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التمهيد
متعهــدي النقــل التعليمــي، يســرنا أن نضــع بيــن أيديكــم هــذا الدليــل االرشــادي لنزودكــم بالتوجيهــات الالزمــة لرفــع جــودة وكفــاءة 
خدمــة النقــل التعليمــي بمــا يضمــن أمــن وســالمة الطلبــة وراحتهــم. إّن تأميــن نقــل الطلبــة مــن منازلهــم إلــى مدارســهم ومــن مدارســهم 
إلــى منازلهــم مســؤولية وامتيــاز يتــّم تكليفكــم بــه بنــاء علــى كفاءتكــم لتكونــوا بذلــك محــل ثقــة الطلبــة وأوليــاء أمورهــم وكّل القائميــن 

علــى العمليــة التعليميــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

ــدور الهــام لمتعهــدي النقــل التعليمــي  ــى ايمانهــا بال ــاء عل ــل بن ــر هــذا الدلي ــر لخدمــات النقــل التعليمــي بتطوي قامــت شــركة تطوي
ــأن يكــون لديهــم إطــار عمــل واضــح لالسترشــاد بــه فــي ممارســة مهامهــم اليوميــة ومســاهمتهم الفاعلــة فــي ضمــان  وســعيا منهــا ب

ــة المســتفيدين منهــا. ــر األمــن والســالمة للطلب ــى معايي ــم الخدمــة وفقــا ألعل تقدي

وإذا اتبعتــم مختلــف الخطــوات والقواعــد الموضحــة فــي هــذا الدليــل التوجيهــي وتقيدتــم بالرســائل الــواردة فيــه فإنكم بذلــك تحققون 
األمــن والســالمة. ولذلــك فإنكــم تحتاجــون لدراســة هــذه الوثيقــة والتــي ســتجدون فيهــا مرجعــًا مناســبًا ألهــم الخطــوات والقواعــد الالزمة 

لالســتعداد لتقديــم الخدمــة ولتنفيذها. 

ونلفــت انتباهكــم الكريــم إلــى أن هــدف الدليــل هــو حوصلــة أهــم الخطــوات والقواعــد فــي مختلــف مراحــل تنفيــذ الخدمــة وإبــراز 
الرســائل األساســية التــي ترغــب الشــركة فــي تركيزكــم عليهــا عنــد اســتعدادكم لتنفيــذ الخدمــة واثنــاء قيامكــم بتقديــم الخدمــة. وبالتالــي 

فــأّن هــذا الدليــل ســيكون بمثابــة تكملــة لمختلــف الوثائــق األخــرى ســواء عقــود تنفيــذ وتشــغيل خدمــات النقــل التعليمــي التــي 
تربطكــم مــع الشــركة أو سياســات وتشــريعات النقــل التعليمــي أو الوثائــق األخــرى التــي تصدرهــا الشــركة فــي الخصــوص.

تم تصميم هذا الدليل االرشادي لسائقي النقل التعليمي ليحقق:

بنـاء فهـم مشـترك �يـن متعهدي 
النقـل التعليمي األطـ�اف ذات 

لعالقـة بالنقـل التعليمي لمهام 
المتعهد�ن ولكيفية مساهمتهم 
فـي تقديم خدمـات نقل تعليمي 

وفقـا ألعلـى معا�يـر األمـن 
والسالمة للطلبـة المسـتفيد�ن منه 

توفير إرشادات عملية للمتعهد�ن 
لتوجيهـم فـي كيفية السـتعداد 
لتقديـم خدمـة النقـل التعليمـي 

ولمسـاعدتهم علـى الرفـع مـن جودة 
وكفاءة الخدمة 

 توفيـر أداة عمليـة لمتعهـدي 
النقـل التعليمـي مـن خالل تقديـم 

أهـم أالنشـطة المتعلقـة 
االسـتعداد لتقديـم الخدمـة 

وبتنفيذها عـن ط��ـق عـرض اهم 
الخطـوات أو القواعـد فـي كّل 

نشـاط وإبـ�از أهـم الرسـائل التـي 
يتعيـن علـى المتعهديـن أخذها 

باألعتبار. 

�ولـي الدليـل الحالـي أهميـة 
خاصـة لضمـان أمـن وسالمة 

الطلبـة فـي كّل م�احـل الرحلـة 
المدرسـية وإلـى تشـ��ك 

المتعهديـن فـي هـذه المهمـة  
باعتبارهـم الشـ��ك الرئيسـي في 

عملية النقل التعليمي. 

يولــي الدليــل الحالــي أهميــة خاصــة لضمــان أمــن وســالمة الطلبــة فــي كّل مراحــل الرحلــة المدرســية وإلــى مشــاركة المتعهديــن 
فــي هــذه المهمــة باعتبارهــم الشــريك الرئيســي فــي عمليــة النقــل التعليمــي. 
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الجزء األول: االستعداد والتجهيز لبدء العمل:

ســيتم التركيــز فــي هــذا الجــزء األول مــن الدليــل علــى اســتعراض أهــم المهــام التــي يتعيــن علــى متعهــدي النقــل التعليمــي إنجازهــا 
اســتعداد لالنطــالق فــي تنفيــذ الخدمــة. مــع اإلشــارة إلــى أن الهــدف مــن هــذا الجــزء هــو التركيــز علــى العناصــر الرئيســية وشــرح أهــم 

الخطــوات الالزمــة للقيــام بهــا والرســائل األساســية التــي يتعيــن علــى المتعهــد الحــرص عليهــا.

1. اعداد الخطة التشغيلية

 1.1خطوات رئيسية:

1 . يلتــزم المتعهــد بتأميــن وتوفيــر األعــدد المطلوبــة والالزمــة مــن الحافــالت والمركبــات المتطابقــة مــع مواصفات حافــالت 
ومركبات النقــل التعليمــي المحــدد مــن شــركة تطويــر لخدمــات النقــل التعليمــي، وذلــك لنقــل العــدد المحــدد مــن الطلبــة 

. صباحــًا ومســاًء )  أو بحســب األوقــات والمواعيــد التــي تحددهــا و�ارة التعليــم (مــن منا�لهــم إلــى مدارســهم ذهابــا وإيابــا
2 . يلتــزم المتعهــد بالتنســيق مــع الشــركة لتحديــد خطــوط الســير األساســية والبديلــة المطلوبــة �وميــا لنقــل الطلبــة مــن 

. منا�لهــم إلــى المدرســة وإعادتهــم إلــى منا�لهــم

3 . تقــوم  ادارة التعليــم بتحديــث ومتعاــاد كشــوفات أســماء المــدارس المشــمولة بالخدمــة وحصــة كل مدرســة مــن إجمالــي 
العــدد المخصــص مــن الطلبــة إلدارة التعليــم بالعقــد عبــر نظــام ادارة ال�يانــات التشــغيلية، ويمكــن  لمتعهــد النقــل المدرســي 

اإلطــالع عليهــا قبــل 

بدايــة العــام الدراســي بشــهر علــى األقــل عبــر نظــام ادارة البيانــات التشــغيلية.)مرفق دليــل النظــام(..

ــزم المتعهــد باإلنتهــاء مــن إدخــال قائمــة الســائقين ومتعهــدي الباطــن وبياناتهــم ووثائقهــم ومســتنداتهم ، واإلنتهــاء منهــا  يلت  .4
ــل النظــام(. ــات التشــغيلية.)مرفق دلي ــر نظــام ادارة البيان ــة العــام الدراســي بأســبوع عب ــل بداي ــك قب وذل

5.  يلتــزم المتعهــد باإلنتهــاء مــن إدخــال قائمــة األســطول، نــوع الحافــالت والمركبــات، ســعة كل حافلــة ومركبــة حســب مــا هــو 
موضــح فــي رخصــة ســير الحافلة/المركبــة الصــادرة مــن المــرور، نظــام الــرد والرديــن، موديــل كل حافلــة ومركبــة، الحافــالت والمركبــات 
وأرقــام لوحاتهــا وبياناتهــا ووثائقهــا ومســتنداتها، واإلنتهــاء منهــا وذلــك قبــل بدايــة العــام الدراســي بأســبوع عبــر نظــام ادارة البيانــات 

التشــغيلية.)مرفق دليــل النظــام(.

يلتــزم المتعهــد بإدخــال بيانــات ومعلومــات ووثائــق ومســتندات الخطــة التشــغيلية األوليــة شــاملة عــدد الحافــالت والمركبــات   .6
لــكل مدرســة، تقــوم الشــركة بالتأكــد مــن اســتكمال المتعهــد لبيانــات ومعلومــات ووثائــق ومســتندات الخطــة التشــغيلية األوليــة ولهــا 
الحــق فــي أضافــة أو تعديــل أي حقــول أو بيانــات أو معلومــات أو وثائــق أو مســتندات إضافيــة تختــص بذلــك عبــر نظــام ادارة البيانــات 

التشــغيلية.)مرفق دليــل النظــام(.

يلتــزم المتعهــد بإدخــال بيانــات ومعلومــات الخطــة التشــغيلية التفصيليــة شــاملة أســماء الطالب/الطالبــات وبياناتهــم عبــر نظــام   .7
ــل النظــام(. ــات التشــغيلية.)مرفق دلي ادارة البيان
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تعتمــد الشــركة الخطــة التشــغيلية األوليــة قبــل بدايــة العــام الدراســي بعــد التأكــد مــن توافــق أعــداد حافــالت ومركبــات المتعهــد   .8
ــع الحافــالت والمركبــات علــى المــدارس  ــة المنقوليــن ومناســبة توزي ــات المتعهديــن مــن الباطــن لعــدد الطلب الرئيــس وحافــالت ومركب
ــدس  ــع تك ــن والســالمة ويمن ــر األم ــة يوف ــب /طالب ــكل طال ــد ل ــان مقع ــع ضم ــد، م ــر المقاع ــل توفي ــب معام ــة، حس ــمولة بالخدم المش

ــردود حســب معامــل اإلركاب المحــدد. ــات، مــع حــق المتعهــد فــي تكــرار ال ــة فــي الحافــالت والمركب الطلب

احرصـوا علـى أن تقدمـوا للشـركة ومندوبهـا قبـل بـدء �نفيـذ الخدمـة بمـا ال يقـل عـن تسـعين �ومـا برنامـج عمـل تفصيلي حسـب 
الصيغـة والتفاصيـل المعتمـدة أو أي تعديـل يطـ�أ عليـه الحقـًا ، والتـي تشـتمل علـى المعلومـات التفصيليـة المتعلقـة بالترت�بـات 

الالزمـة إلنجـاز األعمـال التـي سـيقوم المتعهـد بتنفيذهـا وإشـعار الشـركة بـأي خلـل أو قصـور عـن برنامـج العمـل المعتمد.

يتم اإلعتماد خالل هذا العام على نظام ادارة ال�يانات التشـغيلية بشـكل كامل، بداية من مخصصات النقل التعليمي التى سـ�تم 
مشـاركتها معكـم عـن ط��ـق ادارة التعليـم، وتقديـم قائمـة السـائقين األسـطول، إ�تهـاًء بالخطـة التشـغيلية األولية والتفصيلة 

التـى تـم  إعتما دهـا من قبـل ادارة التعليم .

ابدؤوا بتنفيذ األعمال فور بداية العام الد�اسي.

قومـوا بتقديـم تق��ـ�ًا مفصاًل عـن سـير األعمـال، وذلـك حسـب النموذج المتعمـد، أو أي تعديـل يط�أ عليـه الحقًا ، بنـاء على 
طلب الشـركة أو مندوبهـا أو ممثلـه وذلـك خالل سـبعة أيام من تا��ـخ الطلب.

 1.2رسائل أساسية

. خطوات رئيسية: 1.2

1.يقوم المتعهد بطباعة بطاقات متسلسلة بعدد الطلبة المشمولين بالخدمة حسب المخصص لكل مدرسة مع كشف يعبأ من

المدرسة واستما�ات التسجيل باإلضافة إلى طباعة وتو��ع مطويات توعوية وأق�اص مدمجة إرشادية للعدد المخصص وتسليمها

للمدارس مع بداية كل عام د�اسي وبالتنسيق مع مندوب الشركة، وفي حالة عدم حصول المتعهد على الكشوفات المحدثة

ألسماء المدارس المشمولة بالخدمة وحصة كل مدرسة من الشركة في فترة أقصاها ثالثة أسا�يع قبل بداية العام الد�اسي

. فيلزم المتعهد االعتماد على �يانات العام الد�اسي المنصرم

2 . تقوم المدارس بتو��ع بطاقات صعود الحافلة على الطلبة المستحقين للخدمة حسب الحاجة واألولوية وطباعة قائمة

بأسمائهم من نظام نور واعتمادها من مد�ر/ة المدرسة، وإعادتها لمتعهد النقل مرفقا ب�يانات الطلبة المشمولين من نظام نور

بحد أقصى أسبوعين من بداية العام الد�اسي.

3. خال الشهر التشغيلي األول من بداية عقده مع الشركة يقوم المتعهد �إدخال �يانات الطلبة المحدثة وطباعة كشوفات
األسماء وتسليمها للمدارس المشمولة( حسب كشوفات أسماء المدارس المشمولة بالنقل المدرسي العتمادها من قائد المدرسة

وتصديقها وإعادتها للمتعهد بحد أقصى أسبوعين من تا��خ استالمها، ويقوم المتعهد �إدخال تلك ال�يانات عن ط��ق بوابة الشركة 

2.تسجيل الطلبة وتجهيز بطاقات صعود الحافالت/المركبات 
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االلكت�ونيــة وذلــك الســتكمال المســتندات الالزمــة لمســوغات صــرف المســتحقات الماليــة، وللشــركة الحــق فــي أضافــة أو 
. تعديــل أي حقــول أو �يانــات أو معلومــات أو وثائــق أو مســتندات إضافيــة علــى البوابــة االلكت�ونيــة تختــص ب�يانــات الطلبــة

4 . �نتهــي المهلــة الممنوحــة للمتعهــد إلدخــال واســتكمال �يانــات الطلبــة علــى بوابــة الشــركة االلكت�ونيــة بنهايــة الشــهر 
التشــغيلي األول مــن تا��ــخ بدايــة �نفيــذ الخدمــة، وفــي حــال تعثــر تقديــم ال�يانــات الخاصــة بالطلبــة مــن قبــل المتعهــد ألســباب 

خارجــة عــن إ�ادتــه فيحــق للمتعهــد تقديــم المســتندات المؤيــدة لذلــك خــالل خمســة أيــام عمــل مــن نهايــة المهلــة المحــدده، 
وللشــركة الحــق فــي قبــول أو رفــض تلــك المســتندات.

2.2 رسائل اساسية

  إعــداد بطاقــات صعــود الحافالت/المركبــات للطلبــة المســتفيد�ن مــن الخدمــة وتو��عهــا علــى المــدارس المســتفيدة علــى أن 
 تشــتمل البطاقــة علــى اســم الطالــب /الطالبــة، رقــم الحافلــة، رقــم المســار، عنــوان منــ�ل الطالب/الطالبــة، وقــت الوصــول

المعلومــات وال�يانــات التــي تكــون ض�و��ــة٠وغيرهــا مــن

يلتــزم المتعهــد قبــل بــدء تنفيــذ األعمــال أن يتوافــر لديــه خطــة معتمــدة تختــص بالطــوارئ واألمــن والســالمة وتصــف اإلجــراءات الواجــب 
اتباعهــا مــن العامليــن لديــه فــي حالــة وقــوع أي طــارئ علــى أن يتــم تحديثهــا بشــكل مســتمر، ويلتــزم المتعهــد بــأن يكــون جميــع موظفيــه 
وســائقيه ومتعهديــه مــن الباطــن علــى درايــة والتــزام تــام بتفاصيــل هــذه خطــة الطــوارئ واألمــن والســالمة علــى أن تحتــوي هــذه الخطــة 

علــى مــا يلــي:

. أ . وصفًا للحافالت االحتياطية وأماكن تواجدها وجهات االتصال لتسهيل توفير تلك الحافالت
. ب .أسماء وعناو�ن السائقين البدالء

. ج . عناو�ن االتصال لخدمات الطوارئ في المنطقة
. د . أسماء وعناو�ن االتصال للمتعهد خالل ساعات العمل المدرسية وبعد ساعات العمل المدرسية في كل مدينة

، ه . توضيح المسئوليات واإلج�اءات االزم ا�خاذها من قبل سائق الحافلة والمركبة لكل حالة طارئة )مثل: الح��ق الحافلة
الحوادث الم�و��ة، حاالت الطوارئ الط�ية للطلبة )، وأن سائق الحافلة والمركبة مسئول عن سامة الطلبة ويتوجب عليه ا�خاذ
، كافة اإلج�اءات الالزمة في حال وقوع أي طارئ ومن ذلك االتصال على خدمات الطوارئ( مثل: اإلسعاف، الم�ور، الشرطة

. الدفاع المدني( وتبليغ مد�ر العقد أو نائبه
. 2. يلتزم المتعهد بتوفير نسخة من خطة الطوارىء واألمن والسالمة للشركة عند طلبها

3. للشركة الحق في إل�ام المتعهد با�خاذ أي إج�اءات تختص بأمن وسالمة الطالب/الطالبات.

3.اعداد خطة الطوارئ واألمن والسالمة والحوادث 

3.1. خطوات رئيسية:
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توفير نسخة من خطة الطوارئ واألمن السالمة للشركة عند طلبها.

قومـوا �إبالغ الشـركة فـو�ًا عـن أي واقعـة أو حادثـة تقـع أ�نـاء �نفيـذ األعمـال محل عقدكـم مع الشـركة خالل مـدة ال �تجاوز 
4 سـاعات مـن وقت وقـوع الحادثـة أو الواقعة

قوموا �إعداد تق��ر تفصيلي يتعلق بالحوادث أو الوقائع في أقرب وقت بعد وقوعها

احتفظوا بنسخة من هذا التق��ر وقدموا نسخة منه للشركة، 

3.2

1 . يلتــزم المتعهــد بنسبة السعودة في األعمال محل العقد بحسب أنظمة و�ارة العمل والتنمية اإلجتماعية في المملكة العر�ية 
السعودية. 

    2 . يلتــزم المتعهــد بــأن يكــون جميــع الســائقين العامليــن لتنفيــذ خدمــة النقــل المدرســي ذوو ســيرة حســنة ومتقيديــن بتعاليــم 
الديــن اإلســالمي واآلداب العامــة والتقاليــد والقيــم المتفقــة مــع تعاليــم الديــن اإلســالمي ومشــهود لهــم باالســتقامة والصــالح، 

وأن ال يكــون قــد صــدر بحقهــم  يأحكــم شــرعي مخــل بــاآلداب والســلوك مــا لــم يــرد لهــم اعتبارهــم، قيوــدم للشــركة شــهادة 
خلــو ســوابق لــكل واحــد منهــم مــن الجهــات المختصــة وذات العالقــة، ويجــب علــى المتعهــد اســتبدال  يأســائق مركبــة  
وأحافلــة فــور طلــب الشــركة، كمــا يحــق للشــركة اســتبعاد أي ســائق حســب تقد�رهــا المطلــق وعلــى المتعهــد االلتــ�ام 

بتعليمــات الجهــات المختصــة المنظمــة لعمــل ســائقي 
. حافــالت ومركبــات النقــل المدرســي للطــالب والطالبــات

3 . عمــر ســائق الحافلــة /المركبــة والوضــع الصحــي: يلتــزم المتعهــد بــأن يكــون جميــع الســائقين للحافــالت والمركبــات ال تقــل 
اعمارهم عــن ثالثيــن ســنة وال ي��ــد عــن ســتين ســنة، وأن يكونــوا الئقيــن ط�يــًا لم�اولــة مهامهــم.

4. توفير سائقي الحافالت/المركبات وتد��بهم 

4.1. خطوات رئيسية:

رسائل اساسية
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شــهادة خلــو الســوابق: يلتــزم المتعهــد بــأن يحمــل جميــع الســائقين للحافــالت والمركبــات المعينيــن مــن قبلــه شــهادة خلــو ســوابق   .4
وليــس لديهــم أي ســوابق تتعــارض مــع نقــل الطــالب والطالبــات وتنفيــذ الخدمــة.

.
. زي سائق الحافلة / المركبة:  5

ناء قيامه بتنفيذ األعمال أ.يلتزم المتعهد �إل�ام سائق الحافلة �إرتداء الزي الموحد الذي تحدده الشركة أ�

 ب.يلتزم المتعهد بأن يكون المظهر الخارجي مناسبًا لجميع السائقين ويكونوا محافظين على النظافة الشخصية والذوق العام.

.

: 6. رخصة القيادة للسائق والتد��ب
أ .يلتزم المتعهد بأن يكون جميع السائقين للحاف ات المعينين من قبله حاصلين على “رخصة نقل عمومي” سا��ة المفعول 

طوال مدة �نفيذ الخدمة، وبأن يكون جميع السائقين للمركبات والمعينين من قبل المتعهد حاصلين على رخصة قيادة 
خاصة سا��ة المفعول طوال مدة �نفيذ الخدمة، وعلى المتعهد االلت�ام بأي تغ�ي�ات مستقبلية قد تط�أ على األنظمة ذات 

العالقة
ب. يلتزم المتعهد بأن يكون جميع السائقين قد جرى تد��بهم بشكل صحيح ليكون سائق حافلة/مركبة مدرسية من قبل

المتعهد، ويجب أن يستوفي هذا التد��ب المعا�ير المعتمدة أو التي تحددها الشركة مع ت�ويده ببطاقة التد��ب
بالدو�ات التي حصل عليها.

7. �ناول الطعام واستخدام الها�ف الجوال داخل الحافلة أو المركبة: على المتعهد إل�ام جميع السائقين بعدم �ناول أية
مأكوالت أو مش�وبات أو استخدام الجوال أو أي أجهزة أخرى داخل الحافلة/المركبة أو أ�ناء القيادة مطلقا، باس�ثناء وسائل

االتصال داخل الحافلة والمعدة لغرض الخدمة. 

يلتزم المتعهد بتقديم مستندات و�يانات مكتملة عن السائقين تشمل وال تقتصر على ما يلي .
. أ .شهادة كشف طبي توضح صالحيته للعمل

. ب. أي فحصوات أو تحاليل دو��ة أخرى ت�اها الشركة
. ج. شهادة خلو سوابق

. د. نسخ و�يانات لرخص قيادة السائقين للحافالت والمركبات
. ه. صورة شخصية حديثة للسائقين

وتقدم تلك ال�يانات في صيغة مقبولة لدى الشركة، ويقدمها حسب الموعد الذي تحدده الشركة، وال يحق
للمتعهد استبدال أي سائق إال بعد

إشعار الشركة خطيًا بذلك، وتقديم قوائم شه��ة محدثة بأسماء السائقين حسب المدارس والحافالت/المركبات.

.8



1617

قوموا برفع ثقافة وتد��ب سائقي الحافالت والمركبات في كل ما من شأنه أن يحقق أساليب القيادة اآلمنة وفقًا
إلرشادات وتعليمات الم�ور وبما �ؤمن سالمة الطلبة ومصلحة العمل وت�ود الشركة أو مندوبها بما يثبت تقديم هذا التد��ب

حال طلبها ذلك

أ�تم مسئولين مسئولية مباشرة عن الت�امات السائقين، ويجب على المتعهد متابعة وم�اقبة كافة السائقين للحافالت أو
المركبات والتأكد من قيامهم باألعمال في األوقات المحددة لذلك ووفق الش�وط والمواصفات المتعلقة بتقديم الخدمة

وبما يتوافق مع األنظمة ذات العالقة

قوموا بالتأكد من أن جميع السائقين والموظفين المعن�ين على معرفة وإطالع بما هو مطلوب منهم، كما يقر المتعهد
أنه قام �إخطار السائقين بالمواصفات المطلوب توفرها فيهم وفي الحافلة/المركبة وتوعيتهم بالمخالفات التي إذا ارتكبها

فإنها ستؤدي إلى فرض حسميات وغ�امات عليه، ويقر المتعهد بأن جميع السائقين للحافالت والمركبات على د�اية تامة
والت�ام كامل بكافة الش�وط والمواصفات الخاصة بهم

قوموا بتد��ب السائقين قبل بدء األعمال بوقت كاف على خطوط السير بالتنسيق مع اإلدا�ات التعليمية المختصة والجهات
ذات العالقة

4.2

 يجــب أن يتوفــر فــي وحــدات �تبــع  الحافالت (GPS Tracking Units) القدرة على إعطاء �يانات فو��ة عن حالة الحافلة من حيث السرعة وتحديد 

موقع وخط السير لكل منها وزمن الرحلة ومخالفتها للسرعة النظامية. حســب المتغيــ�ات التاليــة:

أ. إذا كانت المركبة متحركة يكون زمن االرسال كل 5 ثوان كحد أقصى أو بعد قطع المركبة مسافة 20 متر أ�هما أقرب.

ب. في حال وجود انعطاف ب�اوية 45 درجة فأكثر يكون زمن اإلرسال كل ١ثانية

ج.إذا كانت المركبة متوقفة وفي وضع التشغيل يكون زمن اإلرسال كل ٥دقائق

يجــب أن تكــون وحــدات تتبــع الحافــالت )GPS Tracking Units( قــادرة علــى تخزيــن المعلومــات داخــل وحــدة التتبــع فــي حالــة االنقطــاع   .3
عــن شــبكة االتصــال الخلويــة مــع القــدرة علــى ارســال هــذه المعلومــات فــي حــال عــودة االتصــال بالشــبكة )GSM/GPRS(، كذلــك أن تكــون تدعــم 

.)Remote Set Up( خاصيــة االعــداد لوحــدات التتبــع عــن بعــد عــن طريــق رســائل الجــوال أو عــن طريــق االنترنــت

.5

خطوات رئيسية:5.1 .

 يلتــزم المتعهــد بتركيــب وحــدات �تبــع الحافــالت )(Tracking Units )(Global Positioning System)( GPS) وتقديــم ال�يانــات الرقميــة للمســا�ات 
 للشــركة وذلــك لجميــع الحافــالت المملوكــة للمتعهــد، وحافــالت االســناد) المتعهديــن مــن الباطــن (فقــط دون المركبــات، وعلــى المتعهــد

متابعتهــا مــن خــالل رف العمليــات المخصصــة لذلــك

(GPS Units Tracking)تركيب وسائل ال�تبع اآللي للحافالت وال�يانات الرقميةرسائل اساسية

.1

.2
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 Alerts&( والمستشــعرات المرتبطــة بالحافلــة )GPS Tracking Units( يلتــزم المتعهــد بــأن تكــون مواصفــات جميــع وحــدات تتبــع الحافــالت  .4
Sensor’s( والتــي يتــم تركيبهــا فــي الحافــالت المســتخدمة لتنفيــذ األعمــال مســتوفية للحــد األدنــى مــن المواصفــات.

فــي حــال تعثــر وصــول البيانــات الخاصــة بوحــدات تتبــع الحافــالت )GPS Tracking Units( مــن المتعهــد ألســباب خارجــة عــن إرادتــه فيحــق   .5
للمتعهــد تقديــم المســتندات المؤيــدة لذلــك خــالل خمســة أيــام عمــل، وللشــركة الحــق فــي قبــول أو رفــض تلــك المســتندات.

يحــق للشــركة تركيــب أو تثبيــت أي أنظمــة او أجهــزة علــى جميــع حافــالت المتعهــد وحافــالت االســناد( المتعهديــن مــن الباطــن )فقــط دون   .6
المركبــات أو بعــض منهــا، وذلــك لتطويــر ومتابعــة الخدمــة المقدمــة دون أن يترتــب ذلــك عــن أي تكلفــة علــى المتعهــد، وتكــون ملكيتهــا للشــركة 

أو للجهــة المشــغلة.

ــع الحافــالت )GPS Tracking Units( وربطهــا مــع الشــركة أو عــدم الســماح  ــل وحــدات تتب ــب وتفعي ــام المتعهــد بتركي فــي حــال عــدم قي  .7
للشــركة بتركيــب أو تثبيــت أي أنظمــة أو أجهــزة علــى جميــع حافــالت المتعهــد أو متعهــدي الباطــن أو بعــض منهــا، فســيترتب علــى ذلــك تطبيــق 

الحســميات والغرامــات المطبقــة مــن الشــركة وهــذا االلتــزام علــى المتعهــد جــزء ال يتجــزأ.

احرصوا على عمل الصيانة الدو��ة والوقائية لوحدات �تبع الحافالت ) GPS Tracking Units ( وفي حال تعطل أي وحدة من
وحدات ال�تبع فيلتزم المتعهد بعمل الصيانة الفو��ة الالزمة لذلك، وعلى المتعهد إبالغ الشركة عن أية أعطال طارئة.

قوموا بتمكين الشركة من الربط االلكت�وني المباشر �ين وحدات �تبع الحافالت ) GPS Tracking Units ( وال�يانات الرقمية
للمسا�ات الصادرة عنها، على أن تدعم وحدات ال�تبع خاصية الرفع اآللي المباشر وإرسال معلومات ال�ثبت والتن�يهات

ومعلومات الحساسات ) Sensors ( للحافالت إلى خوادم الشركة باستخدام ب�وتوكوالت االتصال باإل�ترنت.

Digital User &( ودوا الشركة بنسخة رقمية من مستندات وأدلة وحدات ال�ثبت، وب�وتوكوالت االتصال الصادرة عنها�
Communication protocol manuals ( ، وذلك لتمكين الشركة من االستفادة من ال�يانات المرسلة واستخدامها، على أن

يشمل ذلك كافة أنواع أجهزة ال�ثبت المستخدمة ضمن األسطول العامل في الخدمة.

حافظوا على سالمة وحدات ال�تبع التي يتم ترك�بها في الحافالت وذلك عن ط��ق حمايتها آليا من التالعب سواء بتغير
مكان التركيب أو محاولة قطع التيار الكهربائي أو فّك الجهاز وارسال رسالة نصية في حالة حدوث أي من الحاالت السابقة

تحدد نوع اإلنذار

�تحملون كامل المسؤولية عن سالمة األنظمة واألجهزة بعد ترك�بها من قبل الشركة من أي عبث أو إ�الف لها، وتلتزم
الشركة بعدم تفعيل هذه األنظمة أو األجهزة خا�ج أيام العام الد�اسي

GPS Tracking Units( ( بوحدات �تبع الحافالت ) Child Safety Alert System ( قوموا بربط نظام األمان لسالمة الطلبة
المرتبطة بخوادم الشركة

رسائل أساسية 5.2
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الجزء الثاني: تنفيذ الخدمة

يختــص هــذا الجــزء مــن الدليــل بشــرح اهــم القواعــد وبيــان الرســائل األساســية المتعلقــة بتنفيــذ الخدمــة. وســيتم التركيــز فيــه علــى اهــم 
العناصــر المتعلقــة بتنفيــذ الخدمــة ويمكــن االطــالع علــى بقيــة التفاصيــل والجزئيــات فــي عقودهــم مــع الشــركة.

ال�يئة المعيشية
.بالنسبة لطلبة القرى والهجر والذ�ن ينقلون من خا�ج المدينة فإن نطاق الخدمة هو نطاق قبول المدرسة•

برنامج د�اسة الطالب/الطالبة
•إذا كان الطالب/الطالبة مسجل بمدارس تحفيظ الق�آن الك��م يكون نطاق الخدمة هو نطاق قبول المدرسة.

المسافة �ين من�ل الطالب/الطالبة وباب المدرسة
•تبدأ خدمة النقل للطلبة الذ�ن تقع منا�لهم على بعد ) 250 م( من باب المدرسة الرئيسي للدخول. ويس�ثنى منها وجود ما

�ؤثر على أمن وسامة الطلبة مثل وجود شا�ع رئيسي أو سيول حيث يصبح الطالب مؤها للتمتع بالخدمة حتى في صورة
بعد من�له أقل من 250 م من الباب الرئيسي للمدرسة.

1. نطاق الخدمة والطلبة المشمولين بالخدمة.

1.1. قواعد رئيسية:

يجب ان ال يزيد نطاق الخدمة عن دائرة نصف قطرها )3كم( من باب المدرسة الرئيسي.	 

يتم قياس المسافة بين المسكن والمدرسة عبر الطرق المباشرة بدء من أقرب بوابة مدرسية إلى منزل الطالب/الطالبة.	 

اقتص�وا على نقل الطلبة المستحقين للخدمة والذ�ن يحملون بطاقات صعود الحافلة

قوموا بنقل الطلبة وفق األعداد بالكشوفات المسلمة من الشركة أو مندوبها

قوموا بنقل الطلبة وفق األعداد المحددة من منا�لهم إلى المدرسة والعكس

انقلوا الطلبة من منا�لهم إلى مدا رسهم ذهابًا وإيابا. وتحدد و�ارة التعليم أو مندوبها ساعات الدوام المدرسي وستعمل
الشركة مع الو�ارة على التأكد من أن مواعيد نقل الطلبة من وإلى المدرسة قد تم �نسيقها مع المتعهد. كما يحق للمتعهد

/ تك�ار الرحلة مرة ثانية حسب الحاجة من خالل موافقة الشركة على خطته التشغيلية، ش��طة أال يتجاوز زمن ا�تظار طالب
طالبات الرد الثاني بالمدرسة خمسة وأربعون دقيقة من وقت انص�اف الطلبة الرسمي من المدرسة شامًال الحد األقصى

ال�تظار الحافلة قبل تحرك الرد األول عشر دقائق و 35 دقيقة لزمن رحلة الرد األول. ويجب على المتعهد توفير عدد كاف من
المقاعد بما يحقق التشغيل األمثل ولكي يصبح هناك ما يكفي من المقاعد لكل طالب وطالبة

رسائل أساسية 1.2
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2.تأمين الحافالت / المركبات وتشغيل المسا�ات

2.1. قواعد رئيسية:

1. يلتزم المتعهد بتأمين وتوفير األعداد المطلوبة والالزمة من الحافات والمركبات، و�نفيذ وتشغيل المسا�ات حسب الخطة

التشغيلية األولية المعتمدة من الشركة والتي يتم إدخالها من قبل المتعهد عن ط��ق بوابة الشركة االلكت�ونية، وذلك لنقل

العدد المحدد من الطلبة صباحًا ومساًء( أو بحسب االوقات والمواعيد التي تحددها و�ارة التعليم )من منا�ل الطلبة إلى مدارسهم

، ذهابا وإيابا

، 2 . �وفر المتعهد حافات احتياطية بنسبة ثالثة بالمائة )% 2( من مجموع الحافات الالزمة لتنفيذ عقده مع الشركة مع سائقيها

وبحد أدنى حافلتين ضمن نطاق كل إدارة تعليم على مستوى المدن والمحافظات، وتحدد أماكن تواجدها باالتفاق مع الشركة

على أن تكون بنفس المواصفات والش�وط المطلوبة في جميع الحافات التي تقوم بمهمة النقل ويكون سائقيها ممن �نطبق

عليهم ش�وط الشركة.

ال ت��دوا الحمولة اإلجمالية عن عدد الطلبة المسموح به

التزموا بأن ال يتجاوز عدد الطلبة في الرحلة الواحدة عدد مقاعد المركبة أو الحافلة( حسب ما هو موضح في رخصة سير
الحافلة/المركبة الصادرة من الم�ور )المستخدمة لتنفيذ الخدمة

يحق لكم تك�ار الردود حسب معامل اإلركاب المحدد، ويتم حساب آلية توفير المقاعد باستخدام معامل 1:1:5 طالب /طالبة
إلى مقاعد الحافالت ذات السعة بحد أقصى 55 مقعد للحافلة، وفيما يتعلق بالحافالت ذات سعة 56 مقعد وما �اد عليها
فمعاملها �بلغ 1 طالب /طالبة لكل مقعد، ويتم احتساب عدد المقاعد وفقًا لما هو م�ين في رخصة سير الحافلة الصادرة

من الم�ور

التزموا بتنظيف الحافلة/المركبة المدرسية بشكل دائم، بما في ذلك �نظيف األرضيات، والتبليغ عن وجود أي تلف أو عطل
في المقاعد

التزموا بغسل الحافلة/المركبة من الخا�ج وغسل زجاجها من الداخل بحيث تكون الحافلة/المركبة بالشكل الالئق أ�ناء
استخدامها

3:1:1

2.2 رسائل أساسية
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3. اإلستخدامات األخرى للحافالت/المركبات

:

:

.

. قواعد رئيسية 1.3

يحق للمتعهد استخدام الحافات في أنشطة النقل، وفقًا لما تسمح به أنظمة و�ارة النقل ولوائحها وما ال يتعارض مع أحكام عقده مع الشركة وااللت�امات 

عات ذات العالقة، وذلك بحسب الضوابط التالية الواردة فيه أو األنظمة والتش��

. الحصول على موافقة الشركة 1

. 2. أن ال يكون ذلك خالل أيام العام الد�اسي والعطل األسبوعية للعام الد�اسي 

3. أن ال �ؤدي ذلك إلى اإلخالل بكل أو جزء من مسئوليات المتعهد أو ؤثر على حركة نفيذ األعمال أو الخدمة بأي شكل من األشكال كما يجب أن ال. ؤثر ذلك 

على الحافالت والمركبات أو سائقي المتعهد أو مع وظفيه أو عماله 

4. ال يحق للمتعهد بأي حال من األحوال نقل المركبات والحافالت أو أي عدد منها قبل ا�تهاء الد�اسة أو غيرها عن موعد بدء الد�اسة. 

التزموا بالضوابط الخاصة باالستخدامات األخرى للحافالت/المركبات

احرصوا على أن ال تؤثر االستخدامات األخرى للحافالت/المركبات على سالمة المركبات والحافالت

التزموا بصيا�تها وإعادة فحصها و�نظيفها على حسابكم الخاص قبل استئناف تشغيلها لغرض �نفيذ الخدمة

التزموا باستبدال التالف منها أو الذي يثبه عدم صالحيته لألعمال

قوموا �إ�الة أي ملصقات أو كتابات سواء داخل الحافلة/المركبة أو خارجها وإ�الة أي شيء أحدث تغ�ي�ًا في شكل الحافلة
والمركبة وإعادتها لحالتها السابقة التي تدل على أنها مخصصة لنقل الطلبة

رسائل أساسية 3.2

�ر الحافلة/المركبة يجب على المتعهد تحديثال�يانات وإشعار مندوب الشركة مباشرة بذلك . 5. في حال تغ 

6. أن ال�ؤثر ذلك على سالمة المركبات والحافالت وأن يلتزم بصيا�تها وإعادة فحصها ونظيفها على حسابه الخاص قبل استئناف تشغيلها لغرض �نفيذ الخدمة، 

ويلتزم المتعهد باستبدال التالف منها أو الذي يثبه عدم صالحيته لألعمال وأن يقوم �إ�الة أي ملصقات أو كتابات سواء داخل الحافلة/المركبة أو خارجها وإ�الة أي 

شيء أحدث تغ�ير ًا في شكل الحافلة والمركبة وإعادتها لحالتها السابقة التي تدل على أنها مخصصة لنقل الطلبة.



2627

4. االش�اف على �نفيذ الخدمة

4.1. قواعد رئيسية:

1. يلتزم المتعهد بأن يقوم باإلش�اف االزم على �نفيذ األعمال، وعلى المتعهد أو ممثله أن يكون متواجد ًا بصورة مستمرة
. ألي أمر يتعلق بتنفيذ الخدمة

2 . يكون المتعهد مسئوًال عن تشغيل و�نفيذ أعمال نقل الطلبة، وعن توفير وتشغيل جميع الحافات والمركبات واألجهزة
واألدوات واليد العاملة الالزمة في هذا الشأن، وعليه أن يصلح أي خطأ �نفيذي أو تشغيلي يطلب منه عن ط��ق الشركة أو

مندوبها ال يتفق مع ما يتطلبه تقديم الخدمة، وأن يقوم على نفقته الخاصة بتصحيح هذه األخطاء وبحيث �وافق مندوب الشركة
أو ممثله على ذل التصحيح.

أ�تم مسئولون مسؤولية كاملة عن أي ض�ر ينتج عن �نفيذ الخدمة وتشغيل المعدات( بما فيها الحافالت/المركبات )سواء
كان الض�ر قد لحق بالطلبة أو المركبات أو الشركة أو الغير وال يكون على الشركة أي مسئولية ج�اء ذلك

يحق للشركة مطالبتكم بأي تعويضات أو مصا��ف عن أي أض�ار ناجمة عن ذلك

رسائل أساسية

الخا�مة
:

.

.

.

.

.

.

ن في السبع نقاط التالية يمكن تلخيص اهم الت�امات المتعهد�
1 . الحصول على ترخيص لم�اولة نشاط النقل التعليمي من و�ارة النقل أو الجهة الحكومية المختصة بموجب األنظمة والتعليمات 
المنظمة لذلك أو أي تعد�ل يط�أ عليها، وكذلك الحصول على كافة التصا��ح والت�اخيص والوثائق الالزمة من الجهات الحكومية أو 

غير الحكومية المطلوبة لتنفيذ الخدمة
2 . �نفيذ الخدمة وفقًا للش�وط والمواصفات والمعا�ير، وأن يتقيد بتعليمات مندوب الشركة أو من يمثله وتوجيها�ه الخطية في 

نفيذ الخدمة أي موضوع يتعلق باألعمال أو يتصل بها في نطاق �
3 . تأمين الحافات والمركبات وأنظمة التشغيل والب�امج والمواد واألدوات والعدد المطلوبة في كافة المواقع لتنفيذ الخدمة 

والحصول على جميع التصا��ح والت�اخيص الالزمة لذلك، وأن تكون الحافات والمركبات وأنظمة التشغيل والب�امج والمواد 
واألدوات والعدد المستخدمة لتنفيذ عقده مع الشركة مطابقة للمواصفات القياسية السعودية وفي حالة جيدة وبما يضمن 

األمن والسامة للطلبة
4 . تأمين العدد االزم من المد�اء والموظفين والسائقين والفن�ين والعمال والمشرفين والم�اق�ين المطلو�ين في كافة المواقع 

لتنفيذ الخدمة، وأن يكونوا من ذوي الكفاءة والمهارة العالية لتنفيذ األعمال
5 . توفير وتجهيز ورشة مرك��ة لصيانة الحافات والمركبات والمعدات بشكل دوري، وورش في باقي مدن ومحافظات المنطقة، 

وورش صيانة متنقلة بسيا�ات مجهزة لضمان عمل وسامة المركبات والحافات لتنفيذ األعمال المطلوبة
6 . تأمين أماكن إل�واء الحافات والمركبات) الك�اجات (المستخدمة في �نفيذ الخدمة بما يتوافق مع األنظمة ذات العالقة وبما 

يتناسب مع عدد الحافات والمركبات المستخدمة لتنفيذ الخدمة
7 . تقديم جميع ال�يانات والمعلومات والخطط واإلج�اءات التشغيلية المطلوبة لتنفيذ الخدمة في الوقت الذي تحدده الشركة.

4.2
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كيف يمكنكم التواصل مع شركة تطو�ر لخدمات النقل التعليمي وتبليغ آ�ائكم ومقترحا�كم؟

. نحن يف شرکة تطویر لخدمات النقل التعلیمي ال نکتفي بتطویر خدماتنا للعمالء، بل نظهر قدرًا کبیرًا من االهتمام بآرائهم ومقترحاتهم وشکواهم
وألننا ندرك أن لکم مقترحات أو مطالب أو شکوى نتیجة خطأ غیر مقصود أو سوء فهم أو اخت الف وجهات النظر، فقد أنشأنا إدارة خدمة العم الء لتستقبل طلباتکم

ومقترحاتکم وتتعرف یلع آرائکم بل وتحقق يف شکواکم وتتابع حلها مع اإلدارات املعنیة داخل الشرکة وتحیط العمالء علمًا بکل ما تم من إجراءات يف سبیل حلها بعدل وإنصاف ويف أقصر 
. وقت ممکن

ءة. تقدم إدارة خدمة العم الء خدمات اتصاالت ومعلومات موثقة وفعالة للمساهمین وتعمل انطالقا من معرفتها بأکثر العوامل قیمة لدى العم الء وهي االهتمام واملوثوقیة والسرعة والکفا
ت ورغبة من الشرکة يف توفیر وسائل التواصل الفعالة فقد أطلقت مرکز خدمة العم الء املوحد للنقل التعلیمي یلع مستوى اململکة وذلك الستالم املالحظا

واملقترحات واالستفسارات الخاصة بتقدیم الخدمة من قبل أولیاء األمور واملستفیدین من خدمة النقل التعلیمي والرد علیها، وذلك عبر فتح قنوات تواصل متاحه
ر. للجمیع لتحقیق ضمان تحسین مستوى خدمات النقل التعلیمي ومعالجة نواحي القصو

حیث یمکنکم التواصل معنا عن طریق قنوات التواصل التالیة:

تطبيق حافلتي
Hafelty Application
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