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تمهيد
حيث يسعى عضو البطاقة إلى تمويل مشترياته باستخدام بطاقة صادرة عن أمريكان إكسبريس السعودية من خالل سلسلة من معامالت
التورق ،حيث ستقوم أمريكان إكسبريس السعودية بشراء السلع بطريقة متوافقة مع الشريعة اإلسالمية وبيع السلع إلى عضو البطاقة مقابل
هامش ربح متفق عليه مسبقا؛ و
حيث يسعى كل من عضو البطاقة وأمريكان إكسبريس السعودية إلى تنفيذ ترتيبات تمويل التورق من خالل اتفاقية عضو البطاقة المبرمة
بين عضو البطاقة وأمريكان إكسبريس السعودية؛
ً
وأشهادا على ذلك ،اتفق كل من عضو البطاقة وأمريكان إكسبريس السعودية ،ولكل منهما كامل األهلية القانونية ،على الدخول في البنود
والشروط التالية:

أطراف اتفاقية التعيين
أطراف اتفاقية التعيين هم أمريكان إكسبريس وعضو البطاقة والشركة التي تظهر أسماؤهم على البطاقة ومكتب المحامي مهند بن سعود
ال رشيد لالستشارات القانونية.

 .أالتعريفات
المصطلح المعرف

المعنى

الحساب

أي حساب تحتفظ به أمريكان إكسبريس السعودية فيما يتعلق ببطاقتك.

البطاقة

البطاقة االئتمانية الخاصة بك الصادرة من أمريكان إكسبريس.

عضو البطاقة

أنت

اتفاقية عضو البطاقة

االتفاقية المنشورة على موقع أمريكان إكسبريس السعودية التي تحدد الشروط واألحكام المطبقة على البطاقات.

وكيل عضو البطاقة لمعامالت التورق

الوكيل المعين من قبلك في اتفاقية التعيين هذه إلتمام معامالت التورق فيما يتعلق بالرصيد الحالي على حسابك والذي لم يتم
دفعه بالكامل في تاريخ استحقاق السداد.

الرصيد الحالي

إجمالي الرصيد الختامي في كشف حسابك الشهري.

وكالء أمريكان إكسبريس السعودية لمعامالت التورق

الوكالء المعينون من قبل أمريكان إكسبريس السعودية من وقت آلخر إلتمام بيع وشراء السلع على أساس المرابحة من محفظة
األرصدة الحالية ألعضاء البطاقات والمشاركة في معامالت التورق مع وكيل معامالت التورق الخاص بك وفقا لشروط وأحكام اتفاقية
عضو البطاقة.

تاريخ استحقاق الدفع

التاريخ المحدد في كشف حسابك الشهري الذي يوضح تاريخ استحقاق سداد الرصيد الحالي.

الهيئة الشرعية

هيئة الرقابة الشرعية لدى البنك وتكون مسئولة عن ابداء الرأي من منظور شرعي واعتماد منتجات أمريكان إكسبريس.

كشف الحساب

سجل شهري بجميع العمليات التي تتم على حسابك بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر شراء البضائع والخدمات والسحوبات
النقدية والرسوم والتكاليف واألموال المستردة وغيرها من الحركات الدائنة والمدينة بموجب هذه االتفاقية ،كما يشمل كشف
ً
أيضا رصيدك الحالي وتاريخ استحقاق الدفع.
الحساب

معاملة التورق

معاملة يقوم فيها طرف ثالث مستقل تعينه أنت (وكيلك لمعامالت التورق) بشراء السلع من أمريكان إكسبريس وإعادة بيعها لحسابك
على أساس المرابحة ،وتستخدم عائدات المعاملة لدفع ثمن مشترياتك باستخدام البطاقة بمبلغ مساوي للرصيد الحالي ببطاقتك
في تاريخ استحقاق السداد.

وكيل معاملة التورق

ً
خلفا له يستوفي شروط الكفاءة تختاره أمريكان إكسبريس السعودية للعمل
مكتب مهند بن سعود ال رشيد لالستشارات القانونية أو
بهذه الصفة بعد التحقق من مؤهالت الخلف وخبراته وسمعته وأي معايير أخرى تعتبر مناسبة لنا أو الهيئة الشرعية لدينا.

نحن ،لنا ،لدينا

أمريكان إكسبريس السعودية أو خلفائها.

سيكون ألي مصطلحات وردت في اتفاقية التعيين هذه بالحروف البارزة ولم يتم تعريفها في هذه االتفاقية نفس المعاني الواردة أمام كل
منها في اتفاقية عضو البطاقة.

.بالترشيح والتعيين
.١

أنت بموجب ذلك ترشح وتعين مكتب مهند بن سعود ال رشيد لالستشارات القانونية بصفته وكيلك لمعامالت التورق وسيظل هذا
التعيين ساري المفعول حتى يتم إنهاؤه ( )1بواسطتك أنت بموجب إخطار كتابي لنا ( )2أو من قبل أمريكان إكسبريس بناء على إخطار
مكتوب لك ،أو نشر اإلخطار على موقع أمريكان إكسبريس السعودية.

 .٢أنت تقر بأن مكتب مهند بن سعود ال رشيد لالستشارات القانونية وأي وكيل لمعامالت التورق يعين في وقت الحق هو وكيل مستقل
عن أمريكان إكسبريس وقد تم تعيينه بشكل مستقل من قبلك.
.٣

أنت تؤكد وتقر بجميع اإلجراءات التي اتخذها وكيلك لمعامالت التورق بموجب اتفاقية التعيين هذه ،أو اتفاقية عضو البطاقة ،أو أي
اتفاقية الحاقيه لهذه االتفاقيات.

ً
تلقائيا إلى إلغاء اتفاقية عضو البطاقة الخاصة بك؛ ومع ذلك ،ستظل
 .٤في حال ما إذا قمت انت بإلغاء اتفاقية التعيين هذه سيؤدي هذا
شروط وأحكام اتفاقية عضو البطاقة الخاصة بك سارية المفعول على جميع المعامالت ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر
معامالت التورق التي تمت قبل هذا اإللغاء.

.تالقانون السائد وتسوية المنازعات
 .١تخضع اتفاقية التعيين هذه وتفسر بموجب أنظمة ولوائح المملكة العربية السعودية.
يوما بعد تقديم إشعار من طرف إلى األطراف األخرين
 .٢أي نزاعات تنشأ بموجب هذه االتفاقية وال يمكن حلها بطريقة ودية في غضون ً 30
سيتم احالتها الى الجهة المختصة بتسوية المنازعات المشار اليها في اتفاقية عضو البطاقة والتي قد يتم تعديلها من وقت آلخر.
.٣

ً
صراحا بموجب هذه االتفاقية على االلتزام بأحكام النظام
يوافق مكتب المحامي مهند بن سعود ال رشيد لالستشارات القانونية
القانوني السائد وتسوية النزاعات الواردة في اتفاقية عضو البطاقة والتي قد يتم تعديلها من وقت آلخر .ونحن نتعهد بأن يوافق أي
خلف لمكتب المحامي مهند بن سعود ال رشيد لالستشارات القانونية سيعمل بصفة وكيلك لمعامالت التورق بااللتزام بهذه الشروط
كشرط مسبق لتعيين وكيلك لمعامالت التورق.

.ثاالتفاق الشامل
تشكل اتفاقية التعيين هذه واألحكام ذات الصلة المنصوص عليها في اتفاقية عضو البطاقة االتفاق الشامل بين األطراف فيما يتعلق
بموضوع هذه االتفاقية وتحل محل جميع المفاهمات أو االتفاقات السابقة أو الحالية ،سواء كانت مكتوبة أو شفهية ،فيما يتعلق بالموضوع
الوارد فيها.

