
 
 

FOR DIPLOMATIC AND SPECIAL 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. 

 

 

 Verbal note specifying the Schengen (Austria or Portugal) destination country. 

{Letter from The Ministry of Foreign Affairs}. 

 

 Copy of stamped TRAVEL INSURANCE printout 

 

 

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/


 
 

   

 

 

 

 

 

 

 دبلوماسية و الخاصةللبحرينيين حاملي الجوازات ال

 

عن طريق مركز االتصال على الرقم  فقطات تأشيرة الشنغن تسجيل موعد ، على الراغبين بتقديم طلب9025 رسما 92من  ا  ابتداء

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

al.com/france/bahrain/index.htmlhttp://www.vfsglob 

  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:

 

 

  في الدولة الشنغن. 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 
 

 (رسالة من وزارة الخارجية) المراد الذهاب اليها (البرتغال أو النمسا) رسالة رسمية تبين الدولة الشنغن 

 

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

 

 

 امعات في البحرين فقطلطالب الج

 يا  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 من طرف األب تصريح األب مكتوب و ممضى 

 من جواز األب و األم نسخة. 

 

 

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

AMBASSADE DE FRANCE 

             AUPRES DU 

 ROYAUME DE BAHREIN 

                      ------ 

 سفارة الجمهورية الفرنسية

 لدى             

 مملكة البحرين        

                      ------             
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