
Visa requirements  
 المستندات المطلوبة للفيزا االيطالية السياحيه

 
Application Form 

 Ensure that you have given an appropriate 
answer to all questions on the application. If 
a question asked does not apply to you, 
mark it as “N/A” 

 The form is available on our website 
https://www.mva.bh/ 

 See additional requirements for 
minors/business visa  

 استمارة التقديم
 الرجاء التأكد من صالحيه المعلومات اثناء امألء االستماره 

 التقبل التي الخانات ( بالكامل االستمارة بنود ملئ الرجاء
 ( ’N/A‘وضع  الرجاء المعلومات

 :اإللكتروني الموقع على متوفرة االستمارة *

https://www.mva.bh/ 
 نظر للمستندات المطلوبه للقاصرينا

 

One recent photo  

 White background/straight Posture 

 No head cover for men 

  حديثة شخصية صورة

 خلفية بيضاء / الوجه لالمام 
 وللرجال حاسر الرأس 

Passport 

 Current Passport + One photocopy 

 Minimum validity of six months and should 
have two consecutive free pages 

  نسخه من الجواز + الجواز االصلي
 متقابلين صفحتين وجود شهور مع ٦ عن تقل ال لمدة )صالح

 خاليتين( 
 

CPR 

 Photocopy of CPR (Bahraini) /National ID 
(Non Bahraini) 

 الهوية  بطاقةنسخة من 

Residence permit 

 Minimum validity 3 months 

 Photocopy of valid residence permit (for 
Non-GCC citizens) 

  ) الخليجيين لغير ( المفعول سارية اإلقامة من نسخة

 

Schengen Visas 

 Photocopies of previous Schengen Visas and 
UK visa for last 3 years, if applicable 

 بريطانيا تأشيرات و السابقة الشنغن تأشيرات من نسخ
 )ان وجدت( 

 

Employment certificate in origin 

 Duly signed and stamped 

 Addressed to Italian Embassy in Bahrain or 
to whomsoever it may concern 

 Retired employees certificate (GOSI 
certificate) 

 Salary Amount 

 رسالة راتب اصلية للموظفين
 )مختومة، حديثة، موقعة(  

  رساله تقاعد اصليه للمتقاعدين
 )مختومة، حديثة، موقعة( 

 )مع توجيهها الى السفاره االيطاليه او الى من يهمه االمر(

 

University 

 University enrolment letter (for non-
Bahraini Students) 

 ) البحرينيين لغير ( الجامعيين للطلبة الجامعة من اثبات رسالة

Self Employed 

 Photocopy of CR (*if name doesn’t appear 
on the CR, "Memorandum Deed" required) 

 عليه المالك اسم وجود مع التجاري السجل من نسخة
 ) األعمال ألصحاب(

 

https://www.mva.bh/
https://www.mva.bh/


Bank statement: 
 For last 3 months duly stamped (salary bank 
account) 
(*Minimum available balance should be at 
least BHD 500/-) 
 

 الجاري الحساب كشف
 شهور( 3)مختوم ولآلخر  

 ) دينار ٥٠٠ عن اليقل الحالي المبلغ (

 

Financial support letter (for non-
employees/minors) 

 Attach: 
- Sponsor bank statement for the last 3 
months where the minimum available 
balance should be at least BHD 500 per 
person 
- Sponsor CPR copy 
- Sponsor should be first blood relation 
- Format of letter is available on our website 
https://www.mva.bh/ 

 ) القاصرين أو الموظفين لغير ( * المالي الدعم رسالة

 مع:  مرفوقة

 الداعم هوية بطاقة من نسخة  .1

 )شهور ٣ آخر ( الداعم حساب كشف .2

  ) شخص لكل دينار ٥٠٠ عن يقل ال الحالي المبلغ (

 فقط أولى قرابة درجة الداعم . 

 اإللكتروني:  الموقع على متوفرة *الرسالة 
https://www.mva.bh/ 

Flight booking  
Return ticket to Bahrain 

 . ) البحرين وإلى من ( الطيران حجوزات

 

Hotel booking  
corresponding to flight booking 

 لتواريخ مطابقة ( الشنقن دول لجميع الفنادق حجوزات

 . ) التذكرة

 
Internal flight booking 

Train tickets, car rental booking, bus 
booking) in case of travel between Schengen 
states 

 باص ، سيارة عقد ، القطار )تذكرة الداخلي الطيرانحجوزات 

) 

 ) الشنقن دول بين التنقل حالة في (

 

Travel Insurance  
For a minimum of Euros 30,000/- 
corresponding to flight booking 

 عن تقل ال التغطية ، التذكرة تواريخ يغطي )سفر  تأمين

 ) يورو ٣٠،٠٠٠

 

 

 

 

Additional requirement for minors (under 18 
years of age) 

 سنه( 18)للقاصرين تحت سن المستندات المطلوبة 

 

 Application to be signed by both parents 

 Photocopy of birth certificate 

 Photocopy of parent's passports 

 Photocopy of valid Schengen visa, if 
applicable 

 No objection letter if either of the parents 
are not accompanying the minor 

  التوقيع مطابق  التقديمتوقيع الوالدين على استماره(
 لتوقيع الجواز( 

 نسخه من شهاده الميالد 
 نسخه من جواز الوالدين 
 ان وجدت(  نسخه من تأشيره الشنغن للوالدين( 
 في حال عدم سفرهما مع  رساله عدم ممانعة الوالدين

في حال عدم  رساله عدم ممانعه احد الوالدينالقاصر / 
 سفر احدهما مع القاصر

https://www.mva.bh/
https://www.mva.bh/


 

 

Additional requirements for Business Visa  

Invitation letter 

 Attach 

- Photocopy of Italian CR 

- Photocopy of ID of the person inviting 

 Please ensure the soft copy of the 
invitation letter is emailed to the Italian 
Embassy in Bahrain at email id 
visti.manama@esteri.it 

*Format of the invitation letter is available on 
our website  

   https://www.mva.bh/ 

 Photocopy of company CR 

 Latest company bank statement for six 
months(duly stamped) 

 الدعوة رساله

 بـ مرفوقة  
 االيطالية للشركة التجاري السجل -
 الداعي للشخص الهوية بطاقة -

 البريد على من رسالة الدعوة نسخة ارسال يرجى 
 البحرين:  بمملكة اإليطالية للسفارة اإللكتروني

(visti.manama@esteri.it( 
 

 *قالب رسالة الدعوة متوفرة على الموقع اآللكتروني
https://www.mva.bh/ 

 

 نسخة من السجل التجاري 

  شهور )مختوم(   6كشف حساب الشركة الجاري إلخر 

 

Visa requirements for Diplomatic/Special 
Passport 

الجواز الخاص / الدوبلوماسيلحاملي المستندات المطلوبة   
 

Application form 

 Ensure that you have given an appropriate 
answer to all the questions on the 
application. If a question does not apply to 
you, mark it ‘N/A’ 

*Format of the form is available on our website 
https://www.mva.bh/ 

 ستمارة التقديما
 الرجاء التأكد من صالحيه المعلومات اثناء امألء االستماره 

 التقبل التي الخانات ( بالكامل االستمارة بنود ملئ الرجاء
 ’N/A‘ع وض الرجاء المعلومات

 :اإللكتروني الموقع على متوفرة االستمارة *

https://www.mva.bh/ 

One recent photo  

 White background/straight posture 

 No head cover for men 

 لألمام ( الوجه / بيضاء خلفيه ( حديثة شخصية صورة

 الرأس( حاسر :لرجال)ا

 

Verbal note from the Ministry of Foreign Affairs  من وزاره الخارجيه للمملكه البحرينمذكره 

Current Passport + One Photocopy  ٦ عن تقل ال لمدة )صالحنسخه من الجواز + الدواز االصلي 
 خاليتين( متقابلين صفحتين وجود مع شهور

 

Photocopies of previous Schengen Visas and UK 
visa for last 3 years, if applicable 

)ان  بريطانيا تأشيرات و السابقة الشنغن تأشيرات من نسخ
 (وجدت

Flight booking (Return ticket to Bahrain) البحرين وإلى من) الطيران حجوزات ( 

 

Hotel booking  corresponding to flight booking التذكرة لتواريخ مطابقة( الشنقن دول لجميع الفنادق حجوزات) 

 

mailto:visti.manama@esteri.it
https://www.mva.bh/
mailto:visti.manama@esteri.it
https://www.mva.bh/
https://www.mva.bh/
https://www.mva.bh/


 

IMPORTANT 
* All requirements should be attached to each application (example: tickets, hotel reservations, bank 
statement, travel Insurance etc...)  
*All Documents must be in English or Italian unless stated otherwise. 
*Biometrics (Fingerprints) not required below 12 years of age. 
*This list of requirements is by no means comprehensive. Unforeseen circumstances and 

requirements may come up during your applications process. The Embassy of Italy in Bahrain reserve 

the right to ask for additional documentation or personal meeting at any time for any reason. Failure 

to provide any additional required documents will result in your visa application being rejected by the 

Embassy. 

 

 مالحظة مهمه

 ، التذاكر : مثال ( طلب لكل منها نسخ وضع يرجى ، الجماعات أو األفراد طلبات بين مشتركة مستندات *التوجد

 إلخ( .. السفر تأمين ، الحساب كشف ، الفنادق حجوزات

 . ذلك خالف يذكر مالم ، اإليطاليه أو اإلنجليزية باللغة تقدم المستندات *جميع

 . فوق فما سنه 12 من تأخذ *البصمات

 طلب مستندات بالبحرين اإليطاليه السفارة حق ومن ، المتقدمة للحالة وفقا شامله غير تكون قد المستندات هذه *جميع
 . الطلب أو التأشيرة رفض إلى قد يؤدي المستندات هذه تقديم عدم . سبب وألي وقت أي في شخصية مقابلة أو إضافيه


