
:Ref. Noالرقم المرجعي: Date: التاريخ:

Employer’s Details بيانات جهة العمل

:GPSSA Contribution Noرقم االشتراك لدى الهيئة::Employer Nameاسم جهة العمل:

Personal Details - Insured البيانات الشخصية للمؤمن

:Name (as appears in EID)االسم (وفق بطاقة الهوية):

:D.O.Bتاريخ الميالد:

:Mobile Numberرقم الهاتف المتحرك:

:Emirateاإلمارة:

:Emailالبريد االلكتروني:

Marital Status: الحالة االجتماعية:

:Unified Noالرقم الموحد:

:Family Noرقم األسرة:
:Town Noرقم البلدة:

: Family Bookرقم خالصة القيد::Emirates ID Noرقم بطاقة الهوية:

:Family Book Issue Dateتاريخ إصدار خالصة القيد:

تاريخ اكتساب الجنسية
(في حال التجنس):

Date of Acquiring UAE
Nationality (if applicable):

استمارة نهاية خدمة مؤمن عليه - مدني
Insured End of Service Form - Civilian

 Name                  االسم

-1

-2

Emergency Contact Details بيانات األقارب للتواصل

Relationship Mobile Numberصلة القرابة   رقم الهاتف المتحرك  

Insured Employment Details البيانات الوظيفية للمؤمن عليه

:Employment Noالرقم الوظيفي:

:Employment Dateتاريخ التعيين:

:Contribution Commencement Dateتاريخ بدء االشتراك:

:Last Working Day Dateتاريخ آخر يوم عمل:

جهة العمل السابقة:
(في حال النقل)

Previous Employer:
(in case of transfer)

:End of Service Reasonسبب انتهاء الخدمة:

:End of Service Dateتاريخ انتهاء الخدمة:

:Non-working daysأيام االنقطاع:

Financial Details البيانات المالية

Total Salary

Basic Salary

Cost-of-Living
Allowance:
Children Social
Allowance:

UAE National
Allowance:
Supplementary
Allowance 

Other Allowances

Salary of Subscription
Calculation

Salary Breakdown (AED) Deductionsمفردات الراتب (درهم إماراتي)    االستقطاعات    

الراتب اإلجمالي

الراتب األساسي

عالوة غالء المعيشة

العالوة االجتماعية لألبناء

العالوة االجتماعية للمواطن

العالوة التكميلية

عالوات أخرى

راتب حساب االشتراك

البنك الذي ستحول إليه المستحقات
التأمينية

Bank that end of service benefit
will be transferred

.IBAN Noرقم الحساب البنكي الدولي

Deduction Reason - القيمة بالدرهم - سبب االستقطاع Amount (AED)

Bank Account Details                     تفاصيل الحساب البنكي

.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.



Required Documents المستندات المطلوبة

طائلة  تحت  عليه  وبالمؤمن  به  الخاصة  البيانات  تعبئة  عن  مسؤوًال  العمل  صاحب  يكون   -1
والتأمينات  للمعاشات  (7) لسنة 1999  رقم  االتحادي  القانون  (59) من  المادة  تطبيق نص 

االجتماعية وتعديالته, في حال تعمد إعطاء معلومات غير صحيحة.
لتمكين  الخدمة  نهاية  لملف  المطلوبة  المستندات  بأصل  باالحتفاظ  العمل  يلتزم صاحب   -2

مفتشي الهيئة من اإلطالع عليها والتحقق منها في أي وقت .

3- ال يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ الواجبة األداء لصاحب المعاش أو للمستحقين 
إال لدين نفقة أو لدين جهة عمل.

4- ُيَزّود المؤمن عليه بنسخة من هذه االستمارة بعد اعتمادها من جهة العمل وتوقيعها من 
المؤمن عليه.

تاريخ استالمها لهذه االستمارة  الهيئة خالل 14 يوم عمل من  5- تبدأ إجراءات الصرف لدى 
موقعة ومعتمدة ومستكملة للوثائق والمستندات المطلوبة لتسوية حقوق المؤمن عليه.

6- إن اعتماد هذه النموذج من قبل الهيئة هو شرط لصرف المستحقات من الهيئة.

دعوى  تسمع  ال  عنه الستالمه  المستحقون  أو  صاحبه  يتقدم  ال  مكافأة  أو  معاش  كل   -7
المطالبة به بانقضاء عشر سنوات من تاريخ االستحقاق أو من تاريخ آخر صرف للمعاش حسب 

المادة (57) من القانون.

8- يلتزم صاحب المعاش بإخطار الهيئة في حال التحاقه بالعمل لدى أي جهة بالدولة.

9- يحق لصاحب المعاش الجمع بين المعاش من الهيئة والراتب إذا كانت مدة اشتراكه لدى 
الهيئة 25 سنة فأكثر واستحق عنها معاشًا تقاعديًا وعمل خاللها لدى جهة حكومية حسب 

المادة (36) من القانون.

1- The employer is responsible of filling up its details and the details of the 
insured, subjected to Artical (59) of the Federal Law No. (7) of 1999,as 
amended, in case of intentionally submiting unture data.
2- The employer shall keep true copies of the documents required for the End 
of Service File.

3- No deduction may be made on the amounts payable to the pensioner or 
the beneficiaries except for a debt of an employer or a debt of alimony.

4- Provide the insured with a copy of this form after obtaining all necessary 
approvals and signed from insured.

5- The payment settlement procedure commences by GPSSA within 14 
working days after receiving this form approved and signed by the concerned 
parties with the complete attachments.
6- GPSSA’s attestation to this form is obligatory for the disbursement of the 
insured’s dues
7- No claim shall be heard with regards to any pension salary or end of 
service benefit whose owner or beneficiary does not claim it after elapse of 
10 years from the due date of the case or from the date of the last payment 
of the pension, as highlighted in Article (57) of the Law.
8- The pensioner shall notifiy GPSSA in the event of his/her joining the work 
with any entitiy in the country.
9- If the pensioner had spent in the Governmental work for which he is 
entitled to a pension 25 years or more, he/she may combine between such 
pension and any salary paid thereto from any entity in the country in a 
periodical manner, as highlighted in Article (36) of the Law.

لغايات تسوية حقوق المؤمن عليهم تلتزم جهة العمل بموافاة الهيئة بنسخة إلكترونية من 
الوثائق المبينة أدناه:

1- بطاقة هوية المؤمن عليه وأفراد أسرته.
2- خالصة القيد.

3- في حال التجنس أو عدم وجود خالصة قيد عند التعيين، رسالة من وزارة الداخلية تبين تاريخ 
اكتساب الجنسية.

4- اإلجراء المالي لنهاية الخدمة.
5- قرار إنهاء الخدمة.

6-  قرار اللجنة الطبية المختصة إلثبات حاالت العجز الطبي أو عدم اللياقة الصحية (إن وجد).

7-  نموذج مالي لضم مدة الخدمة السابقة (إن وجد).
8- في حالة وفاة المؤمن عليه، يتم موافاة الهيئة بشهادة الوفاة وإبالغ الورثة بمراجعة الهيئة.

 .(IBAN) 9- شهادة من البنك برقم الحساب البنكي الدولي
10- استمارة نهاية خدمة مؤمن عليه مختومة وموقعة.

11- طلب االستقالة (في حالة االستقالة).

To conclude the settlement of the insured’s benefits, the employer shall 
provide GPSSA with electronic copies of the following required documents: 

1- Emirates ID copies of the insured and his/her family members.
2- Family book.
3- Letter from the Ministry of Interior specifying the date of acquiring the UAE 
nationality, in case of emiratization or the absence of the family book upon 
employement.
4- End of service financial procedure.
5- End of service decree.
6- Decree of the relevant medical committee that confirms disability or 
unfitness for service (if applicable).
7- Financial form for the previously added service periods (if applicable).
8- In case of the insured’s death, the employer shall provide GPSSA with 
death certificate and inform his/her inheritors to contact GPSSA.
9- Certificate from the bank including account and (IBAN) details.
10- Approved and signed insured end of service form.
11- Resignation Applection form (in case of resignation)

Remarks مالحظات

.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.

Acknowledgement إقرار

:I acknowledge as an insured thatأقر أنا المؤمن عليه بما يلي:

إنني أتقاضى راتب من جهة عمل أخرى. 
إنني أتقاضى معاشًا آخر.

إنني قمت بضم مدة الخدمة السابقة.

إن البيانات الواردة بهذه االستمارة صحيحة ومكتملة.

I get paid a salary from another employer.

هل ترغب للعودة للعمل في المستقبل.

.Are you interested to work in the voluntary fieldهل ترغب في العمل في المجال التطوعي.

.Are you interested to receive training coursesهل ترغب في الحصول على دورات تدريبية.

I get paid another pension salary.
I have added my previous service period.

All of the information included in this form
is true and complete.

Are you interested to return back to work in
the future.

:Dateالتاريخ:

ختم جهة العمل
Employer Stamp

اعتماد صاحب العمل
Employer Approval

اعتماد شؤون الموظفين في جهة العمل
HR Approval - Employer

اعتماد المؤمن عليه
Insured Approval

Yes - نعمNo - ال
Yes - نعمNo - ال

Yes - نعمNo - ال

Yes - نعمNo - ال

Yes - نعمNo - ال

Yes - نعمNo - ال
Yes - نعمNo - ال
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