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�أطر�ف �لإتفاقية

اإن اأطراف اإتفاقية الع�ضوية هذه )''الإتفاقية''( هم اأميك�ش )ال�ضرق الأو�ضط( �ش.م.ب. )مقفلة( )''ال�ضركة''( وع�ضو البطاقة الذي يظهر اإ�ضمه على البطاقة )''ع�ضو البطاقة''(. يرجى قراءة 

هذه الإتفاقية بتمعن نظراً لأن اإ�ضتخدام البطاقة يخ�ضع ل�ضروط واأحكام الإتفاقية. ي�ضري مفعول هذه الإتفاقية وت�ضبح ملزمة لدى القبول باإ�ضتالم البطاقة اأو الح�ضور لإ�ضتالمها 

اأو بالتوقيع على الوجه الخلفي للبطاقة اأو عند اأول اإ�ضتعمال لها. هذه الإتفاقية ملحقة بجدول الر�ضوم والتكاليف ال�ضارية على ح�ضاب البطاقة.

التعريف : )ح�شب الترتيب الأبجدي(  1

اأية بطاقة اإئتمان ت�ضدرها ال�ضركة لع�ضو البطاقة لإجراء العمليات على الح�ضاب وت�ضمل البطاقات الأ�ضا�ضية والتابعة والبديلة. ـ  ''البطاقة'' اأو ''البطاقة الأ�ضا�ضية'': 

البطاقة التي ت�ضدر في حالة �ضياع البطاقة اأو �ضرقتها اأو تلفها اأوعدم اإ�ضتالمها. ـ  ''البطاقة البديلة'' : 

اأية بطاقة ت�ضدر اإلى ع�ضو البطاقة التابعة. ـ  ''البطاقة التابعة'' : 

�ضفحة منف�ضلة توفرها ال�ضركة لتقدم فيها تفا�ضيل عن الر�ضوم والتكاليف المطبقة على ح�ضاب ع�ضو البطاقة. ويعتبر جدول  ـ  ''جدول الر�ضوم والتكاليف'' : 

الر�ضوم والتكاليف جزءاً ل يتجزاأ من هذه الإتفاقية، ويحق لل�ضركة تعديله في اأي وقت.

اأي ح�ضاب تفتحه ال�ضركة باإ�ضم ع�ضو البطاقة عند اإ�ضدار بطاقة اأو اأكثر بموجب ال�ضروط والأحكام. ـ  ''الح�ضاب'' : 

اإجمالي الر�ضيد المدين الم�ضتحق على ح�ضاب البطاقة ل�ضالح ال�ضركة ح�ضب ما تظهره �ضجالت ال�ضركة في تاريخ ك�ضف الح�ضاب. ـ  ''الر�ضيد الجديد'': 

رقم التعريف ال�ضخ�ضي المعطى لع�ضو البطاقة لإ�ضتخدامه مع البطاقة. ـ  ''الرقم ال�ضخ�ضي'' : 

''ال�ضحوبات النقدية''

اأية �ضحوبات لمبالغ نقدية تتم باإ�ضتخدام البطاقة والرقم ال�ضخ�ضي من خالل األآت ال�ضراف الآلي اأو باأية و�ضائل اأخرى يجيزها  ـ  اأو ''اإك�ضبري�ش كا�ش'' : 

ع�ضو البطاقة.

اأميك�ش )ال�ضرق الأو�ضط( �ش.م.ب. )مقفلة( وخلفائها اأو مو�ضيها اأو فروعها اأو �ضركاتها ال�ضقيقة اأو ال�ضركة الأم. ـ  ''ال�ضركة'' : 

اأية مدفوعات يوؤديها ع�ضو البطاقة اأو اأي مبالغ تقتطعها موؤ�ض�ضات الخدمات عن ال�ضلع اأو الخدمات اأو حجوزات ال�ضلع اأو الخدمات  ـ  ''ال�ضفقة'' : 

عند اإ�ضتخدام البطاقة )البطاقات( اأو الرقم ال�ضخ�ضي اأو باأي طريقة اأخرى بما فيها على �ضبيل الذكر ل الح�ضر : الأوامر البريدية اأو 

الإلكترونية )عن طريق الإنترنيت( اأو الهاتفية اأو اأوامر الفاك�ش اأو اأية و�ضيلة اإت�ضال اأخرى اأو الحجوزات المرخ�ش بها بغ�ش النظر 

عن توقيع الطلب اأو الق�ضيمة من قبل ع�ضو البطاقة.

اأية �ضفقة على البطاقة تجريها اأي اأطراف غير ع�ضو البطاقة بدون اإذنه اأو تفوي�ش منه. ـ  ''�ضفقة غير مفو�ضة'' : 

''ع�ضو البطاقة'' اأو 

ال�ضخ�ش الذي ت�ضدر البطاقة باإ�ضمه ليقوم بقيد النفقات وال�ضحوبات النقدية على الح�ضاب والذي يعتبر المدين بالح�ضاب. ـ  ''ع�ضو البطاقة الأ�ضا�ضية'' : 

اأي �ضخ�ش غير ع�ضو البطاقة الأ�ضا�ضية الذي ت�ضدر باإ�ضمه بطاقة تابعة بناء على طلب ع�ضو البطاقة الأ�ضا�ضية. ـ  ''ع�ضو البطاقة التابعة'' : 

الموؤ�ض�ضات التي تقدم ال�ضلع والخدمات والتي تقبل البطاقة كو�ضيلة لدفع قيمة الم�ضتريات اأو حجوزات ال�ضلع اأو الخدمات. ـ  ''موؤ�ض�ضات الخدمة'' : 

جميع المبالغ المقيدة على الح�ضاب والمترتبة عن اإ�ضدار اأو اإ�ضتخدام البطاقة )البطاقات( وغيرها بموجب اأحكام و�ضروط هذه  ـ  ''التكاليف'' : 

الإتفاقية والتي ت�ضمل على �ضبيل الذكر ل الح�ضر: �ضفقات البطاقة، ر�ضوم ال�ضحوبات النقدية، الر�ضوم، الم�ضروفات، الفائدة، 

النفقات، الأعباء القانونية وغيرها من الر�ضوم الأخرى اأو الجزاءات النقدية.

النقاط المكت�ضبة عن كل �ضفقة يجريها ع�ضو البطاقة ـ حيثما كان البرنامج مطبقًا ـ وبموجب ال�ضروط والأحكام. ـ   : ''Membership Rewards® الـ''

ك�ضف الح�ضاب ال�ضهري اأو الدوري الذي ت�ضدره ال�ضركة لع�ضو البطاقة الأ�ضا�ضي ويبّين فيه التفا�ضيل الخا�ضة بالر�ضيد الجديد  ـ  ''ك�ضف الح�ضاب'' : 

المترتب على ع�ضو البطاقة الأ�ضا�ضي وع�ضو )اأع�ضاء( البطاقة التابعة، اإذا ُوجدوا، وم�ضتحق لح�ضاب ال�ضركة.

المبالغ المحددة في جدول الر�ضوم والتكاليف، والمترتبة على ع�ضو البطاقة. ـ  ''ر�ضوم تاأخير ال�ضداد'' : 

''تاريخ الإ�ضتحقاق'' 

التاريخ المبين في ك�ضف الح�ضاب الذي يجب اأن ت�ضدد فيه مدفوعات الر�ضيد الجديد اأو اأي ق�ضط منه اأو حد المدفوعات الأدنى  ـ  اأو ''تاريخ اإ�ضتحقاق الدفع'': 

الم�ضتحق اإلى ال�ضركة.

''ر�ضوم ال�ضحوبات النقدية

الر�ضوم المبينة في جدول الر�ضوم والتكاليف والم�ضتحقة على ع�ضو البطاقة عن ال�ضحوبات النقدية. ـ  والـ اإك�ضبري�ش كا�ش'': 

اإ�شتعمال البطاقة :  2

ينبغي اأن يوّقع ع�ضو البطاقة عليها بحبر جاف فور اإ�ضتالمه لها )واأن يحر�ش على اأن يقوم كل ع�ضو بطاقة تابعة بتوقيع بطاقته التابعة(. كما وينبغي على ع�ضو البطاقة   .1

المحافظة عليها وحفظ اأي رقم تعريف �ضخ�ضي بطريقة �ضرية واآمنة وبمعزل عن البطاقة. وينبغي على ع�ضو البطاقة األ ي�ضتعملها بعد اإنتهاء تاريخ �ضالحيتها المطبوع 

عليها وكذلك في حال تلفها اأو �ضحبها اأو اإلغائها.

على الرغم من اأحقية ع�ضو البطاقة في اإ�ضتعمال البطاقة، تبقى البطاقة دومًا ملكًا لل�ضركة، وينبغي على ع�ضو البطاقة اأن ي�ضلمها فوراً بناء على اأي طلب يوجه اإليه من   .2

ال�ضركة اأو اأية موؤ�ض�ضة خدمة اأو اأي ممثل اآخر لل�ضركة تبعًا لتعليمات ال�ضركة. اإن اأية موؤ�ض�ضة خدمة اأو اأي ممثل اآخر لل�ضركة يمكن له وبمح�ش اختياره وتبعًا لتعليمات ال�ضركة، 

�ضحب البطاقة اأو حجزها اأو الإحتفاظ بها بالنيابة عن ال�ضركة.



يعّد ع�ضو البطاقة ال�ضخ�ش الوحيد المفو�ش باإ�ضتعمالها للنفقات وال�ضحوبات النقدية وللتعريف بنف�ضه اأو لأي غر�ش اآخر. وينبغي على ع�ضو البطاقة )وكذلك اأع�ضاء البطاقة   .3

التابعة( عدم تمكين اأي اأ�ضخا�ش اآخرين من اإ�ضتعمال البطاقة )البطاقات( اأو الرقم ال�ضخ�ضي )الأرقام ال�ضخ�ضية( وعلى ع�ضو البطاقة اأن يحفظ البطاقة من اإ�ضاءة اإ�ضتعمالها 

من خالل اإبقائها تحت اإ�ضرافه ال�ضخ�ضي في جميع الأوقات.

اإذا اإ�ضتعمل ع�ضو البطاقة بطاقته ل�ضراء ال�ضلع اأو الخدمات من موؤ�ض�ضة الخدمة ب�ضورة متكررة ومتتالية )كالإ�ضتراك في المجالت الدورية والقنوات التلفزيونية وما �ضابه( اأو   .4

بالتق�ضيط اأو بالدفعات الدورية )كالتاأمين(، فاإن ع�ضو البطاقة يفو�ش ال�ضركة باأن تدفع اأية اأق�ضاط اأو دفعات متكررة اأو دورية بالنيابة عنه بناء على طلب موؤ�ض�ضة الخدمة 

ويتعهد بت�ضديد هذه المبالغ لل�ضركة تبعًا لذلك. ويتوجب على ع�ضو البطاقة اأن يعلم موؤ�ض�ضة الخدمة وال�ضركة خطيًا فيما اإذ رغب في وقف اأي من تلك الأق�ضاط والدفعات 

الدورية. ولن تكون ال�ضركة م�ضوؤولة عن اأي اإخالل اأو اإلغاء اإو اإنهاء اأية ترتيبات اأو عالقات قانونية كبولي�ضة التاأمين مما ين�ضاأ عن عدم اإ�ضتطاعة ال�ضركة عن دفع الأق�ضاط 

ب�ضبب عدم كفاية الحد الإئتماني في ح�ضاب ع�ضو البطاقة. ولن تكون ال�ضركة م�ضوؤولة عن اأية اأ�ضرار مهما كانت طبيعتها اإذا عجزت ال�ضركة اأو تاأخرت في دفع اأية تعوي�ضات 

اأو اأق�ضاط تاأمين ب�ضبب خلل فني اأو خطاأ اأو اأي �ضبب اآخر يخرج عن �ضيطرتها المعقولة.

ل يجوز لمالكي موؤ�ض�ضات الخدمة ممن هم اأع�ضاء بطاقة اأو اأع�ضاء بطاقة تابعة اإ�ضتعمال بطاقاتهم في موؤ�ض�ضات الخدمة الخا�ضة بهم. ل يجوز لع�ضو البطاقة ا�ضتخدام   .5

البطاقة لتمويل اأي جزء من اأعماله التجارية اأو لتلبية احتياجات راأ�ش المال العامل.

ُي�ضاأل ع�ضو البطاقة عن كافة المبالغ التي ت�ضتحق في ح�ضاب بطاقته وعن جميع النفقات التي تتم بموجب بطاقته اأو اأي من البطاقات التابعة الأخرى ال�ضادرة على ح�ضاب   .6

بطاقته. وُي�ضاأل ع�ضو )اأع�ضاء( البطاقة التابعة منفردين وكٌل مجتمعين مع ع�ضو البطاقة عن كافة المبالغ المنفقة على ح�ضاب البطاقة اأو على ح�ضاب بطاقته التابعة.

ل يجوز لع�ضو البطاقة اإ�ضتعمال البطاقة باأي �ضكل ل�ضحب اأو الح�ضول على المال في موؤ�ض�ضات الخدمة، ول ينبغي اأن ي�ضتعمل البطاقة اإل في �ضراء ال�ضلع اأو الخدمات.  .7

ل يجوز لع�ضو البطاقة اإ�ضتعمال البطاقة لت�ضديد قيم م�ضتريات ال�ضلع والخدمات الممنوعة اأو غير الم�ضروعة ويعّد م�ضوؤوًل عن اأي اإ�ضتعمال مخالف للقوانين وال�ضوابط   .8

المحلية. ويوافق ع�ضو البطاقة اأي�ضًا على تعوي�ش ال�ضركة عن اأي اإجراء ي�ضدر بحقها نتيجة لمثل هذه ال�ضفقات.

يفو�ش ع�ضو البطاقة ال�ضركة �ضراحة باإ�ضتعمال المعلومات التي يقدمها ع�ضو البطاقة في الأن�ضطة الترويجية الهادفة الخا�ضة بال�ضركة بما فيها دون تحديد الأن�ضطة   .9

الترويجية المنفذة بال�ضتراك مع اأطراف ثالثة تختارهم ال�ضركة وفي البحوث والم�ضوحات التي تجريها اأطراف ثالثة وذلك في حدود القوانين النافذة.

يوافق ع�ضو البطاقة على اإتباع اإجراءات تفعيل البطاقة التي ت�ضعها ال�ضركة من حين لآخر واأن يخ�ضع لأي تحر عن ال�ضخ�ضية اأو تحقق منها من قبل اأي طرف ثالث )مثل :   .10

مكاتب الإئتمان، الوكالت الحكومية، اإلخ(.

�ضتقيد جميع النفقات على الح�ضاب مقومة بعملة الفواتير )وهي الدولر الأمريكي(. واإن اأية �ضفقات تتم بعمالت اأخرى غير عملة الفواتير �ضتقيد على الح�ضاب بعد التحويل   .11

كما تن�ش عليه المادة 4.

الح�شاب :   3

اإن ال�ضركة مفو�ضة باإدارة وت�ضغيل ح�ضاب البطاقة بالكامل وبقيد كافة النفقات التي تتم بموجب البطاقة اأو اأية بطاقة تابعة والر�ضوم وغيرها من المبالغ الأخرى مما   .1

�ضيتحملها ع�ضو البطاقة. ويتعهد ع�ضو البطاقة ب�ضورة ل تقبل الرجوع، ويعد باأن يدفع لل�ضركة كافة النفقات والم�ضاريف والمبالغ المقيدة عليه والم�ضتحقة في ح�ضاب 

بطاقته مما ي�ضمل المبالغ المنفقة بموجب اأي من البطاقات التابعة �ضواء كان قيد النفقة اأو ال�ضفقة قد �ضدر عن موؤ�ض�ضة الخدمة وقام هو بتوقيعه اأم ل.

باإ�ضتثناء ما هو من�ضو�ش عنه في المادة 9 والمادة 14 من هذه الإتفاقية، يقر ع�ضو البطاقة ويوافق على اأن جميع النفقات المقيدة في اأي وقت من الأوقات من قبل   .2

ال�ضركة على ح�ضاب بطاقته هي �ضحيحة ودقيقة. كما ويقر ع�ضو البطاقة باأن جميع القيود والمعلومات التي تحتفظ بها ال�ضركة في رقائق الميكروفيلم وغيرها من الو�ضائل 

المطبوعة اأو الإلكترونية والمتعلقة بالنفقات وال�ضفقات والبطاقة وح�ضاب البطاقة هي قيود ومعلومات �ضحيحة ودقيقة ومتكاملة وتعتبر بينة مقبولة لالإثبات لدى الق�ضاء 

وفي اأي محكمة كاإثبات نهائي وقطعي ل يجوز النزاع فيه اأو الطعن به باأي �ضكل من الأ�ضكال.

يمكن لل�ضركة اأن ترف�ش بمح�ش اإختيارها المطلق اأي طلب تفوي�ش ويمكنها اأن ترف�ش اأية �ضفقة بما في ذلك ال�ضحوبات النقدية بغ�ش النظر عن ال�ضبب وبدون توجيه اأي   .3

اإ�ضعار اإلى ع�ضو البطاقة. كما ل يمكن لل�ضركة اأن تمنح اأو تجيز تفوي�ضًا لأية �ضفقة ب�ضبب الأعطال الفنية اأو لأي �ضبب اآخر من نف�ش الطبيعة. وفي كال الحالين وفي اأي حال 

مماثل لن تكون ال�ضركة م�ضوؤولة �ضواء ب�ضورة مبا�ضرة اأو غير مبا�ضرة عن اأية اأ�ضرار مهما كانت طبيعتها بما فيها المالية اأو المادية اأو الجزاءات النقدية اأو الأ�ضرار التبعية 

التي قد تلحق بع�ضو البطاقة نتيجة لأية �ضفقة غير ناجحة اأو غير مكتملة اأو مرفو�ضة.

يتعهد ع�ضو البطاقة بدفع المبالغ النقدية على ح�ضابه لل�ضركة عن الم�ضتريات وكل المبالغ الم�ضتحقة لل�ضركة بموجب �ضروط واأحكام هذه الإتفاقية.  .4

اإذا كـان ع�ضـو البطـاقة مـدينًا ب�ضـورة مبا�ضـرة لأحـد الم�ضـارف ف�ضيـتلقى الم�ضـرف ك�ضـف الحـ�ضاب �ضهـريًا بالنفـقات و�ضي�ضتـعمل الك�ضـف في القـيد المبا�ضـر على حـ�ضاب   .5

ع�ضو البطاقة.

النفقات بالعملة الأجنبية :  4

اإن كافة ال�ضفقات المنفذة باأي عملة غير الدولر الأمريكي �ضيتم تحويلها اإلى الدولر الأمريكي. و�ضتتم عملية التحويل في تاريخ معالجة النفقات من قبل ال�ضركة والذي قد   

يختلف عن حيث يمكن اأن يكون ذلك التاريخ الذي تم فيه اإجراء ال�ضفقة، لأن ذلك يعتمد على الوقت الذي يتم فيه تقديم ال�ضفقة لل�ضركة.

وما لم تقت�ش القوانين ال�ضارية �ضعر �ضرف محدد، فاإن ع�ضو البطاقة يفهم ويوافق على اأن نظام خزينة اأمريكان اإك�ضبري�ش �ضوف تطبق �ضعر �ضرف من بين اأ�ضعار ال�ضرف   

المتداولة )بين الم�ضارف( والتي تختارها ال�ضركة من الم�ضادر المعهودة كما هي في يوم العمل ال�ضابق لتاريخ اإتمام ال�ضفقة، اأو وفق اأحدث �ضعر �ضرف متاح بين 

الم�ضارف. وتقوم ال�ضركة باإ�ضافة ر�ضوم اإجراءات تحويل لمرة واحدة اإلى مقدار المبلغ الذي تم تحويله كما هو مبين في جدول الر�ضوم والتكاليف. واإذا قام طرف ثالث 

بتحويل النفقات قبل اإر�ضالها اإلى ال�ضركة، فاإن اأي تحويالت تجريها تلك الأطراف الثالثة �ضتكون باأ�ضعار ال�ضرف التي تختارها تلك الأطراف.

ر�شوم البطاقة :  5

�ضيتم قيد ر�ضوم ع�ضوية �ضنوية غير م�ضتردة من اأجل فتح وخدمة ح�ضاب البطاقة واأية بطاقات تابعة )ر�ضوم ع�ضوية البطاقة ال�ضنوية( على الح�ضاب كما هو مبين في جدول   .1

الر�ضوم والتكاليف. ويوافق ع�ضو البطاقة على دفع الر�ضوم ال�ضنوية ويفو�ش ال�ضركة بقيدها مبا�ضرة على ح�ضاب بطاقته. وبعد دفعها ل ت�ضترد ر�ضوم الع�ضوية ال�ضنوية ـ �ضواء 

كليًا اأو جزئيا ـ اإلى ع�ضو البطاقة.

تحتفظ ال�ضركة في جميع الأوقات وبمح�ش اإختيارها ـ وما لم يحظر القانون المطبق ذلك ـ بحق تغيير وتبديل بنود و�ضروط دفع جميع الر�ضوم المطبقة على البطاقة ومبالغ تلك   .2

الر�ضوم. ويكون لها الحق في تغيير اأو رفع اأو خف�ش اأية ر�ضوم مفرو�ضة على البطاقة اأو الح�ضاب اأو ع�ضو البطاقة بما ي�ضمل على �ضبيل الذكر ل الح�ضر الفائدة ال�ضنوية والحد 

الأدنى للمدفوعات الم�ضتحقة ور�ضوم تجديد الع�ضوية ال�ضنوي ور�ضوم تاأخير ال�ضداد ور�ضوم ال�ضحوبات النقدية ور�ضوم ال�ضيكات المرتجعة ور�ضوم رف�ش القيد المدين المبا�ضر 



واأية ر�ضوم اأو م�ضاريف اأخرى غيرها وردت في هذه الإتفاقية، و�ضيتم اإ�ضعار ع�ضو البطاقة حول اأي من هذه التغييرات اإن ح�ضلت وبالطريقة التي تراها ال�ضركة منا�ضبة.

اإذا رف�ش ع�ضو البطاقة اأيًا من التغييرات والتعديالت فعليه اإعادة البطاقة والبطاقات التابعة فوراً مقطوعة من الن�ضف اإلى ال�ضـركة مرفقة بطلب خطـي باإنهاء هذه الإتفاقية   .3

خالل فترة 15 يومًا من تاريخ اإ�ضعار التغيير.

يعتبر اإ�ضتعمال ع�ضو البطاقة للبطاقة في ال�ضحوبات النقدية قبوًل منه بدفع ر�ضوم �ضفقة على كل من ال�ضحوبات النقدية كما هو مف�ضل في المادة 5 )5( و5 )6(.  .4

ل في جدول الر�ضوم والتكاليف، على كل من ال�ضحوبات النقدية. يتراكم ر�ضوم ال�ضفقة الذي تطبقه ال�ضركة على ال�ضحوبات النقدية، كما هو مف�ضّ  .5

تح�ضب قيمة ر�ضوم ال�ضفقة على ال�ضحوبات النقدية، كما هو مبين في جدول الر�ضوم والتكاليف، على اأ�ضا�ش مبلغ كل من ال�ضحوبات النقدية وتحمل على ح�ضاب البطاقة.  .6

ك�شوف الح�شاب والمدفوعات :  6

تر�ضل ال�ضركة اإلى ع�ضو البطاقة ك�ضف ح�ضاب �ضهري ب�ضورة منتظمة يظهر تفا�ضيل ال�ضفقات ال�ضهرية والمبالغ الم�ضتحقة في ح�ضاب البطاقة )ك�ضف الح�ضاب(. �ضيحدد كل   

ك�ضف ح�ضاب زالر�ضيد الجديد�ش و�ضتاريخ الإ�ضتحقاق�ش. وت�ضتحق مدفوعات زالر�ضيد الجديد�ش كما هو مبين في ك�ضف الح�ضاب كاملة وينبغي �ضدادها في تاريخ ل يتعدى 

تاريخ الإ�ضتحقاق.

اإن ت�ضوية الأر�ضدة ال�ضهرية لع�ضو البطاقة تخ�ضع لالإجراءات التالية :  .1

ي�ضـتـحـق عـلى الفـور دفـع جـمـيع النـفـقات كـاملـة عنـد اإ�ضـتالم كـ�ضف الحـ�ضاب. وينـبـغي عـلى ع�ضـو البـطاقة الإت�ضال بال�ضركة فوراً اإذا لم ي�ضتلم ك�ضف الح�ضاب في  اأ(   

التاريخ المحدد.

يجب على ع�ضو البطاقة اأن ي�ضدد لل�ضركة بعملة الفواتير الخا�ضة به. ومع هذا فاإن اأي مبالغ م�ضددة بعملة اأخرى تقبلها ال�ضركة �ضتحّول اإلى عملة الفواتير الخا�ضة  ب(   

بع�ضو البطاقة. ويمكن اأن يوؤخر ذلك تقييد المبالغ الدائنة على ح�ضاب البطاقة ويمكن اأن يفر�ش على ع�ضو البطاقة تكاليف تحويل اأو تح�ضيل تلك المبالغ من البنك.

يمكن لل�ضركة بمح�ش اإرادتها اأن تقبل المدفوعات المتاأخرة اأو الجزئية المو�ضوفة كمدفوعات كاملة في ت�ضوية اأحد النزاعات. ومع ذلك فاإن هذا ل يعني اأن ال�ضركة  ت(   

تتنازل عن حقوقها التي تخولها �ضروط الإتفاقية اأو اأحكام القانون.

يحق لل�ضركة اأن تفر�ش على ع�ضو البطاقة ر�ضوم تاأخير ال�ضداد على الأر�ضدة الم�ضتحقة غير المدفوعة �ضهريًا كما هو مبين في جدول الر�ضوم والتكاليف. و�ضتظهر  ث(   

النفقات المذكورة في ك�ضف الح�ضاب مع ر�ضالة بعنوان ''غرامة على الر�ضيد الم�ضتحق غير المدفوع''.

اإذا كان ع�ضو البطاقة قد اأبرم ترتيبات القيد المدين المبا�ضر مع اأحد البنوك فاإن ت�ضوية الأر�ضدة ال�ضهرية يخ�ضع لالإجراءات التالية :  .2

تعلم ال�ضركة الموؤ�ض�ضة المالية الم�ضدرة لبطاقة ع�ضو البطاقة �ضهريًا بنفقات البطاقة الكلية. اأ(   

تقوم الموؤ�ض�ضة المالية التي يتعامل من خاللها ع�ضو البطاقة تلقائيًا بدفع نفقات البطاقة كاملة بالنيابة عن ع�ضو البطاقة من خالل قيد المبالغ المدينة على الح�ضاب  ب(   

الم�ضرفي لع�ضو البطاقة في مدة 02 يومًا من التاريخ الذي ت�ضتلم به الموؤ�ض�ضة المالية المذكورة ملخ�ش ببيان نفقات بطاقته ب�ضرط توفر المال الكافي في الح�ضاب 

الم�ضرفي لع�ضو البطاقة لتغطية المبلغ الم�ضتحق.

�ضي�ضتلم ع�ضو البطاقة، في مظروف منف�ضل، ك�ضفًا �ضهريًا يبين النفقات التي �ضتقيد على ح�ضاب ع�ضو البطاقة لدى الموؤ�ض�ضة المالية. ت(   

وفقًا لالإتفاقية بين ال�ضركة والموؤ�ض�ضات المالية الم�ضاهمة في البطاقة، يمكن اأن يلغى ح�ضاب بطاقة ع�ضو البطاقة تلقائيًا اإذا لم ت�ضدد نفقات البطاقة من الموؤ�ض�ضة  ث(   

المالية وتحتفظ ال�ضركة بالحق بفر�ش غرامة بحد اأدنى كما هو مبين في جدول الر�ضوم والنفقات عن كل النفقات غير الم�ضددة. ولن تكون ال�ضركة م�ضوؤولة عن اأي 

خ�ضارة اأو اأ�ضرار مبا�ضرة اأو تتابعية مهما كانت طبيعتها يمكن اأن تن�ضاأ عن هذا الإلغاء.

اإذا لم ت�ضدد نفقات بطاقة ع�ضو البطاقة من قبل الموؤ�ض�ضة المالية مما يترتب عليه اإلغاء ح�ضاب ع�ضو البطاقة، يحق لل�ضركة بمح�ش اإرادتها قبول الدفعات المتاأخرة اأو الجزئية  ج(   

المو�ضوفة كمدفوعات موؤداة كاملة، اأو كمدفوعات ت�ضوية اأي من النزاعات. اإل اأن ذلك ل يعني اأن ال�ضركة �ضتتنازل عن حـقوقها بموجب هذه الإتفاقية اأو بموجب القانون.

اإذا لم ت�ضدد نفقات بطاقة ع�ضو البطاقة من قبل الموؤ�ض�ضة المالية مما يترتب عليه اإلغاء ح�ضاب البطاقة، فاإن لل�ضركة تقدير نفقات التاأخر في ال�ضداد كما هو مبين في  ح(   

جدول الر�ضوم والتكاليف.

اإذا كان ع�ضو البطاقة هو المالك الوحيد لموؤ�ض�ضة الخدمة )وفق ما تظهره �ضجالت ال�ضركة( فاإن ع�ضو البطاقة يفو�ش ال�ضركة هنا باإيقاف المدفوعات الم�ضتحقة على ع�ضو   .3

البطاقة اأو على موؤ�ض�ضة الخدمة التي يتعامل معها اإذا كان هناك اأي مبالغ م�ضتحقة على ح�ضاب البطاقة. 

ت�ضدد جميع مدفوعات ع�ضو البطاقة اإلى ال�ضركة �ضافية من اأي �ضرائب اأو اقتطاعات اأو ر�ضوم اأو ما �ضابه.  .4

اإذا تمت اأي دفعة من ع�ضو البطاقة اإلى ال�ضركة بموجب �ضيك اأو عن طريق الخ�ضم المبا�ضر ولم يتم قبول ال�ضيك اأو اأمر الخ�ضم المبا�ضر لأي �ضبب من الأ�ضباب فاإن ال�ضركة   .5

تفر�ش على البطاقة ر�ضومًا ح�ضب جدول الر�ضوم والتكاليف اإ�ضافة اإلى تكاليف اأخرى قد تتكبدها ال�ضركة في هذا ال�ضدد. ويجب اأن يتحمل ع�ضو البطاقة كامل الم�ضوؤولية 

عن كافة العواقب القانونية المترتبة على اإ�ضدار ال�ضيكات المرتجعة �ضواء اأكانت مدنية اأم جزائية، واإنها م�ضوؤولية ع�ضو البطاقة وحده لمعالجة الم�ضائل والتكاليف المتعلقة 

بالخ�ضم المبا�ضر، ومبا�ضرتها مع البنك الذي يتعامل معه. كما يتحمل ع�ضو البطاقة كل التكاليف التي قد تتكبدها ال�ضركة في �ضبيل تح�ضيل اأي مبالغ م�ضتحقة على ع�ضو 

البطاقة. وي�ضمل ذلك كافة الر�ضوم والتكاليف القانونية التي تن�ضاأ على ال�ضركة من جراء اإ�ضتخدام طرف ثالث مثل المحامين ووكالء تح�ضيل الديون، اإ�ضافة اإلى التكاليف 

التي قد يتكبدها الغير في �ضعيهم لتح�ضيل اأي مبالغ م�ضتحقة على الح�ضاب بالنيابة عن ال�ضركة. واإذا لم يدفع ع�ضو البطاقة الحد الأدنى للمبلغ الم�ضتحق في تاريخ 

الإ�ضتحقاق المبين في ك�ضف الح�ضاب فاإنه يقر ويقبل بحق ال�ضركة اأن تقيد الر�ضوم والتكاليف المذكورة على ح�ضابه، كما يوافق وي�ضهد بتغطية ال�ضركة لأي اإجراء قد ينتج 

بهذا ال�ضدد.

يجب على ع�ضو البطاقة اأن يبادر فوراً اإلى اإ�ضعار ال�ضركة خطيًا عند تغييرعنوان عمله و/اأو مكتبه و/اأو �ضكنه واأرقام هواتفه. كما ينبغي على ع�ضو البطاقة تزويد ال�ضركة   .6

بن�ضخ عن وثائق ال�ضخ�ضية عند التجديد اأو التغيير ـ كجواز ال�ضفر والبطاقة ال�ضكانية والبطاقة المدنية، اإلخ، حالما تطراأ تعديالت على اأي منها.

اإذا دفع ع�ضو البطاقة لل�ضركة اأي مبلغ يزيد عن الر�ضيد الجديد للبطاقة، تحتفظ ال�ضركة بحقها، وح�ضبما تراه منا�ضبًا، بالتحقق من الأ�ضباب التي اأدت اإلى الفائ�ش في ت�ضديد   .7

المدفوعات، واأن تتخذ قراراً بالتالي بمعالجة هذه المدفوعات اأو الإمتناع عن ذلك واأن تعيد المدفوعات اإلى ع�ضو البطاقة.

خدمات الموؤ�ش�شات المالية : )تنطبق على البطاقات التي تحكمها ترتيبات القيد المدين المبا�شر مع الموؤ�ش�شات الم�شاركة(  7

ل تخ�ضع الترتيبات الإئتمانية وغيرها من خدمات الموؤ�ض�ضات المالية لأحكام هذه الإتفاقية. فهي تخ�ضع لترتيبات منف�ضلة بين ع�ضو البطاقة والموؤ�ض�ضة المالية. اأ( 

تعتبر الموؤ�ض�ضة المالية التي يتعامل ع�ضو البطاقة من خاللها م�ضوؤولة كليًا على خط الإئتمان الذي تقدمه لع�ضو البطاقة. واإذا قررت الموؤ�ض�ضة المالية اأن تعلقه اأو تخف�ضه  ب( 

فاإن لل�ضركة بمح�ش اإرادتها اأن ت�ضتمر بال�ضماح لع�ضو البطاقة باإ�ضتعمال البطاقة المذكورة اأو اإ�ضتبدالها ببطاقة اأخرى من بطاقات اأمريكان اإك�ضبري�ش اأو اأن تلغي ح�ضاب 

ع�ضو البطاقة.



الـ ® Membership Rewards : )حيثما كان البرنامج مطبقًا(  8

ل ينتهي �ضريان مفعول نقاط الـ Membership Rewards طالما اأن ع�ضو البطاقة يحافظ على ح�ضاب الـ Membership Rewards من خالل بطاقة موؤهلة وم�ضجلة.  .1

ل يوجد حد لعدد النقاط التي يمكن اأن يك�ضبها ع�ضو البطاقة.   .2

يتم ترحيل النقاط المتراكمة في اأي �ضنة من �ضنوات التعاقد في التاريخ الذي ي�ضادف اإنق�ضاء عام من تاريخ الإدراج ، ب�ضرط اإلتزام ع�ضو البطاقة بكل ال�ضروط الأخرى التي   .3

ت�ضعها ال�ضركة. 

ل تعتبر النقاط المتراكمة في اأي ح�ضاب ملكًا لع�ضو البطاقة ول يحق له تحويلها اأو اإ�ضتعادتها نقداً.  .4

تحتفظ ال�ضركة بحق اإ�ضافة اأو تغيير �ضروط واأحكام برنامج الـ Membership Rewards )البرنامج( في اأي وقت. ويعني ذلك على �ضبيل المثال اأّن لل�ضركة الحق في تغيير   .5

عدد النقاط المكت�ضبة لالإنفاق، اأو عدد النقاط الالزمة لإ�ضتحقاق المكافاآت، واأن تفر�ش حدوداً عليا، اأو ر�ضومًا على اإكت�ضاب النقاط، اأو اإ�ضتردادها واأن تفر�ش، اأو تزيد الر�ضوم 

ال�ضنوية وغيرها اأو اأن تلغي المكافاآت. كما تحتفظ ال�ضركة اأي�ضًا بحقها في اإنهاء البرنامج بموجب اإ�ضعار مدته ثالثة اأ�ضهر. وفي مدة اإ�ضعار الثالثة الأ�ضهر يحق لل�ضركة تغيير 

اأو اإلغاء بع�ش اأو جميع المكافاآت المطبقة في حينها. وينتهي حق ع�ضو البطاقة في ك�ضب النقاط واإ�ضترداد النقاط المتراكمة بعد ثالثة اأ�ضهر من تقديم ال�ضركة لهذا الإ�ضعار.

اإذا كان ح�ضاب البطاقة قد تجاوز فترة الإ�ضتحقاق اأو في و�ضعية تاأخر عن ال�ضداد اأو لم يكن في و�ضعية �ضليمة )بما في ذلك الوفاة والإفال�ش اأو الإع�ضار اأو التاأخر عن �ضداد   .6

الم�ضتحقات اأو الإلغاء اأو غير ذلك( ف�ضيتم اإلغاء ت�ضجيل ع�ضو البطاقة في البرنامج و�ضتعتبر نقاط الـ Membership Rewards المتراكمة على الح�ضاب المذكور لغية.

�ضروط واأحكام اأخرى ممكن اأن تطبق.  .7

الإ�شتف�شارات :  9

اإن كان لدى ع�ضو البطاقة اأية اإ�ضتف�ضارات حول اأي من النفقات اأو ال�ضفقات التي تظهر في اأي من ك�ضوف ح�ضابه، فعلى ع�ضو البطاقة اأن يت�ضل بال�ضركة في الحال، وفي   .1

جميع الأحوال قبل 90 يومًا من تاريخ قيد تلك النفقة اأو ال�ضفقة على ك�ضف الح�ضاب. واإذا لم يقم ع�ضو البطاقة باإ�ضعار ال�ضركة حول اأية اإ�ضتف�ضارات اأو منازعات خالل الـ 

90 يومًا تلك، عندئذ يوافق ع�ضو البطاقة ويقر بحقيقة و�ضحة ودقة كافة التكاليف والنفقات وال�ضفقات التي تظهر في ك�ضف الح�ضاب ويتنازل عن اأي حق في الإعترا�ش اأو 

المنازعة اأو الطعن باأية و�ضيلة قانونية في اأي من هذه النفقات اأو ال�ضفقات او المبالغ و�ضتفتر�ش ال�ضركة باأن كافة النفقات وال�ضفقات �ضحيحة ودقيقة وموافق عليها من 

قبل ع�ضو البطاقة بمرور الزمن وهو مدة الـ 90 يومًا.

لن تتحمل ال�ضركة م�ضوؤولية ال�ضلع والخدمات المدفوعة الم�ضار اإليها قيمتها بموجب البطاقة. بمجرد قيام ع�ضو البطاقة بدفع قيمة هذه ال�ضلع والخدمات با�ضتخدام بطاقته ل   .2

يجوز له اأن يقوم بعد ذلك باإلغاء اأية نفقة اأو �ضفقة بدون موافقة موؤ�ض�ضة الخدمة التي اإ�ضترى منها ال�ضلعة اأو الخدمة. واإن اأي نزاع يتعلق بجودة اأو ت�ضليم ال�ضلع اأو الخدمات 

اأو غير ذلك ينبغي ت�ضويته مبا�ضرة مع موؤ�ض�ضة الخدمة المعنية، ولن يكون لل�ضركة اأي تدخل مبا�ضر اأو غير مبا�ضر في اأي من هذه المنازعات. وحتى لو حدثت تلك المنازعات 

فينبغي على ع�ضو البطاقة في كل الظروف اأن يدفع كامل الر�ضيد الم�ضتحق اأو على الأقل الحد الأدنى للمبلغ الم�ضتحق كما يظهر في ك�ضف ح�ضابه ال�ضهري. فاإذا لم تتم 

الموافقة على ت�ضوية هذا النزاع من قبل موؤ�ض�ضة الخدمة، عندئذ ينبغي على ع�ضو البطاقة تحمل قيمة ال�ضفقة وعدم رف�ش دفع قيمة اأي نفقة اأو �ضفقة قيدت على ح�ضاب 

البطاقة ب�ضبب ذلك النزاع اأو ب�ضبب عدم الر�ضا عن ال�ضلع اأو اأي اأمر اآخر له عالقة بال�ضلع اأو الخدمات المدفوعة قيمتها بالبطاقة.

�ضتقوم ال�ضركة بمح�ش اإختيارها باإثارة اإ�ضتف�ضار بالنيابة عن ع�ضو البطاقة لدى موؤ�ض�ضة الخدمة والح�ضول على الوثائق الثبوتية ذات العالقة باأي من النفقات المتنازع   .3

ب�ضاأنها. وتحتفظ ال�ضركة بحقها في قيد قيمة ر�ضوم التحقيق المبينة في جدول الر�ضوم والتكاليف على ح�ضاب ع�ضو البطاقة والتي تمثل التكاليف التي تتكبدها ال�ضركة 

اأثناء قيامها باإجراء التحقيق حول ال�ضفقة المتنازع عليها. ومع ذلك، اإذا ما ك�ضف التحقيق باأن ال�ضفقة المتنازع ب�ضاأنها ل عالقة لها بع�ضو البطاقة باأي حال، فاإن ال�ضركة 

�ضتقيد بطاقة ع�ضو البطاقة قيمة ال�ضفقة المتنازعة ب�ضاأنها ولن تقيد ر�ضوم التحقيق. و�ضتبذل ال�ضركة بنية ح�ضنة جهوداً معقولة لت�ضوية النزاع الذي يثيره ع�ضو البطاقة. 

ويكون ع�ضو البطاقة م�ضوؤوًل عن جميع التكاليف المترتبة على جمع الم�ضتحقات بما فيها الأتعاب القانونية واأتعاب الوكالت الخارجية.

بناء على طلب ع�ضو البطاقة فاإن ال�ضركة �ضتزود ع�ضو البطاقة بن�ضخ من ك�ضف الح�ضاب ال�ضهري اإذا ما كان اإ�ضتخراجها من �ضجالت ال�ضركة �ضهاًل وقت الطلب، ولن تفر�ش اأية   .4

ر�ضوم على ك�ضوف الأ�ضهر الثالثة الأولى ال�ضابقة للطلب. ومع ذلك فاإن هناك ر�ضومًا مبينة في جدول الر�ضوم والتكاليف و�ضيجري فر�ضها مقابل ن�ضخ ك�ضوف الح�ضاب التي 

تغطي مدة اأطول من مدة الأ�ضهر الثالثة ال�ضابقة للطلب.

اإنهاء هذه �لإتفاقية :  10

يمكن لع�ضو البطاقة في اأي وقت من الأوقات اأن يختار اإنهاء هذه الإتفاقية وذلك بالتخلي لل�ضركة عن جميع البطاقات ال�ضادرة باإ�ضم ع�ضو البطاقة واأي ع�ضو بطاقة تابعة   .1

والتقدم لل�ضركة بخطاب يطلب فيه اإنهاء هذه الإتفاقية واإلغاء جميع البطاقات والخدمات المقترنة بها. ومع ذلك فلن تنتهي الإتفاقية ولن توافق ال�ضركة على اإنهائها ما لم 

ت�ضتلم ال�ضركة جميع البطاقات ويدفع ع�ضو البطاقة كامل المبالغ الم�ضتحقة على ح�ضابه والتي �ضت�ضبح واجبة الدفع فور الإنهاء. ويمكن لع�ضو البطاقة اأن يلغي اأي بطاقة 

تابعة من خالل اإ�ضعار ال�ضركة بهذا الأمر خطيًا. وعلى الرغم من ذلك ف�ضيبقى ع�ضو البطاقة م�ضوؤوًل عن جميع ال�ضفقات التي يجريها ع�ضو البطاقة التابعة حتى يتم ت�ضليم 

البطاقة اإلى ال�ضركة مقطوعة من المنت�ضف. وحالما يدفع ر�ضوم الع�ضوية ال�ضنوي فاإنه ل يعاد اإلى ع�ضو البطاقة، كليًا اأو جزئيًا، وتحت اأية ظروف.

يحق لل�ضركة اأن تقوم في اأي وقت من الأوقات باإنهاء هذه الإتفاقية لل�ضرورة فوراً دون اإبداء اأية اأ�ضباب لالإنهاء. كما يحق لل�ضركة اأن تلغي البطاقة نتيجة اإ�ضاءة ا�ضتعمالها   .2

اأو ب�ضبب خرق هذه الإتفاقية من قبل ع�ضو البطاقة. وفي جميع هذه الأحوال لن تتحمل ال�ضركة الم�ضوؤولية عن اأية اأ�ضرار تن�ضاأ جراء هذا الإنهاء، ولن يكون لع�ضو البطاقة 

الحق اأن ي�ضترد قيمة الر�ضوم ال�ضنوية اأو اأي جزء منها. وعند اإنتهاء هذه الإتفاقية اأو اإلغاء البطاقة لأي �ضبب من الأ�ضباب فاإن كافة المبالغ المقيدة على ح�ضاب البطاقة 

�ضوف ت�ضتحق وت�ضبح واجبة الت�ضديد فوراً. ويجب على ع�ضو البطاقة اأن يدفع كامل المبلغ الم�ضتحق على ح�ضاب البطاقة وال�ضفقات التي تم قيد قيمتها على ح�ضاب البطاقة 

اأو التي تظهر في ك�ضف الح�ضاب و�ضوف يكون م�ضوؤوًل عن كافة المبالغ الأخرى التي ت�ضمل ال�ضفقات وال�ضحوبات النقدية والفائدة وغيرها من الر�ضوم و التكاليف الأخرى 

التي لم تقيد بعد على ح�ضاب البطاقة اأو لم تظهر في ك�ضف الح�ضاب.

ل يجوز لع�ضو البطاقة اأن ي�ضتعمل البطاقة بعد تاريخ اإلغائها اأو اإنتهاء �ضالحيتها اأو بعد اإنهاء هذه الإتفاقية. وباإ�ضتثناء ما تن�ش عليه المادة 14 من هذه الإتفاقية فاإن   .3

جميع النفقات التي تن�ضاأ عن اإ�ضتعمال البطاقة من قبل ع�ضو البطاقة اأو ب�ضبب اأي اإ�ضتعمال غير مفو�ش �ضيتم قيده على ح�ضاب البطاقة و�ضيكون ع�ضو البطاقة م�ضوؤوًل 

ب�ضورة كاملة عن تلك النفقات.

يمكن لل�ضركة اأن تدرج اأي بطاقة في ن�ضرة البطاقات الملغاة اأو اأن تقوم باإعالم موؤ�ض�ضات الخدمة بواقعة ذلك الإلغاء. واإذا ما طلبت موؤ�ض�ضة الخدمة من ع�ضو البطاقة اأن يعيد   .4

اأو يتخلى عن بطاقة ملغاة اأو منتهية المفعول، فعلى ع�ضو البطاقة اأن ي�ضتجيب حاًل لذلك الطلب.

تجديد البطاقة :  11

يفو�ش ع�ضو البطاقة ال�ضركة بالقيام، وب�ضورة دورية، بتجديد البطاقة قبل انتهاء �ضالحيتها.  .1



ما لم يتم اإنهاء هذه الإتفاقية يمكن لل�ضركة اأن تقوم باإ�ضدار بطاقات بديلة للبطاقات المفقودة اأو الم�ضروقة. وهذه البطاقات البديلة ت�ضري عليها اأحكام اإتفاقية ع�ضوية   .2

البطاقة هذه وتعديالتها من حين لآخر.

يرجع تجديد البطاقة اأو عدم تجديدها اإلى اإرادة ال�ضركة المح�ضة.  .3

الوفاة اأو الإفال�س :  12

اإذا توفي ع�ضو البطاقة ف�ضتقوم ال�ضركة باإلغاء البطاقة وتطلب دفع مجمل المبالغ الم�ضتحقة فوراً عبر كافة الو�ضائل المتاحة. واإذا ما حكم على ع�ضو البطاقة بالإفال�ش اأو   

الإع�ضار فقد تقوم ال�ضركة بمح�ش اإختيارها المطلق باإلغاء اأو �ضحب البطاقة اأو اأية بطاقات تابعة اأو تحدد اأو تقيد اإ�ضتعمال تلك البطاقات بالإ�ضافة اإلى اأي حقوق اأخرى قد 

تكون متاحة قانونًا لل�ضركة في تلك الظروف. قد تلغي ال�ضركة اأو تنهي كافة الت�ضهيالت الإئتمانية بما في ذلك دفع الحد الأدنى للر�ضيد الم�ضتحق وتطلب من ع�ضو البطاقة 

اأن يقوم فوراً بت�ضديد كامل الر�ضيد الم�ضتحق على ح�ضاب بطاقته حتى واإن كانت تلك المبالغ قد �ضبق تاأجيل دفعها.

حماية البطاقة ورقم التعريف ال�شخ�شي :  13

ينبغي على ع�ضو البطاقة اأن يحر�ش دوامًا على البطاقة ورقم التعريف ال�ضخ�ضي )اأرقام التعريف ال�ضخ�ضية( واأن يبذل العناية الالزمة للتاأكد من اأن البطاقة في مو�ضع اأمين   

واأن يمنع جميع الأطراف الأخرى من اإ�ضتعمال البطاقة او الإطالع على رقم التعريف ال�ضخ�ضي. ويبنغي عليه حفظ رقم التعريف ال�ضخ�ضي بطريقة �ضرية واآمنة. ول ينبغي قيد 

رقم التعريف ال�ضخ�ضي على البطاقة نف�ضها اأو على اأي �ضيء اآخر يحفظ عادة معها. ولمزيد من الحر�ش ينبغي عدم كتابة رقم التعريف ال�ضخ�ضي في اأي مكان دون تمويه.

البطاقات المفقودة اأو الم�شروقة اأو التالفة :  14

اإذا فقد ع�ضو البطاقة بطاقته اأو اإذا تلفت البطاقة اأو �ضرقت اأو اإذا اأ�ضبح رقم التعريف ال�ضخ�ضي معروفًا لأية اأطراف اأخرى، فعلى ع�ضو البطاقة اأن يبادر فوراً اإلى اإبالغ   

ال�ضركة هاتفيًا �ضرط اأن يعقب ذلك تاأكيداً خطيًا بموجب خطاب يرفعه اإلى ال�ضركة خالل مدة 3 اأيام من تاريخ اإبالغ ال�ضركة بالهاتف. جميع الإ�ضعارات الموجهة بموجب هذه 

المادة يجب اأن تر�ضل على العنوان التالي :

اأميك�ش )ال�ضرق الأو�ضط( �ش. م. ب. )مقفلة(، �ش.ب: 5990، المنامة، مملكة البحرين. اأو على رقم الفاك�ش : 557855 17 )973+(.  

ولإبالغ ال�ضركة هاتفيًا يرجى الإت�ضال بالرقم المبين في دليل المعلومات الإ�ضافية لع�ضو البطاقة.  

واإذا تم اإبالغ ال�ضركة بالطريقة المبينة اأعاله فاإن ع�ضو البطاقة لن يكون م�ضوؤوًل عن اأية نفقات تتم بموجب البطاقة من قبل الغير اإذا تم الإبالغ عن �ضرقة اأو فقدان البطاقة.   

ومع ذلك �ضيبقى ع�ضو البطاقة م�ضوؤوًل بالكامل عن جميع ال�ضفقات غير المرخ�ضة بما فيها ال�ضحوبات النقدية حتى واإن كانت قد تمت من قبل الغير اإذا ما كان الغير قد 

حاز على البطاقة اأو اأية بطاقات تابعة اأو رقم التعريف ال�ضخ�ضي بعلم اأو اإذن اأو بموافقة ع�ضو البطاقة اأو غير ذلك من الت�ضرفات الم�ضابهة ال�ضادرة عنه اأو عن اأي ع�ضو 

بطاقة تابعة اأو ب�ضبب اإهمال ع�ضو البطاقة اأو اأي ع�ضو بطاقة تابعة. واإذا تم العثور على البطاقة بعد الإبالغ عن فقدها اأو �ضرقتها، فعلى ع�ضو البطاقة األ ي�ضتعمل هذه 

البطاقة اأو اأن يحاول ا�ضتعمالها، عليه اأن يبادر فوراً باإبالغ ال�ضركة التي �ضتقوم بدورها باتخاذ الإجراء المالئم.

ال�شفقات الإحتيالية :  15

اإذا اقترف ع�ضو البطاقة اأو اأي من اأع�ضاء البطاقة التابعة اأو حاول اقتراف اأية �ضفقة اإحتيالية مهما كانت طبيعتها ح�ضبما تقررها ال�ضركة فلل�ضركة الحق في اإلغاء البطاقة   .1

فوراً بالإ�ضافة اإلى اأي اإجراء قانوني اآخر متاح. و�ضيلتزم ع�ضو البطاقة بكافة المبالغ والأ�ضرار مهما كانت طبيعتها التي تلحق بال�ضركة اأو بموؤ�ض�ضات الخدمة اأو بالغير 

ومما ينجم عن ت�ضرفاته الإحتيالية. ولل�ضركة الحق كما تفو�ش بموجبه باأن ترفع ال�ضكاوى والتقارير بالنيابة عن ع�ضو البطاقة واأن تقدم المعلومات عن البطاقة وعن 

الح�ضاب وعن ال�ضفقة اإلى اأية جهة اإدارية اأو هيئة حكومية واأن ت�ضارك في اأي تحقيق يتعلق بالإحتيال.

اإذا اإ�ضتخدم ع�ضو البطاقة بطاقته طبقًا لأحكام هذه الإتفاقية ليدفع قيمة ال�ضلع والخدمات المقدمة على �ضبكة الإنترنيت وعلى المواقع التي تعر�ش �ضعار �ضمان الحماية   .2

من الإحتيال على ال�ضبكة لن يكون ع�ضو البطاقة ملزمًا فيما يتعلق باأي �ضفقة اإحتيالية غير مرخ�ضة تتم بموجب بطاقته اإل اإذا لم يقم باإبالغ ال�ضركة عن تلك ال�ضفقة 

الإحتيالية قبل تاريخ الإ�ضتحقاق المبين في ك�ضف الح�ضاب الذي تظهر فيه ال�ضفقة الإحتيالية.

الم�شوؤولية والتعوي�شات :  16

لن تتحمل ال�ضركة م�ضوؤولية رف�ش موؤ�ض�ضة الخدمة قبول البطاقة لديها اأو عدم قبول البطاقة في ال�ضراف الآلي لأي �ضبب كان. اإذا وافقت موؤ�ض�ضة الخدمة على تعوي�ش ع�ضو   .1

البطاقة عن قيمة اأية نفقة عندئذ فقط تقوم ال�ضركة باإدخال قيد دائن في ح�ضاب البطاقة. واإذا ما اإ�ضتلمت ال�ضركة تاأكيداً منا�ضب بالتعوي�ش من موؤ�ض�ضة الخدمة، لن تكون 

ال�ضركة م�ضوؤولة باأي حال من الأحوال عن ال�ضلع والخدمات المقدمة لع�ضو البطاقة.

ما لم ي�ضترط �ضراحة على عك�ش ذلك، تكون ال�ضركة م�ضوؤولة فقط عن ال�ضفقات المدرجة في ك�ضف ح�ضاب ع�ضو البطاقة اإذا ما اأ�ضيء اإ�ضتعمال البطاقة قبل اإ�ضتالم ع�ضو   .2

البطاقة لها.

�ضترد ال�ضركة فقط المبالغ المقيدة خطاأً على ح�ضاب البطاقة واأية فوائد ترتبت على تلك المبالغ. وفي جميع الظروف �ضيكون ع�ضو البطاقة م�ضئوًل عن جميع المبالغ   .3

والأ�ضرار الناجمة عن �ضلوك ع�ضو البطاقة اأو اأي ع�ضو بطاقة تابعة فيما يقترفه اأو يحاول اإقترافه من اإحتيال.

حيثما يقت�ضي الأمر وخ�ضو�ضًا في اأي من الظروف المدرجة في المواد 14 و15 و16 من هذه الإتفاقية، يوافق ع�ضو البطاقة وكل ع�ضو بطاقة تابعة على التعاون وبذل   .4

اأق�ضى الجهد في الم�ضاعدة في اأي تحقيق قد ترغب ال�ضركة باإجرائه.

لن تكون ال�ضركة م�ضوؤولة باأي حال من الأحوال عن اأية مبالغ اأو مطالبات اأو اأ�ضرار مهما كانت طبيعتها مما تن�ضاأ عن اأي من: 1( عدم قبول البطاقة اأو الطريقة التي قبلت اأو   .5

رف�ضت فيها البطاقة. 2( عجز ال�ضركة عن تنفيذ التزاماتها بموجب هذه الإتفاقية مما ين�ضاأ عن خلل فني من اأي نوع بما في ذلك خلل في الأنظمة الآلية والمعلومات ومعالجة 

البيانات والمنازعات ال�ضناعية اأو اأية حادثة اأخرى تخرج عن �ضيطرة ال�ضركة. 3( الأ�ضرار غير المبا�ضرة والخا�ضة والإ�ضتتباعية النا�ضئة عن اأي �ضبب بموجب هذه الإتفاقية.

ُي�ضاأل ع�ضو البطاقة واأي ع�ضو بطاقة تابعة منفردين وكٌل مجتمعين عن كافة المبالغ التي ت�ضتحق في ك�ضف الح�ضاب بما في ذلك النفقات التي تتم بموجب البطاقة اأو اأية   .6

بطاقة تابعة.

تغيير �لإتفاقية :  17

تملك ال�ضركة الحق في جميع الأوقات وبمح�ش اإرادتها المنفردة ـ وما لم يحظر القانون المطبق ذلك ـ حق تغيير جميع اأو بع�ش اأحكام هذه الإتفاقية بما في ذلك مبالغ   .1

الر�ضوم والتكاليف ومعدلت الفائدة المطبقة على البطاقة اأو ح�ضاب البطاقة. و�ضتقوم ال�ضركة باإ�ضعار ع�ضو البطاقة باأية تغييرات �ضواء خطيًا اأو عبر البريد الإلكتروني اأو 

بن�ضر التغييرات باأية و�ضيلة اأو باأية و�ضائل مالئمة اأخرى وذلك لغاية علم ع�ضو البطاقة فقط. ما لم تقرر ال�ضركة باأن تكون التغييرات ذات اأثر فوري اأو خالف ذلك، فاإن جميع 

التغييرات ت�ضبح نافذة المفعول وملزمة بعد مرور 15 يومًا اإعتباراً من تاريخ ن�ضر اأو اإبالغ التغيرات. اإن الموافقة النهائية و الكاملة لع�ضو البطاقة على اأي من التغييرات 



�ضوف تعتبر مفتر�ضة حكمًا بعد مرور مدة الـ 15 يومًا المذكورة اأو اأي مدة اأخرى تقررها ال�ضركة. وبغ�ش النظر عن الأحكام ال�ضالفة الذكر فاإن ا�ضتعمال البطاقة بعد ن�ضر 

اأية تغييرات اأو الإبالغ عنها يعتبر تاأكيداً لموافقة ع�ضو البطاقة النهائية والكاملة على تلك التغييرات. فاإن لم يوافق ع�ضو البطاقة على اأي من التغييرات فينبغي على ع�ضو 

البطاقة اإعادة البطاقة وكافة البطاقات التابعة لل�ضركة مقطوعة من الن�ضف مرفقة بطلب خطي باإلغاء هذه الإتفاقية خالل فترة 15 يومًا من تاريخ اإ�ضعار التغيير.

لل�ضركة الحق الكامل باأن تقرر عدم ممار�ضة اأي من حقوقها الواردة في هذه الإتفاقية بما فيها حق فر�ش المبلغ الكلي لأي من النفقات، دون اأن تتنازل عن هذا الحق. واإن   .2

اأي تنازل عن حقوق ال�ضركة ينبغي اأن يكون خطيًا ومذياًل بتوقيع ال�ضركة. وباإ�ضتثناء ما توافق عليه ال�ضركة خطيًا لن تتنازل ال�ضركة عن اأي من الحقوق في حال: اأ( قبلت 

ال�ضركة ال�ضداد المتاأخر اأو الجزئي، ب( قبلت �ضيكًا اأو اأي و�ضيلة دفع موؤ�ضرة بعبارة ''مدفوع بالكامل'' اأو م�ضفوعة ب�ضروط ومحددات اأخرى، ت( تمديد تاريخ ا�ضتحقاق اأي 

مدفوعات م�ضتحقة بموجب هذه الإتفاقية، ث( الإفراج عن اأي �ضمانة اأو اإبراء اأي �ضخ�ش م�ضوؤول عن التزامات ع�ضو البطاقة بموجب هذه التفاقية.

حوالة الحق :  18

لل�ضركة في جميع الأوقات الحق باأن تقوم بتحويل حقها اأو تحويل جميع اأو جزء من حقوقها اأو م�ضالحها اأو اإلتزاماتها بموجب هذه الإتفاقية اإلى اأي من �ضركاتها ال�ضقيقة   

اأو المالكة اأو فروعها اأو �ضركاء اأعمالها اأو الغير، و�ضيكون لل�ضركة الحق في تحويل اأو تاأمين اأو بيع اأو رهن اأو اأن ت�ضع كتاأمين كل اأو بع�ش من الم�ضتحقات على ح�ضاب 

البطاقة. وي�ضادق ع�ضو البطاقة على هذه الت�ضرفات مقدمًا ويوافق عليها.

الخ�شو�شية والقانون المطبق :  19

يوافق ع�ضو البطاقة على اأن يمتثل لجميع اأنظمة رقابة ال�ضرف ال�ضاريه المفعول والتي ت�ضدر من حين لآخر.  .1

هذه الإتفاقية وتنفيذها و�ضياغة اأحكامها وجميع الأمور التي تن�ضاأ ب�ضبب البطاقة اأو اإ�ضدار اأو اإ�ضتعمال البطاقة تخ�ضع جميعها لقوانين مملكة البحرين ويعود لالإخت�ضا�ش   .2

الق�ضائي لمحاكم مملكة البحرين الف�ضل في جميع المنازعات اأو الأمور التي تن�ضاأ فيما يتعلق بهذه الإتفاقية اأو البطاقة اأو غيرها من الأمور ذات العالقة. يوافق ع�ضو 

البطاقة على اإمكانية قيام ال�ضركة بمبا�ضرة الدعاوى اأو القيام بغيرها من الإجراءات القانونية في اأي اإخت�ضا�ش ق�ضائي يقيم فيه ع�ضو البطاقة اأو يقطنه من حين لآخر 

ويوافق على الخ�ضوع لذلك الإخت�ضا�ش الق�ضائي.

قد ل يكون ممكنًا لل�ضركة اأن تحتفظ  بن�ضخ اأ�ضلية لجميع الم�ضتندات والإي�ضالت وقيود ال�ضفقات وغيرها من الوثائق الأخرى الموقعة من قبل ع�ضو البطاقة فيما يتعلق   .3

باإ�ضتعمال البطاقة. اإن من �ضيا�ضة ال�ضركة الإحتفاظ بهذه الوثائق بالت�ضوير الم�ضغر بالميكروفيلم اأو بو�ضيلة اإلكترونية. وتبعًا لذلك يوافق ع�ضو البطاقة بموجبه باأن مثل 

هذا الميكروفيلم اأو القيد الإلكتروني اأو المعلومات التي تحتفظ بها ال�ضركة باأي �ضكل من الأ�ضكال اأو اأي ن�ضخ اأو �ضور عنها حتى ولو لم تكن موقعة باأنها حقيقية وكاملة 

ودقيقة وتعتبر دلياًل نهائيًا وقطعيًا و �ضالحًا لتقديمه كبينة لإثبات اأية حقيقة اأو اأمر اأمام المحكمة �ضواء فيما يتعلق بالح�ضاب اأو باأية �ضفقة اأو نفقة ويتخلى عن اأي حق 

بالإعترا�ش اأو المنازعة اأو الطعن بهذه البينة باأي �ضكل من الأ�ضكال، ويوافق ع�ضو البطاقة باأن اأية بينة كهذه يمكن ا�ضتعمالها في اأية اإجراءات للتحقق من �ضحة توقيعه.

يحق لل�ضركة ما يلي :  .4

اإف�ضاء معلومات عن ع�ضو البطاقة وح�ضاب بطاقته والنفقات الخا�ضة بح�ضاب بطاقته )والتي قد ت�ضمل تفا�ضيل ال�ضلع و/اأو الخدمات التي الم�ضتراة( �ضمن �ضركات  اأ(   

مجموعة اأمريكان اإك�ضبري�ش العالمية )وي�ضمل ذلك الغير وغيرهم من المنظمات الم�ضدرة للبطاقات اأو التي تقدم خدمات عالقة بهذا ال�ضاأن( اإلى اأطراف اأخرى غيرهم 

ممن تظهر اأ�ضماوؤهم و�ضعاراتهم على البطاقة الم�ضدرة ولع�ضو البطاقة ولأية جهة مرخ�ضة من قبل ع�ضو البطاقة ولمن يتولوا اأعمالنا لممولينا والمنظمات التي تقبل 

البطاقة لدفع قيمة ال�ضلع والخدمات الم�ضتراة من قبل ع�ضو البطاقة والح�ضول على بع�ش المعلومات من تلك الأطراف من اأجل اإدارة  وخدمة ح�ضاب البطاقة ومعالجة 

وتح�ضيل النفقات التي تتم بموجبها واإدارة اأية فوائد اأو برامج تاأمينية مما يكون ع�ضو البطاقة من�ضمًا اإليها. وعندما ي�ضتري ع�ضو البطاقة ال�ضلع اأو الخدمات بالنيابة 

عن اأحد من الغير يوؤكد ع�ضو البطاقة باأنه قد ح�ضل على موافقة ذلك الغير لإف�ضاء معلوماته اإلى مجموعة �ضركات اأمريكان اإك�ضبري�ش العالمية من اأجل تلك الأغرا�ش.

اإ�ضـتعـمال المعـلومات المتعـلقة بـع�ضو البطـاقة وبكيفـية اإ�ضتعـماله لح�ضاب البطـاقة )ما لم يطـلب من ال�ضـركة الكـف عن ذلك( لإنتـاج قـوائم بهـدف اإ�ضـتعمالها �ضمن  ب(   

مجموعة �ضركات اأمريكان اإك�ضبري�ش العالمية )بما في ذلك الموؤ�ض�ضات الأخرى الم�ضدرة للبطاقة( وغيرها من ال�ضركات المنتقاة من اأجل اأن تقوم ال�ضركة اأو تلك ال�ضركات 

بتقديم عرو�ش لع�ضو البطاقة )بالبريد اأوالهاتف( للمنتجات اأو الخدمات التي قد تحوز على اإهتمام ع�ضو البطاقة. اإن المعلومات الم�ضتعملة في اإنتاج تلك القوائم 

يمكن الح�ضول عليها من ا�ضتمارة طلب الع�ضوية ومن المعلومات حول المكان الذي ت�ضتخدم فيها البطاقة وطبيعة النفقات التي يجريها ع�ضو البطاقة ببطاقته ومن 

الإ�ضتبيانات والبحوث )التي قد تتطلب الإت�ضال بع�ضو البطاقة هاتفيًا اأو بالبريد( ومن المعلومات التي يمكن الح�ضول عليها من الم�ضادر الخارجية الأخرى كالتجار 

والموؤ�ض�ضات الت�ضويقية.

تبادل المعلومات حول ع�ضو البطاقة وح�ضاب بطاقته مع وكالت المراجع الإئتمانية اأو ال�ضلطات التنظيمية واإعداد التقارير عن اأية �ضفقة اأو واقعة اأو م�ضاألة اأو حادثة  ت(   

تتعلق بالبطاقة اأو ع�ضو البطاقة اإلى ال�ضلطات التنظيمية و هذة المعلومات يمكن تداولها مع المنظمات الأخرى لدى تقديم الطلبات الم�ضتلمة من ع�ضو البطاقة اأو من 

قبل اأي من اأع�ضاء اأ�ضرته من اأجل الإئتمان اأو الت�ضهيالت الأخرى ومن اأجل منع الإحتيال واإقتفاء اأثر المدينين.

اإجراء التحريات عن الو�ضع الإئتماني في اأثناء وجود اأية مبالغ مدينة من قبل ع�ضو البطاقة في ح�ضاب بطاقته )بما في ذلك الإت�ضال ببنك ع�ضو البطاقة اأو الموؤ�ض�ضات  ث(   

المالية اأو مرجع موثق( وتقديم المعلومات الخا�ضة بع�ضو البطاقة وح�ضاب بطاقته اإلى وكالت التح�ضيل والمحامين لغر�ش تح�ضيل الديون الم�ضتحقة على ح�ضاب 

بطاقة ع�ضو البطاقة.

اإجراء المزيد من التحريات الإئتمانية وتحليل المعلومات حول ع�ضو البطاقة المقيدة والنفقات على ح�ضاب بطاقته للم�ضاعدة في اإدارة ح�ضاب بطاقة ع�ضو البطاقة  ج(   

وتفوي�ش النفقات فيه وتجنب الإحتيال.

مراقبة و/اأو ت�ضجيل اأية مكالمات هاتفية بين ال�ضركة وع�ضو البطاقة �ضواء ب�ضورة مبا�ضرة من قبل ال�ضركة اأو من قبل منظمات منتقاة من قبل ال�ضركة للوقوف على  ح(   

دليل على محتوى تلك الإت�ضالت للتاأكد من توفير م�ضتوى ثابت من الخدمات )بما في ذلك تدريب الموظفين( وتفعيل الح�ضاب.

القيام بكل ما ورد اأعاله �ضمن منطقة ال�ضرق الأو�ضط وخارجها. خ(   

القيام بكل ما ورد اأعاله  فيما يتعلق باأي من اأع�ضاء البطاقة التابعة في ح�ضاب البطاقة، واإن قام ع�ضو البطاقة بموافقته على اإ�ضدار البطاقة التابعة، يوؤكد  بموجبة  د(   

باأنه قد ح�ضل على موافقة ع�ضو البطاقة التابعة على تقديم المعلومات الخا�ضة به اإلى مجموعة اأمريكان اإك�ضبري�ش العالمية ومعالجة المعلومات من اأجل الغر�ش 

المبين اأعاله.

اإذا كان ع�ضو البطاقة يعتقد باأن اأية معلومات تحتفظ بها ال�ضركة عنه غير �ضحيحة اأو غير كاملة فينبغي على ع�ضو البطاقة اأن يكتب دون تاأخير اإلى :  .5
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