
** يعتبر هذا النموذج الغيًا في حال أي شطب أو تغيير بعد الطباعة. This form is considered void in case of any scratch or change after printing.

نموذج بدء خدمة
Service Start-Up Form

Current Employer Details

:.Contribution Noرقم االشتراك:

:.Emirate:Phone Noاإلمارة: الهاتف:
Email: البريد اإللكتروني:

:.Emirates ID Noرقم الهوية:

:Nameاالسم:

بيانات صاحب العمل الحالي 

Previous Employer Details

:Transfer date (if any)تاريخ النقل (إن وجد):

:Name (if any)االسم (إن وجد):

بيانات صاحب العمل السابق 

Basic
Salary

الراتب
االساسي

Others
أخرى

Housing
Allowance

عالوة
Cost ofالسكن

Living
Allowance

عالوة غالء
المعيشة

Children
Allowance

عالوة 
األبناء

Citizen
Allowance

عالوة
مواطن

Social
Allowance

العالوة
االجتماعية

Salary of Subscription Calculation (According to the Employment Contract)

إجمالي راتب 
حساب االشتراك
Total Salary of 
Subscription
Calculation

إجمالي
الراتب
Total

Salary

راتب حساب االشتراك (حسب عقد العمل):

نسبة العجز:تاريخ العجز:

:Disability Statement, if anyبيان اإلعاقة إن وجد:

بيان العجز إن وجد:

Disability Rate: Disability Date:

:Disability Rateنسبة اإلعاقة:تاريخ اإلعاقة:

Entity Name:

YesNoDo you Receive a Monthly Pension from any Party in the Country?

Disability History:

Statement of Disability, if any:

هل تتقاضى معاش شهري من أي جهة في الدولة؟

اسم الجهة:

النعم 

الجهة:

التخصص:

عنوان اإلقامة:

الهاتف:

Gender: Female Male

Family Book No.:

How to acquire citizenship:

Date of obtaining citizenship:

آخـر مؤهل علمي:

الجنس:

رقم خالصة القيد:

كيفية اكتساب الجنسية:

تاريخ الحصول على الجنسية:

:D.O.Bتاريخ الميالد:

Entity:

Specialization:

Residence Address:

Phone No.:

Most Recent Academic Qualification:

No. of Children:
Marital Status:

No. of Wives: عدد الزوجات:
عدد األبناء:

Male

Female

ذكــور

إنــاث

Specialization:

الحالة االجتماعية:

آخر مؤهل علمي للزوج أو الزوجة:

التخصص:

اسم صاحب العمل للزوج أو الزوجة:

Last Academic Qualification of the husband or Wife:

Employer name of the husband or wife:

رقم التوظيف لدى صاحب العملتاريخ بدء الراتب تاريخ بدء االشتراك الوظيفة تاريخ االلتحاق بالعمل

Insured Details

:Insurance Numberالرقم التأميني:

Employer's employment No. Subscription start date Occupation Salary start date Joining date

:Nameاالسم:

البيانات الشخصية للمؤمن عليه:  

أنثىذكر



.This form is considered void in case of any scratch or change after printing ** يعتبر هذا النموذج الغيًا في حال أي شطب أو تغيير بعد الطباعة.

We certify that the information included in this notice is correct and complete نقر بأن البيانات المدونة في هذا اإلشعار صحيحة وكاملة

توقيع المؤمن عليه:توقيع المسؤول: Signature of Official:Insured's Signature:

ختم

التاريخ:التاريخ: Date:Date:

Endorsementإقرار

Stamp

Instructions for Editing this Form

•   تحرر هذه االستمارة من أصل وصورتين بشكل واضح ودون كشط أو شطب على أن تكون 
مطبوعة وتوافى بها الهيئة خالل ثالثين يوم من تاريخ التعيين.

•   يحرر الرقم التأميني بمعرفة الهيئة.
•   يحرر بيان الراتب األساسي والعالوات الشهرية على حسب إجراء التعيين أو عقد العمل، أما 
بالنسبة لبدل السكن فيقدر بقيمة البدل المحدد لدرجته سنويًا  ويقسم على عدد شهور 

السنة.
•  يرفق بهذا النموذج مايلي:

1.  صورة معتمدة من خالصة القيد موضح بها تاريخ التجنس إن وجد.
2.  إجراء التعيين في القطاع الحكومي، أو صورة من عقد العمل موثق من الجهة المختصة 

بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص.
3.  شهادة باللياقة الصحية في تاريخ االشتراك في الهيئة صادرة من دور العالج الحكومية 

أو تكون مصدقة منها.
4.  صورة من جواز السفر.

5.  صورة من شهادة الميالد.
6. صورة من الهوية اإلماراتية

•  This form is written out of the original and two copies clearly and without 
abrasion or cross out, provided that it is printed and submitted to the 
Authority within thirty days from the date of appointment.

•  The insurance number is issued by the authority.
•  A statement of the basic salary and monthly allowances is issued 

according to the appointment procedure or the work contract. As for the 
housing allowance, it is estimated at the value of the allowance specified 
for its grade annually and divided by the number of months of the year.

•  Attached to this form are the following:
1. A certified copy of the family book indicating the date of naturalization, 

if any.
2. The appointment procedure in the government sector, or a copy of the 

work contract authenticated by the competent authority for workers in 
the private sector.

3. A certificate of health fitness on the date of participation in the 
Authority, issued by or attested by governmental treatment houses.

4. A copy of the passport.
5. A copy of the birth certificate.
6. A copy of Emirates ID.

إرشـادات تحـرير هـذه االستمـارة
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