
ا÷ريدة الر�سمية العدد )1407(

وزارة الرتبية والتعليم
قــرار وزار

رقــم 2021/190

يم و�سا النق املدر�سية حة تن كا ال بتعدي بع ا

بية والتعليم  سات وزارة ال ا�ستنادا اإ املر�سوم ال�سلطا رقم 2020/79 بتحديد اخت�سا

يكلها التنظيمي واعتماد 

بية والتعليم واإ القرار الوزار رقم 2018/34 بتحديد ر�سوم اخلدمات التي تقدمها وزارة ال

واإ الئحة تنظيم و�سائل النقل املدر�سية ال�سادرة بالقرار الوزار رقم ٥8/2020،

وبناء على ما تقت�سي امل�سلحة العامة.

تـــقـــرر

املــادة االولــــ

ئحة تنظيم و�سائل النقل املدر�سية امل�سار اإليها امللحق  1 املرفق ب ي�ستبدل بامللحق رقم 

ا القرار. املرفق به

انيــــة املــادة ال

. ض مع اأحكام ا القرار اأو يتعار الف  ى كل ما ي يل

ــــة ال املــادة ال

. ريدة الر�سمية ويعمل ب من اليوم التا لتاري ن�سر ا القرار فـي ا ين�سر 

1443/2هـ  ـ 1  سـدر 
2021 ـــــ 8 9  املوا

انية مد ال�سي د مديحـة بن ا
بيـــــــــــــة والتعليـــــــــــــــم وزيـــــــــــــــرة ال
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)1  ملح رقم 
ـار و�سيلـة النقـ املدر�سيـة عقـد ا�ست

اق ب كل من: اإن فـي يوم............ املوافق            20م  االت

1 - وزارة الرتبية والتعليم

والتعليــــــــم  بـــيــــة  لل العامــــــــة  املديريـــــــــة  عـــــــــام  مديــــــــر  التوقيــــــــع  فـــــي  لهــــــــا  و

افظة ................... . فــــي 

طر اأول اك�ض   ............ .   يد ....... ال يد ....... الرم ال سندوق ال      

2  املال ............................................. . 

: الرقم املد

ا طر  رقــم الهاتـف:                                                                                                    

ار رقم ل  �س

ق الطرفا على االتي: وقد ات

ند االول ال
مة فـي و�سائل نقل  اطات االأمن وال�س س النقل املدر�سية وا تعد الئحة تنظيم و�سائل 

اأ  ءا ال يت سو العقد ج ساأ مو ا الوزارة من وقت الخر فـي  الطلبة واأ قرارات ت�سدر

من العقد.

ا ند ال ال
ونوعهـــــا   ... ... رقــــم  قارب  مركبة   حافلـــة   بتوفـيـــر  انـــي  ال الطــر  م  يلتـــ

..... ر. .......  ال�سعة ..... مـع �سائـــق مقابـــل مبل قــدر  حافلة ..... طراز ..... 

. د سهر مي ريال عما يدفعها الطر االأول فـي نهاية كل 

ال ند ال ال
 )10 تــرة مــن        20م وحتــى         20م وبحـد اأق�سى  ل ال ا العقــد خــ ــ ي�ســر 

سريطة اإخطار الطر  وز الأ من الطرفـ اإنهاء العقد قبل انتهائ  سهــر وي ع�سرة اأ

سهر واحد على االأقل. دة ال تقل عن  االخر كتابة قبل تاري اإنهائ 
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ند الراب ال
سو العقد فـي خدمة  ا باأ تكو و�سيلة النقل املدر�سية و�سائقها مو م الطر ال يلت

حتى   ...... ال�ساعة  مت�سلة من  مدة   ................................ مدار�ض  مدر�سة

ت ال يحدد الطر االأول ما عدا اأيام االإجازات  ال�ساعة ...... يوميا وفق عدد النق

ي م�سار ومكا عمل  االأ�سبوعية واالأعياد واملنا�سبات الر�سمية ويحق للطر االأول ت

سافـية. ة اإ ة التعاقد من دو اأ تكل ل ف ت خ احلافلة وعدد النق

ام� ند ا ال
م باالتي ا اأ يلت فـي حال كانت و�سيلة النقل املدر�سية من نو قارب فعلى الطر ال

سيانتها. لك اأدوات االإنقا ومكافحة احلرائق و هي القارب بالوقود الكافـي وك   1

ال قيادة القارب. ة فـي  و اخل 2  اختيار طاقم من البحارة 

سافة اإ توفـ مظلة واقية حلماية  سنــــدوق االإ�سعافــــات االأوليــــة باالإ 3  توفــيـــر 

الركاب من ميا البحر.

بها  امل�سمو  االمنة  االأماكن  فـي  والوقو  ت  للرح املحددة  باملواقيت  ام  االلت   4

ول الركاب. سعود ون ناء  اأ

ند ال�ساد� ال
و  ة امتحانات ال�س ل ف ا كتابيا خ اأ يطل من الطر ال يحق للطر االأول 

ا توجي خدمة و�سيلة النقل املدر�سية الأ  ا والدور ال �سل االأول وال 12 لل ٥(

اأ تكو فـي نطاق املدار�ض التابعة  ض عليها فـي العقد على  اأخر  املن�سو مدر�سة 

للمديرية.

ند ال�ساب ال
ـي كل ما يكلف ب من خدمات من قبل املديرية اأو االإدارة التابعة  ا بتن م الطر ال يلت

ل �ساعات العمل الر�سمية وفـي حدود املديرية التي يعمل  لك خ لها اأو املدر�سة طاملا كا 

بها ويحـــق للطـــر االأول تكليـ فـي  �ساعات العمل الر�سمية اأو خار املديرية التي 

. اق الطرفـ يعمل بها مقابل اأجر يحدد بات
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ام ند ال ال
ة  ات املدر�سة فـي ال ا بالقيام بالنقل ل فـي حال قيام الطر االأول بتكليف الطر ال

ا العقد. �سل عن  وج عقد من لك  امل�سائية يكو 

ند التا�س ال
ديد عقد و�سيلة النقل املدر�سية  ا ر�سم  يحق للطر االأول اأ ي�ستقطع من الطر ال

دول املرفق بالقرار الوزار رقم 34 / 2018  4 من ا ض عليها فـي امل�سل�سل رقم  املن�سو

االأجر  قيمة  من  لك  و والتعليم  بية  ال وزارة  تقدمها  التي  اخلدمات  ر�سوم  بتحديد 

ا من العقد. ال�سهر لل�سهر االأول املحددة فـي البند ال

سر ند العا ال
ار و�سيلة  ا عن نقل الطلبة فاإن يحق للطر االأول ا�ست لف الطر ال فـي حال ت

من  ار  اال�ست قيمة  �سم  ت اأ  على  ا  ال الطر  ح�ساب  على  اأخر  مدر�سية  نقل 

ار فاإن �سيتم خ�سم مقدار القيمة  م�ستحقات لد الطر االأول وفـي حالة عدم اال�ست

لف فـي عن نقل الطلبة. ارية عن اليوم ال ت االإي

اد ع�سر ند ا ال
ا الأ بند من بنود العقد اأو عدم تقيد بالتعليمات املوجهة  ة الطر ال ال فـي حال 

توقيع  االأول  للطر  فاإن يحق  املدر�سة  اأو  لها  التابعة  االإدارة  اأو  املديرية  اإلي من قبل 

البند  فـي  املحددة  ال�سهر  االأجر  قيمة  من  املائة  فـي  خم�سة   ٥ بواقع  مالية  رامة 

ة يحق للطر  ال امل بتة وفـي حال تكرار  ة م ال لك عن كل  العقد و ا من  ال

ال من العقد. دة االإخطار املحددة فـي البند ال ام  االأول اإنهاء العقد من دو االلت

ا ع�سر ند ال ال
يحق للطر االأول اإيقا و�سيلة النقل املدر�سية املتعاقد عليها فـي حال عدم قيام الطر 

ل مدة العقد ويحق  حيتها خ س ة  ا ما انتهت ف اإ ا  ديد رخ�سة ت�سي ا بت ال

ديد كما يحق  ام بالت ا فـي حال عدم الت للطر االأول اإيقا م�ستحقات الطر ال

اأ  ا على  ال الطر  اأخر على ح�ساب  نقل مدر�سية  و�سيلة  ار  ا�ست االأول  للطر 

ا ورد فـي  ل  ار من م�ستحقات لد الطر االأول مع عدم االإخ �سم قيمة اال�ست ت

البند احلاد ع�سر.
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ال ع�سر ند ال ال
60 من قيمة االأجر ال�سهر املحددة  ا ن�سبة  يحق للطر االأول اأ يدفع للطر ال
ر يقدر  يل و�سائل النقل املدر�سية الأ  ة تعليق ت�س ا من العقد عن ف فـي البند ال
بة الطر االأول فـي  ل ال�سهر التا من التعليق وفـي حال ر لك خ الطر االأول و
لك  علية فـي  ة التعليق ملدة تقل عن اأيام العمل ال ل ف يل و�سيلة النقل املدر�سية خ ت�س
ت�س على اأ�سا�ض  وز للطر االأول دفع اأجرة و�سيلة النقل باأجر يومي  ال�سهر فاإن ي

القيمة ال�سهرية للعقد.
ند الراب ع�سر ال

وز للطر االأول اإنهاء العقد دو اأ اإخطار فـي احلاالت االتية: ي
ب�سب  علية  ال االأيام  ل  املدر�سية خ النقل  و�سيلة  باإيقا  ا  ال الطر  قيام    1

ارية. مطالبت برفع القيمة االإي

امات  الت من  باأ  اأو  العامة  باالداب  تابعي  من  اأ  اأو  ا  ال الطر  ل  اإخ   2
ض عليها فـي العقد. املن�سو

ق عليها  دام و�سيلة نقل مدر�سية اأخر ب و�سيلة النقل املدر�سية املت 3  ا�ست
دو موافقة الطر االأول.

ام� ع�سر ند ا ال
س  عند توجي اأ مكاتبات ب الطرفـ ي اأ تكو على عنوا الطر االخر املو

اك�ض. و اأو ال يد االإلك لك عن طريق الهاتف اأو ال ا العقد و فـي 
ند ال�ساد� ع�سر ال

ا العقد لكافة القوان واالأنظمة واللوائ املعمول بها فـي ال�سلطنة وفـي حالة  �سع  ي
ـي اأ بند من بنود العقد و تتم ت�سويت  �س اأو تن حدو خ ب الطرفـ حول ت

. �سل فـي كمة الق�ساء االإدار لل بالطرق الودية يحال اإ 
ند ال�ساب ع�سر ال

نت منها للطر االأول وواحدة  2 ا 3  ن�س  ة العربية من  ا العقد بالل حرر 
وجبها. ا للعمل  للطر ال

ا الطر ال                   الطر االول                                
بية والتعليم                             املالـــــك                وزارة ال
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