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  االقرار العام—) ١(المرفق 
 

 اقرار عام
 )للخروج والدخول(

 ...........................................................................................................................................................المستثمر
 .......................................التاريخ.............................رقم الرحلة.................................................عالمات الجنسية والتسجيل

 ..........................................................................الوصول الى................................................................االقالع من
 )المكان( )المكان( 

 خط سير الرحلة
 )يتضمن دائما نقطة المنشأ وكل نقطة توقف في الطريق ونقطة المقصد" المكان"عمود (

 *أعضاء الطاقم سماءأ انكالم
 عدد الركاب في هذه
 **المرحلة من الرحلة

 :مكان قيام الرحلة  

..........................................الصاعدون   
..........................المتابعون على نفس الرحلة   
 :مكان الوصول  

..........................................المغادرون   
..........................المتابعون على نفس الرحلة   
   

 لالستعمال الرسمي فقط البيان الصحي
بأمراض غير دوار وأرقام مقاعدهم أو وظائفهم من المصابين الطائرة األشخاص الموجودين على متن أسماء 

الحمى الت ترتفع معها درجة الحرارة الى (والذين قد يكونوا مصابين بمرض معد الجو أو تأثيرات الحوادث 
 درجة فهرنهايت أو أكثر مقترنة بواحدة أو أكثر من العالمات أو األعراض التالية ١٠٠/ درجة مئوية٣٨ إلى
ثل ظهور االعياء الواضح أو السعال المستمر أو صعوبة التنفس أو االسهال المستمر أو القيء المستمر م
الطفح الجلدي أو ظهور كدمات أو نزيف بدون اصابة سابقة أو التشوش الذهني الحديث، تزيد من  أو

عندما رحلة  وكذلك الحاالت المرضية التي غادرت ال).احتماالت كون هذا الشخص مصابا بمرض معد
 ............................................................................................توقفت من قبل

.......................................................................................................... 

 

أثناء في ) المكان والتاريخ والساعة واألسلوب(تفاصيل عمليات التطهير من الحشرات أو المعالجة الصحية 
 ....في حالة عدم تطهير الطائرة من الحشرات خالل الرحلة اذكر تفاصيل أحدث عملية تطهير تمت. الرحلة

.......................................................................................................... 

 

    والتاريخ والوقت)اذا كان ذلك مطلوبا(التوقيع 
   عضو الطاقم المعني 

أقر بأن جميع المعلومات والتفاصيل الواردة في هذا االقرار العام، أو في أي نماذج اضافية يطلب تقديمها مع هذا االقرار العام هي على قدر ما أعلم كاملة ودقيقـة           
 .فس الرحلةقد استأنفوا السفر على ن/وصحيحة، وأن جميع الركاب العابرين سوف يستأنفون

 
  التوقيع  
   الوكيل المعتمد أو قائد الطائرة   

 ). بوصة١١ ٤/٣ × بوصة ٨ ٤/١( مليمتر ٢٩٧ × مليمتر ٢١٠يجب أن يكون حجم المستند 
 .يستكمل عندما تطلب الدولة ذلك *

 .الدولةشترطه ، ويستكمل فقط عندما ت تم تقديم قائمة الركاباذاال يستكمل  **

 ) بوصة٨ ٤/١( مليمتر ٢١٠
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