك الســحوبات النقديــة بغــض النظــر عــن الســبب وبــدون توجيــه أي إشــعار إلــى عضــو البطاقــة. 
كمــا ال يمكــن للشــركة أن تمنــح أو تجيــز تفويضــً أليــة معاملــة بســبب األعطــال الفنيــة أو ألي ســبب آخــر مــن 
نفــس الطبيعــة. وفــي كال الحاليــن وفــي أي حــال مماثــل لــن تكون الشــركة مســؤولة ســواء بصورة مباشــرة 
أو غيــر مباشــرة عــن أيــة أضــرار مهمــا كانــت طبيعتهــا بمــا فيهــا الماليــة أو الماديــة أو الجــزاءات النقديــة أو 
األضــرار التبعيــة التــي قــد تلحــق بعضــو البطاقــة نتيجة ألية معاملة غير ناجحــة أو غير مكتملة أو مرفوضة.

يتعهــد عضــو البطاقــة بدفــع المبالــغ المقيــدة علــى حســابه للشــركة عــن المشــتريات وكل المبالــغ . 4
المســتحقة للشــركة بموجــب شــروط وأحــكام هــذه االتفاقيــة.

واذا كان عضــو البطاقــة مدينــً بصــورة مباشــرة ألحــد المصاريــف، فســيتلقى المصــرف كشــف حســاب . 5
شــهري بالنفقــات وسيســتعمل الكشــف فــي القيــد المباشــر علــى حســاب عضــو البطاقة. 

النفقات بالعملة األجنبية . 4
إن كافــة المعامــالت المنفــذة بعمــالت غيــر عملــة الفواتيــر بمــا فــي ذلــك معامــالت الســحب النقــدي ســوف يتــم 
تحويلهــا إلــى عملــة الفواتيــر. وســتتم عمليــة التحويــل فــي تاريــخ معالجــة النفقــات مــن قبــل الشــركة والــذي 
قــد يختلــف عــن التاريــخ الــذي أجــرى فيــه عضــو البطاقــة المعاملــة. وإذا لــم تكــن المعامــالت بالــدوالر األمريكــي 
ــر الخاصــة بعضــو  ــة الفواتي ــدوالر األمريكــي الــى عمل ــل ال ــم تحوي ــدوالر األمريكــي، ث فســيتم تحويلهــا إلــى ال
البطاقــة. أمــا إن كان النفقــات بالــدوالر األمريكــي فســيتم تحويلهــا مباشــرة إلــى عملــة الفواتيــر الخاصة بعضو 
البطاقــة. ومــا لــم تقتــض القوانيــن الســارية ســعر صــرف محــدد، فــإن عضــو البطاقــة يفهــم ويوافــق علــى 
أن نظــام خزينــة أمريــكان إكســبريس ســوف يطبــق ســعر صــرف مــن بيــن أســعار الصــرف المتداولــة بيــن 
المصــارف والتــي تختارهــا الشــركة مــن المصــادر المعهــودة كمــا هــي فــي يــوم العمــل الســابق لتاريــخ إتمــام 
المعاملــة، أو وفــق أحــدث ســعر صــرف متــاح بيــن المصــارف. وتقــوم الشــركة بإضافــة رســوم تحويــل لمــرة 
واحــدة كمــا هــو مبيــن فــي جــدول الرســوم والتكاليــف. وإذا قــام طــرف ثالــث بتحويــل النفقــات قبــل إرســالها 
إلى الشــركة، فإن أي تحويالت تجريها تلك األطراف الثالثة ســتكون بأســعار الصرف التي تختارها تلك األطراف.

الشروط واألحكام



رسوم البطاقة. 5
ســيتم قيــد رســوم عضويــة ســنوية غيــر مســتردة مــن أجــل فتــح وخدمــة حســاب البطاقــة وأيــة . 1

بطاقــات تابعــة )رســوم عضويــة البطاقــة الســنوية( علــى الحســاب كمــا هــو مبيــن فــي جــدول 
الرســوم والتكاليــف. يوافــق عضــو البطاقــة علــى دفــع الرســوم الســنوية ويفــوض الشــركة بقيدهــا 
مباشــرة علــى حســاب بطاقتــه. وبعــد دفعهــا ال تســترد رســوم العضويــة الســنوية - ســواء كليــً أو 

جزئيــً إلــى عضــو البطاقــة.
تحتفــظ الشــركة فــي جميــع األوقــات وبمحــض اختيارهــا، ومــا لــم يحظــر القانــون المطبــق ذلــك، بحــق . 2

تغيير وتبديل بنود وشروط دفع جميع الرسوم المطبقة على البطاقة ومبالغ تلك الرسوم. ويكون 
لهــا الحــق فــي تغييــر أو رفــع أو خفــض أيــة رســوم مفروضــة علــى البطاقــة أو الحســاب أو عضــو 
البطاقــة بمــا يشــمل علــى ســبيل الذكــر ال الحصــر رســوم العضويــة الســنوية وتجديــد العضويــة، 
ورســوم تأخيــر الســداد ورســوم الســحوبات النقديــة، ورســوم الشــيكات المرتجعــة ورســوم رفــض 
القيــد المديــن المباشــر، وأيــة رســوم أو مصاريــف أخــرى غيرهــا ســواء ذكــرت فــي هــذه االتفاقيــة أم 
لــم تذكــر. وســيتم إشــعار عضــو البطاقــة بــأي مــن هــذه التغييــرات إن حصلــت وبالطريقــة التــي تراهــا 

ــبة. ــركة مناس الش
إذا رفــض عضــو البطاقــة أيــً مــن التغييــرات والتعديــالت، فعليــه إعــادة البطاقة والبطاقــات التابعة فورًا . 3

مقطوعــة علــى نصفيــن إلــى الشــركة مرفقــة بطلــب خطــي بإنهــاء هــذه االتفاقيــة خالل فتــرة 15 يومً 
مــن تاريــخ إشــعار التغيير. 

يعتبــر اســتعمال عضــو البطاقــة للبطاقــة فــي الســحوبات النقديــة قبــوالً منــه بدفــع رســوم معاملــة . 4
علــى كل مــن الســحوبات النقديــة كمــا هــو مفصــل فــي المــادة 5 )5( و5 )6( .

ــة، كمــا هــو مفصــل فــي . 5 ــة التــي تطبقهــا الشــركة علــى الســحوبات النقدي تتراكــم رســوم المعامل
جــدول الرســوم والتكاليــف، علــى كل مــن الســحوبات النقديــة.

تحســب قيمــة رســوم المعاملــة علــى الســحوبات النقديــة، كمــا هــو مبيــن فــي جــدول الرســوم . 6
البطاقــة. حســاب  علــى  وتحمــل  النقديــة  الســحوبات  مــن  كل  مبلــغ  أســاس  علــى  والتكاليــف، 

كشوف الحساب والمدفوعات. 6
ترســل الشــركة إلــى عضــو البطاقــة كشــف حســاب شــهري بصــورة منتظمــة يظهــر تفاصيــل المعامــالت 
الشــهرية والمبالغ المســتحقة في حســاب البطاقة )كشــف الحســاب( و/أو )كشــف الحســاب اإللكتروني(. 
سيحدد كل كشف حساب »الرصيد المستحق« وتاريخ االستحقاق. وتستحق مدفوعات الرصيد المستحق 

كمــا هــو مبيــن فــي كشــف الحســاب كاملــة وينبغي ســدادها فــي تاريخ ال يتعدى تاريخ االســتحقاق. 
إن تسوية األرصدة الشهرية لعضو البطاقة تخضع لإلجراءات التالية:. 1

تســتحق جميــع النفقــات كاملــة فــي موعــد أقصــاه تاريــخ االســتحقاق. وينبغــي علــى عضــو . 1
البطاقــة االتصــال بالشــركة فــورًا إذا لــم يســتلم كشــف الحســاب فــي التاريــخ المحــدد.

يجــب علــى عضــو البطاقــة أن يســدد للشــركة بعملــة الفواتيــر الخاصــة بــه. ومــع هــذا فــإن أي . 2
مبالــغ مســددة بعملــة أخــرى تقبلهــا الشــركة ســتحول إلــى عملــة الفواتيــر الخاصــة بعضــو 
البطاقــة. ويمكــن أن يؤخــر ذلــك قيــد المبالــغ الدائنــة علــى حســاب البطاقــة ويمكــن أن يفــرض 

ــغ مــن البنــك.  ــل أو تحصيــل تلــك المبال علــى عضــو البطاقــة تكاليــف تحوي
الموصوفــة . 3 الجزئيــة  أو  المتأخــرة  المدفوعــات  تقبــل  أن  إرادتهــا  بمحــض  للشــركة  يمكــن 

كمدفوعــات كاملــة فــي تســوية أحــد النزاعــات. ومــع ذلــك فــإن هــذا ال يعنــي أن الشــركة تتنــازل 
عــن حقوقهــا التــي تخولهــا شــروط االتفاقيــة أو أحــكام القانــون. 

يحــق للشــركة أن تفــرض علــى عضــو البطاقــة رســوم تأخيــر الســداد علــى األرصــدة المســتحقة . 4
ــف. وســتظهر النفقــات  ــن فــي جــدول الرســوم والتكالي ــو مبي ــر المدفوعــة شــهريً كمــا ه غي
غيــر  المســتحق  الرصيــد  علــى  »غرامــة  بعنــوان  رســالة  مــع  الحســاب  كشــف  فــي  المذكــورة 

المدفــوع«.
إذا كان عضــو البطاقــة قــد أبــرم ترتيبــات القيــد المديــن المباشــر مــع أحــد البنــوك فــإن تســوية األرصــدة . 2

الشهرية تخضع لإلجراءات التالية:
ُتعلــم الشــركة المؤسســة الماليــة المصــدرة لبطاقــة عضــو البطاقــة شــهريً بنفقــات البطاقــة . 1

الكليــة.
تقــوم المؤسســة الماليــة التــي يتعامــل من خاللهــا عضو البطاقة تلقائيً بدفــع نفقات البطاقة . 2

كاملــة بالنيابــة عــن عضــو البطاقــة مــن خــالل قيــد المبالــغ المدينــة علــى الحســاب المصرفــي 
لعضــو البطاقــة فــي مــدة 20 يومــً مــن التاريــخ الــذي تســتلم بــه المؤسســة الماليــة المذكــورة 
ملخصــً ببيــان نفقــات بطاقتــه بشــرط توفــر المــال الكافــي فــي الحســاب المصرفــي لعضــو 

البطاقــة لتغطيــة المبلــغ المســتحق.
سيســتلم عضــو البطاقــة، فــي مظــروف منفصــل، كشــفً شــهريً يبيــن النفقــات التــي ســتقيد . 3

على حســاب عضو البطاقة لدى المؤسســة المالية.
وفقــً لالتفاقيــة المبرمــة بيــن الشــركة والمؤسســات الماليــة المســاهمة فــي البطاقــة، يمكــن أن . 4

يلغى حساب بطاقة عضو البطاقة تلقائيً إذا لم تسدد نفقات البطاقة من المؤسسة المالية 
وتحتفــظ الشــركة بالحــق فــي فــرض غرامــة بحــد أدنــى كمــا هــو مبيــن فــي جــدول الرســوم 
والنفقــات عــن كل النفقــات غيــر المســددة. ولــن تكــون الشــركة مســؤولة عــن أي خســارة أو 

أضــرار مباشــرة أو تتابعيــة مهمــا كانــت طبيعتهــا يمكــن أن تنشــأ عــن هــذا اإللغــاء.
ــه . 5 ــب علي ــا يترت ــة مم ــن قبــل المؤسســة المالي ــة م ــو البطاق ــة عض ــم تســدد نفقــات بطاق إذا ل

أو  المتأخــرة  الدفعــات  قبــول  إرادتهــا  بمحــض  للشــركة  يحــق  البطاقــة،  عضــو  حســاب  إلغــاء 
الجزئيــة الموصوفــة كمدفوعــات مــؤداة كاملــة، أو كمدفوعــات تســوية أي مــن النزاعــات، إال أن ذلــك 

ال يعنــي أن الشــركة ســتتنازل عــن حقوقهــا بموجــب هــذه االتفاقيــة أو بموجــب القانــون.
ــه . 6 ــب علي ــا يترت ــة مم ــن قبــل المؤسســة المالي ــة م ــو البطاق ــة عض ــم تســدد نفقــات بطاق إذا ل

ــر نفقــات التأخــر فــي الســداد كمــا هــو مبيــن فــي  ــة، فــإن للشــركة تقدي إلغــاء حســاب البطاق
جــدول الرســوم والتكاليــف. 

إذا كان عضــو البطاقــة هــو المالــك الوحيــد لمؤسســة الخدمــة )وفــق مــا تظهــره ســجالت الشــركة( فإن . 3
عضــو البطاقــة يفــوض الشــركة بإيقــاف المدفوعــات المســتحقة على عضو البطاقة أو على مؤسســة 

الخدمــة التــي يتعامــل معهــا إذا كان هنــاك أي مبالــغ مســتحقة علــى حســاب البطاقــة.
تســدد جميــع مدفوعــات عضــو البطاقــة إلــى الشــركة صافيــة مــن أي ضرائــب أو اقتطاعــات أو رســوم . 4

أو مــا شــابه.
إذا ســددت أي دفعــة مــن عضــو البطاقــة إلــى الشــركة بموجــب شــيك أو عــن طريــق الخصــم المباشــر . 5

ولــم يتــم قبــول الشــيك أو أمــر الخصــم المباشــر ألي ســبب مــن األســباب فــإن الشــركة تفــرض علــى 
البطاقــة رســومً حســب جــدول الرســوم والتكاليــف إضافــة إلــى تكاليــف أخــرى قــد تتكبدهــا الشــركة 
فــي هــذا الصــدد. ويجــب أن يتحمــل عضــو البطاقــة كامــل المســؤولية عــن كافــة العواقــب القانونيــة 
المترتبــة علــى إصــدار الشــيكات المرتجعــة ســواء أكانــت مدنيــة أم جزائيــة، ويتحمــل عضــو البطاقــة 
وحــده مســؤولية معالجــة المســائل والتكاليــف المتعلقــة بالخصــم المباشــر، ومباشــرتها مــع البنــك 
ــي  ــركة ف ــا الش ــد تتكبده ــي ق ــف الت ــة كل التكالي ــو البطاق ــل عض ــا يتحم ــه. كم ــل مع ــذي يتعام ال
ســبيل تحصيــل أي مبالــغ مســتحقة علــى عضــو البطاقــة. ويشــمل ذلــك كافــة الرســوم والتكاليــف 
وكالء  أو  المحاميــن  مثــل  ثالــث  طــرف  اســتخدام  جــراء  مــن  الشــركة  علــى  تنشــأ  التــي  القانونيــة 
تحصيــل الديــون، إضافــة إلــى التكاليــف التــي قــد يتكبدهــا الغيــر فــي ســعيهم لتحصيــل أي مبالــغ 
ــة عــن الشــركة. وإذا لــم يدفــع عضــو البطاقــة الحــد األدنــى للمبلــغ  مســتحقة علــى الحســاب بالنياب
المســتحق فــي تاريــخ االســتحقاق المبيــن فــي كشــف الحســاب فإنه يقــر ويقبل بحق الشــركة أن تقيد 
الرســوم والتكاليــف المذكــورة علــى حســابه. كمــا يوافــق ويتعهــد بتعويــض الشــركة عــن أي إجــراء 

قــد ينتــج بهــذا الصــدد.
يجــب علــى عضــو البطاقــة أن يبــادر فــورًا إلــى إشــعار الشــركة خطيــً عنــد تغييــر عنــوان عملــه و/أو . 6

مكتبــه أو ســكنه وأرقــام هواتفــه. كمــا ينبغــي علــى عضــو البطاقــة تزويــد الشــركة بنســخ عــن وثائق 
الشــخصية عنــد التجديــد أو التغييــر، كجــواز الســفر والبطاقــة الســكانية والبطاقــة المدنيــة، وبطاقــة 

الهويــة الشــخصية، إلــخ، حالمــا تطــرأ تعديــالت علــى أي منهــا.

إذا دفــع عضــو البطاقــة للشــركة أي مبلــغ يزيــد عــن الرصيــد المســتحق بالبطاقــة، تحتفــظ الشــركة . 7
ً، بالتحقــق مــن األســباب التــي أدت إلــى الفائــض في تســديد المدفوعات، وأن  بحقهــا، وحســبما تــراه مناســب
تتخــذ قــرارًا بالتالــي بمعالجــة هــذه المدفوعــات أو االمتنــاع عــن ذلــك وأن تعيــد المدفوعــات إلــى عضــو البطاقــة.

تحكمهــا . 7 التــي  البطاقــات  علــى  )تنطبــق  الماليــة  المؤسســات  خدمــات 
المشــاركة( المؤسســات  مــع  المباشــر  المديــن  القيــد  ترتيبــات 

ال تخضــع الترتيبــات االئتمانيــة وغيرهــا مــن خدمــات المؤسســات الماليــة ألحــكام هــذه االتفاقيــة، فهــي أ- 
تخضــع لترتيبــات منفصلــة بيــن عضــو البطاقــة والمؤسســة الماليــة.

تعتبــر المؤسســة الماليــة التــي يتعامــل عضــو البطاقــة مــن خاللهــا مســؤولة كليــً عــن خــط االئتمــان ب- 
الــذي تقدمــه لعضــو البطاقــة. وإذا قــررت المؤسســة الماليــة أن تعلقــه أو تخفضه فإن للشــركة بمحض 
إرادتهــا أن تســتمر بالســماح لعضــو البطاقــة باســتعمال البطاقــة المذكــورة أو اســتبدالها ببطاقــة 

أخــرى مــن بطاقــات أمريــكان اكســبريس أو أن تلغــي حســاب عضــو البطاقــة. 

مكافآت العضوية. 8
ال ينتهــي ســريان مفعــول مكافــآت العضويــة طالمــا أن عضــو البطاقــة يحافــظ علــى حســاب مكافــآت . 1

عضويــة مــن خــالل بطاقــة مؤهلــة ومســجلة.
ال يوجد حد لعدد النقاط التي يمكن أن يكسبها عضو البطاقة.. 2
يتــم ترحيــل النقــاط المتراكمــة فــي أي ســنة مــن ســنوات التعاقــد فــي التاريــخ الــذي يصــادف انقضــاء . 3

عــام مــن تاريــخ اإلدراج، بشــرط التــزام عضــو البطاقــة بــكل الشــروط األخــرى التــي تضعهــا الشــركة.
ال تعتبر النقاط المتراكمة في أي حساب ملكً لعضو البطاقة وال يحق له تحويلها أو استعادتها نقدًا.. 4
ــة )البرنامــج( فــي . 5 ــر شــروط وأحــكام برنامــج مكافــآت العضوي تحتفــظ الشــركة بحــق إضافــة أو تغيي

أي وقــت. ويعنــي ذلــك علــى ســبيل المثــال أن للشــركة الحــق فــي تغييــر عــدد النقــاط المكتســبة 
لإلنفــاق، أو عــدد النقــاط الالزمــة الســتحقاق المكافــآت وأن تفــرض حــدودًا عليــا، أو رســومً علــى اكتســاب 
النقــاط، أو اســتردادها وأن تفــرض، أو تزيــد الرســوم الســنوية وغيرهــا أو أن تلغــي المكافــآت. كمــا 
تحتفــظ الشــركة أيضــً بحقهــا فــي إنهــاء البرنامــج بموجــب إشــعار مدتــه ثالثة أشــهر. وفي مدة إشــعار 
الثالثــة األشــهر يحــق للشــركة تغييــر أو إلغــاء بعض أو جميع المكافــآت المطبقة في حينها.وينتهي 
حق عضو البطاقة في كسب النقاط واسترداد النقاط المتراكمة بعد ثالثة أشهر من تقديم الشركة 

لهــذا اإلشــعار.
إذا كان حســاب البطاقــة قــد تجــاوز فتــرة االســتحقاق أو فــي وضعيــة تأخــر عــن الســداد أو لــم يكــن فــي . 6

وضعيــة ســليمة )بمــا فــي ذلــك الوفــاة واإلفــالس أو اإلعســار أو التأخــر عــن ســداد المســتحقات أو اإللغــاء 
أو غيــر ذلــك( فســيتم إلغــاء تســجيل عضــو البطاقــة فــي البرنامــج وســتعتبر النقــاط المتراكمــة علــى 

الحســاب المذكــور الغية.
قد تطبق شروط وأحكام أخرى.. 7

تقنية الدفع الال تالمسية. 9
يجــوز لعضــو البطاقــة أن يشــتري الســلع والخدمــات باســتخدام طريقــة الدفــع بــدون لمــس المتاحــة . 1

لبطاقتــه، ووفــق شــروط هــذه االتفاقيــة. ويعتبــر الدفــع بــدون لمــس معاملــة مفوضــة أصــوالً مــن قبــل 
عضــو البطاقة.

ويســمح بالدفــع بــدون لمــس فقــط فــي مؤسســات الخدمــة التــي تقبــل تلــك الطريقــة ولديهــا أجهــزة . 2
تدعمهــا. وال تتحمــل الشــركة مســؤولية عــدم قبــول مؤسســات الخدمــة طريقــة الدفــع بــدون لمــس أو 

أي شــروط أخــرى قــد تفرضهــا مؤسســات الخدمــة علــى قبــول تلــك الطريقــة.
وقد يختلف الحد األقصى لقيم المعامالت الفردية أو اليومية التي يمكن إجراؤها باســتخدام طريقة . 3

الدفــع بــدون لمــس مــن حيــن آلخــر، بحســب تقديــر الشــركة وحدهــا، وتخضــع فــي جميــع األوقــات للحــد 
األقصــى الــذي تحــدده القوانيــن واللوائــح المطبقة فــي الدولة التي تســتخدم فيها البطاقة.

وتحتفــظ الشــركة بحقهــا ووفــق محــض إرادتهــا ودون إخطــار فــي ســحب أو إلغــاء طريقــة الدفــع بــدون . 4
لمــس علــى البطاقــة.

االستفسارات. 10
إن كان لــدى عضــو البطاقــة أيــة استفســارات حــول أي مــن النفقــات أو المعامــالت التــي تظهــر فــي أي . 1

مــن كشــوف حســابه، فعلــى عضــو البطاقــة أن يتصــل بالشــركة فــي الحــال، وفــي جميــع األحــوال قبــل 
90 يومــً مــن تاريــخ قيــد تلــك النفقــة أو المعاملــة فــي كشــف الحســاب. وإذا لــم يقــم عضــو البطاقــة 
بإشــعار الشــركة حــول أيــة استفســارات أو منازعــات خــالل الـــ90 يومً تلك، عندئذ يوافــق عضو البطاقة 
ويقــر بحقيقــة وصحــة ودقــة كافــة التكاليــف والنفقــات والمعامــالت التــي تظهــر فــي كشــف الحســاب 
ويتنــازل عــن أي حــق فــي االعتــراض أو المنازعــة أو الطعــن بأية وســيلة قانونية في أي من هذه النفقات 
أو المعامــالت أو المبالــغ. وســتفترض الشــركة بــأن كافة النفقات والمعامــالت صحيحة ودقيقة وموافق 

عليهــا مــن قبــل عضــو البطاقــة بانقضــاء الـ 90 يومــً المذكورة.
لــن تتحمــل الشــركة مســؤولية الســلع والخدمــات المدفوعــة قيمتهــا بموجــب البطاقــة. وبمجــرد قيــام . 2

عضــو البطاقــة بدفــع قيمــة هــذه الســلع والخدمــات باســتخدام بطاقتــه ال يجــوز لــه أن يقــوم بعــد ذلــك بإلغــاء 
أيــة نفقــة أو معاملــة بــدون موافقــة مؤسســة الخدمــة التــي اشــترى منهــا الســلعة أو الخدمــة. وإن أي نــزاع 
يتعلــق بجــودة أو تســليم الســلع أو الخدمــات أو غيــر ذلــك ينبغــي تســويته مباشــرة مــع مؤسســة الخدمــة 
المعنيــة، ولــن يكــون للشــركة أي تدخــل مباشــر أو غيــر مباشــر فــي أي مــن هــذه المنازعــات. وحتــى لــو حدثــت 
تلــك المنازعــات فينبغــي علــى عضــو البطاقــة فــي كل الظــروف أن يدفــع كامــل الرصيــد المســتحق أو علــى 
األقــل الحــد األدنــى للمبلــغ المســتحق كمــا يظهــر فــي كشــف حســابه الشــهري. فــإذا لــم تتــم الموافقة على 
تســوية هــذا النــزاع مــن قبــل مؤسســة الخدمــة، فينبغــي لعضــو البطاقــة تحمــل قيمــة المعاملــة وعــدم 
رفــض دفــع قيمــة أي نفقــة أو معاملــة قيــدت علــى حســاب البطاقــة بســبب ذلــك النــزاع أو بســبب عــدم الرضــا 

عــن الســلع أو أي أمــر آخــر لــه عالقــة بالســلع أو الخدمــات المدفوعــة قيمتهــا بالبطاقــة. 
 للشــركة مطلــق الحريــة فــي تقديــم أي استفســار بالنيابــة عــن عضــو البطاقــة لــدى مؤسســة الخدمــة . 3

والحصــول علــى الوثائــق الثبوتيــة ذات العالقــة بــأي مــن النفقــات المتنــازع بشــأنها. وتحتفــظ الشــركة 
بحقهــا فــي قيــد قيمــة رســوم التحقيــق المبينــة فــي جــدول الرســوم والتكاليــف علــى حســاب 
عضــو البطاقــة والتــي تمثــل التكاليــف التــي تتكبدهــا الشــركة أثنــاء قيامهــا بإجــراء التحقيــق 
حــول المعاملــة المتنــازع عليهــا. ومــع ذلــك، إذا مــا كشــف التحقيــق بــأن المعاملــة المتنــازع بشــأنها ال 
عالقــة لهــا بعضــو البطاقــة بــأي حــال، فــإن الشــركة ســتقيد ببطاقــة عضــو البطاقــة قيمــة المعاملــة 
المتنازعــة بشــأنها ولــن تقيــد رســوم التحقيــق. وســتبذل الشــركة جهــودًا معقولــة بنيــة حســنة 
لتســوية النــزاع الــذي يثيــره عضــو البطاقــة. ويتحمــل عضــو البطاقــة جميــع التكاليــف المترتبــة علــى 

تحصيــل المســتحقات بمــا فيهــا األتعــاب القانونيــة وأتعــاب الــوكاالت الخارجيــة.
بنــاء علــى طلــب عضــو البطاقــة فــإن الشــركة ســتزود عضــو البطاقــة بنســخ مــن كشــف الحســاب . 4

الشــهري إذا ما كان اســتخراجها من ســجالت الشــركة ســهاًل وقت الطلب، ولن تفرض أية رســوم على 
كشــوف األشــهر الثالثة األولى الســابقة للطلب. ومع ذلك فإن هناك رســومً مبينة في جدول الرســوم 
والتكاليــف علــى كل شــهر يطلبــه عضــو البطاقــة وســيجري فرضهــا مقابــل نســخ كشــوف الحســاب 

التــي تغطــي مــدة أطــول مــن مــدة األشــهر الثالثــة الســابقة للطلــب.

 إنهاء هذه االتفاقية. 11
يمكــن لعضــو البطاقــة فــي أي وقــت مــن األوقــات أن يقــرر إنهاء هــذه االتفاقية وذلك بالتخلي للشــركة . 1

عن جميع البطاقات الصادرة باســم عضو البطاقة وأي عضو بطاقة تابعة، والتقدم للشــركة بخطاب 
يطلــب فيــه إنهــاء هــذه االتفاقيــة وإلغــاء جميــع البطاقــات والخدمــات المقترنــة بهــا. ومــع ذلــك فلــن 
تنتهــي االتفاقيــة ولــن توافــق الشــركة علــى إنهائهــا مــا لــم تســتلم الشــركة جميــع البطاقــات ويدفــع 
عضــو البطاقــة كامــل المبالــغ المســتحقة علــى حســابه والتــي ســتصبح واجبــة الدفــع فــور اإلنهــاء. 
ً. وعلى  ويمكــن لعضــو البطاقــة أن يلغــي أي بطاقــة تابعــة مــن خــالل إشــعار الشــركة بهــذا األمر خطيــ
الرغــم مــن ذلــك فســيبقى عضــو البطاقــة مســؤوالً عــن جميــع المعامالت التــي يجريها عضــو البطاقة 



التابعة حتى يتم تسليم البطاقة إلى الشركة مقطوعة إلى نصفين. وبعد دفعها ال تسترد رسوم 
العضويــة الســنوية - ســواء كليــً أو جزئيــا إلــى عضــو البطاقــة.

يحــق للشــركة أن تقــوم فــي أي وقــت مــن األوقــات بإنهــاء هــذه االتفاقيــة للضــرورة فــورًا دون إبــداء أيــة . 2
أســباب لإلنهــاء. كمــا يحــق للشــركة أن تلغــي البطاقــة نتيجــة إســاءة اســتعمالها أو بســبب خــرق هذه 
االتفاقيــة مــن قبــل عضــو البطاقــة. وفــي جميــع هــذه األحــوال لــن تتحمــل الشــركة المســؤولية عــن أية 
أضــرار تنشــأ جــراء هــذا اإلنهــاء، ولــن يكــون لعضــو البطاقــة الحــق أن يســترد قيمــة رســوم العضويــة 
الســنوية أو أي جــزء منهــا. وعنــد انتهــاء هــذه االتفاقيــة أو إلغــاء البطاقــة ألي ســبب مــن األســباب فــإن 
كافــة المبالــغ المقيــدة علــى حســاب البطاقــة ســوف تســتحق وتصبــح واجبــة التســديد فــورًا. ويجــب 
على عضو البطاقة أن يدفع كامل المبلغ المســتحق على حســاب البطاقة والمعامالت التي تم قيد 
قيمتهــا علــى حســاب البطاقــة أو التــي تظهــر فــي كشــف الحســاب وســوف يكــون مســؤوالً عــن كافة 
المبالــغ األخــرى التــي تشــمل المعامــالت الســحوبات النقديــة والفائــدة وغيرهــا مــن الرســوم والتكاليــف 

األخــرى التــي لــم تقيــد بعــد علــى حســاب البطاقــة أو لم تظهر في كشــف الحســاب.
ال يجــوز لعضــو البطاقــة أن يســتعمل البطاقــة بعــد تاريــخ إلغائهــا أو انتهــاء صالحيتهــا أو بعــد إنهــاء . 3

هــذ االتفاقيــة. وباســتثناء مــا تنــص عليــه المــادة 14 من هــذه االتفاقية فإن جميع النفقات التي تنشــؤ 
عن استعمال البطاقة من قبل عضو البطاقة أو بسبب أي استعمال غير مفوض سيتم قيده على 

حســاب البطاقــة وســيكون عضــو البطاقــة مســؤوالً بصورة كاملة عــن تلك النفقات.
للشــركة أن تــدرج أي بطاقــة فــي نشــرة البطاقــات الملغــاة أو أن تقــوم بإعــالم مؤسســات الخدمــة بذلــك . 4

اإللغــاء. وإذا مــا طلبــت مؤسســة الخدمــة مــن عضــو البطاقــة أن يعيــد أو يتخلــى عــن بطاقــة ملغــاة أو 
منتهيــة المفعــول، فعلــى عضــو البطاقــة أن يســتجيب حــاالً لذلــك الطلــب.

 تجديد البطاقة. 12
يفوض عضو البطاقة الشركة القيام، وبصورة دورية، بتجديد البطاقة قبل انتهاء صالحيتها.. 1
مالــم يتــم إنهــاء هــذه االتفاقيــة، يجــوز للشــركة أن تقوم بإصــدار بطاقات بديلة للبطاقــات المفقودة أو . 2

المســروقة. وتســري علــى هــذه البطاقــات البديلــة أحــكام اتفاقيــة عضويــة البطاقــة هــذه وتعديالتهــا 
من حيــن آلخر.

يترك تجديد البطاقة أو عدم تجديدها إلى تقدير الشركة المحض.. 3

الوفاة أو اإلفالس. 13
إذا توفــي عضــو البطاقــة فســتقوم الشــركة بإلغــاء البطاقــة وتطلــب دفــع مجمــل المبالــغ المســتحقة 
فــورًا عبــر كافــة الوســائل المتاحــة. وإذا مــا حكــم علــى عضو البطاقة باإلفالس أو اإلعســار فقد تقوم الشــركة 
بمحــض اختيارهــا بإلغــاء أو ســحب البطاقــة أو أيــة بطاقــات تابعــة أو تحــدد أو تقيد اســتعمال تلــك البطاقات 
باإلضافــة إلــى أي حقــوق أخــرى قــد تكــون متاحــة قانونــً للشــركة حينئــذ. قــد تلغــي الشــركة أو تنهــي كافــة 
التســهيالت االئتمانيــة وتطلــب مــن عضــو البطاقــة أو عضــو البطاقــة التابعــة أن يقــوم فــورا بتســديد كامل 

المبلــغ المســتحق علــى حســاب بطاقتــه حتــى وإن كانــت تلــك المبالــغ قــد ســبق تأجيــل دفعهــا.

 البطاقات المفقودة أو المسروقة أو التالفة. 14
إذا فقــد عضــو البطاقــة بطاقتــه أو إذا تلفــت البطاقــة أو ســرقت أو إذا أصبــح رقــم التعريــف الشــخصي 
معروفــً أليــة أطــراف أخــرى، فعلــى عضــو البطاقــة أن يبــادر فــورًا إلــى إبــالغ الشــركة هاتفيــً شــرط أن يعقــب 
ذلــك تأكيــدا خطيــً بموجــب خطــاب يرفعــه إلــى الشــركة خــالل 3 أيــام مــن وقــوع أي من هذه الحوادث، حســب 

ــن المطبقــة. القواني
 وتوجه جميع اإلخطارات بموجب هذه المادة إلى العنوان التالي:

أميكس )الشرق األوسط( ش.م.ب. )مقفلة(
ص.ب 5990، المنامة، مملكة البحرين

أو رقم الفاكس: 557855 17 )973+(.

وإلبــالغ الشــركة هاتفيــً يرجــى االتصــال بالرقــم المبيــن فــي دليــل المعلومــات اإلضافيــة لعضــو البطاقــة. وإذا تــم 
إبــالغ الشــركة بالطريقــة المبينــة أعــاله فــإن عضــو البطاقــة لــن يكــون مســؤوالً عــن أيــة نفقــات تتــم بالبطاقــة من 
قبــل الغيــر إذا تــم اإلبــالغ عــن ســرقة أو فقــدان البطاقــة. وإذا لــم يلتــزم عضــو البطاقــة بأحــكام هذه المــادة، فإنها 
ســيتحمل مســؤولية جميع المعامالت التي تتم على بطاقته المفقودة أو المســروقة لحين إبالغه الشــركة عن 
فقدها أو سرقتها. ومع ذلك سيبقى عضو البطاقة مسؤوالً بالكامل عن جميع النفقات بما فيها السحوبات 
النقديــة حتــى وإن كانــت قــد تمــت مــن قبــل الغيــر إذا مــا كان الغيــر قــد حــاز علــى البطاقــة أو أيــة بطاقــات تابعــة 
ــر ذلــك مــن التصرفــات المشــابهة  ــف الشــخصي بعلــم أو إذن أو بموافقــة عضــو البطاقــة أو غي أو رقــم التعري
الصــادرة عنــه أو عــن أي عضــو بطاقــة تابعــة أو بســبب إهمــال عضــو البطاقــة أو أي عضــو بطاقــة تابعــة. وإذا تــم 
العثــور علــى البطاقــة بعــد اإلبــالغ عــن فقدها أو ســرقتها، فعلى عضو البطاقة أال يســتعمل هــذه البطاقة أو أن 

يحــاول اســتعمالها، وعليــه أن يبــادر فــورًا بإبــالغ الشــركة التــي ســتقوم بدورهــا باتخــاذ اإلجــراء المالئم.

المعامالت االحتيالية. 15
إذا أجــرى عضــو البطاقــة أو أي مــن أعضــاء البطاقــة التابعــة أو حــاول إجــراء أيــة معاملــة احتياليــة مهمــا . 1

ــورًا باإلضافــة إلــى  ــت طبيعتهــا حســبما تقررهــا الشــركة فللشــركة الحــق فــي إلغــاء البطاقــة ف كان
أي إجــراء قانونــي آخــر يكفلــه القانــون. وســيتحمل عضــو البطاقــة كافــة المبالــغ واألضــرار مهمــا كانــت 
االحتياليــة.  تصرفاتــه  نتيجــة  بالغيــر  أو  الخدمــة  بمؤسســات  أو  بالشــركة  تلحــق  التــي  طبيعتهــا 
وللشــركة الحــق كمــا تفــوض بموجبــه بــأن ترفــع الشــكاوى والبالغــات بالنيابــة عــن عضــو البطاقــة وأن 
ــة  ــة محكمــة مختصــة أو جه ــى أي ــة إل ــن المعامل ــن الحســاب وع ــة وع ــن البطاق ــات ع تقــدم المعلوم

تنظيميــة أو حكوميــة وأن تشــارك فــي أي تحقيــق يتعلــق باالحتيــال.
إذا اســتخدم عضــو البطاقــة بطاقتــه طبقــً ألحــكام هــذه االتفاقيــة ليدفــع قيمــة الســلع والخدمــات . 2

المقدمــة علــى شــبكة اإلنترنــت وعلــى المواقــع التــي تعــرض شــعار ضمــان الحمايــة مــن االحتيــال علــى 
الشــبكة لــن يكــون عضــو البطاقــة ملزمً فيما يتعلق بــأي معاملة احتيالية غير مرخصة تتم بموجب 
بطاقتــه إال إذا لــم يقــم بإبــالغ الشــركة عــن تلــك المعاملــة االحتياليــة قبل تاريخ االســتحقاق المبين في 

كشــف الحســاب الــذي تظهــر فيــه المعاملــة االحتياليــة.

 تغيير االتفاقية. 16
تملــك الشــركة الحــق فــي جميــع األوقــات ومــا لــم يحظــر القانــون المطبــق ذلــك - حــق تعديــل جميــع . 1

أو بعــض أحــكام هــذه االتفاقيــة مــن طــرف واحــد بمــا فــي ذلــك الرســوم والتكاليــف ومعــدالت الفائــدة 
المطبقــة فــي جــدول الرســوم والتكاليــف أو المطبقــة علــى البطاقــة أو حســاب البطاقــة. وســتقوم 
الشركة بإشعار عضو البطاقة بأية تغييرات سواء خطيً أو عبر البريد اإللكتروني أو بنشر التغييرات 
بأيــة وســيلة أو بأيــة وســائل مالئمــة أخــرى. ومــا لــم تقرر الشــركة بتطبيــق التغييرات فــورًا أو خالف ذلك، 
فــإن جميــع التغييــرات تصبــح نافــذة المفعــول وملزمــة بعــد مــرور 15 يومــً اعتبــارا مــن تاريــخ نشــر أو 
إبــالغ التغيــرات. إن الموافقــة النهائيــة والكاملــة لعضــو البطاقــة علــى أي مــن التغييــرات ســوف تعتبــر 
مفترضــة حكمــً بعــد انقضــاء الـــ 15 يومــً المذكــورة أوأي مــدة أخــرى تقررها الشــركة. وبغــض النظر عن 
األحــكام الســالفة الذكــر فــإن اســتعمال البطاقــة بعــد نشــر أيــة تغييــرات أو اإلبــالغ عنهــا يعتبــر تأكيــدًا 
لموافقــة عضــو البطاقــة النهائيــة والكاملــة علــى تلــك التغييــرات. وإذا رفــض عضــو البطاقــة أيــً مــن 
التغييــرات، فعليــه إعــادة البطاقــة والبطاقــات التابعــة فــورًا مقطوعــة إلى نصفين إلى الشــركة مرفقة 

بطلــب خطــي بإنهــاء هــذه االتفاقيــة خــالل 15 يومــً مــن تاريــخ إشــعار التغيير.

للشــركة الحــق الكامــل بــأن تقــرر عــدم ممارســة أي مــن حقوقهــا الــواردة فــي هــذه االتفاقيــة بمــا فيهــا . 2
حــق فــرض المبلــغ الكلــي ألي مــن النفقــات، دون أن تتنــازل عن هذا الحق. وأي تنازل عن حقوق الشــركة 
ينبغــي أن يكــون خطيــً وموقعــً مــن الشــركة. وباســتثناء مــا توافــق عليــه الشــركة خطيــً لــن تتنــازل 
الشــركة عــن أي مــن الحقــوق فــي حــال: أ( قبلــت الشــركة الســداد المتأخــر أو الجزئــي، ب( قبلــت شــيكً 
أو أي وســيلة دفــع مؤشــرة بعبــارة »مدفــوع بالكامــل« أو مشــفوعة بشــروط ومحــددات أخــرى، ت( تمديــد 
تاريــخ اســتحقاق أي مدفوعــات مســتحقة بموجــب هــذه االتفاقيــة، ث( اإلفــراج عــن أي ضمــان أو إبــراء أي 

شــخص مســؤول عــن التزامــات عضو البطاقة بموجــب هذه االتفاقية.

الحوالة. 17
للشركة في جميع األوقات الحق بأن تقوم بتحويل حقها أو تحويل جميع أو جزء من حقوقها أو مصالحها 
 أو التزاماتها بموجب هذه االتفاقية إلى أي من شــركاتها التابعة أو الفرعية الشــقيقة أو المالكة أو فروعها 
أو شــركاء أعمالهــا أو الغيــر، وســيكون للشــركة الحــق فــي تحويــل أو تأميــن أو بيــع أو رهــن أو التصــرف فــي 
 كل أو بعــض مــن المســتحقات علــى حســاب البطاقــة. ويصــادق عضــو البطاقة على هــذه التصرفات مقدمً 

ويوافق عليها.

الخصوصية والقانون المطبق . 18
يوافــق عضــو البطاقــة علــى أن يمتثــل لجميــع أنظمــة رقابــة الصــرف المعمــول بهــا والتــي تصــدر . 1

مــن حيــن آلخــر.
إشــعار . 2 البيانــات.   بإشــعار خصوصيــة  المتعلقــة  واألحــكام  الشــروط  علــى  البطاقــة  يوافــق عضــو 

 www.americanexpress.com.bh االلكترونــي  الموقــع  علــى  متوفــر  البيانــات  خصوصيــة 
عنهــا. واالفصــاح  ونقلهــا  الشــخصية ومعالجتهــا  البيانــات  بجمــع  متعلقــة  تفاصيــل  ويتضمــن 

هــذه االتفاقيــة وتنفيذهــا وصياغــة أحكامهــا وجميــع األمــور التــي تنشــأ بســبب إصــدار أو اســتعمال . 3
البطاقــة تخضــع جميعهــا لقوانيــن مملكــة البحريــن، وتختــص محاكــم مملكــة البحريــن قضائيــً 
بالفصــل فــي جميــع المنازعــات أو األمــور التــي تنشــأ فيمــا يتعلــق بهــذه االتفاقيــة أو البطاقــة أو غيرهــا 
مــن األمــور ذات العالقــة. يوافــق عضــو البطاقــة علــى إمكانيــة قيــام الشــركة بمباشــرة الدعــاوى أو 
القيــام بغيرهــا مــن اإلجــراءات القانونيــة فــي أي اختصــاص قضائــي يقيم فيه عضــو البطاقة أو يقطنه 

مــن حيــن آلخــر ويوافــق علــى الخضــوع لذلــك االختصــاص القضائــي.
قد ال يكون ممكنً للشركة أن تحتفظ بنسخ أصلية لجميع المستندات واإليصاالت وقيود المعامالت . 4

وغيرهــا مــن الوثائــق األخــرى الموقعــة مــن قبل عضو البطاقة فيما يتعلق باســتعمال البطاقة. إن من 
سياســة الشــركة االحتفــاظ بهــذه الوثائــق بالتصويــر المصغــر بالميكروفيلــم أو بوســيلة إلكترونيــة. 
ــي أو  ــد اإللكترون ــم أو القي ــذا الميكروفيل ــل ه ــأن مث ــه ب ــة بموجب ــو البطاق ــق عض ــك يواف ــً لذل وتبع
المعلومات التي تحتفظ بها الشركة بأي شكل من األشكال أو أي نسخ أو صور عنها بأنها حقيقية 
وكاملــة ودقيقــة تعتبــر دليــاًل نهائيــً وقطعيــً و صالحــً لتقديمــه كبينــة إلثبــات أيــة حقيقــة أوأمــر أمــام 
المحكمــة ســواء فيمــا يتعلــق بالحســاب أوبأيــة معاملــة أو نفقــة ويتخلــى عــن أي حــق باالعتــراض أو 
المنازعــة أو الطعــن بهــذه البينــة بــأي شــكل مــن األشــكال، ويوافــق عضــو البطاقة بأن أيــة بينة كهذه 

يمكــن اســتعمالها فــي أيــة إجــراءات للتحقــق مــن صحــة توقيعــه.
 يوافق عضو البطاقة على انه يحق للشركة ما يلي:. 5

ــه أ-  ــة بحســاب بطاقت ــات الخاص ــه والنفق ــة وحســاب بطاقت ــو البطاق ــن عض ــات ع إفشــاء معلوم
مجموعــة  شــركات  إلــى  المشــتراة(  التــي  و/أوالخدمــات  الســلع  تفاصيــل  تمثــل  قــد  )والتــي 
المصــدرة  المنظمــات  مــن  وغيرهــم  الغيــر  ذلــك  )ويشــمل  العالميــة  اكســبريس  أمريــكان 
للبطاقــات أو التــي تقــدم خدمــات لهــا عالقــة بهــذا الشــأن( إلــى أطــراف أخرى غيرهــم ممن تظهر 
اســماؤهم وشــعاراتهم علــى البطاقــة المصــدرة لعضــو البطاقــة وأليــة جهــة مرخصــة مــن قبــل 
عضــو البطاقــة ولمــن يتولــون أعمالنــا وممولينــا والمنظمــات التــي تقبــل البطاقــة لدفــع قيمــة 
الســلع والخدمــات المشــتراة مــن قبــل عضــو البطاقــة والحصــول علــى بعــض المعلومــات مــن 
تلــك األطــراف مــن أجــل إدارة وخدمــة حســاب البطاقــة ومعالجــة وتحصيــل النفقــات التــي تتــم 
بموجبهــا وإدارة أيــة فوائــد أو برامــج تأمينيــة ممــا يكــون عضــو البطاقــة منضمــً إليهــا. وعندمــا 
يشــتري عضــو البطاقــة الســلع أو الخدمــات بالنيابــة عــن أحــد مــن الغيــر، يؤكــد عضــو البطاقــة 
ــكان  ــه إلــى مجموعــة شــركات أمري ــر إلفشــاء معلومات ــه قــد حصــل علــى موافقــة ذلــك الغي بأن

اكســبريس العالميــة مــن أجــل تلــك األغــراض.
اســتعمال المعلومــات المتعلقــة بعضــو البطاقــة وبكيفيــة اســتعماله لحســاب البطاقــة إلنتــاج ب- 

قوائــم بهــدف اســتعمالها ضمــن مجموعــة شــركات أمريــكان اكســبريس العالميــة )بمــا فــي ذلك 
المؤسســات األخرى المصدرة للبطاقة( وغيرها من الشــركات المنتقاة من أجل أن تقوم الشــركة 
أو تلك الشركات بتقديم عروض لعضو البطاقة )بالبريد أو الهاتف( للمنتجات أو الخدمات التي 
قــد تلقــى إهتمــام عضــو البطاقــة. إن المعلومــات المســتعملة فــي إنتــاج تلــك القوائــم يمكــن 
الحصــول عليهــا مــن اســتمارة طلــب العضويــة ومــن المعلومــات حــول المــكان الــذي تســتخدم 
فيهــا البطاقــة وطبيعــة النفقــات التــي يجريهــا عضــو البطاقــة ببطاقتــه ومــن االســتبيانات 
والبحــوث )التــي قــد تتطلــب االتصــال بعضــو البطاقــة هاتفيــً أو بالبريــد( ومــن المعلومــات التــي 

يمكــن الحصــول عليهــا مــن المصــادر الخارجية األخرى كالتجار والمؤسســات التســويقية.
ــي أو ج-  ــف االئتمان ــع وكاالت التصني ــه م ــة وحســاب بطاقت ــو البطاق ــول عض ــات ح ــادل المعلوم تب

المكاتــب االئتمانيــة أو الســلطات التنظيميــة وإعــداد تقاريــر عــن أيــة معاملــة أو واقعــة أو مســألة 
أو حادثــة تتعلــق بالبطاقــة أو عضــو البطاقــة إلــى الســلطات التنظيميــة ويمكــن مشــاركة 
هــذه المعلومــات مــع المنظمــات األخــرى لــدى تقييــم الطلبــات المســتلمة مــن عضــو البطاقــة أو 
مــن قبــل أي مــن أعضــاء أســرته مــن أجــل االئتمــان أو التســهيالت األخــرى ومــن أجــل منــع االحتيــال 

واقتفــاء أثــر المدينيــن.
إجــراء التحريــات عــن الوضــع االئتمانــي فــي أثنــاء وجــود أيــة مبالــغ مدينــة مــن قبــل عضــو البطاقة د- 

فــي حســاب بطاقتــه )بمــا فــي ذلــك االتصال ببنــك عضو البطاقة أو المؤسســات المالية أو مرجع 
موثــق( وتقديــم المعلومــات الخاصــة بعضــو البطاقــة وحســاب بطاقتــه إلــى وكاالت التحصيــل 

والمحاميــن لغــرض تحصيــل الديــون المســتحقة علــى حســاب بطاقة عضــو البطاقة.
إجــراء المزيــد مــن التحريــات االئتمانيــة وتحليــل المعلومــات حــول عضــو البطاقــة والنفقــات ه- 

المقيــدة علــى حســاب بطاقتــه للمســاعدة فــي إدارة حســاب بطاقــة عضــو البطاقــة وتفويــض 
االحتيــال. وتجنــب  فيــه  النفقــات 

مراقبــة و/أو تســجيل أيــة مكالمــات هاتفيــة بيــن الشــركة وعضــو البطاقــة ســواء بصــورة مباشــرة و- 
مــن قبــل الشــركة أو مــن قبــل شــركات تختارهــا الشــركة المتــالك أدلــة علــى محتــوى تلــك االتصاالت 
وللتأكد من توفير مستوى ثابت من الخدمات )بما ني ذلك تدريب الموظفين( وتفعيل الحساب.

القيام بكل ما ورد أعاله ضمن منطقة الشرق األوسط وخارجها.ز- 
القيــام بــكل مــا ورد أعــاله فيمــا يتعلــق بــأي مــن أعضــاء البطاقــة التابعــة فــي حســاب البطاقــة، ح- 

وإذا وافــق عضــو البطاقــة علــى إصــدار بطاقــة تابعــة، يؤكــد بموجبــه بأنه قد حصــل على موافقة 
عضــو البطاقــة التابعــة علــى تقديــم المعلومــات الخاصــة بــه إلــى مجموعــة أمريــكان اكســبريس 

العالميــة ومعالجــة المعلومــات مــن أجــل الغــرض المبيــن أعــاله.
إذا كان عضــو البطاقــة يعتقــد بــأن أيــة معلومــات تحتفــظ بهــا الشــركة عنــه غيــر صحيحــة أو ط- 

ــورًا إلــى إخطــار أميكــس )الشــرق األوســط(  ــة فينبغــي لعضــو البطاقــة أن يســارع ف ــر كامل غي
ش.م. ب. )مقفلــة( علــى العنــوان ص.ب 5990، المنامــة، مملكــة البحريــن. 

صدرت هذه البطاقة من أميكس )الشرق األوسط( ش.م.ب. )مقفلة( بترخيص من أمريكان إكسبريس. أمريكان إكسبريس عالمة تجارية مسجلة لشركة أمريكان إكسبريس.
أميكس )الشرق األوسط( ش.م.ب. )مقفلة( هي شركة مرخصة وخاضعة لقوانين مصرف البحرين المركزي كشركة تمويل. 37
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