
 نموذج و صيغة عقد عمل سائق خاص بالسعودية

 
 نطشف االٔل : ,,,,,,,,,,,,,,, تانًًهكح انعشتٛح انسعٕدٚح ًٔٚثهٓا انسٛذ/ ............ا

 
 جٕاص سفش سقى -... .. انجُسٛح  -سائق  -: ..............  انثاَٙانطشف 

 

 -عهٗ انثُٕد انرانٛح : ٔانرشاػٙذفا  اذفق انطشفاٌ ًْٔا فٗ كايم االْهٛح انششعٛح ٔانقإََٛح ٔتعذ اال
 

 1241و انًٕافق / /  4112انٗ يقش انعًم تراسٚخ / /  انثاَٙيذج انعقذ سُراٌ اترذاء يٍ ٔطٕل انطشف  -1
انعًم نذٖ انطشف االٔل ٔٚجذد ْزا انعقذ ذهقائٛا يا نى ٚخطش احذ  انثاَْٙجشٚح ْٕٔ ذاسٚخ يثاششج انطشف 

 فٗ ذجذٚذ انعقذ قثم اَرٓاء يذذّ تشٓشٍٚ عهٗ االقم . سغثرّانطشفٍٛ االخش تعذو 
 

انرٗ يٍ خالنٓا ٚحق  ذعرثش فرشج انثالثح اشٓش االٔنٗ يٍ تذاٚح انعقذ فرشج ذجشٚثٛح نهطشف انثاَٗ ٔ -4

 نهعًم .ّ ارا ٔجذ عذو طالحٛر انثاَٙنهطشف االٔل فسخ انعقذ يع انطشف 
 

ذ ذقشٚشا ؽثٛا يعرًذا يٍ جّٓ سسًٛح ٚثثد خهٕج يٍ اٌ ٚقذو قثم ذٕقٛع انعق ٙعهٗ انطشف انثاَ -4
نهًًهكح نهفحض انطثٗ فارا اذؼح ٔجٕد عاْح أ يشع يضيٍ  قذٔيّعُذ  ٙااليشاع ٔ ٚخؼع انطشف انثاَ

 أ يا ًُٚع يٍ يُحح اقايح َظايٛح نهطشف االٔل انحق فٗ فسخ انعقذ ٔعذو ذعٕٚغ انطشف انثاَٗ .

 
 ّنرٕجٛٓاخ انظادسج انٛح يٍ انطشف االٔل نهقثاو تٕاجثاخ انعًم انًٕكهح نٚهرضو انطشف انثاَٗ ترُفٛض ا -2

انًطهٕب ٔانًسرٕٖ انًرعاسف عهٛح يٍ انجٕدج ٔحسٍ االداء ٔٚحشص عهٗ يظهحح انطشف  ّعهٗ انٕج
ٕثائق أ يعهٕياخ ٔاحرشاو انقٛى انذُٚٛح ٔانعاداخ نيٍ يعذاخ ّ ظح عهٗ يا ٚكٌٕ تعٓذذاالٔل ٔانًحاف

 انسائذج فٗ انثالد . ٔانرقانٛذ
 

..................لاير  ِٚسرحق انطشف انثاَٗ يقاتم االنرضاياخ انًحذدج تٓزا انعقذ اجشا شٓشٚا يقذاس -1

 سعٕد٘
 

ٚؤيٍ انطشف االٔل ٔٚرحًم ذكانٛف عًهٛاخ انحظٕل عهٗ االقايح انُظايٛح ٔسخض انعًم نهطشف انثاَٗ  -6
. 

 

 نّ فٙ َظاو انعًم. انسعٕدٚح انعشتٛح انًًهكحفٙ  انًرثعح األَظًحٚذفع ذايٍٛ ؽثٙ حسة -7
 

ذكٌٕ اٚاو انعًم سرح اٚاو اسثٕعٛا ٚهٛٓا ٕٚو ٔاحذ نهشاحح ٚحذدج انطشف االٔل حسة ظشٔف ٔؽثٛعح  -8
انعًم عهٗ اال ذضٚذ ساعاخ انعًم ٕٚيٛا عٍ عششج ساعاخ يرظهح أ يرفشقح ٔفٗ حانح ذكهٛف انطشف 

 فٛح ٚذفع نح انطشف االٔل عٍ كم ساعح اػافٛح اجش ساعرٍٛ .انثاَٗ تساعاخ عًم اػا

 
ج انطشف انثاَٗ أ سٕ ء ءارا ثثد نّ ػعف كفا كراتٙ تأخطاسنهطشف االٔل انحق فٗ فسخ انعقذ  -9

االسثاب يٍ جاَة  ِأ اخم تششٔؽ ْزا انعقذ ايا ارا فسخ انعقذ نغٛش ْز ّأ قذو اسرقانر ّسهٕك
كشج عٕدج نهطشف انثاَٗ انٗ تالدج ٔدفع كافح زذح فعهٗ انطشف االٔل ذٕفٛش ذانطشف االٔل قثم َٓاٚح يذ

 انًرشذثح عهٛح تًٕجة ْزا انعقذ . ّاسرحقاقاذ
 

حسة ظشٔف انعًم ٔٚذفع نّ يشذة  انرانٙنهعاو  ذأجٛهٓأًٚكٍ ح ٚحق نّ اجاصِ نًذج شٓش كم سُ-11

 اب انطشف انثاَٙٔا٘ اجاصِ ذكٌٕ قثم َٓاٚح انسُّ ذكٌٕ عهٗ حس اإلجاصجشٓش 
 

 
حانح انٕفاج ٚؤيٍ  ٙعُذ َٓاٚح انعقذ دٌٔ ذجذٚذ أ اَرٓاء فرشج انخذيح دٌٔ االخالل تششٔؽ انعقذ أ ف -14

جٕاص سفشج ٔيا ٚهضو يٍ ٔثائق ّ كشج انعٕدج تٕسٛهح سفش يُاسثح ٔٚسهًزانطشف االٔل نهطشف انثاَٗ ذ

نثاَٗ تاجاصج يع اسرًشاس سشٚاٌ انعقذ أ ذجذٚذج يٍ انًًهكح ايا فٗ حانح ذًرع انطشف ا ّنرسٓٛم خشٔج
 كشج سفش يشجعا تانذسجح انسٛاحٛح أ اٖ ٔسٛهح سفش يُاسثح .زفٛؤيٍ نّ انطشف االٔل ذ

 
 نهرايٍٛ انظحٙ نّ األَظًحٚغطٗ حسة  -11

 
 فٗ حانح انخالف تٍٛ انطشفٍٛ ذرٕنٗ انجٓاخ انحكٕيٛح انًخرظح تانًًهكح انقشٚثح يٍ يكاٌ انعًم -16

 ٚح راخ انعالقح .زٛفٔاتالغ يا ٚرى انرٕطم انٛح نهجٓاخ انرُ ّانُظش فٗ انخالف ٔانثد فٛ

 
 حشس ْزا انعقذ يٍ َسخرٍٛ تٛذ كم يٍ انطشفٍٛ َسخح نهعًم تًٕجثٓا . -17


