
 

 

 

 األوراق المطلوبة لتقديم عىل  اإلقامة الذهبية  *العوائل *  

Documents Required to Apply for The Golden Visa * FAMILY * 

1. New original photo with white background from 

photo studio for family 

2. Family original passport and original Emirates ID 

card (if available) 

3. Sponsor passport copy and visa copy 

4. Sponsor original EID card 

5. Sponsor Iban number 

6. Sponsor salary certificate in Arabic or work contract 

or trade license and memorandum 

7. Arabic marriage certificate with attestation both 

home country UAE embassy and foreign affairs ministry 

and inside UAE MOFA attestation (for wife visa or 

husband   (  

8. Arabic birth certificate with attestation both home 

country UAE embassy and foreign affairs ministry and 

inside UAE MOFA attestation (for children visa). 

9. If a student wants to sponsor Parent’s golden 

residence visa student birth certificate is required as a 

relationship. 

10. If student want to sponsor siblings (brother and 

sister) NOC letter from Consulate might be needed 

showing proof of relationship. 

11. Medical report from adult who is 18years and above 

is required. 

12. National ID card copy is required for Pakistan 

nationality . 

FEES 

Golden visa is 2900aed 

Student Golden visa 2376aed 

Medical test is 435aed 

Emirates ID is 1095aed for 10years Emirates ID 

Emirates ID is 590aed for 5years emirates ID 

 بيضاء. جديدة بخلفية شخصية صورة . 1

 جواز السفر األصىلي وبطاقة الهوية اإلماراتية األصلية )إن وجدت(  .2

ةنسخة من جواز سفر الكفيل  .3  وصورة عن التأشير

 األصلية  كفيلال بطاقة هوية .4

 . الكفيل) IBANحساب البنك )رقم  .5

شهادة راتب الكفيل باللغة العربية أو عقد العمل أو الرخصة التجارية   .6

 وعقد التأسيس. 

 وزارة الخارجية البلد األم  من سفارة ةمصدق   باللغة العربيةشهادة زواج  .7

ة الزوج أو الزوجة()اإلماراتية.     لتأشير

وزارة  البلد األم  سفارة شهادة ميالد باللغة العربية مع تصديق كل من .8

ة األطفال( اإلماراتية.  الخارجية  .)لتأشير

ي   .9
 
نسخة إحضار ، فيجب  األب أو األم كفالةإذا كان الطالب يرغب ف

 شهادة الميالد كإثبات لصلة القرابة. 

إخوته )أخ وأخت( ، فقد تكون هناك حاجة إىل   كفالةإذا أراد الطالب   .10

 .صلة القرابةخطاب عدم ممانعة من القنصلية يوضح إثبات 

ط .11 ي  إرفاق يشير ي سن تقرير طب 
 
 فما فوق.  18لمن هو ف

 نسخة من بطاقة الهوية الوطنية مطلوبة للجنسية الباكستانية  .12

 الرسوم  

ة   درهم  2900الذهبية  التأشير

ة الطالب الذهبية   درهم 2376تأشير

ي   درهم  435الفحص الطب 

ي لمدة   5109بطاقة الهوية اإلماراتية 
سنوات للهوية   10درهم إماراتر

 اإلماراتية 

ي لمدة   590بطاقة الهوية اإلماراتية 
سنوات للهوية    5درهم إماراتر

 اإلماراتية 


