*األوراق المطلوبة لتقديم عىل اإلقامة الذهبية *فئة المستثمرين
Documents Required to Apply for The Golden Visa * Investors*

ر
 سنوات10 – رئيس
– ) مستثمر يف صندوق إستثماري (المستثمر التجاريي
-Investor in an investment fund (commercial investor) - main - 10 years

Attachments:-

-:المرفقات

1- The company’s auditor (financial report for the previous
 مدقق حسابات ر-1
(.المال للسنة السابقة
الشكة ( التقرير
ي
year).
 صورة الرخصة وملحق ر-2
.صناع (فقط
– الشكاء ) تجاري
2- A copy of the license and the partners' annex
ي
(commercial - industrial) only.
. صورة االقامة-3
3- A copy of the residence.
 كشف الحساب ر-4
. اشهر3 الشكة اخر
4- Company account statement for the last 3 months.
ر
ر
5- Tax invoice The tax record for the previous year (VAT
( VAT Retur .)يب للسنة السابقة
 الفاتورة الضيبية السجل الض ي-5
Retur.)
.غي محددة
 المهنة عند التقديم – ر- Occupation when applying - not specified.
. مستثمر-  المهنة الممنوحة- Profession Granted - Investor.
Notes:
:مالحظة
-Applications for other types of licenses are not accepted,
only commercial or industrial, licenses are accepted from
the Emirate of Dubai only .
- If the license is in free zones or special development
zones, it is required to bring (To whom it may concern
certificate from the relevant free zone authorities)

Ahlan Businessmen Services
Location: Ibn Battuta Mall
Shop No:241
Area: Jebel Ali 1, Dubai, UAE
Telephone: +971 4 8866060
Email : info@amerdubai.ae

دب
 تقبل فقط من إمارة ي،ال تقبل طلبات أنواع الرخص األخرى.الرخص التجارية أو الصناعية فقط
،إذا كانت الرخصة ر يف المناطق الحرة أو مناطق التطوير الخاصةيلزم إحضار) شهادة لمن يهمه األمر من سلطات المناطق الحرة
(المعنية

أهالً لخدمات رجال األعمال
 إبن بطوطة مول: الموقع
241 : محل رقم
 االمارات العربية المتحدة, دبي, 1جبل علي. المنطقة
+971 4 8866060 : هاتف
info@amerdubai.ae : بريد إلكتروني

*األوراق المطلوبة لتقديم عىل اإلقامة الذهبية *فئة المستثمرين
Documents Required to Apply for The Golden Visa * Investors*

ر
.  سنوات10 – رئيس
– ( مستثمر يف صندوق إستثماري )وديعةي
- Investor in an investment fund (deposit) - main - 10 years.

Attachments:1- A letter from the bank with the deposit in Arabic,
mentioning a note in the message “The deposit will not
be broken until after two years, in case it is brokenThe
General Administration - Dubai is notified”.
2- A copy of the residence.
3- The tenancy
- Occupation when applying - not specified.
- Profession Granted - Investor.

-:المرفقات
رسالة من البنك بالوديعة باللغة العربية يجب ذكر مالحظة ر يف-1
رر
سنتي أو ر يف حال تكش
الرسالة لن يتم كش الوديعة اال بعد
.دب
الوديعه سوف يتم ابالغ اإلدارة العامة لإلقامة – ي
.صورة االقامة-2
. عقد االيجار-3
.غي محددة
المهنة عند التقديم – ر. مستثمر-  المهنة الممنوحة-

Ahlan Businessmen Services
Location: Ibn Battuta Mall
Shop No:241
Area: Jebel Ali 1, Dubai, UAE
Telephone: +971 4 8866060
Email : info@amerdubai.ae

أهالً لخدمات رجال األعمال
 إبن بطوطة مول: الموقع
241 : محل رقم
 االمارات العربية المتحدة, دبي, 1جبل علي. المنطقة
+971 4 8866060 : هاتف
info@amerdubai.ae : بريد إلكتروني

*األوراق المطلوبة لتقديم عىل اإلقامة الذهبية *فئة المستثمرين
Documents Required to Apply for The Golden Visa * Investors*

ر
ر
.  سنوات10 – رئيس
– (يب
 مستثمر يف صندوق إستثماري )مستثمر عائد ض يي
- Investor in an investment fund (Tax Return Investor) - main - 10 years .

Attachments:1- A letter from the Federal Tax Authority.
2- A copy of the license and the partners' annex .
3- Residency copy.
- Occupation upon application - not specified.
- Profession Granted - Investor.

-:المرفقات
 رسالة من الهيئة االتحاديية ر-1
.للضيبة
 صورة الرخصة وملحق ر-2
.الشكاء
. صورة االقامة-3
.غي محددة
 المهنة عند التقديم – ر. مستثمر-  المهنة الممنوحة-

Ahlan Businessmen Services
Location: Ibn Battuta Mall
Shop No:241
Area: Jebel Ali 1, Dubai, UAE
Telephone: +971 4 8866060
Email : info@amerdubai.ae

أهالً لخدمات رجال األعمال
 إبن بطوطة مول: الموقع
241 : محل رقم
 االمارات العربية المتحدة, دبي, 1جبل علي. المنطقة
+971 4 8866060 : هاتف
info@amerdubai.ae : بريد إلكتروني

