
 AR   إفادة بديلة
  

 الرابط التالي: عبرتاح المُ و ،ممكًنا بالنسبة لهم استخدام التسجيل الرقمي للدخوليكن  تُعبَّأ هذه االستمارة حصريًّا من قِبَل األشخاص الذين لم
https://www.einreiseanmeldung.de. 

ل بحق الحضانة  يتمَّ أن االستمارة و تُعبَّأيتعيَّن أن فالرعاية،  َمن يتلقون. بالنسبة للقاصرين أو عن كل ِ شخص استمارة تُعبَّأ التوقيع عليها من قِبَل شخٍص ُمخوَّ
 أو قائم على الرعاية.

مة  كما ويُرجى تسليمترك ُمربَّع فارغ للمسافة. و إن أمكنالكبيرة  يُرجى تعبئة االستمارة باألحرف الالتينية االستمارة الُمعبَّأة بالكامل عند الطلب للجهة الُمقد ِ
 .حركة المرور العابرة للحدودلالشرطية  بالمراقبةللمصلحة الُمكلَّفة أو لخدمة النقل 

 يورو. 25000مخالفة نظامية بغرامة مالية تصل قيمتها إلى  اباعتباره اقد يُعاقَب عليهالبيانات الكاذبة 
 

 

مة لخدمة النقل. 1: بيانات السفر د3       . رقم الرحلة2          اسم الشركة الُمقد ِّ   (السنة/. تاريخ الوصول )الشهر/اليوم4       . المقعد إن ُوجِّ

         
                   . مكان المغادرة )رجاًء كتابة اسم المدينة والدولة(5

 
 تبديل وسيلة النقل(الترانزيت أو . عن طريق )فقط في حالة 6

 

 
 . الجنس9     االسم )أو األسماء(. 8      . اللقب )اسم العائلة(7:     البيانات الشخصية

     

                                   
 السنة(/)الشهر/اليومتاريخ الميالد . 11                                                                     الجنسية. 10

  

 

 والمدينة: للوالية الهاتفي رمزالإن لزم األمر، بما في ذلك  عن طريقها( التي يمكن الوصول إليكم األرقام )أو رقم الهاتف
 

 
 

 

 
 

                             
  

 العنوان السكني/ عنوان محل اإلقامة في ألمانيا

د(                                   16  . رقم الشقة18 الشارع ورقم المنزل(اسم الشارع ورقم المنزل )يُرجى ترك مربع فارغ فيما بين اسم . 17. اسم الفندق )إن ُوجِّ
                          

           
 . الوالية االتحادية20               . المدينة19

    
 البريدي الكود. 21

          
 

 خالل العشرة أيام الُمقبِلة: بهاالُمراد المكوث عنوان محالت اإلقامة األخرى  

د(                                   22  . رقم الشقة24 اسم الشارع ورقم المنزل )يُرجى ترك مربع فارغ فيما بين اسم الشارع ورقم المنزل(. 23. اسم الفندق )إن ُوجِّ
                          

           
 الوالية االتحادية .26               . المدينة25

    
 . الكود البريدي27

 
        

  التوقيع، والذي بموجبه يتمُّ اإلقرار بصحة البيانات:                  

  

 

 بغرض المراقبة واإلحالة إلى المصلحة المختصة عند الطلب: اإلفادة البديلة الُمعبَّأة بالكامل تُسلَّم

 مة لخدمة النقلل ن، لجهة الُمقد ِّ  في حال الدخول على الطريق المباشر من مناطق الخطر الواقعة بداخل منطقة الشينغِّ

  الشرطة االتحادية(. هي )بالعادة لمصلحة الُمكلَّفة بالمراقبة الشرطية لحركة المرور العابرة للحدودإلى افيما عدا ذلك 
 

من الدخول على ساعة  24 حد أقصى الد، يتعيَّن عليكم تعبئة التسجيل الرقمي للدخول بصفٍة الحقة خاللدخولكم للب لدىفي حال ما إذا لم تُطالبوا بتسليم اإلفادة البديلة 

https://www.einreiseanmeldung.de  إرسال اإلفادة البديلة بعد الدخول على وجه السرعة على العنوان التالي:أو  
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