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Government of Sharjah (بالغ هروب) طلب تعميم

Absconding Employee - Application Form

Date

Absconding without advertisement

Company name

Absconding with advertisement

التاريخ

تعميم مع إعالن بالجريدة

اسم الشركة

Company immigration card#

Full name

Passport #

Expiry date

Nationality

Residence Visa #

Designation

Contact

ID card # 20 رقم بطاقة العمل

االسم الكامل

رقم جواز السفر

تاريخ االنتهاء

الجنسية

رقم التأشيرة

المهنة

رقم الهاتف

رقم بطاقة المنشأة للشركة

تعميم مع إعالن بالجريدة

Declaration
We the undersigned hereby confirm, declare that the above named at the time of this 
application is not within the approved leave period and we have strong reasons & proof 
that he/she is absent (absconding) from the work/work site without notice or legal 
reason. In the event of any discrepancy; and/or incorrectness of the furnished 
information or if it appears any day that the statement above was false, the company 
shall be liable to pay AED.100/-per absconded day. Further, if SAIF-Zone may act upon 
this application, we shall at all times indemnify SAIF-Zone against any consequences of 
this application and the undersigned and the company shall be jointly and severally liable 
as per Local & Federal Rules and without any prejudice to the rights and remedies of 
SAIFZoneincluding compensation.
We hereby undertake to provide the ticket and any other expense to deport the 
employee.

تعهد وإقرار

عن  تغيب  قد  أعاله  بياناته  المذكور  بأن  أدناه  الموقعين  نحن  نتعهد  و  نقر  بهذا 
العمل في الشركة بدون إشعار مسبق أو سبب قانوني. و نحن مسؤولين في حال 
الشركة مسؤلة و ملزمة بدفع  البالغ هذا خاطئ، و تكون  بأن  أي وقت  تبين لكم 
مبلغ 100 درهم عن كل يوم تعميم، و نقر بأن هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة 

الحق الكامل في اتخاذ ا¬جراءات القانونية و مطالبة الشركة بأية تعويضات.

نتعهد بتأمين تذكرة سفر المكفول وتحمل أيه نفقات يفرضها القانون عن القبض 
على المكفول. 

Authorized signatury & company stampتوقيع وختم الشركة

For SAIF ZONE use only
No objection from Legal department

For official use only لالستعمال الرسمي فقط

Checked by

Front desk

Back desk

Signature Date Remarks

Signature verified & no liability outstanding



Requirements : 

1. Absconding application form to be typed stamped  & signed by the 
authorized signatory. 

2. Prior approval from Legal Department in SAIF-Zone. 

3. Two passport size photographs with white background. 

4. Original Passport if the person is inside the country 

OR

Details from the Immigration Department if the person is out of the 
country. 

5. Clear passport photocopy with Residence Visa page - 1 No. 

6. Salary statement for last 6 months. 

7. Original deposit sticker of AED 1,500/- with Abu Dhabi Islamic Bank in 
Sharjah Immigration-Visa Section. 

8. Valid Trade License copy. 

9. Copy of Company Immigration Card – 1 No.

10. Processing fee. 

Note : Absconder advertisement will appear in AL Khaleej (Arabic) & 
 Gulf Newspaper (English) 

1 ـ طلب التعميم مطبوع و مختوم و موقع من قبل المخول بالتوقيع بالشركة.

2 ـ أخذ موافقة مسيقة من القسم القانوني بالهيئة.

3 ـ عدد الصور (2) شخصية حديثة مع خلفية بيضاء.

4 ـ جواز السفر ا�صلي (في حالة وجود الشخص داخل الدولة)

يتوجب تسليم جواز السفر ا�صلي

أما 

التأشيرة   / الدولة يتوجب تقديم تقرير مفصل بتفاصيل ا�قامة  في حالة وجود الشخص داخل 
من قبل إدارة الجنسية وا�قامة بالشارقة.

5 ـ صورة واضحة من جواز سفر الشخص.

6 ـ كشف حساب براتب الموظف ¢خر ستة أشهر.

�بوظبي  مصرف  لدى  دفعه  بعد  درهم   1500 بقيمة  للتعميم  البنكي  الضمان  إيصال  تقديم  ـ   7
ا�سالمي فرع قسم الهجرة والجوازات بالشارقة.

8 ـ صورة من الرخصة التجارية سارية.

9 ـ صورة عن بطاقة المنشأة للشركة.

10 ـ دفع الرسوم المقررة.

مالحظة

يتم االعالن باللغة العربية في جريدة الخليج و باللغة االنجليزية في الجلف نيوز.

المستندات المطلوبة:
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