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2-1  نطاق الخدمة ومعايير االستحقاق:
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2- 2 التهيئة واالعداد للعام الدراسي الجديد:

 1. يقـدم المتعهـد قبـل بدايـة العام الدراسـي الخطـة التشـغيلية األولية الـى إدارة التربيـة والتعليم والتي 
تشـمل العـدد اإلجمالـي للحافات/المركبـات وعـدد المقاعـد المخصـص لكل مدرسـة وفقـًا لبيانـات العام 

الماضي. الدراسـي 

2. يقـوم مدير/مديـرة المدرسـة بتحديـد مشـرف/ة النقـل المدرسـي وعنـوان المدرسـة وطـرق االتصـال 
بالمدرسـة مـن خـال نظـام نـور الـوزاري، وعلـى إدارة التربيـة والتعليـم متابعته فـي تنفيذ ذلـك، حيث 
يمكـن إلدارة التربيـة والتعليـم الحصـول على قائمة بمشرفين/مشـرفات النقـل في جميع المـدارس التابعة 

لـإدارة مـن خـال نظام النقـل المدرسـي عبر نظـام نور الـوزاري.

3. تقوم إدارة التربية والتعليم بمراجعة والتأكد من البيانات الواردة في الخطة التشغيلية األولية.

4. علـى المتعهـد أن يقـوم بتزويد المـدارس بنفس عـدد الحافات/المركبات المتوفرة في الفصل الدراسـي 
السـابق، وذلـك خـال األسـبوع األول من بداية الفصل الدراسـي األول، إال في حالـة ورود أي تعديات على 

الخطـة التشـغيلية األولية مـن قبل إدارة التربيـة والتعليم قبل بداية العام الدراسـي.
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2-3  تحديد عدد المركبات وعدد الطالب/الطالبات:

1.يقـوم مشـرف/ة النقـل في المدرسـة المشـمولة بالخدمة، بإرسـال خطابات إلشـعار أولياء أمـور الطاب/
الطالبـات المشـمولين بخدمـة النقـل المدرسـي، بالدخـول إلـى نظـام النقـل المدرسـي، ضمـن نظـام نور 
الـوزاري، مرفقـٌا بمنهجيـه عمـل ادارة ومتابعـة النقل المدرسـي الخاصة بولـي األمر، وعلـى إدارة التربية 

والتعليـم متابعـة مشرف/ــة النقـل المدرسـي في المـدارس فـي تنفيذ ذلك.

2. علـى أوليـاء أمـور الطاب/الطالبـات الدخـول على نظـام نـور، وتحديث بيانـات ابنائهم وبناتهم، حسـب 
آليـه العمـل الواردة فـي الفصـل الثاني فـي المنهجية.

3. يتـم التحقـق مـن أهليـة اسـتحقاق الطالـب/ة للنقل مـن قبل مشـرف/ة النقل المدرسـي، وتسـتند أهلية 
اسـتحقاق الطالـب/ة للنقـل المدرسـي علـى تقديـم الخدمـة داخل المـدن لمن يبعـد منزلها أكثـر من 250 
م مـن بـاب دخـول المدرسـة وضمـن نطـاق خدمـة ال يزيـد عـن دائـرة نصـف قطرهـا )3 كـم( مـن باب 
دخـول المدرسـة باسـتثناء مـدارس تحفيظ القرآن الكريـم فيكون نطـاق الخدمة هو نطاق قبول المدرسـة، 

ويسـتثنى مـن ذلـك القرى والهجـر والمناطـق الوعرة.

4. فـي حـال كان عـدد الطاب/الطالبـات المسـتحقين لخدمـة النقـل المدرسـي أقـل مـن سـعة الحافلـة/
المركبـة، تقـوم إدارة التربية والتعليم بالتنسـيق مـع المتعهد للتأكد من إمكانية خدمـة الحافلة/المركبة 

الواحـدة ألكثـر مـن مدرسـة، وذلك بالتنسـيق مع ممثـل الشـركة فـي المنطقة/المحافظة.

5. قبـل نهايـة األسـبوع الثانـي سـوف تقـوم إدارة التربيـة والتعليـم بتبليـغ المـدارس بعـدد الحافـات/
المركبـات وتقـوم إدارة التربيـة والتعليـم بتحديـد عـدد المقاعـد المخصصـة للعـام الدراسـي الحالي من 

خـال نظـام النقـل المدرسـي، ضمـن نظـام نور الـوزاري. 

6. فـي حـال كان العـدد المخصـص مـن قبـل إدارة التربيـة والتعليـم أقـل من عـدد الطالبات المسـتحقات 
لخدمـة النقـل المدرسـي، يقـوم مشـرف/ة النقل المدرسـي بإتخاذ قـرار تحديد المسـتحقات لخدمـة النقل 

حسـب الحاجـة واألولوية.

7. يقـوم مشـرف/ة النقـل المدرسـي بتحديد الحافلة المناسـبة لكل طالب/ــة، وعلـى إدارة التربية والتعليم 
متابعتـه فـي تنفيذ ذلك.
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2-4  جمع بيانات الطالب/الطالبات المشموالت بالخدمة:

1. قبـل نهايـة األسـبوع الثالث مـن الفصل الدراسـي األول وبعد تحديد المسـار/الحافلة لـكل طالب/ة، يقوم 
مشـرف/ة النقـل المدرسـي بطباعـة بيانـات الطاب/الطالبات المدخلة ضمـن نظام النقل المدرسـي في نظام 
نـور، وعلـى إدارة التربيـة والتعليم متابعة مشرف/ــة النقل المدرسـي فـي المدارس في تنفيـذ ذلك، ليتم 
بعـد ذلـك إرسـال نسـخة الـى المتعهـد وفي حـال وجـود تحديثات بعـد ذلك، يجـب على مشـرف/ة النقل 

ارسـالها للمتعهـد مع بدايـة الفصل الدراسـي الثاني.

2. ترسل شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي نموذج )الخطة التشغيلية التفصيلية( إلى المتعهدين.

3. بعـد أن يسـتلم المتعهـد بيانـات الطـاب/ الطالبـات المدخلـة فـي نظـام نـور مـن المدرسـة، يجب على 
المتعهـد أن يصـدر خطتـه التشـغيلية التفصيليـة مسـتخدمًا نمـوذج )الخطـة التشـغيلية التفصيلية(.

4. يجـب علـى المتعهـد تسـليم الخطـط التشـغيلية التفصيليـة النهائية إلى شـركة تطوير لخدمـات النقل 
التعليمـي مـع بداية الشـهر الثالث للعام الدراسـي.
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2-5  التعامل مع المشاكل والصعوبات:

1. عندمـا تكـون سـعة الحافات/المركبـات ال تتوافـق مع عـدد الطاب/الطالبـات المخصص مـن قبل إدارة 
التربيـة والتعليـم، علـى مشـرف/ة النقل بالمدرسـة الرفـع بذلك إلـى إدارة التربيـة والتعليم.

2. تقـوم إدارة التربيـة والتعليـم بالتنسـيق مـع المتعهـد لتوفيـر السـعة المطلوبـة ضمـن معامـل النقـل 

المحـدد فـي عقـود شـركة تطوير لخدمـات النقـل التعليمي مـع المتعهدين، وفـي حالة تعـذر ذلك تقوم 
بالرفـع إلـى شـركة تطوير لخدمـات النقـل التعليمي، أو التواصل مع مسـؤولي الشـركة فـي المنطقة.

3. فـي حـال كان عـدد الطاب/الطالبـات المخصص ال يتوافق مع سـعة الحافات/المركبـات أو كان هناك 
مطالبـات لتوفيـر حافـات إضافيـة تزيـد علـى معامـل النقل حسـب عقود الشـركة مـع المتعهديـن، يحق 

للمتعهـد الرفـع بذلـك إلى شـركة تطوير لخدمـات النقـل التعليمي.

4. سـتقوم شـركة تطويـر لخدمات النقـل التعليمي بالتنسـيق مـع إدارة التربيـة والتعليم/المتعهد لحل ما 
يطـرأ مـن صعوبـات يتم رفعهـا من قبـل )إدارة التربيـة والتعليم، المتعهـد، المتعهد(.


