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New Visa system for entering Bahrain  خول مملكة البحرٌنلد التأشٌراتخدمة نظام 

Date/ التارٌخ     
28 JUL 2015 

Reference/ الرقم المرجعً   
201507281 

Effective date/ تارٌخ التطبٌق   
IMMEDIATELY 

 
 

الجنسية  ؤونشلبناءاً على التعليمات الواردة من اإلدارة العامة 
المرحلة الثانية ، بخصوص تطبيق البحرين بمملكة والجوازات واإلقامة

 من مشروع التسهيالت الجديدة إلصدار التأشيرات متعددة السفرات
باإلضافة إلى مواطني الدول التي لمقيمي دول مجلس التعاون الخليجي 

مملكة اياها تأشيرات إلكترونية وفورية بالمنفذ للدخول إلى عُيمنح ر
 م.5102 بريلأ عتباراً منإوذلك ، البحرين

تطبيق المرحلة الثانية من مشروع التسهيالت الجديدة  الهدف من
تأشيرة متعددة السفرات منح  :إلصدار التأشيرات متعددة السفرات

لثالثة أشهر مع مدة بقاء في البحرين تصل إلى أسبوعين، وذلك بعد 
واحدة فقط  هدولة لسفر 015الخاصة برعايا الـ أن كانت التأشيرة 

ون الخليجي ولمدة أسبوعين، وتأشيرة المقيمين في دول مجلس التعا
  واحٍد فقط. سبوع  لسفرة واحدة أيضاً وإل

 هذا النظام:المستفٌدون من 
 

  الذين يحصلون على تأشيرات إلكترونية 63رعايا الدول الـ 

  الذين يحصلون على تأشيرات فورية بالمنفذ. 33رعايا الدول الـ 

 .المقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي 
 

العزبية داخل وخارج المملكة  وكالء السفز والسياحةلذا نهيب بجميع 

على التأشيرة الحصول  بضزورة"السعىدية"  ضيىفبإبالغ السعىدية 

  ذلك قبل سفرهم لمملكة البحرين.وعبر الموقع 

في الموقع  هايطالع عليمكن اإل نظامالعن  *للمزيد من المعلومات
 لمملكة البحرين  والجوازات واإلقامةون الجنسية ؤالرسمي لش

.npra.gov.bhwww، 
 www.evisa.gov.bhاإللكترونية موقع التأشيرة  وأ
  

As per the new instructions by the department of 
Nationality, Passports & Residence Affairs of 
Bahrain, regarding the implementation of the 
second phase of the new project for issuing 
multiple entry visas for the residents of GCC and 
citizens of countries that are enabled to travel to 
Bahrain by issuing  immediate e-visa through the 
entry port to Bahrain effective April 2015. 

The second phase of the new system is aimed to 
grant travelers multiple entry visas for 3 months 
with a duration of stay up to two weeks where it 
used to be one single visit with duration for two 
weeks for citizens of the 102 countries and one 
single visit with a duration of stay up to one week 
for GCC residents. 

 
Beneficiaries of this system: 

 Citizens of the 36 countries whom can be 
issued electronic visa 

 Citizens of the 66 countries whom can be 
issued immediate visa through the entry port. 

 Residents in GCC. 
 
Therefore, all Travel Service Providers inside and 
outside KSA are kindly requested to inform 
SAUDIA guests about the new visa requirements 
for entering Bahrain. 
*For more information on the system please visit 
the official  website for The Nationality, Passports 
& Residence Affairs of Bahrain www.npra.gov.bh,  
or e-visa website www.evisa.gov.bh  
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 إذا كان لدٌكم أي استفسارات أو تعلٌقات على هذه النشرة، ٌرجى اإلتصال على:

If you have any questions or comments on this bulletin, please contact:    

gdssupport@saudiairlines.com 
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