
 كیف ترفع من فرص نجاحك في الحصول علي تأشیرة
 

ببحث روابط المتقدم  ببلد إقامتھ الدائمة   (أو مسئول تصریح الدخول) ECOیقوم ضباط إدارة الھجرة 
وما إذا كان ھناك اسباب قویة  تربطھ ببلد إقامتھ الدائمة  أویجعل العودة إلي بلده أمر مسلم بھ. وكلما كان 

 الدلیل أقوي كلما أدي ذلك إلي زیاردة فرص حصول المتقدم علي التأشیرة.
 

للمتقدمین عن بالمستندات التي یجب تقدیمھا الثبات أن المتقدم تقوم وزارة الداخلیة بتوفیر االرشادات 
یعمل بدوام كامل لدي أحدى الجھات أویدرس وھو ما یجعلھ ملزم بالعودة إلي ھذا العمل أو إلى الدراسة 

 بعد انتھاء مدة الزیارة.( وھو ما یثبت نیتھ الصادقة في الحصول علي التأشیرة بھدف الزیارة)

أنھ یجب تقدیم مستندات تؤكد أن المتقدم یعمل موظفا بدوام كامل لدي جھة ما أو  وتنص القواعد علي
دارسا مسجال. وعلي المتقدم أن یتقدم بمستند  رسمي أو خطاب من الجھة المسئولة (عمل أو دراسة) 

 یستوفي تفاصیل وطبیعة العمل وما إذا كان المتقدم دارسا أو عامال في بلد إقامتھ الدائمة

ن الدلیل على عودة المتقدم بعد انتھاء مدة الزیارة أقوى كلما زادت الفرصة باقناع  ضابط الھجرة كلما كاو
المسئول عن  منح التأشیرات بنیة المتقدم بمغادرة البالد بعد انتھاء فترة زیارتھ وذلك للعودة لمباشرة 

 أعمالھ في بلده األساسي.
 

المعیشة أثناء فترة زیارتھ فیجب إرفاق مستندات تثبت قدرة  أما فیما یتعلق بقدرة المتقدم علي دفع تكالیف
كشف المتقدم المادیة وقدرتھ علي التصرف في ھذه األموال و علي ھذا یجب تقدیم مستندات مثل  

الحساب البنكي أو خطاب من جھة العمل یفید حصول المتقدم علي راتب منتطم من ھذه الجھة ویوثق 
ل : تاریخ بدایة العمل ، الراتب، المنصب الوظیفي، وبیانات التواصل مع بالتفصیل بیانات الموظف ( مث

 الشركة في حالة الرغبة في االتصال لمزید من المعلومات).
 

أیضل من الممكن تلقي دعم مادي من طرف ثالث (یقیم إقامة شرعیة في المملكة المتحدة) وفي ھذه الحالة 
د وجود موارد مادیة كافیة إلعالة نفسھ وأسرتھ في حالة یتوجب علي الطرف الثالث تقدیم مستندات تفی

 وجود أسرة باإلضافة  إلعالة المتقدم بطلب تأشیرة الزیارة. 
 

وأذا كان المتعھد بالنفقات قد سبق لھ إعالة زائرین وتم التزامھم بقوانین تأشیرة الزیارة فھذا من شأنة أن 
تقدیم  خطاب  یحتوي علي التفاصیل الخاصة بالزائرین یدعم استمارة التقدم ویتم  اثبات ذلك عن طریق 

 الذي أز التي دعمھم الطرف الثالث ویرفق ھذا الخطاب باالستمارة
 

إذا كان لدي المتقدم تاریخ سفر جید  یجب علیھ أن یوضحھ في االستمارة ( علي سبیل المثال االمتثال 
متطلبات الھجرة المعمول بھا في و  /حدة أوللقواعد والشروط الخاصة بتأشیرة الزیارة   للمملكة المت

الدول المتقدمة ( ومن أمثلة ھذه الدول الوالیات المتحدة األمریكیة و كندا و أسترالیا ونیوزیالند وإیرلندا 
ودول اتفاقیة الشنجن وسویسرا) كما تفترح المعلومات الموجودة في كتیب قوانین وقواعد  الحصول على 

 وازات السفر السابقة باإلضافة للجواز الحالي  إلثبات ما سبق.تأشیرة الزیارة إرفاق ج
 

 


