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Government of Sharjah 

Declaration إقــــرار 

Date:       التـاريـخ 

Company Name:  اســـم الشـركـة:  

 

Subject: Abstaining   صورة 
Photos   الموضوع : انقطاع موظف عن عمله 

Employee:  :المـوظف 

Identity card no:  :رقم بطاقة العمل 

Position:  :الـوظيفـة 

Contact no:  :رقـم الهـاتف 

   
We refer to the above subject and the name of above mentioned 
employee to be including in black list (Abstaining), we herby confirm the 
following:  

 إشارة إلى الموضوع أعاله، نود إفادتكم بأن الموظف المذكور أعاله قد:

1) The said employee is absent of duty for more than 7 (consecutive) 

days without reason as of_____________________________  

2) The employee is not known where about. 

3) The employee has received his salaries till _________________ 

 

 أيام متواصلة بدون إذن وذلك منذ تاريخ 7تغيب عن عمله أكثر من  )1

   وحتى هذه الرسالة._________________________

 ال نعلم مكان الموظف المذكور . )2

 __________________لقد استلم الموظف المذكور رواتبه حتى تاريخ  )3

 
You are requested to approve action of abstaining the employee subject to 
his non-reasonable absence. 

We understand that the abstaining acting shall be taken by immigration 
authorities and the employee will suffer a lot of inconvenience due to this 
request, however, we shall not pear the result. 

Moreover we are aware that the concerned authority shall impose 
penalties on the company if the above statement may prove to be false. 

 

 لذلك نرجو الموافقة على التعميم بانقطاع الموظف المذكور بدون سبب قانوني.

ونحن ندرك بأن التعميم المطلوب يتم من قبل إدارة الجنسية واإلقامة، وأن الموظف 
سيعاني كثيرا جراء هذا الطلب. ورغم ذلك فإننا نتعهد بعدم المطالبة بإلغاء هذا 

 التعميم مستقبال ونتحمل نتائج ذلك.

وفوق ذلك ندرك بأن السلطات المختصة ستفرض مخالفات على الشركة إذا تبين 
 عدم صحة المعلومات المذكورة أعاله.

 

Thanking your co-operation, شاكرين لكم حسن تعاونكم 

  
Authorized Signatory & Company Stamp    التوقيع المعتمـد وختـم الشـركـة 
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