
 

 

1. Baby original photo with white background 

2. Baby original passport  

3. Baby original birth certificate 

4. Baby medical insurance 

5. Arabic salary certificate (if sponsor visa 3 years) 

6. Labour contract (if sponsor visa 2 years) 

7. Partnership contract and trade license (if sponsor is 

partner or investor) 

8. Ejari and Dewa bill (Dubai) or Title Deed 

9. Tenancy contract (Sharjah) 

10. Tawtheeq (Abu Dhabi) 

11. Sponsor passport original 

12. Sponsor Iban number  

13. Sponsor original Emirate’s card 

14. If mother sponsor child NOC letter in Arabic from 

father should be attested in Dubai Court 

 

 

 

 

 

ة    تأشير
 
اإلمارات العربية المتحدة مولود جديد مولود ف  

              NEWBORN BABY BORN IN UAE VISA 

 

 ء صورة شخصية للطفل بخلفية بيضا -1

 الجواز األصل  للطفل -2

 شهادة الميالد األصلية للطفل  -3

 ير  صح  للطفل تام-4

ة الكفيل  باللغة العربية شهادة راتب  -5   حالة تأشير
 
   سنوات(   3)ف

ة الكفيل  عقد العمل  -6   حالة تأشير
 
 سنة(  2)ف

ا أو   -7
ً
يك اكة والرخصة التجارية )إذا كان الكفيل شر عقد الشر

 مستثمًرا( 

8- )  إيجاري أو سند الملكية وفاتورة ديوا )دب  

 عقد إيجار )الشارقة(  -9

( توثيق )أبو  -10  ظب  

 األصل للكفيل جواز سفر - 11

   للكفيل  ) IBAN)  رقم حساب البنك -12

 بطاقة الهوية األصلية للكفيل  -13

جب أن يتم تصديق خطاب عدم  ي ه  الكفيلكانت األم   إذا  -14

  محكمة دب   
 
 . ممانعة الطفل باللغة العربية من األب ف

 

 تفاصيل الرسوم 

سنوات  3درهم لمدة   038درهم لمدة عامين و    280درهم لمدة عام و    180بطاقة الهوية اإلماراتية   

 التأمين الطبي ...؟ 

درهم للعادي  370درهم للعاجل و   450التأشيرة لمدة عام  ملصق  

درهم للعادي   470درهم للعاجل و    550التأشيرة لمدة سنتين  ملصق  

سنوات  3درهم للتأشيرة العادية   570درهم للعاجل و   650سنوات  3تأشيرة  ملصق  

FEES DETAILS 

Emirates ID application is 180aed for 1yr, 280aed for 2yrs, 380aed for 3yrs 

Medical insurance is …? 

1year visa stamping is 450 AED for urgent and 370 AED normal  

2years visa stamping is 550 AED for urgent and 470 AED for normal  

3years visa stamping is 650 AED for urgent and 570 AED for normal for 3years visa 


