
 AR   إفادة بديلة
  

ا من قَِبل األشخاص الذين لم أ هذه االستمارة حصري ًّ ا بالنسبة لهم استخدام التسجيل الرقمي للدخوليكن  ُتعبَّ  الرابط التالي: عبرتاح المُ و ،ممكنًّ
https://www.einreiseanmeldung.de. 

أ أيتعيَّن أن فالرعاية،  َمن يتلقون. بالنسبة للقاصرين أو عن كلِّ شخص استمارة ُتعبَّ ل بحق الحض يتمَّ أن االستمارة و ُتعبَّ انة التوقيع عليها من قَِبل شخٍص ُمخوَّ
 أو قائم على الرعاية.

مة  كما وُيرجى تسليمترك ُمربَّع فارغ للمسافة. و إن أمكنالكبيرة  ُيرجى تعبئة االستمارة باألحرف الالتينية أة بالكامل عند الطلب للجهة الُمقدِّ االستمارة الُمعبَّ
 .حركة المرور العابرة للحدودلالشرطية  بالمراقبةللمصلحة الُمكلَّفة أو لخدمة النقل 

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

 

مة لخدمة النقل. 1: بيانات السفر   (السنة/. تاريخ الوصول )الشهر/اليوم4       . المقعد إن ُوِجد3       . رقم الرحلة2          اسم الشركة الُمقدِّ

         
                   . 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

 . رقم الشقة18 الشارع ورقم المنزل(اسم الشارع ورقم المنزل )ُيرجى ترك مربع فارغ فيما بين اسم . 17. اسم الفندق )إن ُوِجد(                                   16
                          

           
 . الوالية االتحادية20               . المدينة19

    
 البريدي الكود. 21

          
 

 خالل العشرة أيام الُمقبِلة: بهاالُمراد المكوث عنوان محالت اإلقامة األخرى  

 . رقم الشقة24 اسم الشارع ورقم المنزل )ُيرجى ترك مربع فارغ فيما بين اسم الشارع ورقم المنزل(. 23. اسم الفندق )إن ُوِجد(                                   22
                          

           
 الوالية االتحادية .26               . المدينة25

    
 . الكود البريدي27

 
        

  التوقيع، والذي بموجبه يتمُّ اإلقرار بصحة البيانات:                  

  

أة بالكامل ُتسلَّم  اإلفادة البديلة الُمعبَّ

 مة لخدمة النقل، في حال الدخول على الطريق المباشر من مناطق الخطر الواقعة بداخل منطقة الشينِغن  إلى الجهة الُمقدِّ

  دخولال عندفي حال الدخول على الطريق المباشر من مناطق الخطر الواقعة بخارج منطقة الشينِغن إلى الشرطة االتحادية ضمن إجراءات التفتيش، 

  حراسة الحدود، وذلك إن لم يكن قد تمَّ  لدى مباشرتها لمهام عند الطلبإلى الشرطة االتحادية بغض النظر عن استخدامكم ألي من خدمات النقل

 .الُمستخَدمة نقلالتسليمها إلى جهة 
 

  في جميع الحاالت األخرى، ُيرجى منكم إرسال اإلفادة البديلة بعد الدخول على وجه السرعة على العنوان التالي:

Deutsche Post E-POST Solutions GmbH 

Aussteigekarte 

69990 Mannheim 

 . العمل13  الجوال. 12

 . الخاص 14

. البريد 15
 اإللكتروني

2 0       

 

 □ أنثى

 □ ذكر

ع  □ متنوِّ

 

 

 

 

 

 

 


