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 1222لسنة  11أوال : قانون العمل الصادر بالقانون رقم 

 
ال يجوز فصل العامل إال إذا ارتكب خطأ جسيما ، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم :62مادة 

   : االتيةالحاالت 
1 - ...................................................................... 
2 - ................................................................. 
او اكثر من عشرين يوما متقطعة خالل السنة الواحدة إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع  - 4

ان يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصي عليه بعلم ، علي  متتاليةاكثر من عشرة ايام 
وبعد غيابه خمسة ، به عشرة ايام في الحالة االولي االوصول من صاحب العمل للعامل بعد غي

 ايام في الحالة الثانية .
 إذا ثبت ان العامل افشي اسرار................................. - 5
 
 

 ثانيا : الالئحة التنفيذية لقانون التأمينات االجتماعية والمعاشات 
 1211لسنة  1322جلس الوزراء رقم الصادرة بقرار رئيس م

 
 ( :121مـادة )
موضًحا بها أسباب إنهاء الخدمة  باستمارة نهاية الخدمةعلى صاحب العمل موافاة الهيئة  

على أن تكون موقعة منه ومن العامل ، وفى حالة امتناع العامل عن التوقيع على هذه االستمارة 
 فعلى صاحب العمل أن يوضح بها أسباب هذا االمتناع . 

وإذا أثبت صاحب العمل فى استمارة نهاية الخدمة أن انتهاء خدمة العامل يرجع إلى أحد  
 : اآلتية األسباب
1- .................................... 
2- ........................................ 
غيابه دون سبب أكثر من المدة التى تنـص عليها قوانين ولوائـح التوظـف أو العمل  -6

  بحسب األحوال .
 عدم قيامه بتأدية التزامات العمل ........................... -7

امل على سبب انتهاء الخدمة صراحة على االستمارة سالفة الذكر أو بشكوى واعترض الع
مقدمة للهيئة أو أبدى اعتراضه ضمًنا بامتناعه عن التوقيع على هذه االستمارة ، فإنه يتعين على 

الهيئة إرسال أوراق النزاع المشار إليها فى اليوم التالى لوصولها إلى مكتب العمل الواقع فى 
 العمل على أن تسلم إليه باليددائرته محل 

 أو بالبريد المسجل المستعجل حسب األحوال . 
ويصدر قرار من رئيس الهيئة بالتنسيق مع وزير القوى العاملة باإلجراءات التى تتبع عند قيام 
نزاع بين العامل وبين صاحب العمل على سبب انتهاء الخدمة ، وإجراءات نظر مكتب العمل 

 رأيه فيه لهذا النزاع وإبداء
 
 
 

 هيئة القومية للتأمين االجتماعي الثالثا : رسالة رئيس 
 1211/  11/  6بتاريخ 
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 6الذى يسجل فى استمارة نهاية الخدمة تاريخ رابعا : 

 
، وإنذاره كتابيا  السنة الواحدةالغياب اكثر من عشرين يوما متقطعة خالل  – 1       

 :بخطاب موصي عليه بعلم الوصول بعد غيابه عشرة ايام 
  .العشرين من مدة الغياب اليوم                 

 
الغياب اكثر من عشرة ايام متتالية ، وإنذاره كتابيا بخطاب موصي عليه بعلم  - 1 

 الوصول بعد غيابه خمسة ايام :
 .اليوم السابق على بداية مدة الغياب                 

 
                                                            


