הצהרת נוסע/ת המבקשים ויזה למרוקו מ -תאריך _________ עד תאריך____________:

برنامج سياحي بالمغرب
االسم الشخصي و العائلي _______ ________ שם משפחה ____________:שם פרטי____________:
رقم جواز السفر.....................דרכון ישראלי כן או לא מס דרכון_______________:בתוקף עד_______________:
رقم الرحلة _______.מס טיסה ________שם חברת טיסות__________תאריך ההגעה למרוקו _______________
تاريخ الدخول إلى المغرب ___________תאריך כניסה למרוקו _________:כתובת במרוקו_____________________:
اليوم األول فندق  :שם המלון ____________בעיר_________:או כתובת במרוקו ___________ טל_____________:
تاريخ الخروج من المغرب_________:תאריך חזרה__________:כתובת בה היתה במרוקו______________________
عنوان اإلقامة في حالة تغيير الفندق________________:שם העיר_________ וכתובת________________________:
כתובת במרוקו במידה והחלפתם מלון  ,בית או כל מקום אחר :נא לציין כתובת אחרונה______________________
במידה :והחלפת/ה כתובת עליך להודיע מיידית למשטרת מרוקו הקרובה ביותר תוך  10שעות ולא פחות:

مالحظة :في حالة تغيير عنوان اإلقامة المدلى به من طرفكم ،يجب عليكم إخبار رجال األمن بذلك وفي حالة عدم التصريح بأي تغيير .فان
وكالة بنحاس مغرب تورز ليست مسؤولة عن أي مكروه قد يحدث لكم أثناء مدة إقامتكم حرر بإسرائيل بتاريخ
אני מצהיר בזאת שעיינתי בכובד ראש בכל פרטי הטופס הנ"ל ולוקח עלי את מלא האחריות על כל סעיפים הנ"ל
שם ומשפחה_______________ שם החותם ___________חתימה_____________:תאריך__________:
הריני מאשר בזאת שזה שמי וזו חתימתי וכל הפרטים אותם המופיעים כאן בטופס הנ"ל אכן עיינתי בטופס בכובד ראש
סעיף סעיף ומתחייב/ת אני למלא אחרי כל סעיפים המופיעים בטופס הנ"ל לפי חוקי מרוקו ובמידה וישנה כתובת זו או
אחרת בזמן שהותי במרוקו ,אני מתחייב להודיע על כך למשטרת הביטחון של מרוקו ולא יאוחר מ  10 -שעות ,במידה ולא
עשיתי זאת ,אני הוא זה שישה במלא כל האחריות על כל המשתמע לפי חוקי משטרת מרוקו ובטחון מרוקו
יש למלא את כל הפרטים המופיעים בטופס זה בדייקנות ובצורה ברורה ביותר על מנת לאשר לך אשרת כניסה למרוקו לפי חוקי
משרד ביטחון הפנים של משטרת מרוקו.

 - 1חובה על כל נוסע למלאות את כל הפרטים יהודים בשפה עברית ,ולערביי ישראל בשפה הערבית
 - 2במידה ושלטונות מרוקו לא יאשרו כניסתו של אדם זה או אחר מסיבותיהם הם ,משרד ש.מ אשרות ויזה סנטר לא יישא
בשום אחריות כזו או אחרת .
תודה על שיתוף הפעולה מצידך .
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