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الحدودیة عبر النقدادخال األموال تقریر    
 71إلى  68، األقسام 2009قانون مكافحة غسل األموال ومكافحة تمویل اإلرھاب لعام 

 
 

 من خارج نیوزیلندایة النقداألموال رج نیوزیلندا أو استالم اإلى خمن و نقل األموالحركة 

  ؟یةالنقدعن األموال تقدیم تقریر ب ينیوزیلندالقانون ال بحكمب المطھو المن 
 بصیغةقدم كتابة ی )"تقریر نقدي"(تقریرا عن حركة النقد  )"القانون"( 2009من قانون مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب لعام  71إلى  68تتطلب المواد 
 —ھذا النموذج 

 كان نیوزیلندا، إذاإلى خارج  األموال النقدیة )حمل معھ أو یرسل بھ مع أحد مای( ینقل، أو ى نیوزیلنداإل األموال النقدیة )حمل معھی( ینقلبواسطة شخص  •
o  أو أكثر ؛ و دوالر نیوزیلندي 10000 ما یعادل ھو )یةنیوزیلندالعملة المن القانون، إذا لم یكن ب 7كما ھو محدد بموجب المادة (المبلغ اإلجمالي للنقد 
o ؛ و )إن وجدت(بموجب القانون أو اللوائح غیر معفاة  حركة النقد 

من  )الشخص أو من شخص آخر قبل سواء من(إلى الشخص  )المرسلة( من الشخص الذي سیستلم األموال النقدیة في نیوزیلندا غیر المصحوبة التي تم نقلھا •
 — كان خارج نیوزیلندا، إذا

o  أو أكثر؛ و دوالر نیوزیلندي 10000 ما یعادل ھو )یةنیوزیلندالعملة المن القانون، إذا لم یكن ب 7كما ھو محدد بموجب المادة (المبلغ اإلجمالي للنقد 
o إن وجدت(بموجب القانون أو اللوائح غیر معفاة  حركة النقد(. 

  غیر قادر على القیام بذلك؟ (”A“)من یجب أن یكمل التقریر إذا كان الشخص المطلوب لمنحھ 
 ھعن، فیجب أن یكملھ بالنیابة )أو العجز صغر السنعلى سبیل المثال، بسبب (غیر قادر على إكمالھ  نقديالتقریر التقدیم بب الالمط (”A“)إذا كان الشخص 

 .ھممتلكاتتھ أو رعایة مسؤول عن رعای أو یكون (”A“)الشخص بالنیابة عن المرخص لھ بالعمل  (”B“)الشخص 
 

  متى وإلى من یجب أن یقدم التقریر؟
قسم للفیھ یمتثل منھا، یجب تقدیم التقریر إلى موظف الجمارك في نفس الوقت الذي  خارجاً بھابالنسبة لألموال المصحوبة التي ینقلھا شخص ما إلى نیوزیلندا أو 

من قانون الھجرة لعام  )نیوزیلندا المغادرین منااللتزامات المتعلقة باألشخاص ( 119أو القسم  )االلتزامات المتعلقة باألشخاص الوافدین إلى نیوزیلندا( 103
2009. 

 التي یرسلھا شخص من نیوزیلندا، یجب تقدیم التقریر إلى موظف الجمارك قبل أن تغادر األموال النقدیة نیوزیلندا. بالنسبة لألموال غیر المصحوبة

أو، بموجب (یتم استالمھ في نیوزیلندا أن  بالنسبة لألموال النقدیة غیر المصحوبة والمرسلة من خارج نیوزیلندا، یجب تقدیم التقریر إلى موظف الجمارك قبل
 .)من القانون، في أقرب وقت ممكن بعد ذلك 109المادة 

  والمصطلحات الرئیسیة األخرى "النقد"معنى 
 ، أو كلیھما.)"BNIs"(من القانون، یعني العملة المادیة، الصكوك القابلة للتداول لحاملھا  5، كما ھو محدد في المادة "النقد"

 —من القانون، یعني  5، كما ھو محدد في المادة )"BNI"(الصك القابل للتداول لحاملھ 
 ؛ أو تكمبیاال •
 ؛ أوةمصرفی اتشیك •
 ؛ أو ةإذنی اتسند •
 ؛ أو الحاملھ ات المدفوعةسند •
 أو شیكات سیاحیة •
 شابھ ؛ أو ماأو  ةبریدی اتأو طلب بریدیة تحواال •
 اللوائح بموجب ھذا القانون. اتحددھ أخرى وكأي صك •

 .مدمجین في شراكةومجموعة أشخاص غیر أوشخص، أ، في ھذا التقریر، شركة فردیة، "الشخص" معنى یشمل
 

الحجز، ولمصادرةوالعقوبات، وا مخالفاتال   
 المخالفات 

 والعقوبات المتعلقة بنقل األموال عبر الحدود.المخالفات من القانون على  112إلى  106وتنص المواد من 
  —الشخص مخالفة على سبیل المثال، یرتكب

أو  دوالر نیوزیلندي 10,000نقدیة بالغة  أموال بشأن "تقریر نقدي" تقدیممن القانون، إذا أخفق شخص، دون عذر معقول، في  107أو  106بموجب المادة  • 
فیما یتعلق ( اً یثبت دفاع یستطع أنم ولأو استلمھا من الخارج ، أو إخراجھا منھانیوزیلندا  قام بادخالھا إلى )ةجنبیاأل العملةمن  قیمتھا أو ما یعادل(أكثر 

 من القانون؛ و 109بموجب المادة  )في أقرب وقت ممكن بااللتزام القانوني
 
 



  
من مع العلم بأنھ باطل أو مضلل في أي  "تقریر نقدي" ،أو تسبب في تقدیم ،بتقدیمالشخص، دون عذر معقول،  قاممن القانون، إذا  110بموجب المادة  •

 ؛ والمواد
یقوم اآلخر الذي تھ، ولم یقم باإلجابة عن أسئل أو موظف الجماركعمل  من القانون، إذا عرقل الشخص عن عمد أو دون عذر معقول 111بموجب المادة   •

 .بموجب القانون ھواجبات وتأدیة  تھسلط ةارسبدوره في مم

 

  العقوبات
 التالیة: بالغرامات المخالفاتمن القانون، یعاقب الشخص الذي یرتكب أي من ھذه  112وبموجب المادة 

 دوالر، أو كلیھما: 10,000غرامة تصل إلى أو یتكبد أشھر،  3ال تزید عن  یسجن لمدة، باألفراد تعلق األمر في حالة  •
 دوالر. 50,000ھیئة شركة، غرامة تصل إلى ب تعلق األمرفي حالة   •

 الحجزو لمصادرةا
االستیراد أو  ھا منحظر یعنيأن انتھاكھا للقانون، إذ ھا، حجزقد یؤدي اإلبالغ الخاطئ أو المضلل أو عدم اإلبالغ عن النقد إلى مصادرة ھذه األموال و

 .2018لعام  ضریبةالتصدیر بموجب قانون الجمارك وال
 

  
FTRID.  

 الكبیرة االنجلیزیة بالحروف ملئ االستمارة یرجى
 

POLICE REF NO.: 

 (”A“)تفاصیل الشخص المطلوب لتقدیم التقریر :A الجزء
  )یرجى وضع عالمة في المربع المناسب(: )(”A“) أي الشخص المطلوب منھ تقدیم ھذا التقریر(ھل أنت  1

 إلى نیوزیلندا )األجنبیة بالعملة أو ما یعادلھا(دوالر نیوزیلندي أو أكثر  10,000 البالغةالنقدیة األموال نقل ت• 
 من نیوزیلندا )األجنبیة بالعملة أو ما یعادلھا(دوالر نیوزیلندي أو أكثر  10,000 البالغةالنقدیة األموال نقل ت• 
 من خارج نیوزیلندا )األجنبیة بالعملة أو ما یعادلھا(دوالر نیوزیلندي أو أكثر  10,000 البالغةالنقدیة األموال  تستلم• 

  )یرجى اكمال الحقول المناسبة( Aتفاصیل أخرى تتعلق بالفقرة  Bالجزء 
       أخرى:          اسم السفینة:        رقم الرحلة: 2

       رقم جواز السفر: 3 

        :جنسیةبلد ال 4 

       :)اللقب(اسم العائلة  5 

       األسماء الممنوحة: 6 

 انثى   ذكر         تاریخ المیالد: 7
 (السنة) (الشھر) (الیوم)

       :المھنة 8 

 مكان الوصول أو المغادرة: 9 

       تاریخ الوصول أو المغادرة: 10 

        :عملأو ال للسكنفي نیوزیلندا أو في الخارج  )ولیس صندوق البرید(الدائم  االقامةعنوان  11

 
 الرمز البریدي:

 :)إذا كان غیر نیوزیلندا(البلد 

 الجوال    العمل  رقم الھاتف: البیت
 

 ال  نعم   ھل أنت مقیم في نیوزیلندا 12

  



  

 إذا كانت االجابة بال فما ھو عنوانك أثناء االقامة في نیوزیلندا: 13

 

 الرمز البریدي:
 

  الجوال    العمل رقم الھاتف: البیت

 
 خارجھا، أو استالمھا من خارج نیوزیلندا إلى التي یجري نقلھا إلى نیوزیلندا أو )العملة المادیة( یةالنقداألموال تفاصیل  Cالجزء 

 )Dإذا لم تكن ھناك عملة مادیة، یرجى الذھاب إلى الجزء (
 

 نوع العملة
 على سبیل المثال، الدوالر النیوزلندي،( 
 )الجنیھ اإلسترلیني البریطاني، الین الیاباني 

 

التقریبيسعر الصرف  المبلغ النقدي يبالدوالر النیوزیلند القیمة    

                            

                            

                            

 مجموع المبالغ النقدیة   
 يبالدوالر النیوزیلند

       

 منھ إلیھ أو األموال، والموقع، الذي یتم نقل البلد األجنبي 14
       :الموقع       البلد: 

       مصدر األموال: 15

      :)فیھاألموال  ھذه سیتم استخدامالغرض الذي ما ( التمویلالغرض من  16
 ؟ )"BNI"( اللتداول لحاملھ ةقابلصكوك ھل تحمل أیة  17

 )من ھذا النموذج 1، یرجى الرجوع إلى الصفحة )"BNI"(لالطالع على تعریف الصك القابل للتداول لحاملھ (
 ) Dانتقل إلى الجزء(     نعم
 )Eانتقل إلى الجزء (     ال

 
 الخاصة بنقل االموال من أو إلى نیوزیالندا، أو المستلمة من خارج نیوزیالندا  (BNI) تفاصیل النقد  Dالجزء 

 

  BNI 1نوع الصك القابل للتداول لحاملھ
 

   كمبیالة
 شیك مصرفي
  السند االذني
  السند لحاملھ
   شیك سیاحي

 شابھ  ماحوالة بریدیة أو طلب بریدي أو 
             :)یرجى التحدید(آخر 

 BNI 2 نوع الصك القابل للتداول لحاملھ
 

   كمبیالة
 شیك مصرفي
  السند االذني
  السند لحاملھ
   شیك سیاحي

  شابھ ماأو حوالة بریدیة أو طلب بریدي 
             :)یرجى التحدید(آخر 

   نوع العملة:       نوع العملة:

    :BNIالقیمة اإلجمالیة لـ   :BNIالقیمة اإلجمالیة لـ 

    :السحبجھة اإلصدار أو      :السحبجھة اإلصدار أو 

       أو المستفید: تلمالمس     أو المستفید: تلمالمس



  
       المدینة:       المدینة:

        البلد:    البلد:

      األموال:مصدر     مصدر األموال:

     الغرض من األموال: الغرض من األموال:

 :     منھ إلیھ أو ، والموقع، الذي یتم نقل األموالالبلد األجنبي    :منھ إلیھ أو ، والموقع، الذي یتم نقل األموالالبلد األجنبي

 )منفصلة ورقة على اإلضافیة التفاصیل فأرفق ، BNIsمن نوعین من أكثر ھناك كان إذا(
 
 

  ھو الذي یقوم بنقل النقد بنفسھ؟ (”A“)ھل الشخص E الجزء
 
 

 )Fانتقل الى الجزء (ال   )Hانتقل الى الجزء(  نعم

 ؟ (”A“)الشخص بالنیابة عن من یعمل  Fالجزء 
      بالنیابة عنھ؟  (”A“)الشخص الذي یعمل  )على سبیل المثال شركة أو مؤسسة(ما ھو االسم الكامل للشخص  18

 

      المؤسسة التجاریة في نیوزیالندا أو في خارجھا:و ألسكن أو مكان عمل ذلك الشخص  )لیس صندوق بریدي(عنوان االقامة الدائم  19
 
 

    الرمز البریدي:   :البلد

 الجوال  العمل  رقم الھاتف: البیت

 المھنة، أو األعمال التجاریة، أوالنشاط الرئیسي لذلك الشخص: 20
  )اكثر من شخص فارفق تفاصیل اضافیة على ورقة منفصلةاذا كان ھناك (

 

  ؟ (”A“)فلمن ینقلھا الشخص (”A“)اذا لم یكن نقل األموال للشخص Gالجزء 
       ؟إلیھ األموال النقدیةیتم نقل الذي  )على سبیل المثال شركة أو مؤسسة(ما ھو االسم الكامل للشخص  21

 

 

       لسكن أو مكان عمل ذلك الشخص او المؤسسة التجاریة في نیوزیالندا أو في خارجھا: )بریديلیس صندوق (عنوان االقامة الدائم  22
 

 

 الرمز البریدي:                                                              :البلد 

 الجوال  العمل  رقم الھاتف: البیت

 
 لذلك الشخص: المھنة، أو األعمال التجاریة، أوالنشاط الرئیسي 23
 )اذا كان ھناك اكثر من شخص فارفق تفاصیل اضافیة على ورقة منفصلة ( 
 

 

 

  



  
 

  قد اكمل التقریر ) (”B“)  أو   (”A“)( التصریح والتوقیع بان الشخص Hء الجز
  اصرح بأن المعلومات الواردة في ھذا التقریر حقیقیة وصحیحة على حد علمي. 24

 
                                                          التاریخ:                                                                         التوقیع:

 (السنة) (الشھر) (الیوم)
 

والذي تطلب منھ اعطاؤه ولكنھ لم یتمكن من ذلك فان ھذا التقریر یجب  (”A“)الشخص بالنیابة عن  (”B“)الشخص اذا كان التقریر قد اكتمل بواسطة  25
 ایضا ان یتضمن المعلومات التالیة:

                                        :(”B“)الشخص مھنة                                                الكامل:                (”B“)الشخص اسم 

 
        لسكن أو مكان عمل ذلك الشخص او المؤسسة التجاریة في نیوزیالندا أو في خارجھا: )لیس صندوق بریدي(الدائم عنوان االقامة  26

 
    

 
كمال إألیة اعاقة اخرى منعت من العجز أو على سبیل المثال العمر، أو ( (”A“) الشخصللتقریر بالنیابة عن  (”B“)الشخص لسبب في استكمال ا 27

   : )التقریر
 

  
 

 مدیراو مثل كونھ الوكیل أو المحامي أو الموظف، أو ولي األمر أو أحد الوالدین ( (”A“) الشخصبالتقریرنیابة عن  (”B“)الشخص السلطة التي مكنت  28
 :)الممتلكات

  
  

 

 إعداده والوصول إلیھاستخدام التقریر الذي تم 
من  139تخول الفقرة مفوض الشرطة. إلى من القانون العادة توجیھھ  )1( 71القسم الجمارك الذي یتم تقدیم التقریر النقدي لھ بموجب یتوجب على ضابط 

قبل أیة محصلة من خدمات الجمارك النیوزیالندیة الستخدامھا من  )لیست بمعلومات شخصیة(القانون خدمات الجمارك النیوزیالندیة بالكشف عن معلومات 
 للحصول على تلك المعلومات. اوجیھ الدى الوكالة سبببأن كانت مقتنعة إذا  )من القانون 5كما تم تعریفھ في القسم ( تطبیق القوانینألسباب وكالة حكومیة 

 
 )FIU( الشرطة الوطنیةمن مقر قیادة أو بواسطة من ینوب عنھ الحصول على نسخة منھ من مفوض الشرطة أو بنفسھ  انقدیا تقریرأعطى الذي یمكن للشخص 

 ولنغتون. 3017من وحدة االستخبارات المالیة صندوق برید أو 
 

  الستخدام الجمارك فقط
CUSTOMS USE ONLY 

Name, date of birth, and passport verified:  Yes   No   

Voluntary Disclosure:     Yes   No   

Physical Currency Value Verified:    Yes   No   

BNI Value Verified:     Yes   No   

Officer:        

Port:        

CusMod Report No.:        

Date of Report:                      
  (Day)  (Month)  (Year)  

Forward completed report to:  
Commissioner of Police, Police National Headquarters, Financial Intelligence Unit (FIU), PO Box 3017, Wellington  

  


	تقرير ادخال الأموال النقدية عبر الحدود
	يشمل معنى "الشخص"، في هذا التقرير، شركة فردية، أوشخص، أومجموعة أشخاص غير مدمجين في شراكة.
	المخالفات والعقوبات، والمصادرة، والحجز
	العقوبات
	•  في حالة تعلق الأمر بهيئة شركة، غرامة تصل إلى 50,000 دولار.

	الجزء C تفاصيل الأموال النقدية (العملة المادية) التي يجري نقلها إلى نيوزيلندا أو إلى خارجها، أو استلامها من خارج نيوزيلندا (إذا لم تكن هناك عملة مادية، يرجى الذهاب إلى الجزء D)
	الجزء D تفاصيل النقد  (BNI)الخاصة بنقل الاموال من أو إلى نيوزيلاندا، أو المستلمة من خارج نيوزيلاندا
	استخدام التقرير الذي تم إعداده والوصول إليه


