استمارة إنتهاء عقد العمل
تاريخ:

/

/

20م

أوال :البيانات الشخصية:
الرقم المدني .............................................. :

االسم األول ........................ :الثاني........................... :الثالث.................... :
القبيلة..............................:

رقم هاتف العامل ....................................................................................................... :

رقم السجل التجاري للمنشاة  ..........................:اس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم المنش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـأة.........................................................:
تاريخ انتهاء العقد ( .............................. : )DD/MM/YYYYتوقيع العامل .............................. :

سبب انتهاء عقد العمل:
 oاستقالة (السبب حسب الموضح
بالمرفق).......................................................................
 oإنهاء عقد العمل (السبب حسب الموضح
بالمرفق)...............................................................
 oعجز (السبب حسب الموضح بالمرفق)...............................................................
 oنقل خدمات (السبب حسب الموضح بالمرفق)...............................................................
 oوفاة (السبب حسب الموضح بالمرفق)...............................................................
 oتصفية المنشأة (السبب حسب الموضح بالمرفق)............................................................

o

دمج المنشأتين (السبب حسب الموضح بالمرفق)...............................................................
مالحظة :يجب إختيار السبب من المرفق وذكره أعاله

ثالثا :اإلقرار بصحة البيانات
أقر أنا صاحب المنشأة بأن جميع البيانات الواردة أعاله صحيحة ومطابقة للواقع وأنني أتحمل كافة المسؤولية في حالة خالف ذلك

ختم وتوقيع صاحب المنشأة:
..................................

رابعا :لالستعمال الرسمي فقط

ختم وتوقيع الوزارة:

................................
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االستقالة
عدم كفاية األجر الشهري والحوافز المادية
تأخر تسليم الرواتب
بعد المسافة بين مقر العمل ومكان اإلقامة الدائمة
عدم تناسب المهام الوظيفية مع التخصص الدراسي  /الخبرة العملية/القدرات والمهارات
عدم وضوح المهام والواجبات الوظيفية
قلة وجود فرص للتدريب والتأهيل
عدم التزام المؤسسة باللوائح التنظيمية
ضعف العالقات والتواصل (عدم االندماج بين الموظفين)
الظروف البيئية والصحية في موقع العمل
معاملة اإلدارة والمسئولين
قلة فرصة الترقي الوظيفي والمالي
تأثير القيم والعادات والتقاليد على االستمرارية في الوظيفة
الرغبة في االنتقال إلى مؤسسات أخرى ذات مميزات أفضل
عدم تناسب طبيعة العمل مع الوضع األسري
وجود عمل إضافي إجباري في أوقات الراحة
وجود فوارق في الجانب المادي بالمؤسسة ألصحاب نفس المؤهل والخبرة
الظروف الصحية
التفرغ لألعمال الخاصة
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إنهاء عقد العمل(فصل)
انتهاء المشروع
كثرة الغياب
التأخير الدائم
عدم الكفاءة

م
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العجز
عجز

م
1

الوفاة
وفاه

م
1

تصفية المنشأة
تصفية المنشأة

م
1

دمج المنشأتين
دمج المنشأتين

م
1

نقل خدمات
نقل خدمات إلى منشأة أخرى

