
LAST NAME 
اسم الجد واللقب

DATE OF BIRTH
ألموالید

NATIONAL ID #
رقم الھویة الوطنیة

 PHONE NO
رقم ألھاتف

TRANSPORTATION SERVICE (VEHICLE WITH DRIVER) APPLICATION

نموذج طلب تقدیم خدمة النقل ( مركبة/سیارة مع سائق)
APPLICANT INFORMATION - معلومات مقدم الطلب

NAME
االسم

MIDDLE NAME 
اسم االب

DRIVER'S LICENSE INFORMATION - معلومات رخصة القیادة

LICENSE #
رقم الرخصة

TYPE/CLASS
نوع الرخصة

ADDRESS   
ألعنوان

EDUCATION - مستوى التعلیم /الشھادة

EDUCATION LEVEL
مستوى التعلیم / الشھادة

NAME OF THE EDUCATION AUTHORITY
أسم الجھة التعلیمیة (مدرسة / جامعة) مانحة الشھادة

YEAR OF CERTIFICATE
تـاریخ الحصول على الشھادة

ISSUE DATE 
تاریخ أالصدار

EXPIRE DATE 
تاریخ أالنتھاء

VEHICLE DETAILS  - معلومات المركبة/ السیارة 

PLATE NUMBER - رقم اللوحةCITY - المدینةCOUNTRY - البلد/الدولة

BRAND - ماركة المركبة /السیارةTYPE -  نوع المركبة /السیارةYEAR - سنة التصنیع
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TRANSPORTATION SERVICE (VEHICLE WITH DRIVER) APPLICATION

نموذج طلب تقدیم خدمة النقل ( مركبة/سیارة مع سائق)

FROM (MO/YR)
من تاریخ (شھر/سنة)

Type of vehicles 
can drive

 نوع المركبات التي
تستطیع قیادتھا

YES
نعم

NO
كال

YES
نعم

NO
كال

YES
نعم

NO
كال

COPY OF NATIONAL ID (must be attached to this appicant form)

A VALID DRIVER'S LICENSE (must be attached to this appicant form

A VALID VEHICLE LICENSE (must be attached to this appicant form

DRIVING & WORK EXPERIENCE - خبرة القیادة و العمل
ENTITY NAME 

أسم الجھة التي عملت فیھا
TO (MO/YR)

ألى تاریخ (شھر/سنة)
POSITION HELD

أسم المنصب / العمل

VEHICLE LICENSE INFORMATION - (السیارة) معلومات رخصة المركبة

LICENSE #
رقم الرخصة

LICENSE TYPE
نوع الرخصة

ISSUE DATE 
تاریخ أالصدار

EXPIRE DATE 
تاریخ أالنتھاء

# of years driving 
experience

عدد سنوات خبرة القیادة

ADDITIONAL INFORMATION - معلومات أضافیة
Do you have the legal right to work in IRAQ? 

ھل لدیك الحق القانوني بالعمل في العراق؟

Have you ever been denied a license, permit, or privilege to operate a vehicle?
ھل سبق لك أن ُحرمت من الترخیص أو التصریح أو االمتیاز لقیادة مركبة؟

Has any license, permit, or privilege ever been suspended or revoked?
ھل تم تعلیق (توقیف) أو إلغاء أي ترخیص أو تصریح أو امتیاز القیادة؟

DOCUMENTS TO BE SUBMITTED - الوثائق التي یجب تقدیمھا   
نسخة من الھویة الوطنیة (یجب إرفاقھا بنموذج الطلب ) 

رخصة القیادة نافذ الصالحیة (یجب إرفاقھا بنموذج الطلب ) 

رخصة المركبة نافذ الصالحیة (یجب إرفاقھا بنموذج الطلب ) 
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TRANSPORTATION SERVICE (VEHICLE WITH DRIVER) APPLICATION

نموذج طلب تقدیم خدمة النقل ( مركبة/سیارة مع سائق)
     

Comprehensive first aid kit1 طقم اإلسعافات األولیة الشامل1

2طفایة حریق مثبتة في السیارة ذو تاریخ صالحیة ال یقل عن (6) أش2

Warning triangle;3مثلث التحذیر3
Rolling seat belts for all seats;4أحزمة األمان المتداول لجمیع المقاعد4
Headrests all seats;5 مساند الرأس لجمیع المقاعد5
Padlock for a spare wheel;6قفل لعجلة االحتیاطیة6
Radial tires;7أإلطارات یجب ان تكون شعاعیة7
Rope for towing/pulling.8حبل للسحب في حاالت الطوارئ8

11

22

Valid registration for vehicles  with plate number3تسجیل (سنویة) نافذة للمركبات مع  اللوحة3
Valid driving licencs for driver4شھادة سواقة نافذة الصالحیة4
adhere to all trafic condition in NES5االلتزام التام الى جمیع قوانین المرور  في شمال شرق سوریا5

66

7السائق یلتزم ب نظافھ  داخل و خارج  المركبھ بشكل یومي 7

88

99

driver must have clearance/not wanted by local authority 10على السائق ان ال یكون مطلوبا من قبل السلطات المحلیة 10

driver must have  ability to speak Kurdish /Arabic language12السائق یجب ان یتكلم باللغھ العربیة او الكردیة 12

full knowledge of roads in NES 13المعرفھ التامة لطرقات  في مناطق شمال شرق سوریا13

Air conditioner.14وجود مكیف ھواء بارد و حار14

TERMS & CONDITIONS - األحكام والشروط  

ALL VEHICLES SHOULD HAVE THE FOLLOWING EQUIPMENT AS A MINIMUM
یجب أن تحتوي جمیع المركبات على المعدات التالیة كحد أدنى

First:  Safetyأوال : السالمة

Fire extinguisher fixed in the car with expire no less than 
(6)months

Second: Other Equipmentثانیا : معدات أخرى

driver must adher/ensure cleaning inside/outside  
vehicle by daily

على السائق و المقااول التوقیع على ورقھ اخالء المسولیة في 
حال حدوث اي حادث او عطل او سرقة تتعرض لھا المركبة

driver/contractor must signing  waiver letter in case of 
any accendent,damge,stole.

یجب على السائق ان یكون لدیھ خبره ال تقل 5 سنین  في مجال 
قیادة آلیات مختلفة

driver must have 5 years of experience  driving 
mutitable vehicles 

صندوق العدة االساسیة و یجب ان تحتوي على ضوء سفري. 
زیت.فلتر.و اشیاء اخرى للصیانھ الیومیة

Basic spare parts packages containing:  light bulbs, oil 
filters, wipers, and other items for day to day 
maintenance;

مجموعة أدوات لإلصالحات / الصیانة البسیطة بمقبس مرتفع ، 
دعامة للعجلة ، وما إلى ذلك .

Tool kit for minor repairs/maintenance with high lifted 
jack, wheel brace, etc.;

المقاول یكون مسؤوال عن الصیانة او في حال اي حادث 
تتعرض لھا المركبة

contractor will be resposible for any maintenance, 
accedent if any.
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TRANSPORTATION SERVICE (VEHICLE WITH DRIVER) APPLICATION

نموذج طلب تقدیم خدمة النقل ( مركبة/سیارة مع سائق)
     

HOW TO APPLY - طریقة تقدیم الطلب 

irq-baghdadprocurement@blumont.orgیتم التقدیم عبر البرید االلكتروني:
you can apply through the email 

address

TO BE READ AND SIGNED BY THE APPLICANT - یقرأھا مقدم الطلب ویوقع علیھا 

احصل على بیان نقض مرفق بالمعلومات الخاطئة المزعومة، إذا لم أوافق  .3
أنا وصاحب العمل السابق على دقة المعلومات.

3.Have a rebuttal statement attached to the alleged erroneous
information, if the previous employer(s) and I cannotagree on the
accuracy of the information.

ھذا یشھد بأنني أكملت ھذا الطلب، وأن جمیع اإلدخاالت الواردة فیھ 
والمعلومات الواردة فیھ صحیحة وكاملة على حد علمي. مالحظة: قد 
یطلب الناقل من مقدم الطلب تقدیم معلومات أكثر من تلك التي تتطلبھا 

لوائح سالمة ناقالت السیارات الفیدرالیة

This certifies that I completed this application, and that all entries on it 
and information in it are true and complete to the best of my 
knowledge. Note: A motor carrier may require an applicant to provide 
more information than that required by the Federal Motor Carrier Safety 
Regulations

Applicant Name :….................................................................................

Date & Signatory    :…...............................................................................

أصرح لك بإجراء تحقیقات (بما في ذلك االتصال بأصحاب العمل 
الحالیین والسابقین) في سجلي الشخصي والتوظیفي والمالي والطبي 
وغیر ذلك من األمور ذات الصلة التي قد تكون ضروریة للتوصل إلى 

قرار توظیف. أعفي بموجب ھذا أصحاب العمل والمدارس ومقدمي 
الرعایة الصحیة وغیرھم من األشخاص من جمیع المسؤولیة في الرد 
على االستفسارات واإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بطلبي. في حالة 

التوظیف، أفھم أن المعلومات الخاطئة أو المضللة الواردة في طلبي 
أو مقابلتي (مقابالتي) قد تؤدي إلى إبراء الذمة. أفھم أیًضا أنني 

 BLUMONT) مطالب بااللتزام بجمیع القواعد واللوائح الخاصة بـ
.(INC

أفھم أنھ یمكن استخدام المعلومات التي أقدمھا فیما یتعلق بأصحاب 
العمل الحالیین و / أو السابقین، وسیتم االتصال بصاحب (أصحاب) 
العمل ھؤالء لغرض التحقیق في سجل أداء السالمة الخاص بي كما 

CFR 391.23. أفھم أن لدي الحق في: ھو مطلوب بموجب 49

I authorize you to make investigations (including contacting
current and prior employers) into my personal, employment, 
financial, medical history, and other related matters as may be 
necessary in arriving at an employment decision. I hereby release 
employers, schools, health care providers, and other persons 
from all liability in responding to inquiries and releasing 
information in connection with my application. In the event of 
employment, I understand that false or misleading information 
given in my application or interview(s) may result in discharge. I 
also understand that I am required to abide by all rules and 
regulations of the BLUMONT INC.
I understand that the information I provide regarding my current 
and/or prior employers may be used, and those employer(s) will 
be contacted for the purpose of investigating my safety 
performance history as required by 49 CFR 391.23. I understand 
that I have the right to:

مراجعة المعلومات المقدمة من قبل أرباب العمل الحالیین / السابقین  .11. Review information provided by current/previous employers;

تصحیح األخطاء في المعلومات من قبل أرباب العمل السابقین، وألصحاب   .2
العمل السابقین إلعادة إرسال المعلومات المصححة إلى صاحب العمل 

المحتمل؛ و

2. Have errors in the information corrected by previous employers,
& for those previous employers to resend thecorrected information
to the prospective employer; and
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