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وأ كعم بلجت تنك نإ ،كلذ عمو .غلبملا نع رظنلا ضغب ،ينوناق ريغ ةيدقنلا تاودلأ وأ ةلمعلا لقن وأ ،ةيبنجأ ةلمعب هلداعي ام وأ يكيرمأ رلود( $10,000 ىلع ديزي ام ةدحتملا تايلولا جراخ كعم ذخأت جذومن( FinCEN 105 جذومن ىلع اًريرقت مدقت نأ نوناقلا بجومب كنم بولطمف )نينثلا نم ةعومجم دقنلا ىلع ةيدقنلا تاودلأ لمتشت .ةيكيرملأ دودحلا ةيامحو كرامجلا ةرئاد ىدل )4790 قباسلا كرامجلا فاّرصلا تاكيش وأ ةيصخشلا تاكيشلا لثم اهلماحل كوكصلاو ةيحايسلا تاكيشلاو ،ةلمعلاو ،يندعملا نأ اًضيأ كيلع بجيف ،كنع ةباين ةيدقنلا تاودلأ وأ ةلمعلا لمحي رخآ صخش ناك اذإ .تادنسلاو مهسلأو غلبملا نع غلالإ يف قافخلإ وأ بولطملاريرقتلا ميدقت يف قافخلإ .FinCen 105 جذومن ىلع اًريرقت مدقت تابوقعلل كضرعي نأ نكميو ةيدقنلا تاودلأوأ تلامعل عيمج ةرداصم ىلإ يدؤي دق هلمحت يذلا يلامجلإ تامولعملا تأرق دق نوكت نأ دعب جذومنلا اذهل ةيفلخلا ةهجلا يف عِّقو .ةيئانجلا ةاضاقملا وأ/و ةيندملا.اًقداص اًرارقإ تمدقو هلاع ةمهملا
دائرة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية ترحب بكم في الولايات المتحدة
دائرة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية مسؤولة عن حماية الولايات المتحدة ضد الاستيراد غير القانوني
للمواد الممنوعة. يملك ضباط دائرة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية السلطة لاستجوابكم ولتفتيشكم
وتفتيش ممتلكاتكم الخاصة. إذا كنت أحد المسافرين الذين تم اختيارهم للتفتيش، فسوف تعامَل
بأسلوب مهذَّب ومهني، وباحترام. يوجد مشرفون من دائرة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية وكذلك
ممثلون عن خدمات الركاب للإجابة عن أسئلتكم. تتوفر بطاقات لتدوين الملاحظات، لتقديم الثناء أو
لكتابة ردود الفعل.
معلومات مهمة
المقيمون في الولايات المتحدة—يجب الإعلان عن كل المواد التي اقتنيتموها في الخارج وتجلبونها معكم
إلى داخل الولايات المتحدة.
الزوار (غير المقيمين)—يجب الإعلان عن قيمة جميع السلع التي ستبقى في الولايات المتحدة.
يجب الإعلان عن جميع المواد على نموذج البيان هذا وبيان القيمة بالدولار الأمريكي. الرجاء تحديد القيمة
الشرائية.
ضريبة الجمارك—سيقرر ضباط دائرة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية ضريبة الجمارك. عادة يحق
للمقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية إعفاءٌ جمركيٌ بقيمة 800 $ دولار أمريكي على المواد المرافقة
معهم أو الواردة معهم. عادة يحق للزوار (غير المقيمين) إعفاءٌ جمركيٌ بقيمة 100 $ دولار أمريكي. يتم تقييم
الضريبة الجمركية بسعر الصرف الجاري على أول 1000 $ دولار أمريكي بعد حد الإعفاء.
المنتجات الزراعية والبرية—لمنع إدخال المنتجات الزراعية والبرية الخطيرة، المواد التالية ممنوعة:
الفاكهة، الخضراوات، النباتات، المنتجات النباتية، التربة، اللحوم، منتجات اللحوم، الطيور، القواقع،
وغيرها من الحيوانات أو المنتجات الحيوانية. الإخفاق في الإعلان عن هذه المواد لضابط دائرة الجمارك
وحماية الحدود/ الاختصا صي الزراعي في دائرة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية/ مفتش الأسماك
والأحياء البرية يمكن أن ينتج عنه غرامات وقد تكون المواد قابلة للمصادرة.
يمنع عمومًا إدخال مواد خاضعة للرقابة، أو أغراض مخلة بالآداب، أو مواد سامة. استيراد البضائع
التي تنتهك حقوق الملكية الثقافية إلى الولايات المتحدة قد يعرض المسافرين لعقوبات مدنية أو
جنائية، ويمكن أن تشكل خطرًا جسيمًا على السلامة أو الصحة.
علسلا فصو
(رخآ CBP 6059B جذومن ىلع درسلا ةمئاق ةلمكت نكمي)
ةميقلا
كرامجلا ةرئاد لامعتسل
طقف دودحلا ةيامحو
عومجملا
صخش يأ نم اًبولطم سيلو تامولعم عمج معد وأ ءارجإب مايقلا ]زاهج[ ةلاكول زوجي ل :قرولا مادختسا صيلقت نوناق نايب ليصحتلا اذهل ةبقارملا مقر .ةرادلإو ةينازيملا بتكمل لوعفملا يراسو يلاح ةبقارم مقر ضَرعُي مل ام تامولعملا هذه نع ةباجلإ ،ريدقتلا نأشب تاقيلعت يأ كيدل ناك اذإ .ةيرابجإ كتباجإ .قئاقد 4 وه بلطلا اذه لامكل ردقُملا تقولا لدعم .1651-0009 وه :ةيكيرملأ دودحلا ةيامحو ةرئادل عباتلا ماكحلأو حئاوللا بتكم ةلسارم كناكمإبف
U.S. Customs and Border Protection  Office of Regulations and Rulings,  90 K Street, NE, 10th Floor  Washington, DC 20229
يجب على كل مسافر قادم أو العضو المسؤول في العائلة أن يقوم بتقديم المعلومات التالية (مطلوب إقرار جمركي واحد فقط لكل عائلة). يُعرَّف المُصطلح "عائلة" بأنها "أعضاء عائلة واحدة يقيمون في نفس المنزل ويرتبطون ببعضهم البعض عن طريق رابطة الدم أو الزواج أو العلاقة الأسرية أو التبنّي."
1
سم العائلة
السنة 
ماليو 
س مالأول (اس مالمولد)
الخطوط الجوية/ رقم الرحلة أو  اسم المركب
(ج) تربة أو كنا في مزرعة/مزرعة تربية ماشية/مَرج:
می شود یا اجنا سی که به عنوان لوازم شخ ص ی تلقی نمی شوند)
(سلع للبيع، عينات تستعمل لاجتذاب طلبات شراء، أو بضاعة لا تعد أمتعة شخصية)
معي (معنا) بضائع تجارية :
(انظر تعريف الأدوات النقدية على ظهر النموذج)
أو ما يعادلها بعملة أجنبية:
أحمل (نحمل) عملة أو أدوات نقدية تزيد على 10,000 $ دولار أمريكي
(كلمسها مثلاً، أو الاعتناء بها)
كنت (كنا) على مقربة من الماشية :
(ت) عوامل مسببة للمرض، مزارع خلايا، قواقع:
(ب) لحومًا، حيوانات، منتجات حيوانية/برية :
(أ) فاكهة، خضراوات، نباتات، بذورًا، طعامًا، حشرات:
أجلب معي/نجلب معنا
الهدف الرئي سي من هذه الرحلة هو الأعمال التجارية :
الدول التي تمت زيارته ا أثناء هذه الرحلة
قبل الوصول إلى الولايات المتحدة
بلد الإقامة
رقم جواز السفر
جواز السفر صادر من (البلد)
(ب) المدينة
(ت) الولاية
(أ) عنوان الشارع في الولايات المتحدة (اسم الفندق/الوجهة)
 عدد أفراد العائلة  المسافرين معك
ديخ الميلار 
اسم الأب
2
9
14
15
13
12
11
10
8
7
6
5
4
3
رهشل 
المقيمون—القيمة الإجمالية لجميع السلع، بما في ذلك البضائع التجارية التي اشتريتها / اشتريناها أو اقتنيناها في الخارج، (بما فيها هدايا لشخص آخر، لكنها ليست مواد أرسلت بريديًا إلى الولايات المتحدة) وأجلبها / نجلبها إلى الولايات المتحدة هي:
الزوار —القيمة الإجمالية لجميع السلع التي ستبقى في الولايات المتحدة،
بما فيها البضائع التجارية هي :
$
$
الرجاء قراءة التعليمات خلف هذا النموذج. تم توفير مساحة لسرد جميع المواد التي يجب عليكم الإعلان عنها.
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لقد قرأت المعلومات المهمة على الجانب الخلفي من هذا النموذج وقدمت إقرارًا صادقًا.
التوقيع
التاريخ (الشهر/اليوم/السنة)
X
النموذج المُعتمَد
OMB NO. 1651-0009
هذه المساحة للاستخدام الرسمي فقط
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إقرار جمركي19CFR 122.27, 148.12, 148.13, 148.110,148.111, 1498; 31 CFR 5316
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