
 

 
 

 

 
 

 

3من 1صفحة   Updated as at 28042022- Arabic  

 

  

 إقرار السفر عبر البحر

 

 

 

 نظرة عامة

(.  يجب تقديم إقرار السفر MTDيجب على المسافرين الذين يصلون عن طريق البحر إلى أستراليا تقديم إقرار السفر عبر البحر )

أيام قبل  10و  3بين  MTD( قبل الصعود إلى متن السفينة المتوّجهة إلى أستراليا. ويجب عليك تقديم إقرار MTDعبر البحر )

 ، يجب عليك القيام بما يلي:MTDالصعود إلى متن السفينة. عند إكمال إقرار 

  سترالياتواجدك في أتقديم تفاصيل االتصال بك، بما في ذلك عنوان البريد اإللكتروني ورقم هاتف لالتصال بك أثناء 
 19-تقديم إقرار عن حالة التطعيم ضد كوفيد 
  األخيرة قبل وصولك إلى أستراليا 14تقديم إقرار عن تاريخ سفرك الدولي في األيام الـ 
  تقديم إقرار بأنك على معرفة بمتطلّبات الحجر الصحي والفحوص التي تُطبّق في الوالية أو المقاطعة التي سترسو بها

 سفينتك، والعقوبات المفروضة على عدم االمتثال لها.

ع ئمة بجمي، تحقّق من جميع متطلّبات السفر األخرى المفروضة في أستراليا. للحصول على قاMTDقبل إكمال إقرار مالحظة: 

ين لم المسافرين الذو بالمسافرين الذين أخذوا اللقاحالمستندات التي تحتاج إليها قبل السفر، يُرجى مراجعة المعلومات الخاصة 

 .يأخذوا اللقاح

 (.DPDيحتاج المسافرون الذين يصلون عن طريق البحر إلى أستراليا إلى تقديم إقرار الُمسافر الرقمي ) ال

( هو فقط لألشخاص الذين يصلون إلى أستراليا عن طريق البحر. إذا كنت ستصل إلى أستراليا MTDإقرار السفر عبر البحر )

 بدالً من ذلك. (DPDإقرار الُمسافر الرقمي )ّو، قدّم عبر الج

 العقوبات والتنفيذ

( لتقديم معلومات مهمة، بما في ذلك إقرار عن حالة التطعيم، قبل الصعود على MTDيجب عليك استخدام إقرار السفر عبر البحر )

متن السفينة المتوّجهة إلى أستراليا. وتقديم هذه المعلومات هو من المتطلّبات التي يستوجب تنفيذها. قد يتعّرض الشخص الذي ال 

دوالراً أسترالياً(. وتّم تحديد ذلك في البند  6660دل حالياً وحدة جزائية )ما يعا 30يمتثل للمتطلبات لعقوبة مدنية )غرامة( قدرها 

 (.2015)قانون األمن الحيوي لعام  Biosecurity Act 2015من قانون  46

يُعتبر إعطاء معلومات خاطئة أو ُمضلّلة للحكومة األسترالية جريمة خطيرة. والعقوبة القصوى لمن تثبت إدانتهم هي السجن لمدة 

 شهراً. 12

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccinated-travellers
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers
https://dpd.homeaffairs.gov.au/
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 19-بّق الواليات والمقاطعتين أيضاً عقوبات من أجل إنفاذ االمتثال ألوامر الصحة العامة. وقد تتضّمن فحوص كوفيدقد تط

ومتطلّبات العزل الذاتي أو الحجر الصحي. إذا لم تمتثل ألوامر الصحة العامة، بما في ذلك أي متطلّبات بعد الدخول إليها، فقد 

قوبة السجن أو الغرامات الكبيرة. وقد تتغيّر المتطلبات في مهلة زمنية قصيرة. للمزيد من تواجه عقوبات خطيرة، بما في ذلك ع

 .متطلّبات الوصول إلى الواليات والمقاطعتينالمعلومات، يُرجى مراجعة 

 حاملي التأشيرات المؤقتة الذين يصلون إلى أستراليا وقد يتّم احتجازهم وترحيلهم إذا:قد تُلغى تأشيرة 

 لم يأخذوا اللقاح بالكامل ألغراض السفر الدولي وفقاً لمتطلبات الدخول المفروضة على الحدود األسترالية 
 األستراليةعلى النحو الُمحدّد من قبل الحكومة  19-لم يكن لديهم موانع طبية ألخذ لقاح كوفيد 
 .ليسوا ضمن فئة ُمعفاة أو لديهم إعفاء فردي من قيود السفر 

 إكمال اإلقرار

 .عبر اإلنترنت MTDاستمارة ( باستخدام MTDيمكنك إكمال إقرار السفر عبر البحر )

 يجب عليك إنشاء حساب يسمح لك بإدارة إقراراتك الحالية والمستقبلية في مكان واحد.

 البدء بملء اإلقرار

 فهو مجاني. - MTDال يتوّجب عليك دفع رسوم إلكمال إقرار 

 قبل البدء بملء اإلقرار، جّهز المعلومات المذكورة أدناه:

 اسم السفينة ونوعها 
 موانئ المغادرة والوصول 
 جواز سفر ساري 
  األخيرة قبل وصولك إلى أستراليا 14سفرك الدولي في األيام الـ 

 أو دليل مقبول على عدم تمّكنك من أخذ اللقاح ألسباب طبية. 19-ِسِجل اللقاحات ضد كوفيد 

عاماً.  15عن يجب على كل شخص بالغ إكمال إقرار خاص به. يجب على أولياء األمور إكمال إقرار لألطفال الذين يقّل عمرهم 

 ستتلقى إقرارك الُمكتمل عبر البريد اإللكتروني، ويمكنك طباعته أو تنزيله على هاتفك.

 الرحالت البحرية ذهاباً وعودة

عندما تنطلق رحلة بحرية تبدأ من أستراليا وتنتهي فيها، ال يحتاج المسافرون وأفراد الطاقم إلى إكمال إقرار السفر عبر البحر 

(MTD بشرط أن ،) يكونوا قد صعدوا على متن السفينة في بداية الرحلة. وهذا يشمل الرحالت البحرية المحلية والدولية التي

 تنطلق من أستراليا وتعود إليها.

إذا صعدت إلى متن سفينة في ميناء أجنبي، وهذه السفينة قد انطلقت من أستراليا في رحلة ذهاب وعودة، فأنت بحاجة إلى إكمال 

 ( قبل االنضمام إلى الرحلة.MTDبر البحر )إقرار السفر ع

 معلومات للطاقم البحري

( قبل الصعود إلى متن MTDيجب على الطاقم البحري، الذي يعمل على متن سفينة سياحية، إكمال إقرار السفر عبر البحر )

إذا كانت سفينتك المتوّجهة إلى أستراليا ستتوقّف في عدّة موانئ، فلست بحاجة إلى تقديم إقرار السفينة المتوّجهة إلى أستراليا. 

MTD .إال مّرة واحدة فقط قبل المغادرة عند أول ميناء 

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/state-territory-entry-requirements
https://mtd.homeaffairs.gov.au/
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( إذا لم يكن لديهم تفاعل MTDالشخص المسؤول عن السفينة وأفراد طاقم السفينة غير ُمطالبين بإكمال إقرار السفر عبر البحر )

 مع الركاب خالل الرحلة وال ينوون النزول من السفينة أثناء تواجدهم في األراضي األسترالية.

. يجب على كّل مسافر على متن سفينة شحن MTDال يحتاج الطاقم البحري على متن سفن الشحن التجارية إلى إكمال إقرار 

 .MTDتجارية إكمال إقرار 

 .MTDمتن السفن التي تعمل داخل أستراليا إكمال إقرار ال يحتاج المسافرون والطاقم البحري على 

لرقمي إقرار الُمسافر الالنضمام إلى سفينتهم، إكمال  عبر الجوّ يجب على جميع أفراد الطاقم البحري، الذين يصلون إلى أستراليا 

(DPD)  وليس إقرارMTD. وهذا ألن إقرار ا( لسفر عبر البحرMTD هو فقط لألشخاص الذين يصلون إلى أستراليا عن )

 طريق البحر.

 نتيجة إقرار السفر عبر البحر

 ( دخولك إلى أستراليا.MTDال يضمن إكمال إقرار السفر عبر البحر )

، ستتلقى بريداً إلكترونياً يجب إظهاره )سواء كان مطبوعاً أو على هاتفك( قبل الصعود على متن سفينتك MTDبمجّرد تقديم إقرار 

 الخاص بك. MTDوعند وصولك إلى أستراليا. كما يمكنك االطالع على النتيجة في حساب 

 إّما باللون: MTDقبل صعودك على متن السفينة. ستظهر نتيجة إقرار  MTDستراجع شركة المالحة نتيجة إقرار 

 ولكنك  .متطلبات التطعيم األسترالية لدخول أستراليا: تشير المعلومات التي أدخلتها في إقرارك إلى أنك تستوفي األخضر

ستأخذ شركة المالحة البحرية القرار النهائي حول السماح لك  ما زلت بحاجة إلى إظهار مستنداتك عند تسجيل وصولك.

 بالصعود إلى متن السفينة.
 اليارمتطلبات التطعيم األسترالية لدخول أست: تشير المعلومات التي أدخلتها في إقرارك إلى أنك قد تستوفي األزرق ،

 قد تُجري شركة المالحة البحرية عمليات تدقيق إضافية قبل صعودك إلى متن السفينة. استناداً إلى ظروفك.
  :تشير المعلومات التي أدخلتها في إقرارك إلى أنك ال تستوفي متطلبات التطعيم األسترالية للسفر الدولي. ال يمكنك األحمر

عفاء من قيود السفر. ستضطر شركة المالحة إلى إجراء عمليات تدقيق إضافية الدخول إلى أستراليا إال إذا كان لديك إ

 وتحديد ما إذا كان باستطاعتك الصعود إلى متن السفينة.

يجب عليك التحقّق من الترتيبات الخاصة بجميع الواليات والمقاطعتين التي تنوي السفر إليها أو عبور ترانزيت عبرها. تختلف 

متطلّبات الوصول إلى الواليات ات والمقاطعتين األسترالية. للمزيد من المعلومات، يُرجى مراجعة المتطلبات بين الوالي

 .والمقاطعتين

 معلومات إضافية لشركات المالحة البحرية

هناك متطلبات إضافية يجب على شركات المالحة بما في ذلك أصحاب السفن السياحية والسفن التجارية واليخوت الفاخرة 

 .خول والمغادرة عبر البحرالد واليخوت والقوارب الترفيهية معرفتها. يُرجى مراجعة

 الدعم

 .MTDإذا كنت بحاجة إلى أي مساعدة في إكمال إقرار  األسئلة الُمتكررةيُرجى اإلطالع على 

  

https://dpd.homeaffairs.gov.au/
https://dpd.homeaffairs.gov.au/
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/state-territory-entry-requirements
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/state-territory-entry-requirements
https://www.abf.gov.au/entering-and-leaving-australia/entering-and-leaving-by-sea
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-text/mtd/Pages/faq-english.aspx

