تأشية الزيارة
األوراق المطلوبة لتقديم عىل
ر
Documents Required to Apply for VISIT VISA
1. Original photo with white background

صورة شخصية بخلفية بيضاء-1

2. Applicant passport copy

نسخة جواز سفر مقدم الطلب-2

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

تأشية الكفيل
شهادة راتب باللغة العربية ( يف حالة-3
ر
) سنوات3

4. Labour contract (if sponsor visa 2 years)
5. Partnership contract or memorandum and trade license

 عقد ر-5
الشاكة أو عقد التأسيس والرخصة التجارية
ً
ً
ً
)مستثمرا
اع رشيكا أو مالكا أو
(إذا كان الر ي

(If sponsor is partner or owner or investor)
6. EJARI or title deed and Dewa bill (Dubai)
7. Tenancy contract (Sharjah)

)(دب
 إيجاري أو سند الملكية وفاتورة ديوا ي-6

8. Tawtheeq (Abu Dhabi)

) عقد إيجار (الشارقة-7

9. Sponsor passports copy and visa copy

)ظب
 توثيق (أبو ي-8

10. Arabic marriage certificate with attestation both home
country UAE embassy and foreign affairs ministry and inside
UAE MOFA attestation (for wife visit visa)
11. Arabic birth certificate with attestation both home country
UAE embassy and foreign affairs ministry and inside UAE
MOFA attestation (for children visit visa)
12. Sponsor Iban number and 3 months bank statement
13. Sponsor original EID card
14. Parent’s visit visa NOC letter from Consulate is required
15. National ID card copy is required for Pakistan nationality
16. For brother or sister relationship proof like birth certificate
attested both home country and UAE MOFA and translated to

1month tourist visa is 550aed
and 500aed deposit
3months tourist visa is 950aed
and 500aed deposit

التأشية
 نسخة من جواز سفر الكفيل وصورة عن-9
ر
 شهادة زواج باالغة العربية مع تصديق الدولة-10
األم و من دولة اإلمارات العربية المتحدة والسفارة
ووزارة الخارجية وداخلها تصديق وزارة الخارجية
. )(لتأشية زيارة الزوجة
اإلماراتية
ر
 شهادة ميالد باالغة العربية مصدق عليها من-11
قبل سفارة دولة اإلمارات العربية المتحدة ووزارة
(لتأشية
الخارجية وداخل وزارة الخارجية اإلماراتية
ر
)زيارة األطفال
 ( للكفيل وكشفIBAN(  رقم حساب البنك-12
 أشهر3 بنك لمدة
حساب ي
 بطاقة الهوية األصلية للكفيل-13
تأشية زيارة
 مطلوب خطاب عدم ممانعة ل ر-14
. الوالدين من القنصلية
 نسخة من بطاقة الهوية الوطنية مطلوبة-15
. للجنسية الباكستانية

Arabic is required

Fees

) سنة2 تأشية الكفيل
عقد العمل ( يف حالة-4
ر

الرسوم
 درهم550 تأشية سياحة شهر واحد
ر
 درهم وديعة500 و
 درهم950  اشهر3 تأشية سياحية لمدة
ر
 درهم وديعة500 و

 إلثبات عالقة األخ أو األخت مثل شهادة الميالد-16
مصدقة من البلد األم ووزارة الخارجية اإلماراتية
ر
.ميجمة للغة العربية

