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 تعليمات ترخيص مقدمي خدمات

   و سائط النقل المدرسي    ومواصفات وشروط  لتعليميةاللمؤسسات النقل المدرسي 

 2019لسنة 
 

 (1)المادة  

 فاتومواصر التعليميرة للمؤسسراتالنقرل المدرسري مقردمي خردمات تعليمات تررخيص  تسمى هذه التعليمات ) 

نظااات تاا  ي  ( ماا  12لماااة  )اسااتداةال لوالصاااة    ( 2019لسررنة و سررائط النقررل المدرسرري  وشررروط 

لج ياد  ويعمل بها م  تاا ي  نرا ها  اي ا 2018 لسدة التعليمية للمؤسساتمقدمي  دمات الدقل المد سي 

 ال سمية.

 

 (2)المادة 
لاى ل الق يداة  التالية حيثما و ةت  ي هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أةناه ما لم تاديكون للكلمات  

 -:غي  ذلك

 هيئة تنظيم النقل البري. الهيئـــــة: 

 مجلس إدارة هيئة تنظيم النقل البري. المجلـس:

 2018 لسنة التعليمية للمؤسساتنظام ترخيص مقدمي خدمات النقل المدرسي  :    نظامال
 

 مدير عام الهيئة. المديــــر العام :

 .و مد سة او م كزأ وضة اطفال لتعليمية : االمؤسسات 
 مقابدل ججدر التعليميدة لمؤسسداتاالخدمات المتعلقة بنقل الطالب والعاملين لدد   خدمات النقل المدرسي:

إدارة وبدالعكس و التعليميدة لمؤسسداتابواسطة النقل المدرسي من مقر سكنهم جونقداط تجمعهدم إلدق مقدر 
 وتنظيم وتشغيل وسائط النقل المدرسي جو جي خدمات جخر  متعلقة بها.

 . ظام الن و التعليمات ههذترخيص المكتب وفقاً ألحكام المجلس لالموافقة التي يمنحها  الترخيص:
فقدداً والدقاال المد سااي  مددن الهيئددة لمةاولددة جعمددال خدددماتلدد  الشددخص اتعتبدداري المددرخص  المكتــــــ :

 . النظام  و التعليمات ههذألحكام 
لشخص اتعتباري جو الطبيعدي والمسدجل باسدم  واسدطة النقدل المدرسدي المصدر  ا  مقدم خدمة النقل:

 . النظام  و التعليمات ههذوفقاً ألحكام خدمات النقل المدرسي من خالل المكتب لها تقديم 
المصدر  لهدا و  المتوسطة حسب تعريف قدانون السديرارة الركوب والحافلة يس واسطة النقل المدرسي:

 . النظام  و التعليمات ههذوفقاً ألحكام خدمات النقل المدرسي بتقديم 
 مستفيد من خدمات النقل المدرسي.و التعليميةة سسؤجي طالب في الم الطالــــــــ : 

 .  النظام و تالتعليما ههذالموافقة التي تمنحها الهيئة لواسطة النقل المدرسي وفقاً ألحكام  التصريح:
 المدرسدي هي المنطقة جو المسارات المحددة مسبقاً في التصريح الممنو  لواسدطة النقدل نطاق الخدمة:

 .لتقديم خدمات النقل المدرسي 
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 ( 3المادة )
 

ى  لا بداااال  ساي  ادمات الدقال المد الحاجاة ما   وزا   الت بية والتعلايمتحدة الهيئة بالتدسيق مع  أوالً:

حسا  و ات الت بياة و التعلايميالمركلة  ي المؤسساات التعليمياة و لاى  مساتوي مادي جان لالتوصيات 

ف ي الصاح الد اسات واإلحتياجات والتوزيع الجغ ا ي لهذه الخدمة ويتم اإل الن    الحاجة للعموت 

يات أو أيااة مسااؤول وزا   الت بيااة والتعلاايم او ، ةون تحماال الهيئااة مهلااة زمديااة محاادة اليوميااة ضاام  

 .او التوصيات هذه الد اسات ي    اإلحتياجات الوا ة  تبعات قانونية    صحة ماو ة 

دماوذ  ن يقاوت بتعبئاة الأ المكتا  او طلا  مقادت  دماة الدقال يجا   لاى المتقادت ب لا  تا  ي  ثانيا:

،  إل االنا اي  وضام  المهلاة الزمدياة المحادة المعتمد م  الهيئة وة ع ال سوت المقا    لتقاديم ال لا  

ل معااا ة اسااة تت اام   أسااماا  ااداة ال ااال  وأو وسااا ا الدقاال المد سااين اااا الخدمااة و اادة م  قااا

 الهيئاة ما  د عتماملاحس  أسس وآلية إحتسا  أجو  الدقال  ج   المقت حةواألالمدا س الم اة  دمتها 

 ي طل  غي  م  ق با هذه الد اسة. أويتم استبعاة 

ل :  لباات ما  متقادمي  بضم  ن اا الخدمة لل المكات تع ى األولوية لمدح الموا قة  لى ت  ي   ثالثا

 .و  دمة التاجي  المدتظم ل ال كا  دمات نقلتقديم الم    لهم 

ل:  ابع ة الم لاو  ما  إذا كاان أكثا  ما  العاد مقردمي الددمرةب لباات آلية المدح للمتقدمي  الهيئة تحدة ا

 .ال لباتلمدح الموا قة  لى   الل الق  ة وتدتهي األحقية  ي ال لبات بإنتهاا الق  ة

 

 ( 4المادة )
 شروط ترخيص المكتب

 الياة ب لباابا  ااا الوثاا ق الت المكتا ( ما  الدظاات، يلتازت طالا  تا  ي  5م ا ا  احكات الماة  )مع  –أ 

  لى ان تكون حديثة الصدو  .

 . صو   حديثة طبق األصل    السجالت التجا ية ال يتجاوز تا ي  إصدا ها    الره .1

 ُمقدت ال ل . للمفوض بالتوقيع    . صو      اثبات الرخصية2

اة  ما  ها،وشاهوالمفوضاي  باالتوقيع  د  ي يمحكومية لمدي   ات الر كة وا  اا هيئاة الماد دت . شهاة  3

ل. ل  اما ل م  المذكو ي  ليس موظفا  ةيوان الخدمة المدنية بان أيا

ل لدظات الت ا ي  والتصا يح الدا ذ .4  . وصل مقبوضات يبي  ة ع  سم تقديم ال ل  و قا

 . أية وثا ق أ  ي ي ي الُمدي  العات ض و   تقديمها.5

 

ل ماد  ال  لاى طلا  تا  ي  المكتا  و لاى مقدماا و االالعاات يتم مدح موا قة مبد ية م  قبل المدي  -  

 ي ذلك:  استكمال المت لبات الالزمة للت  ي  بما  لى شه  م  تا ي  الموا قة أ ثالثة (3) تزيد  لى

  ادماتأ ماال  إلةا   ومزاولاة تجاا ي  لاى أن تكاون غايتهاا مكتا  واسامشا كة  تسجيل مؤسسة أو .1

 ةنااي وذلااك أ ااة ألااف ةيدااا  ا( م100,000ن ال يقاال  أس المااال المسااجل  اا  )أوالنقررل المدرسرري 

 بموج  شهاة   سمية صاة      الجهات المختصة تثبت ذلك. 
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الف ةيداا  آ (  مساة5000تقديم كفالة حس  تدفيذ بدكية بالصيغة والر وط التي تعتمدها الهيئة بقيمة ) .2

  قبال ماإ اةتهاا  ما لم تتم ةني باسم مدي   ات هيئة تدظيم الدقل الب ي باإلضا ة لوظيفتا تجدة تلقا يا أ

 .الهيئة

النقررل   اادمات وتقااديمإلةا    (المخصاا  المقاا  أو المدراا  )الراا وط الواجاا  تو  هااا  ااي مكتاا   .3

 والتجهيزات: م  حيث الموقع والمساحةالمدرسي 

ل ساكديا موقاع المكتا  ضام  المدااطق ا ال يكونن أ (أ ما    ما  أن يكاون ولمدظماة تدظيماا

 و البلديات أو أي جهة ذات  القة.أ مان الكب ي  ةمانأ

    ي المكت   ا هاتف واحد  لاى األقال و اا  ااكس وانت نات وكمبياوت  و دماة ن يتوأ ( 

 الب يد االلكت وني.

ن يتااو    يااا مكتاا  إةا    امااة، غ  ااة أ(  لااى 2ت 40ن ال تقاال مساااحة المكتاا   اا  )أ (ت

 ثاث ومعدات السالمة العامة. ملحق بها م ا ق صحية واأل مليات، 

  .واس ة الدقل المد سيا  دمة و ضم  ن اأت مي  ساحة مبيت  ي نفس الموقع  (ث

 

 (:م ا قي الر وط الواج  تو  ها  ي الكاة  الوظيفي )المدي  والموظفي  وال .4

 ( سدة. 65( سدة وأن ال يزيد    )23أن يكون أ ةني الجدسية وال يقل  م ه    ) (أ

و أو جدحااة مخلااة بالراا ف أن ال يكااون محكااوت بجدايااة أن يكااون حساا  السااي  والساالو  وأ ( 

 العامة ويتم اثبات ذلك برهاة  م  الجهات المختصة. باآلةا و أ باأل الا

ال إةناى أها كحد ليعاة و ماأ العامةيج  أن يكون مدي  المكت  حاصل  لى شهاة  الثانوية   (ت

 .  هو نفس م  يقوت ب  مال االةا  ن يكون مالك المكتأ ي حالة 

ة  ب حكاات قاانون ال امان االجتماا ي ضام  كااكاة  الاوظيفي بماا  ايهم الساا قي  شمول ال (ث

وة حكاات قاانون العمال بموجا   قاأوظيفي واضح بحيث يكونوا مثبتي  بالخدمة لديها و اق 

   مل مصاةا  ليها م  وزا   العمل. 

 

 : (السا قي )الكاة  الوظيفي  الر وط الواج  تو  ها  ي  .5

 

ي واسا ة الدقال المد ساتخاولهم قيااة   ئاة  قيااة  لاى   صاة  ي حاصال ونأن يكون السا ق (أ

د ةو    اصااة  ااي المعهاا الزت بعااد اجتيااازهمالااوتصاا يح القياااة  التااي يقومااون بقياةتهااا 

 ذات العالقة. اتم  الجهالم و ي األ ةني أو أية م اكز معتمد  

 أن يكونوا حاصلي   لى شهاة   لو أم اض سدوية. ( 

  والكتابة.أن يكون السا ق يجيد الق اا   (ت

 نظماااة االتصاااال وأالعاماااة و اساااتخدات  قاااد اجتاااازوا ةو ات الساااالمة ونأن يكاااون الساااا ق (ث

 المالحة والتتبع والتعامل مع ال ال  المق    والمعتمد  م  قبل الهيئة.

 وط  لى ان تتو    يهاا جمياع المواصافات و الرا تسجيل وت  ي  ما ال يقل    حا لتي  متوس تي  .6

 .المد سيالم لوبة  ي وسا ا الدقل 

 .توقيع  قد ترغيلي مع الهيئة حس  الدموذ  المعتمد م  قبل الهيئة .7
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 الاوا ة  والمت لباات الرا وط جمياع اساتيفاا حاال  اي المجلاس قبل م  للمكت  الت  ي  مدح يتم -  

 المبد ياة لموا قاةا تعتب  ذلك وبخالف المبد ية الموا قة  ي المحدة  المد  و الل والدظات التعليمات هذه  ي

 .˝حكما ملغا 

 

 (5المادة )

 
   مقدم خدمة النقلالشروط الواجب توافرها في 

 لاى  التالية ب لباا الدظات، يلتزت مقدت  دمة الدقل بإ  اا الوثا ق( م  6حكات الماة  )م ا ا  أمع  – اوألً :

ل ان تكون   .صاة   حديثا

ل طبيع ل.يأ(. اذا كان شخصا  ا

 .لُمقدت ال ل صو      اثبات الرخصية  .1

 . دت محكومية وشهاة  حس  سي  وسلو شهاة   .2

 قياة   ئة واس ة الدقل المد سي. قياة  تخولا.  صة 3

 .شهاة  طبية صاة      الجهات المختصة . 4

تساجيل  او العامال  ليهاا و قد  مل للسا ق المملوكة لا سا ية المفعول  .   صة اقتداا سيا   ال كو  5

مياع ج  يهاا لى ان تتو   جي  تمويلي ،بموج   قد ت  وسا ا نقل مد سيج   او ان يست اوت  ي  باسم

 المواصفات و الر وط االم لوبة  ي وسا ا الدقل المد سي.

 .موا قة المكت   لى اإلن مات لا والعمل تحت إةا تا وإش ا ا وضم  ن اا الخدمة المحدة  .6 

 لهيئة.ا قبل م  والُمعتمد الدموذ  حس  و المكت  الهيئة مع ترغيلي  قد توقيع. 7

ل   ( . ل.اذا كان شخصا  ا تبا يا

 . صو   حديثة طبق األصل    السجالت التجا ية ال يتجاوز تا ي  إصدا ها    الره .1

 ُمقدت ال ل . للمفوض بالتوقيع    . صو      اثبات الرخصية2

كااان  اذا  ي  والمفوضااي  بااالتوقيع  دهااايلماادي   ااات الراا كة وا  اااا هيئااة المااد  اادت محكوميااة. شااهاة  3

ل شااخ  ا تبااا ي  ل  امااا ل ماا  المااذكو ي  لاايس موظفااا  حساا و ،وشااهاة  ماا  ةيااوان الخدمااة المدنيااة بااان أيااا

 . السي   والسلو

 ةما  مسا( 500) ةبقيما الهيئاة تعتمادها التاي والُرا وط بالصايغة تلقا يا تجدة بدكية  تدفيذ ُحس  كفالة تقديم.4

ل  تُجادة لوظيفتاا باإلضا ة العات المدي  باسم أ ةني ةيدا   ويلتازت ، الهيئاة بالق ما  هااإلغاؤ تميا لام ماا تلقا ياا

 جز ياة ة  مصاا أي    الدظ  بغض  الهأ مبي  هو كما الكفالة هذه قيمة كامل  لى باإلبقاا الخدمة مقدت

  .لقيمتها كلية أو

جي  بموجا   قاد تاا هااو ان يستاج  باسماما ال يقل     ثالث وسا ا نقل مد سي تسجيل وت  ي   .5

  لى ان تتو    يها جميع المواصفات و الر وط االم لوبة  ي وسا ا الدقل المد سي. ويليتم

 لهيئة.ا قبل م  الُمعتمد الدموذ  حس  الهيئة مع ترغيلي  قد توقيع .6

 



 
  14من  5فحة ص  2018

ق أ ا ي يا ي أياة وثاا  طلا  ُمادي  العاات ما جاا  ي الفقا تي  )أ و ( ما  هاذ  المااة  لل باال ضا ة الى.  ( 

 ض و   تقديمها.

 

 يقاوت  الدظاات و تالتعليماا هاذه  اي الوا ة  والُمت لبات الُر وط لجميع ال ل  ُمقدت استيفاا حال  ي ثانياً :

ل  ُملغا  ال لبات تُعتب  ذلك وبخالف صا يح الت بمدحادي  العات الم  .ُحكما
 

 التعرفة:  (6المادة )

ها لهاذه وذلك بدااا  لاى ة اساة وتوصاية ما  لجداة يراكللية احتسا  اجو  الدقل  و ق أسس وآ يُحدة المجلس 

 .الغاية

 

  التراخيص: تجديد :(7المادة )

 
دوي د لتجدياد التا  ي  الساأن يتقدت ب ل  للهيئة و ق الدماوذ  المعتماالمكت   لى  (1

ل ( 30)و التصااا يح و ااالل مااد  أللمكتاا    قباال انتهاااا مااد  ساا يان أيثالثااون يومااا

 مدهما.

 (30) االل ماد    دمة الدقال لا ولمقدت ةيجدة ت  ي  المكت  والتصا يح الممدوح (2

ل قباال انتهاااا مااد  ساا يان أي مدهمااا ل  ثالثااون يومااا  وبخااالف ذلااك يااتم انااذا هم   يااا

 م  تا ي  تبليغا اإلنذا . اسبوعلتصوي  أوضا هم  الل 

ل يااتميمااد  ثالثااتقااديم ال لاا  بعااد انتهاااا  ااي حااال  (3 ا ااة ( م100مصاااة   مبلاا  )   يومااا

ت ماا  المكتاا   او مقااد صااددوا الهيئااة  ةنااي ماا  قيمااة الكفالااة المقدمااة  ااي أةيدااا  

ل  الخدمة ل ا تبا يا  و جزا م  شه  الت  ي .أ   كل شه  ت  ي   اذا كان شخصا

حاااوال يعتبااا  التااا  ي  والتصاااا يح الممدوحاااة للمكتااا  والتصاااا يح  اااي كااال األ (4

 كما يلي : ملغا  دمة الدقل  الممدوحة لمقدت

              انتهاااااا مااااد  ساااا يانساااادتي  متتاااااليتي  ماااا  تااااا ي  ( ساااادة 2)بعااااد ماااا و   . أ           

 الممدوح لسيا   ال كو  . التص يح

              انتهاااااا مااااد  ساااا يانماااا  تااااا ي   ةمتتالياااا (  مااااس ساااادوات5)بعااااد ماااا و    .         

 . الممدوح للحا لة المتوس ة التص يح

  

 واة شا ي ة االلتازات ب حكاات الما ˝و التصاا يح سادوياأ يتم تجديد ت  ي  المكتا  و  (5

 .العات   ي يق  ها المدي أية مت لبات أم  هذه التعليمات و( 9و 5و 4)

 

 

 و نقل ملكيتها:أ وسائط النقل المدرسيشطب : (8المادة )
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   لرا يتقدت ب لا  للهيئاة و اق الدماوذ  المعتماد نأ مقدت  دمة الدقل لى المكت  و (1

و نقاال ملكيتهاااا و اااالل ماااد  سااا يان أالممدوحاااة تصاااا يح  وسااا ا الدقااال المد ساااي

 التصا يح الممدوحة لها.

دماة مقادت  و أس يان التصا يح  اان المكتا    ي حال تقديم ال ل  بعد انتهاا تا ي  (2

    كامل مد  الت  ي .  دها، وجميع ال سوت سدويد ع البدل الملزت بالدقل 

مقادت  دماة الدقال  وأ ما  مكتا  ما    و  وسا ا الدقل المد سييجوز نقل ملكية  (3

التزاماا باد ع و موا قاة الهيئاة شا ي ةالنقرل المدرسري     ي  دمات آم    الى 

 .دها وجميع ال سوت المت تبة  ليهاالبدل السدوي  

ملوكاة العا د  لوسا ا الدقل المد ساي والم  يح او التصأ ي حال تم الغاا الت  ي   (4

دماة  مقدت  دمة الدقل )الرخ  األ تبا ي( او الحا لة المتوسا ة المملوكاة لمقادت ل

 مقاادت وأ مكتا  و الاى وساا ا ال هاذه  يجاوز  نقال ملكياةالدقال )الراخ  ال بيعاي(  

موا قاة  ا   اي ق ااع الدقال شا ي ة آالاى أي ما    لاا  او الما     دمة الدقل

لياا  جميع الر وط والمواصفات الم لوبة  ي التص يح الما اة تثبيتهاا تو  و الهيئة

 وضم  العم  الترغيلي.

  سايوسا ا الدقال المدالم لو  نقل ملكيتها م   واس ة الدقل المد سين ال تكون أ (5

ان كاو المسجلة باسم مقدت الخدمة اذا  ةنى الم لو  لت  ي  المكت ألالحد اضم  

ل   ل ا تبا يا  .شخصا

 

  :وسائط النقل المدرسيالشروط والمواصفات الواجب توافرها في ( 9المادة )

 الركوب  سيارةاوألً: 

هية يجب ان تتوفر في مركبة الركوب الصغيره باالضاف  الق الشروط الوارده في تعليمات تج 
 التجهيةات التالي : و الشروط المركبات الصادرة بموجب قانون السير

ال يةيد الصنع و سنة تاريخ من سنوات خمسة( 5) عن منحها التصريح عند موديلها يةيدال  ان (1
 .سنة 15العمر التشغيلي عن 

 بما فيهم السائق. 9ان ال يةيد عدد الركاب عن  (2

 لتر. 1.6ان ال تقل سعة المحرك عن  (3

 كيلو واط لكل طن من الوةن الفارغ للمركب . 54ان ال تقل نسبة قوة المحرك عن  (4

 3متر وفي حال كان الركاب اقل من  1.38ان ال يقل عرض المقعد الخلفي المتصل عن  (5

 راكب.متر لكل  0.45تكون مسافة المقعد 

 متر. 0.85متر وخلوص الرجس  0.65ان ال يقل مد  االرجل عن  (6

 احةمة امان للمقاعد االمامي  والخلفي . (7

 مساند رجس للمقاعد االمامي  والخلفي . (8

 دفاية ومةيل ضباب للةجاج االمامي والخلفي. (9
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 اضوية ضباب امامي  وخلفي . (10

 .مريح انظمة تعليق امن  و (11

 مكيف هواء. (12

 سم. 40تفاع درجة الصعود عن يجب ان ال يةيد ار (13

 توفير ممرات داخلي  تساعد الركاب علق الصعود والنةول دون اةعاج االخرين. (14

 ان يتوفر وسائد هوائي  امامي  علق االقل. (15

 .ABSان يتوفر نظام فرامل مانع لالنغالق  (16

 بترخيص سيارات الهايبرد والكهرباء. حيسم (17

 .TOP/GUL 367رقم يعتمد اللون البرتقالي  (18

 الخلفي. األيسريكون النةول من الجهة اليمنق فقط مع اغالق الباب  (19

( باستثناء سيارات Hatch Backعدم ترخيص سيارات ذات الظهر االحدب ) (20

 والسيارات العاملة كليا علق الكهرباء (Station)الستيشن

 

 ثانياً :الحافلة المتوسطة 

 :الوا ة   ي لدقل المد سي كا ة الر وطل الحا لة المتوس ةيرت ط  ي  (1

 .2015لسدة  الالزمة الواج  تو  ها  ي حا الت الدقل العات الفدية لمواصفات والر وطا (أ

  التعليمات الخاصة بالر وط الواج  توا  هاا  اي الباصاات )الحاا الت وسايا ات ال كاو  ( 

 الصاة   بموج  قانون السي . المستو ة  والمصدعة محليا (المتوس ة

 .لصاة   بموج  قانون السي اتعليمات تجهيز الم كبات  ( 

 .دعم  تا ي  سدة الص  مس سدوات( 5)م       ألول دد تسجيلها  هان ال يزيد موةيلأيج   (2

 . ر ون  اما م  تا ي  سدة الصدع( 20) علق التشغيلي العمر يةيد ال ان (3

 ان تكون مجهةه بمكيف هواء. (4
 الفدية التالية:يج  توا   المواصفات  مع م ا ا  ما و ة  ي هذه التعليمات (5

ماميااة والخلفيااة ماا  األ الجهااةيجاا  ت كياا  ضااو ي  احماا ي  متق عااي   لااى كاال  ماا   .أ

اح ( لكل ضاوا ياتم تراغيلها ما   قبال الساا ق بمفتا2سم 80اال لى وبمساحة ال تقل    )

ضاااا   دااد نهااا م اااا  بحيااث تعماال اإل مدفصاال ويكااون لهااا ضااوا  لااى التااابلو يرااع  ب

 ال ال . توقف الباص لتحميل وتدزيل

ذ اع توقااف لتحااذي  مسااتخدمي ال  يااق  دااد  بااو  ال الاا  لل  يااق )شا صااة قااف    .

 يدوية(.

يااة ان تكااون الدوا ااذ مؤمدااة بحمايااة ت اام   اادت ا اا ا  اليااد و  أو  الاا أس وتااؤم  تهو  . 

 كا ية للم كبات التي نوا ذها متح كة.
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ي الاة جياد   ابالمعدات والتجهيزات التالية والمحا ظاة  ليهاا بح واس ة الدفل المد سي تزوةثالثاً : 

 جميع االوقات اثداا الخدمة :

 مثلث بالوان  اكسة للتحذي   ي الحاالت ال ا  ة او  ي حالة وقوع حاةث . .أ

انااواع الح يااق ( تتداساا  مااع حجاام  جميااع إلطفااااطفااايتي ح يااق صااالحتي  لالسااتخدات ) . 

ة احداها بالق   م  مقعاد الساا ق واال ا ي  داد الباا  ماع وجاو واس ة الدقل المد سي

 ملصق يدل  لى مكان وجوةهما .

 .وجوة ملصق يدل  لى مكان وجوةهما حقيبة اسعا ات تتداس  مع  دة ال ال  مع .ت

الدا لياة   ضايةسام( يثبات  داد مساتوي األ 5 ضا  ا  )ش يا  اكس لل وا ال يقل   .ث

 م  كال الجانبي  وم  الخلف. المد سيواس ة الدقل ويمتد  لى طول 

 

: : نظددام و وسددائط النقددل المدرسددييشددمل نظددام إتصددال ومراقبددة وتتبددع لتددوفير نظددام إلكترونددي رابعــا
 .شكاوي

 

ل بمعدل م   كل ) واس ة الدقل المد سيتفح   خامساً : جدياد تدأ ما  تاا ي  ( ستة أشه  تب6ةو يا

إةا   ت  ي  السواقي  والم كباات ويجادة كال تص يح صالحية  دية صاة      الت  ي  وتمدح

 .( ستة أشه 6)

 

: :داس مركبات مي للان تكون مرخصة ومؤمنة تامينا الةاميا وفقا الحكام نظام التامين االلةاسا
 مدرسيال واسطة النقلاضافة الق تامين مسؤولية يغطي المسؤولية عن االضرار التي تلحقها 

رة ات الصادتعليمويةيد علق التغطيات التامينية التي يوفرها نظام التامين االلةامي للمركبات وال
 بمقتضاه .

 ً  الملصق : سابعا

يتم وضع ملصق  اص بالمكت   لى واس ة الدقل المد ساي  لاى جاانبي الواسا ة بعاد الحصاول (1

   لى التص يح الخاص بها.

 الملصق : الر وط و المواصفات الواج  توا  ها  ي (2

 .بدا لا شا صا تحذي ية طال  مدا س ( سم 40) بق   ةا  ي يكون أن (أ

 .(لل ال  المد سي الدقل)  با    لى يحتوي ( 

للمكتاا   التجااا ي االساام)  مقاادت الخدمااة   للمكتاا  اساام تت اام  معلومااات يحتااوي  لااى ( 

 المكت . شكاوي الهيئة و هاتف ل قم باإلضا ة( وشعا ه

 .واس ةنز ا     جانبي ال دت امكانية تزوي ه او  (ة

 ي    لى المكت  ا تماة الملصق الخاص با م  الهيئة قبل وضعة  لى السيا ات التابعة لمقدم(3
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 الخدمة المتعاقد معهم.

 تعاقد التابعة لمقدمي الخدمة الم المد سي الدقل وسا ا لى جميع الملصق يلتزت المكت  بوضع  (4

 معهم.

 ت  ي حال انتهاا العقد المب ت مع مقدت الخدمة او انهااه ألي سب  يج   لى المكت  ومقد(5

 .س ةالو   واس ة الدقل المد سي وتغيي  لون ا الملصق الخدمة ازالة           

 
 

 (01المادة )

 
 شروط ومعايير تقديم الددمة 

 :المكتبشروط ومعايير تقديم الددمة المطلوبة من 

 ومتابعة  مل السا قي  والعاملي  تحت إةا تا.م اقبة  .1

المقاا    و قااا لهااذه  والراا وط  غياا  م ابقااة للمواصاافات واساا ة نقاال مد سااي اادت ترااغيل .2

 التعليمات.

 .زمةالتصا يح الال لى  لل ما لم يك  حاص واس ة نقل مد سي دت تعيي  أي سا ق  .3

ما   إلحاا كا ة السا قي  بادو ات تد يبياة  اصاة بدقال ال اال  واألطفاال لادي معاهاد معتماد  .4

 .الهيئةقبل 

 .والعاملي  تحت إةا تاالت كد م  حس  المظه  العات للسا قي   .5

 تد ي  السا قي   لى إج ااات السالمة وإ الا ال ال   ي حاالت ال وا ئ . .6

 (.واي االحتياجات الخاصة )إن وجدوذ لمسا د  ال ال تو ي  التجهيزات والوسا ل الالزمة  .7

  ماد  وسا ا الدقل المد سيم  واس ة االحتفاظ بسجالت ال حالت والحواةث والركاوي لكل  .8

 ال تقل     امي  .

 تو ي  بيانات ال ال  المدقولي  وتسليمها للسا قي  والم ا قي .  .9

دقيق الخاصاااة بتجهيااازات تااااالحتفااااظ بساااجالت الصااايانة وساااجالت الفحااا  الااادو ي وال .10

 الطالع الهيئة أو الجهة المعدية  ليها  دد ال ل . واس ة الدقل المد سيالسالمة ل

واسا ة لى وجهتهم  اي حاال تع ال أو تعا ض لدقل ال ال  إ وسا ا الدقل المد سيتامي   .11

 إلى حاةث  الل مد  ال تتجاوز سا ة واحد . الدقل المد سي

 واساا ة الدقاال المد ساايمااواة إ النيااة ةا اال  اادت السااماح بعاا ض أي باا امأ م  يااة أو  .12

 المد سية ةون موا قة الهيئة وبالتدسيق مع وزا   الت بية التعليم.

 إبالغ أولياا أمو  ال لبة بالتجاوزات التي يقوت بها ال لبة أثداا ال حلة. .13

        .متابعة ح كة الحا الت م   الل نظات تتبع .14
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و  اادت لتاازات باسااتبدال أي سااا ق يالحااه  ليااا تهااو   ااي القياااة  أو  اادت ةقااة الموا يااد أاال .15

( 5) م ا ا  لحاالت ال لباة أو  ادت التقياد بالوصاول إلاى جمياع األمااك  المقا    وذلاك  االل

 أيات م  تا ي  التبلي .

  دت السماح بدقل أي  اك  سوي المص ح لهم. .16

 . اصة معا اثداا الدقلل أي اغ اض  دت السماح للسا ق بحم .17

 لى   صاة لل حاصا يكا بالعمال  لاى واسا ة الدقال المد ساي ماالم   دت الساماح للساا ق  .18

 ةو ات تد يبيااة  اصااة بدقاال و التااي يقوةهااا واساا ة الدقاال المد ساايقياااة  تتداساا  مااع  ئااة 

وإ ااالا  و مااد    لااى إجاا ااات السااالمة لهيئااةا ألطفااال لاادي معاهااد معتمااد  ماا ال ااال  وا

 .ال ال   ي حاالت ال وا ئ

  

 

 :مقدم الددمةشروط ومعايير تقديم الددمة المطلوبة من 

قال واسا ة الدلساي  بجمياع االجا ااات القانونياة الخاصاة بلتفاويض المكتا  اماات كاتا  العادل  .1

 العا د  لا وامات جميع الدوا   ال سمية باستثداا نقل ملكيتها. المد سي

 .بجميع التعليمات الصاة      المكت التقيد وااللتزات  .2

واجباة توقيع  قد ترغيلي مع الهيئاة و قاد ماع المكتا  يادظم العالقاة والحقاوا والمساؤوليات ال .3

  لى المكت  ومقدمي  دمة الدقل.

 

 السائق:تقديم الددمة المطلوبة من  شروط ومعايير

 االلتاازات بااإج اا الفحاا  قباال االن ااالا ماا   ااالل واساا ة الدقاال المد ساايالت كااد ماا  صااالحية  -1

  حاا  المصااابيح واإلطااا ات وهيكاال قباال القياااة  بمااا  ااي ذلااك واساا ة الدقاال المد سااياليااومي ل

  لل.والمقا د واالحتفاظ بقوا م الفح  وإبالغ إةا   المكت  ب ي  واس ة الدقل المد سي

 .ال ال   دد وصولها لدق ة الدهايةم   واس ة الدقل المد سيالت كد م   لو  -2

 با.بس  ة تزيد    الحد القانوني المسموح  واس ة الدقل المد سي   دت قياة -3

 . دد  بو  ال ال  لل  ا والمم ات استعمال إشا ات التدبيا -4

  ما دت السماح ألي طال  بالدزول  ي أي نق ة غي  المكان المخص  لدزولا إال بتوجيا   اي  -5

 األم .ولي 

و ال وضاة الخدمة  لى أن يكون ح و  ال ال  للمد سة أ االلتزات بالموا يد التي تحدة لا لتقديم -6

ساة أماات المد  واس ة الدقال المد سايصباحي مع االلتزات بإح ا  صباحا قبل بدا االص فاف ال

 .يوت الد اسي بدصف سا ة  لى األقلأو ال وضة قبل نهاية ال

المتهم التعامل الحس  مع ال ال  و دت الاتلفه ب لفااظ نابياة أو نبازهم باأللقاا  والحا ص  لاى سا -7

 الدقل.إثداا  ملية 

 حلتهم تعلايم حسا  ماترغيل األش طة السمعية اإل شاةية لل ال  التي تو  ها وزا   الت بياة وال  -8

 .واس ة الدقل المد سيالد اسية  ي 
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ا تصااد   اا  أي طالاا  لتقااوت إةا   المكتاا  باتخاااذ اإلجاا اإشااعا  إةا   المكتاا  باا ي مالحظااات  -9

 المداس  

 .لي االحتفاظ بدسخا بيانات أسماا ال ال  المدقو -10

ترااغيل اإلضاااا  الحماا اا المتق عااة  دااد تحمياال وتدزياال ال ااال  وإطفاااا اإلضاااا   دااد  -11

 المسي 

 ويكااوناسااتعمال الغماااز األيماا  إلشااعا  الم كبااات التااي تسااي   لفااا بعزمااا  لااى الوقااوف  -12

 ال بعد الوقوف التات.إ واس ة الدقل المد سيلتات أقصى اليمي  و دت  تح با  الوقوف ا

 ا    لى السا ق  دت الح كة قبل أن يجلس ال لبة  ي أماكدهم و  دت تحميل طاال  زيااة  -13

 العدة المسموح با.

ة أو ن يكون تحميل وتدزيل ال ال  م  األماك  المتفق  ليها  اان تعاذ  ذلاك بساب    قلاأ -14

 يلي:أشغال  ي ال  يق  يتوج  أن يكون التوقف  ي مواقع و قا لما 

  اادت التوقااف لتحمياال او تدزياال ال ااال   ااي المداااطق الخ اا   وغياا  المداساابة كالمدع فااات -أ

 واسا ة الدقال المد سايح كاة الساي  أو تعا يض  ةةون   قل ال  او ؤوس التالل وتقاطع 

 أو ال ال  أو مستخدمي ال  يق ألي     .

مما    دت التحميل والتدزيل  دد مفت قات وتقاطع ال  ا و ي األماك  غيا  المكراو ة وقبال - 

 لصغا .المرا  وأن يتم الوقوف  دد األماك  اآلمدة والمداسبة وق    صيف المدزل لل لبة ا

ثدااا تقاديم أو ا واسا ة الدقال المد سايال  ألي  ا ض صحي ةا ال ط  ي حال تع ض أي -ت

سترافى ماالولوية بدقل المصا  الاى اقا    بإيالا واس ة الدقل المد سيالخدمة، يلتزت سا ق 

 أو م كز صحي.

 األمان قبل البدا بالمسي . ألحزمةالت كد م  استخدات جميع  كا  الحا لة  -15

 . المد سة با  م  م آ مكان ق  أ  ي ال ال  تدزيل -16

 .االلتزات بالسي   لى المس   األيم  باستم ا  وتال ي المسي   لى المس   األيس  -17

أو  را ا ال عات وال دت قياة  الحا لة  ي حالة الم ض أو الدعاس أو اإلجهاة و  دت تداول  -18

ي أي لحا لة و اااستخدات الهاتف أثداا قياة  الحا لة و  دت التد ي  أو السماح للغي  بالتد ي  ةا ل 

 وقت م  األوقات.

 

 واجبات اولياء األمور:

 التالية:يت م  االلتزامات  للمكت  لى أولياا األمو  التوقيع  لى تعهد يقدما 

  الوصاول الساتقبال ال اال  الاذي  تقال أ ماا هم  ا ةد الرخ  المحدة م  األهل  داد نق اتواج -1

 المحدة .( سدوات  ي الموا يد 10)

 .واس ة الدقل المد سيلة ع تكاليف إصالح أي أض ا  يتسب   يها أبداؤهم  -2

 د ساايواساا ة الدقاال المأثداااا ال حلااة و اصااة  دااد انتظااا  تو يااة أبدااا هم ب هميااة تااو ي السااالمة  -3

 يلي:والصعوة والدزول مدها بما 
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 قبلا.التواجد  ي نق ة التجمع  ي الوقت المحدة أو  .أ

 سية.المد  دت مخالفة أنظمة السالمة أو تع يض حياتا أو حيا  اآل  ي  للخ   أثداا ال حلة  . 

 المحدة .قبل الوصول للمد سة أو نق ة الوصول  واس ة الدقل المد سي دت مغاة    .ت

 ة األمان بإحكات حيثما وجدت .الجلوس طوال  ت   ال حلة  ي مقا دهم و با أحزم .ث

  دت إساا  التص ف أو التسب  باإلز ا  أو المرا كة  ي سلوكيات  دا ية . . 

 .واس ة الدقل المد سين يحا ه  لى نظا ة أ لى ال ال   .ح

 

 :المدالفات (11المادة )

لمدصاوص او مقدت  دمة الدقال ألحكاات هاذه التعليماات تتخاذ بحقهام االجا ااات ا المكت  ي حال مخالفة 

 . التعليمية للمؤسساتنظام ترخيص مقدمي خدمات النقل المدرسي  ليها  ي 

 أحكام عامة :  (21المادة )

ة اال إيصد  الت  ي  باسم المكت  ويجدة سدويا وال يجوز نقل الملكية ألي كاان أو انساحا  او  (6

 .العات لمدي ا ي إال بموا قة مسبقة م  او تعديل االسم التجأتغيي  موقع مكت  اإلةا     ش كاا أو

 وع  لى كا ة المكات  المحا ظة  لى جو التدا س  يما بيدهم واالمتداع  ا  أي تصا ف غيا  مرا (7

 :او االض ا  بمصالحهم بما  ي ذلك قد يؤث  سلبا  لى المكات  اال  ي

 للت ثي   لى المكات  اال  ي. الم ا بة ب جو   قوة الدقل -أ

 ية معلومات م للة     دماتهم او  دمات المكات  اال  ي.أنر  او العمل  لى نر   - 

 

 التع  ة: (8

 .   المجلس  م  قبل  حدةالدقل الم ب جو يلتزت المكت  ومقدت  دمة الدقل  :  .أ

 الخدمة . أو مقدتان يتم تحصيل االج   بركل شه ي أو  صلي م   الل المكت   . 

 يمدع تقاضي االج   بركل يومي م  ال لبة م  قبل السا ق أو الم ا ق. .ت

 . عاتال دة قيمة بدل الخدمة الذي يد ع للمكت  م  قبل مقدمي  دمة الدقل بق ا  م  المدي يح (9

ماة الهيئة غي  ملزماة بتقاديم أي ة ام ماالي أو تحقياق هاامأ  باح أو إيجااة   اوط  او  د (10

ال لا   الدقل  ي أي حالة م  الحاالت بما  ي ذلك انخفاض مساتويبديلة للمكت   او مقدمي  دمة 

  لى  دمات الدقل المد سي و ياض االطفال الم    لهم بالعمل  ليها.

لي  عاام لى المكت  االحتفاظ بساجل يحادة  ياا أساماا و دااوي  وا قاات هواتاف الساا قي  ال (11

 سدتي . د ال ل  ولمد  ال تقل   التابعة لا وتزويد الهيئة بها  د  وسا ا الدقل المد سي لى 

عزياز ت - العاات عد ا اذ الموا قاة المسابقة ما  المادي ب -يجوز للمكت  او مقدمي  دمة الدقل  (12

 : أس ولا مع م ا ا  ما يلي

 لك. أن تكون هدالك حاجة للسوا المحلي لمثل هذه الخدمة وبعد إج اا الد اسات الالزمة لذ  .أ

االقتصاةية و ق المت لبات التي تحدةها الهيئة  لاى أن تت ام  تقديم ة اسة  دية ومالية والجدوي  . 

 اااداة ال اااال  وأساااماا أو وساااا ا الدقااال المد ساااي اساااة المقدماااة ن ااااا الخدماااة و ااادة هاااذه الد
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ي يوضاح  لياا نقااااط تجماع ج   المقت حاة و  سام ك وكاالم اة  دمتها واألؤسسات التعليمية الم

 .ؤسسات التعليميةمللو مق  سكدهم ومواقعها بالدسباة أال ال  

ا ا و قاا للعمل تحات اةا تاا واشا  ةوسا ا الدقل المد سيموا قة المكت   لى تعزيز مقدت الخدمة ل .ت

 .ت وضم  ن اا الخدمة المحدةلهذه التعليما

 .التعليماتواصفات المحدة   ي هذه جميع الر وط والم مد سيالدقل الواس ة ان تتو    ي  .ث

 .تعزيزهايتم  واس ة نقل مد سية ع البدل السدوي    كل  . 

 مد سايوساا ا الدقال ال( م  هذه المااة  يجاوز نقال ملكياة 7مع م ا ا  ما ذك   ي الفق   ) (13

بعاد ا اذ  -المسجلة والم  صة م  اسم المادا س و يااض االطفاال الاى اسام المكاتا  الم  صاة 

 :ش ي ة ما يلي – العات لمسبقة م  المدي الموا قة ا

 (  مس سدوات.5 دد مدح الموا قة    ) واس ة الدقل المد سيأن ال يزيد موةيل  .أ

جميااع الرااا وط والمواصاافات الم لوباااة  ااي هاااذه  واساا ة الدقااال المد سااييجاا  ان تتااو    اااي  . 

 التعليمات.

 مقيادهتللت كاد ما  مادي  ومقدت  دمة الدقل يجوز للهيئة و ي أي وقت بالتفتيأ  لى المكت  (14

 ب حكات هذه التعليمات والق ا ات الصاة      الهيئة. 

يااد  ااي حااال تاام نقاال ملكيااة المكتاا  يااتم توقيااع ملحااق  قااد و أو  قااد جديااد مااع المالااك الجد (15

 مدا.واستكمال مد  العقد المتبقية )المرت ي( 

حة اال لمصال المكتا ما   باسام  ألولالمساجلة وسا ا م  ال مد سيواس ة نقل  ه  اية  ال يجوز (16

 المؤسسة المالية التي قامت بتمويل ش ا ها.

ا وسااا توزياع العاات ألي ساب  كاان يحاق للمادي   اذا تام الغااا التا  ي  الممداوح للمكتا  (17

 العا د  لمقدمي  دمة الدقل الى المكات  األ  ي.  الدقل المد سي

  العا اد  لمقادمي  دماة الدقال  أن تعمال ما   االل مكتا وسا ا الدقال المد ساييج   لى  (18

 .العات     ويجوز نقلها م  مكت  آل   وبموا قة مسبقة م  المدي م

 خادماتبيلتزت المكت  بتزويد الهيئة  دد ال ل  بجمياع المعلوماات واالحصاا يات المتعلقاة  (19

 المد سي و ياض االطفال واي معلومات ا  ي ت لبها الهيئة. الدقل

 الت  ي . ال يسمح بفتح مكات  اةا ية تعوة للمكت  وتحت طا لة الغاا (20

ابهاا الا ة  لاى الراكاوي المحولاة ما  قبال الهيئاة  االل الماد  المحادة   اي كت المكت  لى  (21

 المعدي.

دقال تكون مسؤولية مالك المكتا  بالتكا ال والت اام  ماع الماوظفي  لدياا ومقادمي  دماة ال (22

 لت بيق أحكات هذه التعليمات. 

 يمملكااة وايمااات المعمااول بهاا  ااي اليلتازت المكتاا   بالتقياد بكا ااة القااواني  واالنظماة والتعل (23

 .تر يعات تحل محلها أو  تعدلها

ماا  طااال  مااا بعااد الم حلااة  هبدقاال كاال جاادس  لااى حااد المكتاا  و مقاادت  دمااة الدقااليلتاازت  (24

 األساسية.

الم  صااة بموجاا  هااذه التعليمااات مغاااة   أ اضااي  وسااا ا الدقاال المد سااييمدااع  لااى  (25

 كان. ةنية الهاشمية ألي سب المملكة اال 
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 يدها وال( وسا ا الدقل المد سي الم  صة و ق أحكات هذه التعليماات ال يجاوز بيعهاا بالبااط  أو ت ام21

و    كليااا ايحااق التدااازل  اا  او تحوياال او تاا جي  حقوقااا او واجباتااا للغياا  )بمااا  ااي ذلااك مااا قااد يااتم بالباااط

د لااا والغاااا العقاا جز يااا( و ااي حااال مخالفتااا لااذلك للمجلااس الحااق بسااح  التاا  ي  والتصاا يح الممدااوح

 الترغيلي الموقع معا ومصاة    كامل قيمة كفالة حس  التدفيذ المقدمة للهيئة.

 

 

  

 جلس إدارةم                                                                                    

 ظيم النقل البريهيئة تن                                                                     

  


