
استمارة طلب الحصول على تأشيرة جائزة البحرين الكبرى لمدة أسبوعين فقط لعدة سفرات
Application for Bahrain Grand Prix multiple Re-Entry Visa for Two Weeks Only

رقم التسلسل 
Serial No.

مملكة البحرين
وزارة الداخليـــــــــــة

شئــون الجنسيـة والجـوازات واإلقامـة
Kingdom of Bahrain
Ministry of the Interior
Nationality, Passports & Residence Affairs

Visitor’s Detailsبيانــــات الزائــــر

    Third Name   االسم الثاني   Second Name   االسم الثالث
Name In Full

Fourth Name    االسم األول      First Name    االسم الرابع

رقـم جـواز السفر

Place of Issueمحل إصدار الجواز

السنةالشهر اليوم
تاريخ اإلصدار 

Valid Untilصالح لغـاية

Passport No.

Nationalityالجنسية

Place of Birthمحل الوالدة Date of Birthتاريخ الوالدة

Marital Statusالحالة االجتماعية Arrival Dateتاريخ الوصول

االسم الكامل1

23

1

2

السنةالشهر اليوم
54 5 4

6 6FemaleMale أنثىذكرالجنــس 7

8

7

8

Sex

السنةالشهر اليوم

1110 11
   Day    Month    Year 

10

9 9

أقر أنا الموقع أدناه اطـالعي على كافة الشروط واألحكام الواردة في االستمارة وإلتزامي 
حسن  مسئولية  أتحمل  وبهذا  وسليمة،  صحيحة  أعاله  المذكورة  البيانات  جميع  وبأن  بها 
وقت  أي  في  ذلك  مني  طلب  ماُ  متى  بترحيله  أتعهد  كما  أعاله.  المذكور  وتصرف  سلوك 
شئون  من  رسمي  إشعار  حتى  بذلك  بالتزامي  وأقر  المختصة،  السلطات  بواسطة 

الجنسية والجوازات واإلقامة بإعفائي من ذلك. 

I declare that I have read and agree to all the terms and conditions stated in this form and that 
all the above details are true and correct, and I hold myself responsible for the good conduct 
of the person named herein and that I will undertake to repatriate him/her at any time upon 
order to do so by competent authority I further agree this declaretion is binding upon me until 
released by authoried officials of the Nationality, Passports and Residence Affairs.

Signature of Guarantorتوقيع الضامن/

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

 Personal/ Company Nameاالسم الشخصي/ الشركة 

Addressالعنوان 

Flat No. Building No. Road No. Block No.  Area

Emailالبريد اإللكتروني

Mobile Number

Occupationالمهنــــة

Guarantor Detailsبيانات الضامن

122

3

1

4

المنطقة

5

Work 67رقم الهاتفرقم النقال

Nationalityالجنسية 8
FemaleMale

الجنــس
أنثىذكر

9Sex

10

Declaration of The Guarantor إقـرار وتعهد الضامن

C.P.Rالرقم الشخصي

 Personal/ Company Nameاالسم الشخصي/ الشركة 

11

Applicant Forwarder Detailsبيانات مقدم الطلب

Work 22رقم الهاتف

 For Official Use Onlyلالستعمال الرسمي فقط

وكيل وزارة الداخلية لشئون 
إدارة البحث والمتابعة إدارة التأشيــرات واإلقامــةالجنسية والجوازات واإلقامة 

التوقيــعالتوقيــعالتوقيــع التوقيــع

Date of Birth3
   Day    Month    Year 

   Day    Month    Year 

   Day    Month    Year 

السنةالشهر اليوم

3

4

5

6 7

8 9

10

 رقم المجمع  رقم الطريق رقم المبنىرقم الشقة

Dateالتاريخ/

3 3

Dateالتاريخ/Applicant Forwarder Signatureتوقيع مقدم الطلب

1
NPR-VRD-01B

الوكيل المساعد للجنسية 
والجوازات واإلقامة 



 Conditions For Bahrain Grand Prix Visa  (with a guarantor)الشروط الخاصة بتأشيرة جائزة البحرين الكبرى(بضامن)

شروط التمديد

للحصول على مزيد من المعلومات ولمعرفة الطرق البديلة لتقديم 
 www.evisa.gov.bh الطلبات يرجى زيارة الموقع

تمنح تأشيرة جائزة البحرين الكبرى (بضامن) فقط بمراعاة 
الشروط والبنود التالية:

The Bahrain Grand Prix  Visa (with a guarantor) is only granted 
subject to the following terms and conditions.

Perceptionمالحظــة

الحصول على التأشيرة ال يضمن الدخول إلى مملكة البحرين إال بعد استيفاء 
جميع الشروط والمستندات الالزمة عند الوصول حتى يسمح بالدخول حسب 

تقدير ضابط الجوازات بالمنفذ.

Holding a visa does not guarantee entry to the Kingdom of Bahrain unless it 
meet all conditions and required documents on arrival to be granted entry, at 
the discretion of  the Passport O�cer at the port.

Fees
Visas for the Bahrain Grand Prix  will be issued free of charge.

الرسوم
ُتصدر تأشيرات جائزة البحرين الكبرى مجانًا.

Submitted application don’t guarantee approval of the visa. تقديم طلب التأشيرة ال يضمن الموافقة عليها.

شروط منح التأشيرة

شروط الصالحية

شروط الدخول

شروط البقاء

Grant Conditions

Validity Conditions

Entry Conditions

Stay Conditions

Extension Conditions

يجب أن يكون صاحب الطلب خارج مملكة البحرين عند تقديم الطلب لهذه التأشيرة.
تصدر التأشيرة في شئون الجنسية والجوازات واإلقامة في مملكة البحرين.

على الزائر عدم مخالفة األمن والسالمة الوطنية بمملكة البحرين.
ال تمنح هذه التأشيرة لمن مضاف بجوازاتهم زوجة أو أطفال.

Applicant must be outside the Kindom of Bahrain when applying for this visa.

The visa is issued at NPRA in the Kingdom of Bahrain.

Applicant’s entry must not violate the security and national welfare of Bahrain.

This visa is not available for applicants with endorsees.

Visa is not valid for entry until  7 April 2013.  The visa cannot be used to enter 
Bahrain before this date.

Visa is valid until 21 April 2013.  The visa cannot be used to enter Bahrain 
after this date.

تكون التأشيرة صالحة للدخول ابتداًء من يوم 7 أبريل 2013.  وال يمكن استعمال 
التأشيرة لدخول البحرين قبل هذا التاريخ.

تكون التأشيرة صالحة حتى 21 أبريل 2013، وال يمكن استعمال التأشيرة لدخول 
البحرين بعد هذا التاريخ.

Applicant must not take up employment during the visit to Bahrain.

Applicant must be able to support self (and any dependents) during the visit.

Passport must be valid for length of time the visitor will be in Bahrain.

Visitor must have a valid con�rmed onward ticket for departure.

Visitor must have valid tickets (or passes) or proof of purchase to the Grand 
Prix events.

ال يجوز للزائر العمل خالل زيارته إلى مملكة البحرين.

يجب أن يكون الزائر قادرًا على إعالة نفسه (ومن معه) خالل الزيارة.

يجب أن يكون جواز السفر صالحًا طوال مدة بقائه في مملكة البحرين.

يجب أن يكون لدى الزائر تذكرة سفر مرجعة للمغادرة.

يجب أن يكون لدى الزائر تذكرة دخول (لفعاليات الجائزة الكبرى)  أو تصاريح 
صالحة أو إثبات اقتنائه التذكرة.

يمكن استعمال التأشيرة في الدخول لعدة سفرات إلى البحرين في الفترة ما 
بين 7 إلى 21 أبريل 2013.

تكون مدة اإلقامة المسموح بها أسبوعان.

The visa can be used for multiple entries to Bahrain in the period 
between 7 to 21 April 2013.

Length of stay allowed is 2 weeks.

.This visa cannot be extendedال يمكن تمديد هذه التأشيرة.

For further information and alternative methods of application 
please visit www.evisa.gov.bh

المستندات المطلوبة
The following documents must be submitted along with the application:

Photocopy of photo page of applicant’s current valid passport, stamped with 
signed company stamp of guarantor in blue ink.

يجب إرفاق المستندات التالية مع الطلب:
الطلب مختومة بختم  المفعول لصاحب  الحالي ساري  السفر  نسخة من جواز 
الشركة أو المؤسسة والتوقيع عليها أو نسخة من البطاقة السكانية للضامن  

موقعة باللون األزرق.
Photocopy of a valid signed CR or CPR for guarantor. نسخة من السجل التجاري ساري المفعول للشركات والمؤسسات مختومة 

وموقع عليها أو نسخة من البطاقة السكانية للضامن موقع عليها.

Document Required


