
 
 

BAHRAINI HOLDING ORDINARY PASSPORT 

 

 

Starting March 29
th

 2015, Applicants should take an appointment through the call center on 16199262. 

(From 9 am to 4 pm Sunday till Thursday) or by visiting 

http://www.vfsglobal.com/france/bahrain/index.html . For information call the Embassy on 17 298 660 or 

17 298633. Embassy website: www.ambafrance-bh.org  
 
Please note that your file should contain the following documents: 

 
 Application form filled and signed by the passport holder (make sure to include the FULL 

address in the Schengen State). 

 One recent photograph passport size (white background). Please DON’T glue or staple the 

photograph on the application form. 

 Original Passport + Copy of the Passport. 

 Copy of previous Schengen Visa if any. 

 

 

* For Business Men: 
 Copy of the trade license (CR). 

 

* For Employees: 

 Original letter from the employer including the Applicant’s name, job title, job seniority, salary 

and purpose of the visit (tourism, business, medical etc.) 

 

* For Business trips:  

 Copy of letter of invitation from the host (company) in the Schengen State. 

 

* For Retired Applicants; 

 Original Letter from the SIO stating the applicant is retired 

* Where Applicable 

 

 Copy of Air ticket or reservation printout 

(If travelling to various countries, the means of travel must be provided; e.g.: air tickets, car 

bookings, coach transfer etc.) 

 For France: address of accommodation;  

 For Portugal and Austria: Copy of confirmed hotel reservation 

 Copy of stamped TRAVEL INSURANCE printout 

 Copy of recent 3 month Bank statement (with sufficient funds). 

 APPLICATION FEES PAID IN BAHRAINI DINAR ONLY. 

For University Students (Studying in Bahrain ONLY): 

 
 Letter from the University states that the applicant is studying at their institute. (Students 

studying abroad (ex: UK or USA) must apply in the country they study in.) 
 

For Applicants under 18: 

 

 Parents authorization filled and signed by the father and the mother 

 Copy of Father and Mother Passport 
 

 

Please note that for special reasons further information or documents may be required the day you submit 

your application. 
 

 

AMBASSADE DE FRANCE 

             AUPRES DU 

 ROYAUME DE BAHREIN 

                      ------ 

 سفارة الجمهورية الفرنسية

 لدى             

 مملكة البحرين        

                      ------             

http://www.vfsglobal.com/france/bahrain/index.html
http://www.ambafrance-bh.org/


 
 

   

 

 

 

 

 

 للبحرينيين حاملي الجوازات العادية

 

عن طريق مركز االتصال على الرقم  فقط، على الراغبين بتقديم طلبات تأشيرة الشنغن تسجيل موعد 9025 رسما 92من  ا  ابتداء

أو عبر زيارة الموقع االلكتروني التالي:  من األحد إلى الخميس( ا  مساءإلى الرابعة  صباحا   تاسعة)من ال .16199262

http://www.vfsglobal.com/france/bahrain/index.html 

  قع اإللكتروني للسفارة المو.  298633 17أو   660 298 17لمزيد من المعلومات يرجى االتصال بالسفارة على األرقام التالية  

.  bh.org-www.ambafrance 

 

 الرجاء التأكد من وجود الوثائق التالية في ملف الطلب:

 

  لدولة الشنغن.في ا بالكاملاستمارة طلب تأشيرة تملى بالكامل وتوقع من طرف صاحب الجواز مع ذكر العنوان 

 لصق أو تثبيت الصورة على االستمارة. عدم )حجم صورة الجواز مع خلفية بيضاء(. الرجاء صورة شمسية حديثة العهد 

  من جواز السفر. نسخة+  األصليجواز السفر 

 من تأشيرات الشنغن السابقة إن وجدت. نسخة 

 

 بالنسبة لرجال األعمال:*

 من السجل التجاري. نسخة 
 :سبة إلى الموظفينبالن*         

  من المشّغل تحتوي على اسم المتقّدم بالطلب ووظيفته و سنوات األقدمية و الراتب و الهدف من الزيارة )السياحة، األعمال،  أصليةرسالة

 العالج، الخ(

 بالنسبة لرحالت العمل*  

  من رسالة الدعوة من الجهة الداعية في الدولة الشنغن. نسخة 

 نلمتقاعدوالمتقّدمون ا  *

  من الهيئة العامة للتأمين االجتماعي تبيّن أن المتقدم متقاعد أصليةنسخة 

 *عند االقتضاء
 

 في حالة السفر إلى عدة دول، يجب توفير وسائل المواصالت كتذكرة الطيران مثالً، ) من تذكرة السفر األصلية أو الحجز المؤكد. نسخة

 (.حجوزات السيارة، حجوزات الباص الخ

 عنوان االستقبال بة إلى فرنسا:بالنس 

  نسخة من الحجز النهائي بالفندق البرتغال و النمسا:بالنسبة إلى 

 من التأمين على السفر )مع التأكد من وجود ختم شركة التأمين( نسخة 

 (.ةكافي مبالغوجود )مع أشهر 3كشف حساب بنكي لآخر من  نسخة 

 فقطبحريني تدفع رسوم التأشيرة عند تقديم الطلب بالدينار ال. 

 

 

 لطالب الجامعات في البحرين فقط

 يات رسالة من الجامعة تبين أن الطالب يزاول تعليمه بالبحرين بتلك المؤسسة )الطالب الذين يدرسون بالخارج )مثال بالمملكة المتحدة و الوال

 (فيه الذي يتواجدونالمتحدة( يجب أن يتقّدموا بطلب في البلد 

 : 21لمن هم دون سن الـ 

 و األم. صريح األب مكتوب و ممضى من طرف األبت 

 من جواز األب و األم نسخة. 

 

 

 مالحظة: من الممكن في بعض الحاالت الخاصة طلب معلومات أو وثائق إضافية عند تقديم الطلب.

AMBASSADE DE FRANCE 
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 ROYAUME DE BAHREIN 

                      ------ 

 سفارة الجمهورية الفرنسية
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