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AMX-1617-18-05-06-20 :الرقم المرجعي لفتوى بطاقات أمريكان إكسبريس اإلعتمادية
AMX-1617-18-05-06-20-01 :الرقم المرجعي لفتوى بطاقات أمريكان إكسبريس للشركات
رقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة لشركة أمريكان إكسبريس السعودية: 300000606800003

يناير 2022

اسم الشركة: 
يرجى تدوين رقم حساب الشركة )الحساب الحالي فقط(

رقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة

معرف الكيانات القانونية

تفاصيل مقّدم الطلب

ضع عالمة في المكان المناسب:

اللقب: السيد    السيدة    اآلنسة   الدكتور    آخر 

االسم الكامل كما يظهر في جواز سفرك: 

يرجى كتابة اسم مقّدم الطلب في المربعات التالية كما يظهر على 

البطاقة على أن ال يزيد عن 20 حرفًا وفراغًا

تاريخ الميالد: اليوم      الشهر    السنة    

الجنسية: 

رقم جواز السفر: 

رقم الهوية أو اإلقامة: 

هل أنت من ذوي اإلعاقة؟
إذا كانت اإلجابة نعم، يرجى تزويدنا بتقارير طبية معتمدة أو مستندات داعمة إلثبات الحالة.

عنوان السكن الحالي )العنوان الوطني(*

الشارع رقم المبنى 

المدينة الحي  

الرقم االضافي           رقم الوحدة الرمز البريدي 

الهاتف المتحرك: هاتف المنزل:  

البريد اإللكتروني:

المسمى الوظيفي:              الرقم الوظيفي:
* يجب ادخال العنوان الوطني التمام الطلب.

عنوان الشركة الحالي )العنوان الوطني(*

الشارع رقم المبنى 

المدينة الحي  

الرقم االضافي           رقم الوحدة الرمز البريدي 

فاكس: هاتف الشركة:   
* يجب ادخال العنوان الوطني التمام الطلب.

هل سبق لك الحصول على بطاقة أمريكان إكسبريس؟

عضو حالي    عضو سابق        

آخر 4 أرقام للبطاقة

عنوان استالم بطاقة الشركة:
الهاتف ____________ تحويلة ____________ الجوال ___________

المنطقة ___________ الشارع ____________
رقم المبنى ___________________

الدولة - المدينة ____________ صندوق البريد ________________
بريد اإللكتروني _________________________________________

 Membership Rewards® يرجى وضـع عالمة هنا لالشتراك ببرنامج الـ*

*يرجى وضـع عالمة هنا لالشتراك بخدمة ''إكسبريس كاش''  

* هذه الخيارات متوفرة فقط في حالة موافقة الشركة. 

إقرار من قبل مقّدم الطلب

أتعهـــد، أنـــا مقـــدم الطلـــب، بطلـــب الحصـــول علـــى بطاقـــة أمريـــكان إكســـبريس 
الســـعودية للشـــركات. وأوافـــق علـــى اإلمتثـــال لشـــروط وأحـــكام البطاقـــة 
ــة  ــواردة فـــي الطلـــب هـــي صحيحـ ــات الـ ــع المعلومـ ــد أن جميـ ــدرة. أوأكـ المصـ
ـــة اتفاقيـــة المســـؤولية الجماعية،ســـأتحمل  وكاملـــة. أفهـــم وأقـــر أننـــي فـــي حال
ـــى بطاقـــة الشـــركات  ـــدة عل ـــن مســـؤولية الرســـوم المتكب ـــا والشـــركة مجتمعي أن
ـــكان إكســـبريس الســـعودية  ـــد أمري ـــى تزوي ـــه عل ـــي. وأوافـــق بموجب المصـــدرة ل
لـــدى  والتســـهيالت  الحســـابات  إدارة  و/أو  تطلبهـــا إلنشـــاء  معلومـــات  بـــأي 
ـــكان إكســـبريس الســـعودية  ـــكان إكســـبريس الســـعودية، كمـــا أفـــوض أمري أمري
ــا يتعلـــق بـــي  ــة أو فيمـ ــد الزمـ ــات التـــي تعـ ــع المعلومـ بالحصـــول علـــى وجمـ
ـــدى أمريـــكان إكســـبريس الســـعودية أو المقرضيـــن  وبحســـاباتي وتســـهيالتي ل
اآلخريـــن مـــن الشـــركة الســـعودية للمعلومـــات االئتمانيـــة )ســـمة(، والكترونّيـــًا 
ــاء عـــن تلـــك  ــات )"علـــم"(، واإلفشـ ــركه العلـــم ألمـــن المعلومـ مـــن خـــالل شـ
المعلومـــات إلـــى )ســـمة( أو علـــم أو إلـــى وكاالت التحصيـــل لدينـــا أو إلـــى 
أي جهـــة أخـــرى معتمـــدة مـــن ِقبـــل البنـــك المركـــزي الســـعودي. أقـــر بقرائتـــي 
ــع  ــب وجميـ ــكل الطلـ ــب. سيشـ ــع الطلـ ــق مـ ــي المرفـ ــرار األولـ ــي باإلقـ وفهمـ
ــزأ مـــن اتفاقيـــة عضـــو البطاقـــة. وأوافـــق  ــزءًا ال يتجـ المســـتندات الداعمـــة جـ
ـــة أمريـــكان إكســـبريس الســـعودية لجميـــع المســـتندات المـــزودة مـــع  علـــى ملكي
الطلـــب حتـــى لـــو تـــم رفـــض الطلـــب أو إذا قامـــت الشـــركة بإغـــالق الحســـاب 

ـــا. معن
لمساعدتنا في التعجيل بالبت بالطلب، الرجاء التأكد من إرفاق نسخة من جواز 

السفر والبطاقة الشخصية الخاصة بمقّدم الطلب.

ُمقدم من المدير المباشر )إختياري(: 

توقيع المدير المباشر: 

مركز التكلفة: 

توقيع الموظف:  التاريخ: 

تعهد مفوض الشركة )الستخدام الشركة فقط(

ـــة عـــن الشـــركة المذكـــورة فـــي هـــذه االســـتمارة )الشـــركة( نتقـــدم بطلـــب  بالنياب
إصـــدار بطاقـــة أمريـــكان إكســـبريس للشـــركات إلـــى الموظـــف المذكـــور فـــي 
ـــد  ـــدى الشـــركة. ونؤك ـــب هـــو موظـــف ل ـــدم الطل ـــب ، ونشـــهد أن مق هـــذا الطل
ـــة حســـب  ـــواردة فـــي هـــذا الطلـــب هـــي صحيحـــة وكامل ـــع المعلومـــات ال أن جمي

ـــا. معلوماتن
نحن ندرك ونوافق على أن تكون الشركة مسؤولة بالكامل عن جميع النفقات 
التي تنشأ من جراء استخدام البطاقة. ونحن نتفهم أيضًا أن أمريكان إكسبريس 
إدخال  وسيتم  السبب  تقديم  مع  طلب  أي  رفض  بحق  تحتفظ  السعودية 
المراسالت في هذا الشأن. إن الشركة تتعهد بااللتزام بشروط وبنود العضوية 
التي سوف ترفق عند إصدار بطاقة/بطاقات أمريكان إكسبريس للشركات بعد 

موافقة أمريكان إكسبريس السعودية.

تقر الشركة بأن الوثائق المقدمة هي نسخة مطابقة لألصل.

لقد قرأت وفهمت الرسوم المذكورة في هذه اإلستمارة.

على  الطلب  مقدم  مع  بالتوقيع  الشركة  عن  المفوض  يقوم  أن  الضروري  من 
هذه االستمارة.

تتكون إستمارة الطلب هذه من ثالثة )3( صفحات. عند القيام بالتوقيع في 
الصفحة األولى من إستمارة الطلب، أنا / نحن أفهم/نفهم أنني/أننا أتنازل/

نتنازل بال رجعة وبدون قيد أو شرط عن ضرورة وضع األحرف األولى لألسماء 
الخاصة بنا في كل صفحة لهذا الطلب.

التزام الشركة
إستمارة طلب الموظف
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التاريخ:

اسم المفوض بالتوقيع: 

المسمى الوظيفي: 

الحد االئتماني الشهري: 

التوقيع )المفوض بالتوقيع(: 

بيانات البطاقة
375 ريال سعودي / 100 دوالر أمريكي أو وفقًا الرسم السنوي‡

لجدول تحديد األسعار

2.5%هامش المرابحة*

150 ريال سعودي أو 40 دوالر أمريكي عن كل رسم التحصيل‡
حالة

75 ريال سعودي أو 20 دوالر أمريكيرسم السحب النقدي )لكل معاملة(‡

2.75% رسم تحويل العملة األجنبية لعملة البطاقة‡

150 ريال سعودي أو 40 دوالر أمريكي لكل شيكرسم إعادة الشيك‡

 رسم طلب كشف الحساب
)ألكثر من ثالثة أشهر(‡

40 ريال سعودي أو 10 دوالر أمريكي لكل كشف 
حساب )أو حسب جدول أمريكان إكسبريس لتحديد 

األسعار( 

رسم استرجاع الرصيد االئتماني‡
100 ريال سعودي أو 27 دوالر أمريكي لكل 

طلب )أو حسب جدول أمريكان إكسبريس لتحديد 
األسعار(

150 ريال سعودي أو 40 دوالر أمريكي لكل رسم رفض خدمة القيد المباشر‡
عملية رفض

 رسم معاملة الخالفات
50 ريال سعودي أو 13 دوالر أمريكي لكل معاملة)للخالفات غير الصحيحة فقط(‡

375 ريال سعودي أو 100 دوالر أمريكي لكل رسم الدفعات خارج المملكة العربية السعودية‡
دفعة خارج السعودية

رسم تبديل البطاقة نتيجة للكتابة الخاطئة لالسم 
المقدم من ِقبل عضو البطاقة أو للبطاقة 

المفقودة أو المسروقة‡
100 ريال سعودي أو 27 دوالر أمريكي

 رسم عضوية برنامج
Membership Rewards )اختياري(**،‡

50 دوالر أمريكي للحساب )تخضع التفاقك التجاري 
مع أمريكان إكسبريس(.

*   تعد البطاقة منتجَا متوافقَا مع أحكام الشريعة اإلسالمية. على الرغم من أنك لن تقوم بدفع 
فوائد تحت أي ظرف، إال أنه يتعين عليك دفع هامش المرابحة بنسبة 2.5% شهريًا كما هو موضح 

في الجدول أعاله. باإلضافة إلى هامش المرابحة، قد نقوم بتحميلك رسوم تحصيل بالسعر 
المحدد في الملحق "أ" من اتفاقية عضو البطاقة إذا تأخر سداد بطاقتك لمدة 3 شهور أو أكثر.

إن االشتراك في برنامج Membership Rewards اختياريًا ويمكن إلغاؤه في أي وقت بموجب   **
إخطار وكالء خدمات الشركات الخاصين بنا.

سيتم فرض ضريبة القيمة المضافة استنادَا إلى القوانين الضريبية السارية باإلضافة إلى   ‡
الرسوم المذكورة أعاله. ال تطبق ضريبة القيمة المضافة على رسم هامش المرابحة. 

الشروط األكثر أهمية التفاقية عضو البطاقة
على  تحميلها  يتم  التي  النقدية،  السحوبات  ذلك  في  بما  القيود،  كافة   أ- 
البطاقة سيتم  بها كشف حساب  التي يصدر  العملة  غير  الحساب بعمالت 
تحويلها إلى العملة التي تصدر بها فاتورة الحساب. وما لم تتطلب القوانين 
)الشبكة  محددة  تحويل  أسعار  استخدام  يتم  فإنه  ذلك  خالف  المنطبقة 
العالمية( استنادًا إلى األسعار السائدة بين المصارف التي يتم اختيارها من 
المصادر المعتادة في المجال المصرفي كما هي عليه في يوم العمل الذي 
يسبق تاريخ إجراء العملية. سوف يتم إضافة سعر صرف العمالت األجنبية 
المعدل من  النحو  على  أو  العمالت  جدول صرف  المذكور في  النحو  على 
للبطاقة  المصدرة  الجهة  ِقبل  من  المحول  المبلغ  على  حين آلخر  من  ِقبلنا 
الذي  التاريخ  في  التحويل  يتم  السعودية.  إكسبريس  أمريكان  وهي شركة 
يتم فيه تجهيز العملية والذي قد ال يكون هذا نفس التاريخ الذي جرت فيه 
إلى  المعاملة  تقديم  فيه  تم  الذي  الوقت  على  ذلك  يعتمد  حيث  العملية 
الشبكة العالمية. وقد تختلف أيضًا أسعار الصرف وفقًا لذلك. وفي وقت 
الدوالر  تتم بعمالت غير  التي  المعامالت  كافة  التحويل سوف يتم تحويل 
األمريكي أواًل إلى الدوالر األمريكي قبل تحويلها إلى العملة التي تصدر 
أخرى  أطراف  قبل  من  تحويلها  يتم  التي  المبالغ  أما  الحساب.  فاتورة  بها 
أدناه  الفواتير تصدر فيها وفقًا ألسعار هذه األطراف. مدرج  مستقلة، فإن 

مثال توضيحي لبطاقة كشف حسابها محتسب بالريال السعودي لذلك:

عملية السحب النقدي*عملية الشراء*الوصف

١00 يورو١00 يوروقيمة العملية 

معدل تحويل الدوالر األمريكي/ 
اليورو المفترض 

١ يورو = ١.05 دوالر 
١ يورو = ١.05 دوالر أمريكيأمريكي

١05 دوالر أمريكي١05 دوالر أمريكيما يعادلها بالدوالر األمريكي 

2.8٩ دوالر أمريكي2.8٩ دوالر أمريكيرسم تحويل العملة %2.75

قيمة العملية كاملة بالدوالر 
١07.8٩ دوالر أمريكي١07.8٩ دوالر أمريكياألمريكي

معدل التحويل من الدوالر األمريكي 
إلى الريال السعودي المفترض

١ دوالر أمريكي= 3.75 ريال 
سعودي

١ دوالر أمريكي= 3.75 ريال 
سعودي

قيمة العملية كاملة بالريال 
404.5٩ ريال سعودي404.5٩ ريال سعوديالسعودي

رسم الدفعة المقدمة النقدية 
)مقيد بشكل منفصل على كشف 

حسابك(
20 دوالر أمريكي أو 75 ريال غير مطبق

سعودي

قيمة العملية كاملة شاملة لرسم 
١27.8٩ دوالر أمريكي أو غير مطبقالدفعة المقدمة النقدية

47٩.5٩ ريال سعودي

* ال يشمل المثال التوضيحي أعاله ضريبة القيمة المضافة

الطلب كشف حساب شهري بحسابه عن طريق  إلى مقّدم   ب- سوف نرسل 
البريد اإللكتروني الوارد في نموذج الطلب ، يرجى مالحظة أنه يتوجب على 
مقدم الطلب تسوية كامل المبلغ المستحق الدفع على حساب البطاقة قبل 

تاريخ استحقاق الدفع، كما هو مبين على كل فاتورة شهرية. 
تتوافق البطاقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية وتمتثل لنظام التورق. على   
يتعين  أنه  إال  ظرف،  أي  تحت  فوائد  بدفع  تقوم  لن  الشركة  أن  من  الرغم 
على الشركة دفع هامش المرابحة عند تسوية المبالغ الغير مدفوعة للرصيد 
عائدات  السداد، من خالل  استحقاق  تاريخ  بعد  الحساب  الحالي في كشف 
بتحميل  نقوم  قد  المرابحة،  هامش  على  وعالوة  المرابحة.  عملية  مبيعات 
مقدم الطلب رسوم تحصيل والموضحة في الملحق "أ" في اتفاقية عضو 

البطاقة، إذا تأخر سداد البطاقة لمدة 3 أشهر أو أكثر.
زيارة  يرجى  االئتمانية،  اإلستشارية  خدماتنا  عن  معلومات  على  للحصول   

www.americanexpress.com.sa/ar/node/88 :موقعنا اإللكتروني على
في حالة إفالس مقدم الطلب، يجب دفع المبالغ المستحقة على الحساب   

الخاص على الفور.
الرصيد  لتسوية  أقصى  كحد  يومًا   25 مدتها  سماح  فترة  منح  يتم  سوف  ج- 
الحالي، كما سوف يتم توضيح تاريخ استحقاق الدفع في كشف الحساب. 
أو  االئتمانية  البطاقة  المستحق على  الحد األدنى  حالة عدم استالم  وفي 
المبلغ كاماًل على البطاقة االعتمادية في وقته المحدد وفقًا لتاريخ استحقاق 

الدفع، قد يتم تعليق الحساب حتى استالم المبلغ.
للشركة  الشركة  الطلب/  بمقّدم  المتعلقة  االئتمان  معلومات  نقدم  قد   
تعكس  كما  دوري.  أساس  على  )سمة(  االئتمانية  للمعلومات  السعودية 
المتعلقة  المعلومات  وتشمل  حساب،  كشف  آخر  حالة  المقدمة  المعلومات 
بكون حساب البطاقة منتظم أو متأخر في السداد. ولتجنب أي تاريخ ائتماني 
سلبي لدى الشركة السعودية للمعلومات االئتمانية، على مقّدم الطلب أن 
يحافظ على تسديد المبلغ المستحق على الحساب  في تاريخ استحقاق الدفع.

عليها«  متنازع  معاملة  الحساب/  بكشف  »خطأ  أي  الطلب  مقّدم  الحظ  إذا   
يجب عليه إخطارنا عبر وسائل اتصال موثقة على الفور على أال يتجاوز ذلك 
شهرًا واحدًا من تاريخ كشف الحساب على أي حال. ويعني »الخطأ بكشف 
الحساب   على  إدخالها  تم  معاملة  أي  عليها«  المتنازع  المعاملة  الحساب/ 

وأدت إلى خطأ في الرصيد اإلجمالي. 
برنامج  نقدم  حيث  االتفاقية،  سريان  أثناء  الحماية  برنامج  بتوفير  نقوم  قد   
بكشف  نقوم  وسوف  لك.  نقدمها  التي  للخدمات  إضافية  كميزة  الحماية 
تفاصيل الحماية، بما في ذلك عملية تحديد المستفيدين وتوزيع التعويض 
بين المستفيدين، للتعريف على الشروط وأحكام الحماية يرجى زيارة الموقع 

https://www.americanexpress.com.sa/ar/termsandconditions
بالسعر  النقدي  السحب  رسم  النقدي  السحب  عمليات  كافة  تستقطب  د- 
الرسوم  تحميل هذه  يتم  البطاقات. سوف  الموضح في جدول معلومات 

وتقييدها بفاتورة على الحساب  باإلضافة إلى المبلغ الذي تم سحبه. 
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زمنـــي ال يتجـــاوز الــــ ١0 أيـــام عمـــل(. أمـــا فـــي حالـــة عـــدم قدرتنـــا علـــى اإلســـتجابة 
ــذه  ــن هـ ــا ضمـ ــك بتفاصيلهـ ــيتم إفادتـ ــدد، فسـ ــت المحـ ــي الوقـ ــكاوى فـ للشـ

المهلـــة و تزويـــدك بالزمـــن التقديـــري الـــالزم

تشـــمل اتفاقيـــة عضـــو البطاقـــة الشـــروط واألحـــكام الســـتخدام بطاقـــة أمريـــكان 
إكســـبريس والمتاحـــة علـــى موقعنـــا

 www.americanexpress.com.sa/ar/termsandconditions 

كمـــا يعـــد التوقيـــع علـــى أو اســـتخدام البطاقـــة )البطاقـــات( بمثابـــة موافقـــة 
رســـمية علـــى االتفاقيـــة المذكـــورة. 

 ســـوف يتـــم مراجعـــة وتحديـــث وتعديـــل اتفاقيـــة عضـــو البطاقـــة مـــن جانـــب 
واحـــد وبشـــكل دوري مـــن قبلنـــا، وســـوف يتـــم تقديـــم إخطـــار مســـبق مدتـــه 
30 يومـــًا )٦0 يومـــًا فـــي حالـــة تغييـــر الرســـوم ورســـوم الخدمـــات( لكـــم قبـــل 
ــرة علـــى  ــدار متوفـ ــخة إصـ ــوي أحـــدث نسـ ــذ. وســـوف تحتـ ــز التنفيـ ــا حيـ دخولهـ
صفحتنـــا علـــى شـــبكة اإلنترنـــت علـــى أي تعديـــل )تعديـــالت( والتـــي ســـتعتبر 
ســـارية المفعـــول وداخـــل حيـــز التنفيـــذ الكامـــل تلقائيـــًا بعـــد انتهـــاء مـــدة اإلخطـــار 
ــابقة ســـواًء الـــواردة فـــي اتفاقيـــة  واســـتبدال وتعليـــق الحكـــم )األحـــكام( السـ
عضـــو البطاقـــة بالصيغـــة المكتوبـــة المرفقـــة مـــع البطاقـــة )البطاقـــات( عنـــد 
تســـليمها لكـــم أو عنـــد عرضهـــا ســـابقًا علـــى هـــذه الصفحـــة علـــى شـــبكة 
اإلنترنـــت، كمـــا أن اســـتخدام أو االحتفـــاظ بالبطاقـــة )البطاقـــات( بعـــد مـــدة 
اإلخطـــار ســـوف يعتبـــر بمثابـــة موافقـــة رســـمية مطلقـــة مـــن طرفكـــم علـــى 

اتفاقيـــة عضـــو البطاقـــة.

معلومات إضافية

الطريقة التي ترغب من خاللها الحصول على معلومات تسويقية

 رسائل نصية   البريد اإللكتروني
 كالهما     ال أرغب

بيانات االتصال بخدمات الشركات

بطاقات الشركات وأصحاب األعمال: 0004 440 800  

من خارج المملكة العربية السعودية: 2٩2٦٦٦١ ١١ ٩٦٦+

www.americanexpress.com.sa :الموقع اإللكتروني

هـ- يرجى مالحظة أن عدم االلتزام بأحكام االتفاقية قد يؤدي إلى: 
إلغاء/ تعليق البطاقة أو البطاقات اإلضافية بدون إخطار من ِقبلنا.. ١
خفض الحدود االئتمانية بدون إخطار من ِقبلنا.. 2
التأثير سلبًا على سجل مقّدم الطلب  في مكتب االئتمان وقدرته على . 3

الحصول على تسهيالت ائتمانية جديدة. 
التقاضي في حال عدم سداد مستحقاته. . 4
زيادة العبئ المالي عليه نتيجة للرسوم والنفقات. . 5
الخسائر المالية نتيجة العمليات غير المفوضة بسبب عدم إبالغه عن ضياع . ٦

أو سرقة البطاقة على الفور.

و- إنهاء اإلتفاقية
يمكنك إنهاء هذه اإلتفاقية في أي وقت وذلك بأن تعيد إلينا كافة البطاقات  أ . 
بموجبها  تطلب  حيث  موّثقة  اتصال  وسائل  عبر  وإخطارنا  بها  زودناك  التي 
إنهاء هذه اإلتفاقية.  ال يمكننا إنهاء هذه االتفاقية إال عندما تكون الشركة 
قد سددت جميع المبالغ التي يدين بها عضو البطاقة لنا. كما يمكنك إلغاء 
اتصال  وسائل  عبر  بذلك  إبالغنا  بموجب  اإلضافية  البطاقة  عضو  بطاقة 
تتم  التي  العمليات  كافة  عن  مسؤواًل  تبقى  فسوف  ذلك  ومع  موثقة. 
بواسطة عضو البطاقة اإلضافية حتى تعيد إلينا البطاقة مقطوعة بالنصف.
فوري.  إشعار  بإعطاء  وقت  أي  في  اإلتفاقية  هذه  إنهاء  في  بحقنا  ب . نحتفظ 
ويجب  االتفاقية،  إنهاء  عند  البطاقة  استخدام  حجب  يمكننا  لذلك،  وكبديل 
عليك أن تسدد لنا كافة المبالغ المدينة في حسابك والتي تشمل العمليات 
من  بعد  خصمها  يتم  لم  ولكن  بها  السماح  تم  التي  النقدية  والسحوبات 

حسابك.
ج. باستثناء ما تنص عليه المادة )١4 ب( من إتفاقية عضوية البطاقة، فسوف 
تبقى مسؤواًل عن كافة العمليات أو العمليات غير المفوضة التي تتم فيما 

يتعلق بحسابك.

ز- إجراءات الشكاوى والمقترحات
واقتراحاتك،  ارسال مالحظاتك  لك  ليتسنى  الالزمة  اإلجراءات  بإنشاء  قمنا   

وذلك باتباع اإلجراءات التالية:

الخطوة األولى: 
ــالء  ــة العمـ ــي خدمـ ــأن موظفـ ــكاوى، فـ ــات أو شـ ــة مالحظـ ــك أيـ ــت لديـ إذا كانـ
مدربيـــن ومجهزيـــن للتعامـــل مـــع استفســـارك و بإمكانـــك التواصـــل معنـــا عبـــر 

إحـــدى الوســـائل التاليـــة:

 complaints@americanexpress.com.sa :البريد اإللكتروني
رقم الهاتف: ٦٦٦3 2٩2 ١١ ٩٦٦+

كمـــا يمكننـــا خدمتكـــم فـــي فـــروع أمريـــكان إكســـبريس الســـعودية فـــي الريـــاض 
و جـــدة و الظهـــران.

الخطوة الثانية :
ـــر قســـم شـــكاوى  ـــك التواصـــل مـــع مدي ـــة المســـألة، فبإمكان ـــم معالج ـــم تت إذا ل

ـــاه: ـــي الموضـــح أدن ـــد اإللكترون ـــر البري العمـــالء عب

Complaintsmanager@americanexpress.com.sa
يمكنك ايضًا التواصل عبر البريد على العنوان التالي: 

عناية مدير قسم شكاوى العمالء
أمريكان إكسبريس السعودية

ص. ب. ٦٦24
الرياض ١١452

الخطوة الثالثة:
فـــي حالـــة عـــدم التوصـــل إلـــى حـــل, فبإمكانـــك التواصـــل مباشـــرة مـــع الجهـــة 

ـــم ـــر ســـاما تهت الرقابيـــة - ســـاما عب

التزامنا معك:
نحـــن نضمـــن لـــك أن يتـــم الـــرد علـــى إستفســـاراتك فـــي الوقـــت المحـــدد 
وســـوف نقـــوم بإرســـالها إلـــى القســـم المختـــص إلجـــراء التحقيقـــات الالزمـــة 
ـــد ســـقف  ـــم تحدي ـــرد )ت ـــة وال ـــة للمعالج ـــة الالزم ـــرة الزمني ـــك بالفت وســـيتم إبالغ
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