نموذج ( :)1بيانات عامة للحافالت األهلية ومالكها

( )1البيانات الشخصية ملالك الحافلة األهلية

االسم
رقم الهوية
الجنس
تاريخ امليالد
الحالة االجتماعية
املستوى التعليمي
الحالة الصحية
القدرة على العمل
وسيلة اتصال ()1
نوع رخصة القيادة

حالة الحياة
أنثى

ذكر

متوفى

حي يرزق

مكان اإلقامة

الجنسية

العمر
أعزب متزوج مطلق أرمل عدد أفراد األسرة
أمي يقرأ ويكتب أبتدائي متوسط ثانوي دبلوم غير ذلك
إعاقة دائمة
إعاقة مؤقتة
سليم
غير قادر
قادر
غير قادر القدرة على القيادة
قادر
وسيلة اتصال ()2
خاصة عامة (أجرة/نقل خفيف/نقل ثقيل/حافلة صغيرة /حافلة كبيرة)
عدد املركبات األخرى
عدد حافالت النقل العام اململوكة

( )2بيانات الحافلة األهلية وقائدها

رقم اللوحة
نوع التسجيل
تاريخ انتهاء رخصة السير
رقم بطاقة التشغيل

نقل عام

تاريخ انتهاء بطاقة التشغيل

خط سير الحافلة
حالة الحافلة

مدينة عمل الحافلة
تاريخ انتهاء الفحص الدوري

تاريخ تملك الحافلة
الحافلة بقيادة؟

( )3الحالة الوظيفية والدخل للمالك

موظف؟
الدخل الشهري
حالة السكن
نوع السكن
هل لديك سجالت تجارية؟
هل أنت مستفيد من

نقل خاص
املاركة

سنة الصنع
عدد املقاعد
الطراز

قبل 1415/6/4هـ
املالك

صالحة

متعطلة

بعد 1415/6/4هـ (يحدد التاريخ

مفوض بالقيادة سعودي

)

مفوض بالقيادة غير سعودي

متقاعد

قطاع خاص
قطاع عام
مكان العمل
ملك إيجار غير ذلك
مدينة
السكن
شقة غير ذلك
فيال
ال لديك عمالة؟
نعم (عددها ).......
نعم (عددها ).......
الضمان االجتماعي

مشترك بالتأمينات االجتماعية؟

قروض بنك التنمية االجتماعي اإلنتاجية

نعم

غير موظف

ال

غير مستفيد

ال

( )4إقرار

إقرار بصحة البيانات ،واالطالع على التعليمات واملعلومات املوضحة خلف هذه الورقة
وكيل
املالك
الصفة
االسم
التاريخ
التوقيع

ً
استنادا إلى قرارمجلس الوزراء املوقررقم ( )95وتاريخ 1439/2/11هـ ،يرجى تعبئة هذا النموذج وتسليمه قبل تاريخ 1439/4/11هـ

أوال :تعليمات عامة:
 -1يجب تعبئة النموذج من قبل مالك الحافلة األهلية ،أوبمعرفته ،من واقع الوثائق والبيانات الرسمية ،وبخط
واضح ،والتوقيع عليه من قبل املالك أو وكيله.
 -2في حالة وفاة مالك الحافلةُ ،يكتفى بتعبئة خانة االسم والهوية في القسم رقم ( )1من النموذج ،كما ال يتم
تعبئة القسم رقم ( )3من النموذج.
ُ -3يسلم النموذج إلى املركز الرئيس ي لهيئة النقل العام بالرياض أو إدارة النقل بفرغ وزارة النقل بمنطقة مكة
املكرمة (جدة ،العاصمة املقدسة) أو فرع وزارة النقل باملدينة املنورة ،وذلك حسب مكان أو مدينة الحافلة.
ُ -4يرفق مع النموذج نسخة من (الهوية الوطنية للمالك ،سجل األسرة ،رخصة القيادة ،رخصة سير الحافلة،
بطاقة تشغيل الحافلة ،بطاقة تشغيل السائق ،الوكالة الشرعية للوكيل).

