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مالحظات االرشاد
نموذج طلب التأشيرة

الجزء 1 ما یتعلق بك

ان الهدف من هذه المالحضات اإلرشادية هو الُمساعدة في ملیء 
نموذج طلب الزيارة إلى المملكة المتحدة کزائر. وتشمل نماذج 
 ،VAF1D ،VAF1C ،VAF1B ،VAF1A :الطلب التالية

 ،VAF1J ،VAF1H ،VAF1G ،VAF1F ،VAF1E
 .VAF1K

ُيمكن الحصول على المزيد من اإلرشادات والمعلومات من 
مركز طلب التأشيرة في منطقتك أو عن طريق زيارة موقعنا 

االلکتروني: 

www.ukba.homeoffice.gov.uk/visas

1-1 االسم )االسماء( )كما هو ُمبيَّن في جواز سفرك( ويجب 
أن تكون کماهو مکتوب في جواز سفرك. وهي عادًة نفس 

األسماء التي ُيّسمى بها الشخص عند الوالدة، وال تشمل االسم 
العائلي/الُكنية، حيث يجب ِذكرها في البند 1-2. ُيرجى عدم كتابة 

األلقاب مثل السيد، األب أو المکرم.

1-2 االسم العائلي )كما هو ُمبيَّن في جواز سفرك(
يجب أن يكون االسم الذي يعرف عائلتك المعروف )أيضا باسم 
اللقب /االسم األخير( وكما هو مسجل في جواز سفرك. يرجى 

عدم استخدام اللقب مثل األب.

1-3 أسماء ُأخرى
)بما في ذلك أي األسماء األخرى التي استخدمت من قبل و/أو 

أي غيرها من االسماء التي استخدمت من قبل(

أية أسماء ُأخرى قد تستخدم االن أو استخدمتها من قبل، على 
سبيل المثال، اسم ما قبل الزواج، او االسم عند الميالد، أذا کان 

مختلفا.

1-4 الجنس
يجب أن يكون الجنس الخاص بك في وقت تقديم الطلب.

1-5 ما هي حالتك االجتماعية؟
هذه هي حالتك االجتماعية الحالية

ان لم تكن أعزبًا، فُيرجى تقديم االدلة حول حالتك االجتماعية، 
علی سبيل المثال شهادة الزواج أو الشراكة المدنية، شهادة 

الطالق، شهادة الوفاة.

أعزب - لم يسبق لك الزواج القانوني أو الشراكة المدنية .

ُمتزوج - أنت وشريكك في عالقة زواج مکتوبة ُمعترف بها 
قانونيا وموثَّقة .

الشراكة المدنية - أنت وشريكك من نفس الجنس في عالقة 
ُمعترف بها قانونيًا وموثَّقة.

الشراکة غير الزوجية - أي تعيش حاليًا في عالقة شبه زواج مع 
شريكك دون الزواج القانوني.

ُمطلَّق/ الشراكة المنحلة - زواجك/شراكتك المدنية ُملغاة قانونيًا 
من قبل السلطات القانونية، عادة المحكمة العائلية، ولديك الدليل 

الموثق بهذا الصدد.

أرمل/شريك مدني على قيد الحياة - شريكك، سواء رجل أو 
امرأة توفى وأنت في حالة زواج قانوني/شراكة مدنية قبل وفاته 

مباشرة.

ُمنَفِصل - أنت وشريكك/قرينك ال تعيشان معًا كزوجين، وإنتما 
بعيدًا عن بعضكما البعض ولکن لم تنتهيا بعد من اجراءات 

الطالق النتهاء العالقة الزوجية .

1-6 تاریخ الميالد
ل في جواز سفرك. بصيغة يوم/شهر/سنة. كما هو ُمسجَّ

1-7 مكان الميالد
يجب ان تکون القرية/البلدة/المدينة و الوالية/الُمقاطعة التي ُولدت 

فيها.

1-8 بلد الميالد
سجل بلد الميالد بالضبط كما هو مدون في صفحة العنوان 

الخاص بجواز سفرك.

1-9 الجنسية
يجب أن تتطابق الجنسية مع الُسلطة التي أصدرت وثيقة /

جواز السفر الخاص بك. إذا ُكنت تحمل جنسية ُمزدوجة فيجب 
أن تؤشر على البلد التي أصدرجواز/وثيقة السفر والتي ترغب 

استخدامها للسفر. إذا كانت الحالة "عديم الجنسية"، فُيرجى 
كتابة هذا مكان الجنسية واذكر تفاصيل البلد التي أصدرت وثيقة 

سفرك. 
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1-10 هل تحمل، أو سبق لك أن َحَملت جنسية أو جنسيات 
ُأخرى؟

أجب بنعم/ال. إذا كانت اإلجابة ›نعم‹، فُيرجى ِذكر معلومات 
عن أي الجنسية أو الجنسيات التي تحملها أو حِملتها، مع ِذكر 

التفاصيل الخاصة برقم وثيقة أو جواز سفرك إذا كان ذلك 
ُمتوافرًا أو ُمتاحًا.

جزء 2 معلومات جواز السفر

اكتب تفاصيل جواز أو وثيقة السفر التي ستستخدمها للسفر إلى 
المملكة المتحدة.

2-1 رقم جواز السفر أو وثيقة السفر الحالية
يجب كتابة الرقم كما هو ُمبيِّن في جواز سفرك. إذا ُكنت تحمل 

وثيقة سفر تتبع ُمعاهدة 1951، فُيرجى تزويد هذا الرقم.

2-2 مكان اإلصدار
ُيرجى كتابة المدينة والبلد الصادر عنها جواز أو وثيقة السفر.

2-3 جهة اإلصدار
هذه هي الجهة الوطنية التي أصدرت جواز أو وثيقة السفر. 

ستجد هذه المعلومات في جواز أو وثيقة سفرك.

2-4 تاریخ اإلصدار
بصيغة يوم/شهر/سنة.

2-5 تاریخ اإلنتهاء
بصيغة يوم/شهر/سنة.

2-6 هل هذا أول جواز سفر لك؟
أجب بنعم/ال

2-7 ُیرجى ِذكر التفاصيل الخاصة بأیة جوازات سفر ُتغطي 
السنوات العشر السابقة، ومن ضمنها مكان وجود الجوازات 

حاليا.
في حال توافرت تلك المعلومات، ُيرجى ذكر كافة التفاصيل 

الکاملة بكل منها.

وهذا يشمل رقم الوثيقة أو جواز السفر، تواريخ اإلصدار 
واالنتهاء ومكان اإلصدار. ُيرجى إخبارنا عن مکان وجود 

الجوازات السابقة )على سبيل المثال، مفقودة، مسروقة، منتهية 
أو تم إعادتها إلى جهة اإلصدار ولم تعد بحوزتك(.

الجزء 3 معلومات اإلتصال بك

3-1 عنوانك الكامل والرمز البریدي
هذا يعني عنوان سكنك وليس منزل العائلة. يجب ِذكر عنوان 

إقامتك بالكامل ُمتضمنًا رقم أو اسم المنزل/الشارع/القرية/البلدة/
المدينة/الوالية/الُمقاطعة/الرقم أو الرمز البريدي/البلد.

3-2 ما هي الُمدة التي عشتها في هذا العنوان؟
اعط التفاصيل كما هو مطلوب

3-3 رقم الهاتف المنزلي )الخط األرضي(
يجب ِذكر رقم هاتفك المنزلي إذا كان متوفر، ُمتضمنًا رموز 

المنطقة، المدينة والبلد. وهذا يجب أن اليكون رقم هاتفك 
المحمول. إذا لم يكن لديك رقم هاتف منزلي ُيرجى كتابة "ال 

يوجد" واذكر رقم هاتف محمول في السؤال التالي. يجب ِذكر 
رقم هاتف واحد على األقل حيث ُيمكن االتصال بك عليه عند 

الحاجة لمناقشة طلبك.

3-4 رقم هاتفك المحمول
ُيرجى ِذكر رقم هاتفك المحمول/الخلوي مع ِذكر رمز البلد.

3-5 عنوان البرید اإللكتروني
ُيرجى تزويد عنوان بريد الكتروني صحيح. إذا لم يكن لديك بريد 

الكتروني ُيرجى كتابة "ال يوجد".

3-6 تفاصيل االتصال في حال اختالف عن تلك المذكورة في 1-3
سيتم االتصال بك على العنوان المذكور في السؤال 3-1 ما لم 

تكتب تفاصيل ُمختلفة هنا في هذا الُمربع. ُيرجى ِذكر عنوان 
بديل إذا كانت تفاصيل االتصال بك ُمختلفة عن تلك التي ذكرتها.

الجزء 4 عائلتك

إذا كانت معروفة فُيرجى ِذكر التفاصيل الخاصة باأُلم واألب، 
حتى لو کانوا متوفين. إذا ُكنت ال تعرف اإلجابة على أي من هذه 

األسئلة ُيرجى كتابة "غير معروف".

4-1 االسم)األسماء( األولى لألب
وتشمل جميع األسماء الخاصة باألب عند الوالدة، وليس اسم 

عائلته/لقب عائلته.

4-2 اسم عائلة األب
يجب ان يکون االسم الذي ُتعرف به عائلة األب.
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4-3 تاریخ ميالد األب
بصيغة يوم/شهر/سنة.

4-4 مكان وبلد ميالد األب
وتشمل القرية/البلدة/المدينة والوالية/ المقاطعة وبلد الميالد.

4-5 جنسية/جنسيات األب
وتشمل جميع الجنسيات التي يحملها األب حاليًا أو وقت ميالده 
بغض النظر عما إذا كان يحمل حاليًا جوازسفر أو وثيقة سفر 

تتبع أي من هذه الجنسيات.

4-6 االسم )اسماء( األم
وتشمل جميع األسماء الخاصة باألم عند الوالدة، وليس اسم 

عائلتها/ اسم لقبها.

4-7 االسم العائلي لألم
يجب يکون هذا االسم الذي ُتعرف به عائلة األم.

4-8 تاریخ ميالد األم
بصيغة يوم/شهر/سنة.

4-9 جنسية/جنسيات األم
وتشمل جميع الجنسيات التي تحملها األم حاليًا أو وقت ميالدها 
بغض النظر عما إذا كانت تحمل حاليًا جوازسفر أو وثيقة سفر 

تتبع أي من هذه الجنسيات.

4-10 مكان وبلد ميالد األم
وتشمل القرية/البلدة/المدينة والوالية/ المقاطعة وبلد الميالد.

4-11 االسم الكامل للزوج/الشریك 
)اذا أعزب فاذهب إلى 16-4(

رجاء اِذكر االسم األول لكل من الزوج/الشريك واألسماء العائلية 
كما هي مكتوبة في جواز السفر. اذا کنت أرمل، ُمطلق أو 

ُمنفصل ُيرجى ِذكر االسم بالكامل )االسم األول واالسم العائلي( 
لكل من زوجك او شريكك السابق/المتوفي. إذا كان لديك أكثر 

من زوج أو شريك فُيرجى تزويد المعلومات في الجزء 9 - 
معلومات إضافية.

4-12 جنسية/جنسيات الزوج/الشریك
تشمل جميع الجنسيات التي يحملها زوجك/شريكك حاليًا أو في 
وقت ميالده بغض النظر عما إذا كان لديه حاليًا جوازسفر أو 

وثيقة سفر تتبع ألي من هذه الجنسيات.

4-13 تاریخ ميالد الزوج/الشریك
بصيغة يوم/شهر/سنة

4-14 هل الیزال زوجك/شریكك یعيش معك في نفس العنوان 
المذكور في السؤال رقم 3-1؟

أجب بنعم/ال. إذا كانت اإلجابة 'ال'، فُيرجى ِذكر كافة التفاصيل 
الخاصة بمكان إقامة زوجك/شريكك.

4-15 هل سيسافر معك زوجك/شریكك؟
أجب نعم/ال. إذا كانت اإلجابة نعم، ُيرجى ُمالحظة أنه)انها( قد 
يحتاج إلى فيزا أيضًا. إذا كان األمر كذلك، فيجب ملیء نموذج 

طلب ُمنفصل.

4-16 هل لدیك أیة أطفال؟
أجب بنعم/ال

4-17 ُیرجى ِذكر التفاصيل الکاملة بجميع أبنائك المعيلة
اذكر تفاصيل جميع األبناء المعيلة، بما فيهم الذين الينوون السفر 

إلى المملكة المتحدة. لکل طفل يجب ان يذكر االسم الکامل، 
تاريخ ومكان ميالده ورقم جواز سفره )لو لديهم(.

إذا لزمت مساحة ُأکثر، فُيرجى ِذكر التفاصيل اإلضافية في 
الجزء 9 - معلومات إضافية.

4-18 هل یعيش جميع أبنائك حاليًا معك في نفس العنوان 
المذكور في سؤال 3-1؟

أجب نعم/ال. إذا كانت اإلجابة 'ال'، ُيرجى تزويد المعلومات 
الکاملة حول المكان الحالي إلقامة أبناءك.

4-19 ُیرجى تحدید أي من أطفالك الذین ینوون السفر معك إلى 
المملكة المتحدة؟

ُمالحظة طفل سيسافر معك قد يحتاج إلى تأشيرة دخول.

إذا تطلب منهم تأشيرة دخول، فسيتوجب عليهم ملیء نموذج 
الطلب الخاص بهم.

4-20 هل سيسافر أطفال أخرین معك؟
أجب نعم/ال. هذا يعني أية أطفال أقل من 18 سنة وليسوا أبنائك، 

ولكن سُيرافقوك إلى المملكة المتحدة. ُيرجى ُمالحظة أنه لو 
تطلبهم تأشيرة الدخول فسيتعين عليهم ملیء نموذج الطلب 

الخاص بهم.

4-21 إذا كانت اإلجابة 'نعم' ُیرجى ِذكر كافة التفاصيل عن 
الطفل/االطفال

ل  لكل طفل يجب ِذكر ااسمه الكامل، وتاريخ ميالده كما هو ُمسجَّ
في جواز سفره بصيغة يوم/شهر/سنة، ورقم جواز السفر، 

والعنوان، ومكان الميالد – وهذا يجب أن يكون الوالية/الُمقاطعة 
والمدينة/البلدة/القرية التي ولد بها، الجنسية، عالقتك بالطفل 

وعالقتك بأبويه. بالنسبة للمجموعات الكبيرة للمدارس او ماشابه، 
ُيرجى تحديد أسماء جميع األطفال الُمصاِحبة وذلك في الجزء 

9 - معلومات إضافية.
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الجزء 5 الوضع المالي والتوظيف

5-1 ما هي ظروفك الشخصية الحالية؟
الکمال طلبك، قد تحتاج إلى تقديم دليل کامل حديث و ُموثَّق لدعم 

افادتك.

العمل

5-2 ما هو عملك أو وظيفتك أو مهنتك الحالية؟
ُيرجى ِذكر تفاصيل مهنتك /عملك/ توظيفك الحالي. الکمال 

طلبك، بامکانك تقديم دليل موثوق حديث کامل ومستقل لدعم 
افادتك، ُمستقل وذلك لدعم كشوف حساباتك. بالنسبة للطلبة الذين 

يعملون بجانب الدراسة، ُيرجى ِذكر تفاصيل المهنة/ العمل/ 
الوظيفة الحالية. بالنسبة للطلبة الذين ال يعملون، ُيرجى التوجه 

إلى السؤال 9-5.

5-3 ما اسم الشركة أو المنظمة التي تعمل بها؟
ُيرجى ِذكر اسم الشركة أو المنظمة التي تعمل بها.

5-4 متى بدأت بهذه الوظيفة؟
في صيغة يوم/شهر/سنة

5-5 ما هو عنوان عملك؟
ُيرجى ِذكر العنوان بالتفصيل. مع ِذكر الرمز البريدي لمكان 

عملك.

5-6 ما هو رقم هاتف صاحب العمل الخاص بك؟
ُيرجى ِذكر أرقام الخط األرضي والهاتف المحمول إذا كانت 

ُمتاحة، بما فيها رمزي البلد والمدينة.

5-7 ما هو عنوان البرید اإللكتروني لصاحب العمل؟
مع تفاصيل الموقع اإللكتروني إذا كان ذلك ُمالئمًا.

5-8 ُیرجى ِذكر تفاصيل عن أیة وظيفة أو مهنة ُأخرى لدیك
إذا ُكنت موظفًا في أية وظيفة ُأخرى ُيرجى ذكر التفاصيل الكاملة 

لذلك، ُمتضمنة اسم صاحب العمل، العنوان الكامل، رقم الهاتف 
األرضي وعنوان البريد اإللكتروني لكل منهم. ُيرجى ابالغنا عن 

تاريخ بدء أي عمل أخر.

5-9 هل سبق لك العمل في أیة ُمنظمة من نوع )حکومي أو 
غير حکومي( من المذكورة أدناه؟

أجب بنعم/ال لكل نوع مهنة. إذا كانت إجابتك "نعم" ألي منهما، 
ُيرجى ِذكر التفاصيل في الجزء 9 - معلومات إضافية.

الدخل والنفقات

5-10 ما هو مدخولك الشهري من كافة مصادر العمل أو 
المهن بعد الضریبة؟

ُيرجى ِذكر دخلك الشهري الکامل بعد االستقطاعات الضريبية. 
ُيرجى ِذكر نوع الُعملة، علی سبيل المثال الدوالر األمريكي أو 

الجنيه اإلسترليني.

5-11 هل لدیك دخل من مصادر ُأخرى، بما فيها أصدقائك 
اوعائلتك؟

أجب نعم/ال. ُيرجى ِذكر تفاصيل جميع األموال التي تستلمها من 
أي/جميع المصادر بما فيها المبلغ والعدد. ُيرجى ِذكر نوع العملة 

علی سبيل المثال الدوالر األمريكي أو الجنيه اإلسترليني.

5-12 هل لدیك توفير، أمالك، أو أي دخل ُأخر على سبيل 
المثال،الدخل من البورصة واألسهم المالية؟

أجب بنعم /ال. ُيرجى ِذكر التفاصيل. ُيرجى ِذكر نوع العملة علی 
سبيل المثال الدوالر األمريكي أو الجنيه اإلسترليني.

5-13 كم من مجموع دخلك الشهري یذهب إلى أفراد عائلتك 
وغيرهم من الُمعالين؟

ُيرجى تحديد كم من دخلك الشهري تنفقه على أفراد عائلتك 
والُمعالين. ُيرجى ِذكر نوع العملة علی سبيل المثال الدوالر 

األمريكي أو الجنيه اإلسترليني.

5-14 كم ُتنِفق كل شهر على تكاليف معيشتك؟
هذا يشمل اإليجار/القرض العقاري/فواتير الخدمات/تسديدات 

القروض، إلخ. ُيرجى ِذكر نوع العملة علی سبيل المثال الدوالر 
األمريكي أو الجنيه اإلسترليني.

5-15 ما هو المبلغ الحالي لك من أجل رحلتك؟
ُيرجى ِذكر نوع العملة علی سبيل مثال، الدوالر األمريكي أو 

الجنيه اإلسترليني.

5-16 من سيدفع لسفرك إلى المملكة المتحدة؟
وهذا يتمثل الشخص/االشخاص الذين يدفعون تكاليف سفرك 
مصاريف السفرات الداخلية. ُيرجى ِذكر االسم بالكامل ألي 
شخص ُيموِّل سفرك. إذا ُكنت تکلف رحلتك بنفسًك فُيرجى 

الكتابة "بنفسي".

5-17 من سيدفع نفقاتك مثل تکاليف السکن والطعام؟
وهذا يتمثل بالشخص)االشخاص( الذين يدفعون تكاليف إقامتك 
)علی سبيل المثال: الفندق( والطعام. ُيرجى ِذكر االسم الكامل 

ل إقامتك وطعامك. إذا ُكنت تقوم بذلك شخصيًا  ألي شخص يموِّ
ُيرجى كتابة "بنفسي".
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5-18 إذا كان هناك شخص ما غيرك یدفع لكل أو ألي جزء من 
هذه الزیارة، فكم من المال سيدفعون لك؟

ُيرجى أيضًا شرح سبب تمويلهم لبعض أو لجزء من زيارتك. 
ُيرجى ِذكر نوع العملة علی سبيل المثال، بالدوالر األمريكي أو 

الجنيه اإلسترليني.

5-19 ما هي تکاليف إقامتك الشخصية في المملكة المتحدة؟
ُيرجى ِذكر مجموع المبلغ الذي ستتكلفه رحلتك. ُيرجى ِذكر 
نوع العملة علی سبيل المثال، بالدوالر األمريكي أو بالجنيه 

اإلسترليني.

الجزء 6 طلبات التأشيرات السابقة وتاریخ السفر

6-1 هل سافرت إلى المملكة المتحدة، خالل السنوات العشر 
الماضية؟ 

أجب بنعم/ ال.هذا يشمل السفر باي هدف )العطلة، الدراسة، 
التدريب، الرحالت التجارية، ..الخ(. الرجاء ذكر التفاصيل عن 
كل رحالتك التي قمت بها الی المملکة المتحدة خالل السنوات 

العشر الماضية.

6-2 هل سافرت إلى خارج بلد إقامتك، باستثناء المملكة 
المتحدة، خالل السنوات العشر األخيرة؟

أجب بنعم/ ال. ويشمل هذا السفر بهدف الدراسة، التدريب، 
رحالت العمل، ..الخ. الرجاء ذكر التفاصيل عن كل رحالتك 
التي قمت بها للخارج والتي لم تتطرق اليها في جواب السؤال 

 .1-6

6-3 هل تم رفض طلبك لتأشيرة الدخول ألي بلد، بما في ذلك 
المملكة المتحدة؟ 

أجب بنعم/ ال. الرجاء ذكر تفاصيل عن كل طلبات التأشيرة 
المرفوضة. إذا كان قد تّم رفض طلبك لدخول المملكة المتحدة 

فالرجاء کتابة الرقم المرجعي للرفض والذي أعِطَي لك، إذا كان 
معروفًا، بالشكل التالي: 123456/××× )××× هي اختصار 

 للحروف األولى من اسم البلد أو الموقع البريدي، مثاًل: 
.)New York=NYC

6-4 هل حصلت على أي تأشيرة لدخول المملكة المتحدة خالل 
السنوات العشر األخيرة؟ 

أجب بنعم/ال. الرجاء ذكر التفاصيل عن كل التأشيرات التي 
حصلت عليها لدخول المملكة المتحدة خالل السنوات العشر 

األخيرة. اذكر الرقم المرجعي/األرقام المرجعية، إذا كنت 
تعرفها. يمكنك أن تجد الرقم المرجعي على التأشيرة)التأشيرات( 

القديمة في جواز سفرك. يجب أن تذكر التفاصيل حتى لو لم 
استخدم التأشيرة)التأشيرات(. 

6-5 هل تم منعك من دخول المملكة المتحدة عند وصولك إليها 
خالل السنوات العشر األخيرة؟ 

Ansأجب بنعم/ال. ويتضمن هذا اذا ما رفض دخولك إلى 
المملكة المتحدة من قبل موظف الهجرة وذلك قبل وصولك إلى 
المملكة المتحدة، مثاًل في محطة غاردينور باريس أو بروكسل 

ميدي، .... الخ. الرجاء اذكر الرقم المرجعي الذي يشير إلى 
 الميناء او المطار الذي تّم منعك من الدخول، مثاًل: 

LHR/TN4/123456 او DVE/123456.حيث ان 
)LHR/TN4/ يشير إلى مطار لندن هيثرو، تيرمنال 4 يشير 
إلى ميناء دوفر(. DVE/و يمكنك أن تجد هذه المعلومات علی 

مالحظات الرفض.

6-6 هل تم ترحيلك، إخراجك أو ُطِلَب منك مغادرة أي بلد بما 
فيها المملكة المتحدة عند وصولك إليها خالل السنوات العشر 

األخيرة؟ 
أجب بنعم/ال. إذا کانت االجابة 'نعم' فالرجاء ذكر التفاصيل بما 

فيها تاريخ إخراجك من البلد الذي تم منه وسبب إخراجك. فإذا تّم 
إخراجك، ترحيلك أو ُطِلَب منك مغادرة المملكة المتحدة فالرجاء 

ذكر التفاصيل إضافية بما فيها الرقم المرجعي من وزارة الداخلية 
)الذي يكون مسبوقًا بالحرف األول من اسم عائلتك، مثاًل: 

Smith= S12345 وكيفية تم مغادرتك المملكة المتحدة، مثاًل 
المغادرة الطوعية )عندما دفعت تكلفة طيرانك/سفرك( أم خرجت 

على نفقة الحكومة البريطانية )قامت وزارة الداخلية بترتيب 
اإلجراءات والدفع(.

6-7 هل قدمت طلبًا لوزارة الداخلية خالل العشر سنوات 
األخيرة كي تبقى في المملكة المتحدة؟ 

أجب بنعم/ ال. الرجاء اكتب رقمك المرجعي الصادر من وزارة 
الخارجية و المسبوق بالحرف األول من اسم عائلتك، مثاًل: 

Smith= S123456. لو كان هذا الطلب قد ُرَفض فالرجاء 
ذكر سبب الرفض. 

6-8 هل لدیك رقم الضمان الوطني في المملکة المتحدة؟
أجب بنعم/ال. يخوّلك الرقم الضماني الوطني للعمل في المملكة 

المتحدة. يوجد الرقم عادًة على بطاقة بالستيكية والتي يتم 
إصدارها بشكل آلي عند تقّديم الطلب ألول مرة للحصول على 

الرقم الضمان الوطني. الرجاء أن تشرح لماذا ُأعِطيت رقم 
الضمان الوطني.

6-9 هل لدیك أیة إدانات جنائية في أي بلد )بما في ذلك 
المخالفات المروریة(؟

أجب بنعم/ال. الرجاء ذكر التفاصيل عن تاريخ ومكان )البلد( 
التي ارتکبت فيها الجناية وبماذا اُتِهمت. واذكر الحكم الذي صدر 

عليك. لمساعدة طلبك قد تفّضل أن تزود وثائقًا حول التهمة 
)السجل الرسمي علی سبيل المثال( مع تفاصيل الجريمة التي 

اُتِهمت بها والحكم الذي تلقيته. 
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6-10 هل تم اتهامك في أي بلد بتهمة جنائية ولم تتم محاكمتك عليها 
بعد )بما في ذلك المخالفات المروریة(؟

أجب بنعم/ال. إذا كان جوابك "نعم" فالرجاء ذكر التفاصيل 
الكاملة.

6-11 في أوقات الحرب أو السلم، هل اشتركَت أو تّم االشتباه بأنك 
اشتركَت بجرائم حرب، جرائم ضد اإلنسانية، أو التطهير العرقي؟ 

الرجاء راجع " تعریفات لألسئلة 13-6 - 11-6".
أجب بنعم/ال. إذا كان جوابك "نعم" فالرجاء ذكر التفاصيل في 

الجزء 9، معلومات إضافية. 

6-12 هل اشتركت في أو دعمَت أو شجعَت نشاطات إرهابية في أي 
بلد؟ هل كنت في أي وقت عضوًا أو ساندَت منظمة متعلقة باإلرهاب؟ 

الرجاء أن تراجع " تعریفات لألسئلة 13-6 - 11-6". 
أجب بنعم/ال. إذا كان جوابك "نعم" فالرجاء ذكر تفاصيل في 

الجزء 9، معلومات إضافية.

6-13 هل سبق لك، وبأیة معنی أو وسيلة، أن أعربت عن آراء 
تبریر أو تمجيد العنف اإلرهابي أو التي قد تشجع اآلخرین على 

األعمال اإلرهابية أو غيرها من األعمال اإلجرامية الخطيرة؟ الرجاء 
راجع " تعریفات لألسئلة 13-6 - 11-6".

انظر. الجواب نعم/ال. إذا كان 'نعم' يرجى تقديم التفاصيل في 
الجزء 9، معلومات إضافية.

6-14 هل شاركت في أیة أنشطة أخرى یمكن أن تشير إلى امکانية 
اعتبارك شخصا غير ذي آخالقيات حسنة؟

الجواب نعم/ال. إذا كان 'نعم' يرجى تقديم التفاصيل في الجزء 9، 
معلومات إضافية. يجب عليك أن تخبرنا إذا كنت قد تورطت في 

أي شيء غير قانوني غير موجود في األسئلة 9-6 - 13-6 .

تعریفات لألسئلة 13-6 – 11-6 

التطهير العرقي
األفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لمجموعة قومية 

أو إثنية أو عرقية أو دينية.

جرائم ضد اإلنسانية
األفعال المرتكبة في أي وقت ) وليس فقط خالل الصراعات 

المسلحة( كجزء من هجوم واسع وممنهج موجه ضد أي سكان 
مدنيين مع المعرفة بالهجوم. ويشمل هذا جنايات مثل القتل، 
التعذيب، االغتصاب، الحرمان القاسي من الحرية بما ينتهك 

القواعد األساسية للقانون الدولي، واالختفاء القسري لألشخاص. 
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جرائم الحرب
االنتهاكات الصارخة التفاقيات جنيف، والتي ارتكبت خالل نزاع 

مسلح.الصراعات المسلحة وهذا يشمل النزاع المسلع الداخلي 
والنزاع السملح الدولي. األفعال التي قد تشكل جرائمًا ضد 

اإلنسانية تشمل القتل المتعمد، التعذيب، التدمير الواسع لألمالك 
الذي ال تبرره الضرورة العسكرية، الترحيل غير القانوني، 

االستهداف الدولي للمدنيين واحتجاز الرهائن. 

اإلرهاب واألعمال اإلرهابية
القيام بفعل أو التهديد بالقيام به )بما فيه القيام بالفعل خارج 

المملكة المتحدة( مصمم للتأثير على الحكومة أو على منظمة 
حكومية دولية، أو لترهيب الناس أو جزء منهم، وذلك بهدف دفع 

قضية ما إلى األمام سواء كانت سياسية، دينية أو أيديولوجية، 
ويتضمن عنفًا جديًا ضد شخص، أو إضرارًا جديًا بالممتلكات، أو 
تعريض حياة شخص آخر للخطر، ويخلق مخاطرة جدية لصحة 
الناس أو سالمتهم، أو مصمم بشکل خطيربحيث يشوش االنظمة 

إلكترونية أو يقطعها. 

لو اشتمل الفعل أو التهديد بالقيام به كما هو موصوف أعاله، 
على أسلحة نارية أو متفجرات فهو إرهاب حتى لو لم يكن 

مصممًا للتأثير على الحكومة أو على منظمة حكومية دولية، أو 
لترهيب عامة الناس أو جزء منهم. 

المنظمات المتعلقة باإلرهاب
تكون المنظمة متعلقة باإلرهاب إذا كانت: 

أ- تقوم أو تشارك بأفعال إرهابية

ب- تحّضر لإلرهاب

ج-  تدعو لإلرهاب أو تشجع عليه )بما فيه التعظيم غير المشروع 
لإلرهاب(، أو

د- المتعلقة باإلرهاب

إن هذا الدليل ليس شاماًل. يمكن أن تجد التعريف الكامل لجرائم 
الحرب، الجرائم ضد اإلنسانية، والتطهير العرقي في الجدول 8 

من قانون المحكمة الجنائية الدولية 2001 في الموقع اإللكتروني 
التالي:

www.opsi.gov.uk/acts/acts2001/20010017.htm

 إذا كان عمرك 18 سنة أو أكثر الرجاء أن تذهب إلى الجزء 8. اما 
إذا كنت أقل من 18 سنة فالرجاء استكمال الجزء 7، المسافرون 

تحت عمر 18 سنة. 
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الجزء 7، المسافرون تحت عمر 18 سنة.

يکملە فقط أصحاب الطلب الذين أعمارهم دون 18 سنة )أو أحد 
الوالدين/الوصي بالنيابة عن صاحب الطلب( 

7-1 الرجاء ذكر التفاصيل الكاملة عن والدیك/أحد الوالدین/ 
الوصّي/األوصياء عليك في بلدك. 

الوصي هو الشخص الذي يعتني بك وبمصالحك. يكون عادة 
هو الشخص الذي تقيم معه في بلدك، إذا لم يكن أحد والديك أو 

كالهما. 

يجب أن تشمل التفاصيل الكاملة على االسم والعنوان بما فيه 
اسم المنزل أو الرقم/ الشارع/ القرية/ البلدة/ المدينة/ الوالية/ 

المقاطعة/ الرمز البريدي/ البلد، رقم الهاتف ) بما فيه رمز البلد 
والمنطقة(، العنوان اإللكتروني وعالقتك به/ بهم، مثاًل أب، أم أو 

وصّي. 

7-2 هل ستسافر لوحدك إلى المملكة المتحدة؟ 
أجب بنعم/ال. 

7-3 إذا كنت برفقة أحد فالرجاء أن تذكر التفاصيل الكاملة عن 
شخصين بالغين )كحد أقصى( الذین سيرافقانك بما في ذلك رقم 

جواز سفر كل منهما وعالقتك بهما بالضبط. 
الرجاء ذكر التفاصيل عن الُمرافق البالغ وذلك بذكر اسمه 

الكامل، تاريخ ميالده، رقم جوازه، عنوانه ورقم هاتفه. يمكن 
ذكر شخصين اثنين بالغين مرافقين لك )الطفل(. ستسجل هذه 
التفاصيل على تأشيرتك )تأشيرة الطفل(. إذا أردَت )الطفل( 
أن يسافر في المستقبل دون مرافقةالبالغ )البالغين( المذكور 

اسمه)اسميهما( سوف تحتاج انت )کطفل( إلى تأشيرة جديدة. إذا 
كان البالغ المرافق لك إلى المملكة المتحدة حاصل على تأشيرة 

دخول )أو أنه ال يحتاج إليها أصاًل( فالرجاء أن تذكر رقمها 
المرجعي/ تاريخ التقديم/ تفاصيل تشرح لماذا ال يحتاجون إلى 

التأشيرة )علی سبيل المثال، يكون حاملين جواز سفر بريطاني، 
أو أنه معفي من رقابة مكتب الهجرة، ..الخ(.

7-4 هل العنوان الذي ستقيم فيه هو عنوان خاص؟ 
أجب: بنعم/ال. العنوان الخاص هو ملك ألفراد وليس فندق أو 

نزل للشباب. 

7-5 الرجاء ذكر التفاصيل الكاملة عن الشخص الذي ستقيم 
معه

يجب أن تشمل التفاصيل الكاملة االسم، العنوان، الجنسية 
وعالقتك بالضبط مع الشخص، مثاًل أبوك/أمك/ أختك/ صديق..

الخ

7-6 إذا لم یكن الشخص المسمى في 7-5 مواطنًا بریطانيًا أو 
من منطقة السوق األوروبية فالرجاء ذكر التفاصيل المتعلقة 

باإلقامة التي تخوّله للبقاء في المملكة المتحدة.
ولمساعدة طلبك قد تفضل أن تقدم وثائقًا على اإلذن او االقامة 

الذي يخوله للبقاء في المملكة المتحدة ؛ علی سبيل المثال نسخة 
مصورة عن الصفحة الحاوية على البيانات الشخصية في 

جوازسفرهم ( وتأشيرة دخولهم )إذا كان لديه تأشيرة( أو أي إذن 
آخر يسمح له بالبقاء في المملكة المتحدة. 

7-7 كم المدة اللتي تنوي البقاء مع هذا الشخص؟ 
الرجاء ذكر التفاصيل كما هو مطلوب.

الجزء 8 قسم التأشيرة المحدد

الرجاء مالحظة نهاية استمارة طلب التأشيرة للحصول على 
المساعدة بخصوص اإلجابة عن األسئلة في هذا القسم. 

الجزء 9 المعلومات اإلضافية

الرجاء ذكر أي معلومات اخرى تريدها أن ُتعَتَبر كجزء من 
طلبك أو استخدم هذا القسم إذا كنت بحاجة إلى مساحة إضافية 
لإلجابة على األسئلة في االستمارة. إذا كنت بحاجة إلى المزيد 

من المساحة فالرجاء استخدم أوراقًا إضافية. 

الجزء 10 التصریح

يجب أن تقرأ التصريح وتوّقعه. يجب أن يوقعه صاحب الطلب 
شخصيًا وليس أي ممثل عنه أو أي شخص بالنيابة عنه. إذا 

كان الطلب لشخص تحت عمر 18 سنة فيمكن ألحد والديه أو 
المسؤول عنه القيام بالتوقيع. 

هل استخدمت وكيال او ممثالعنك الستكمال هذا الطلب؟ الرجاء 
اإلجابة بنعم/ال. 

هذا ممكن أن يكون من مأل الطلب نيابة عنك شخصًا أو منظمة 
مثل وكالة السفر، محامي، صديق أو أحد األقارب. 

إذا أجبت )نعم( فمن فضلك اذكر اسم وعنوان الوكيل/ الممثل. 
الرجاء ذكر التفاصيل كما هو مطلوب.

بأي لغة تواصلت مع الوكيل/الممثل إلكمال هذا الطلب؟ 
الرجاء ذكر التفاصيل كما هو مطلوب. 
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الجزء 11 الوثائق الداعمة

الرجاء التأكد من تقدیم الوثائق األصلية المناسبة التي ترید أن 
یراها موظف تأشيرات الدخول عند النظر في طلبك. توّضح 

قوانين الهجرة إلى المملكة المتحدة أن المسؤولية تقع عليك 
بإقناع موظف تأشيرات الدخول بأنك تسعى بصدق إلى الدخول 
إلى المملكة المتحدة للغرض وللمدة اللتي ذكرتها. إن تقدیمك 
لوثائق معينة ال یضمن أنه سيتم إصدار تأشيرة الدخول لك. 
یعود الخيار إليك بكيفية إقناع موظف تأشيرات الدخول بأن 

نوایاك هي تمامًا مثلما صّرحت في طلبك. ویعود القرار إليك في 
اختيار الوثائق التي ترید تقدیمها. 

يمكن الحصول على المزيد من اإلرشادات بخصوص الوثائق 
الداعمة من قسم التأشيرات والمعلومات علی الموقع االلکتروني 

وكالة حدود المملكة المتحدة : 

www.ukba.homeoffice.gov.uk/visas

من األفضل أن تشرح لماذا لم تتوفر وثيقة ما، من أن تقدم 
وثيقة مزورة أو غير حقيقية. سُيرَفض طلبك بشكل تلقائي وقد 
يتم منعك من دخول المملكة المتحدة لعشر سنين إذا استخدمت 

وثيقة مزورة أو غير حقيقية، أو كذبت أو حجبت معلومات ذات 
الصلة. وقد ُتمَنع أيضا لو خالفَت قوانين الهجرة إلى المملكة 

المتحدة.

مارس 2011

یجب أن تكون صورتك: 

ملونة	 

من نمط ومقاييس جواز السفر )ارتفاع 45 مم، عرض 35 مم(	 

حديثة ومشابهة لك وبشكل حقيقي، ان ُتظهر الوجه بالكامل، 	 
دون أي قبعة أو خوذة أو نظارات شمسية ولكن يمكنك أن 

تضع نظاراتك اليومية )الطبية(

أصلية- لم يتم تعديلها رقميا أو بصريُا )على سبيل المثال 	 
يجب أال تكون معدڵة بفوتوشوب أو أضيفت عليها لمسات 

لونية(

مأخوذة على خلفية ذات لون أبيض فاتح، كريم، أو رمادي 	 
فاتح بحيث يمكن تمييز مالمحك بوضوح ومميزة عن 

الخلفية

مطبوعة على ورق خفيف اللمعان، أبيض سادة ذي نوعية 	 
للصور البيضاء )دون عالمات شفافة أو نقش(

سيتم رفض الصور التي ال تتوافق مع هذه المعایير وقد یسبب 
تأخير في التعامل مع طلبك. 
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