بـــطـــاقــــــات �أمــــــريــكــــــان �إكـــ�ســــبــريـــ�س® الإئــتــــمــانـــيــة

الــ�شـــروط والأحـــــــكــام

�أطراف الإتفاقية
�إن �أطراف �إتفاقية الع�ضوية هذه (''الإتفاقية'') هم �أميك�س (ال�شرق الأو�سط) �ش.م.ب( .مقفلة) (''ال�شركة'') وع�ضو البطاقة الذي يظهر �إ�سمه على البطاقة (''ع�ضو البطاقة'') .يرجى قراءة
هذه الإتفاقية بتمعن نظراً لأن �إ�ستخدام البطاقة يخ�ضع ل�شروط و�أحكام الإتفاقية .ي�سري مفعول هذه الإتفاقية وت�صبح ملزمة لدى القبول ب�إ�ستالم البطاقة �أو الح�ضور لإ�ستالمها
�أو بالتوقيع على الوجه الخلفي للبطاقة �أو عند �أول �إ�ستعمال لها .هذه الإتفاقية ملحقة بجدول الر�سوم والتكاليف ال�سارية على ح�ساب البطاقة.

 1التعريف ( :ح�سب الترتيب الأبجدي)
''البطاقة'' �أو ''البطاقة الأ�سا�سية'' :

ـ	�أية بطاقة �إئتمان ت�صدرها ال�شركة لع�ضو البطاقة لإجراء العمليات على الح�ساب وت�شمل البطاقات الأ�سا�سية والتابعة والبديلة.

''البطاقة البديلة'' :

ـ البطاقة التي ت�صدر في حالة �ضياع البطاقة �أو �سرقتها �أو تلفها �أوعدم �إ�ستالمها.

''البطاقة التابعة'':

ـ	�أية بطاقة ت�صدر �إلى ع�ضو البطاقة التابعة.

''جدول الر�سوم والتكاليف'' :

ـ �صفحة منف�صلة توفرها ال�شركة لتقدم فيها تفا�صيل عن الر�سوم والتكاليف المطبقة على ح�ساب ع�ضو البطاقة .ويعتبر جدول
الر�سوم والتكاليف جزءاً ال يتجز أ� من هذه الإتفاقية ،ويحق لل�شركة تعديله في �أي وقت.

''حد الإئتمان'' :

ـ مجموع �أق�صى ر�صيد مدين الذي ت�سمح ال�شركة بتراكمه على ح�ساب البطاقة الأ�سا�سية �أو التابعة (�إذا ُوجدت).

''الح�ساب'':

ـ	�أي ح�ساب تفتحه ال�شركة ب�إ�سم ع�ضو البطاقة عند �إ�صدار بطاقة �أو �أكثر بموجب ال�شروط والأحكام.

''الر�صيد الجديد'' :

ـ	�إجمالي الر�صيد المدين الم�ستحق على ح�ساب البطاقة ل�صالح ال�شركة ح�سب ما تظهره �سجالت ال�شركة في تاريخ ك�شف الح�ساب.

''الرقم ال�شخ�صي'':

ـ رقم التعريف ال�شخ�صي المعطى لع�ضو البطاقة ال�ستخدامه مع البطاقة.

''ال�سحوبات النقدية'' �أو ''�إك�سبري�س كا�ش''
�أو ''خدمة ال�سحب النقدي'' :

ـ	�أية �سحوبات لمبالغ نقدية تتم ب�إ�ستخدام البطاقة والرقم ال�شخ�صي من خالل أ�لآت ال�صراف الآلي �أو ب�أية و�سائل �أخرى يجيزها
ع�ضو البطاقة.

''ال�شركة'' :

ـ	�أميك�س (ال�شرق الأو�سط) �ش.م.ب( .مقفلة) وخلفائها �أو مو�صيها �أو فروعها �أو �شركاتها ال�شقيقة �أو ال�شركة الأم.

''ال�صفقة'' :

ـ	�أية مدفوعات ي�ؤديها ع�ضو البطاقة �أو �أي مبالغ تقتطعها م�ؤ�س�سات الخدمات عن ال�سلع �أو الخدمات �أو حجوزات ال�سلع �أو الخدمات
عند �إ�ستخدام البطاقة (البطاقات) �أو الرقم ال�شخ�صي �أو ب�أي طريقة �أخرى بما فيها على �سبيل الذكر ال الح�صر :الأوامر البريدية �أو
الإلكترونية (عن طريق الإنترنيت) �أو الهاتفية �أو �أوامر الفاك�س �أو �أية و�سيلة �إت�صال �أخرى �أو الحجوزات المرخ�ص بها بغ�ض النظر
عن توقيع الطلب �أو الق�سيمة من قبل ع�ضو البطاقة.

''�صفقة غير مفو�ضة'' :

ـ	�أية �صفقة على البطاقة تجريها �أي �أطراف غير ع�ضو البطاقة بدون �إذنه �أو تفوي�ض منه.

''ع�ضو البطاقة'' �أو
''ع�ضو البطاقة الأ�سا�سية'' :

ـ ال�شخ�ص الذي ت�صدر البطاقة ب�إ�سمه ليقوم بقيد النفقات وال�سحوبات النقدية على الح�ساب والذي يعتبر المدين بالح�ساب.

''ع�ضو البطاقة التابعة'' :

ـ	�أي �شخ�ص غير ع�ضو البطاقة الأ�سا�سية الذي ت�صدر ب�إ�سمه بطاقة تابعة بناء على طلب ع�ضو البطاقة الأ�سا�سية.

''م�ؤ�س�سات الخدمة'' :

ـ الم�ؤ�س�سات التي تقدم ال�سلع والخدمات والتي تقبل البطاقة كو�سيلة لدفع قيمة الم�شتريات �أو حجوزات ال�سلع �أو الخدمات.

''التكاليف'':

ـ جميع المبالغ المقيدة على الح�ساب والمترتبة عن �إ�صدار �أو �إ�ستخدام البطاقة (البطاقات) وغيرها بموجب �أحكام و�شروط هذه
الإتفاقية والتي ت�شمل على �سبيل الذكر ال الح�صر� :صفقات البطاقة ،ر�سوم ال�سحوبات النقدية ،الر�سوم ،الم�صروفات ،الفائدة،
النفقات ،الأعباء القانونية وغيرها من الر�سوم الأخرى �أو الجزاءات النقدية.

'''الـ ®: ''Membership Rewards

ـ النقاط المكت�سبة عن كل �صفقة يجريها ع�ضو البطاقة ـ حيثما كان البرنامج مطبق ًا ـ وبموجب ال�شروط والأحكام.

''الـ : ''CASH BACK

ـ	�أي ح�سم على �شكل ن�سبة مئوية من �إجمالي قيمة الم�شتريات وال�سحوبات النقدية التي يجريها ع�ضو البطاقة يمكن �أن تدفعه
ال�شركة �إلى ع�ضو البطاقة حيثما كان البرنامج مطبق ًا وكما تن�ص عليه المادة  9من هذه الإتفاقية وجدول الر�سوم والتكاليف.

''ك�شف الح�ساب'' :

ويبين فيه التفا�صيل الخا�صة بالر�صيد الجديد
ـ ك�شف الح�ساب ال�شهري �أو الدوري الذي ت�صدره ال�شركة لع�ضو البطاقة الأ�سا�سي ّ
المترتب على ع�ضو البطاقة الأ�سا�سي وع�ضو (�أع�ضاء) البطاقة التابعة� ،إذا ُوجدوا ،وم�ستحق لح�ساب ال�شركة.

''ر�سوم الفوائد'' :

ـ الفوائد المحددة في جدول الر�سوم والتكاليف.

''ر�سوم ت�أخير ال�سداد'' :

ـ المبالغ المحددة في جدول الر�سوم والتكاليف ،والمترتبة على ع�ضو البطاقة.

''ر�سوم تجاوز
الحد الإئتماني الم�سموح به'' :

ـ المبالغ المحددة في جدول الر�سوم والتكاليف ،والمترتبة على ع�ضو البطاقة.

''تاريخ الإ�ستحقاق''
�أو ''تاريخ �إ�ستحقاق الدفع'' :

ـ التاريخ المبين في ك�شف الح�ساب الذي يجب �أن ت�سدد فيه مدفوعات الر�صيد الجديد �أو �أي ق�سط منه �أو حد المدفوعات الأدنى
الم�ستحق �إلى ال�شركة.

''حد المدفوعات الأدنى
الم�ستحق'' :

ـ المبلغ المبين في جدول الر�سوم والتكاليف ،والظاهر في ك�شف ح�ساب ع�ضو البطاقة والم�ستحق على ع�ضو البطاقة.

''ر�سوم ال�سحوبات النقدية'' :

ـ الر�سوم المبينة في جدول الر�سوم والتكاليف والم�ستحقة على ع�ضو البطاقة عن ال�سحوبات النقدية.

�	2إ�ستعمال البطاقة :
 .1ينبغي �أن يو ّقع ع�ضو البطاقة عليها بحبر جاف فور �إ�ستالمه لها (و�أن يحر�ص على �أن يقوم كل ع�ضو بطاقة تابعة بتوقيع بطاقته التابعة) .كما وينبغي على ع�ضو البطاقة
المحافظة عليها وحفظ �أي رقم تعريف �شخ�صي بطريقة �سرية و�آمنة وبمعزل عن البطاقة ،وعليه �أال يتجاوز حد الإئتمان (والذي تحدده ال�شركة من حين لآخر ويظهر في
ك�شف الح�ساب الخا�ص بع�ضو البطاقة) .و�إذا ما غيرت ال�شركة حد الإئتمان ف�سيتم �إعالم ع�ضو البطاقة بالحد الجديد بالأ�سلوب الذي تراه ال�شركة منا�سباً .وينبغي على ع�ضو
البطاقة �أال ي�ستعملها بعد �إنتهاء تاريخ �صالحيتها المطبوع عليها وكذلك بعد تلفها �أو �سحبها �أو �إلغائها.
 .2على الرغم من �أحقية ع�ضو البطاقة في �إ�ستعمال البطاقة ،تبقى البطاقة دوم ًا ملك ًا لل�شركة ،وينبغي على ع�ضو البطاقة �أن ي�سلمها فوراً بناء على �أي طلب يوجه �إليه من
ال�شركة �أو �أية م�ؤ�س�سة خدمة �أو �أي ممثل �آخر لل�شركة تبع ًا لتعليمات ال�شركة� .إن �أية م�ؤ�س�سة خدمة �أو �أي ممثل �آخر لل�شركة يمكن له وبمح�ض اختياره وتبع ًا لتعليمات ال�شركة،
�سحب البطاقة �أو حجزها �أو الإحتفاظ بها بالنيابة عن ال�شركة.
 .3يع ّد ع�ضو البطاقة ال�شخ�ص الوحيد المفو�ض ب�إ�ستعمالها للنفقات وال�سحوبات النقدية وللتعريف بنف�سه �أو لأي غر�ض �آخر .وينبغي على ع�ضو البطاقة (وكذلك �أع�ضاء البطاقة
التابعة) عدم تمكين �أي �أ�شخا�ص �آخرين من �إ�ستعمال البطاقة (البطاقات) �أو الرقم ال�شخ�صي (الأرقام ال�شخ�صية) وعلى ع�ضو البطاقة �أن يحفظ البطاقة من �إ�ساءة �إ�ستعمالها
من خالل �إبقائها تحت �إ�شرافه ال�شخ�صي في جميع الأوقات.
�	.4إذا �إ�ستعمل ع�ضو البطاقة بطاقته ل�شراء ال�سلع �أو الخدمات من م�ؤ�س�سة الخدمة ب�صورة متكررة ومتتالية (كالإ�شتراك في المجالت الدورية والقنوات التلفزيونية وما �شابه) �أو
بالتق�سيط �أو بالدفعات الدورية (كالت�أمين) ،ف�إن ع�ضو البطاقة يفو�ض ال�شركة ب�أن تدفع �أية �أق�ساط �أو دفعات متكررة �أو دورية بالنيابة عنه بناء على طلب م�ؤ�س�سة الخدمة
ويتعهد بت�سديد هذه المبالغ لل�شركة تبع ًا لذلك .ويتوجب على ع�ضو البطاقة �أن يعلم م�ؤ�س�سة الخدمة وال�شركة خطي ًا فيما �إذ رغب في وقف �أي من تلك الأق�ساط والدفعات
الدورية .ولن تكون ال�شركة م�س�ؤولة عن �أي �إخالل �أو �إلغاء �أو �إنهاء �أية ترتيبات �أو عالقات قانونية كبولي�صة الت�أمين مما ين� أش� عن عدم �إ�ستطاعة ال�شركة عن دفع الأق�ساط
ب�سبب عدم كفاية الحد الإئتماني في ح�ساب ع�ضو البطاقة .ولن تكون ال�شركة م�س�ؤولة عن �أية �أ�ضرار مهما كانت طبيعتها �إذا عجزت ال�شركة �أو ت�أخرت في دفع �أية تعوي�ضات
�أو �أق�ساط ت�أمين ب�سبب خلل فني �أو خط�أ �أو �أي �سبب �آخر يخرج عن �سيطرتها المعقولة.
	.5ال يجوز لمالكي م�ؤ�س�سات الخدمة ممن هم �أع�ضاء بطاقة �أو �أع�ضاء بطاقة تابعة �إ�ستعمال بطاقاتهم في م�ؤ�س�سات الخدمة الخا�صة بهم .ال يجوز لع�ضو البطاقة ا�ستخدام
البطاقة لتمويل �أي جزء من �أعماله التجارية �أو لتلبية احتياجات ر�أ�س المال العامل.
ُ .6ي�س�أل ع�ضو البطاقة عن كافة المبالغ التي ت�ستحق في ح�ساب بطاقته وعن جميع النفقات التي تتم بموجب بطاقته �أو �أي من البطاقات التابعة الأخرى ال�صادرة على ح�ساب
بطاقته .و ُي�س�أل ع�ضو (�أع�ضاء) البطاقة التابعة منفردين وك ٌل مجتمعين مع ع�ضو البطاقة عن كافة المبالغ المنفقة على ح�ساب البطاقة �أو على ح�ساب بطاقته التابعة.
	.7ال يجوز لع�ضو البطاقة �إ�ستعمال البطاقة ب�أي �شكل ل�سحب �أو الح�صول على المال في م�ؤ�س�سات الخدمة ،وال ينبغي �أن ي�ستعمل البطاقة �إال في �شراء ال�سلع �أو الخدمات.
	.8ال يجوز لع�ضو البطاقة �إ�ستعمال البطاقة لت�سديد قيم م�شتريات ال�سلع والخدمات الممنوعة �أو غير الم�شروعة ويع ّد م�س�ؤو ًال عن �أي �إ�ستعمال مخالف للقوانين وال�ضوابط
المحلية .ويوافق ع�ضو البطاقة �أي�ض ًا على تعوي�ض ال�شركة عن �أي �إجراء ي�صدر بحقها نتيجة لمثل هذه ال�صفقات.
 .9يفو�ض ع�ضو البطاقة ال�شركة �صراحة ب�إ�ستعمال المعلومات التي يقدمها ع�ضو البطاقة في الأن�شطة الترويجية الهادفة الخا�صة بال�شركة بما فيها دون تحديد الأن�شطة
الترويجية المنفذة باال�شتراك مع �أطراف ثالثة تختارهم ال�شركة وفي البحوث والم�سوحات التي تجريها �أطراف ثالثة وذلك في حدود القوانين النافذة.
 .10يوافق ع�ضو البطاقة على �إتباع �إجراءات تفعيل البطاقة التي ت�ضعها ال�شركة من حين لآخر و�أن يخ�ضع لأي تحر عن ال�شخ�صية �أو تحقق منها من قبل �أي طرف ثالث (مثل :
مكاتب الإئتمان ،الوكاالت الحكومية� ،إلخ).
� .11ستقيد جميع النفقات على الح�ساب مقومة بعملة الفواتير .و�أي �صفقات تتم بعمالت �أخرى غير عملة الفواتير �ستقيد على الح�ساب بعد التحويل كما تن�ص عليه المادة .4

 3الح�ساب :
�	.1إن ال�شركة مفو�ضة ب�إدارة وت�شغيل ح�ساب البطاقة بالكامل وبقيد كافة النفقات التي تتم بموجب البطاقة �أو �أية بطاقة تابعة والر�سوم وغيرها من المبالغ الأخرى مما
�سيتحملها ع�ضو البطاقة .ويتعهد ع�ضو البطاقة ب�صورة ال تقبل الرجوع ،ويعد ب�أن يدفع لل�شركة كافة النفقات والم�صاريف والمبالغ المقيدة عليه والم�ستحقة في ح�ساب
بطاقته مما ي�شمل المبالغ المنفقة بموجب �أي من البطاقات التابعة �سواء كان قيد النفقة �أو ال�صفقة قد �صدر عن م�ؤ�س�سة الخدمة وقام هو بتوقيعه �أم ال.
 .2ب�إ�ستثناء ما هو من�صو�ص عنه في المادة  11والمادة  16من هذه الإتفاقية ،يقر ع�ضو البطاقة ويوافق على �أن جميع النفقات المقيدة في �أي وقت من الأوقات من قبل
ال�شركة على ح�ساب بطاقته هي �صحيحة ودقيقة .كما ويقر ع�ضو البطاقة ب�أن جميع القيود والمعلومات التي تحتفظ بها ال�شركة في رقائق الميكروفيلم وغيرها من الو�سائل
المطبوعة �أو الإلكترونية والمتعلقة بالنفقات وال�صفقات والبطاقة وح�ساب البطاقة هي قيود ومعلومات �صحيحة ودقيقة ومتكاملة وتعتبر بينة مقبولة للإثبات لدى الق�ضاء
وفي �أي محكمة ك�إثبات نهائي وقطعي ال يجوز النزاع فيه �أو الطعن به ب�أي �شكل من الأ�شكال.
 .3عندما تفو�ض ال�شركة �صفقة معينة ،ف�إن الإئتمان المتاح �إ�ستعماله في ح�ساب البطاقة �سوف يتناق�ص بالتنا�سب مع قيمة ال�صفقة المفو�ضة ،وذلك لأن ال�شركة تفتر�ض ب�أن
تلك ال�صفقة �سوف تتم ب�صورة نهائية .وفي حال عدم توفر حد الإئتمان الكافي في البطاقة الأ�سا�سية فلن تقوم ال�شركة ب�إنجاز ال�صفقات على الح�ساب بما فيها تلك التي
تجري على البطاقات التابعة.
 .4يمكن لل�شركة �أن ترف�ض بمح�ض �إختيارها المطلق �أي طلب تفوي�ض ويمكنها �أن ترف�ض �أية �صفقة بما في ذلك ال�سحوبات النقدية بغ�ض النظر عن ال�سبب وبدون توجيه �أي
�إ�شعار �إلى ع�ضو البطاقة .كما ال يمكن لل�شركة �أن تمنح �أو تجيز تفوي�ض ًا لأية �صفقة ب�سبب الأعطال الفنية �أو لأي �سبب �آخر من نف�س الطبيعة .وفي كال الحالين وفي �أي حال
مماثل لن تكون ال�شركة م�س�ؤولة �سواء ب�صورة مبا�شرة �أو غير مبا�شرة عن �أية �أ�ضرار مهما كانت طبيعتها بما فيها المالية �أو المادية �أو الجزاءات النقدية �أو الأ�ضرار التبعية
التي قد تلحق بع�ضو البطاقة نتيجة لأية �صفقة غير ناجحة �أو غير مكتملة �أو مرفو�ضة.
 .5يتعهد ع�ضو البطاقة بدفع المبالغ النقدية على ح�سابه لل�شركة عن الم�شتريات وكل المبالغ الم�ستحقة لل�شركة بموجب �شروط و�أحكام هذه الإتفاقية.

 4النفقات بالعملة الأجنبية :
	�إن كافة ال�صفقات المنفذة بعمالت غير عملة الفواتير بما في ذلك معامالت ال�سحب النقدي �سوف يتم تحويلها �إلى عملة الفواتير .و�ستتم عملية التحويل في تاريخ معالجة
النفقات من قبل ال�شركة والذي قد يختلف عن حيث يمكن �أن يكون ذلك التاريخ الذي تم فيه �إجراء ال�صفقة ،لأن ذلك يعتمد على الوقت الذي يتم فيه تقديم ال�صفقة لل�شركة.
و�إذا لم تكن ال�صفقات بالدوالر الأمريكي ف�سيتم تحويلها �إلى الدوالر الأمريكي منفذة �أو ًال قبل تحويلها الى عملة الفواتير الخا�صة بع�ضو البطاقة� .أما �إن كان النفقات
بالدوالر الأمريكي ف�سيتم تحويلها مبا�شرة �إلى عملة الفواتير الخا�صة بع�ضو البطاقة.

وما لم تقت�ض القوانين ال�سارية �سعر �صرف محدد ،ف�إن ع�ضو البطاقة يفهم ويوافق على �أن نظام خزينة �أمريكان �إك�سبري�س �سوف تطبق �سعر �صرف من بين �أ�سعار ال�صرف
المتداولة (بين الم�صارف) والتي تختارها ال�شركة من الم�صادر المعهودة كما هي في يوم العمل ال�سابق لتاريخ �إتمام ال�صفقة� ،أو وفق �أحدث �سعر �صرف متاح بين
الم�صارف .وتقوم ال�شركة ب�إ�ضافة ر�سوم �إجراءات تحويل لمرة واحدة �إلى مقدار المبلغ الذي تم تحويله كما هو مبين في جدول الر�سوم والتكاليف .و�إذا قام طرف ثالث
بتحويل النفقات قبل �إر�سالها �إلى ال�شركة ،ف�إن �أي تحويالت تجريها تلك الأطراف الثالثة �ستكون ب�أ�سعار ال�صرف التي تختارها تلك الأطراف.

 5ر�سوم البطاقة :
� .1سيتم قيد ر�سوم ع�ضوية �سنوية غير م�ستردة من �أجل فتح وخدمة ح�ساب البطاقة و�أية بطاقات تابعة (ر�سوم ع�ضوية البطاقة ال�سنوية) على الح�ساب كما هو مبين في جدول
الر�سوم والتكاليف .ويوافق ع�ضو البطاقة على دفع الر�سوم ال�سنوية ويفو�ض ال�شركة بقيدها مبا�شرة على ح�ساب بطاقته .وبعد دفعها ال ت�سترد ر�سوم الع�ضوية ال�سنوية ـ �سواء
كلي ًا �أو جزئي ًا ـ �إلى ع�ضو البطاقة.
 .2تحتفظ ال�شركة في جميع الأوقات وبمح�ض �إختيارها وما لم يحظر القانون المطبق ذلك ـ بحق تغيير وتبديل بنود و�شروط دفع جميع الر�سوم المطبقة على البطاقة ومبالغ
تلك الر�سوم .ويكون لها الحق في تغيير �أو رفع �أو خف�ض �أية ر�سوم مفرو�ضة على البطاقة �أو الح�ساب �أو ع�ضو البطاقة بما ي�شمل على �سبيل الذكر ال الح�صر الفائدة ال�سنوية
والحد الأدنى للمدفوعات الم�ستحقة ور�سوم تجديد الع�ضوية ال�سنوي ور�سوم تجاوز الحد االئتماني ور�سوم ت�أخير ال�سداد ور�سوم ال�سحوبات النقدية ور�سوم ال�شيكات المرتجعة
ور�سوم رف�ض القيد المدين المبا�شر و�أية ر�سوم �أو م�صاريف �أخرى غيرها وردت في هذه الإتفاقية ،و�سيتم �إ�شعار ع�ضو البطاقة حول �أي من هذه التغييرات �إن ح�صلت
وبالطريقة التي تراها ال�شركة منا�سبة.
�	.3إذا رف�ض ع�ضو البطاقة �أي ًا من التغييرات والتعديالت فعليه �إعادة البطاقة والبطاقات التابعة فوراً مقطوعة من الن�صف �إلى ال�شـركة مرفقة بطلب خطي ب�إنهاء هذه الإتفاقية
خالل فترة  15يوم ًا من تاريخ �إ�شعار التغيير.

 6حد الإئتمان :
� .1سوف تقرر ال�شركة بمح�ض �إختيارها حد الإئتمان لع�ضو البطاقة .ويمكن ان يخ�ضع �أع�ضاء البطاقة لإ�ستف�سارات مكاتب الإئتمان �أو الم�صارف �أو هيئات �أو م�ؤ�س�سات ذات
�صلة تراها ال�شركة منا�سبة .ويمكن لل�سحوبات النقدية �أن تكون في حدود الن�سبة المئوية من حد الإئتمان المبينة في جدول الر�سوم والتكاليف .ويمكن لل�شركة ب�إرادتها
المطلقة ـ وما لم يحظر القانون المطبق ذلك ـ �أن ت ّغير �أي ًا من حدود الإئتمان هذه من حين لآخر و�أن تعلم ع�ضو البطاقة بتلك التغييرات بالطريقة التي تراها منا�سبة.
� .2سوف تفر�ض ال�شركة ر�سوم تجاوز حد الإئتمان كما هو مبين في جدول الر�سوم والتكاليف عندما يتجاوز مجموع الر�صيد الم�ستحق في ح�ساب البطاقة حد الإئتمان وتوا�صل
فر�ض ر�سوم تجاوز حد الإئتمان حتى يعود الر�صيد الم�ستحق في ح�ساب البطاقة �ضمن حد الإئتمان .وفي حالة عدم كفاية الر�صيد الدائن في ح�ساب البطاقة يمكن لل�شركة
�إ�ستثنائي ًا بمح�ض �إختيارها �أن تقدم الت�سهيالت من حين لآخر لتفوي�ض �صفقة تزيد عن حد الإئتمان.

 7الفائدة والتكاليف والر�سوم :
�	.1إذا �سدد ع�ضو البطاقة لل�شركة مبلغ ًا يقل عن الر�صيد الجديد في تاريخ �إ�ستحقاق ال�سداد� ،أو �إن لم ي�سدده� ،أو لم ي�سدده بالكامل� ،أو �إن �سدد المبلغ ولكن بعد تاريخ �إ�ستحقاق
ال�سداد� ،سيجري تطبيق �سعر ر�سوم فائدة مح�سوب ًا على �أ�سا�س يومي بال�سعر ال�سائد على الر�صيد الجديد من تاريخ (تواريخ) ال�صفقة (ال�صفقات) والنفقة (النفقات) الجارية
عبر البطاقة �إلى حين ت�ضاف �أي مبالغ �إلى ح�ساب البطاقة ،ومن ثم على الر�صيد المتناق�ص وعن �أي �صفقة (�صفقات) ونفقة (نفقات) جارية عبر البطاقة �إعتباراً من تاريخ
�إ�صدار �آخر ك�شف ح�ساب ،وي�سري ذلك من تاريخ (تواريخ) �إجراء ال�صفقة (ال�صفقات) والنفقة (النفقات) .وبغ�ض النظر عما تقدم ،تحدد طريقة �إحت�ساب الفائدة ومبالغ الفائدة
والر�سوم الم�ستحقة على ال�سحوبات النقدية كما هو مبين في المادة .)3( 7
�	.2إن �إ�ستخدام البطاقة من قبل ع�ضو البطاقة للح�صول على �سحوبات نقدية يعتبر م�شمو ًال بموافقة ع�ضو البطاقة على دفع فائدة على كل �سحب نقدي بالإ�ضافة �إلى ر�سوم
ال�سحوبات النقدية كما هو مف�صل في المادة  )3( 7والمادة .)4( 7
 .3تتراكم الفائدة المح�سوبة عند المعدل ال�سائد الذي تطبقه ال�شركة على ال�سحوبات النقدية ،كما هو مف�صل في جدول الر�سوم والتكاليف ،وتح�سب على �أ�سا�س يومي عن كل
�سحب نقدي من تاريخ ال�سحب النقدي �إلى تاريخ ال�سداد الكامل.
 .4يتم تقدير ر�سوم ال�سحوبات النقدية كما هو مبين في جدول الر�سوم والتكاليف على �أ�سا�س مبلغ كل �سحب نقدي ويقيد على ح�ساب البطاقة.
 .5دون الإخالل ب�أي من حقوق �أو تعوي�ضات ال�شركة� ،إذا لم يقم ع�ضو البطاقة بدفع الحد الأدنى من المبلغ الم�ستحق والمحدد في ك�شف ح�ساب بطاقته في تاريخ الإ�ستحقاق
مبين في جدول الر�سوم والتكاليف.
المبين في ك�شف ح�سابه ف�ستفر�ض ال�شركة على ح�ساب البطاقة ر�سوم ت�أخير الت�سديد كما هو ّ
 .6يحـق لل�شـركة بمح�ض �إرادتهـا ـ وما لم يحظـر القانـون المطـبق ذلك ـ �أن تزيـد ر�سـوم الفائـدة لت�شمل ر�ســوم الت�أخـير و�إعالم ع�ضـو البطاقـة بهـذه التغيرات بالطريقة التي تراها منا�سبة.
 .7يمكن �أن يترتب على الخدمات الأخرى ر�سوم ًا معينة يعلن عنها في وقت �سريان العر�ض �أو ال�صفقة �أو كما هو مبين في جدول الر�سوم والتكاليف.
 .8العرو�ض الترويجية :من حين لآخر ،تقدم لع�ضو البطاقة �شروط ًا خا�صة للعرو�ض الترويجية ،تعدل �شروط هذه الإتفاقية فيما يتعلق ببع�ض النفقات على ح�سابك (العر�ض
الترويجي) .وت�سري �شروط هذه الإتفاقية على �أي عر�ض ترويجي ،ما لم تن�ص هذه الإتفاقية �أو العر�ض الترويجي على خالفه.

 8ك�شوف الح�ساب والمدفوعات :
 .1تر�سل ال�شركة �إلى ع�ضو البطاقة ك�شف ح�ساب �شهري ب�صورة منتظمة يظهر تفا�صيل ال�صفقات ال�شهرية والمبالغ الم�ستحقة في ح�ساب البطاقة (ك�شف الح�ساب)� .سيحدد كل
ك�شف ح�ساب ''الر�صيد الجديد'' و''تاريخ الإ�ستحقاق'' و''الحد الأدنى للمبالغ الم�ستحقة'' .وت�ستحق مدفوعات ''الر�صيد الجديد'' كما هو مبين في ك�شف الح�ساب كاملة وينبغي
�سدادها في تاريخ ال يتعدى تاريخ الإ�ستحقاق وال يتحمل ع�ضو البطاقة �أي فوائد (با�ستثناء حالة ال�سحوبات النقدية) �إذا �سدد مبلغ الر�صيد الجديد �إلى ال�شركة في تاريخ
الإ�ستحقاق �أو قبله .ويمكن لع�ضو البطاقة �أن يختار ت�سوية الر�صيد الجديد بالكامل وفي هذه الحالة ينبغي على ع�ضو البطاقة �أن ي�سدد في تاريخ الإ�ستحقاق �أو قبله :
	�أ) الحد الأدنى للمدفوعات الم�ستحقة� ،إذا لم يتجاوز الر�صيد الجديد حد الإئتمان الم�سموح به.
ب) الحد الأدنى للمدفوعات الم�ستحقة وكل زيادة عن حد الإئتمان الم�سموح به� ،إذا تجاوز الر�صيد الجديد حد الإئتمان الم�سموح به ،ح�سبما تن�ص عليه المادة .21

 .2بح�سب المادة � ،12إذا لم ي�سدد كامل الحد الأدنى للدفعة الم�ستحقة و�/أو ما زاد على حد الإئتمان الم�سموح المبين في الك�شف ال�سابق (�إن وجد) فيحق لل�شركة ح�سبما تراه
ودون �إخالل ب�أي من حقوقها الواردة �أدانه �أن ت�سمح لع�ضو البطاقة بال�سداد وفق ال�شروط التالية :
	�أ) الحد الأدنى للمدفوعات الم�ستحقة حالي ًا والحد الأدنى للمدفوعات الم�ستحقة غير المدفوعة �سابقاً� :إن لم يتجاوز الر�صيد الجديد حد الإئتمان الم�سموح.
ب) الحـد الأدنى للمدفـوعات الم�ستحـقة حالـي ًا والحد الأدنـى للمـدفـوعات المـ�ستحـقة غير المدفـوعة �سابقـ ًا وكـل زيادة عن حـد الإئتـمان� :إن تجاوز الر�صـيد الجـديد حـد
الإئتمان الم�سموح.
�	.3إذا رغب ع�ضو البطاقة في ت�سديد ح�ساب بطاقته عن طريق القيد المبا�شر على الح�ساب ف�إن المبلغ ال�شهري الذي يجب دفعه �إلى ال�شركة يحدد ب�إتفاقية القيد المبا�شر على
الح�ساب التي يمكن لل�شركة �أن توفرها لهذا الغر�ض.
 .4لن تقيد ال�شركة لح�ساب البطاقة �أي دفعات من المبالغ الم�ستحقة على الح�ساب �إال عند �إ�ستالمها الفعلي لهذه الدفعات ولي�س في التاريخ الذي ير�سل فيه ع�ضو البطاقة
دفعاته �أو يبا�شر ب�إجراء معامالت الدفع وو�سائل الدفع� .سوف ت�سدد ال�شركة المبالغ الم�ستحقة على الح�ساب من الدفعات الم�ستلمة من ع�ضو البطاقة على النحو التالي :
	�أ

ر�سوم الفائدة على ال�سحوبات النقدية

ب ر�سوم ال�سحوبات النقدية
ت الفائدة الجارية على الم�شتريات
ث ر�سوم الت�أخير عند تجاوز حد الإئتمان
ج ر�سوم مالية �أخرى
ح ر�سوم وتكاليف الت�أمين �إذا ُوجدت
خ ر�سوم ع�ضوية البطاقة
د ال�سحوبات النقدية التي �سحبت وقيدت
ذ الم�شتريات التي �أجريت وقيدت
ر �سحوبات نقدية �سحبت ولم تقيد بعد
ز الم�شتريات التي �أجريت ولم تقيد بعد
�ضمن هذه الفقرات المبينة �أعاله وفيما لم تقرر ال�شركة عك�س ذلك ف�إن كل المدفوعات والقرو�ض تتم لح�ساب ال�شركة وفق ًا للمبالغ الم�ستحقة المقيدة على ح�ساب البطاقة
للفترة الأطول .تحتفظ ال�شركة في الحال بالحق بتعديل �أو تغيير الترتيب الأهمية و�إعالم �أ�صحاب البطاقات ح�سبما تراه ال�شركة منا�سباً.
�	.5إذا دفع ع�ضو البطاقة لل�شركة �أي مبلغ يزيد عن الر�صيد الجديد للبطاقة ،تحتفظ ال�شركة بحقها ،وح�سبما تراه منا�سباً ،بالتحقق من الأ�سباب التي �أدت �إلى الفائ�ض في ت�سديد
المدفوعات ،و�أن تتخذ قراراً بالتالي بمعالجة هذه المدفوعات �أو الإمتناع عن ذلك و�أن تعيد المدفوعات �إلى ع�ضو البطاقة.
ُ .6ت�سدد جميع مدفوعات ع�ضو البطاقة �إلى ال�شركة �صافية من �أي �ضرائب �أو �إقتطاعات �أو ر�سوم وما �شابه.
ُ .7تقيد الفائدة على ح�ساب البطاقة عن المدة التي يغطيها ك�شف الح�ساب ال�شهري كما هي عليه في �آخر يوم من كل مدة يغطيها ك�شف الح�ساب ال�شهري .وتح�سب الفائدة عن كل
يوم من �أيام المدة المعنية التي يغطيها ك�شف الح�ساب وتظهر في ك�شف الح�ساب الخا�ص بتلك الفترة.
�	.8إذا تمت �أي دفعة من ع�ضو البطاقة �إلى ال�شركة بموجب �شيك �أو عن طريق الخ�صم المبا�شر ولم يتم قبول ال�شيك �أو �أمر الخ�صم المبا�شر لأي �سبب من الأ�سباب ف�إن ال�شركة
تفر�ض على البطاقة ر�سوم ًا ح�سب جدول الر�سوم والتكاليف �إ�ضافة �إلى تكاليف �أخرى قد تتكبدها ال�شركة في هذا ال�صدد .ويجب �أن يتحمل ع�ضو البطاقة كامل الم�س�ؤولية
عن كافة العواقب القانونية المترتبة على �إ�صدار ال�شيكات المرتجعة �سواء �أكانت مدنية �أم جزائية ،و�إنها م�س�ؤولية ع�ضو البطاقة وحده لمعالجة الم�سائل والتكاليف المتعلقة
بالخ�صم المبا�شر ،ومبا�شرتها مع البنك الذي يتعامل معه .كما يتحمل ع�ضو البطاقة كل التكاليف التي قد تتكبدها ال�شركة في �سبيل تح�صيل �أي مبالغ م�ستحقة على ع�ضو
البطاقة .وي�شمل ذلك كافة الر�سوم والتكاليف القانونية التي تن� أش� على ال�شركة من جراء �إ�ستخدام طرف ثالث مثل المحامين ووكالء تح�صيل الديون� ،إ�ضافة �إلى التكاليف التي
قد يتكبدها الغير في �سعيهم لتح�صيل �أي مبالغ م�ستحقة على الح�ساب بالنيابة عن ال�شركة .و�إذا لم يدفع ع�ضو البطاقة الحد الأدنى للمبلغ الم�ستحق في تاريخ الإ�ستحقاق
المبين في ك�شف الح�ساب ف�إنه يقر ويقبل بحق ال�شركة �أن تقيد الر�سوم والتكاليف المذكورة على ح�سابه ،كما يوافق و ي�شهد بتغطية ال�شركة لأي �إجراء قد ينتج بهذا ال�صدد.
 .9يجب على ع�ضو البطاقة �أن يبادر فوراً �إلى �إ�شعار ال�شركة خطي ًا عند تغييرعنوان عمله و�/أو مكتبه و�/أو �سكنه و�أرقام هواتفه .كما ينبغي على ع�ضو البطاقة تزويد ال�شركة
بن�سخ عن وثائق ال�شخ�صية عند التجديد �أو التغيير ـ كجواز ال�سفر والبطاقة ال�سكانية والبطاقة المدنية� ،إلخ ،حالما تطر�أ تعديالت على �أي منها.

 9الـ ( : CASH BACKحيثما كان مطبق ًا)
 .1يدفع لع�ضو البطاقة  CASH BACKكن�سبة مئوية من قيمة الم�شتريات وال�سحوبات النقدية وتقيد تلك المبالغ لح�ساب بطاقته بموجب نظام ال�شركة كما هو مبين في جدول
الر�سوم والتكاليف الخا�ص بالـ  CASH BACKعلى �أ�سا�س �سنوي.
	.2ال تدفع �أية  CASH BACKعن �أي فائدة ر�سوم مبلغ �أي تحويل في الر�صيد.
	.3ال تدفع �أية  CASH BACKعن �أي �صفقة �أجريت في �شهر تجاوز فيه �إجمالي قيمة الم�شتريات وال�سحوبات النقدية حد الإئتمان الم�ستحق على ح�ساب البطاقة.
	.4ال تدفع CASH BACK

عن �أي �صفقة �أجريت في �شهر لم يدفع فيه الحد الأدنى الم�ستحق في تاريخ الإ�ستحقاق المبين في ك�شف الح�ساب.

	.5ال تدفع �أية  CASH BACKبالن�سبة للمبالغ التي يتم �إثر ذلك �إعادة قيدها على الح�ساب ب�سبب �أي تعوي�ضات �أو تعديالت في الإئتمان يمكن �أن تجريها ال�شركة.
 .6تقيد  CASH BACKعلى ح�ساب ع�ضو البطاقة من قبل ال�شركة دورياً� ،أي مرة واحدة كل � 14شهراً ،بحيث يبد�أ �سريان فترة �سداد الـ  CASH BACKمن تاريخ �إ�صدار البطاقة.
وتدفع الـ  CASH BACKفي نهاية �آخر �شهر من كل فترة من فترات �سداد المبالغ النقـدية المرتجعـة وتغـطي ال�صـفقات المجـراة في الفـترة ال�سابقة من فترات �سداد الـ CASH
 BACKوت�سدد المبالغ فقط من خالل القيد لح�ساب البطاقة .وال تدفع �أي مبالغ نقدية �إذا �أنهيت الإتفاقية �أو �ألغيت البطاقة قبل �إكتمال فترة �سداد المبالغ النقدية المرتجعة،
�أو �إذا كان هناك لدى �إكتمال فترة �سداد الـ � CASH BACKأي مبالغ م�ستحقة على ح�ساب البطاقة منذ �شهرين �أو �أكثر.

� .7شروط و�أحكام �أخرى ممكن �أن تطبق.

 10الـ ®( : Membership Rewardsحيثما كان البرنامج مطبق ًا)
	.1ال ينتهي �سريان مفعول نقاط الـ  Membership Rewardsطالما �أن ع�ضو البطاقة يحافظ على ح�ساب الـ  Membership Rewardsمن خالل بطاقة م�ؤهلة وم�سجلة.
	.2ال يوجد حد لعدد النقاط التي يمكن �أن يك�سبها ع�ضو البطاقة.
 .3يتم ترحيل النقاط المتراكمة في �أي �سنة من �سنوات التعاقد في التاريخ الذي ي�صادف �إنق�ضاء عام من تاريخ الإدراج ،ب�شرط �إلتزام ع�ضو البطاقة بكل ال�شروط الأخرى التي
ت�ضعها ال�شركة.
	.4ال تعتبر النقاط المتراكمة في �أي ح�ساب ملك ًا لع�ضو البطاقة وال يحق له تحويلها �أو �إ�ستعادتها نقداً.
 .5تحتفظ ال�شركة بحق �إ�ضافة �أو تغيير �شروط و�أحكام برنامج الـ ( Membership Rewardsالبرنامج) في �أي وقت .ويعني ذلك على �سبيل المثال � ّأن لل�شركة الحق في تغيير
عدد النقاط المكت�سبة للإنفاق� ،أو عدد النقاط الالزمة لإ�ستحقاق المكاف�آت ،و�أن تفر�ض حدوداً عليا� ،أو ر�سوم ًا على �إكت�ساب النقاط� ،أو �إ�ستردادها و�أن تفر�ض� ،أو تزيد الر�سوم
ال�سنوية وغيرها �أو �أن تلغي المكاف�آت .كما تحتفظ ال�شركة �أي�ض ًا بحقها في �إنهاء البرنامج بموجب �إ�شعار مدته ثالثة �أ�شهر .وفي مدة �إ�شعار الثالثة الأ�شهر يحق لل�شركة تغيير
�أو �إلغاء بع�ض �أو جميع المكاف�آت المطبقة في حينها .وينتهي حق ع�ضو البطاقة في ك�سب النقاط و�إ�سترداد النقاط المتراكمة بعد ثالثة �أ�شهر من تقديم ال�شركة لهذا الإ�شعار.
�	.6إذا كان ح�ساب البطاقة قد تجاوز فترة الإ�ستحقاق �أو في و�ضعية ت�أخر عن ال�سداد �أو لم يكن في و�ضعية �سليمة (بما في ذلك الوفاة والإفال�س �أو الإع�سار �أو الت�أخر عن �سداد
الم�ستحقات �أو الإلغاء �أو غير ذلك) ف�سيتم �إلغاء ت�سجيل ع�ضو البطاقة في البرنامج و�ستعتبر نقاط الـ  Membership Rewardsالمتراكمة على الح�ساب المذكور الغية.
� .7شروط و�أحكام �أخرى ممكن �أن تطبق.

 11الإ�ستف�سارات :
�	.1إن كان لدى ع�ضو البطاقة �أية �إ�ستف�سارات حول �أي من النفقات �أو ال�صفقات التي تظهر في �أي من ك�شوف ح�سابه ،فعلى ع�ضو البطاقة �أن يت�صل بال�شركة في الحال ،وفي
جميع الأحوال قبل  90يوم ًا من تاريخ قيد تلك النفقة �أو ال�صفقة على ك�شف الح�ساب .و�إذا لم يقم ع�ضو البطاقة ب�إ�شعار ال�شركة حول �أية �إ�ستف�سارات �أو منازعات خالل الـ
 90يوم ًا تلك ،عندئذ يوافق ع�ضو البطاقة ويقر بحقيقة و�صحة ودقة كافة التكاليف والنفقات وال�صفقات التي تظهر في ك�شف الح�ساب ويتنازل عن �أي حق في الإعترا�ض �أو
المنازعة �أو الطعن ب�أية و�سيلة قانونية في �أي من هذه النفقات �أو ال�صفقات او المبالغ و�ستفتر�ض ال�شركة ب�أن كافة النفقات وال�صفقات �صحيحة ودقيقة وموافق عليها من
قبل ع�ضو البطاقة بمرور الزمن وهو مدة الـ  90يوماً.
 .2لن تتحمل ال�شركة م�س�ؤولية ال�سلع والخدمات المدفوعة الم�شار �إليها قيمتها بموجب البطاقة .بمجرد قيام ع�ضو البطاقة بدفع قيمة هذه ال�سلع والخدمات با�ستخدام بطاقته ال
يجوز له �أن يقوم بعد ذلك ب�إلغاء �أية نفقة �أو �صفقة بدون موافقة م�ؤ�س�سة الخدمة التي �إ�شترى منها ال�سلعة �أو الخدمة .و�إن �أي نزاع يتعلق بجودة �أو ت�سليم ال�سلع �أو الخدمات
�أو غير ذلك ينبغي ت�سويته مبا�شرة مع م�ؤ�س�سة الخدمة المعنية ،ولن يكون لل�شركة �أي تدخل مبا�شر �أو غير مبا�شر في �أي من هذه المنازعات .وحتى لو حدثت تلك المنازعات
فينبغي على ع�ضو البطاقة في كل الظروف �أن يدفع كامل الر�صيد الم�ستحق �أو على الأقل الحد الأدنى للمبلغ الم�ستحق كما يظهر في ك�شف ح�سابه ال�شهري .ف�إذا لم تتم
الموافقة على ت�سوية هذا النزاع من قبل م�ؤ�س�سة الخدمة ،عندئذ ينبغي على ع�ضو البطاقة تحمل قيمة ال�صفقة وعدم رف�ض دفع قيمة �أي نفقة �أو �صفقة قيدت على ح�ساب
البطاقة ب�سبب ذلك النزاع �أو ب�سبب عدم الر�ضا عن ال�سلع �أو �أي �أمر �آخر له عالقة بال�سلع �أو الخدمات المدفوعة قيمتها بالبطاقة.
� .3ستقوم ال�شركة بمح�ض �إختيارها ب�إثارة �إ�ستف�سار بالنيابة عن ع�ضو البطاقة لدى م�ؤ�س�سة الخدمة والح�صول على الوثائق الثبوتية ذات العالقة ب�أي من النفقات المتنازع
ب�ش�أنها .وتحتفظ ال�شركة بحقها في قيد قيمة ر�سوم التحقيق المبينة في جدول الر�سوم والتكاليف على ح�ساب ع�ضو البطاقة والتي تمثل التكاليف التي تتكبدها ال�شركة
�أثناء قيامها ب�إجراء التحقيق حول ال�صفقة المتنازع عليها .ومع ذلك� ،إذا ما ك�شف التحقيق ب�أن ال�صفقة المتنازع ب�ش�أنها ال عالقة لها بع�ضو البطاقة ب�أي حال ،ف�إن ال�شركة
�ستقيد بطاقة ع�ضو البطاقة قيمة ال�صفقة المتنازعة ب�ش�أنها ولن تقيد ر�سوم التحقيق .و�ستبذل ال�شركة بنية ح�سنة جهوداً معقولة لت�سوية النزاع الذي يثيره ع�ضو البطاقة.
ويكون ع�ضو البطاقة م�س�ؤو ًال عن جميع التكاليف المترتبة على جمع الم�ستحقات بما فيها الأتعاب القانونية و�أتعاب الوكاالت الخارجية.
 .4بناء على طلب ع�ضو البطاقة ف�إن ال�شركة �ستزود ع�ضو البطاقة بن�سخ من ك�شف الح�ساب ال�شهري �إذا ما كان �إ�ستخراجها من �سجالت ال�شركة �سه ًال وقت الطلب ،ولن تفر�ض �أية
ر�سوم على ك�شوف الأ�شهر الثالثة الأولى ال�سابقة للطلب .ومع ذلك ف�إن هناك ر�سوم ًا مبينة في جدول الر�سوم والتكاليف و�سيجري فر�ضها مقابل ن�سخ ك�شوف الح�ساب التي
تغطي مدة �أطول من مدة الأ�شهر الثالثة ال�سابقة للطلب.

�	12إنهاء هذه الإتفاقية :
 .1يمكن لع�ضو البطاقة في �أي وقت من الأوقات �أن يختار �إنهاء هذه الإتفاقية وذلك بالتخلي لل�شركة عن جميع البطاقات ال�صادرة ب�إ�سم ع�ضو البطاقة و�أي ع�ضو بطاقة تابعة
والتقدم لل�شركة بخطاب يطلب فيه �إنهاء هذه الإتفاقية و�إلغاء جميع البطاقات والخدمات المقترنة بها .ومع ذلك فلن تنتهي الإتفاقية ولن توافق ال�شركة على �إنهائها ما لم
ت�ستلم ال�شركة جميع البطاقات ويدفع ع�ضو البطاقة كامل المبالغ الم�ستحقة على ح�سابه والتي �ست�صبح واجبة الدفع فور الإنهاء .ويمكن لع�ضو البطاقة �أن يلغي �أي بطاقة
تابعة من خالل �إ�شعار ال�شركة بهذا الأمر خطياً .وعلى الرغم من ذلك ف�سيبقى ع�ضو البطاقة م�س�ؤو ًال عن جميع ال�صفقات التي يجريها ع�ضو البطاقة التابعة حتى يتم ت�سليم
البطاقة �إلى ال�شركة مقطوعة من المنت�صف .وحالما يدفع ر�سوم الع�ضوية ال�سنوي ف�إنه ال يعاد �إلى ع�ضو البطاقة ،كلي ًا �أو جزئياً ،وتحت �أية ظروف.
 .2يحق لل�شركة �أن تقوم في �أي وقت من الأوقات ب�إنهاء هذه الإتفاقية لل�ضرورة فوراً دون �إبداء �أية �أ�سباب للإنهاء .كما يحق لل�شركة �أن تلغي البطاقة نتيجة �إ�ساءة ا�ستعمالها
�أو ب�سبب خرق هذه الإتفاقية من قبل ع�ضو البطاقة .وفي جميع هذه الأحوال لن تتحمل ال�شركة الم�س�ؤولية عن �أية �أ�ضرار تن� أش� جراء هذا الإنهاء ،ولن يكون لع�ضو البطاقة
الحق �أن ي�سترد قيمة الر�سوم ال�سنوية �أو �أي جزء منها .وعند �إنتهاء هذه الإتفاقية �أو �إلغاء البطاقة لأي �سبب من الأ�سباب ف�إن كافة المبالغ المقيدة على ح�ساب البطاقة �سوف
ت�ستحق وت�صبح واجبة الت�سديد فوراً .ويجب على ع�ضو البطاقة �أن يدفع كامل المبلغ الم�ستحق على ح�ساب البطاقة وال�صفقات التي تم قيد قيمتها على ح�ساب البطاقة �أو
التي تظهر في ك�شف الح�ساب و�سوف يكون م�س�ؤو ًال عن كافة المبالغ الأخرى التي ت�شمل ال�صفقات وال�سحوبات النقدية والفائدة وغيرها من الر�سوم و التكاليف الأخرى التي
لم تقيد بعد على ح�ساب البطاقة �أو لم تظهر في ك�شف الح�ساب.
	.3ال يجوز لع�ضو البطاقة �أن ي�ستعمل البطاقة بعد تاريخ �إلغائها �أو �إنتهاء �صالحيتها �أو بعد �إنهاء هذه الإتفاقية .وب�إ�ستثناء ما تن�ص عليه المادة  16من هذه الإتفاقية ف�إن
جميع النفقات التي تن�ش�أ عن �إ�ستعمال البطاقة من قبل ع�ضو البطاقة �أو ب�سبب �أي �إ�ستعمال غير مفو�ض �سيتم قيده على ح�ساب البطاقة و�سيكون ع�ضو البطاقة م�س�ؤو ًال
ب�صورة كاملة عن تلك النفقات.

 .4يمكن لل�شركة �أن تدرج �أي بطاقة في ن�شرة البطاقات الملغاة �أو �أن تقوم ب�إعالم م�ؤ�س�سات الخدمة بواقعة ذلك الإلغاء .و�إذا ما طلبت م�ؤ�س�سة الخدمة من ع�ضو البطاقة �أن يعيد
�أو يتخلى عن بطاقة ملغاة �أو منتهية المفعول ،فعلى ع�ضو البطاقة �أن ي�ستجيب حا ًال لذلك الطلب.

 13تجديد وتبديل البطاقة :
 .1يفو�ض ع�ضو البطاقة ال�شركة بالقيام ،وب�صورة دورية ،بتجديد البطاقة قبل انتهاء �صالحيتها.
 .2ما لم يتم �إنهاء هذه الإتفاقية يمكن لل�شركة �أن تقوم ب�إ�صدار بطاقات بديلة للبطاقات المفقودة �أو الم�سروقة .وهذه البطاقات البديلة ت�سري عليها �أحكام �إتفاقية ع�ضوية
البطاقة هذه وتعديالتها من حين لآخر.
 .3يرجع تجديد البطاقة �أو عدم تجديدها �إلى �إرادة ال�شركة المح�ضة.

 14الوفاة �أو الإفال�س :
	�إذا توفي ع�ضو البطاقة ف�ستقوم ال�شركة ب�إلغاء البطاقة وتطلب دفع مجمل المبالغ الم�ستحقة فوراً عبر كافة الو�سائل المتاحة .و�إذا ما حكم على ع�ضو البطاقة بالإفال�س �أو
الإع�سار فقد تقوم ال�شركة بمح�ض �إختيارها المطلق ب�إلغاء �أو �سحب البطاقة �أو �أية بطاقات تابعة �أو تحدد �أو تقيد �إ�ستعمال تلك البطاقات بالإ�ضافة �إلى �أي حقوق �أخرى قد
تكون متاحة قانون ًا لل�شركة في تلك الظروف .قد تلغي ال�شركة �أو تنهي كافة الت�سهيالت الإئتمانية بما في ذلك دفع الحد الأدنى للر�صيد الم�ستحق وتطلب من ع�ضو البطاقة
�أن يقوم فوراً بت�سديد كامل الر�صيد الم�ستحق على ح�ساب بطاقته حتى و�إن كانت تلك المبالغ قد �سبق ت�أجيل دفعها.

 15حماية البطاقة ورقم التعريف ال�شخ�صي :
ينبغي على ع�ضو البطاقة �أن يحر�ص دوام ًا على البطاقة ورقم التعريف ال�شخ�صي (�أرقام التعريف ال�شخ�صية) و�أن يبذل العناية الالزمة للت�أكد من �أن البطاقة في مو�ضع �أمين
و�أن يمنع جميع الأطراف الأخرى من �إ�ستعمال البطاقة او الإطالع على رقم التعريف ال�شخ�صي .ويبنغي عليه حفظ رقم التعريف ال�شخ�صي بطريقة �سرية و�آمنة .وال ينبغي قيد
رقم التعريف ال�شخ�صي على البطاقة نف�سها �أو على �أي �شيء �آخر يحفظ عادة معها .ولمزيد من الحر�ص ينبغي عدم كتابة رقم التعريف ال�شخ�صي في �أي مكان دون تمويه.

 16البطاقات المفقودة �أو الم�سروقة �أو التالفة :
	�إذا فقد ع�ضو البطاقة بطاقته �أو �إذا تلفت البطاقة �أو �سرقت �أو �إذا �أ�صبح رقم التعريف ال�شخ�صي معروف ًا لأية �أطراف �أخرى ،فعلى ع�ضو البطاقة �أن يبادر فوراً �إلى �إبالغ
ال�شركة هاتفي ًا �شرط �أن يعقب ذلك ت�أكيداً خطي ًا بموجب خطاب يرفعه �إلى ال�شركة خالل مدة � 3أيام من تاريخ �إبالغ ال�شركة بالهاتف .جميع الإ�شعارات الموجهة بموجب هذه
المادة يجب �أن تر�سل على العنوان التالي :
	�أميك�س (ال�شرق الأو�سط) �ش.م.ب( .مقفلة)� ،ص.ب ،5990 :المنامة ،مملكة البحرين� .أو على رقم الفاك�س.)+973( 17 557855 :
ولإبالغ ال�شركة هاتفي ًا يرجى الإت�صال بالرقم المبين في دليل المعلومات الإ�ضافية لع�ضو البطاقة.
و�إذا تم �إبالغ ال�شركة بالطريقة المبينة �أعاله ف�إن ع�ضو البطاقة لن يكون م�س�ؤو ًال عن �أية نفقات تتم بموجب البطاقة من قبل الغير �إذا تم الإبالغ عن �سرقة �أو فقدان البطاقة.
ومع ذلك �سيبقى ع�ضو البطاقة م�س�ؤو ًال بالكامل عن جميع ال�صفقات غير المرخ�صة بما فيها ال�سحوبات النقدية حتى و�إن كانت قد تمت من قبل الغير �إذا ما كان الغير قد
حاز على البطاقة �أو �أية بطاقات تابعة �أو رقم التعريف ال�شخ�صي بعلم �أو �إذن �أو بموافقة ع�ضو البطاقة �أو غير ذلك من الت�صرفات الم�شابهة ال�صادرة عنه �أو عن �أي ع�ضو
بطاقة تابعة �أو ب�سبب �إهمال ع�ضو البطاقة �أو �أي ع�ضو بطاقة تابعة .و�إذا تم العثور على البطاقة بعد الإبالغ عن فقدها �أو �سرقتها ،فعلى ع�ضو البطاقة �أال ي�ستعمل هذه
البطاقة �أو �أن يحاول ا�ستعمالها ،عليه �أن يبادر فوراً ب�إبالغ ال�شركة التي �ستقوم بدورها باتخاذ الإجراء المالئم.

 17ال�صفقات الإحتيالية :
�	.1إذا اقترف ع�ضو البطاقة �أو �أي من �أع�ضاء البطاقة التابعة �أو حاول اقتراف �أية �صفقة �إحتيالية مهما كانت طبيعتها ح�سبما تقررها ال�شركة فلل�شركة الحق في �إلغاء البطاقة
فوراً بالإ�ضافة �إلى �أي �إجراء قانوني �آخر متاح .و�سيلتزم ع�ضو البطاقة بكافة المبالغ والأ�ضرار مهما كانت طبيعتها التي تلحق بال�شركة �أو بم�ؤ�س�سات الخدمة �أو بالغير
ومما ينجم عن ت�صرفاته الإحتيالية .ولل�شركة الحق كما تفو�ض بموجبه ب�أن ترفع ال�شكاوى والتقارير بالنيابة عن ع�ضو البطاقة و�أن تقدم المعلومات عن البطاقة وعن
الح�ساب وعن ال�صفقة �إلى �أية جهة �إدارية �أو هيئة حكومية و�أن ت�شارك في �أي تحقيق يتعلق بالإحتيال.
�	.2إذا �إ�ستخدم ع�ضو البطاقة بطاقته طبق ًا لأحكام هذه الإتفاقية ليدفع قيمة ال�سلع والخدمات المقدمة على �شبكة الإنترنيت وعلى المواقع التي تعر�ض �شعار �ضمان الحماية
من الإحتيال على ال�شبكة لن يكون ع�ضو البطاقة ملزم ًا فيما يتعلق ب�أي �صفقة �إحتيالية غير مرخ�صة تتم بموجب بطاقته �إال �إذا لم يقم ب�إبالغ ال�شركة عن تلك ال�صفقة
الإحتيالية قبل تاريخ الإ�ستحقاق المبين في ك�شف الح�ساب الذي تظهر فيه ال�صفقة الإحتيالية.

 18الم�س�ؤولية والتعوي�ضات :
 .1لن تتحمل ال�شركة م�س�ؤولية رف�ض م�ؤ�س�سة الخدمة قبول البطاقة لديها �أو عدم قبول البطاقة في ال�صراف الآلي لأي �سبب كان� .إذا وافقت م�ؤ�س�سة الخدمة على تعوي�ض ع�ضو
البطاقة عن قيمة �أية نفقة عندئذ فقط تقوم ال�شركة ب�إدخال قيد دائن في ح�ساب البطاقة .و�إذا ما �إ�ستلمت ال�شركة ت�أكيداً منا�سب بالتعوي�ض من م�ؤ�س�سة الخدمة ،لن تكون
ال�شركة م�س�ؤولة ب�أي حال من الأحوال عن ال�سلع والخدمات المقدمة لع�ضو البطاقة.
 .2ما لم ي�شترط �صراحة على عك�س ذلك ،تكون ال�شركة م�س�ؤولة فقط عن ال�صفقات المدرجة في ك�شف ح�ساب ع�ضو البطاقة �إذا ما �أ�سيء �إ�ستعمال البطاقة قبل �إ�ستالمها من قبل
ع�ضو البطاقة.
� .3سترد ال�شركة فقط المبالغ المقيدة خط�ًأ على ح�ساب البطاقة و�أية فوائد ترتبت على تلك المبالغ .وفي جميع الظروف �سيكون ع�ضو البطاقة م�سئو ًال عن جميع المبالغ
والأ�ضرار الناجمة عن �سلوك ع�ضو البطاقة �أو �أي ع�ضو بطاقة تابعة فيما يقترفه �أو يحاول �إقترافه من �إحتيال.
 .4حيثما يقت�ضي الأمر وخ�صو�ص ًا في �أي من الظروف المدرجة في المواد  16و 17و 18من هذه الإتفاقية ،يوافق ع�ضو البطاقة وكل ع�ضو بطاقة تابعة على التعاون وبذل
�أق�صى الجهد في الم�ساعدة في �أي تحقيق قد ترغب ال�شركة ب�إجرائه.
 .5لن تكون ال�شركة م�س�ؤولة ب�أي حال من الأحوال عن �أية مبالغ �أو مطالبات �أو �أ�ضرار مهما كانت طبيعتها مما تن�ش�أ عن �أي من  )1 :عدم قبول البطاقة �أو الطريقة التي قبلت �أو
رف�ضت فيها البطاقة )2 .عجز ال�شركة عن تنفيذ التزاماتها بموجب هذه الإتفاقية مما ين� أش� عن خلل فني من �أي نوع بما في ذلك خلل في الأنظمة الآلية والمعلومات ومعالجـة
البيـانات والمـنازعات ال�صناعـية �أو �أية حـادثة �أخرى تخـرج عن �سيطرة ال�شـركة )3 .الأ�ضرار غير المبا�شـرة والخا�صـة والإ�سـتتباعية النا�شـئة عن �أي �سبب بموجب هذه الإتفاقية.
 .6ي�س�أل ع�ضو البطاقة و�أي ع�ضو بطاقة تابعة منفردين وك ٌل مجتمعين عن كافة المبالغ التي ت�ستحق في ك�شف الح�ساب بما في ذلك النفقات التي تتم بموجب البطاقة �أو �أية
بطاقة تابعة.

 19تغيير الإتفاقية :
 .1تملك ال�شركة الحق في جميع الأوقات وبمح�ض �إرادتها المنفردة ـ وما لم يحظر القانون المطبق ذلك ـ حق تغيير جميع �أو بع�ض �أحكام هذه الإتفاقية بما في ذلك مبالغ
الر�سوم والتكاليف ومعدالت الفائدة المطبقة على البطاقة �أو ح�ساب البطاقة .و�ستقوم ال�شركة ب�إ�شعار ع�ضو البطاقة ب�أية تغييرات �سواء خطي ًا �أو عبر البريد الإلكتروني �أو
بن�شر التغييرات ب�أية و�سيلة �أو ب�أية و�سائل مالئمة �أخرى وذلك لغاية علم ع�ضو البطاقة فقط .ما لم تقرر ال�شركة ب�أن تكون التغييرات ذات �أثر فوري �أو خالف ذلك ،ف�إن جميع
التغييرات ت�صبح نافذة المفعول وملزمة بعد مرور  15يوم ًا �إعتباراً من تاريخ ن�شر �أو �إبالغ التغيرات� .إن الموافقة النهائية و الكاملة لع�ضو البطاقة على �أي من التغييرات
�سوف تعتبر مفتر�ضة حكم ًا بعد مرور مدة الـ  15يوم ًا المذكورة �أو �أي مدة �أخرى تقررها ال�شركة .وبغ�ض النظر عن الأحكام ال�سالفة الذكر ف�إن ا�ستعمال البطاقة بعد ن�شر
�أية تغييرات �أو الإبالغ عنها يعتبر ت�أكيداً لموافقة ع�ضو البطاقة النهائية والكاملة على تلك التغييرات .ف�إن لم يوافق ع�ضو البطاقة على �أي من التغييرات فينبغي على ع�ضو
البطاقة �إعادة البطاقة وكافة البطاقات التابعة لل�شركة مقطوعة من الن�صف مرفقة بطلب خطي ب�إلغاء هذه الإتفاقية خالل فترة  15يوم ًا من تاريخ �إ�شعار التغيير.
 .2لل�شركة الحق الكامل ب�أن تقرر عدم ممار�سة �أي من حقوقها الواردة في هذه الإتفاقية بما فيها حق فر�ض المبلغ الكلي لأي من النفقات ،دون �أن تتنازل عن هذا الحق .و�إن
�أي تنازل عن حقوق ال�شركة ينبغي �أن يكون خطي ًا ومذي ًال بتوقيع ال�شركة .وب�إ�ستثناء ما توافق عليه ال�شركة خطي ًا لن تتنازل ال�شركة عن �أي من الحقوق في حال � :أ) قبلت
ال�شركة ال�سداد المت�أخر �أو الجزئي ،ب) قبلت �شيك ًا �أو �أي و�سيلة دفع م�ؤ�شرة بعبارة ''مدفوع بالكامل'' �أو م�شفوعة ب�شروط ومحددات �أخرى ،ت) تمديد تاريخ ا�ستحقاق �أي
مدفوعات م�ستحقة بموجب هذه الإتفاقية ،ث) الإفراج عن �أي �ضمانة �أو �إبراء �أي �شخ�ص م�س�ؤول عن التزامات ع�ضو البطاقة بموجب هذه االتفاقية.

 20حوالة الحق :
لل�شركة في جميع الأوقات الحق ب�أن تقوم بتحويل حقها �أو تحويل جميع �أو جزء من حقوقها �أو م�صالحها �أو �إلتزاماتها بموجب هذه الإتفاقية �إلى �أي من �شركاتها ال�شقيقة
�أو المالكة �أو فروعها �أو �شركاء �أعمالها �أو الغير ،و�سيكون لل�شركة الحق في تحويل �أو ت�أمين �أو بيع �أو رهن �أو �أن ت�ضع كت�أمين كل �أو بع�ض من الم�ستحقات على ح�ساب
البطاقة .وي�صادق ع�ضو البطاقة على هذه الت�صرفات مقدم ًا ويوافق عليها.

 21الخ�صو�صية والقانون المطبق :
 .1يوافق ع�ضو البطاقة على �أن يمتثل لجميع �أنظمة رقابة ال�صرف ال�ساريه المفعول والتي ت�صدر من حين لآخر.
 .2هذه الإتفاقية وتنفيذها و�صياغة �أحكامها وجميع الأمور التي تن�ش�أ ب�سبب البطاقة �أو �إ�صدار �أو �إ�ستعمال البطاقة تخ�ضع جميعها لقوانين مملكة البحرين ويعود للإخت�صا�ص
الق�ضائي لمحاكم مملكة البحرين الف�صل في جميع المنازعات �أو الأمور التي تن� أش� فيما يتعلق بهذه الإتفاقية �أو البطاقة �أو غيرها من الأمور ذات العالقة .يوافق ع�ضو
البطاقة على �إمكانية قيام ال�شركة بمبا�شرة الدعاوى �أو القيام بغيرها من الإجراءات القانونية في �أي �إخت�صا�ص ق�ضائي يقيم فيه ع�ضو البطاقة �أو يقطنه من حين لآخر
ويوافق على الخ�ضوع لذلك الإخت�صا�ص الق�ضائي.
 .3قد ال يكون ممكن ًا لل�شركة �أن تحتفظ بن�سخ �أ�صلية لجميع الم�ستندات والإي�صاالت وقيود ال�صفقات وغيرها من الوثائق الأخرى الموقعة من قبل ع�ضو البطاقة فيما يتعلق
ب�إ�ستعمال البطاقة� .إن من �سيا�سة ال�شركة الإحتفاظ بهذه الوثائق بالت�صوير الم�صغر بالميكروفيلم �أو بو�سيلة �إلكترونية .وتبع ًا لذلك يوافق ع�ضو البطاقة بموجبه ب�أن مثل
هذا الميكروفيلم �أو القيد الإلكتروني �أو المعلومات التي تحتفظ بها ال�شركة ب�أي �شكل من الأ�شكال �أو �أي ن�سخ �أو �صور عنها حتى ولو لم تكن موقعة ب�أنها حقيقية وكاملة
ودقيقة وتعتبر دلي ًال نهائي ًا وقطعي ًا و �صالح ًا لتقديمه كبينة لإثبات �أية حقيقة �أو �أمر �أمام المحكمة �سواء فيما يتعلق بالح�ساب �أو ب�أية �صفقة �أو نفقة ويتخلى عن �أي حق
بالإعترا�ض �أو المنازعة �أو الطعن بهذه البينة ب�أي �شكل من الأ�شكال ،ويوافق ع�ضو البطاقة ب�أن �أية بينة كهذه يمكن ا�ستعمالها في �أية �إجراءات للتحقق من �صحة توقيعه.
 .4يحق لل�شركة ما يلي :
	�أ)	�إف�شاء معلومات عن ع�ضو البطاقة وح�ساب بطاقته والنفقات الخا�صة بح�ساب بطاقته (والتي قد ت�شمل تفا�صيل ال�سلع و�/أو الخدمات التي الم�شتراة) �ضمن �شركات مجموعة
�أمريكان �إك�سبري�س العالمية (وي�شمل ذلك الغير وغيرهم من المنظمات الم�صدرة للبطاقات �أو التي تقدم خدمات عالقة بهذا ال�ش�أن) �إلى �أطراف �أخرى غيرهم ممن تظهر �أ�سما�ؤهم
و�شعاراتهم على البطاقة الم�صدرة ولع�ضو البطاقة ولأية جهة مرخ�صة من قبل ع�ضو البطاقة ولمن يتولوا �أعمالنا لممولينا والمنظمات التي تقبل البطاقة لدفع قيمة ال�سلع
والخدمات الم�شتراة من قبل ع�ضو البطاقة والح�صول على بع�ض المعلومات من تلك الأطراف من �أجل �إدارة وخدمة ح�ساب البطاقة ومعالجة وتح�صيل النفقات التي تتم
بموجبها و�إدارة �أية فوائد �أو برامج ت�أمينية مما يكون ع�ضو البطاقة من�ضم ًا �إليها .وعندما ي�شتري ع�ضو البطاقة ال�سلع �أو الخدمات بالنيابة عن �أحد من الغير ي�ؤكد ع�ضو
البطاقة ب�أنه قد ح�صل على موافقة ذلك الغير لإف�شاء معلوماته �إلى مجموعة �شركات �أمريكان �إك�سبري�س العالمية من �أجل تلك الأغرا�ض.
ب)	�إ�ستعمال المعلومات المتعلقة بع�ضو البطاقة وبكيفية �إ�ستعماله لح�ساب البطاقة (ما لم يطلب من ال�شركة الكف عن ذلك) لإنتاج قوائم بهدف �إ�ستعمالها �ضمن مجموعة �شركات
�أمريكان �إك�سبري�س العالمية (بما في ذلك الم�ؤ�س�سات الأخرى الم�صدرة للبطاقة) وغيرها من ال�شركات المنتقاة من �أجل �أن تقوم ال�شركة �أو تلك ال�شركات بتقديم عرو�ض لع�ضـو
البطاقة (بالبريد �أوالهاتف) للمنتـجات �أو الخـدمات التي قد تحـوز على �إهـتمام ع�ضو البطاقة� .إن المعـلومات الم�ستـعملة في �إنتاج تلك القـوائم يمكـن الح�صول عليها من
ا�ستمارة طلب الع�ضوية ومن المعلومات حول المكان الذي ت�ستخدم فيها البطاقة وطبيعة النفقات التي يجريها ع�ضو البطاقة ببطاقته ومن الإ�ستبيانات والبحوث (التي قد
تتطلب الإت�صال بع�ضو البطاقة هاتفي ًا �أو بالبريد) ومن المعلومات التي يمكن الح�صول عليها من الم�صادر الخارجية الأخرى كالتجار والم�ؤ�س�سات الت�سويقية.
ت) تبادل المعلومات حول ع�ضو البطاقة وح�ساب بطاقته مع وكاالت المراجع الإئتمانية �أو ال�سلطات التنظيمية و�إعداد التقارير عن �أية �صفقة �أو واقعة �أو م�س�ألة �أو حادثة تتعلق
بالبطاقة �أو ع�ضو البطاقة �إلى ال�سلطات التنظيمية و هذة المعلومات يمكن تداولها مع المنظمات الأخرى لدى تقديم الطلبات الم�ستلمة من ع�ضو البطاقة �أو من قبل �أي من
�أع�ضاء �أ�سرته من �أجل الإئتمان �أو الت�سهيالت الأخرى ومن �أجل منع الإحتيال و�إقتفاء �أثر المدينين.
ث)	�إجراء التحريات عن الو�ضع الإئتماني في �أثناء وجود �أية مبالغ مدينة من قبل ع�ضو البطاقة في ح�ساب بطاقته (بما في ذلك الإت�صال ببنك ع�ضو البطاقة �أو الم�ؤ�س�سات المالية �أو
مرجع موثق) وتقديم المعلومات الخا�صة بع�ضو البطاقة وح�ساب بطاقته �إلى وكاالت التح�صيل والمحامين لغر�ض تح�صيل الديون الم�ستحقة على ح�ساب بطاقة ع�ضو البطاقة.
ج)	�إجراء المزيد من التحريات الإئتمانية وتحليل المعلومات حول ع�ضو البطاقة المقيدة والنفقات على ح�ساب بطاقته للم�ساعدة في �إدارة ح�ساب بطاقة ع�ضو البطاقة وتفوي�ض
النفقات فيه وتجنب الإحتيال.
ح) مراقبة و�/أو ت�سجيل �أية مكالمات هاتفية بين ال�شركة وع�ضو البطاقة �سواء ب�صورة مبا�شرة من قبل ال�شركة �أو من قبل منظمات منتقاة من قبل ال�شركة للوقوف على دليل على
محتوى تلك الإت�صاالت للت�أكد من توفير م�ستوى ثابت من الخدمات (بما في ذلك تدريب الموظفين) وتفعيل الح�ساب.
خ) القيام بكل ما ورد �أعاله �ضمن منطقة ال�شرق الأو�سط وخارجها.
د) القيام بكل ما ورد �أعاله فيما يتعلق ب�أي من �أع�ضاء البطاقة التابعة في ح�ساب البطاقة ،و�إن قام ع�ضو البطاقة بموافقته على �إ�صدار البطاقة التابعة ،ي�ؤكد بموجبة ب�أنه قد
ح�صل على موافقة ع�ضو البطاقة التابعة على تقديم المعلومات الخا�صة به �إلى مجموعة �أمريكان �إك�سبري�س العالمية ومعالجة المعلومات من �أجل الغر�ض المبين �أعاله.
�	.5إذا كـان عـ�ضـو البطـاقـة يعـتـقـد بـ�أن �أيـة معـلـومات تحـتـفـظ بـها ال�شـركة عـنه غـير �صحـيحة �أو غـير كامـلـة فـينـبـغي عـلـى عـ�ضـو البـطـاقـة �أن يكـتب دون ت�أخـير �إلى:
�أميك�س (ال�شرق الأو�سط) �ش.م.ب( .مقفلة)� ،ص.ب ،5990 :المنامة ،مملكة البحرين.

