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الكفالة الشخصيةاإلقامةالتأشرية VisaResidence PermitSelf Sponsorshipرقم امللف

رقم الطلب

Signature of Guarantorتوقيع الضامن /

Declaration of �e Guarantor إقـرار وتعهد الضامن
 I, the undersigned, have read all terms, conditions and documents stated in the application taken
 from the Nationality, Passports and Residence A�airs website www.npra.gov.bh and agree to
 follow them. All the above details are true and correct and I hold myself responsible for the good
 conduct and behaviour of the person named herein. I undertake to repatriate him/her at any time
upon orders to do so by a competent authority

أقر أنا املوقع أدناه باالطالع عىل كافة الرشوط واألحكام واملستندات الخاصة لهذا الطلب يف 
املوقع اإللكرتوين الخاص بشؤون الجنسية والجوازات واإلقامة www.npra.gov.bh والتزامي التام 
بها، وأن جميع البيانات املذكورة أعاله صحيحة وسليمة. وأتحمل مسئولية حسن سلوك وترصف 

املذكور أعاله، كام أتعهد برتحيله متى ما طلب مني ذلك من قبل السلطات املختصة.
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PLEASE MAKE SURE YOU HAVE RECEIVED A RECEIPT.
NPRA.GOV.BH For More Information Please call 17399777 ملزيد من االستفسار الرجاء االتصال عىل الرقم 17399777   

نوع
الخدمة

Service
Type    

الخدمة
املطلوبة

Required
Service   

Applicant Detailsبيانـات صاحب الطلب

االسم  الكامل 

محل امليالد تاريخ امليالد 

محل اإلصداررقم جواز السفر

الرقـم الشخيص

Full Name

C.P.R NumberSex
MaleFemale

Date of BirthPlace of Birth

Passport NumberPlace of Issue

صالح لغايةتاريخ اإلصدار Date of IssueValid Until

املهنةالجنسية NationalityOccupation

R.P. Expiry Dateتاريخ انتهاء رخصة اإلقامةProperty Reg. Noرقم العقار

Guarantor Detailsبيانـات الضامن

املنطقة  رقم املجمع  رقم الطريق رقم املبنىرقم املنزل/ الشقة
Addressالعنــوان 

House / Flat No AreaBlock NoRoad NoBuilding No

C.P.R / C.R.No  الرقـم الشخيص / السجل التجاري Personal / Employerاالسم  الشخيص / صاحب العمل

Emailالربيد اإللكرتوين Mobile Number رقم الهاتف النقال

التاريخ

 الرجاء التأكد من استالم الرصيد النقدي.

C.P.R  الرقـم الشخيص  Personal / Employerاالسم الشخيص / صاحب العمل

Mobile Number Applicant Forwarder Signatureرقم الهاتف النقال توقيع مقدم الطلب

Applicant Forwarder Details بيانات مقدم الطلب 

Application Form For Visa & Residence Permit
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For o�cial use onlyلالستعامل الرسمي فقط

اجراءات التدقيق

الضامن السابقنوع التأشرية السابقة تاريخ املغادرة السابقتاريخ الدخول السابق

اسم املدقق

عدد املتواجدين

رجال األعامل

زيارة

القطاع املرصيف 

العمل
إلتحاق

سياحية

عدد املخالفني

رجال األعامل

زيارة

القطاع املرصيف 

العمل
إلتحاق

سياحية

إدارة البحث واملتابعة  إدارة التأشريات واإلقامةاالعتامد الرسمي

التاريخالتاريخالتاريخ

الرقم الوظيفي

التاريخالتوقيع


