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نفيذها الستالم  إلى توضيح جميع الخطوات المطلوب ت  تقارير االداء لمتعهدي ذوي االعاقةآلية   تهدف

 المتعهدين واعتماد تقارير االداء المستلمة من  

 : ( ذوي االعاقة تقارير أداء المتعهدين ) : سياسة  أوالا 

 المدرسة:  •

  ذوي )   نقل  لمتعهدي   الشهرية  المستحقات   لصرف   القبول   معايير  إحدى   هي   االداء  تقارير  . 1

  لعدد   وإياباا   ذهاباا    هـ   1443  الدراسي   للعام   المدرسي  النقل   خدمة  قدموا   الذين (  االعاقة 

 . والمسجلين في نظام نور الوزاري   عليه  المتفق  العقد  حسب   الطالبات / الطالب 

هـ    1443للعام الدراسي     نقل الطالب/الطالبات ذوي االعاقةيتم إصدار تقارير أداء متعهدي   . 2

عن طريق المدارس المشمولة في الخدمة ممثلةا بمدير المدرسة أو من  بعد تقييم الخدمة  

 ينوب عنه. 

 المدرسة أو من ينوب عنه. م المدرسة مع توقيع مدير  يتم مصادقة تقارير األداء بخت  . 3

 يتم تعبئة جميع الخانات المخصصة للمدرسة مع مراعاة تعبئة أحرف اللوحة باللغة العربية.  . 4

إلى   . 5 بتسليمها  بدوره  ويقوم  المعتمد  النقل  متعهد  إلى  االداء  تقارير  خدمات  تسلم  مدير 

 إدارة التعليم.   الطالب في 

قدمت   . 6 حافلة/مركبة  لكل  االداء  إعاقة  تقارير  بنوع  خاص  تقرير  وكل  الميدان،  في  الخدمة 

 واحدة )حريك/غير حريك( وال يتم قبول تقارير أداء شاملة المخصصين معاا. 

  المركبة  أو   الحافلة  في  فعليا   نقلهم   يتم التي   الطلبة   عدد  هو  فعلياا   المنقول   المخصص  . 7

 .  اإلعاقة   نوع  حسب 

 حافلة أو مركبة. يمكن تكرار تقارير االداء حسب نوع اإلعاقة لكل   . 8

 . عدم الطمس أو الشطب على تقارير االداء الصادرة  . 9

 إدارة التعليم:  •

نقل الطالب/الطالبات ذوي االعاقة  للعام  تقارير أداء متعهدي    وأعتماد   قبول استالم و يتم   . 1

بعد التأكد    أو من ينوب عنه  بمدير خدمات الطالب ممثلةا    إدارة التعليمعن  هـ   1443الدراسي  

 من وجود مصادقة على التقرير والتواقيع المعتمدة من قبل المدرسة. 

  نهاية  قبل    أداء   تقرير أي   قبول  يتم  فال   دراسية،   فترة   كل  نهاية  بعد  االداء  تقارير  تصدر  . 2

 . المحددة   فترتها 

قدم  . 3 حافلة/مركبة  لكل  االداء  إعاقة    ت تقارير  بنوع  خاص  تقرير  وكل  الميدان،  في  الخدمة 

 واحدة )حريك/غير حريك( وال يتم قبول تقارير أداء شاملة المخصصين معاا. 

حسب  . 4 االداء  تقارير  تكرار  مركبة  يمكن  أو  حافلة  لكل  اإلعاقة  ردين    نوع  وجود  حال  وفي  أ 

 للمدرسة الواحدة. 
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الغرامات والحسميات في العقود المبرمة مع  بنود جدول  يتم التقييم في تقارير األداء على   . 5

 ( فقط. 7-3- 2- 1المتعهدين للمخالفات رقم )

الخدمة  . 6 في  المشمولة  بالمدارس  الخاصة  االداء  تقارير  جميع  استالم  من  إدارة    التأكد  لكل 

 تعليم في كل عقد. 

 عدم قبول التقارير المعدلة يدوياا أو بالطمس أو الشطب.  . 7

 : المتعهدين )ذوي االعاقة( تقارير أداء  أعتماد وقبول  : آلية  ثانياا 

 تي: بعد أستالم تقارير االداء من قبل المتعهد، يتم التأكد قبل قبول التقرير من ال  . 1

يكون   • الفترة  أن  يخص  االداء  السابقة أو    الحاليةتقرير  تقرير  الفترات  أي  يقبل  وال  آداء  ، 

 يخص فترات استحقاق قادمة. 

 التقرير يخص المتعهد. التأكد من أن رقم العقد في   •

المدرسة   • ختم  وجود  من  يكون  التحقق  في    اا مطابقوأن  المخدومة  المدرسة  ألسم 

 التقرير. 

 . وختمه  التأكد من مصادقة التقرير بتوقيع مدير المدرسة  •

يتم تسليم تقارير االداء إلى مدير خدمات الطالب أو من ينوب عنه    بعد التأكد من صحة البيانات ،  . 2

 م المعنية. في إدارة التعلي 

  المعتمد لكل إدارة تعليم   (Excel)يتم تفريغ جميع البيانات في تقارير االداء المستلمة في برنامج    . 3

 ( 9التجميعي    )نموذج التفريغ

االلكترونية . 4 النسخة  طباعة  االداء    وفق  ( 9التجميعي    التفريغ   )نموذج   يتم  تقارير  في  البيانات 

 . مدير إدارة التعليم من قبل    وإعتمادهاالمستلمة 

 .أصل تقارير أداء المدارس مرفقاا بها    9التجميعي    التفريغ نموذج    أصل  تزويد ممثل المنطقة يتم  . 5

 

 : المعادة : تقارير األداء  ثالثاا 

المعاده من   المدارسوهي تقارير األداء  إلى  التعليم  المرفق، عدم وجود    إدارة  التعديل )خطأ في  بغرض 

 .... (: ، الخ ختم، عدم وجود توقيع  

لتعديل المالحظة المرصودة    المتعهد في حال وجود أي مالحظة على تقرير األداء يتم إرجاعه إلى   •

 . ويتم ايضاح سبب االعادة  إدارة التعليم ي  من قبل المراجع ف 

وإعادة إرسالها واعتماده   المدرسة عن طريق المتعهديتم معالجة تلك المالحظات بالتواصل مع  •

 من البند الثالث في هذه االلية.  1مره آخرى وفق النقطة رقم 
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 :  الى الشركة   تقارير االداء آلية إرسال  :  رابعاا 

 ( 9مضافاا إليها التقرير التجميعي النهائي )نموذج   كاملةا   تقارير األداء بتجهيز  تقوم إدارة التعليم  . 1

 والمستندات كالتالي:    لتقارير األداءيكون تجهيز االرسالية   . 2

 . رير اللتق  ولن تقبل أي نسخ   اة االصلي  رير األداءا تقيتم ارسال  ❖

)في حال أن هناك أكثر من عقد    لكل ارسالية  حسب كل عقد   أداء المدارستقارير  يتم ترتيب   ❖

 . في إدارة تعليم واحدة( 

التعليم يقوم   ❖ إدارة  في بإرسال    ممثل  )األصل(  األداء  فترة نهاية    تقارير  االحتفاظ    كل  مع 

 . االدارة بنسخ من هذه التقارير في  

 . ممثل الشركة في المنطقة  إلى    تقارير األداءترسل  ❖

 

 : فترات االستحقاق الشهرية:  خامساا 

 

 

From  منTo إىل

121/01/144328/03/14434567

202/04/144305/05/14432033

308/05/144303/06/14431926

413/06/144313/07/14432030

514/07/144320/08/14432037

621/08/144319/09/14432028

720/09/144302/11/14432042

803/11/144301/12/14431929

183292 Total إجماىلي عدد االيام 
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الفعلية

School days
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Calender days
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