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الجزء  - Aتفاصيل السفر

 .1هل أنت قادم إىل أسرتاليا أو مغادر منها؟
قادم إىل اسرتاليا

حركة األدوات املالية عرب الحدود

مغادر من اسرتاليا

 .2املدينة  /البلدة األسرتالية التي تقوم فيها بتخليص الجمارك

تحمل  $10000أو أكثر إىل داخل أسرتاليا أو إىل خارجها

 .3تاريخ الوصول أو املغادرة
يمكنك إرسال هذا النموذج عرب اإلنرتنت عىل
www.austrac.gov.au/travelling
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َ .4ر َقم رحلة الطريان أو اسم السفينة

استخدم هذا النموذج إذا كنت تحمل أداة (أدوات) نقدية إىل أسرتاليا أو إىل خارجها ،وكانت القيمة
اإلجمالية (سواء بالدوالر األسرتايل أو بالعملة األجنبية) لألدوات النقدية هي  $10000أسرتايل أو أكثر.
تشمل األداة  /األدوات املالية:
• عملة ملموسة /نقدية
• األدوات القابلة للتداول لحاملها (:)BNIs
∙ فاتورة تغيري العملة
∙ شيك
∙ كمبيالة
∙ السندات لحاملها
∙ شيك املسافر
∙ َحوالة مالية أو َحوالة بريدية أو أمر مشابه
∙ صكوك أخرى قابلة للتداول لم يتم ذكرها أعاله.

الجزء  - Bاألداة (األدوات) النقدية

	.5مدينة ودولة أجنبية (وليست أسرتالية) يتم نقل األداة (األدوات) النقدية منها
“أو” إليها
املدينة
الدولة

ﻧﻣ

 .6تفاصيل كل نوع من أنواع العمالت النقدية التي يتم نقلها

الحظ أنه ال يوجد حد لقيمة األداة (األدوات) النقدية التي يمكنك إدخالها إىل أسرتاليا أو تخرج بها منها.
يرجى إكمال هذا النموذج بالحرب األسود وطباعته بأحرف كبرية .قم بتمييز مربعات اإلجابة بعالمة
( .)Xقدم النموذج املكتمل إىل ضابط  Australian Border Forceأو ضابط رشطة يف أي منفذ
جوي أو بحري أسرتايل عند وصولك أو مغادرتك.
للمزيد من املعلومات ،تفضل بزيارة  www.austrac.gov.au/cbmأو اتصل بمركز اتصال
 AUSTRACعىل ( 1300 021 037االثنني-الجمعة  ،من  9صباحا ً  5 -مسا ًء).

ذج
و

ال يجب أن تحدد األدوات النقدية التي هي أدوات قابلة للتداول لحاملها اسم املستفيد أو املبلغ الذي
يجب دفعه لكي يستوجب التبليغ عنه.

رمز العملة

املبلغ

نوع األداة النقدية 1
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ﻧﻣ
بيان الخصوصية

ذج
و

تم تفويض  AUSTRACبجمع املعلومات الشخصية من األفراد ومن الكيانات املبلّغة لإليفاء بوظائفها بموجب
قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب لعام  .)AML / CTF Act( 2006تستخدم AUSTRAC
اإلجراءات الفنية واإلدارية واملادية املناسبة لحماية املعلومات الشخصية من اإلفصاح غري املرصح به أو فقدان أو
سوء االستخدام أو التغيري ،وفقا ً اللتزامات  AUSTRACبموجب قانون الخصوصية لعام  1988وأحكام الرسية
والوصول الواردة يف الجزء  11من قانون .AML/CTF
تتوفر سياسات  AUSTRACفيما يتعلق بجمع واستخدام املعلومات الشخصية يف سياسة خصوصية
 AUSTRACعىل  www.austrac.gov.au/privacy-policyوبيان الخصوصية عىل
www.austrac.gov.au/privacy-statement

 .7تفاصيل كل نوع من أنواع ( BNIاألداة القابلة للتداول لحاملها) التي يتم نقلها

لالستخدام الرسمي فقط

I
II

إقرار طوعي

التحقق من االسم وتاريخ امليالد وجواز السفر

 IIIتم التحقق من األداة (األدوات) النقدية

 IVاسم الضابط

نعم

كال

فاتورة تغيري العملة

السندات لحاملها

نعم

كال

كمبيالة

حوالة مالية أو حوالة بريدية أو ما شابه ذلك

كال

نعم

 VIIرقم إشعار املخالفة

شيك

شيك املسافر

أخرى

رمز العملة

 Vاسم املَنفذ
 VIالتاريخ

نوع األداة النقدية 2

و

املُصدّر  /الساحب
َّ
ألمره/املفضل/املستفيد
املدفوع
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اسم حامله
مدينة اإلصدار
بلد االصدار
رقم االشارة (األول)
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رقم االشارة(األخري)
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 .14تفاصيل جواز السفر أو وثيقة السفر التي تسافر بها

نوع األداة النقدية 3

َر َقم جواز السفر

فاتورة تغيري العملة

السندات لحاملها

كمبيالة

حوالة مالية أو حوالة بريدية أو ما شابه ذلك

شيك

بلد االصدار

شيك املسافر

أخرى

رمز العملة

 .15تفاصيل أي جواز سفر أو وثيقة سفر أخرى تحملها (إذا كانت متوفرة)
َر َقم جواز السفر
بلد االصدار

املبلغ

 .16قدِّم تفاصيل عن جميع الدول التي تحمل جنسيتها

املُصدّر  /الساحب

الدولة 1

َّ
ألمره/املفضل/املستفيد
املدفوع

الدولة 2

اسم حامله

الجزء  - Dتحملها نيابة عن شخص ما؟

مدينة اإلصدار

 .17هل تحمل األداة (األدوات) النقدية نيابة عن شخص ما؟

بلد االصدار
رقم االشارة(األخري)

رقم االشارة (األول)

إذا كان لديك أكثر من ثالثة أنواع من األدوات النقدية لإلعالن عنها ،فقم بإرفاق
التفاصيل يف ورقة منفصلة أو نموذج آخر.
الجزء  - Cالتفاصيل الشخصية

نعم

كال

اذهب اىل س18 .

 .18اسم الشخص أو العمل أو املنظمة

اذهب اىل س21 .

 .19عنوان سكني /تجاري (وليس صندوق بريد)

ﻧﻣ

 .8االسم بالكامل

الوالية

 .9عنوان السكن (ليس صندوق بريد)

الرمز الربيدي

ذج
و

البلد (إذا لم تكن أسرتاليا)

الوالية

رقم التليفون

الرمز الربيدي

 .20املهنة أو العمل أو النشاط الرئييس

البلد (إذا لم تكن أسرتاليا)
رقم التليفون

 ACN ،ABNأو ARBN

 .10هل تقيم عادة يف أسرتاليا؟
نعم

		
اذهب إىل السؤال 11

ﻧﻣ
الرمز الربيدي

رقم التليفون

 .11املهنة أو العمل أو النشاط الرئييس

 .21هل تقوم بتسليم األداة (األدوات) النقدية إىل شخص آخر؟
نعم

اذهب اىل س22 .

 .22اسم الشخص أو العمل أو املنظمة

كال

اذهب اىل س25 .

 .23عنوان سكني /تجاري (وليس صندوق بريد)
الوالية

( ABNاذا وجد)

 .12تاريخ امليالد

كال

يرجى تحديد عنوانك أثناء وجودك يف أسرتاليا

الجزء  - Eالتسليم لشخص آخر؟

ذج
و

الوالية

إذا كنت تحمل نيابة عن أكثر من شخص ،فقم بإرفاق التفاصيل يف ورقة أخرى.

الرمز الربيدي
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البلد (إذا لم تكن أسرتاليا)
رقم التليفون

 .13مكان امليالد

 .24املهنة أو العمل أو النشاط الرئييس

البلدة أو املدينة
الدولة

لالستخدام الرسمي فقط

تعليقات

 ACN ،ABNأو ARBN
إذا كنت تقوم بالتوصيل ألكثر من شخص ،فقم بإرفاق التفاصيل يف ورقة أخرى.

الجزء  - Fاإلقرار والتوقيع

 .25املعلومات التي قدمتها يف هذا النموذج صحيحة ودقيقة وكاملة .أفهم أنه قد
يتم تطبيق عقوبات جنائية أو مدنية لتقديم معلومات خاطئة أو مضللة ،أو
لعدم توفري املعلومات.
التوقيع
التاريخ
رسمي :املعلومات حساسة عند اكتمالها

و ّقع هنا
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