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تمهيد
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 يتضمــن 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 
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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 بيـن متعهدي 
النقـل التعليمي واألطـراف ذات 
العالقـة بالنقـل التعليمي لمهام 
المتعهدين ولكيفية مساهمتهم 
فـي تقديم خدمـات نقل تعليمي 
األمـن  معاييـر  ألعلـى  وفقـا 
المسـتفيدين  للطلبـة  والسـالمة 

. منها

توفير إرشادات عملية للمتعهدين 
لتوجيهـم فـي كيفية االسـتعداد 
التعليمـي  النقـل  لتقديـم خدمـة 
مـن  الرفـع  علـى  ولمسـاعدتهم 

جـودة وكفـاءة الخدمـة.

لمتعهـدي  عمليـة  أداة  توفيـر 
خـالل  مـن  التعليمـي  النقـل 
تقديـم أهـم األنشـطة المتعلقـة 
الخدمـة  لتقديـم  باالسـتعداد 
وبتنفيذهـا عـن طريـق عـرض اهم 
كّل  فـي  القواعـد  أو  الخطـوات 
نشـاط وإبـراز أهـم الرسـائل التـي 
أخذهـا  المتعهديـن  علـى  يتعيـن 

باالعتبـار.

يولــي الدليــل الحالــي أهميــة خاصــة لضمــان أمــن وســالمة الطلبــة فــي كّل مراحــل الرحلــة المدرســية وإلــى تشــريك 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

1.1  خطوات رئيسية

يلتــزم المتعهــد بتأميــن وتوفيــر األعــداد المطلوبــة والالزمــة مــن الحافــالت والمركبــات المتطابقــة مــع مواصفات حافــالت ومركبات   .1
النقــل التعليمــي المحــدد مــن شــركة تطويــر لخدمــات النقــل التعليمــي، وذلــك لنقــل العــدد المحــدد مــن الطلبــة صباحــًا ومســاًء( أو بحســب  

االوقــات والمواعيــد التــي تحددهــا وزارة التعليــم )مــن منازلهــم إلــى مدارســهم ذهابــا وإيابــا(.

يلتــزم المتعهــد بالتنســيق مــع الشــركة لتحديــد خطــوط الســير األساســية والبديلــة المطلوبــة يوميــا لنقــل الطلبــة مــن منازلهــم إلــى   .2
المدرســة وإعادتهــم إلــى منازلهــم.

تقــوم  ادارة التعليــم بتحديــث واعتمــاد كشــوفات أســماء المــدارس المشــمولة بالخدمــة وحصــة كل مدرســة مــن إجمالــي العــدد   .3
المخصــص مــن الطلبــة إلدارة التعليــم بالعقــد عبــر نظــام ادارة البيانــات التشــغيلية، ويمكــن  لمتعهــد النقــل المدرســي اإلطــالع عليهــا  قبــل 
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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، ، وتقــوم الشــركة بالتأكــد مــن اســتكمال المتعهــد لبيانــات ومعلومــات ووثائــق ومســتندات الخطــة التشــغيلية األوليــة 
ــر نظــام ادارة  ــة تختــص بذلــك عب ــات أو معلومــات أو وثائــق أو مســتندات إضافي ولهــا الحــق فــي أضافــة أو تعديــل أي حقــول أو بيان

ــل النظــام(. ــات التشــغيلية.)مرفق دلي البيان

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 تنفيـذ الخدمـة بمـا ال يقـل عـن تسـعين يومـا برنامـج عمـل تفصيلي حسـب 
الصيغـة والتفاصيـل المعتمـدة أو أي تعديـل يطـرأ عليـه الحقـًا، والتـي تشـتمل علـى المعلومـات التفصيليـة المتعلقـة بالترتيبـات 

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

سـيتم اإلعتمـاد خـالل هـذا العـام علـى نظـام ادارة البيانـات التشـغيلية بشـكل كامـل، بدايـة مـن مخصصـات النقـل التعليمـي 
التـى سـتتم مشـاركتها معكـم عـن طريـق ادارة التعليـم، وتقديـم قائمة السـائقين واألسـطول، إنتهـاًء بالخطة التشـغيلية األولية 

والتفصيلـة التـى سـتتم مشـاركتها وإعتمادهـا مـن قبـل ادارة التعليـم عبـر نظـام ادارة البيانـات التشـغيلية

ابدؤوا بتنفيذ األعمال فور بداية العام الدراسي

قومـوا بتقديـم تقريـرًا مفصـاًل عـن سـير األعمـال، وذلـك حسـب النموذج المتعمـد، أو أي تعديـل يطرأ عليـه الحقًا، بنـاء على طلب 
الشـركة أو مندوبهـا أو ممثلـه وذلـك خـالل سـبعة أيام من تاريـخ الطلب

1.2 رسائل أساسية
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2. توفير غرفة عمليات

2.1. خطوات رئيسية

تقــوم الشــركة بتســليم المتعهــد مكتــب مســتقل الســتخدامه مقــرا للعمليــات فــي المــكان الــذي تــراه مناســبا، بحيــث يكــون فــي كل 
مدينــة فيهــا إدارة تعليــم مــا ال يقــل عــن غرفــة عمليــات واحــدة، 

يلتــزم المتعهــد بتجهيزهــا وعلــى حســابه الخــاص بــكل مــا تتطلبــه الغرفــة مــن األجهــزة الالزمــة كخطــوط االتصــاالت والحاســب اآللــي 
والفاكــس بحيــث تعمــل هــذه األجهــزة علــى مــدار اليــوم الســتقبال الشــكاوى واالتصــاالت ومــا يلــزم ذلــك مــن أثــاث مكتبــي وغيــره، علــى 
أن يتحمــل المتعهــد تكاليــف االتصــاالت وأن يلتــزم بكافــة التكاليــف والمصاريــف الماليــة الخاصــة بغرفــة العمليــات، وأن يكــون المســؤول 

عــن غرفــة العمليــات ونائبــه ســعوديي الجنســية،

يلتزم المتعهد بعد انتهاء عقده مع الشركة بإعادة غرفة العمليات على حالتها التي كانت عليها قبل استالمها من الشركة,
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اإلشراف والمتابعة اليومية لتشغيل وانتظام الخدمة

المساعدة في معالجة أي مشكلة أثناء تشغيل المعدات، وعلى وجه الخصوص المركبات والحافالت

ربـط غرفـة العمليـات بوسـائل اتصـال تسـاعد الطلبـة وأوليـاء أمورهـم وكل مـن لـه عالقـة بتنفيـذ الخدمـة مـن االتصـال وتقديـم 
الشـكاوى/المالحظات باسـتخدام نظـام خدمـة عالقـة العمـالء االلكترونـي والتـي يتـم توفيـر الحلـول المناسـبة لهـا مـن قبـل 

مسـؤولي هـذه الغرفـة

تمكيـن منـدوب الشـركة مـن معرفـة البيانـات المتوفـرة، ومـا تحويـه من أعـداد الطلبـة والحافـالت والمركبات ومسـتوى تقديم 
الخدمـة، وتحـرك الحافـالت والمركبـات باإلضافـة إلـى تقديمهـا إلـى الشـركة بالصيغـة المناسـبة بشـكل دوري وعنـد طلبهـا من 

قبل الشـركة

2.2 رسائل أساسية

استخدموا غرفة العمليات في تفعيل وتنظيم ومتابعة خدمة النقل المدرسي للطلبة من خالل:
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يقــوم المتعهــد بطباعــة بطاقــات متسلســلة بعــدد الطلبــة المشــمولين بالخدمــة حســب المخصــص لــكل مدرســة مــع كشــف يعبــأ من   .1
المدرســة واســتمارات التســجيل باإلضافــة إلــى طباعــة وتوزيــع مطويــات توعويــة وأقــراص مدمجــة إرشــادية للعــدد المخصــص وتســليمها 
للمــدارس مــع بدايــة كل عــام دراســي وبالتنســيق مــع منــدوب الشــركة، وفــي حالــة عــدم حصــول المتعهــد علــى الكشــوفات المحدثــة 
ألســماء المــدارس المشــمولة بالخدمــة وحصــة كل مدرســة مــن الشــركة فــي فتــرة أقصاهــا ثالثــة أســابيع قبــل بدايــة العــام الدراســي 

فيلــزم المتعهــد االعتمــاد علــى بيانــات العــام الدراســي المنصــرم.

ــة  ــة قائم ــة وطباع ــة واألولوي ــب الحاج ــة حس ــتحقين للخدم ــة المس ــى الطلب ــة عل ــود الحافل ــات صع ــع بطاق ــدارس بتوزي ــوم الم تق  .2
بأســمائهم مــن نظــام نــور واعتمادهــا مــن مديــر/ة المدرســة، وإعادتهــا لمتعهــد النقــل مرفقــا ببيانــات الطلبــة المشــمولين )مــن نظــام نــور( 

بحــد أقصــى أســبوعين مــن بدايــة العــام الدراســي.

خــالل الشــهر التشــغيلي األول مــن بدايــة عقــده مــع الشــركة يقــوم المتعهــد بإدخــال بيانــات الطلبــة المحدثــة وطباعــة كشــوفات   .3
األســماء وتســليمها للمــدارس المشــمولة( حســب كشــوفات أســماء المــدارس المشــمولة بالنقــل المدرســي العتمادهــا مــن قائد المدرســة 
وتصديقهــا وإعادتهــا للمتعهــد بحــد أقصــى أســبوعين مــن تاريــخ اســتالمها، ويقــوم المتعهــد بإدخــال تلــك البيانــات عــن طريــق بوابــة الشــركة 

3. تسجيل الطلبة وتجهيز بطاقات صعود الحافالت/المركبات 

3.1. خطوات رئيسية
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ــة، وللشــركة الحــق فــي أضافــة أو تعديــل أي  االلكترونيــة وذلــك الســتكمال المســتندات الالزمــة لمســوغات صــرف المســتحقات المالي
حقــول أو بيانــات أو معلومــات أو وثائــق أو مســتندات إضافيــة علــى البوابــة االلكترونيــة تختــص ببيانــات الطلبــة.

تنتهــي المهلــة الممنوحــة للمتعهــد إلدخــال واســتكمال بيانــات الطلبــة علــى بوابــة الشــركة االلكترونيــة بنهايــة الشــهر التشــغيلي   .4
الثالــث مــن تاريــخ بدايــة تنفيــذ الخدمــة، وفــي حــال تعثــر تقديــم البيانــات الخاصــة بالطلبــة مــن قبــل المتعهــد ألســباب خارجــة عــن إرادتــه 
فيحــق للمتعهــد تقديــم المســتندات المؤيــدة لذلــك خــالل خمســة أيــام عمــل مــن نهايــة المهلــة المذكــورة، وللشــركة الحــق فــي قبــول أو 

رفــض تلــك المســتندات.

3.2 رسائل أساسية

قومــوا بإعــداد بطاقــات صعــود الحافالت/المركبــات للطلبــة المســتفيدين مــن الخدمــة وتوزيعهــا علــى المــدارس المســتفيدة علــى أن 
ــزل الطالب/الطالبــة، وقــت الوصــول وغيرهــا مــن  تشــتمل البطاقــة علــى اســم الطالــب /الطالبــة، رقــم الحافلــة، رقــم المســار، عنــوان من

المعلومــات والبيانــات التــي تكــون ضروريــة.
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4. اعداد خطة الطوارئ واألمن والسالمة والحوادث

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:

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

عناوين االتصال لخدمات الطوارئ في المنطقة. ج. 
أسماء وعناوين االتصال للمتعهد خالل ساعات العمل المدرسية وبعد ساعات العمل المدرسية في كل مدينة. د. 

ــة،  ــق الحافل ــل: الحري ــة )مث ــة طارئ ــكل حال ــة ل ــة والمركب ــائق الحافل ــل س ــن قب ــا م ــالزم اتخاذه ــراءات ال ــئوليات واإلج ــح المس توضي ه. 
الحــوادث المروريــة، حــاالت الطــوارئ الطبيــة للطلبــة(، وأن ســائق الحافلــة والمركبــة مســئول عــن ســالمة الطلبــة ويتوجــب عليــه اتخــاذ 
كافــة اإلجــراءات الالزمــة فــي حــال وقــوع أي طــارئ ومــن ذلــك االتصــال علــى خدمــات الطــوارئ )مثــل: اإلســعاف، المــرور، الشــرطة، 

ــه. ــر العقــد أو نائب ــغ مدي الدفــاع المدنــي( وتبلي

4.1. خطوات رئيسية
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قوموا بتوفير نسخة من خطة الطوارئ واألمن السالمة للشركة عند طلبها.

قومـوا بإبـالغ الشـركة فـورًا عـن أي واقعـة أو حادثـة تقـع أثنـاء تنفيـذ األعمـال محل عقدكـم مع الشـركة وخالل مـدة ال تتجاوز 
4 سـاعات مـن وقت وقـوع الحادثـة أو الواقعة.

قوموا بإعداد تقرير تفصيلي يتعلق بالحوادث أو الوقائع في أقرب وقت بعد وقوعها.

احتفظوا بنسخة من هذا التقرير وقدموا نسخة منه للشركة. 

4.2 رسائل أساسية
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يلتــزم المتعهــد بــأن يكــون جميــع الســائقين العامليــن لتنفيــذ خدمــة النقــل المدرســي ذوو ســيرة حســنة ومتقيديــن بتعاليــم الديــن   1
اإلســالمي واآلداب العامــة والتقاليــد والقيــم المتفقــة مــع تعاليــم الديــن اإلســالمي ومشــهود لهــم باالســتقامة والصــالح، وأن ال يكــون 
قــد صــدر بحقهــم أي حكــم شــرعي مخــل بــاآلداب والســلوك مــا لــم يــرد لهــم اعتبارهــم، ويقــدم للشــركة شــهادة خلــو ســوابق لــكل واحــد 
منهــم مــن الجهــات المختصــة وذات العالقــة، ويجــب علــى المتعهــد اســتبدال أي ســائق مركبــة أو حافلــة فــور طلــب الشــركة، كمــا يحــق 
ــزام بتعليمــات الجهــات المختصــة المنظمــة لعمــل ســائقي  للشــركة اســتبعاد أي ســائق حســب تقديرهــا المطلــق وعلــى المتعهــد االلت

حافــالت ومركبــات النقــل المدرســي للطــالب والطالبــات.

عمــر ســائق الحافلــة /المركبــة والوضــع الصحــي: يلتــزم المتعهــد بــأن يكــون جميــع الســائقين للحافــالت والمركبــات ال يقــل عــم رهــم   .2
عــن ثالثيــن ســنة وال يزيــد عــن ســتين ســنة، وأن يكونــوا الئقيــن طبيــًا لمزاولــة مهامهــم.

5. توفير سائقي الحافالت/المركبات وتدريبهم

5.1. خطوات رئيسية
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شــهادة خلــو الســوابق: يلتــزم المتعهــد بــأن يحمــل جميــع الســائقين للحافــالت والمركبــات المعينيــن مــن قبلــه شــهادة خلــو ســوابق   .3
وليــس لديهــم أي ســوابق تتعــارض مــع نقــل الطــالب والطالبــات وتنفيــذ الخدمــة.

زي سائق الحافلة / المركبة:  .4

فــي حــال كان قائــد الحافلــة /المركبــة ســعودي الجنســية فيلتــزم المتعهــد بــأن يكــون الســائق مرتديًا للزي الرســمي الســعودي  أ. 
أثنــاء قيامــه بتنفيــذ األعمال.

ب. فــي حــال كان قائــد الحافلــة /المركبــة غيــر ســعودي فيلتــزم المتعهــد بــأن يكــون الســائق مرتديــًا للــزي الموحــد الــذي تحــدده 
الشــركة أثنــاء قيامــه بتنفيــذ األعمــال.

ج. يلتزم المتعهد بأن يكون المظهر الخارجي مناسبًا لجميع السائقين ويكونوا محافظين على النظافة الشخصية.

رخصة القيادة للسائق والتدريب:  .5
يلتــزم المتعهــد بــأن يكــون جميــع الســائقين للحافــالت المعينيــن مــن قبلــه حاصليــن على “رخصــة نقل عمومــي” ســارية المفعول  أ. 
ــادة  طــوال مــدة تنفيــذ الخدمــة، وبــأن يكــون جميــع الســائقين للمركبــات والمعينيــن مــن قبــل المتعهــد حاصليــن علــى رخصــة قي
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خاصــة ســارية المفعــول طــوال مــدة تنفيــذ الخدمــة، وعلــى المتعهــد االلتــزام بــأي تغييــرات مســتقبلية قــد تطــرأ علــى األنظمــة 
ذات العالقــة.

ب. يلتــزم المتعهــد بــأن يكــون جميــع الســائقين قــد جــرى تدريبهــم بشــكل صحيــح ليكــون ســائق حافلة/مركبــة مدرســية مــن قبل 
المتعهــد، ويجــب أن يســتوفي هــذا التدريــب المعاييــر المعتمــدة أو التــي تحددهــا الشــركة مــع تزويــده ببطاقــة التدريــب بالــدورات 

التــي حصــل عليهــا.

ــة  ــاول أي ــع الســائقين بعــدم تن ــزام جمي ــى المتعهــد إل ــة: عل ــة أو المركب ــف الجــوال داخــل الحافل ــاول الطعــام واســتخدام الهات تن  .6
ــائل  ــتثناء وس ــا، باس ــادة مطلق ــاء القي ــة أو أثن ــل الحافلة/المركب ــرى داخ ــزة أخ ــوال أو أي أجه ــتخدام الج ــروبات أو اس ــوالت أو مش مأك

ــة. ــرض الخدم ــدة لغ ــة والمع ــل الحافل ــال داخ االتص

يلتزم المتعهد بتقديم مستندات وبيانات مكتملة عن السائقين تشمل وال تقتصر على ما يلي:  .7
أ. شهادة كشف طبي توضح صالحيته للعمل.

ب. أي فحصوات أو تحاليل دورية أخرى تراها الشركة.
ج. شهادة خلو سوابق.

د.  نسخ وبيانات لرخص قيادة السائقين للحافالت والمركبات.
ه. صورة شخصية حديثة للسائقين.

وتقــدم تلــك البيانــات فــي صيغــة مقبولــة لــدى الشــركة، ويقدمهــا حســب الموعــد الــذي تحــدده الشــركة، وال يحــق للمتعهــد 
ــدارس  ــب الم ــائقين حس ــماء الس ــة بأس ــهرية محدث ــم ش ــم قوائ ــك، وتقدي ــًا بذل ــركة خطي ــعار الش ــد إش ــائق إال بع ــتبدال أي س اس

والحافالت/المركبــات.
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قومـوا برفـع ثقافـة وتدريـب سـائقي الحافـالت والمركبـات فـي كل مـا مـن شـأنه أن يحقـق أسـاليب القيـادة اآلمنـة وفقـًا 
إلرشـادات وتعليمـات المـرور وبمـا يؤمن سـالمة الطلبة ومصلحـة العمل وتزود الشـركة أو مندوبها بما يثبت تقديـم هذا التدريب 

حـال طلبهـا ذلك

أنتـم مسـئولين مسـئولية مباشـرة عـن التزامـات السـائقين، ويجـب علـى المتعهـد متابعـة ومراقبـة كافـة السـائقين للحافـالت أو 
المركبـات والتأكـد مـن قيامهـم باألعمـال فـي األوقات المحـددة لذلك ووفق الشـروط والمواصفـات المتعلقـة بتقديم الخدمة 

وبمـا يتوافـق مـع األنظمـة ذات العالقة

قومـوا بالتأكـد مـن أن جميـع السـائقين والموظفيـن المعنييـن علـى معرفـة وإطـالع بمـا هـو مطلوب منهـم، كما يقـر المتعهد 
أنـه قـام بإخطـار السـائقين بالمواصفـات المطلوب توفرها فيهم وفـي الحافلة/المركبـة وتوعيتهم بالمخالفات التـي إذا ارتكبها 
فإنهـا سـتؤدي إلـى فـرض حسـميات وغرامـات عليـه، ويقـر المتعهـد بـأن جميع السـائقين للحافـالت والمركبـات على درايـة تامة 

والتـزام كامـل بكافـة الشـروط والمواصفـات الخاصة بهم

قومـوا بتدريـب السـائقين قبـل بـدء األعمال بوقت كاف على خطوط السـير بالتنسـيق مـع اإلدارات التعليميـة المختصة والجهات 
ذات العالقة

5.2 رسائل أساسية
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يلتــزم المتعهــد بتركيــب وحــدات تتبــع الحافــالت )GPS )Global Positioning System( Tracking Units( وتقديــم البيانــات الرقميــة للمســارات   .1
ــد  ــى المتعه ــات، وعل ــط دون المركب ــن )فق ــن الباط ــن م ــناد( المتعهدي ــالت االس ــد، وحاف ــة للمتعه ــالت المملوك ــع الحاف ــك لجمي ــركة وذل للش

متابعتهــا مــن خــالل رف العمليــات المخصصــة لذلــك.

يجــب أن يتوفــر فــي وحــدات تتبــع الحافــالت )GPS Tracking Units( القــدرة علــى إعطــاء بيانــات فوريــة عــن حالــة الحافلــة مــن حيث الســرعة   .2
وتحديــد مــوق الحافلــة وخــّط الســير لــكل منهــا وزمــن الرحلــة ومخالفتهــا للســرعة النظاميــة، حســب المتغيــرات التاليــة:

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

ب. في حال وجود انعطاف بزاوية 45 درجة فأكثر يكون زمن اإلرسال كل 1 ثانية.

ج. إذا كانت المركبة متوقفة وفي وضع التشغيل يكون زمن اإلرسال كل 5 دقائق.

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

)GPS Units Tracking( 6.تركيب وسائل التتبع اآللي للحافالت والبيانات الرقمية

6.1. خطوات رئيسية
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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.
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احرصـوا علـى عمـل الصيانـة الدوريـة والوقائيـة لوحدات تتبـع الحافـالت )GPS Tracking Units( وفي حال تعطـل أي وحدة من 
وحـدات التتبـع فيلتـزم المتعهـد بعمـل الصيانـة الفوريـة الالزمـة لذلك، وعلـى المتعهد إبالغ الشـركة عن أية أعطـال طارئة.

قومـوا بتمكيـن الشـركة مـن الربـط االلكتروني المباشـر بيـن وحـدات تتبـع الحافـالت )GPS Tracking Units( والبيانـات الرقمية 
للمسـارات الصـادرة عنهـا، علـى أن تدعـم وحـدات التتبـع خاصيـة الرفـع اآللـي المباشـر وإرسـال معلومـات التثبـت والتنبيهـات 

ومعلومـات الحساسـات )Sensors( للحافـالت إلـى خـوادم الشـركة باسـتخدام بروتوكـوالت االتصـال باإلنترنـت.

 Digital User &( زودوا الشـركة بنسـخة رقميـة مـن مسـتندات وأدلـة وحـدات التثبـت، وبروتوكـوالت االتصـال الصـادرة عنهـا
Communication protocol manuals( ، وذلـك لتمكيـن الشـركة مـن االسـتفادة مـن البيانـات المرسـلة واسـتخدامها، علـى أن 

يشـمل ذلـك كافـة أنـواع أجهـزة التثبـت المسـتخدمة ضمـن األسـطول العامـل فـي الخدمـة.

حافظـوا علـى سـالمة وحـدات التتبـع التـي يتـم تركيبهـا فـي الحافـالت وذلـك عـن طريـق حمايتهـا آليـا مـن التالعب سـواء بتغير 
مـكان التركيـب أو محاولـة قطـع التيـار الكهربائـي أو فّك الجهاز وارسـال رسـالة نصية في حالـة حدوث أي من الحاالت السـابقة 

تحـدد نـوع اإلنذار.

تتحملـون كامـل المسـؤولية عـن سـالمة األنظمـة واألجهـزة بعـد تركيبهـا مـن قبـل الشـركة مـن أي عبـث أو إتـالف لهـا، وتلتـزم 
الشـركة بعـدم تفعيـل هـذه األنظمـة أو األجهـزة خـارج أيـام العـام الدراسـي.

 )GPS Tracking Units( بوحـدات تتبـع الحافـالت )Child Safety Alert System( قومـوا بربـط نظـام األمـان لسـالمة الطلبـة
المرتبطـة بخـوادم الشـركة.

6.2 رسائل أساسية
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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.

يحدد نطاق الخدمة وفق للضوابط التالية:

البيئة المعيشية
بالنسبة لطلبة القرى والهجر والذين ينقلون من خارج المدينة فإن نطاق الخدمة هو نطاق قبول المدرسة.	 

برنامج دراسة الطالب/الطالبة
إذا كان الطالب/الطالبة مسجل بمدارس تحفيظ القرآن الكريم يكون نطاق الخدمة هو نطاق قبول المدرسة.	 

المسافة بين منزل الطالب/الطالبة وباب المدرسة
تبــدأ خدمــة النقــل للطلبــة الذيــن تقــع منازلهــم علــى بعــد )250م( مــن بــاب المدرســة الرئيســي للدخــول. ويســتثنى منهــا وجــود مــا 	 

يؤثــر علــى أمــن وســالمة الطلبــة مثــل وجــود شــارع رئيســي أو ســيول حيــث يصبــح الطالــب مؤهــال للتمتــع بالخدمــة حتــى فــي صــورة 

1. نطاق الخدمة والطلبة المشمولين بالخدمة

1.1. قواعد رئيسية
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بعــد منزلــه أقــل مــن 250 م مــن البــاب الرئيســي للمدرســة.

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.	 

اقتصروا على نقل الطلبة المستحقين للخدمة والذين يحملون بطاقات صعود الحافلة

قوموا بنقل الطلبة وفق األعداد بالكشوفات المسلمة من الشركة أو مندوبها

قوموا بنقل الطلبة وفق األعداد المحددة من منازلهم إلى المدرسة والعكس

انقلـوا الطلبـة مـن منازلهـم إلـى مـدا رسـهم ذهابـًا وإيابـا. وتحـدد وزارة التعليـم أو مندوبها سـاعات الدوام المدرسـي وسـتعمل 
الشـركة مـع الـوزارة علـى التأكـد مـن أن مواعيد نقل الطلبة من وإلى المدرسـة قد تم تنسـيقها مع المتعهد. كمـا يحق للمتعهد 
تكـرار الرحلـة مـرة ثانيـة حسـب الحاجـة مـن خـالل موافقة الشـركة علـى خطته التشـغيلية، شـريطة أال يتجـاوز زمن انتظـار طالب/
طالبـات الـرد الثانـي بالمدرسـة خمسـة وأربعـون دقيقـة مـن وقـت انصـراف الطلبة الرسـمي من المدرسـة شـاماًل الحـد األقصى 
النتظـار الحافلـة قبـل تحـرك الـرد األول عشـر دقائـق و35دقيقـة لزمـن رحلة الـرد األول. ويجب علـى المتعهد توفير عـدد كاف من 

المقاعـد بمـا يحقـق التشـغيل األمثـل ولكـي يصبـح هنـاك ما يكفـي من المقاعـد لكل طالـب وطالبة

1.2 رسائل أساسية
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2.تأمين الحافالت / المركبات وتشغيل المسارات

2.1. قواعد رئيسية

يلتــزم المتعهــد بتأميــن وتوفيــر األعــداد المطلوبــة والالزمــة مــن الحافــالت والمركبــات، وتنفيــذ وتشــغيل المســارات حســب الخطــة   .1
التشــغيلية األوليــة المعتمــدة مــن الشــركة والتــي يتــم إدخالهــا مــن قبــل المتعهــد عــن طريــق بوابــة الشــركة االلكترونيــة، وذلــك لنقــل 
العــدد المحــدد مــن الطلبــة صباحــًا ومســاًء( أو بحســب االوقــات والمواعيــد التــي تحددهــا وزارة التعليــم )مــن منــازل الطلبــة إلى مدارســهم 

ذهابــا وإيابــا، 

يوفــر المتعهــد حافــالت احتياطيــة بنســبة ثالثــة بالمائــة )%3( مــن مجمــوع الحافــالت الالزمــة لتنفيــذ عقده مع الشــركة مع ســائقيها،   .2
وبحــد أدنــى حافلتيــن ضمــن نطــاق كل إدارة تعليــم علــى مســتوى المــدن والمحافظــات، وتحــدد أماكــن تواجدهــا باالتفــاق مــع الشــركة 
علــى أن تكــون بنفــس المواصفــات والشــروط المطلوبــة فــي جميــع الحافــالت التــي تقــوم بمهمــة النقــل ويكــون ســائقيها ممــن تنطبــق 

عليهــم شــروط الشــركة.
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ال تزيدوا الحمولة اإلجمالية عن عدد الطلبة المسموح به

التزمـوا بـأن ال يتجـاوز عـدد الطلبـة فـي الرحلـة الواحـدة عـدد مقاعـد المركبـة أو الحافلـة( حسـب مـا هـو موضـح في رخصة سـير 
الحافلة/المركبـة الصـادرة مـن المـرور )المسـتخدمة لتنفيـذ الخدمة

يحـق لكـم تكـرار الـردود حسـب معامـل اإلركاب المحدد، ويتم حسـاب آليـة توفير المقاعد باسـتخدام معامـل 1:1:3 طالب /طالبة 
إلـى مقاعـد الحافـالت ذات السـعة بحـد أقصـى 55مقعـد للحافلـة، وفيمـا يتعلق بالحافـالت ذات سـعة 56 مقعد ومـا زاد عليها 
فمعاملهـا يبلـغ 1 طالـب /طالبـة لـكل مقعـد، ويتـم احتسـاب عـدد المقاعد وفقـًا لما هو مبيـن في رخصة سـير الحافلـة الصادرة 

مـن المرور

التزمـوا بتنظيـف الحافلة/المركبـة المدرسـية بشـكل دائـم، بمـا فـي ذلـك تنظيف األرضيـات، والتبليـغ عن وجود أي تلـف أو عطل 
فـي المقاعد

التزمـوا بغسـل الحافلة/المركبـة مـن الخـارج وغسـل زجاجهـا مـن الداخـل بحيـث تكـون الحافلة/المركبـة بالشـكل الالئـق أثنـاء 
اسـتخدامها

3:1:1

2.2 رسائل أساسية
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3. اإلستخدامات األخري للحافالت/المركبات

3.1. قواعد رئيسية

يحــق للمتعهــد اســتخدام الحافــالت فــي أنشــطة النقــل، وفقــًا لمــا تســمح بــه أنظمــة وزارة النقــل ولوائحهــا ومــا ال يتعــارض مــع أحــكام 
عقــده مــع الشــركة وااللتزامــات الــواردة فيــه أو األنظمــة والتشــريعات ذات العالقــة، وذلــك بحســب الضوابــط التاليــة:

أن ال يكون ذلك خالل أيام العام الدراسي والعطل األسبوعية للعام الدراسي.  .1

أن ال يــؤدي ذلــك إلــى اإلخــالل بــكل أو جــزء مــن مســئوليات المتعهــد أو يؤثــر علــى حركــة تنفيــذ األعمــال أو الخدمــة بــأي شــكل   .2
مــن األشــكال كمــا يجــب أن ال يؤثــر ذلــك علــى الحافــالت والمركبــات أو ســائقي المتعهــد أو مــع وظفيــه أو عمالــه.

ال يحــق للمتعهــد بــأي حــال مــن األحــوال نقــل المركبــات والحافــالت أو أي عــدد منهــا قبــل انتهــاء الدراســة أو خيرهــا عــن موعــد بــدء   .3
الدراسة.

ــر الحافلة/المركبــة يجــب علــى المتعهــد تحديــث البيانــات عــن طريــق بوابــة الشــركة االلكترونيــة، وإشــعار منــدوب  فــي حــال تغيي  .4
ــك. الشــركة مباشــرة بذل

ــل  ــاص قب ــابه الخ ــى حس ــا عل ــا وتنظيفه ــادة فحصه ــا وإع ــزم بصيانته ــالت وأن يلت ــات والحاف ــى ســالمة المركب ــك عل ــر ذل أن ال يؤث  .5
اســتئناف تشــغيلها لغــرض تنفيــذ الخدمــة، ويلتــزم المتعهــد باســتبدال التالــف منهــا أو الــذي يثبــه عــدم صالحيتــه لألعمــال وأن يقــوم بإزالــة 
أي ملصقــات أو كتابــات ســواء داخــل الحافلة/المركبــة أو خارجهــا وإزالــة أي شــيء أحــدث تغييــرًا فــي شــكل الحافلــة والمركبــة وإعادتها 

لحالتهــا الســابقة التــي تــدل علــى أنهــا مخصصــة لنقــل الطلبــة.
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التزموا بالضوابط الخاصة باالستخدامات األخرى للحافالت/المركبات

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

التزموا بصيانتها وإعادة فحصها وتنظيفها على حسابكم الخاص قبل استئناف تشغيلها لغرض تنفيذ الخدمة

التزموا باستبدال التالف منها أو الذي يثبه عدم صالحيته لألعمال

قومـوا بإزالـة أي ملصقـات أو كتابـات سـواء داخـل الحافلة/المركبة أو خارجها وإزالة أي شـيء أحدث تغييرًا في شـكل الحافلة 
والمركبـة وإعادتهـا لحالتها السـابقة التـي تدل على أنها مخصصـة لنقل الطلبة

3.2 رسائل أساسية
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4. االشراف على تنفيذ الخدمة

4.1. قواعد رئيسية

يلتــزم المتعهــد بــأن يقــوم باإلشــراف الــالزم علــى تنفيــذ األعمــال، وعلــى المتعهــد أو ممثلــه أن يكــون متواجــد ًا بصــورة مســتمرة   .1
ألي أمــر يتعلــق بتنفيــذ الخدمــة.

ــر وتشــغيل جميــع الحافــالت والمركبــات واألجهــزة  ــذ أعمــال نقــل الطلبــة، وعــن توفي يكــون المتعهــد مســئواًل عــن تشــغيل وتنفي  .2
ــق الشــركة أو  ــه عــن طري ــب من ــذي أو تشــغيلي يطل ــه أن يصــح أي خطــأ تنفي ــة الالزمــة فــي هــذا الشــأن، وعلي ــد العامل واألدوات والي
مندوبهــا ال يتفــق مــع مــا يتطلبــه تقديــم الخدمــة، وأن يقــوم علــى نفقتــه الخاصــة بتصحيــح هــذه األخطــاء وبحيــث يوافــق منــدوب الشــركة 

أو ممثلــه علــى ذل التصحيــح.

أنتـم مسـئولون مسـؤولية كاملـة عـن أي ضـرر ينتـج عـن تنفيـذ الخدمة وتشـغيل المعـدات( بمـا فيهـا الحافالت/المركبات )سـواء 
كان الضـرر قـد لحـق بالطلبـة أو المركبـات أو الشـركة أو الغيـر وال يكـون علـى الشـركة أي مسـئولية جـراء ذلـك

يحق للشركة مطالبتكم بأي تعويضات أو مصاريف عن أي أضرار ناجمة عن ذلك

4.2 رسائل أساسية
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الخاتمة 
يمكن حوصلة اهم التزامات المتعهدين في السبع نقاط التالية:

الحصــول علــى ترخيــص لمزاولــة نشــاط النقل التعليمــي من وزارة النقــل أو الجهــة الحكومية المختصــة بموجب األنظمــة والتعليمات   .1
المنظمــة لذلــك أو أي تعديــل يطــرأ عليهــا، وكذلــك الحصــول علــى كافــة التصاريــح والتراخيــص والوثائــق الالزمــة مــن الجهــات الحكوميــة 

أو غيــر الحكوميــة المطلوبــة لتنفيــذ الخدمــة.

تنفيــذ الخدمــة وفقــًا للشــروط والمواصفــات والمعاييــر، وأن يتقيــد بتعليمــات منــدوب الشــركة أو مــن يمثلــه وتوجيهاتــه الخطيــة   .2
ــذ الخدمــة. فــي أي موضــوع يتعلــق باألعمــال أو يتصــل بهــا فــي نطــاق تنفي

تأميــن الحافــالت والمركبــات وأنظمــة التشــغيل والبرامــج والمــواد واألدوات والعــدد المطلوبــة فــي كافــة المواقــع لتنفيــذ الخدمة   .3
ــواد  ــج والم ــغيل والبرام ــة التش ــات وأنظم ــالت والمركب ــون الحاف ــك، وأن تك ــة لذل ــص الالزم ــح والتراخي ــع التصاري ــى جمي ــول عل والحص
واألدوات والعــدد المســتخدمة لتنفيــذ عقــده مــع الشــركة مطابقــة للمواصفــات القياســية الســعودية وفــي حالــة جيــدة وبمــا يضمــن 

األمــن والســالمة للطلبــة.

ــة  ــي كاف ــن ف ــن المطلوبي ــرفين والمراقبي ــال والمش ــن والعم ــائقين والفنيي ــن والس ــدراء والموظفي ــن الم ــالزم م ــدد ال ــن الع تأمي  .4
ــال. ــذ األعم ــة لتنفي ــارة العالي ــاءة والمه ــن ذوي الكف ــوا م ــة، وأن يكون ــذ الخدم ــع لتنفي المواق

ــات  ــدن ومحافظ ــي م ــي باق ــكل دوري، وورش ف ــدات بش ــات والمع ــالت والمركب ــة الحاف ــة لصيان ــة مركزي ــز ورش ــر وتجهي توفي  .5
المنطقــة، وورش صيانــة متنقلــة بســيارات مجهــزة لضمــان عمــل وســالمة المركبــات والحافــالت لتنفيــذ األعمــال المطلوبــة.

تأميــن أماكــن إليــواء الحافــالت والمركبــات( الكراجــات )المســتخدمة فــي تنفيــذ الخدمــة بمــا يتوافــق مــع األنظمــة ذات العالقــة   .6
وبمــا يتناســب مــع عــدد الحافــالت والمركبــات المســتخدمة لتنفيــذ الخدمــة.

تقديم جميع البيانات والمعلومات والخطط واإلجراءات التشغيلية المطلوبة لتنفيذ الخدمة في الوقت الذي تحدده الشركة.  .7
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تطبيق حافلتي
Hafelty Application
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كيف يمكنكم التواصل مع شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي وتبليغ آرائكم ومقترحاتكم؟
نحن يف شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي ال نكتفي بتطوير خدماتنا للعمالء، بل نظهر قدرًا كبيرًا من االهتمام بآرائهم ومقترحاتهم وشكواهم. 

وألننـا نـدرك أن لكـم مقترحـات أو مطالـب أو شـكوى نتيجـة خطـأ غيـر مقصـود أو سـوء فهم أو اختـالف وجهـات النظر، فقـد أنشـأنا إدارة خدمة العمـالء لتسـتقبل طلباتكم 
ومقترحاتكـم وتتعـرف ىلع آرائكـم بـل وتحقـق يف شـكواكم وتتابـع حلهـا مـع اإلدارات املعنيـة داخل الشـركة وتحيـط العمالء علمًا بـكل ما تم مـن إجراءات يف سـبيل حلها 

بعـدل وإنصـاف ويف أقصر وقـت ممكن.

تقـدم إدارة خدمـة العمـالء خدمـات اتصـاالت ومعلومـات موثقـة وفعالـة للمسـاهمين وتعمـل انطالقـا مـن معرفتهـا بأكثـر العوامـل قيمـة لـدى العمـالء وهـي االهتمـام 
واملوثوقيـة والسـرعة والكفـاءة.

ورغبـة مـن الشـركة يف توفيـر وسـائل التواصـل الفعالـة فقـد أطلقـت مركـز خدمـة العمـالء املوحـد للنقـل التعليمـي ىلع مسـتوى اململكـة وذلـك السـتالم املالحظـات 
واملقترحـات واالستفسـارات الخاصـة بتقديـم الخدمـة مـن قبـل أوليـاء األمـور واملسـتفيدين مـن خدمـة النقـل التعليمـي والـرد عليها، وذلـك عبر فتح قنـوات تواصـل متاحه 

للجميـع لتحقيـق ضمـان تحسـين مسـتوى خدمـات النقـل التعليمـي ومعالجـة نواحـي القصور.

حيث يمكنكم التواصل معنا عن طريق قنوات التواصل التالية:



32


