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لالستعمال الرسمي فقط 

التاريـخ التاريـخ 

التاريـخ التاريـخ 

مدير إدارة البحــث واملتابعـة مدير إدارة التأشيرات واإلقامــة 

الوكيــــل املساعــــد وكيل وزارة الداخلية لشئون اجلنسية واجلوازات واإلقامة  

Year السنة الشهر اليومYear السنة الشهر اليوم

Year السنة الشهر اليومYear السنة الشهر اليوم

التوقيع واخلتـــم   التوقيــع 

تاريخ الدخول السابق نوع التأشيرة السابقة 

إجراءات التدقيق  

Year السنة الشهر اليوم

تاريخ املغادرة السابق 

Year السنة الشهر اليوم

التوقيع اسم املوظف مستلم الطلب  

الطلـب مستوفي املستندات   البيانات في الطلب صحيحة 

التاريخ 

استالم الطلب 

Year السنة الشهر اليوم

عدد املتواجدين  

عدد االفني 

سياحية التحاق العمل  القطاع املصرفي زيارة   رجال األعمال  

سياحية التحاق العمل  القطاع املصرفي زيارة  رجال األعمال  

الضامن السابق 

التاريخ التوقيع اسم املدقق

Year السنة الشهر اليوم

التوقيــع التوقيــع 

املالحظـــــــات 

For official use only. 



 Applicant for Visaطلب احلصول على تأشيرة 

عـودة  التحاق   Workعمل   رجال األعمال   Family  Business  Re - entry  

  Familyالتحاق   Workعمل  

 Applicant for Residence Permitطلب احلصول على إقامة 

 Otherأخرى 

  Visitزيـارة  

 Extensionمتديد

اخلدمة املطلوبة 

 Cancellationإلغــاء

 Mobilityحتويـل

Required Service 

 Renewalجتديد  New Issueإصدار جديد

 Otherأخرى 

بيانات صاحب الطلب 

االسم الرابع   االسم الثالث   االسم الثاني    االسم األول    

 Applicant Nameاسم صاحب الطلب 

Date of Issue تاريخ اإلصدار  رقم جواز السفر  Passport No. 

Year السنة الشهر اليوم

 Valid Untilصالح لغـاية  Place of Issueمحل إصدار اجلواز  

Year السنة الشهر اليوم

 Nationalityاجلنسية   .C.P.Rالرقم الشخصي  

Year السنة الشهر اليوم

 Date of Birthتاريخ الوالدة 

 Sexاجلنس  Place of Birthمحل الوالدة 

 Female  Male أنثى ذكر 

 Occupationاملهنة 

 Applicant Detailsبيانات صاحب الطلب 

Guarantor/ Employer Details  صاحب العمل بيانات الضامن

  .C.R. Noرقم السجل التجاري  .C.P.Rالرقم الشخصي  

الشركة  االسم الشخصي

 Addressالعنوان 

 Emailالبريد اإللكتروني 

  .Road Noرقم الطريق    .Building Noرقم املبنى  .Flat Noرقم الشقة  

ب   Areaاملنطقة   .Block Noرقم امع    P.O. Boxص

 .FAX Noالفاكس  Workالعمل  Mobileالنقال 

 Applicant Forwarder Detailsبيانات مقدم الطلب 

الشركة   االسم الشخصي/

توقيع مقدم الطلب 
Application Forwarder Signature Date 

صاحب العمل   Declaration by Guarantor/ Employerإقـرار وتعهد الضامن

صاحب العمل  التاريــخ توقيع الضامن
Signature of Guarantor/ Employer 

Date 

الطلب   في  الواردة  املنظمة  واألحكام  الشروط  كافة  على  باملوافقة  أدناه  املوقع  أنا  أقر 
وأحتمل  وسليمة صحيحة  اعاله  املذكورة البيانات  جميع  وان  بها،  التام  وإلتزامي 
مسئولية حسن سلوك وتصرف املذكور اعاله، كما أتعهد بترحيله متى ما طلب مني 

ذلك من قبل السلطات اتصة

I the undersigned agree to all terms and conditions stated in the application 
and my full commitment to them, and all the above details are true and 
correct, and I hold myself  responsible for good conduct and behaviour of 
the person named herein, and I will undertake to repatriate him/her at any 
time upon order to do so by competent authority. 

Year السنة الشهر اليوم

Personal/ Company Name  

السنة الشهر اليوم 

 Mobileالنقال  .C.P.Rالرقم الشخصي  

التاريــخ 

 
Personal \ Company Name 

 .For quality purposes, please make sure you have received a receipt ** لضمان جودة العمل الرجاء التأكد من استالم الرصيد النقدي. 



حتتفظ شئون اجلنسية واجلوازات واإلقامة بسرية املعلومات الواردة
يلتزم من ينوب عن صاحب العمل أو الضامن بحدود اإلنابة

تقدمي معلومات غير صحيحة
للحصول على التأشيرة أو اإلقامة عدم مطابقة الشروط املستندات املطلوبة

عدم قبول الطلب في احلاالت التالية

 .The NPRA reserves the right to approve a request or reject it لشئون اجلنسية واجلوازات واإلقامة احلق في املوافقة أو الرفض للطلب املقدم

اليسمـح ببقاء الزائر أو املقيم  في اململكة في حال انتهاء صالحيـة التأشيرة أو اإلقامة

Visitor must be able to support himself ( and any dependants ) during the visit. خالل الزيارة ومن معه ً على إعالة نفسه  يجب أن يكون الزائر قادرا

ال يسمح حلامل تأشيرة الزيارة مبزاولة اي عمل باململكة

The representative of the employer or guarantor shall act within the limits of the authorization. 

الشروط واألحكام 
The NPRA shall hold all information provided confidential. 

The application shall be rejected : 

1. If the data and documents provided is incorrect 
2. If it does not meet the conditions required for visa or residence permit. 

The visitor or resident is not permitted to stay in the Kingdom after the expiry of 
visa or residence permit.  

Visitor is not allowed to take up any employment. 

Visitor shall hold a valid passport and return ticket. للزائرين وجود جواز سفر ساري الصالحية وتذكرة عودة خلارج اململكة 

Holding a visa does not guarantee entry to the Kingdom of Bahrain unless it 
meets all conditions and the holder has required documents on arrival to be 
granted entry, at the discretion of  the Passport Officer at the port. 

احلصول على التأشيرة ال يضمن الدخول إلى مملكة البحرين إال بعد استيفاء جميع الشروط واملستندات 
الالزمة عند الوصول حتى يسمح بالدخول حسب تقدير ضابط اجلوازات باملنفذ

يخضع هذا الطلب لألحكام والقوانني واألنظمة واللوائح والقرارات النافذة مبملكة البحرين واجلزاءات 
واالفات املترتبة عليها الواردة في قانون العقوبات والقوانني اخلاصة في شأنها، ولشئون اجلنسية 

واجلوازات واإلقامة احلق بترحيل األجنبي في أي وقت في حال إخالله أو صاحب العمل أو الضامن بتلك 
القوانني واألنظمة

The application is subject to Laws and Regulations of the Kingdom of Bahrain, and the  
penalties for irregularities desecribed in Penal Code and particular laws in this regard. 
The NPRA has the right to order the repatriation of any expat at any time, on violation 
of laws, and regulations by the expat or the employer or the guarantor. 

 .The visitor must provide the address of his residence in the Kingdomيجب على الزائر حتديد عنوان إقامته في اململكة

 Documents requiredاملستندات املطلوبة  

ملء االستمارة الرسمية اخلاصة بطلب احلصول على التأشيرة أو اإلقامة
ً ألكثر من ستة أشهر نسخة من جواز سفر صاحب الطلب على أن يكون صاحلا

نسخة من بطاقة الهوية للضامن وتوقيع كافة املرفقات وختمها بختم الشركة 
أو املؤسسة التجارية من قبل صاحب العمل

املستندات األساسية املطلوبة جلميع أنواع التأشيرات واإلقامة 

نسخة من بطاقة التخليص أو بطاقة مقدم الطلب

رسالة من صاحب العمل أو الضامن توضح سبب الزيارة

 Additional Documents Required for Visa املستندات املطلوبة اإلضافية للتأشيرات  

تأشيرة الزيارات العامة

إثبات مهنة الزائر
رسالة من صاحب العمل أو الضامن توضح سبب الزيارة

تأشيرة رجال األعمال

تأشيرة التحاق أبناء البحرينيات والبحرنيني
نسخة من جواز سفر األم واألبنسخة من شهادة ميالد األبناء

جواز السفر الرسمي للزوجة ونسخة منه
تأشيرة التحاق بالزوجية

عقد الزواج األصلي الصادر من احملاكم البحرينية ونسخة منه

تأشيرة العمل خلدم املنازل  ومن في حكمهم
تصريح العمل األصلي الصادر من وزارة العمل

املستندات املطلوبة اإلضافية لإلقامة  
إصدار أو جتديد إقامة خدم املنازل ومن في حكمهم 

رخصة العمل الصادرة من وزارة العمل
جواز السفر الرسمي لصاحب الطلبالفحص الطبي 

نسخة من تصريح العمل الصادر من هيئة تنظيم سوق العمل
جتديد إقامة العمل 

جواز السفر الرسمي لصاحب الطلب

جواز السفر الرسمي لصاحب الطلب

إصدار أو جتديد إقامة التحاق لطلبة اجلامعات 
شهادة تثبت التحاق الطالب في اجلامعة

إصدار أو جتديد إقامة بالزوجية 

إلغــــاء العمــل 

جواز السفر األصلي للزوج والزوجة ونسخة منه

إلغاء تصريح العمل الصادر عن طريق هيئة تنظيم سوق العمل

جواز السفر الرسمي لصاحب الطلب

جواز السفر الرسمي لصاحب الطلب
متديــد تأشيــرة 

نسخة من السجل التجاري ساري املفعول

عقد الزواج الرسمي الصادر من احملاكم البحرينية ونسخة منه

إقرار  مصدق من اجلهات الرسمية بعدم ممانعة األب. 


