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بـــــإدارة

خطوات الحصول على التأشيرة عبر السفارة

1

تستوفي أولاً، يجب عليك أن تتأكد من متطلبات التأشيرة وقراءة الأحكام والشروط والتحقق أنك

:إذا كنت مؤهلاً، فخطوات التقديم كالتالي. جميع المتطلبات قبل التقديم

ستمارة في في الصفحة الرئيسية وقم بتعبئة الا" قدم على التأشيرة الإلكترونية"اضغط على 

التأشيرة "اضغط على. لمعاينة أنواع التأشيرة والشروط" التالي"اضغط على زر . صفحة الاستيفاء

ة لمتابعة في الصفحة التالية، اختار السفارة المناسب". قدم الآن"وثم اضغط على " عبر السفارة

.هطلب تقديمك وعلماً انه يجب عليك ان تكون ساكناً أو متواجًدا في البلد الذي اخترت

.قم بتعبئة الاستمارة الإلكترونية وأكمل الخطوات كالتالي

سيتم عرض رقم المراجعة على". قدم"قم بإرفاق جميع المستندات المطلوبة واضغط على 

.الشاشة

.سيتم معاينة الطلب، وبعد الموافقة سيتم إرسال بريد الكتروني

(1)الخطوة 

قم باختيار 

السفارة

(2)الخطوة 

قم بتعبئة 

الاستمارة

(3)الخطوة 

ع قم بإرفاق جمي

المستندات 

المطلوبة

(4)الخطوة 

معاينة الطلب

(5)الخطوة 

دفع رسوم 

التأشيرة في

السفارة

(6)الخطوة 

طباعة 

التأشيرة
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بـــــإدارة

البلدان المؤهلة للحصول على التأشيرة الإلكترونية

:للمزيد من المعلومات قم بزيارة

شئون الجنسية والجوازات والإقامة

اسم الدولةالرقماسم الدولةالرقماسم الدولةالرقماسم الدولةالرقماسم الدولةالرقماسم الدولةالرقماسم الدولةالرقماسم الدولةالرقم

تايوان183سانت مارتن157ناورو131ليبيا105غويانا79جيبوتي53بروني27أفغانستان1

طاجيكستان184سانت فنسنت وجزر غرينادين158نيبال132ليختنشتاين106هايتي80دومينيكيا54بلغاريا28ألبانيا2

تنزانيا185ساموا159هولندا133ليتوانيا107هندوراس81جمهورية الدومينيكان55بوريكنا فاسو29الجزائر3

تايلاند186سان مارينو160نيوزيلندا134لوكسمبورغ108هونغ كونغ82إكوادور56بوروندي30أندورا4

تيمور ليشتي187ساو تومي وبرينسيبي161نيكاراغوا135ماكاو109هنغاريا83مصر57كابو فيردي31أنغولا5

توجو188السنغال162النيجر136مدغشقر110ايسلندا84السلفادور58كمبوديا32أنغويلا6

تونغا189صربيا163نيجيريا137ملاوي111الهند85غينيا الاستوائية59كاميرون33أنتيغوا وباربودا7

ترينداد وتوباغو190سيشيل164النرويج138ماليزيا112إندونيسيا86إرتيريا60كندا34الأرجنتين8

تونس191سيراليون165باكستان139جزر المالديف113العراق87استونيا61جزر الكاريبي الهولندية35أرمينيا9

تركيا192سنغافورة166بالاو140مالي114إيرلندا88اثيوبيا62جزر كايمان36أوروبا10

تركمنستان193سانت مارتن167فلسطين141مالطا115جزيرة مان89جزر فوكلاند63جمهورية افريقيا الوسطى37أستراليا11

جزر توركس وكايكوس194سلوفاكيا168بنما142جزر مارشال116جزيرة وايت90فيجي64تشاد38أوستريا12

توفالو195سلوفينيا169بابوا غينيا الجديدة143مارتينيك117إسرائيل91فنلندا65تشيلي39أذربيجان13

أوغندا196جزر سليمان170باراغواي144موريتانيا118إيطاليا92فرنسا66الصين40البهاما14

المملكة المتحدة197الصومال171بيرو145موريشيوس119جامايكا93غينيا الفرنسية67كولومبيا41بنغلاديش15

أوكرانيا198جنوب أفريقيا172فيلبيني146المكسيك120اليابان94غابون68كوموروس42باربادوس16

كوريا الجنوبية173بولندا147ميكرونيزيا121الأردن95غامبيا69الكونغو 43بيلاروس17
199

ات الجزر العذراء التابعة للولاي

المتحدة جنوب السودان174البرتغال148مولدوفا122كازخستان96جورجيا70كوستاريكا44بلجيكا18

أوروغواي200إسبانيا175بورتوريكو149موناكو123كينيا97ألمانيا71كرواتيا45بيليز19

الولايات المتحدة الأمريكية201سريلانكا176جمهورية مقدونيا150منغوليا124كيريباتي98غانا72كوبا46بينين20

السودان177رومانيا151مونتينيغرو125كيرغيزستان99اليونان73كوراساو47بوتان21

سورينام178روسيا152مونتسيرات126لاوس100غرناطة74سيبرس48بوليفيا22

سوازيلاند179رواندا153المغرب127لاتفيا101غوادلوب75التشيك49البوسنة والهرسك23

السويد180سان بارتيليمي154موزمبيق128لبنان102غواتيمالا76ساحل العاج50بوتسوانا24

سويسرا181سانت كيتس ونيفيس155ميانمار129لسيوتو103غينيا بيساو 77كونغو الديمقراطية51البرازيل25

سوريا182سانت لوسيا156ناميبيا130ليبيريا104غينيا78دنمارك52جزر العذراء البريطانية26
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بـــــإدارة

البلدان المؤهلة للحصول على التأشيرة عند الدخول

اسم الدولةالرقماسم الدولةالرقماسم الدولةالرقم

النرويج47جورجيا24أندورا1

باراغواي48المانيا25الأرجنتين2

بيرو49اليونان26أستراليا3

بولندا50غيانا27النمسا4

البرتغال51هونغ كونغ28بلجيكا5

رومانيا52هنغاريا29بوليفيا6

روسيا53أيسلندا30البرازيل7

سان مارينو54(تطبق الشروط)الهند 31بروناي8

سنغافورة55ايرلندا32بلغاريا9

سلوفاكيا56إيطاليا33كندا10

سلوفينيا57اليابان34تشيلي11

كوريا الجنوبية58كازخستان35الصين12

اسبانيا59لاتفيا36كولمبيا13

سورينام60ليختنشتاين37كرواتيا14

السويد61ليتوانيا38قبرص15

سويسرا62لوكسمبورغ39جمهورية التشيك16

تايلاند63ماكاو40دنمارك17

المملكة المتحدة64ماليزيا41الاكوادور18

أوكرانيا65مالتا42إستونيا19

أوروغواي66المكسيك43جزر فوكلاند20

ةالولايات المتحدة الأمريكي67مونكو44فنلندا21

مدينة الفاتيكان68هولندا45فرنسا22

فنزويلا69نيوزلندا46غيانا الفرنسية23

:للمزيد من المعلومات قم بزيارة

شئون الجنسية والجوازات والإقامة
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بـــــإدارة

:المستندات المطلوبة

.استمارة طلب الخدمة•

يرجى ارفاق نسخة من صفحة . )أشهر6نسخة واضحة من جواز الطالب صالح لأكثر من •

(.معلومات العائلة أو أي معلومات إضافية أخرى

عائلة إثبات العلاقة في حالة زيارة أحد أفراد العائلة مع إرفاق نسخة من جواز السفر لأفراد ال•

.وتصريح الإقامة

(.إذا كان مواطناً )نسخة من بطاقة الهوية •

(.لا يشمل المنظمات الحكومية)نسخة من السجل التجاري ساري المفعول •

.نسخة من بطاقة هوية المقدم على الطلب او الشخص المخول للتقديم•

.نسخة لرسالة من الفرد لتوضيح سبب الزيارة•

.نسخة من تذكرة الرجوع سارية المفعول•

.إثبات لقدرة الزائر على إعالة نفسه•

لهوية نسخة من الحجز الفندقي أو في حالة الإقامة مع أحد أفراد الأسرة يجب تقديم نسخة من ا•

.لصاحب المسكن

:الإجراءات

.تقديم الطلب من خلال إحدى قنوات الخدمة•

.دفع الرسوم المستحقة واستلام الإيصال مع رقم الطلب•

:الرسوم

دينار بحريني4( غير قابل للاسترجاع)رسوم تقديم الطلب •

دينار بحريني5رسوم اعتماد التأشيرة •

دينار بحريني30رسوم إصدار التأشيرة •

معلومات عامة عن تأشيرة الزيارة

:وصف الخدمة

و الذين تربطهم صلات قرابة مع المقيمين Hيمكن إصدار هذه التأشيرة للزوار الوافدين للسياحة 

.البحرينفي مملكة البحرين وذلك ضمن المعايير واللوائح المنظمة لذلك المعمول بها في مملكة

:قنوات تقديم الخدمة

(الأفراد| المنشئات )البوابة الإلكترونية •

مدينة عيسى –مركز شؤون الجنسية والجوازات والإقامة •

المحرق–مركز شؤون الجنسية والجوازات والإقامة •

:الشروط الواجبة للحصول على الخدمة

.يجب تقديم الطلب من قبل الضامن أو الشخص المخول لتنفيذ الخدمة•

.خاصةيجب فصل الطلبات في حالة وجود أكثر من طلب، بأن يكون لكل طلب مستنداته ال•

.يجب أن يكون الزائر قادر على إعالة نفسه خلال فترة تواجده في مملكة البحرين•

.يجب أن يكون الزائر خارج مملكة البحرين عند تقديم الطلب•

لرسوم في حال انتهت التأشيرة قبل دخول الزائر، يجب على الضامن تقديم طلب جديد ودفع ا•

.مره أخرى

.حرينخلال فترة زيارته لمملكة الب( نظير أجر او بدون أجر)يجب على الزائر عدم العمل : ملاحظة•

:شروط الإقامة

.مدة بقاء الزائر المسموحة هي شهر واحد من تاريخ الدخول•

.التأشيرة يمكن استخدامها للدخول لمرة واحدة•

ازات إذا كان التمديد قابل للتطبيق يمكن عمله من خلال زيارة مركز شؤون الجنسية والجو•

.والإقامة أو إلكترونيًا

:للمزيد من المعلومات قم بزيارة

شئون الجنسية والجوازات والإقامة
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بـــــإدارة

ازات إذا كان التمديد قابل للتطبيق يمكن عمله من خلال زيارة مركز شؤون الجنسية والجو•

.والإقامة أو إلكترونيًا

:المستندات المطلوبة

.استمارة طلب الخدمة•

يرجى ارفاق نسخة من صفحة . )أشهر6نسخة واضحة من جواز سفر الزائر صالح لأكثر من •

(.معلومات العائلة أو أي معلومات إضافية أخرى

(.وتستثنى الجهات الحكومية)نسخة من السجل التجاري ساري المفعول •

.خطاب من الضامن يوضح سبب الزيارة•

.نسخة واضحة من بطاقة هوية مقدم الطلب أو الشخص المخول•

.يرفق ما يثبت مهنة الزائر•

.نسخه واضحة من تذكرة السفر المرجعة•

.نسخة واضحة من مستندات تثبت إعالة الزائر لنفسه•

.  نسخة واضحة من حجز الفندق أو عنوان سكن الزائر في مملكة البحرين•

:الإجراءات

.تقديم الطلب من خلال إحدى قنوات الخدمة•

.دفع الرسوم المستحقة واستلام الإيصال مع رقم الطلب•

:الرسوم

دينار بحريني25إصدار التأشيرة المتعددة •

معلومات عامة عن تأشيرة الدخول لرجال الأعمال

:وصف الخدمة

ذلك يمكن إصدار تأشيرة لرجال الأعمال ومندوبي الشركات الأجنبية لعقد الاجتماعات وغيرها، و

.ضمن المعايير واللوائح المنظمة لذلك المعمول بها في مملكة البحرين

:قنوات تقديم الخدمة

(الأفراد| المنشئات )البوابة الإلكترونية •

مدينة عيسى –مركز شؤون الجنسية والجوازات والإقامة •

المحرق–مركز شؤون الجنسية والجوازات والإقامة •

:الشروط الواجبة للحصول على الخدمة

لتنفيذ الجهة الحكومية/ يجب تقديم الطلب من قبل الشخص المخول أو الضامن صاحب السجل•

.الخدمة

.خاصةيجب فصل الطلبات في حالة وجود أكثر من طلب، بأن يكون لكل طلب مستنداته ال•

.يجب أن يكون الزائر قادر على اعالة نفسه خلال فترة تواجده في مملكة البحرين•

.يجب ان يكون الزائر خارج مملكة البحرين عند تقديم الطلب•

لرسوم في حال انتهت التأشيرة قبل دخول الزائر، يجب على الضامن تقديم طلب جديد ودفع ا•

.مره أخرى

.حرينخلال فترة زيارته لمملكة الب( نظير اجر او بدون اجر)يجب على الزائر عدم العمل : ملاحظة•

:شروط الإقامة

(.لكل زيارة)مدة بقاء الزائر المسموحة هي أسبوعين •

.اصدارالتأشيرة يمكن استخدامها للدخول المتكرر وتكون صالحة لمدة شهر واحد من تاريخ ال•

:للمزيد من المعلومات قم بزيارة

شئون الجنسية والجوازات والإقامة
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بـــــإدارة

:شروط الإقامة

.يمكن استخدام التأشيرة أكثر من مرة واحدة للدخول•

ازات إذا كان التمديد قابل للتطبيق يمكن عمله من خلال زيارة مركز شؤون الجنسية والجو•

.والإقامة أو إلكترونيًا

:المستندات المطلوبة

.استمارة طلب الخدمة•

يرجى ارفاق نسخة من صفحة . )أشهر6نسخة واضحة من جواز الطالب صالح لأكثر من •

(.معلومات العائلة أو أي معلومات إضافية أخرى

.نسخة واضحة من خطاب التحاق الطالب بالجهة التعليمية•

.نسخة واضحة من بطاقة هوية مقدم الطلب أو الشخص المخول•

:الإجراءات

.تقديم الطلب من خلال إحدى قنوات الخدمة•

.دفع الرسوم المستحقة واستلام الإيصال مع رقم الطلب•

:الرسوم

دينار بحريني4( غير قابلة للاسترجاع)رسوم تقديم الطلب •

دينار بحريني5رسوم اعتماد التأشيرة •

دينار بحريني30رسوم إصدار التأشيرة •

لمعاهدتأشيرة الالتحاق للطلبة الملتحقين بالجامعات وامعلومات عامة عن 

:وصف الخدمة

ة، وذلك يمكن إصدار تأشيرة التحاق للطلبة الملتحقين بالجامعات والمعاهد المحلية أو الخارجي

.ضمن المعايير واللوائح المنظمة لذلك المعمول بها في مملكة البحرين

:قنوات تقديم الخدمة

(الأفراد| المنشئات )البوابة الإلكترونية •

مدينة عيسى –مركز شؤون الجنسية والجوازات والإقامة •

المحرق–مركز شؤون الجنسية والجوازات والإقامة •

:الشروط الواجبة للحصول على الخدمة

.يحب تقديم الطلب من قبل الضامن أو الشخص المخول•

.الخاصةيجب فصل المستندات في حالة وجود أكثر من طلب، بأن يكون لكل طلب مستنداته•

سنوات للطالب المنتمين لجامعات محلية ووثيقة 5سيتم إصدار وثيقة إقامة لمدة : ملاحظة•

.إقامة لمدة سنة واحدة للطالب المنتمين لجامعات في الخارج

خلال ( نظير اجر او بدون اجر)في حال اصدار الإقامة يجب على المقيم عدم العمل : ملاحظة•

.فترة إقامته في مملكة البحرين

:للمزيد من المعلومات قم بزيارة

شئون الجنسية والجوازات والإقامة
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ن خمسة أن يكون لصاحب الطلب مصدر مشروع وثابت للرزق كاٍف لإعالته ومن يعوله لا يقل ع•

(.ب.د500)مائة دينار بحريني 

.نسخة واضحة من بطاقة مقدم الطلب أو الشخص المخول•

(.لطلبات الإصدار الجديد فقط)نسخة واضحة من الإقامة السابقة •

.نسخة واضحة من كشف حساب بنكي لمدة ستة أشهر لصاحب الطلب•

للأجنبي الذي يملك سكناً في مملكة البحرين

الجنسية الهندية يرجى ارفاق صفحة رقم. )أشهر6نسخة واضحة من جواز السفر صالح لأكثر من •

(.36وصفحة رقم 1

.نسخة واضحة من بطاقة الهوية•

(.لطلبات الإصدار الجديدة فقط)نسخة واضحة من شهادة حسن السيرة والسلوك •

مه لا تقل عن نسخة واضحة من وثيقة الملكية ثابت بها أن قيمة العقار الذي يمتلكه الأجنبي باس•

(.ب.د50,000)خمسين ألف دينار بحريني 

.نسخة واضحة من شهادة تأمين صحي سارية المفعول بمملكة البحرين•

ن خمسة أن يكون لصاحب الطلب مصدر مشروع وثابت للرزق كاٍف لإعالته ومن يعوله لا يقل ع•

(.ب.د500)مائة دينار بحريني 

.نسخة واضحة من كشف حساب بنكي لمدة ستة أشهر لصاحب الطلب•

.نسخة واضحة من بطاقة مقدم الطلب أو الشخص المخول•

(إن وجدت. )نسخة واضحة من الإقامة السابقة للطلبات الجديدة•

.نسخه واضحة من فاتورة الكهرباء والماء•

معلومات عامة عن تأشيرة الاقامة بالكفالة الشخصية

:وصف الخدمة

كناً في الإقامة بالكفالة الشخصية للأجانب المتقاعدين، والذي يمتلك س( تجديد/ إصدار)خدمة 

كة المملكة، والمستثمر، وذلك ضمن المعايير واللوائح المنظمة لذلك المعمول بها في ممل

.البحرين

:قنوات تقديم الخدمة

(الأفراد| المنشئات )البوابة الإلكترونية •

:الشروط الواجبة للحصول على الخدمة

.أن لا يكون عاملاً في القطاع الحكومي أو الخاص بمملكة البحرين•

.خاصةيجب فصل الطلبات في حالة وجود أكثر من طلب، بأن يكون لكل طلب مستنداته ال•

أشهر من إنهاء الصالحية6يجب تقديم تجديد إقامة الكفالة الذاتية قبل •

.في حالة طلب إلغاء الإقامة يعطى مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الإلغاء•

:المستندات المطلوبة

للأجنبي المتقاعد

الجنسية الهندية يرجى ارفاق صفحة رقم. )أشهر6نسخة واضحة من جواز السفر صالح لأكثر من •

(.36وصفحة رقم 1

.نسخة واضحة من بطاقة الهوية•

(.لطلبات الإصدار الجديد فقط)نسخة واضحة من شهادة حسن السيرة والسلوك •

.نسخة واضحة من عقد الإيجار وفاتورة الكهرباء•

ول نسخة واضحة من شهادة إثبات تقاعد بعد أن عمل بالقطاع الحكومي أو الخاص أو بإحدى د•

.عاماً 15مجلس التعاون الخليجي لمدة لا تقل عن 

.نسخة واضحة من شهادة تأمين صحي سارية المفعول بمملكة البحرين•
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بـــــإدارة

:الإجراءات

.تقديم الطلب من خلال إحدى قنوات الخدمة•

.دفع الرسوم المستحقة واستلام الإيصال مع رقم الطلب•

:الرسوم

دينار بحريني4( غير قابل للاسترجاع)رسوم تقديم الطلب •

دينار بحريني200سنتين •

دينار بحريني400خمس سنوات •

دينار بحريني600عشر سنوات •

دينار60رسوم التحويل من تأشيرة زيارة إلى إقامة بالكفالة الشخصية •

معلومات عامة عن تأشيرة الاقامة بالكفالة الشخصية

للمستثمر الأجنبي

الجنسية الهندية يرجى ارفاق صفحة رقم. )أشهر6نسخة واضحة من جواز السفر صالح لأكثر من •

(.36وصفحة رقم 1

.نسخة واضحة من البطاقة الذكية•

(.لطلبات الإصدار الجديدة فقط)نسخة واضحة من شهادة حسن السيرة والسلوك •

.نسخة واضحة من عقد الإيجار وفاتورة الكهرباء•

ن خمسة أن يكون لصاحب الطلب مصدر مشروع وثابت للرزق كاٍف لإعالته ومن يعوله لا يقل ع•

(ب.د500)مائة دينار بحريني 

أو صاحب نسخة واضحة معتمدة من عقد تأسيس الشركة والسجل التجاري ثابت بهما أنه شريك•

(.ب.د100.000)ويجب ألا تقل حصته عن مائة ألف دينار بحريني . أحد الشركات

.نسخة واضحة من شهادة تأمين صحي سارية المفعول بمملكة البحرين•

.نسخة واضحة من كشف حساب بنكي لمدة ستة أشهر•

(لطلب التجديد. )نسخة واضحة من كشف حساب مدقق للشركة•

.نسخة واضحة من بطاقة مقدم الطلب او الشخص المخول•

(.إن وجدت)نسخة واضحة من الإقامة السابقة للطلبات الجديدة •

:للمزيد من المعلومات قم بزيارة

شئون الجنسية والجوازات والإقامة
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