
 مصري خاص نموذج عقد عمل سائق

 --02عاو ــــــــــ يٍ فً انٍىو انًىافك ــــــــــــــ 

 :تٍٍ طشفً انتعالذ، وهًايصشي ٌش عمذ عًم يهُح سائك شتى تح

انطشف األول: هى انسٍذ ـــــــــــــ صاحة )يًثم( يؤسسح )اسى انششكح( ـــــــــــ 
 هىٌح ـــــــــــانوٌحًم سلى 

ــــــــــــــــــ انزي ٌعًم فً يهُح سائك، وٌحًم انجُسٍح  انسٍذ انطشف انثاًَ: وهى
 وسلى جىاص انسفش ـــــــــــــــ انًصشٌح

 :ولذ تى تحشٌش انثُىد انتانٍح تًىافمح وأههٍح كال انطشفٍٍ عهى انُحى

انعًم فً يذج صيٍُح تثهغ سُتٍٍ يٍ تاسٌخ تىلٍع انعمذ حٍث سىف ٌعًم  .1
ح انطشف األول فً يهُح سائك يماتم ساتة شهشي انطشف انثاًَ فً يؤسس

 .لًٍته ـــــــــــــ لاير سعىدي

شهىس فً تذاٌح انعمذ يٍ أجم  3انًىافمح عهى انعًم فً فتشج تجشٌثٍح نًذج  .0
انتأكذ يٍ انتضاو ويهاسج وكفاءج انعايم لثم انًىافمح انُهائٍح عهى استكًال 

 .عمذ انعًم

يع انحصىل عهى ٌىو عطهح أسثىعٍح ٌىو أٌاو فً األسثىع  6انعًم نًذج  .3
انجًعح، وستًا ٌتى تغٍٍش ٌىو األجاصج فً حانح إتفاق انطشفٍٍ عهى رنك، وعُذ 

أٌاو تاألسثىع(؛ ٌحصم انعايم عهى لًٍح يانٍح إضافٍح ٌتى  7انعًم ٌىو انعطهح )
 .اإلتفاق عهٍها يع صاحة انعًم

ششكح تًا تمتضٍه يصهحح ٌهتضو انطشف انثاًَ تانعًم فً أي فشع يٍ فشوع ان .4
 .انعًم وفً ضىء انًهاو انىظٍفٍح انًتفك عهٍها يع انطشف األول

ٌهتضو انطشف األول انتضاًيا تاًيا تذفع انشاتة انشهشي إنى انطشف انثاًَ فً تذاٌح  .5
كم شهشي يٍالدي وطىال يذج انعمذ، وفً حانح انعطالخ انشسًٍح واألعٍاد 

 .ذٌى يىعذ انحصىل عهى انشاتةانتً تأتً فً يطهع انشهش، ٌتى تم

فً حانح إفشاء أسشاس انعًم أو استكاب أخطاء كثٍشج تؤثش عهى يؤسسح انعًم  .6
 .تشكم كثٍش؛ ٌكىٌ يٍ حك انطشف األول فسخ انعمذ تذوٌ انشجىع إنى انعايم

ٌ مشس انطشفٍٍ أو م نهتجذٌذ نعذج يشاخ غٍش ي  هزا انعمذ لات .7 حذدج تشلى، يا نى 
غٍش رنك، ونكٍ ٌجة إخطاس انطشف اَخش تانعضو عهى  طشف واحذ يُهًا فمظ

 .شهىس عهى األلم 3ولف انعمذ لثم يىعذ اَتهائه تًذج 

 .ٌتى تىلٍع انعمذ يٍ انطشفٍٍ، وٌحصم كم يُهًا عهى َسخح أصهٍح يٍ هزا انعمذ

  

 


