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     خدمات النقل 
 
   ت  الخصو خدمات الحاف

  
  تجديد ترخيص حافلة خصو .1

      
تجديد ترخيص خدمة ل

ستحتاج   حافلة خصو
في البداية الى ادخال 

  , رقم تسجيل المركبة
رقم النشاط للمؤسسة  

كة (في حال كانت   او ال
كة غير معفية من  ال

يح مب ,  ة لعمل)ات
كة   نوع المؤسسة او ال

بالشكل   كما هو مبين
, الضغط على المجاور

ستخراج   بحث
المعلومات وتعبئة  

الطلب أو الضغط على 
  عادة التعبئة غتفري 

  
  

بعد الضغط على بحث  
معلومات ستظهر لك 

مقدم الطلب ومعلومات 
  المركبة لتقوم بتعبئتها : 

  يح  رقم الت
   رقم هاتف المؤسسة او

كة مالكة المركبة    ال

  

   

    
 التي ** المرفقات واخيرا
تمام   تحميلها يجب

في حال وجود   الخدمة
  نعمتفويض اختر 

لتحميلها وفي حال عدم  
 . وجودها اختر  

  ان يجب المرفقات **
 بصيغة تكون

PNG ,JPG , JEPG  
,DOC, DOCX , PDF  

  

 

  

    
  لحفظه حفظ عند تحميل الملف اضغط على   

  لحذفه وتحميل ملف اخر حذف او اضغط 
  

  : تجديد ترخيص حافلة خصو المرفقات المطلوبة  
وحات أمنية في حال فقدانها صورة عن رخصة  .1  المركبة او م
وحات أمنية في حال فقدانه  .2 يح المركبة او م  صورة عن ت
ة العمل .3 يح مبا  صورة عن ت
 كتاب من الضمان بأعداد العاملين .4
  صورة عن الرخصة المؤقتة من وزارة التربية و التعليم  . 5

 (مدارس ورياض اطفال 

جتماعية  .6  (جمعيات)  كتاب من وزارة التنمية ا
على للشباب .7  (اندية رياضية) كتاب من المجلس ا
 (اتحاد مختصين)  صورة عن رخصة مزاولة مهن .8
 (ان وجد) صورة عن التفويض .9

سا  .10   صورة عن السجل التجاري او النظام ا
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     خدمات النقل 
 
  ت الخصو  خدمات الحاف

  
ول مرةت .2   حافلة خصو  يح 

      
ول مرةتخدمة ل   يح 

ستحتاج   حافلة خصو
في البداية الى ادخال 

  , رقم تسجيل المركبة
رقم النشاط للمؤسسة  

كة (في حال كانت   او ال
كة غير معفية من  ال

يح مب ,  ة لعمل)ات
كة   نوع المؤسسة او ال

بالشكل   كما هو مبين
, الضغط على المجاور

ستخراج   بحث
المعلومات وتعبئة  

الطلب أو الضغط على 
  عادة التعبئة غتفري 

  
  

بعد الضغط على بحث  
معلومات ستظهر لك 

مقدم الطلب ومعلومات 
  المركبة لتقوم بتعبئتها : 

  يح  رقم الت
   رقم هاتف المؤسسة او

كة مالكة المركبة    ال

  

   

    
 التي ** المرفقات واخيرا
تمام   تحميلها يجب

في حال وجود   الخدمة
  نعمتفويض اختر 

لتحميلها وفي حال عدم  
 . وجودها اختر  

  ان يجب المرفقات **
 بصيغة تكون

PNG ,JPG , JEPG  
,DOC, DOCX , PDF 

 
 

 
 

  

    
  لحفظه حفظ عند تحميل الملف اضغط على   

  لحذفه وتحميل ملف اخر حذف او اضغط 
  

ول مرةت المرفقات المطلوبة     : حافلة خصو   يح 
وحات أمنية في حال فقدانها صورة عن رخصة  .1  المركبة او م
وحات أمنية في حال فقدانه  .2 يح المركبة او م  صورة عن ت
ة العمل .3 يح مبا  صورة عن ت
 كتاب من الضمان بأعداد العاملين .4
  صورة عن الرخصة المؤقتة من وزارة التربية و التعليم  . 1

 (مدارس ورياض اطفال 

 
جتماعية  .5  معيات) (جكتاب من وزارة التنمية ا
على للشباب .6  (اندية رياضية) كتاب من المجلس ا
 (اتحاد مختصين) صورة عن رخصة مزاولة مهن  .7
 (ان وجد) صورة عن التفويض .8
سا  .9   صورة عن السجل التجاري او النظام ا
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     دليل المستخدم للخدمات االلكترونية                                                                  

 pg. 58  

                    

     خدمات النقل 
 
  ت الخصو  خدمات الحاف

  
  حافلة خصو  نقل ملكية  .3

      
حافلة  نقل ملكيةخدمة ل

ستحتاج في  خصو
رقم البداية الى ادخال 

رقم  , تسجيل المركبة
النشاط للمؤسسة او  

كة (في حال كانت   ال
كة غير معفية من  ال

ة لعمل) ,  يح مبا رقم  ت
النشاط للمؤسسة او  

كة (في حال  الجديدة ال
كة غير معفية  كانت ال

ة لعمل) ,   يح مبا من ت
كة  نوع المؤسسة او ال

بالشكل  كما هو مبين
  بحث, الضغط على المجاور

ت ستخراج المعلوما
وتعبئة الطلب أو الضغط 

  عادة التعبئة  تفريغعلى 
  

  
بعد الضغط على بحث  
ستظهر لك معلومات 

مقدم الطلب ومعلومات 
  المركبة لتقوم بتعبئتها : 

  يح  رقم الت
   رقم هاتف المؤسسة او

كة مالكة المركبة    ال

  

   

    
 التي ** المرفقات واخيرا
تمام   تحميلها يجب

في حال وجود   الخدمة
  نعمتفويض اختر 

لتحميلها وفي حال عدم  
 . وجودها اختر  

  ان يجب المرفقات **
 بصيغة تكون

PNG ,JPG , JEPG  
,DOC, DOCX , PDF 

 
 

 
 

  

    
  لحفظه حفظ عند تحميل الملف اضغط على   

  لحذفه وتحميل ملف اخر حذف او اضغط 
  

ول مرةت المرفقات المطلوبة     : حافلة خصو   يح 
وحات أمنية في حال فقدانها  .10  صورة عن رخصة المركبة او م
وحات أمنية في حال فقدانه  .11 يح المركبة او م  صورة عن ت
ة العمل .12 يح مبا  صورة عن ت
 كتاب من الضمان بأعداد العاملين .13
  صورة عن الرخصة المؤقتة من وزارة التربية و التعليم  . 14

 (مدارس ورياض اطفال 

 
جتماعية  .15  (جمعيات) كتاب من وزارة التنمية ا
على للشباب .16  (اندية رياضية) كتاب من المجلس ا
 (اتحاد مختصين) صورة عن رخصة مزاولة مهن  .17
 (ان وجد) صورة عن التفويض .18
سا  .19   صورة عن السجل التجاري او النظام ا

 
  

  ة لغاء العملي        الغاء     او قم بالضغط على   تقديم المعاملة      علىوالخطوة النهائية لتقديم المعاملة اضغط 
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     خدمات النقل 
 
  ت الخصو  خدمات الحاف

  
ول مرة .4   حافلة خصو  تسجيل 

      
ول مرةخدمة ل  تسجيل 

ستحتاج   حافلة خصو
في البداية الى ادخال 

رقم النشاط للمؤسسة  
كة (في حال كانت   او ال

كة غير معفية من  ال
ة لعمل),  يح مبا ت

كة  نوع المؤسسة او ال
بالشكل   كما هو مبين

, الضغط على المجاور
ستخراج   بحث

المعلومات وتعبئة  
الطلب أو الضغط على 

  عادة التعبئة تفريغ

  
بعد الضغط على بحث  
ستظهر لك معلومات  

مقدم الطلب ومعلومات 
  المركبة لتقوم بتعبئتها : 

   رقم هاتف المؤسسة او
كة مالكة المركبة   ال

  رقم الشا 
  سنة الصنع 
  فئة المركبة 
  نوع المركبة 
  عدد الركاب  

  

   

    
 التي ** المرفقات واخيرا
تمام   تحميلها يجب

في حال وجود   الخدمة
  نعمتفويض اختر 

لتحميلها وفي حال عدم  
 . وجودها اختر  

  ان يجب المرفقات **
 بصيغة تكون

PNG ,JPG , JEPG  
,DOC, DOCX , PDF 

 
 

 
 

  

    
  لحفظه حفظ عند تحميل الملف اضغط على   

  لحذفه وتحميل ملف اخر حذف او اضغط 
  

  : حافلة خصو   ول مرة  تسجيل المرفقات المطلوبة  
وحات أمنية في حال فقدانها صورة عن رخصة  .1  المركبة او م
وحات أمنية في حال فقدانه  .2 يح المركبة او م  صورة عن ت
ة العمل .3 يح مبا  صورة عن ت
 كتاب من الضمان بأعداد العاملين .4
  صورة عن الرخصة المؤقتة من وزارة التربية و التعليم  . 5

 (مدارس ورياض اطفال 

 
جتماعية  .6  معيات) (جكتاب من وزارة التنمية ا
على للشباب .7  (اندية رياضية) كتاب من المجلس ا
 (اتحاد مختصين) صورة عن رخصة مزاولة مهن  .8
 (ان وجد) صورة عن التفويض .9

سا  .10   صورة عن السجل التجاري او النظام ا
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     خدمات النقل 
 
  ت الخصو  خدمات الحاف

  
  حافلة خصو  شطب واستبدال .5

      
 شطب واستبدالخدمة ل

ستحتاج   حافلة خصو
رقم   في البداية الى ادخال

رقم   و تسجيل المركبة
النشاط للمؤسسة او 

كة (في حال كانت  ال
كة غير معفية من  ال
ة لعمل),  يح مبا ت

كة   نوع المؤسسة او ال
بالشكل  كما هو مبين

, الضغط على المجاور
ستخراج المعلومات   بحث

وتعبئة الطلب أو الضغط 
  عادة التعبئة  تفريغ على 

  
بعد الضغط على بحث  

ستظهر لك معلومات مقدم  
المركبة  الطلب ومعلومات 

  لتقوم بتعبئتها : 
   رقم هاتف المؤسسة او

كة مالكة المركبة   ال
  يح  رقم الت
  رقم الشا 
  سنة الصنع 
  فئة المركبة 
  نوع المركبة 
  عدد الركاب  

  

   

    
 التي** المرفقات واخيرا
تمام   يجب تحميلها 

الخدمة في حال وجود  
  نعمتفويض اختر  

لتحميلها وفي حال عدم  
 .  وجودها اختر  

 ان يجب المرفقات **
 تكون بصيغة

PNG ,JPG , JEPG  
,DOC, DOCX , PDF 

 
 

 
 

  

    
  لحفظه حفظ عند تحميل الملف اضغط على   

  لحذفه وتحميل ملف اخر حذف او اضغط 
  

  : حافلة خصو   شطب واستبدالالمرفقات المطلوبة  
وحات أمنية في حال فقدانها  .1  صورة عن رخصة المركبة او م
وحات أمنية في حال فقدانه  .2 يح المركبة او م  صورة عن ت
ة العمل .3 يح مبا  صورة عن ت
 كتاب من الضمان بأعداد العاملين .4
  م صورة عن الرخصة المؤقتة من وزارة التربية و التعلي . 5

 (مدارس ورياض اطفال 

 
جتماعية  .6  (جمعيات) كتاب من وزارة التنمية ا
على للشباب .7  (اندية رياضية) كتاب من المجلس ا
 (اتحاد مختصين) صورة عن رخصة مزاولة مهن  .8
 (ان وجد) صورة عن التفويض .9

سا  .10   صورة عن السجل التجاري او النظام ا
 

  
  ة لغاء العملي        الغاء     او قم بالضغط على   تقديم المعاملة      النهائية لتقديم المعاملة اضغط علىوالخطوة 



     دليل المستخدم للخدمات االلكترونية                                                                  

 pg. 61  

                    

 

     خدمات النقل 
 
  ت الخصو  خدمات الحاف

  
يح .6   حافلة خصو تعديل ت

      
يحخدمة ل  تعديل ت

ستحتاج   حافلة خصو
في البداية الى ادخال 
رقم تسجيل المركبة و  

رقم النشاط للمؤسسة  
كة (في حال كانت   او ال

كة غير معفية من  ال
ة لعمل),  يح مبا ت

كة  نوع المؤسسة او ال
بالشكل   كما هو مبين

, الضغط على المجاور
ستخراج   بحث

المعلومات وتعبئة  
الطلب أو الضغط على 

  التعبئةعادة  تفريغ
  

  
  

بعد الضغط على بحث  
ستظهر لك معلومات  

مقدم الطلب ومعلومات 
  المركبة لتقوم بتعبئتها : 

  
   رقم هاتف المؤسسة او

كة مالكة المركبة   ال
 يح رقم ال   ت

  
  

   

    
 التي ** المرفقات واخيرا
تمام   تحميلها يجب

في حال وجود   الخدمة
  نعمتفويض اختر 

لتحميلها وفي حال عدم  
 . وجودها اختر  

  ان يجب المرفقات **
 بصيغة تكون

PNG ,JPG , JEPG  
,DOC, DOCX , PDF 

 
 

 
 

  

    
  لحفظه حفظ عند تحميل الملف اضغط على   

  لحذفه وتحميل ملف اخر حذف او اضغط 
  

يحالمرفقات المطلوبة     : حافلة خصو   تعديل ت
وحات أمنية في حال فقدانها  .1  صورة عن رخصة المركبة او م
وحات أمنية في حال فقدانه  .2 يح المركبة او م  صورة عن ت
ة العمل .3 يح مبا  صورة عن ت
 كتاب من الضمان بأعداد العاملين .4
  صورة عن الرخصة المؤقتة من وزارة التربية و التعليم  . 5

 أطفال (مدارس ورياض 

 
جتماعية  .6  (جمعيات) كتاب من وزارة التنمية ا
على للشباب .7  (اندية رياضية) كتاب من المجلس ا
 (اتحاد مختصين) صورة عن رخصة مزاولة مهن  .8
 (ان وجد) صورة عن التفويض .9

سا  .10   صورة عن السجل التجاري او النظام ا
 

  
  ة لغاء العملي        الغاء     او قم بالضغط على   تقديم المعاملة      علىوالخطوة النهائية لتقديم المعاملة اضغط 


