
    

  
     

   

   
   

ی   ه  عا     

  »فرم ضمانت و گواهی کسر از حقوق « 
  

به شماره سریال ........... ................داراي شماره شناسنامه ...................................فرزند......... ...................................آقاي /خریدار خانم - 1

کارمند ............................ .......و به شماره ملی  13......./..../........متولد ............................... صادره از ................................... 

  .................................... به شماره پرسنلی .... ...................................................کارگاه /شرکت/سازمان/وزارت

مدیریت امور مالی محل / هاي منتهی به هفدهم هر ماه از طریق سامانه سبا به ذي حسابی سررسیدبدهی خریدار به صورت ماهیانه و در  - 2

می نماید تا وجه مورد مطالبه اپراتور  مکاريهمدیریت امور مالی با امضاي این ضمانت نامه /خدمت خریدار ارسال شده و ذي حسابی

شرکت تجارت تک پنجره (را از حقوق و مزایاي خریدار کسر نموده و در وجه اپراتور ) شرکت تجارت تک پنجره الکترونیک راهبر(

تک پنجره شرکت تجارت (الکترونیک راهبرواریز نموده و عملیات ثبت مشخصات واریزي را در سامانه سبا جهت آگاهی اپراتور 

  .اعمال نماید) الکترونیک راهبر

شرکت تجارت (مدیریت امور مالی محل خدمت خود وکالت می دهد تا در صورت اعالم بدهی اپراتور / بدینوسیله خریدار به ذي حسابی  - 3

پرداخت )رونیک راهبرشرکت تجارت تک پنجره الکت(از حقوق و مزایاي وي کسر نموده و در وجه اپراتور ) تک پنجره الکترونیک راهبر

  .نماید

  ریال ........................... ..............................................به حروف / ریال ....................................... به عدد خالص دریافتی ماهانه خریدار، مبلغ - 4

  در این اداره.......................................تا تاریخ ه دربنماید در صورتاشتغال به کار نام میهمکاري مدیریت امور مالی تعهد /است و ذي حسابی

............... .................................به عدد ماهیانه تا سقف مبلغ ) شرکت تجارت تک پنجره الکترونیک راهبر(در صورت اعالم بدهی اپراتور 

شرکت تجارت تک (از حقوق و مزایاي وي کسر نموده و در وجه اپراتور  ریال............................. ..................................................حروفبه ریال

........................... .......طی مدت مذکور مبلغ  بلغ بدهکاري کارمند توسط ذي حسابهمچنین سقف م.پرداخت نماید) پنجره الکترونیک راهبر

 .ریال اعالم می گردد

مدیریت /رسیده و ذي حسابی سازمان مرکزي دانشگاه /مرکز آموزش عالی / پردیس می بایست به تایید مدیریت  مشخصات خریدار - 5

جه مورد مطالبه اپراتور می نماید تا در صورت عدم پرداخت بدهی توسط بدهکار اصلی و همکاريامور مالی با امضاي این ضمانت نامه 
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شرکت (با اپراتور تا زمانی که در آن اداره مشغول خدمت می باشد را از مطالبات وي ) شرکت تجارت تک پنجره الکترونیک راهبر(

 .تسویه نماید) تجارت تک پنجره الکترونیک راهبر

  .نسخه تهیه شده که هریک حکم واحد را دارد سهاین ضمانت نامه در  - 6

  

  خریدار

  

  تایید کننده

 مشخصات فردي و امضاي خریدار

  سازمان مرکزي/مرکزآموزش عالی/پردیس

 مدیر امور اداري/اداره رفاه

  ....................................سازمان

  ....................................خانم/آقا

مدیریت امور مالی /ذي حسابی

  ....................................سازمان

  ....................................خانم/آقا

  
  :مشخصات

  :امضامهر و 
    


