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آخر تحديث: مارس 2022

تمهيد
ــبريس بغـــرض  ــكان إكسـ ــركات مـــن أمريـ ــبريس للشـ ــكان إكسـ ــتثمار أمريـ ــة البنـــك الســـعودي لإلسـ ــتخدام بطاقـ ــزم اسـ ــترك يعتـ حيث أن المشـ
تمويـــل مشـــترياته من خالل إبـــرام مجموعـــة من معامالت التورق تقـــوم بموجبهـــا أمريكان إكسبريس السعودية بشراء السلع بطريقة متوافقة 

ــرك مقابل هامش ربح متفق عليه مسبقا؛ و ــا إلى المشتـ مع الشريعة اإلسالمية وبيعهـ

ـــان فـــي تنفيذ ترتيبات التمويـــل بنظـــام التـــورق هـــذه بموجـــب اتفاقية بطاقـــات البنـــك  ـــرك وأمريكان إكسبريس السعودية يرغب حيث أن المشت
الســـعودي لإلســـتثمار للشـــركات المبرمـــة بيـــن المشـــترك وأمريـــكان إكســـبرس الســـعودية؛

وعليه، فقد اتفق المشترك وأمريكان إكسبريس السعودية وهما بكامل األهلية المعتبرة شرعًا ونظامًا على إبرام الشروط واألحكام التالية:

أطراف اتفاقية التعيين
أطراف اتفاقية التعيين هم أمريكان إكسبريس السعودية وعضو البطاقة والشركة الذين تدون أسماؤهم على البطاقة وشركة

سكيلمين العربية السعودية لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.
1.  التعريفات 

التعريفات المصطلح 

أي حساب تحتفظ به أمريكان إكسبريس السعودية فيما يتعلق ببطاقة البنك السعودي لإلستثمار أمريكان إكسبريس للشركات.الحساب

بطاقة البنك السعودي لإلستثمار الصادرة عن أمريكان إكسبريس السعودية.البطاقة

أحد موظفي الشركة.عضو البطاقة

وكيل عضو البطاقة لمعامالت 
التورق

الوكيل الذي ُيعّينه عضو البطاقة وفقا التفاقية التعيين هذه إلتمام معامالت التورق فيما يتعلق بالرصيد
الحالي على الحساب والذي لم ُيسّدد بالكامل في تاريخ استحقاق الدفع.

الشركة أو المنشأة التي ُيسّجل الحساب المفتوح لدى أمريكان إكسبريس السعودية باسمها والتي وافقت على إصدار البطاقة الشركة/أنت
لعضو البطاقة.

االتفاقية التي تنشرها أمريكان إكسبريس السعودية على موقعها اإللكتروني والتي تتضمن الشروط واألحكام المطبقة على االتفاقية
بطاقات البنك السعودي لإلستثمار أمريكان إكسبريس للشركات.

إجمالي الرصيد النهائي في كشف الحساب الشهري.الرصيد الحالي

تعني اتفاقية تعيين وكيل معامالت التورق هذه.اتفاقية التعيين

وكالء معامالت السلع التابعين 
لنا

الوكالء الذين نعّينهم من وقت آلخر إلتمام عملية بيع وشراء السلع على أساس المرابحة من محفظة األرصدة الحالية ألعضاء 
البطاقات وإبرام معامالت التورق مع وكيل معامالت التورق الخاص بك وفقا لشروط وأحكام اتفاقية بطاقات أصحاب األعمال.

عضو البطاقة و/أو الشركة.المشترك

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

هيئة الرقابة الشرعية التابعة لنا المسؤولة عن إبداء الرأي من منظور شرعي حول منتجات أمريكان إكسبريس السعودية واعتمادها.الهيئة الشرعية

كشف الحساب
سجل شهري بكافة المعامالت التي يجريها عضو البطاقة على الحساب، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، شراء البضائع 

والخدمات، والسحوبات النقدية، والرسوم والتكاليف واألموال المستردة وغيرها من القيود المدينة والدائنة بموجب هذه االتفاقية، 
كما أن كشف الحساب يتضمن أيضا الرصيد الحالي وتاريخ استحقاق الدفع.

معاملة التورق
المعاملة التي يقوم بموجبها وكيل معامالت التورق الُمعّين بشراء السلع منا وإعادة بيعها للحساب على أساس المرابحة، والتي 

تستخدم عائداتها لسداد ثمن عمليات الشراء التي تمت باستخدام البطاقة بمبلغ مساوي للرصيد الحالي للبطاقة في تاريخ استحقاق 
الدفع.

وكيل معاملة التورق
شركة سكيلمين العربية السعودية لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات أو أي جهة أخرى تخلفها ممن نختاره ويكون مستوفيًا للشروط 

الالزمة لتتصرف بتلك الصفة بعد التحقق من مؤهالتها وخبراتها وسمعتها واستيفائها ألي معايير أخرى نراها أو تراها الهيئة 
الشرعية التابعة لنا مناسبة.

أمريكان إكسبريس السعودية.ضمائر المتكلم

اتفاقية تعيين وكيل معامالت تورق

يكون للمصطلحات المستخدمة في هذه االتفاقية ولم يرد لها تعريف فيها المعاني المبينة إزاء كل منها في اتفاقية بطاقات البنك السعودي 
لإلستثمار أمريكان إكسبريس للشركات.

AMX-1617-18-05-06-20 :رقم الشهادة الشرعية للبطاقات االعتمادية
AMX-1617-18-05-06-20-05 :رقم الشهادة الشرعية لبطاقات البنك السعودي لإلستثمار أمريكان إكسبريس للشركات



2

2. التعيين 
     أ.    يقـــوم المشـــترك بموجـــب هـــذه االتفاقيـــة بتعييـــن شـــركة ســـكيلمين العربيـــة الســـعودية لالتصـــاالت وتكنولوجيـــا المعلومـــات لتكـــون وكيـــل 

لمعامـــالت التـــورق ويبقـــى هـــذا التعييـــن ســـاري المفعـــول حتـــى يتـــم إنهـــاؤه:
         1) من قبل المشترك بموجب إشعار خطي يوجهه لنا, أو

         2)  من قبلنا بطريقتين من الطرق التالية:
         * رسائل نصية 

         * تحديث لموقع أمريكان إكسبريس السعودية 
         * إشعار خطي توجهه أمريكان إكسبريس السعودية للمشترك

ـــا المعلومات وأي وكيل لمعامالت التورق ُيعّين الحقـــًا هو وكيل  ب.     ُيقر المشتـــرك بأن شركة سكيلمين العربية السعودية لالتصاالت وتكنولوجي
ـــوكيل في حالة  ـــك ال ـــب ذل مستقل عن أمريكان إكسبريس السعودية وأننا ال نتحمـــل أي مسؤولية تنشـــأ عـــن أي تصـــرف )أو إغفـــال) مـــن جان

عدم وجود احتيال أو إهمال جسيم مـــن جانبنـــا، وأنـــه تأّســـس حســـب األصول في منطقـــة االختصـــاص القضائي المناســـبة.

ـــد وإقـــرار كافـــة التصرفـــات التـــي يقـــوم بهـــا وكيل معامالت التورق بموجب هـــذه االتفاقية أو اتفاقية بطاقـــات  ـــرك علـــى تأكي ج .      يوافـــق المشت
أصحـــاب األعمـــال االئتمانيـــة أو أي اتفاقية أخـــرى تكـــون مرتبطـــة بتلـــك االتفاقيات.

د.       تنتهـــي اتفاقيـــة بطاقـــات الشـــركات تلقائيـــًا بمجـــرد قيـــام المشتـــرك بإلغاء اتفاقية التعييـــن هـــذه، إال أن شروط وأحكام اتفاقية بطاقـــات البنـــك 
الســـعودي لإلســـتثمار أمريـــكان إكســـبريس للشـــركات ســـتبقى سارية المفعول على كافـــة المعامالت، بما في ذلك على سبيل المثال ال 

الحصر معامالت التورق التي جـــرى تنفيذهـــا قبـــل ذلـــك اإللغاء.

3.  التعويض وحدود المسؤولية
أ.       تعويض وكيل معامالت التورق

ـــات واإلجراءات التـــي قـــد تباشـــر بحقـــه  ـــدعاوى والمطالب ـــه من كافـــة ال ـــرك بتعويـــض وكيل معامالت التورق عند الطلب وحمايت ـــزم المشت           يلت
بصفتـــه تلـــك ومـــن كافـــة المصاريـــف والضرائب وااللتزامـــات والخسائر واألضرار التي قـــد يتكبدهـــا بصفتـــه تلـــك )باســـتثناء مـــا ينشـــأ منهـــا جـــراء 
احتيال أو إهمـــال جسيم أو سوء تصرف متعمد مـــن جانـــب وكيـــل معامـــالت التـــورق( والتـــي تتعلق أو تنشأ بـــأي شـــكل كان عـــن معاملـــة التورق 
أو أي تصرف أو إغفـــال مـــن جانـــب وكيل معامالت التورق في أداء مهامـــه بموجب معاملة التورق أو فـــي إنفاذ أوحمايـــة، أو فـــي محاولـــة 

إنفـــاذ أو حمايـــة، أي من حقوقـــه بموجب معاملـــة التورق. 
ب.     حدود المسؤولية

          يوافق المشتـــرك أيضا على أن ال وكيل معامالت التورق وال أي مدير أو مســـؤول أو موظف أو ممثل أو وكيل تابـــع لـــوكيل معامالت التورق 
ممـــن يحـــق لهـــم أي تعويـــض بموجـــب هذا البند 3 )التعويض وحدود المسؤولية( )يشـــار إلـــى كل منهـــم بلفـــظ "الطـــرف المعـــوض لـــه"( 
يتحمـــل أي مســـؤولية )ســـواء كانـــت مســـؤولية مباشـــرة أو غيـــر مباشـــرة وســـواء كانـــت مســـؤولية عقديـــة أو تقصيريـــة أو غيـــر ذلـــك( تجاه 
المشـــترك عـــن  المعامـــالت المشار إليها أعاله أو فيما يتعلق بهـــا، باستثناء بالقـــدر الـــذي تكـــون فيـــه تلـــك المسؤولية ناشـــئة عن احتيال أو 

إهمال جسيم أو سوء تصرف متعمد مـــن جانـــب الطـــرف المعـــوض لـــه.

4. النظام المطبق وتسوية المنازعات
أ.       تخضع اتفاقية التعيين هذه وتفسر وفقًا لألنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية. 

ب.     أي نزاعات تنشأ عـــن هذه االتفاقية ويتعـــذر حلها وديًا خـــالل ثالثين )30( يوما مـــن تاريـــخ قيـــام أي طـــرف بتوجيـــه إشـــعار بهـــا إلى األطراف األخـــرى 
سيتم إحالتها إلى الجهة المختصة بتسوية المنازعات المشار إليها في اتفاقية بطاقـــات البنـــك الســـعودي لإلســـتثمار أمريـــكان إكســـبريس 

للشـــركات والتي قد يتم تعديلها من وقت آلخر.
ت .    توافق شركة سكيلمين العربية السعودية لالتصاالت وتكنولوجيـــا المعلومـــات صراحـــة بموجب هـــذه االتفاقية على التقيـــد باألحـــكام المتعلقـــة 
بالنظـــام المطبـــق وتسوية النزاعات الواردة في اتفاقية بطاقـــات البنـــك الســـعودي لإلســـتثمار أمريـــكان إكســـبريس للشـــركات  والتي قد يتم 
تعديلها من وقت آلخر. ونحن نتعهد بضمـــان أن توافـــق أي جهـــة تخلـــف شركة سكيلمين العربية السعودية لالتصاالت وتكنولوجيـــا المعلومات 
وتتصـــرف بصفتهـــا وكيل معامالت التورق علـــى التقيـــد بتلـــك األحـــكام باعتبارهـــا شرطـــًا مســـبقًا لتعييـــن تلـــك الجهـــة كـــوكيل لمعامـــالت التورق.

5. كامل االتفاق
ـــكان إكســـبريس للشـــركات كامـــل  ـــواردة في اتفاقية بطاقـــات البنـــك الســـعودي لإلســـتثمار أمري تشكل اتفاقية التعيين هذه واألحكام ذات الصلة ال
االتفاق بين األطراف فيما يتعلق بموضوع هذه االتفاقية وتحل محل كافـــة التفاهمـــات أو االتفاقات السابقة أو الحالية، سواء كانت مكتوبة أو 

ــة. شفهية، فيمايتعلق بموضوع هـــذه االتفاقيـ
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