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استامرة طلب الحصول عىل جواز السفر البحريني وتذكرة املرور
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شـؤون الجنسيـــة والجــوازات واإلقامــة
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For More Information Please call 17399777 ملزيد من االستفسار الرجاء االتصال عىل الرقم 17399777   

صورة حديثة خلفية 
بيضاء أمامية

 إصدار ألول مرة

 بدل فاقد تعديل البيانات

بدل تالف

استبدال تذكرة مرور

الخدمة
 املطلوبة

نـوع جـواز السفر
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بيانـات صاحب الطلب

االسم  الكامل باللغة العربية

محل امليالد تاريخ امليالد 

أنثىذكر

الحالة االجتامعية

أرقام التواصل

الربيد اإللكرتوين

املنطقة  رقم املجمع  رقم الطريق رقم املبنىرقم املنزل/ الشقة

العنــوان 

الرقـم الشخيص

االسم  الكامل باللغة اإلنجليزية

املنزل الهاتف النقال العمل

Fourth  / Family Name (If available�ird NameSecond NameFirst Name

االسم الرابع / اللقب إن وجداالســم الثالثاالســم الثايناالســم األول

)

الجنس

بيانات مقدم الطلب 

الرقـم الشخيصاالسم  

الربيد اإللكرتوين رقم الهاتف النقال

التوقيعتاريخ تقديم الطلب

إقرار صاحب الطلب أو املمثل القانوين

أقر  باملوافقة عىل كافة  الرشوط واألحكام  املنظمة لهذا الطلب، وبأن جميع 
البيانات الواردة فيه صحيحة عىل أن أتحمل املسئولية الكاملة إن وجد مايخالف 
ذلك. وقد فوضت مقدم الطلب ملبارشة إجراءات إصدار جواز السفر بالنيابة عني.

توقيع صاحب الطلب

ميكنكم الحصول عىل متطلبات 
الصورة من خالل املوقع اإللكرتوين 



املستندات املطلوبة

إصدار جواز سفر 
ألول مرة / تذكرة 

مرور

أية مستندات أخرى قد تطلبها اإلدارة.

صورة شخصية أمامية ملونة حديثة وواضحة مقاس 4×6 بخلفية بيضاء.

جواز السفر األجنبي وشهادة الجنسية (للحاصلني عىل الجنسية البحرينية بالتجنس).

شهادة امليالد األصلية وصورة منها.  

جواز سفر األب واألم أو الجد األصيل وصورة منهام.

عقد الزواج األصيل وصورة منه.

شهادة الوفاة يف حالة وفاة األب أو األم األصلية وصورة منها.

صورة رسمية من القرار الصادر باملوافقة عىل إصدار الجواز الخاص يف الحاالت التي يوجب فيها
القانون ذلك.

رسالة من الجهة املختصة بالعمل الحايل أو السابق يف نطاق ما ورد باملادة التاسعة من القانون.

جواز السفر العادي.

صورة شخصية أمامية ملونة حديثة وواضحة مقاس 4×6 بخلفية بيضاء.

إصدار جواز سفر 
خاص

شهادة رسمية تثبت استمرارية الصفة يف منح جواز السفر الخاص. ( حاميل جوازات السفر الخاصة فقط)

إلصدار جواز سفر بدل تالف يتعني حضور صاحب الجواز شخصياً.

جواز صاحب الطلب.

صورة شخصية أمامية ملونة حديثة وواضحة مقاس 4×6 بخلفية بيضاء.

استبدال 
جواز السفر 

شهادة رسمية من الجهة الحكومية املختصة التي أبلغت بفقدان الجواز خارج البالد.

كتاب صادر من اإلدارة العامة للتحقيقات واألدلة الجنائية شعبة األموال الفاقدة واملعثور عليها.

صورة شخصية أمامية ملونة حديثة وواضحة مقاس 4×6 بخلفية بيضاء.

  فقدان جواز 
السفر 

الرشوط واألحكام العامة

ملء استامرة الطلب.

عىل كل من فقد جواز سفره داخل مملكة البحرين تقديم بالغ إىل أقرب مركز رشطة، أما يف حال فقدان الجواز خارج اململكة
فيتم إبالغ أقرب قنصلية أو ممثلية للمملكة.

لتعديل أو تغيري أو تصحيح أي من البيانات املسجلة بجواز السفر يقدم الطلب إلدارة الجوازات عىل أن يرفق بالطلب املستندات
املثبتة لذلك.

حضور األطفال ملن بلغ سن العارشة فام فوق إلصدار جوازات السفر  ألول مرة برفقة األب أو املمثل القانوين للطفل. 

حضور األب شخصيا أو املمثل القانوين عنه إلصدار جوازات السفر ألبنائه القرص أو فاقدي األهلية لتنفيذ الخدمة.

لالستعامل الرسمي فقط

إدارة البحث واملتابعة األمنية إدارة الجوازات االعتامد الرسمي

1975 بشأن جوازات السفر وتعديالته، يعاقب بالحبس مدة التقل عن شهر و التزيد عىل أربعة أشهر، وبغرامة التقل عن خمسني ديناراً والتتجاوز  وفقاً لنص املادة (18) من القانون رقم (11) لسنة 

أربعامئة دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من قدم بيانات أو إدعاءات كاذبة بقصد الحصول عىل جواز سفر بحريني، إما لنفسه أو لشخص آخر أو وقع شهادة كاذبة لطالب الجواز أو وثيقة السفر.


