
 

 

 إقامة ذهبية )عائلة(

 Golden visa family (Family) 

 

 

 

 

Requirements   املطلوبةاملستندات  

Sponsor original ID     هوية الكفيل األصلية 

Sponsor passport and visa  جواز وإقامة الكفيل 

Applicant passport    جواز املكفول 

Recent photo for applicant with white background  صورة شخصية للمكفول بخلفية بيضاء 

Arabic salary certificate (if sponsor works for government 

and Free zone) 

شهادة راتب بالعربي )الكفيل يعمل لدى جهة حكومية أو املنطقة  

 الحرة( 

Labour contract (if sponsor works for private sector)  )عقد العمل )الكفيل يعمل لدى جهة خاصة 

Tenancy contract / Title deed and Electricity bill عقد اإليجار أو ملكية املنزل مع فواتير الكهرباء 

Declaration of Kinship Request (should be attested from MOFA and translated to Arabic) 

لدولةصلة القرابة املستند يجب أن يكون مترجم للعربية ومصدق من وزارة الخارجية في ا  

- Birth certificate if the applicant is son/daughter  

- Marriage certificate if the applicant is husband/wife 

- Sponsor birth certificate if the applicant is 

father/mother  

 شهادة امليالد إن كان املكفول هو االبن/االبنة  -

 الزوج/الزوجةشهادة الزواج إن كان املكفول هو  -

 شهادة ميالد الكفيل إن كان املكفول هو األب/األم -

NOC from father if the mother sponsor children (issued by 

notary) 

رسالة عدم ممانعة من األب صادرة من كاتب العدل في حال كانت  

 األم هي من ستكفل األبناء 

In case the applicant is female 18 years old and above: 

unmarried letter from notary  

من كاتب   عدم زواج ومافوق رسالة  18في حال املكفول أنثى بعمر 

 عدل 

6 Months bank statement   كشف حساب لستة أشهر 

Sponsor Iban number رقم األيبان الخاص بالكفيل  

 مرفقات إضافية إن كان الكفيل مستثمر أو شريك

Trade license   رخصة الشركة  

Memorandum of Association عقد التأسيس  

If the applicant is a holder of following passport (Pakistan 

– Iran – Afghanistan – Iraq) Thie national ID is required 

  –إيران  – إن كان مقدم الطلب من الجنسيات التالية )باكستان 

 العراق( مطلوب الهوية الوطنية الخاصة بدولتهم –أفغانستان 

 

 

Entry permit application process  

1- Medical (for any one above 18) 

2- Visa cancellation  

3- Golden visa application 

4- ID application  

 

 

 

  خطوات التقديم على تأشيرة دخول

   18الفحص الطبي لمن هو فوق   .1

 إلغاء اإلقامة الحالية  .2
 التقديم على اإلقامة الذهبية  .3
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