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 إقرار الُمسافر الرقمي

 نظرة عامة 

 

). یمكنك البدء بملء إقرار DPDیجب على جمیع الرّكاب الوافدین إلى أسترالیا عن طریق الجّو إكمال إقرار الُمسافر الرقمي (
قد یواجھ المسافرون ) قبل سبعة أیام من تاریخ رحلتك ولكن یجب إرسالھ قبل مغادرتك إلى أسترالیا. DPDالُمسافر الرقمي (

 ) قبل المغادرة تأخیرات غیر ضروریة عند وصولھم إلى أسترالیا.DPDالرقمي ( الذین لم یكملوا إقرار المسافر

 )، یجب علیك:DPDعند ملء إقرار الُمسافر الرقمي (

 تقدیم تفاصیل االتصال بك، بما في ذلك رقم ھاتف في أسترالیا 
 تقدیم إقرار ملِزم من الناحیة القانونیة فیما یتعلّق بحالة التطعیم الخاصة بك 
  األخیرة 14إقرار عن تاریخ سفرك في األیام الـ تقدیم 
  تقدیم إقرار بأنك على معرفة بمتطلّبات الحجر الصحي والفحوص التي تنطبق عند القدوم إلى أسترالیا وفي الوالیة أو اإلقلیم

 حیث ستھبط طائرتك والعقوبات المفروضة على عدم االمتثال لھا.

)، تحقّق من جمیع متطلّبات السفر األخرى المفروضة في أسترالیا. للحصول DPDي (قبل إكمال إقرار الُمسافر الرقممالحظة: 
وأولئك  لذین أخذوا اللقاحبالمسافرین ا على قائمة بجمیع المستندات التي تحتاجھا قبل السفر، یُرجى مراجعة المعلومات الخاصة 

 . الذین لم یأخذوا اللقاح

 العقوبات والتنفیذ 

قّدمت ھذه ) تقدیم معلومات مھمة حول صحتك. یجب علیك تقدیم دلیل على أنك DPDیطلب منك إقرار الُمسافر الرقمي (
المعلومات الُمھّمة قبل ركوب الطائرة. وتقدیم ھذه المعلومات ھو من المتطلّبات التي یستوجب تنفیذھا. قد یتعّرض الشخص الذي 

دوالراً أسترالیاً). وتّم تحدید ذلك في  6660وحدة جزائیة (ما یعادل حالیاً  30ال یمتثل للمتطلبات لعقوبة مدنیة (غرامة) قدرھا 
 ).2015(قانون األمن الحیوي لعام  Biosecurity Act 2015من قانون  46البند 

یُعتبر إعطاء معلومات خاطئة أو ُمضلّلة للحكومة األسترالیة جریمة خطیرة. والعقوبة القصوى لمن تثبت إدانتھم ھي السجن 
 شھراً. 12لمدة 

 19-وامر الصحة العامة. وقد تتضّمن فحوص كوفیدقد تطبّق الوالیات والمقاطعتین أیضاً عقوبات من أجل إنفاذ االمتثال أل
ومتطلّبات العزل الذاتي أو الحجر الصحي. إذا لم تمتثل لھذه المتطلّبات، بما في ذلك أي متطلّبات بعد الدخول إلیھا، قد تواجھ 

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://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers
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قصیرة. للمزید من  عقوبات خطیرة، بما في ذلك عقوبة السجن أو الغرامات الكبیرة. وقد تتغیّر المتطلبات في مھلة زمنیة
 .متطّلبات الوصول إلى الوالیات والمقاطعتینالمعلومات، یُرجى مراجعة 

 م إذا:قد تُلغى تأشیرة حاملي التأشیرات الذین یصلون إلى أسترالیا وقد یتّم احتجازھم وترحیلھ

 لم یأخذوا اللقاح بالكامل ألغراض السفر الدولي وفقاً لمتطلبات الدخول المفروضة على الحدود األسترالیة؛ أو 
 على النحو الُمحّدد من قبل الحكومة األسترالیة؛ أو 19-لم یكن لدیھم موانع طبیة ألخذ لقاح كوفید 
  سفر.أو لیس لدیھم إعفاء فردي من قیود ال فئة ُمعفاةلیسوا ضمن 

 إكمال اإلقرار 

 Google Playأو  App Store (Apple)المجاني بعد تنزیلھ من  Australia Digital Passengerاستخدم تطبیق 
store (Android). 

 .عبر اإلنترنت DPDاستمارة ) باستخدام DPDإذا لم تتمّكن من استخدام التطبیق، فیمكنك إرسال إقرار الُمسافر الرقمي (

 بإدارة إقراراتك الحالیة والمستقبلیة في مكان واحد. یجب علیك إنشاء حساب یسمح لك

 البدء بملء اإلقرار 

 فھو مجاني. -) DPDال یتوّجب علیك دفع رسوم إلكمال إقرار الُمسافر الرقمي (

 قبل البدء بملء اإلقرار، جّھز المعلومات المذكورة أدناه:

 رقم الرحلة الجویة 
 جواز سفر ساري 
  التي تسبق موعد رحلتك) 14ِسِجل سفرك (لألیام الـ 
 (إذا لزم األمر) الوجھة وترتیبات الحجر الصحي 
 أو دلیل مقبول على عدم تمّكنك من أخذ اللقاح ألسباب طبیة. 19-ِسِجل اللقاحات ضد كوفید 

 عمره ). ویجب على الوالدین أو األوصیاء إكمال اإلقرار ألي طفل یقلّ DPDیُطلب من كل راكب إكمال إقرار الُمسافر الرقمي (
 عاماً أو أكثر إكمال إقراره بِنَفسھ. 16عاماً. كما یجب على أي شخص یبلغ من العمر  16عن 

 ).DPDقبل أن تغادر إلى أسترالیا یجب علیك إكمال إقرار الُمسافر الرقمي (

 
   

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/state-territory-entry-requirements
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/state-territory-entry-requirements
https://apps.apple.com/us/app/australia-dpd/id1590788781
https://play.google.com/store/apps/details?id=au.gov.homeaffairs.dpd
https://play.google.com/store/apps/details?id=au.gov.homeaffairs.dpd
https://play.google.com/store/apps/details?id=au.gov.homeaffairs.dpd
https://dpd.homeaffairs.gov.au/
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 نتیجة إقرار الُمسافر الرقمي 

 لیا.كامالً ال یضمن دخولك إلى أسترا DPDتقدیم إقرار الُمسافر الرقمي 

، سترى شاشة تعرض ملّخص عن إقرارك، یجب أن تُریھا (إما إلكترونیاً أو نسخة مطبوعة منھا) DPDبمجرد تقدیم إقرار 
 لموظفي شركة الطیران قبل الصعود على متن رحلتك. كما ستحتاج إلى إبراز ھذا الملّخص عند دخولك إلى أسترالیا.

) حالتك DPDد تسجیل وصولك لرحلتك. وسیُظھر إقرار الُمسافر الرقمي (سیستعرض موظفو شركة الطیران حالتك الصحیة عن
 الصحیة على أنھا إّما:

 للصعود على متن الطائرة.  19-: تشیر المعلومات التي أدخلتھا في إقرارك إلى أنك تلبّي المتطلبات الصحیة لكوفیدُمكتملة
خذ شركة الطیران القرار النھائي فیما یتعلّق بالسماح لك ولكنك ما زلت بحاجة إلى إظھار مستنداتك عند تسجیل وصولك. ستتّ 

 بالصعود على متن الطائرة.
 لم تقّدم المعلومات عن حالتك الصحیة. یسألك إقرار الُمسافر الرقمي (غیر ُمكتملة :DPD .عن معلومات مھمة حول صحتك (

 الطائرة.ویجب علیك تقدیم دلیل على أنك أكملت ھذه المعلومات المھمة قبل ركوب 
 ھذا یعني أنك ربما لم تلبّي متطلبات السفر إلى أسترالیا. تحتاج إلى تأكید یجب تأكید المعلومات عند تسجیل الوصول :

المعلومات عند تسجیل وصولك. وستقّرر شركة الطیران التي تسافر معھا ما إذا كان بإمكانك السفر. وإذا سمحت شركة 
)، DPDد تخضع للحجر الصحي عند الوصول. قبل البدء بملء إقرار الُمسافر الرقمي (الطیران لك بالسفر إلى أسترالیا، ق

لقواعد الصحیة المھمة التي یجب . یحتوي الموقع على معلومات حول اموقع وزارة الصحة اإللكترونيیجب علیك مراجعة 
 على الرّكاب اتباعھا عند القدوم إلى أسترالیا.

یجب على جمیع الرّكاب التحقّق من الترتیبات الخاصة بجمیع الوالیات والمقاطعتین التي سیسافرون إلیھا أو سیعبرون ترانزیت 
متطلّبات الوصول إلى من المعلومات، یُرجى مراجعة  عبرھا. تختلف المتطلبات بین الوالیات والمقاطعتین األسترالیة. للمزید

 .الوالیات والمقاطعتین

 الدعم 

 ).DPDإذا كنت بحاجة إلى أي مساعدة في إكمال إقرار الُمسافر الرقمي ( األسئلة الُمتكررةیُرجى االطالع على 

 

https://www.health.gov.au/health-alerts/covid-19/international-travel/inbound
https://www.health.gov.au/health-alerts/covid-19/international-travel/inbound
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/state-territory-entry-requirements
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/state-territory-entry-requirements
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/state-territory-entry-requirements
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-text/dpd/Pages/faq-english.aspx
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-text/dpd/Pages/faq-english.aspx
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