
 إقرار باستلام مستحقات مالية

பாக்கி நிலுவைத் ததாவகவைப் 

தபற்றதற்கான உறுதிப் பத்திரம் 

 

……………………………………………………………..............….. 

எனும் பெயரில் ………………………………... Civil ID எண் 

ப ொண்ட நொன், 

…………………………………………………………….… எனும் 

 ம்பெனி-நிறுவனத்தில் ெணி புரிந்து 

வந்ததன். எனது த ொெ்பு எண் ……………………….. 

ஆகும். 

தமற் ண்ட நிறுவனத்தில் நொன் 

ெணியொற்றிய     /     /20      முதல்     /     /20    

வரர என ்கு தேர தவண்டிய ெொ ்கி 

நிலுரவத ்பதொர  அரனத்ரதயும் பெற்று ் 

ப ொண்தடன். 

எனது ெொ ்கி நிலுரவ ள் அரனத்ரதயும் 

பெற்று ்ப ொண்டதற்கு ஆதொரமொ , இந்தெ் 

ெத்திரத்தில் ர பயொெ்ெமிட்டதன் மூலம் 

ேட்டெ்பூரவ்மொ  இதரன ஒெ்பு ் 

ப ொள்கின்தறன் எனவும் உறுதி 

கூறுகின்தறன். 

 

ஓப்புக்தகாண்டைர்\ 

தபைர ்\ 

வகதைாப்பம் \ 

Civil ID  எண் \ 

கட்வட விரல் பதிவு \ 

தததி \ 

 

முதலாளி/வகதைாப்பமிடும் 

அதிகாரம் தபற்றைரின் உறுதிப் 

பத்திரம் 
 

……………………………………………………………….. எனும் 

பெயரில் ……………………………….. Civil ID எண் 

ப ொண்ட நொன் 

……………………………………………..எனும் த ொெ்பு 

எண்ணு ்குரிய ர பயொெ்ெமிடும் அதி ொரம் 

பெற்றவன் ஆதவன். 

 

இது பதொடரெ்ொன உறுதிெ் ெத்திரத்து ்குரிய 

விவரங் ள் அரனத்தும் ேரியொனரவதய 

என்றும், அதில் கூறெ்ெடட் விவரங் ள் 

அரனத்து ்கும் ேட்ட ரீதியொ வும் பெொறுெ்பு 

ஏற்கின்தறன் எனவும் இதன் மூலம் உறுதி 

கூறுகின்தறன். 

 

 

ஓப்புக்தகாண்டைர்\ 

தபைர ்\ 

வகதைாப்பம் \ 

Civil ID எண் \ 

தததி \ 

 
  ...................... ....................... ..... .. / العامل أنا  أقرر 

 / ي
كة، وكنت أعمل لدى    ......................   رقم مدن   / شر

،  ........ ...............................................  مؤسسة / 
ي قد استلمت كافة ،  ملف رقم/ .......................... 

بأنن 
كة/ المؤسسة  ة عملي بالشر ي المالية عن فتر

مستحقانر
ة من .../..  حنر  20... . / . المذكورة، وذلك عن الفتر

وأتحمل كامل المسئولية القانونية عن  20. . ./.. . .../. 
صحة ما ورد بهذا اإلقرار، ويعد توقيعي عليه بمثابة 
ة المشار  ي المالية عن الفتر

مخالصة نهائية عن مستحقانر
 إليها باإلقرار .  

ي بذلك،
 وهذا إقرار من 

 

 المقر بما فيه/ 
 االسم/ 
 التوقيع/ 

 / ي
 الرقم المدن 
 البصمة/ 

 
 
 
 
 
 

 التاري    خ/ 
 

 قرار صاحب العمل/ المفوض بالتوقيعإ

 
قم ............................ ر ..........................  أقر أنا / 

 ............................... / ي
المفوض بالتوقيع عن  مدن 

كة ، ملف .......... مؤسسة ................................ / شر
رقم/ ..........................بصحة البيانات الواردة بهذا 
اإلقرار، وأتحمل المسئولية القانونية عن صحة ما ورد به 

 من بيانات. 
ي بذلك،

 وهذا إقرار من 
 

 /المقر بما فيه
 االسم/ 
 التوقيع/ 

 / ي
 الرقم المدن 


