
السید/…………

بخصوص العقد الذي تم توقیعھ معكم بتاریخ …/…/…… من أجل العمل في الشركة یؤسفنا
أن نبلغكم بانعدام رغبتنا في تجدید العقد مرة أخرى.

مع خالص التقدیر لجمیع المجھودات والخدمات العدیدة التي ساھمتم بتقدیمھا للمؤسسة طوال
فترة العمل السابقة، لذلك نتقدم لكم بخالص االمتنان والشكر والعرفان وبذلك نتمنى لكم العدید

من النجاحات في القادم بمشیئة هللا تعالى.

یرجى التوجھ إلدارة الموارد البشریة من أجل استكمال باقى اإلجراءات والحصول على باقى
الحقوق الخاصة بكم التي ینص علیھا العقد.

مع أطیب التمنیات بالتوفیق والنجاح الدائم.

االسم  / ………
التاریخ  / ……..

اإلمضاء / ………..



أنھ في تاریخ /…………               الموافق لیوم /……..

تم عقد إتفاق بین كل من :
اسم الشركة / ……………

اسم الموظف / …………

حیث أنھ تم التوصل إلتفاق بین كال الطرفین: ……………. / ………….. بأنھم قد
أقروا رغبتھم في إنھاء العقد السابق  المبرم فیما بینھم والذي كان ینص ویحتوي على /

…………

وھذا بمثابة إقرار أن الموظف قد حصل على جمیع مستحقاتھ وھي / …………..
ولكن في حال عدم حصول الموظف على مستحقاتھ طبقا لقرار الشركة الذي كان ینص على/
……………………………………………………………………………

أن ھذا الموظف /………… لدیھ مستحقات مالیة قدرھا ……….. وأن ھذه المستحقات
سوف یتم سدادھا للموظف خالل الفترة ما بین …… وحتى ……..

وھذا العقد قائم على رغبة من كال الطرفین دون وجود أي من أنواع اإلجبار القائمة على أي
من الطرفین .

تاریخ التوقیع /………توقیع الموظف / ………..
تاریخ التوقیع /………توقیع الشركة / ………..



السید األستاذ / ……………..

نحیط سیادتكم علماً بأنھ قد تم اتخاذ قرار بعدم رغبتناً في إستكمال العمل معكم وھذا بسبب
اكتشاف عدة أخطاء في المعلومات الشخصیة الخاصة بكم، وكذلك مجموعة من األخطاء

الموجودة في عدد من األوراق التي سبق وتم تقدیمھا لنا في تاریخ /……………..

وھذه البیانات تتمثل في التالي / ……………………………………….
..…………………………………………………………………

..……………………………

وبناًء على ما سبق، فقد تم اتخاذ قرار من قبل اإلدارة العلیا بالمؤسسة بإنھاء عملك معناً في
المؤسسة وھذا بموجب المادة التي ینص علیھا قانون العمل  التي تحمل رقم (....)

وھذا بدایًة من تاریخ / …………

ولذلك یجب التوجھ سریعاً إلى القسم المختص بالموارد البشریة في المؤسسة حتى یتم استكمال
باقي اإلجراءات الخاصة بإنھاء العقد وتسلیم باقي المستحقات الخاصة بالموظف المذكور أعاله

وھذا مع كامل التقدیر والشكر لجمیع المجھودات التي قُدمت في فترة التجربة السابقة، مع
كامل التمنیات بالنجاح القادم.

اسم الموظف / ………
اسم الشركة /  ………..



األستاذ /…………..        إنھ في تاریخ / … -.....- ………

یؤسفنا أن نخبركم أنھ قد تم إتخاذ قرار بإنھاء عملكم مع شركة / ……….. وأن ھذا القرار
سوف یتم تنفیذه بدایًة من تاریخ/ ..-..-...... وھذا القرار قد تم اتخاذه بسبب مجموعة من

األسباب سوف یتم شرحھا في القادم:

ارتفاع الخسائر المالیة التي أدت إلى حدوث وتفاقم األزمة االقتصادیة مما دفعنا التخاذ قرار
القرار.بذلكوالحزناألسفكاملمع%20بمعدلالعمالةبتخفیضالقیاموھوصعب

وبناًء علیھ نخبركم بأنكم سوف تتلقون راتبكم األخیر إلى جانب القیمة المتبقیة لكم من حصیلة
اإلجازات السابقة، وكذلك مبلغ مالي تعویضي عن الضرر الذي سوف یلحق بكم وقدره /

……… وھذا یعتبر بمثابة مكافأة نھایة الخدمة ولكن حتى یتم الحصول على ھذا المبلغ یجب
التنازل عن كافة الحقوق المنصوص علیھا في العقد الوظیفي السابق.

مع التأكید على أن ھذا العقد كان ینص على أن الموظف مسؤول مسؤولیة كاملة تمنعھ من أن
یقوم بإفشاء أي من أسرار العمل وإال قد یعرض نفسھ للمساءلة القانونیة .

تفضلوا بالتوجھ إلدارة الموارد البشریة من أجل إستكمال باقي اإلجراءات والحصول على
كافة المستحقات.

مع أطیب التمنیات بالنجاح والتوفیق

مسؤول اإلدارة البشریة / ……..
اسم الموظف /…….


