Abu Dhabi Basic Plan - Small Investors
Required Documents
1.

License copy

2.

List of employees

3.

Owner roles report

4.

Passport

5.

Visa

6.

Emirates ID

7.

Photograph

8.

Department of Health (DOH) circular 12 declaration

9.

Self-written income declaration

10. Local sponsor Emirates ID & passport copy
11. Investor sample signature
12. Health Insurance Continuity Certificate copy
13. Signed and stamped Application Form and Letter of Acceptance
Notes:

1- For enrolling new members, provide a photograph, Emirates ID copy, and a
digital Health Insurance Continuity Certificate from the previous insurance
company of the policyholder or member.
2- Owner’s role report, not older than one month from issues from the Ministry
of Labour or any authorised typing centre.
3- A list of employees stamped from the Ministry of Labour or an authorised
typing centre not older than one month. Investors with Al Ain residence visa
or company license, a list of employees should be issued from an authorised
typing centre in Al Ain.
4- For enrolling new born babies below the age one, you can submit a birth
certificate if you couldn’t provide an Emirates ID and passport. At the renewal
of the policy if the documents aren’t available yet, you can submit a copy of
the Emirates ID application form.
5- Submit a Department of Health – Abu Dhabi (DOH) declaration form online at
www.damanhealth.ae. By scrolling down towards the end of the main page
the, click on(FAQ’s and Download Forms)<(Download Forms)<(Forms for Abu
Dhabi) <(Declaration form for small investors). The form is valid for one
month and the copy should be signed, stamped, and dated.
6- Self-written Income declaration signed by the investor.
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برنامج أبو ظب األساس – صغار المستثمرين
المستـنــدات المطلـ ــوبــة
 .1صورة من الرخصة
ن ن
العاملي يف المنشأة
 .2كشف بأسماء
 .3تقرير مالك المنشآت
 .4صورة الجواز
 .5صورة االقامة
 .6بطاقة الهوية
 .7صورة شخصية
 .8اقرار التعميم رقم  12الخاص بهيئة الصحة
شخص إلثبات الدخل
 .9إقرار
ي
 .10بطاقة الهوية/الجواز للكفيل المواطن
 .11اعتماد توقيع المستثمر
ن
الصح
التأمي
 .12شهادة الستمرارية
ي
 .13توقيع وختم الشخص المفوض عىل الطلب وخطاب الموافقة
المالحظ ــات:
كي الجدد ،نسخة من الهوية االماراتية والصورة الشخصية ونسخة ر
ر
ن
للمشت ن
التأمي
الكتونية من شهادة استمرارية
-1
ر
ن
التأمي الصحية السابقة لصاحب الوثيقة.
الصح من شكة
ي
 -2تقرير دور المالك من وزارة العمل أو أي من مراكز الطباعة المعتمدة ،حيث يجب ان تكون صالحة لمده شهر من
تاري خ االصدار.
ن
الموظفي صادرة من وزارة العمل أو اي من مراكز الطباعة المعتمدة ،حيث يجب أن تكون صالح لمدة
 -3كشف عن
شهر من تاري خ اصداره.
ن
 -4للمواليد الجدد ر
حت عمر السنة ،يجب توفت شهادة الميالد يف حال عدم استخراج بطاقة الهوية أو جواز السفر.
ن
لحي موعد تجديد وثيقة
وايصال طلب بطاقة الهوية اإلماراتية ن يف حال استمر وضع المولود الجديد عىل ما هو عليه
ن
التامي .
ظت) (DOHمختومة ،ومؤرخة ،وموقعة حيث أنها صالحة لمدة شهر واحد من تاريخها.
 -5إقرار من دائرة الصحة  -أبو ي
ن
ر
ون .www.damanhealth.ae
اإلقرار متوفر عىل الموقع اإللكت ي
يمكنكم الحصول عىل المستند من خالل االنتقال اىل نهاية الصفحة الرئيسية للموقع والذهاب اىل ( FAQ’s and
>)Forms for Abu Dhabi(>)Download Forms(> )Download forms
(( Declaration form for small investors
الشخص الخاص بالمستثمر.
 -6توفت إقرار للدخل
ي
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