معلومات حساسة (حين إكمالها)

590615

الجزء أ -تفاصيل الشخص الحامل للورقة التجارية
القابلة للتداول إلى داخل أو خارج أستراليا

اسم الشخص الحامل لورقة  BNIكامال

1

عنوان العمل/املسكن يف دولة املوطن (باستثناء صندوق الربيد)

2

الوالية
الرمز الربيدي
الدولة

(إن مل تكن أسرتاليا)

رقم هاتف املنزل
رقم هاتف العمل
3

هل لديك إقامة أسرتالية؟
نعم
ال
الرجاء تحديد عنوانك ورقم هاتفك يف أسرتاليا

الرمز الربيدي

الوالية

املهنة أو العمل التجاري أو النشاط األسايس

4

رقم السجل
التجاري األسرتايل

تاريخ امليالد

5

مكان امليالد

6

تحرك عبر الحدود
– حامل ورقة تجارية
قابلة للتداول ()BNI

حمل ورقة تجارية قابلة للتداول
إلى خارج أو داخل أستراليا
إذا كنت تحمل أيًا من األوراق التجارية القابلة للتداول فقد يطلب منك ضابط رشطة
أو جامرك إكامل هذه االستامرة وإعادتها إىل ضابط الجامرك أو الرشطة أو املدير
التنفيذي للمركز األسرتايل لتقارير وتحليل املداوالت املالية ( .)AUSTRACالورقة
التجارية القابلة للتداول هي أي من .املستندات التالية:
أ) كمبيالة سحب
ب) شيك
ج) سند إذين
د) سند لحامله
هـ) شيكات سياحية
ح) حوالة بريدية أو مالية أو ما شابه
و) ورقة تجارية قابلة للتداول مل تذكر يف القامئة أعاله.
الوثائق املشمولة تحت البندين (ح) و(و) ال تحتاج إىل تحديد املبلغ واجب الدفع أو
املستفيد.
الرجاء إكامل هذه االستامرة بالحرب األسود وخط واضح .الرجاء وضع شارة  Xيف
مربعات اإلجابات املناسبة.
ملزيد من املعلومات راجع املوقع  austrac.gov.auأو اتصل مبركز استعالمات
 AUSTRACعىل الهاتف .1300 021 037
يسمح لضباط الجامرك األسرتالية أو الرشطة بجمع املعلومات عن األوراق التجارية القابلة
للتحويل عمال بأحكام قانون مكافحة غسل األموال واإلرهاب لعام ( 2006قانون .)AML/CTF
يقوم املركز األسرتايل لتقارير وتحليل املداوالت املالية ( )AUSTRACعىل حامية املعلومات
الشخصية املقدمة إليه وذلك مبوجب قانون الخصوصية لعام ( 1988قانون الخصوصية) .جمع
املعلومات يف هذه االستامرة مسموح به يف قانون مكافحة غسل األموال واإلرهاب ولوائحه
وقانون الخصوصية و يتم استخدامها بغرض هذه القوانني وقانون تقارير الصفقات املالية
للعام  .1988يفصح مركز  AUSTRACعن املعلومات الشخصية للوكاالت والجهات املنصوص
عليها يف الفصل  11من قانون مكافحة غسل األموال واإلرهاب ،مبا يف ذلك الجهات األجنبية
املعتمدة.
سياسة الخصوصية ملركز  AUSTRACمتاحة عىل املوقع:
www.austrac.gov.au/about-us/using-our-website/austrac-privacy-policy

إلستخدام املكتب فقط

املدينة أو البلدة
الدولة

No

Yes

Voluntary disclosure

I

No

Yes

Name, date of birth and passport verified

II

1.

No

Yes

BNI verified

III

Officer’s name

IV

2.

Name of port

V

Date

VI

7

تفاصيل كل جوازات أو وثائق السفر السارية التي تحملها
رقم الجواز
دولة اإلصدار
رقم الجواز
دولة اإلصدار

أسامء كل الدول التي تحمل جنسياتها

8

D D / MM / 2 0 YY

الدولة 1
الدولة 2
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ال تقم بتعبئة هذه االستمارة .قم بتعبئة النسخة
اإلنجليزية لالستمارة واكتب باإلنجليزية.

إشعار الخصوصية

هاتف

D D / MM / Y Y Y Y

Arabic

معلومات حساسة (حين إكمالها)

VII Infringement notice number

معلومات حساسة (حين إكمالها)

الجزء ب – تفاصيل الرحلة

تاريخ الوصول أو املغادرة

11

رقم الرحلة الجوية أو اسم السفينة

12

D D / MM / 2 0 YY

إلى أسرتاليا

خارج أسرتاليا

وجهة السفر

9

ما هو اسم املدينة/البلدة األسرتالية التي متر عرب الجمرك فيها؟

10

ما هي املدينة أو البلدة األجنبية (غري أسرتالية) التي وردت منها الورقة التجارية  BNIأو ستصدر إليها؟

13

املدينة
الدولة

الجزء ج – تفاصيل الورقة التجارية  BNIالمحمولة

ادرج تفاصيل كل نوع ورقة  BNIتحمله

نوع BNI2

شيكات سياحية
حوالة مالية
كمبيالة

شيك
سند إذين
كمبيالة

القيمة اإلجاملية لورقة BNI

نوع BNI1

شيك
سند إذين
كمبيالة

حدد
نوعها رجاء

رمز العملة

شيكات سياحية
حوالة مالية
كمبيالة

و

حدد
نوعها رجاء

رمز العملة

القيمة اإلجاملية لورقة BNI

الكمية

و
الكمية

الجهة الصادرة/
القابضة

الجهة الصادرة/
القابضة

الجهة
املدفوع لها/
املنتفعة

الجهة
املدفوع لها/
املنتفعة

اسم الحامل

اسم الحامل

املدينة
الدولة

املدينة
الدولة

(إن مل تكن أسرتاليا)

(إن مل تكن أسرتاليا)

رقم املرجع

رقم املرجع

(األول)

(األول)

رقم املرجع

رقم املرجع

(األخري)

(األخري)

مالحظات إيضاحية لتعبئة االستمارة
الجزء ج – تفاصيل الورقة التجارية  BNIالمحمولة
المدينة :املدينة ،البلدة أو امليناء الذي صدرت منه ورقة BNI

الدولة :الدولة التي أصدرت ورقة BNI
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معلومات حساسة (حين إكمالها)

معلومات حساسة (حين إكمالها)

نوع BNI4

شيكات سياحية
حوالة مالية
كمبيالة

شيك
سند إذين
كمبيالة

نوع BNI3

شيك
سند إذين
كمبيالة

حدد
نوعها رجاء

رمز العملة

القيمة اإلجاملية لورقة BNI

شيكات سياحية
حوالة مالية
كمبيالة

حدد
نوعها رجاء

رمز العملة

القيمة اإلجاملية لورقة BNI

و

و

الكمية

الكمية
الجهة الصادرة/
القابضة

الجهة الصادرة/
القابضة

الجهة
املدفوع لها/
املنتفعة

الجهة
املدفوع لها/
املنتفعة

اسم الحامل

اسم الحامل

املدينة
الدولة

املدينة
الدولة

(إن مل تكن أسرتاليا)

(إن مل تكن أسرتاليا)

رقم املرجع

رقم املرجع

(األول)

(األول)

رقم املرجع

رقم املرجع

(األخري)

(األخري)

نوع BNI4

شيكات سياحية
حوالة مالية
كمبيالة

شيك
سند إذين
كمبيالة

القيمة اإلجاملية لورقة BNI

نوع BNI3

شيك
سند إذين
كمبيالة

حدد
نوعها رجاء

رمز العملة

شيكات سياحية
حوالة مالية
كمبيالة

القيمة اإلجاملية لورقة BNI

و
الكمية

حدد
نوعها رجاء

رمز العملة
و
الكمية

الجهة الصادرة/
القابضة

الجهة الصادرة/
القابضة

الجهة
املدفوع لها/
املنتفعة

الجهة
املدفوع لها/
املنتفعة

اسم الحامل

اسم الحامل

املدينة
الدولة

املدينة
الدولة

(إن مل تكن أسرتاليا)

(إن مل تكن أسرتاليا)

رقم املرجع

رقم املرجع

(األول)

(األول)

رقم املرجع

رقم املرجع

(األخري)

(األخري)

إذا كنت تحمل أكرث من ست أنواع  ،BNIالرجاء إرفاق التفاصيل عىل ورقة منفصلة
استمر في اإلجابة على الجزء (د)
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ال

توجه مباشرة إلى الجزء (و)

نعم

معلومات حساسة (حين إكمالها)

هل ورقة  BNIالتي تحملها هي لك؟

15

معلومات حساسة (حين إكمالها)

الجزء د – إذا لم تكن العملة لك ،فما هي الجهة التي تمثلها؟

أكتب اسم الشخص أو الرشكة أو املنظمة التي متثلها كامال؟

16

عنوان عمل/سكن الشخص أو الرشكة أو املنظمة التي متثلها (باستثناء صندوق الربيد)

17

الرمز الربيدي

الوالية
الدولة

(إن مل تكن أسرتاليا)
رقم الهاتف

املهنة أو العمل التجاري أو النشاط األسايس الذي ميارسه الشخص أو الرشكة أو املنظمة التي متثلها

رقم السجل التجاري

18

يف حالة كنت متثل أكرث من شخص أو رشكة أو منظمة ،الرجاء كتابة التفاصيل اإلضافية عىل ورقة منفصلة

الجزء هـ  -إذا لم تكن العملة خاصتك ،فإلى من ستقوم بتوصيلها؟

أكتب اسم الشخص أو الرشكة أو املنظمة التي ستوصل إليها العملة كامال

19

عنوان عمل/سكن ذلك الشخص أو الرشكة أو املنظمة (باستثناء صندوق الربيد)

20

الرمز الربيدي

رقم السجل التجاري

الوالية
الدولة

(إن مل تكن أسرتاليا)
رقم الهاتف

املهنة أو العمل التجاري أو النشاط األسايس الذي ميارسه ذلك الشخص أو الرشكة أو املنظمة

21

يف حالة كنت متثل أكرث من شخص أو رشكة أو منظمة ،الرجاء كتابة التفاصيل اإلضافية عىل ورقة منفصلة
استعمال  AUSTRACفقط

الجزء و – اإلقرار والتوقيع

تعليقات

املعلومات التي ذكرتها يف هذه االستامرة صحيحة ودقيقة ومكتملة.
أفهم بأنه يجوز تطبيق عقوبات جنائية ومدنية عىل من
يقدم معلومات خاطئة أو مضللة أو ال يقدمها البتة.

22

التوقيع

وقع
هنا
D D / MM / 2 0 YY
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معلومات حساسة (حين إكمالها)

التاريخ

