
 

 

إشعار قانون االمتثال الضريبي للحسابات  -( مقفلة) بأميكس )الشرق األوسط( ش.م.

 )فاتكا( األجنبية

 

 :البطاقات الشخصية

دخل حيز  ا، وقدأمريكي   اقانون   (“فاتكا”)قانون االمتثال الضريبي للحسابات األجنبية يُعد 

 .2014يوليو  1اعتبارا  من السريان 

 

( لقانون االمتثال الضريبي للحسابات مقفلة) م.باألوسط( ش. أميكس )الشرقتمتثل شركة 

 50,000جمالي في بطاقتك )بطاقاتك( اإلئتماني االرصيد تجاوز الوفقا  لذلك، إذا و. األجنبية

إذا لم فمن ثم، سنقوم برد الرصيد الزائد إليك دوالر أمريكي )أو ما يعادله بالعملة المحلية(، 

لمزيد من المعلومات، و. تاريخ قيدهيوما  من  (45) بعونخمسة و أر في غضونتستخدمه 

  أو مراسلتنا على خلف بطاقتكيرجى االتصال بخدمة العمالء على الرقم المذكور على 

customer.contact@americanexpress.bh.com 

  

 بطاقات الشركات:

دخل حيز  ا، وقدأمريكي   اقانون   “(فاتكا)” قانون االمتثال الضريبي للحسابات األجنبيةيُعد 

 .2014يوليو  1اعتبارا  من السريان 

 

( لقانون االمتثال الضريبي للحسابات مقفلة) م.بأميكس )الشرق األوسط( ش.تمتثل شركة 

الشركة لديكم )بطاقات(  ةبطاق جمالي فياإلئتماني االرصيد ال تجاوزوفقا  لذلك، إذا و. األجنبية

سواء  دفعة واحدة أو على دفعات دوالر أمريكي )أو ما يعادله بالعملة المحلية(،  50,000مبلغ

( 45خمسة و أربعون )في غضون تستخدمونه إذا لم مجّمعة، فسنقوم برد الرصيد الزائد إليكم 

مة العمالء على الرقم لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بخدو. تاريخ قيدهيوما  من 

  أو مراسلتنا على مالمذكور على ظهر بطاقتك

 customer.contact@americanexpress.bh.com  

 

الرصيد الدائن في هذا الحساب  لسفريات األعمال ويتجاوزإذا كان لدى شركتك أيضا  حساب 

إذا الزائد إليكم  فسنقوم برد الرصيددوالر أمريكي )أو ما يعادله بالعملة المحلية(،  50,000

 .تاريخ قيدهيوما  من  ( 45خمسة و أربعون ) في غضونتستخدمونه لم 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 بترخيص من أمريكان إكسبريس. )مقفلة(صدرت هذه البطاقة من أميكس )الشرق األوسط ( ش.م.ب. 

 إكسبريس عالمة تجارية مسجلة لشركة أمريكان إكسبريس.أمريكان 

 هي شركة مرخصة وخاضعة لقوانين مصرف البحرين المركزي كشركة تمويل. )مقفلة(ش.م.ب.  )الشرق األوسط(أميكس 

 

AMEX (Middle East) B.S.C. (c) - FATCA Notification 

 

Personal Cards: 

The Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) is a US law 

effective from 1st July 2014. 

 

AMEX (Middle East) B.S.C. (c) is complying with FATCA. 

Accordingly, should you have a total credit balance on your 

Card(s) exceeding US$ 50,000 (or its local currency equivalent),such 

excess will be refunded to you if not utilized within forty-five (45) days of 

its origination. For more information, please contact Customer Services on 

the number mentioned on the back of your Card or write to us at 

customer.contact@americanexpress.com.bh. 

 

Corporate Cards: 

The Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) is a US law 

effective from 1st July 2014. 

 

AMEX (Middle East) B.S.C. (c) is complying with FATCA. 

Accordingly, should the credit balance on your corporate Card(s) exceed 

US$ 50,000 (or its local currency equivalent), either individually or in 

aggregate, such excess will be refunded if not utilised within forty-five 

(45) days of its origination. For more information, please contact Customer 

Services on the number mentioned on the back of your Card or write to us 

at ccu@americanexpress.com.bh. 

 

If your company also has a Business Travel Account (BTA) and the credit 

balance on such account exceeds US$ 50,000 (or its local currency 

equivalent), such excess will be refunded if not utilised within forty-five 

(45) days of its origination. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
This Card is issued by AMEX (Middle East) B.S.C. (c) pursuant to a license from American Express. 

American Express is a registered trademark of American Express. 

AMEX (Middle East) B.S.C. (c) is regulated and licensed by the Central Bank of Bahrain as a Financing 

Company. 
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