ERLAUBNISSCHEIN
Arabisch
 لاقت:م الصيةي الساري
لي
 جياز سكر:م ال
تسجيل رسالم لال ل ا قاال
 لاق التةري(  )Erlaubnisscheinال اللا
ال يانات الالريرة
بتوقيعكم ومقم تف اتخ تفما بكم
 ل رسيم الي ال لال ة ام
الرسيم
ل قا ل

Arabisch

لتسجيل لكل:م لم الال:ت
ن تاج ىلا التالم:

ERLAUBNISSCHEIN

السا ة ليلياا ا الير الال ترالي

……………………………………………
اللقب:
……………………………………………
االسم:
……………………………………………
تاريخ الالي :
……………………………………………
رقم را الال:ت :

السا ة ليلياا ا الير الال ترالي
لتسجيل لكل:م لم الال:ت
ن تاج ىلا التالم:
 لاقت:م الصيةي الساري
لي
 جياز سكر:م ال
تسجيل رسالم لال ل ا قاال
 لاق التةري(  )Erlaubnisscheinال اللا
ال يانات الالريرة
بتوقيعكم ومقم تف اتخ تفما بكم
 ل رسيم الي ال لال ة ام
الرسيم
ل قا ل

……………………………………………
اللقب:
……………………………………………
االسم:
……………………………………………
تاريخ الالي :
……………………………………………
رقم را الال:ت :

بطاقة تيمي )(Erlaubnisschein
اليجب ه ا ال لاق لق م ل:م اليالقتم

بطاقة تيمي )(Erlaubnisschein
اليجب ه ا ال لاق لق م ل:م اليالقتم

يقيم لكلم

...............................................................................تاميخ تفالي ..............................
تإلسم
أنثى

تفلقب

...............................................................................تاميخ تفالي ..............................
تإلسم

ذكم

أنثى

استعارة ال:تب ييسا ل ا الي ليرك ال الال:ت ات التا ع لالعسس الال:ت ات العاال ال ين هاال يرج
ال الرا اة الصريل يا :ام العاال .)AGB

يقيم لكلم

تفلقب
ذكم

استعارة ال:تب ييسا ل ا الي ليرك ال الال:ت ات التا ع لالعسس الال:ت ات العاال ال ين هاال يرج
ال الرا اة الصريل يا :ام العاال .)AGB

يلُع :هنا لننم الالالال القانينم الي ي الالالال القانيني الي ي ة)ا يلم لالر اللكل الال :ير لي ل لق م اليالق
الالالال القانينم الالالال القانيني )ا يلم لالر اللكل.
:الا ل ل التزاالم تجاا العسس الال:ت ات العاال ال ين هاال يرجأل اليلاا :ال ا اا الالترت لا استي ام لكلم للال:ت
.

يلُع :هنا لننم الالالال القانينم الي ي الالالال القانيني الي ي ة)ا يلم لالر اللكل الال :ير لي ل لق م اليالق
الالالال القانينم الالالال القانيني )ا يلم لالر اللكل.
:الا ل ل التزاالم تجاا العسس الال:ت ات العاال ال ين هاال يرجأل اليلاا :ال ا اا الالترت لا استي ام لكلم للال:ت
.

يلم ه ا الة أل ل ل التزاالم تعييا اليسا ل اال الي التالك لي التم لم يتم ر ها يالتم قام لكلم استعارترا لاق
الت يير لي التل .
الريا الياة ن يل لقيم س ا :ال الرسيم الناجال لي التم ق تنجم
نمجو المتةاأ أسط أسطوتنا  DVDوأقمت تفبلومتي  Blu-raysيتمتب ةلى ة م م تا أو تلا ا مسوم ماية

يلم ه ا الة أل ل ل التزاالم تعييا اليسا ل اال الي التالك لي التم لم يتم ر ها يالتم قام لكلم استعارترا لاق
الت يير لي التل .
الريا الياة ن يل لقيم س ا :ال الرسيم الناجال لي التم ق تنجم
نمجو المتةاأ أسط أسطوتنا  DVDوأقمت تفبلومتي  Blu-raysيتمتب ةلى ة م م تا أو تلا ا مسوم ماية

اليسا ل اال الي التم يقيم لكلم استعارترا ال الال:ت .
:الا ل لم لنن لم استلا تم ا الا ال ال
تفتاميخ /تفتوقي ...................................................................................................................

اليسا ل اال الي التم يقيم لكلم استعارترا ال الال:ت .
:الا ل لم لنن لم استلا تم ا الا ال ال
تفتاميخ /تفتوقي ...................................................................................................................

مقم تف اتخ............:………................................................................................................

مقم تف اتخ............:………................................................................................................

..........................................................................................................................E-Mail

..........................................................................................................................E-Mail

أسم وفقب تفالالثق تفقانونف بحموخ وت حة

أسم وفقب تفالالثق تفقانونف بحموخ وت حة

يتلقى طالف الساة ت تجتالاةية بالا يناسب الستوح تفالعي ة تفحافف طبقا ف

يتلقى طالف الساة ت تجتالاةية بالا يناسب الستوح تفالعي ة تفحافف طبقا ف
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