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  اجلنسية  )

    وتنتهي يف

    لوحة رقم

من الشركة الستخدامها يف اغراض العمل و أتعهد باحملافظة عليها و على ملحقاا حبالة جيدة و استخدامها اثناء 

كما اقر مبسئولييت عن أي تلفيات حتدث للسيارة نتيجة 
وعدم  ،وبعدم تسليم السيارة ألي شخص آخر او السماح له باستخدام السيارة

ن وا ،ا فور طلب االدارة ذلكن اسلم السيارة على احلالة اليت استلمتها 
  

نين اطلعت على مجيع ما ورد بسياسة استخدام السيارات بشركة فؤاد الصاحل وخالد الضويلع لالستشارات 
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وتنتهي يف    صادرة من

    موديل    بأنين استلمت سيارة ماركة

من الشركة الستخدامها يف اغراض العمل و أتعهد باحملافظة عليها و على ملحقاا حبالة جيدة و استخدامها اثناء 
  .الدوام اليومي و ألغراض العمل

كما اقر مبسئولييت عن أي تلفيات حتدث للسيارة نتيجة   ،بلغ االدارة فوراأُ ان  جيب علي ويف حالة حدوث أي مشكالت
وبعدم تسليم السيارة ألي شخص آخر او السماح له باستخدام السيارة. سوء االستخدام او عدم العناية

ن اسلم السيارة على احلالة اليت استلمتها أو  ،الذهاب اىل مناطق اخرى غري املفوض ا
  .راعي يف استخدامها القوانني وانظمة العمل املعمول ا يف اململكة العربية السعودية

نين اطلعت على مجيع ما ورد بسياسة استخدام السيارات بشركة فؤاد الصاحل وخالد الضويلع لالستشارات 
  .مبا ورد فيهاقر بالتزامي الكامل ا و 

مصادقة    املقر مبا فيه

    االسم  
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    /أنا أقر

    أمحل إقامة رقم

بأنين استلمت سيارة ماركة

من الشركة الستخدامها يف اغراض العمل و أتعهد باحملافظة عليها و على ملحقاا حبالة جيدة و استخدامها اثناء 
الدوام اليومي و ألغراض العمل

ويف حالة حدوث أي مشكالت
سوء االستخدام او عدم العناية

الذهاب اىل مناطق اخرى غري املفوض ا
راعي يف استخدامها القوانني وانظمة العمل املعمول ا يف اململكة العربية السعوديةأُ 
نين اطلعت على مجيع ما ورد بسياسة استخدام السيارات بشركة فؤاد الصاحل وخالد الضويلع لالستشارات أقر بأُ و 

قر بالتزامي الكامل ا و أُ اهلندسية و 

  

املقر مبا فيه

    االسم

    الرقم الوظيفي

    التاريخ

    التوقيع

  

  

  


