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Get the Blue Card
تقــدم للحصــول على
البطاقــة الزرقاء

?What are the advantages of a Flexi Permit
1.
You can work on your own or with any employer on a
contractual basis for any period you wish.
2.
You can work with more than one employer at the same time
either full time or part time.
3.
It grants you the freedom to travel and return as long as your
residence permit is valid.
4.
You will have a one or two year renewable residency, plus a
ما هي مميزات التصريح المرن؟

multiple travel visa.

 1.يمكنــك العمــل لحســابك الشــخصي أو مــع أي صاحــب عمــل
علــى أســاس تعاقــدي ألي فتــرة مــن الزمــن.
 2.يمكنــك العمــل مــع أكثــر مــن صاحــب عمــل فــي ذات الوقــت

?What is the Flexi Permit
A permit allowing you to live freely in the Kingdom of Bahrain and
work in any non-specialized occupation without a sponsor for a
renewable period of one or two years.

ما هو التصريح المرن؟
تصريــح تصــدره هيئــة تنظيــم ســوق العمــل يمنحــك حريــة اإلقامــة فــي
مملكــة البحريــن والعمــل فــي أي وظيفــة غيــر تخصصيــة دون كفيــل
لمــدة ســنة أو ســنتين قابلــة للتجديــد.

بــدوام كامــل أو جزئــي.
 3.يمنحك حرية السفر والعودة طالما كانت إقامتك صالحة.
 4.ســيكون لديــك إقامــة لمــدة ســنة أو ســنتين قابلــة للتجديــد،
باإلضافــة إلــى تأشــيرة متعــددة الســفرات.

2

1

What are the Flexi Permit types?

Who is eligible for Flexi Permit?

1.

Flexi Permit – This permit enables the holder to work in any

1.

Expatriate employees with cancelled (terminated) work permits.

non-specialized jobs and is not allowed to work in Restaurants,

2.

Expatriate employees with expired work permits*.

Salons and Hotels.

3.

Expatriate employees who have not received their salaries

2.

Flexi Hospitality Permit – This permit enables the holder to work
in any non-specialized jobs and is allowed to work in Restaurants,

and who have a case in the labor court.
* Without dependants.

Salons and Hotels (Requires a special medical test).
ما هي أنواع التصريح المرن؟
 يُمكــن لحاملــه العمــل فــي أيــة أعمــال غيــر-  تصريــح مــرن1.
تخصصيــة وال يســمح لــه بالعمــل فــي المطاعــم أو الصالونــات أو
.الفنــادق
 يُمكــن لحاملــه العمــل فــي أية أعمــال غير-  تصريــح ضيافــة مــرن2.
تخصصيــة كمــا يســمح لــه بالعمــل فــي المطاعــم أو الصالونــات أو

من يستطيع الحصول على التصريح المرن؟
. العمال الوافدون ذوو تصاريح العمل الملغية1.
*
.  العمال الوافدون ذوو تصاريح العمل المنتهية2.
 العمــال الوافــدون الذيــن لــم يحصلــوا علــى رواتبهــم ولديهــم3.
.قضيــة لــدى المحكمــة العماليــة
.* بدون الملتحقين

.) (يتطلــب إجــراء فحــص طبــي خــاص.الفنــادق
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?How to apply for a Flexi Permit

?How do I know whether I am eligible for a Flexi Permit

1.

1.

Visit LMRA branch located in Northern Sitra Industrial Area, or

www.lmra.bh and use «Express Services» to check.

send a text message from your mobile phone containing your
ID (CPR) number only to 33 150 150
If you are qualified for a Flexible Permit, you will receive a text

Visit the Labor Market Regulatory Authority (LMRA) website

2.

Contact the Call Centre number on 17 103 103

2.

Send a text message containing only your ID (CPR) number

3.

to 33 150 150

message from the LMRA confirming your eligibility to join.
Applying via calling Call Centre.

3.

كيف يمكن التقدم للحصول على التصريح المرن؟

كيــف يمكننــي أن أعلــم إذا مــا كنــت مؤهــ ً
ا للحصــول علــى
التصريــح المــرن؟

 1.قــم بزيــارة فــرع هيئــة تنظيــم ســوق العمــل فــي منطقــة ســترة

 1.قــم بزيــارة الموقــع اإللكترونــي الخــاص بهيئــة تنظيــم ســوق

الصناعيــة ،أو أرســل رســالة نصيــة مــن هاتفــك النقــال تتضمــن رقــم

العمــل  www.lmra.bhواســتخدم «الخدمــة الســريعة» للتأكــد.

بطاقــة هويتــك فقــط ،علــى الرقــم 33 150 150
 2.إذا كنــت مؤهـ ً
ا للحصــول علــى التصريــح المــرن ســتصلك رســالة
نصيــة مــن هيئــة تنظيــم ســوق العمــل تتضمــن التأكيــد علــى

 2.اتصل على رقم مركز االتصال 17 103 103
 3.أرســل رســالة نصيــة تتضمــن رقــم بطاقــة هويتــك فقــط علــى
الرقــم 33 150 150

أهليتــك لاللتحــاق بالنظــام.
 3.باإلمكان التقديم عن طريق مركز اإلتصال.
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What should I bring with me when I visit the LMRA branch in

?When should I come to complete the permit issuance procedures

?Sitra

You will be contacted on your mobile phone by the LMRA

1.

1.

Call Centre 17 103 103 to confirm the date and time of your

Your passport must be valid for at least six months (you do
not need to have the passport at the time of application).
You can pay Flexi Permit fees either for one year or two years

2.

by cash, credit or debit (Benefit) cards.

appointment.
The entire process will be completed in one visit.

2.

متى أحضر الستكمال إجراءات إصدار التصريح؟
 1.ســيتم االتصــال بــك علــى هاتفــك النقــال مــن قبــل مركــز

ما الذي يجب أن أرفقه معي لدى زيارتي فرع الهيئة بسترة؟
صالحــا لمــدة ســتة شــهور علــى
 1.يجــب أن يكــون جــواز ســفرك
ً
األقــل( ،ال يشــترط حيازتــك ألصــل جــواز الســفر عنــد التقديــم).

اتصــاالت هيئــة تنظيــم ســوق العمــل  17 103 103لتأكيــد
تاريــخ ووقــت موعــدك.
 2.ســيتم إنهــاء معاملتــك في زيــارة واحدة فقط.

 2.يمكنــك دفــع رســوم تصريــح العمــل المــرن نقــدً ا ،بطاقــات
االئتمــان ،أو بطاقــة الصــراف اآللــي (بنفــت).
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2
An introductory movie about the Flexi Permit will be shown.
ســيتم عــر ض فيلــم تعر يفــي حــو ل نظــا م التصر يــح ا لمــر ن .

?What will be done at the LMRA when I come
مــا الــذي ســيتم إجــراؤه فــي هيئــة تنظيــم ســوق العمــل
عندمــا أحضــر؟

1
Your photo, signature and finger prints will be taken.
ســو ف يتــم أ خــذ صو ر تــك و تو قيعــك و بصما تــك .

3
You will pay the Flexi Permit fees.
ســوف تقــوم بدفع رســوم التصريح المرن.
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?What are the Rules and Regulations of the Flexi Permit
You should pay your monthly fees to avoid your permit being

1.

cancelled.

4
You will receive your Blue Card.
ســوف تقــوم باســتالم بطاقتك الزرقاء.

We advise you to have your Blue Card at all times.

2.

You should not violate the Laws and Regulations of the

3.

Kingdom of Bahrain.
Do not work in (Restaurants, Hotels, and Salons) unless you

4.

are Hospitality Flexi Permit holder.
No dependants are allowed under a Flexi Permit holder.

5.

مــا هي شــروط وأحــكام التصريح المرن؟
 1.يجــب عليــك االلتــزام بدفــع رســومك الشــهرية لتجنــب إلغــاء

5

تصريحــك.
 2.ننصحــك بــأن تكــون بطاقتــك الزرقــاء بحوزتــك فــي كل
األوقــات.
 3.يجــب عــدم انتهــاك القوانيــن أو األحــكام الخاصــة بمملكــة
البحريــن.
 4.عــدم العمــل فــي (المطاعــم والفنــادق والصالونــات) إال إذا

After receiving the Blue Card, stamp your
residence permit in the NPRA Headquarters.
ا لتو جــه إ لــى

شــؤ و ن ا لجنســية و ا لجــو ا ز ا ت

و ا إل قا مــة لتثبيــت ختــم ا إل قا مــة فــي ا لجــو ا ز .

كنــت حامــ ً
ا لتصريــح ضيافــة مــرن.
 5.ال يســمح بوجــود ملتحقيــن للعامــل المرن.
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?What are the Flexi Permit fees
The fees for issuing the Flexi Permit is BD 749 for

1.

مــا هي رســوم التصريح المرن؟
 1.تبلــغ رســوم إصــدار تصريــح العمل المــرن  749دينا رًا لمدة
ســنتين ،أو  427دينــا رًا لمدة ســنة فيمــا تبلغ رســوم التجديد

two years, or BD 427 for one year, the renewal fees

لمــدة ســنة  322دينــا رًا ،ولمدة ســنتين  644دينا رًا).

are BD 322 for one year and BD 644 for two years.
Total
Fees
()BD

Travel Ticket
**Insurance
()BD

Residence
Extension for
*One Time
()BD

Health
Care
()BD

Flexi
Permit
Fees
()BD

749

90

15

144

500

Issue
for two
years

644

-

-

144

500

Renewal
for two
years

التجديد
لسنتين

427

90

15

72

250

Issue for
one year

إصدار
لسنة

250

322

-

-

72

250

Renewal
for one
year

التجديد
لسنة

250

* One-time fees.
* * One-time Refundable fees.
A monthly fee of (BD 30) to be paid at any branch of

2.

One-time Administrative fee of (BD 5) for every

3.

Bahrain Financing Company (BFC).

إصدار
لسنتين

500

144

15

90

749

500

144

-

-

644

72

15

90

427

72

-

-

322

* رســوم تدفــع لمرة واحدة.
* * رســوم تدفــع لمــرة واحدة قابلة لالســترجاع.
 2.رســم شــهري بمبلــغ ( )30دينــا رًا بحرين ًيــا ( يدفع في أي فرع
مــن فروع شــركة البحريــن المالية).

transaction.
?How and when should I pay the fees
During your visit to issue or renew the Flexi Permit.
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رسوم
التصريح
المرن
(د.ب)

التأمين
الصحي
(د.ب)

تمديد
اإلقامة*
مرة واحدة
(د.ب)

تأمين
تذكرة
السفر**
(د.ب)

إجمالي
الرسوم
(د.ب)

 3.رســوم إداريــة تدفع لمــرة واحدة قدرهــا ( )5دنانير عن كل
معا ملة .
كيــف ومتى أقوم بدفع الرســوم؟
خــال زيارتك إلصــدار أو تجديــد التصريح المرن.
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Important Notice
1.

Your Passport must be valid for not less than six months.

2.

Your Mobile number is important, be sure to update your
number at LMRA in order for us to keep you updated of
your status.

3.

.علــى األقــل
 احــرص علــى تحديثــه لــدى، رقــم هاتفــك النقــال مهــم2.
.الهيئــة للبقــاء علــى علــم بمســتجدات وضعــك

Do not use Middlemen or clearance agents, do not believe

 ال تســتخدم الوســطاء أو مكاتــب التخليــص وال تصــدق3.

rumors and confirm all your information by contacting our

الشــائعات وتأكــد مــن جميــع المعلومــات عــن طريــق االتصــال

Call Centre 17 103 103to ensure your rights, document

17 103 103 بمركــز االتصــال

your business agreement with your employer.
4.

To ensure your rights, document your business agreement

5.

For any disputes refer to the police or the concerned

with your employer.
authorities or your Embassy.
6.

تنبيــه هام
 يجــب أن يكــون جــواز ســفرك صالحــً لمــدة ســتة شــهور1.

 وثــق خدمــة عملــك مــع صاحــب العمــل، لضمــان حقــك4.
ً واحصــل علــى أجــرك أو
.ال بــأول
 ألي نزاعــات أو خالفــات إلجــأ للشــرطة أو الجهــات المعنيــة أو5.
.ســفارة بلــدك
. احتــرم عادات وتقاليــد مملكــة البحرين6.

Respect the customs and traditions of the Kingdom of
Bahrain.
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أ ر قـــا م تهمــك

Important Numbers
LMRA Call Center

17506055

17506055

مركز اتصال هيئة تنظيم سوق العمل

Flexi Permit Call Center

17103103

17103103

مركز اتصال التصريح المرن

Expatriate Protection and Assistance Centre

995

995

مركز حماية ودعم العمالة الوافدة

Emergency

999

999

الطوارئ
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www.lmra.bh
17 103 103
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Sitra Industrial Area
مركــز خدمــات الوافديــن
منطقــة ســترة الصناعيــة

www.lmra.bh
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