
 
 

  

 

 

1. What is a Golden Visa? 

Launched by the UAE government in 2019, 
the system for long-term residence visas 
enables successful applicants to live, work, 
study and invest in the UAE without an 
Emirati or UAE National sponsor. 

 Golden Visa presents the additional benefit 
of enabling bearers to attain 100% 
ownership of their business on the UAE 
mainland. Golden Visa holders are able to 
sponsor family members, dependents, as 
well as senior employees, depending on the 
nature and eligibility of sponsorship 
determined by each visa category.  

2. What is the eligibility criteria for 
Golden Visa? 

As per UAE government/ immigration 

authorities Golden Visa is available to 

various categories of applicants. The 
categories for the Golden Visa include: 
Investors, Real Estate Investors, 
Entrepreneurs, Doctors, Scientists, 
Creatives (Art & Culture), Inventors, 
Executive Directors, Specialists in priority 
educational fields, Sports Professionals, PhD 
Holders, Specialized in engineering or 
science, High School Graduates and 
University Graduates.  

3. Please tell me more about the Golden 
Visa that can be obtained through Non-
Real Estate Investor segment criteria? 

 

 To be eligible for a Golden Visa through 
non-real estate investor criteria, you 
must have a fixed deposit or investment 
of AED 2 Million or more, for a minimum 
period of 2 years.  

 

 You can submit your Wakala request 
(Wakala Deposit Marking Underline for 
Golden Visa) & sign the required 
undertaking to maintain these deposits 
/ investments for a period of 2 years 

 

 الذهبية؟ما هي التأشيرة  .1

 

، طبقت حكومة دولة اإلمارات العربية  2019عام في 

التأشيرة المتحدة نظاماً جديداً لتأشيرات اإلقامة طويلة األجل )

عيش ال فرصةللوافدين  لذهبية(. حيث يتيح النظام الجديدا

وجود دون الحاجة إلى  اإلماراتدولة والعمل والدراسة في 

 كفيل من مواطني الدولة. 

 

تقدم التأشيرة الذهبية ميزة إضافية تتمثل في تمكين حامليها 

٪ ألعمالهم في  100 كاملة بنسبة ملكيةمن الحصول على 

التأشيرة يمكن لحاملي  حيثدولة اإلمارات العربية المتحدة. 

 والموظفين كبار السنالذهبية رعاية أفراد األسرة والمعالين 

 اعتمادًا على طبيعة وأهلية الرعاية التي تحددها كل فئة.، 

 

 

 

 

للتقدم بطلب الحصول المطلوبة ما هي شروط األهلية  .2

 الذهبية؟ تأشيرة اإلقامةعلى 
 

بحسب النظام الذي أصدرته حكومة دولة اإلمارات والهيئة 

متاحة تكون الذهبية  التأشيرةفإن  ،العامة للجنسية واإلقامة

 علىالتأشيرة فئات هذه المل تعديدة من المتقدمين. وتش لفئات

: المستثمرون ، والمستثمرون في مجال العقارات ، ما يلي

ورجال األعمال ، واألطباء ، والعلماء ، والمبدعون )في 

مجاالت الفن والثقافة( ، والمخترعون ، والمدراء التنفيذيون 

المستوى ، ، والمتخصصون في المجاالت التعليمية الرفيعة 

والرياضيون المحترفون، وحاملوا شهادات الدكتوراه ، 

والمتخصصون في الهندسة أو العلوم ، من حاملي شهادة 

 .الثانوية العامة وخريجي الجامعات

 

 

 

 تأشيرة اإلقامة الذهبية عن المزيد أخبرني فضلك من .3

 غير المستثمرين ضمن فئة عليها الحصول يمكن التي

 العقاريين؟
 

  اإلقامة الذهبية لكي تصبح مؤهالً للحصول على تأشيرة

ضمن فئة المستثمرين غير العقاريين ، يجب أن يكون 

مليون درهم  2لديك وديعة ثابتة أو استثمار بقيمة 

 .، لمدة ال تقل عن عامين إماراتي أو أكثر

 

 

 

  يمكنك تقديم طلب فتح وديعة الوكالة الخاص بك وتوقيع

للحفاظ على هذه الودائع / االستثمارات التعهد المطلوب 

 .لمدة عامين من تاريخ إصدار التأشيرة الذهبية

 

 



 
 

  

 

 

from the date of issuance of the Golden 
Visa. 

 You can also obtain the dependent 
Golden Visa for your spouse, children, 
one advisor and one executive-director. 

 

 The maximum validity for the Golden 
Visa for this criteria is 10 years. 

 

4. Please tell me more about the Golden 
Visa that can be obtained through Real 
Estate Investor segment criteria. 

 To be eligible for Golden Visa through 
real estate investor criteria, you must 
have a fully owned property in UAE 
worth AED 2 Million or more. 

 The maximum validity for the Golden 
Visa for this criteria is 5 years. 

 For more information, you may visit 
following websites  

       Abu Dhabi: www.adro.gov.ae   
       Dubai: www.gdrfad.gov.ae 

 

5. How Ajman Bank can facilitate the 
process for Golden Visa application for 
me? 

 Ajman Bank can offer you attractive 
rates on Wakala Deposit for 2 years or 
more which makes you eligible for a 
Golden Visa subject to relevant 
authorities approval. We also have 
attractive investment options to meet 
your requirements.  

 In addition, for customers who are 
interested in investing in real estate, we 
have very attractive profit rate options 
offered under our Home Finance 
Product. 

 When you meet the criteria of AED 2 
million in investments or deposits, we 
will issue investment / deposit  letter, 
which can be presented to authorities 

  أن تتقدم بطلب الحصول على ً تأشيرة يمكنك أيضا

إضافة إلى مستشار  وأبنائك،الذهبية لزوجتك  اإلقامة

 .واحد ومدير تنفيذي واحد

 

 

 
  مدة الصالحية القصوى لتأشيرة اإلقامة الذهبية تحت

 .سنوات 10الفئة هو هذه 

 

 

 الذهبية تأشيرة اإلقامة عن المزيد أخبرني فضلك من .4

 المستثمرين فئة خالل من عليها الحصول يمكن التي

 العقاريين؟

 

  لكي تكون مؤهالً للحصول على تأشيرة اإلقامة الذهبية

أن تمتلك  ينبغي العقاريين،تحت فئة الممستثمرين 

مليون درهم إماراتي أو  2عقاراً مسجالً باسمك بقيمة 

 .أكثر

  مدة الصالحية القصوى لتأشيرة اإلقامة الذهبية تحت

 .سنوات 5هذه الفئة هو 

  يمكنك زيارة  المعلومات،للحصول على مزيد من

 :التاليةالمواقع اإللكترونية 

   www.adro.gov.ae أبو ظبي       

  www.gdrfad.gov.ae دبي
 

 

 طلب تقديم لي يسهل أن عجمان لمصرف يمكن كيف .5

 الذهبية؟ اإلقامة تأشيرة على الحصول

 
  يمكن لمصرف عجمان أن يقدم لك معدالت ربح تنافسية

يجعلك مما  أكثر،على وديعة الوكالة لمدة عامين أو 

مؤهالً للتقدم بطلب الحصول على تأشيرة اإلقامة 

 .بشرط الحصول على موافقة الجهات المعنية الذهبية

كما أننا نوفر لك أيضاً خيارات وحلوالً استثمارية جذابة 

 .طموحاتك االستثماريةتالئم متطلباتك و تلبي
 

 

 

 فإننا نقدم للعمالء الراغبين في  ذلك،اإلضافة إلى ب

معدالت ربح مغرية  العقاري،المجال االستثمار في 

 .على منتجات التمويل العقاري

 

 
 استثمار الشروط المطلوبة بفتح وديعة أو  تستوفيندما ع

خطاب سوف نصدر لك  إماراتي،مليون درهم  2بقيمة 

يمكنك تقديمه إلى السلطات  رسمي وديعة / استثمار

  المختصة.

 

http://www.adro.gov.ae/
http://www.gdrfad.gov.ae/
http://www.adro.gov.ae/
http://www.gdrfad.gov.ae/


 
 

  

 

 

 To know more about the required 
documents and the process to apply for 
Golden Visa, please visit  
Abu Dhabi (www.adro.gov.ae)  
Dubai (www.gdrfad.gov.ae) 

6. What are the benefits & Services 
offered along with Wakala Deposit for 
Golden Visa? 

Ajman Bank customer can enjoy host of 
benefits and services specially designed to 
meet customer needs which includes: 

 Competitive profit rates.  

 Pre - Approved B-Right credit card (lien 
to be placed on the credit limit amount 
as per Ajman Bank policy). 

 Ajman Bank deposit account with free 
debit card facility. 

 Deposits are acceptable only in UAE 
dirhams. 

7. How can I apply for Ajman Bank 
Wakala Deposit for Golden Visa? 

 Please contact your Ajman Bank 
relationship manager to place your 
Wakala deposit for Golden Visa & obtain 
the letter from the bank stating the 
current value of your investments 
and/or deposits with Ajman Bank.  

 Once you obtain this letter you can 
contact ADRO or / & GDRFAD for Golden 
Visa application. 

 For more information, you may visit 
following websites  

Abu Dhabi: www.adro.gov.ae   
Dubai: www.gdrfad.gov.ae 

 
 
 
 
 
 
 
 

  لمعرفة المزيد عن المستندات المطلوبة وعن طريقة

 الذهبية،تقديم طلب الحصول على تأشيرة اإلقامة 

 :يرجى زيارة الموقع اإللكتروني

   www.adro.gov.ae أبو ظبي

  www.gdrfad.gov.ae  دبي

 

 هي المزايا والخدمات المقدمة مع وديعة الوكالةما  .6

 الذهبية؟ الخاصة بالتأشيرة

 

 

سيتمتع عمالء مصرف عجمان بالعديد من المزايا والخدمات 

التي صممت بشكل خاص لتلبي احتياجات عمالئنا بالشكل 

 :المثالومنها على سبيل  األمثل،

 تنافسية. ربح ت معدال 

 إصدار بطاقة ائتمان B-Right  ًالموافق عليها مسبقا

حجز مبلغ يساوي الحد االئتماني للبطاقة تماشياً  )مع

 للبطاقات(مع سياسات الحماية 

  للوديعةفتح حساب  ً  .مع إصدار بطاقة خصم مجانا

 تُقبل الودائع بالدرهم اإلماراتي فقط. 

 

 

 

أتقدم بطلب الحصول على وديعة  كيف يمكنني أن .7

 ؟الوكالة لإلقامة الذهبية من مصرف عجمان
 

  نرجوا التواصل مع مدير العالقات الخاص بحسابك

لدى مصرف عجمان إلتمام إجراءات فتح وديعة 

ومن ثم للحصول على التأشيرة الذهبية الوكالة 

الحصول على الخطاب الرسمي الصادر من مصرف 

القيمة الحالية لالستثمارات و/أو عجمان الذي يبين 

 .الودائع الخاصة بك لدى مصرف عجمان

 لخطاب يمكنك التواصل مع فور حصولك على هذا ا

و/أو اإلدارة العامة لإلقامة  للمقيمين يأبو ظبمكتب 

، للتقدم بطلب الحصول على األجانب في دبيوشؤون 

 .تأشيرة اإلقامة الذهبية

 يارة الموقع ، يمكنكم زللمزيد من المعلومات

 :اإللكتروني

 

  www.adro.gov.ae  أبو ظبي

  www.gdrfad.gov.ae  دبي

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adro.gov.ae/
http://www.gdrfad.gov.ae/
http://www.adro.gov.ae/
http://www.gdrfad.gov.ae/
http://www.adro.gov.ae/
http://www.gdrfad.gov.ae/
http://www.adro.gov.ae/
http://www.gdrfad.gov.ae/


 
 

  

 

 

8. What is the fee for a Golden Visa? 
 

 The visa cost is determined by the 
relevant authorities.  
 

 For more details on the charges please 
visit the following websites  
Abu Dhabi: www.adro.gov.ae 
Dubai: www.gdrfad.gov.ae 

 

9. Am I guaranteed a Golden Visa if I go 
through Ajman Bank? 

No. the issuance of a Golden Visa is at the 
sole discretion of Abu Dhabi Residents 
Office (ADRO) & General Directorate of 
Residency and Foreigners Affairs - 
Dubai(GDRFAD).Ajman Bank will just 
facilitate issuance of the letter stating the 
value of your current deposits and/or 
investment, which then can be presented to 
ADRO or GDRFAD for processing your visa 
application. 

10.  Are there any restrictions as to when 
can withdraw my Wakala deposit? 

Customers are required to maintain the 
invested amount for a minimum period of 2 
years from the date of issuance  of the 
Golden Visa 
 
 
 
 

 
 ؟قديم على تأشيرة اإلقامة الذهبيةما هي رسوم الت .8

 

  ات من قبل الجهتكلفة تأشيرة اإلقامة الذهبية يتم تحديد

 المعنية .

 

 يمكنكم زيارة الموقع للمزيد من المعلومات ،

 :اإللكتروني

  www.adro.gov.ae  أبو ظبي

  www.gdrfad.gov.ae  دبي

 

 

 الذهبية،هل يمكنني أن أضمن الحصول على اإلقامة  .9

 عجمان؟من خالل مصرف  تم التقديم عليهافي حال 
 

 تأشيرةلضرورة ، حيث تخضع عملية إصدار ليس باال, 

  مكتب المقيمين في أبوظبي الذهبية لتقديراالقامة 

(ADRO)    واإلدارة العامة لإلقامة وشؤون األجانب في

 (GDRFAD) ي دب

الخطاب الذي  دور مصرف عجمان في إصدارينحصر 

يوضح قيمة ودائعك و / أو استثماراتك الحالية ، والذي 

  يمكنك بعد ذلك تقديمه إلى مكتب المقيمين في أبوظبي

(ADRO)   واإلدارة العامة لإلقامة وشؤون األجانب في

 .لمتابعة طلب التأشيرة الخاص بك (GDRFAD) دبي

 
هل هناك أية قيود متعلقة بتحديد متى يكون بإمكاني  .10

 سحب وديعة الوكالة الخاصة بي ؟
 

يتوجب على العمالء االحتفاظ  بمبلغ االستثمار تحت الوديعة 

لمدة ال تقل عن عامين اعتباراً من تاريخ إصدار تأشيرة 

 اإلقامة الذهبية

 

  

http://www.adro.gov.ae/
http://www.gdrfad.gov.ae/
http://www.adro.gov.ae/
http://www.gdrfad.gov.ae/

