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 الشروط اخلاصة لشراء خدمات استئجار ابصات نقل طالب املدرسة النموذجية داخل حمافظة الكرك 

 
 2018نظام ترخيص مقدمي خدمات النقل املدرسي للمؤسسات التعليمية لسنة  يكون( 12أوال: استناداً للمادة )

ط وسائط النقل املدرسي رو تعليمات ترخيص مقدمي خدمات النقل املدرسي للمؤسسات التعليمية ومواصفات وشو 
 جزء ال يتجزأ من الشروط.   2019لعام  

 تابعة. واملاثنياً: تكون اجلامعة ممثلة ابملدرسة النموذجية ودائرة النقل لإلشراف  
 اثلثاً: الشروط الواجب توفرها يف الكادر الوظيفي )السائقني(:

يادة واسطة النقل املدرسي اليت يقومون ختوهلم ق  سارية املفعول  على رخصة قيادة  نيأن يكون السائقون حاصل  -1
 بقيادهتا.

 . وشهادة عدم حمكومية  ان يكونوا حاصلني على شهادة خلو امراض سنوية -2
 ان يكون السائق جييد القراءة والكتابة. -3
 السائقون ذوي خربة يف جمال املالحة والتتبع والتعامل مع الطالب.   ان يكون -4
 عدم التدخني اثناء قيادة احلافلة.  -5
 عقده.   واهناءفعلى املتعهد احضار بديل فوراً   ة غري الئق  بطريقة ل استهتار السائق او تصرف  يف حا -6
 عدم التحدث مع الطلبة اال ضمن نطاق العمل وحتت طائلة املسؤولية.  -7
 ( سنة. 60( سنة وأال يزيد عن )30ان ال يقل عمر السائق عن )   -8
 لو امراض وشهادة عدم حمكومية. جيب ان يكون مع كل ابص مشرف أو مشرفة حاصل على شهادة خ -9

العطل   او عام دراسيعلى كل طالب حسب مكان سكنه اما شهري  النقل  تسعرية    تكون-أرابعاً:   منها  خمصوماً 
 . ويتم االتفاق على طريقة الدفع عند تنظيم االتفاقية  الرمسية وعطل الدراسة الفصلية

 %. 25( بزايدة او نقصان بنسبة  1يكون عدد الطالب ومكان تواجدهم حسب الكشف املرفق رقم ) -ب
 إضافة أماكن أخرى ابتفاق الطرفني على العدد والسعر الفئة املسموح هبا.   ميكن-ج         

 ت املطلوبة لنقل الطالب: خامساً: احلافال 
 حافالت نقل متوسطة. 

 :عند استخدامهايشرتط    -
 .2015لسنة    العام  املواصفات والشروط الفنية الالزمة الواجب توفرها يف حافالت النقل  -أ
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التعليمات اخلاصة ابلشروط الواجب توفرها يف الباصات )حافالت وسيارات الركوب املتوسطة(( املستوردة  -ب
 واملصنعة حملياً الصادرة مبوجب قانون السري. 

 تعليمات جتهيز املركبات الصادرة مبوجب قانون السري.  -ج
 ( مخسة سنوات من اتريخ سنة الصنع. 5تسجيلها ألول مرة عن )  د جيب ان ال يزيد موديلها عن -1
 .وحسب قانون السري  ( عاماً من اتريخ سنة الصنع20ان ال يزيد العمر التشغيلي عن ) -2
 ان تكون جمهزة مبكيف هواء.  -3
  80ن امحرين متقطعني على كل من اجلهة االمامية واجلهة اخللفية ومبساحة ال تقل عن )ءيجيب تركيب ضو  -4
حبيث منفصل ويكون هلا ضوء على التابلو يشعر أهنا مضاءة  ن قبل السائق مبفتاح  ( لكل ضوء يتم تشغيلها م 2سم

 . تنزيل الركابعند توقف الباص لتحميل و  تعمل اإلضاءة
 ذراع توقف لتحذير مستخدمي الطريق عند عبور الطالب للطريق )شاخصة قف يدوية(. -5
الرأس -6 أو  و/  اليد  اخراج  عدم  تضمن  حبماية  مؤمنة  النوافذ  تكون  هتوية ك و   ان  اليت   افيهتؤمن  للمركبات 

 نوافذها متحركة. 
 توفري مواد السالمة العامة حسب تعليمات مقدمي خدمات النقل   -7

 سادساً:  
 مدة العقد سنه دراسية حبيث حتسب الرسوم الفصلية حسب االعداد الفعلية.  -1
درسة متقيداً ابخلطة املكانية يلتزم املتعهد إبخضار الطالب ابلفرتة الصباحية واملسائية حسب دوام ونظام امل -2

 والزمانية اليت تضعها له املدرسة. 
الدوام ومواعيد نقل الطالب يف اجلوالت الصباحية واملسائية ويف أوقات  -3 يلتزم املتعهد ابحملافظة على أوقات 

 املدرسة ويف حاالت الطوارئ.   ه االمتحاانت النهائية يف هناية الفصلني الدراسيني أو وفق ما تطلبه من
مهما كان نوعها   ال تتحمل اجلامعة أي مصاريف متعلقة ابحلافلة أو صيانتها أو وقودها أو أي التزامات مالية -4

االجرة الشهرية وأجور الرحالت الطويلة )خارج اجلامعة( لطالب وموظفي اجلامعة، ويف حال طلب احلافلة   عدا
 لرحلة يتم االتفاق على أجرها يف حينه. 

حال تعطل حافلته عن العمل ألي سبب كان ويف حال عدم   واسطة نقل بديله مماثله يف  يلتزم املتعهد بتأمني -5
فرتة التزامه بذلك حيق للجامعة أبن تقوم بتأمني حافلة بديلة وحسم كافة املستلزمات املالية اليت تتكبدها خالل  

 . يومياً   دينار   100على ان ال يقل قيمة احلسم عن    ابإلضافة للعطل والضرر  الفصل واالنقطاع
العقد قبل اترخيه مهما كانت األسباب، إال يف حال توفري بديل ومبوافقة اجلامعة، ويف  -6 ال حيق للمتعهد إهناء 

 . ابإلضافة اىل العطل والضرر الناتج عن ذلك حال عدم تقيده يف إمتام العقد يدفع للجامعة كامل قيمة العقد
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 لتالية واحملافظة عليها حبالة جديدة يف مجيع األوقات اثناء اخلدمة: لنقل ابملعدات والتجهيزات ااد واسطة  يسابعاً: تزو 
 . ت الطارئة او يف حالة وقوع حادثمثلث أبلوان عاكسة للتحذير يف احلاال -أ

طفاييت حريق صاحلتني لالستخدام )إلطفاء مجيع أنواع احلريق( تتناسب مع حجم واسطة النقل أحدها ابلقرب  -ب
 لباب مع وجود ملصق يدل على مكان وجودها. من مقعد السائق واألخرى عند ا

 وجود ملصق يدل على مكان وجودها.  اسعافات تتناسب مع عدد الطلبة معحقيبة   -ت
سم( يثبت عند مستوى األرضية الداخلية وميتد على طول واسطة   5شريط عاكس للضوء ال يقل عرضه عن ) -ث

 النقل املدرسي من كال اجلانبني ومن اخللف. 
 

 .شكاوىام الكرتوين يشمل نظام اتصال ومراقبة وتتبع لوسائط النقل ونظام  اثمناً: توفري نظ
 

تبدأ من اتريخ جتديد الرتخيص ومتنح صالحية فنية  النقل دورايً مبعدل مرة كل ستة أشهر  اتسعاً: تفحص واسطة 
 . أشهرصادرة من إدارة ترخيص السواقني واملركبات وجيدد كل ستة  

 
صة ومؤمنة اتميناً إلزامياً وفقاً ألحكام نظام التامني االلزامي للمركبات إضافة اىل أتمني عاشراً: ان تكون املركبة مرخ

نظام   توفرها  اليت  التأمينية  التغطيات  على  ويزيد  النقل  واسطة  تلحقها  اليت  االضرار  عن  تغطي  مسؤولية 
 التأمني االلزامي للمركبات والتعليمات الصادرة مبقتضاه.  

 
 : احلادي عشر: امللصق 

 . بعد احلصول على التصريح اخلاص بهعلى جانيب واسطة النقل   ابملتعهديتم وضع ملصق خاص   -1
 الشروط واملواصفات الواجب توفرها يف امللصق:  -2
 طالب مدارس. لسم( داخله شاخصة حتذيرية  40بقطر )  ان يكون دائري -أ

 حيتوي على عبارة )النقل املدرسي للطالب(.  -ب
م املتعهد )االسم التجاري للمتعهد وشعاره( ابإلضافة اىل رقم هاتف حيتوي على معلومات حتتوي على اس -ت

 . واسم وشعار املدرسة  املدرسة واملتعهد   شكاوى
 عدم إمكانية تزويره او نزعه عن جانيب الواسطة.  -ث
 على املدرسة اعتماد امللصق اخلاص هبا قبل وضعه على السيارات التابعة للمتعهد.  -3
 . مجيع وسائط النقل التابعة لهعلى  يلتزم املتعهد بوضع امللصق  -4
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يف حال انتهاء العقد املربم بني اجلامعة واملتعهد او اهناءه ألي سبب من األسباب جيب على املتعهد إزالة  -5
 امللصق عن الواسطة وتغري لون الواسطة. 

 شروط ومعايري تقدمي اخلدمة املطلوبة من املتعهد:الثاين عشر:  
 مراقبة ومتابعة عمل السائقني والعاملني حتت ادارته. -1
 عدم تشغيل واسطة النقل غري املطابقة للمواصفات والشروط املقررة وفقاً هلذه التعليمات.  -2
  أي سائق ما مل يكن حاصالً على التصاريح الالزمة. نيعدم تعي -3
 دة ان لزم ذلك.إحلاق كافة السائقني بدورات تدريبية خاصة بنقل الطالب لدى معاهد معتم  -4
 التأكد من حسن املظهر العام للسائقني والعاملني.  -5
 تدريب السائقني على إجراءات السالمة العامة واخالء الطالب يف حاالت الطوارئ.  -6
 توفري التجهيزات الالزمة ملساعدة الطالب ذوي االحتياجات اخلاصة إن وجدوا. -7
 سطة نقل مدة ال تقل عن عامني. لكل وا  والشكاوىاالحتفاظ بسجالت الرحاالت واحلوادث   -8
 توفري بياانت الطالب املنقولني وتسليمها للسائقني واملرافقني. -9

العامة  -10 السالمة  بتجهيزات  اخلاصة  والتدقيق  الدوري  الفحص  وسجالت  الصيانة  بسجالت  االحتفاظ 
 لوسائط النقل الطالع اجلهة املعنية عند الطلب. 

يف حال تعطل او تعرض واسطة النقل اىل حادث خالل مدة   اتمني وسائط نقل لنقل الطالب اىل وجهتهم  -11
 ال تتجاوز ساعة واحدة. 

او  -12 املدرسة  موافقة  دون  النقل  وسائط  داخل  إعالنية  مواد  او  مرئية  برامج  أي  بعرض  السماح  عدم 
 وابلتنسيق مع وزارة الرتبية والتعليم. 

 ابالغ املدرسة ابلتجاوزات اليت يقوم هبا الطلبة اثناء الرحلة.  -13
حلاالت  -14 مراعاة  عدم  او  املواعيد  دقة  عدم  او  القيادة  يف  هتور  عليه  يالحظ  سائق  أي  ابستبدال  االلتزام 

 الطلبة او عدم التقيد ابلوصول اىل مجيع األماكن املقررة وذلك خالل مخسة أايم من اتريخ التبليغ. 
 . معدم السماح بنقل أي راكب سوى املصرح هل -15
 اض خاصة اثناء النقل.عدم السماح للسائق حبمل أي أغر  -16
القيادة اخلاصة ابلواسطة  -17 النقل ما مل يكن حاصاًل على رخصة  عدم السماح للسائق ابلعمل على واسطة 

إجراءات  على  ومدرب  اهليئة  من  معتمدة  معاهد  لدى  الطالب  بنقل  خاصة  تدريبية  ودورات  يقودها  اليت 
 السالمة العامة واخالء الطالب يف حاالت الطوارئ. 
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 عايري تقدمي اخلدمة املطلوبة من السائق: شروط وم
النقل  -1 لواسطة  اليومي  الفحص  إبجراء  االلتزام  خالل  من  االنطالق  قبل  النقل  واسطة  صالحية  من  التأكد 

املدرسي قبل القيادة مبا يف ذلك فحص املصابيح واالطارات وهيكل واسطة النقل واملقاعد واالحتفاظ بقوائم 
 ابي خلل. الفحص وإبالغ إدارة املتعهد  

 التأكد من خلو واسطة النقل من الطالب عند وصوهلا لنقطة النهاية.  -2
 عدم قيادة واسطة النقل بسرعة تزيد عن احلد القانوين املسموح به.  -3
 استعمال إشارات التنبيه عند عبور الطالب الطرق واملمرات.  -4
ري املكان املخصص لنزوله توصيل الطالب اىل مكان سكنه وعدم السماح ألي طالب ابلنزول يف أي نقطة غ  -5

 إال بتوجيه خطي من ويل االمر.
بدء  -6 قبل  صباحاً  للمدرسة  الطالب  حضور  يكون  ان  على  اخلدمة  لتقدمي  له  حتدد  اليت  ابملواعيد  االلتزام 

اصطفاف الصباحي مع االلتزام إبحضار واسطة النقل امام املدرسة قبل هناية اليوم الدراسي بنصف ساعة على 
 األقل.

رص على سالمتهم اثناء عملية ل احلسن مع الطالب وعدم التلفظ أبلفاظ انبية او لبزهم ابأللقاب واحلالتعام -7
 النقل.

تشغيل األشرطة السماعية االرشادية للطالب اليت توفرها املدرسة حسب مرحلتهم الدراسية يف واسطة النقل  -8
 املدرسي.

االرتباط -9 االمر من خالل ضابط  املدرسة وويل  إدارة  للباصات أبي مالحظات تصدر عن أي طالب   اشعار 
 لتقوم إدارة املدرسة ابختاذ االجراء املناسب. 

 االحتفاظ بنسخة بياانت أمساء الطالب املنقولني. -10
 تشغيل اإلضاءة احلمراء املتقطعة عند حتميل وتنزيل الطالب واطفاء اإلضاءة عند املسري. -11
اليمني   -12 الغماز  اليت تسري   إلشعاراستعمال  اقصى   املركبات  التام  الوقوف  الوقوف ويكون  على  بعزمه  خلفه 

 الوقوف التام.عند   اليمني وعدم فتح الباب اال
 على السائق عدم احلركة قبل ان جيلس الطلبة يف أماكنهم وعدم حتميل طالب زايدة عن العدد املسموح.  -13
لة او اشغال الطريق ان يكون حتميل وتنزيل الطالب من األماكن املتفق عليها فإن تعذر ذلك بسبب عرق -14

 فتوجب ان يكون التوقف يف مواقع وفقاً ملا يلي: 
س التالل وتقاطع الطرق دون عرقلة حركة و نعطفات ورؤ وغري املناسبة كاملعدم التوقف يف األماكن اخلطرة   -أ

 السري او تعرض واسطة النقل او الطالب او مستخدمي الطريق ألي خطر. 
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التحم -ب والتنزيل عند مفرتقات و يعدم  يتم ل  املشاة وان  املكشوفة وقبل ممر  األماكن غري  الطرق ويف  تقاطع 
 الوقوف عند األماكن االمنة واملناسبة. 

يف حال تعرض أي طالب ألي عارض صحي داخل واسطة النقل او اثناء تقدمي اخلدمة يلتزم السائق إبيالء  -ت
 األولوية بنقل املصاب اىل أقرب مستشفى او مركز صحي.

 م مجيع ركاب الواسطة ألحزمة األمان قبل بدء املسري. التأكد من استخدا -15
 تنزيل الطالب يف أقرب مكان آمن من ابب املدرسة.  -16
 االلتزام يف املسرب األمين ابستمرار وتاليف املسري على املسرب االيسر.  -17
م عدم قيادة واسطة النقل يف حالة املرض او النعاس او االجهاد وعدم تناول الطعام والشراب او استخدا -18

 اهلاتف اثناء القيادة وعدم التدخني او السماح ابلتدخني داخل واسطة النقل. 
 

اإلجراءات املنصوص عليها يف نظام ترخيص   هذه الشروط تتخذ حبقه   ألحكامالثالث عشر: يف حال خمالفة املتعهد  
 مقدمي خدمات النقل املدرسي للمؤسسات التعليمة املرفق. 

 
 

 الرابع عشر: أحكام عامة: 
او ادخال شركاء   حاب واالنس  متعهد اخر الرتخيص ابسم املتعهد وجيدد سنوايً وال جيوز نقل امللكية ألي   يصدر  -1

 . اجلامعة او تغيري موقع مكتب اإلدارة او تعديل االسم التجاري اال مبوافقة مسبقة من  
وسائط النقل التابعة على املدرسة االحتفاظ بسجل حيدد أمساء وعناوين وأرقام هواتف السائقني والعاملني على   -2

 هلا وتزويد هيئة النقل هبا عند الطلب وملدة ال تقل عن سنتني.
 

 اخلامس عشر: 
بني املتعهد الفائز ابلعطاء واجلامعة حتدد فيه مجيع الشروط والواجبات املطلوبة من الطرفني من أمور مالية   يربم عقد

 وأية شروط أخرى. 
 

 


