الجزء أ -تفاصيل الشخص الحامل
للعملة إلى داخل أو خارج أستراليا

معلومات حساسة

اسم الشخص الحامل للعملة كامالكامال

1

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

2

(حين إكمالها)

530615

حمل عمالت نقدية
إلى داخل أو خارج أستراليا

الرمز الربيدي
الدولة

(إن مل تكن أسرتاليا)

رقم هاتف املنزل

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

3

الوالية

أكمل هذه االستامرة إذا كنت تنقل  10آالف دوالر أسرتايل أو أكرث نقدا (أو ما يعادلها
بالعمالت األجنبية نقدا) .يعرف قانون مكافحة غسل األموال واإلرهاب النقد عىل أنه
عمالت معدنية أو نقود مطبوعة ألي دولة كانت ولكنه ال يشمل الشيكات السياحية وأي
أدوات مالية أخرى.
الرجاء إكامل هذه االستامرة بالحرب األسود وخط واضح .الرجاء وضع شارة  Xيف مربعات
اإلجابات املناسبة.
سلم االستامرة املكتملة إىل ضابط جامرك أو رشطة يف أي ميناء أسرتايل جوي أو بحري عند
وصولك أو مغادرتك البالد.
للمزيد من املعلومات راجع املوقع  austrac.gov.auأو اتصل مبركز استعالمات AUSTRAC
عىل الرقم .1300 021 037

إشعار الخصوصية

رقم الهاتف

املهنة أو العمل التجاري أو النشاط األسايس

4

رقم السجل
التجاري األسرتايل

DD / MM / Y Y Y Y

تاريخ امليالد
مكان امليالد

5
6

املدينة أو البلدة
الدولة
7

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

1.

الدولة 2

الجزء ب – تفاصيل الرحلة
وجهة السفر

9

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

10

تاريخ الوصول أو املغادرة
DD / MM / 2 0 Y Y
رقم الرحلة الجوية أو اسم السفينة
(CBM-PC)C( – Form 53 )JUN2015

إلستخدام املكتب فقط

8

الدولة 1

إلى أسرتاليا

نقل  10آالف دوالر أسرتايل أو أكرث نقدا (أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية نقدا) عرب الحدود
يشرتط اإلبالغ عنه إىل املركز األسرتايل لتقارير وتحليل املداوالت املالية ( )AUSTRACعمال
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 ويتم 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  AUSTRACاملتاحة عىل املوقع:
 www.austrac.gov.au/about-us/using-our-website/austrac-privacy-policyتعرض
معلومات أخرى يشرتط عليها قانون الخصوصية.

2.

أسامء كل الدول التي تحمل جنسياتها

خارج أسرتاليا

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

تحرك عبر الحدود
 عملة نقدية 10آالف دوالر أو أكثر

الوالية

الرمز الربيدي

Arabic

No

Yes

Voluntary declaration

I

No

Yes

Name, date of birth and passport verified

II

No

Yes

III Currency verified
IV Officer’s name
Name of port

11
12

معلومات حساسة

DD / MM / 2 0 Y Y

(حين إكمالها)

V

VI Date
VII Infringement notice number

معلومات حساسة

(حين إكمالها)

الجزء ج – تفاصيل العملة المحمولة
ما هي املدينة أو البلدة األجنبية (غري أسرتالية) التي وردت منها العملة أو ستصدر إليها؟

13

املدينة
الدولة

اذكر تفاصيل العمالت التي تحملها بالتقريب كرقم كيل

رمز العملة

املبلغ

14

رمز العملة

املبلغ

A U D

إذا كنت تحمل أكرث من  8أنواع عمالت ،أرفق ورقة منفصلة بالتفاصيل
نعم
ال
توجه مبارشة إىل الجزء (و)
استمر يف اإلجابة عىل الجزء (د)
هل العملة التي تحملها هي لك؟ 15
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

الوالية
الدولة

الرمز الربيدي
رقم الهاتف

(إن مل تكن أسرتاليا)

رقم السجل التجاري

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

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

الوالية
الدولة

الرمز الربيدي
رقم الهاتف

رقم السجل التجاري
استعمال  AUSTRACفقط

18

(إن مل تكن أسرتاليا)

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

تعليقات

الجزء و – اإلقرار والتوقيع

21

22

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.

التوقيع

2 0 Y Y
(CBM-PC)C( – Form 53 )JUN2015

معلومات حساسة

(حين إكمالها)

MM

DD

وقع
هنا

التاريخ

