
 

 

 

 

 

 

 تعهدنامه متقاضیان ویزای هنگ کنگ
سا بب دلت ٔغبِعٝ وشدٜ ٚ پش ٕ٘بیٙذ ٚ چٙب٘چٝ ٔشىّی ٚجٛد داسد اص  ( بشي4ٔشتُٕ بش  )ٔتمبضیبٖ ٚیضای ًٞٙ وًٙ ببیستی ٔفبد اپّیىٙت  -1

آطا٘س وٕه بٍیش٘ذ ِیىٗ ٘ىتٝ ٟٕٔتش ایٗ است وٝ تمبضب٘بٔٝ ٞب تٛسظ شخض ٔتمبضی أضب شٛ٘ذ ٚ دس عیٗ حبَ ٔغبیشت أضب بب پبسپٛست 

 .ٚجٛد ٘ذاشتٝ ببشذ ٚ ٔضبفبٌ بشٌٝ تٕىٗ ٔبِی ٚ ٌٛاٞی اشتغبَ بىبس اص اسوبٖ اطّی ٔذاسن ٔیببشٙذ

 سٚص البٔت اص سفبست ٔی ٕ٘بیذ ِىٗ چٖٛ طذٚس ٚیضا  اص اختیبسات 14 ببس ٚسٚد ٚ ٞش ببس 2آطا٘س آ٘ذیب سیش بشای ٔسبفشاٖ تمبضبی ٚیضای  -2

 ٔبٜ اعتببس اص صٔبٖ 6 ٔبٜ ٚ 3 ٔبٜ ٚ یب 1 سٚص البٔت ٚ یب بب 7سفبست ٚ افسش ٔشبٛعٝ بٛدٜ ٚ   بعضب ٔشبٞذٜ ٔی ٌشدد وٝ ٚیضا ٞب یىببس ٚسٚد بب 

 .طذٚس طبدس ٔی ٌشدد ٚ ٞضیٙٝ آٖ ٘یض تفبٚتی ٘ذاسد ٚ دس ایٗ خظٛص ٞیچٍٛ٘ٝ ٔسئِٛیتی ٔتٛجٝ آطا٘س آ٘ذیب سیش ٘خٛاٞذ بٛد

ٔتمبضیبٖ ٚیضا ٔسئَٛ ٔستمیٓ ٔٙذسجبت اپّیىٙت ٞب ٔیببشٙذ ٚ اٌش دس ٔٙذسجبت تٙبلضی ٚجٛد داشتٝ ببشذ ٚ یب اعالعبت غّظ ٚ یب ٘بلض  -3

تىٕیُ شذٜ ببشٙذ ٚ یب تٛضیحبت اضبفی دسج شذٜ ببشذ وٝ ٔٛجببت تأخیش دس طذٚس ٚیضا سا دس پی داشتٝ ببشذ آطا٘س ٞیچ ٔسئِٛیتی دس 

لببَ تأخیشات ٘ذاشتٝ ٚ ٔتمبضی ٔتعٟذ بٝ تٟیٝ ٚ تحٛیُ ٔذاسن ٔٛسد ٘یبص سفبست بٝ آطا٘س بٛدٜ ٚ ٞضیٙٝ ٞبی ٔشبٛط بٝ اسسبَ ٚ تحٛیُ 

 .سبیش ٔذاسن دسخٛاستی اص سٛی سفبست جذاٌب٘ٝ اص ٔتمبضیبٖ دسیبفت ٔیٍشدد 

تعغیّی سفبست یب اختالفبت ) سٚص دس ٘ٛسبٖ ٔیببشذ ِىٗ بٝ ٞش دِیّی خبسج اص لظٛس آطا٘س اص جّٕٝ 60 تب 45صٔبٖ ٔعَٕٛ طذٚس ٚیضا بیٗ  -4

طذٚس ٚ تحٛیُ ٚیضا بٝ تأخیش بیفتذ آطا٘س ٞیچ  (سیبسی یب ٔشىالت داخّی وشٛس ٔمظذ ٚ یب تشببٝ اسٕی ٚ یب وسشی ٔذاسن ٚ غیشٜ 

 .ٔسئِٛیتی ٘ذاشتٝ ٚ تب صٔبٖ تعییٗ تىّیف پشٚ٘ذٜ ٞیچٍٛ٘ٝ ٚجٟی بٝ ٔتمبضی ٔستشد ٕ٘یٍشدد

ٔتمبضی ٔتعٟذ بٝ پشداخت وُ ٞضیٙٝ ٚیضا دس صٔبٖ تحٛیُ ٔذاسن بٛدٜ ٚ چٙب٘چٝ بٝ ٞش دِیّی ٚیضا اص سٛی سفبست سیجىت شٛد عالٜٚ بش  -5

 دالس آٔشیىب بٝ ٔتمبضی عٛدت ٔیٍشدد ٚ ٔذاسن تحٛیّی 25اسائٝ ٘بٔٝ طبدسٜ اص سٛی سفبست ٔبٙی بش عذْ طذٚس ٚیضا بشای ٔتمبضی ، ٔبّغ 

 .بٝ ٞیچ ٚجٝ لببُ بشٌشت ٕ٘یببشٙذ

اص آ٘جب وٝ دس بعضی ٔٛاسد سفبست تمبضبی بّیظ وب٘فشْ ٚ سصسٚ ٞتُ اص ٔتمبضیبٖ سا داسد ، چٙب٘چٝ بٝ ٞش دِیّی ٚیضای ٔتمبضیبٖ بٝ ٔٛلع  -6

طبدس ٍ٘شدد ٚ یب والٌ دسخٛاست ایشبٖ سیجىت شٛد ٚ ٔتمبضی اص ایٗ بببت ٔتضشس ٌشدد وّیٝ ضشس ٚ صیبٟ٘بی ٔبدی ٚ ٔعٙٛی ٔشبٛعٝ بش 

 .عٟذٜ ٔسبفش ٚ یب آطا٘س دسخٛاست وٙٙذٜ ٔیببشذ 

٘ظش ببیٙىٝ بالفبطّٝ پس اص تحٛیُ ٔذاسن اص ٔتمبضی پشٚسٝ اسىٗ ٚ اسسبَ بٝ دفتش ًٞٙ وًٙ ا٘جبْ ٔیٍیشد ِزا اسبسبٌ دسخٛاست وٙسّی  -7

غیش ٕٔىٗ بٛدٜ ٚ صیبٟ٘بی بسیبسی اص ِحبػ حشفٝ ای ٘ضد سفبست بٝ آطا٘س ٚاسد ٔیٍشدد ٚ ٔضبفبٌ ایٙىٝ دس طٛست ا٘ظشاف ،اخز ٚیضا دس آیٙذٜ 

 ٔبٜ پس 3 سبعت پس اص تحٛیُ ٔذاسن ٚ یب 48بشای ٔتمبضی ٘یض بب دشٛاسیٟبیی ٕٞشاٜ خٛاٞذ بٛد ٔعٟزا چٙب٘چٝ دسخٛاست دٞٙذٜ حذاوثش 

 دسطذ بٟبی ٚیضا بٝ 50اص آٖ وٝ اص سٛی سفبست جٛابی طبدس ٘شذٜ ببشذ ، تمبضبی ا٘ظشاف دٞذ دسخٛاست وتبی ٔسبفش پزیشفتٝ  ٚ 

ٔتمبضی عٛدت ٔیٍشدد ٚ دس ایٗ فبطّٝ صٔب٘ی چٙب٘چٝ بٝ ٞش دِیُ ٔتمبضی تمبضبی ا٘ظشاف داشتٝ ببشذ  ٞیچ ٔبّغی ببصٌشدا٘ذٜ ٘خٛاٞذ شذ 

 .ٚ دسخٛاست وٙسّی بشای ٚیضاٞبی فٛسی ٘یض بٝ ٞیچٛجٝ أىبٖ پزیش ٘بٛدٜ ٚ ٔتمبضی ّٔضْ بٝ پشداخت وُ بٟبی ٚیضای فٛسی ٔیببشذ 

 (تبسیخ طذٚس ٚیضا طحت ایٗ ادعب سا اثببت ٔیٕٙبیذ  )چٙب٘چٝ بذِیُ ریك ٚلت أىبٖ اسسبَ ٚ پست ٚیضا ٚ تحٛیُ بٝ ٔتمبضی ٔمذٚس ٘ببشذ  -8

تحٛیُ ٚیضا دس فشٚدٌبٜ ًٞٙ وًٙ ٚ تٛسظ پشسُٙ ایشالیٗ بٝ ٔتمبضی ٔششٚط بش آ٘ىٝ ایشالیٗ ٔٛسد ٘ظش ٚیضا سا تحٛیُ بٍیشد طٛست 

 .ٔیٍیشد ٚ دسخٛاست دٞٙذٜ ٔتعٟذ بٝ پشداخت ٞضیٙٝ ٞبی ٔشبٛعٝ خٛاٞذ بٛد 

اٌش ٔسبفشاٖ بظٛست ٌشٚٞی دسخٛاست ٚیضا دادٜ ببشٙذ ٞش تعذاد اص ٔتمبضیبٖ وٝ ٚیضای آٟ٘ب طبدس شذٜ ببشذ ٔٛظف بٝ پشداخت تٕبٔی  -9

  عُٕ خٛاٞذ شذ6 ٚ 4ٞضیٙٝ ٚیضا بٛدٜ ٚ بشای سبیشیٗ وٝ طبدس ٘شذٜ ٚ یب سیجىت شذٜ ببشٙذ بش اسبس بٙذٞبی 

 (درخواست دهنده)متقاضی .                                            اسسبَ ٔذاسن بٝ ایٗ آطا٘س بٝ ٔٙضِٝ لبَٛ وّیٝ ششایظ فٛق ٔیببشذ  -10


