
  بسم ا الرمحن الرحيم

والتعليم ة   وزارة الرتبي
  

  شأنب )م٢٠٠٨ /٣٢٣ (قرار وزاري رقم
  وسائل النقل املدرسيةاستئجار �ظام �قل الطالب و

  
  م،٢٨/١٩٩٣  رقم إىل قا�ون املرور الصادر باملرسوم السلطا�ياستناداً

بية والتعلـيم واعتمـاد     م بتحديد اختصاصات وزارة الرت    ٣٧/٢٠٠٨املرسوم السلطا�ي رقم    إىل  و
  هيكلها التنظيمي،

  م،١٩٨٧/ ٤٢وإىل الالئحة التنظيمية ملدارس الرتبية اخلاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 
  ،م١٩٩٣/ ٢١وإىل الالئحة التنظيمية ملدارس التعليم العام الصادرة بالقرار الوزاري رقم 

  م،٢٣/١٩٩٨ار رقم  بالقرةوإىل الالئحة التنفيذية لقا�ون املرور الصادر
ــوزاري  ــرار ال ــم وإىل الق ــيم     ٦٩/٢٠٠٨ رق ــة والتعل ــوزارة الرتبي ــة ل ــسيمات اإلداري ــاد التق م باعتم

  وحتديد اختصاصاهتا،
  وإىل موافقة وزارة املالية،

  .وبناء على ما تقتضيه املصلحة العامة
  ـرـــ  رتـقـ

  .فقا املرل املدرسيةالنقوسائل   �قل الطالب واستئجارنظامب لعمي     :األوىل ادةامل
  . مع أحكامهتعارضهذا القرار أو ييخالف  يلغى كل ما    :الثا�يةادة امل
  .اليوم التايل لتاريخ �شره  مننشر هذا القرار يف اجلريدة الرمسية، ويعمل بهي    :الثالثةادة امل

  
  بن سعود السليميحييى         

  مـــــة والتعليــــر الرتبيــــوزي     
  هـ ١٤٢٩/ ٤/١٢ :صدر يف

  م ٢٠٠٨ /٣/١٢ :   فقااملو



  بسم ا الرمحن الرحيم

  وزارة الرتبية والتعليم
  

  وسائل النقل املدرسيةاستئجار �ظام �قل الطالب و
  
 منها ما مل    قرين كل  املعنى املوضح    هذا النظام  يكون للكلمات والعبارات الواردة يف             ):١(ادة  امل

  :  خالف ذلك النصيقتض سياق
   .وزارة الرتبية والتعليم        :الوزارة -
 الرتبيــة والتعلــيم إدارة أو للرتبيــة والتعلــيماملديريــة العامــة   : املنطقة التعليمية -

   .باحملافظات واملناطق
   مدير إدارة املنطقة التعليمية اليت تتبعها / مدير عام                          :املنطقة التعليمية مدير -

  .املدرسة                                                                                
مـا  / أساسـي / عـام تعلـيم   ( العامـة    دارساملـ مدرسة من     : املدرسة-

  .أو مدارس الرتبية اخلاصة) بعد األساسي
   .اإلداري ومساعده والكادردرسة املمدير       :إدارة املدرسة -
ــاعي احلــافالت أو املركبــات   :ل وسائل النق- ــدفع الرب  املخصــصة  ذات ال

  . وإليها املدارس منالطالبلنقل 
الــشخص الــذي يعهــد إليــه مالــك وســيلة النقــل مبهمـــة          :وسيلة النقل سائق -

  . باألجر املتفق عليه بينهماقيادهتا
ــك     :وسيلة النقلمالك  - ــذي ميتل ــشخص ال ــل  ال  املخصــصة لنقــل وســيلة النق

  .الطالب
ــوزاري  احملــددة للدراســة الفــرتة الزمنيــة    : الدراسيم العا- ــالقرار ال ــذي ب  ال

  . صدر يف هذا الشأني
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حتـت إشـراف إدارات     وإليهـا   تستأجر الوزارة وسائل لنقل الطـالب مـن املـدارس                 ):٢(ادة  امل
 وقسم احلافالت بال   .مناطق التعليميةاملدارس

  
فة اليت تتطلب توفري وسيلة �قل بـني املنـزل واملدرسـة             يكون احلد األد�ى للمسا    .أ       ):٣ (ادةامل

 بعد موافقـة املنطقـة      استثناء من ذلك جيوز لبعض املدارس      و كيلو مرت،  )٢٫٥(
. حتديد مسافة أقل وفقاً إلمكا�ياهتا وروافدها احملددةالتعليمية

ــه مــن الطالــب يقطعهــا للمــسافة الــيت األقــصىاحلــد يكــون  و.ب �قطــة إىل  منزل
 وفقـاً إلمكا�اهتـا      مـسافة �قطـة التجمـع      وحتـدد املـدارس   ،  مـرت )٥٠٠(التجمع  

  .وروافدها احملددة
  
 جيـوز  العمريـة للطـالب، ومـع ذلـك           جيب ختصيص وسائل النقل حسب الفئـات                 ):٤(ادة  امل

إذا مل يكــن عــدد    واحــدة يف وســيلة �قــلمــن فئــات عمريــة خمتلفــة�قــل طــالب 
. مستقلةوسيلة �قلاستئجار   يستدعيأي من هذه الفئات طالب 

 
  :ما يأتيالنقل يشرتط يف وسائل          :)٥(ادة امل

  . املفعولةساري) لكيةامل  (وسيلة النقل رخصة تكونأن  .أ
 .شامال الركابساري املفعول،  تأمينهان يكوأن  .ب
   .عاماًمخسة عشر ) ١٥(أال يكون قد مضى على سنة صنعها أكثر من . ج
 مــع فيذيــة التنوالئحتــه قــا�ون املــرور تــوافر شــروط الــسالمة الــيت حــددها . د           

مان السلطا�ية تثبت ذلكإحضار شهادة من شرطة ع.   
ـــ ــا .ه ــة     إجازهت ــاً مبعرف ــد فحــصها فحــصاً دقيق ــة    بع ــافالت باملنطق ــسم احل ق

 .التعليمية
 . ويف متناول يد السائق،صاحل لالستعمال حرائق  جبهاز إطفاءتزويدها .و
 .صندوق لإلسعافات األولية وافرت.ز
 ولوحـة عبـور املـشاة       ، اللوحات اإلرشادية مثـل لوحـة حتديـد الـسرعة          توافر .ح

  .الوقوف املتكررلوحة التحذير بالفسفورية، و
 ، مجيـع جهـات وسـيلة النقـل        علـى " طالب�قل  مركبة  / حافلة"كتابة عبارة    .ط

 .ا مؤقتًاعلى أن تكون مثبتة تثبيتً
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علـى   اآلتـي    تابـة إضـافة إىل ك   ،   يف املدرسة  بكتابة رقمها لنقل  �ة وسيلة ا  عنو .ي
ــات   ":مؤخرهتــا ــة مالحظــة أي خمالف ــىيف حال ــةعل ــة/ احلافل  يرجــى  املركب

على أن تكون مثبتة    ،  " .........رقم املدرسة   االتصال على هاتف  
 .تثبيتاً مؤقتاً

 ، وتثبيــت مقاعــدمــن الــداخل احلافلــة�وافــذ علــى معد�يــة قــضبان تركيـب   .ك
 . بقضبان حديدية وتغطيتها بأغطية مناسبةاملركبات

مبـسند  ة  من اخللف مبادة ماصة للـصدمات، ومتـصل       احلافالت قاعدمكسوة   .ل
   .بينهما الظهر دون فراغ

  .واءمكيفة اهل  أن تكون.م
  
  :اآلتينقل السائق وسيلة  يف يشرتط        ):٦ (مادةال

ــاً يكــون مأال ــاًوظف ــأن تكــو ، و حكومي ــادة ن لدي ــةه رخــصة قي  ســارية  مركب
 . تؤهله لذلكاملفعول

. أ
 .طبياً أن يكون الئقاً و، عاماًمخسة وعشرين  )٢٥ ( يقل عمره عنأال. ب
 أو األما�ــة مــا مل يكــن قــد رد إليــه  خملــة بالــشرفجرميــة يكــون قــد أديــن يف أال. ج

 حبــسن شــرطة عمــان الــسلطا�ية شــهادة مــصدقة مــن  ، مــع تقــديم اعتبــاره
 ة منـها بـأ�واع املخالفـات املروريـة    ، وكـذلك شـهادة مـصدق   هسريته وسـلوك 
.املنسوبة إليه

مبعهـــد الـــسالمة املروريـــة بـــشرطة عمـــان ئيـــة اقاجتيـــازه دورة الـــسياقة الو.د
  .السلطا�ية

  
  :مبا يأتي سائق وسيلة النقل يلتزم           ):٧(ادة امل

ــى  ــل،  الطــالب ســالمة احملافظــة عل ــم إعالمو يف وســيلة النق لتعليمــات ابه
 وخماطبـة إدارة املدرسـة يف       الالزمة والضرورية للحفـاظ علـى سـالمتهم،       

  . هبا  الطالبحال عدم التزام
. أ

 . حكام قا�ون املرور والئحته التنفيذيةالتقيد بأ. ب
 .وسيلة النقلعدم التدخني أثناء قيادة . ج
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عــدم اســتخدام مــشغل الــصوتيات يف تــشغيل األشــرطة أو األقــراص الــيت  . د
 . اإلسالمية وقيم اتمع وعاداتهواألخالقفى تتنا

واملتفـق  بعيداً عن الشوارع الرئيسة       املسموح هبا   اآلمنة الوقوف يف األماكن  . هـ
 .الطالبعليها مع إدارة املدرسة يف �قل 

 ومتابعـة ومظهرهـا مـن الـداخل واخلـارج         احلفاظ على �ظافة وسيلة النقل      . و
 .لطالباسالمتها وصالحيتها لنقل �ظافتها و

ــة  . ز ــة املوازي ــوف يف اجله ــب لع    الوق ــضطر الطال ــى ال ي ــب حت ــزل الطال ــور ملن ب
 .الشارع خاصة الشوارع الرئيسة

. إدارة املدرسةاليت حتددهاطالب  النقالت املتعددة للتنفيذ. ح
 اليت حتددها إدارة املدرسة  . من األحياء السكنيةالطالبقيت �قل اوم. ط
ة    الد( الزي العمـا�ي     ارتداء .ي أثنـاء �قـل الطـالب    ) شداشـة واملـصر أو الكمـ

  .وأثناء تواجده باملدرسة
  
أن يكون عمـا�ي اجلنـسية، وأال يكـون مـن مـوظفي              وسيلة النقل     مالك  يف يشرتط        ):٨(ادة  امل

  .الوزارة
 
  : ما يليمالك وسيلة النقل يلتزم        ):٩(ادة امل

  .اب مع الركوسيلة النقل، وتأمينهارخصة جتديد . أ
  .بالعقد النقل من التاريخ احملدد توفري وسيلة . ب
 ،الطـالب  لعـدد    مالئمـة تكـون   و الـشروط، تنطبق عليهـا     �قلوسائل  توفري  . ج

.طبيعة اجلغرافية للمنطقةمناسبة للو
 إىل هناية الطالب يف خدمة املدرسة من بداية وقت �قل  وسيلة النقل وضع. د

مغـادرة  بعـدم   وإلـزام الـسائق  ،  مـع تجال�قطـة    إىل إلرجـاعهم    الوقت احملـدد  
.  على ذلك املدرسةإدارة املدرسة إال بعد موافقة 

  يف إجازة هناية األسبوع والعطـالت الرمسيـة إذا طلبـت           نقلالتوفري وسيلة    .هـ
  . مقابل األجر املتفق عليه ذلك  املدرسةإدارة

ــديم.و ــة تق ــل   ل شــهادة فحــص فني ــنوســيلة النق ــسلطا�ية  شــرطة م  عمــان ال
.وتوافر اشرتاطات السالمة فيهامنة صالحيتها للسري متض
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ة ، واحملافظــ يف حالــة جيــدة لالســتعمال يوميــاًظ علــى وســيلة النقــلااحلفــ .ز
، ة أخرى مماثلةوسيل بتوفري يقوم ، ويف حالة تعطلها  على سالمتها وصيا�تها  

مـع حتميلـه    بديلـة  وسـيلة �قـل  سـتئجار   بـذلك حيـق للمدرسـة ا       وإذا مل يلتزم  
     .ألضرار املالية املرتتبة على ذلككافة ا

 أخـرى ة   لدى املدرسـة بوسـيل      بامسه  النقل املسجلة  وسيلة استبدال   عدم .ح
   . موافقة إدارة املدرسة على ذلكإال بعد

لــشروط املتفــق متــى أصــبحت غــري مــستوفية ل وســيلة النقــل اســتبدال .ط
ــا  ــع  عليه ــورا م ــزامف ــديم اســتمارة   بااللت ــةوســيلة النقــل تق  وشــهادة  البديل

 باملنطقـة   إدارة املدرسة خماطبة قـسم احلـافالت    نوالطلب م ،  صالحيتها
   .بذلك التعليمية

. اليت حتددها املدرسة العملواعيد مبااللتزام خطياً .ي
 وسـيلة   يف قيادة املدرسة هتوراً  إدارة تالحظ عليه الذي  سائق  الاستبدال   .ك

 أو عــدم الطــالبالت حــا دقــة يف املواعيــد أو عــدم مراعــاة  أو عــدمالنقــل
يف أو اإلخـالل  بـاآلداب العامـة،          ،بالوصول إىل مجيع األماكن احملددة    تقيده  

 مـن   تبليغـه بـذلك مـع ضـرورة تقـديم صـورة            تـاريخ  مخـسة أيـام مـن     غضون  
   .ائق اجلديدرخصة قيادة املركبة للس

 د اســتبدال ســائق ســجل امســه لــدى املدرســة بــسائق آخــر إال بعــ   عــدم .ل
   .خطياًدرسة على ذلك  مدير املةموافق

عـداد  زيـادة أ  قيـام إدارة املدرسـة ب     حالـة   عدم املطالبة بزيادة قيمة العقد يف        .م
   .محولتهاة يف حدود  املنقولني يف كل مركبالطالب

 قيـام إدارة املدرسـة بتعـديل خـط          ةعدم املطالبة بزيادة قيمة العقـد يف حالـ        .ن
  .سري وسيلة النقل والروافد اليت ختدمها

 وعــدم اســتخدامها ألغــراض  ، لطــرف آخــرم تــأجري وســيلة النقــل عــد .س
  .أخرى طوال فرتة العقد

  
، ســتئجار وســائل النقــل املدرســيةالجلنــة  املختــصةاملنطقــة التعليميــة ب تــشكل     ): ١٠(مــادة 

 ختطــيط ضوية مــدير دائــرةبرئاســة مــدير دائــرة الــشؤون اإلداريــة واملاليــة، وعــ 
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وسـائل   املنطقـة التعليميـة مـن         مـدارس    إعداد تقرير شامل عن احتياجات    ) أ
 هـــا فيالطـــالب أعـــداد  خـــالل العـــام الدراســـي يف ضـــوء املدرســـيةالنقـــل

ــدها ــة   ورواف ــشهادة العام ــات ال ــرتة امتحا� ــضمناً ف ــتم رفعــه  ، مت ــدير ي  إىل م
ــة العامــة للــشؤون املاليــة و العتمــاده املنطقــة التعليميــة،   يف رفعــه إىل املديري

  .موعد أقصاه شهر أبريل من كل عام
، وإرسـال �ـسخة منـها إىل        يد العقود القائمـة وفقـاً لـشروطها       النظر يف جتد  ) ب

  . من كل عام أقصاه شهر يو�يوموعداملديرية العامة للشؤون املالية يف 
 يف هنايـة شـهر       الستئجار وسائل �قـل مدرسـية      حمليةعالن عن مناقصة    اإل) ج

املنطقــة التعليميــة  املوقــع االلكرتو�ــي للــوزارة ويو�يــو مــن كــل عــام مــن خــالل 
  . الوالة والصحف احمللية أصحاب السعادةواملدارس ومكاتب

 ملن يرغب يف التقدم إليها �ظري مبلغ قدره مخسة    احمللية بيع شروط املناقصة  ) د
  .رياالت عما�ية

ـــ ــرة  ) هـ ــام وســـيلة النقـــل املدرســـية دراســـة طلبـــات تعـــديل أجـ  خـــالل العـ
  .الدراسي

رسـالة إىل شـرطة   بللـوزارة    وسـيلة �قـل   املـواطنني الـراغبني يف تـأجري        تزويد  ) و
  .قبل التعاقد معهافنياً عمان السلطا�ية لفحصها 

احية بنقـل    الفرتة الـصب    مدارس طالب تكليف وسائل �قل     دراسة إمكا�ية   ) ز
األجــر  �ــصف وز، بزيــادة يف األجــر ال تتجــا الفــرتة املــسائية مــدارسطــالب

    .الفرتة الصباحيةدرسة املتعاقد عليه مب
مراعــاة عــدم ، مــع )١ ( وفــق امللحــق رقــم التعاقــد مــع مــالك وســائل النقــل) ح

ــع أصــ   ــد م ــاعي   التعاق ــدفع الرب ــات ذات ال ــى الطــرق   حاب املركب للعمــل عل
  .املرصوفة

من ) ٨(و) ٦ (و) ٥(تحقق من توافر الشروط املنصوص عليها يف املواد         ال) ط 
  .النظامهذا 

  

 ٦



مـساعد مـدير    برئاسـة    وسائل النقل املدرسـية   تابعة  ملكّل بكل مدرسة جلنة     تُش       ):١١(مادة  
، سة مــن املعلمــني ومخــاألخــصائي االجتمــاعي، وعــضوية كــل مــن  املدرســة

  :، تتوىل املهام اآلتيةمقرراًعضواً و درسيةاملشؤون المنسق ويكون 
 روافــد  وتوزيعهــا علــى وســائل النقــل املدرســية   ســري وط  تنظــيم خطــ -أ     

  .املدرسة
 أمـام املدرسـة ويف األحيـاء     وسائل النقـل املدرسـية  ختصيص �قاط لوقوف  -ب

  ر يف �قطة التجمع األوىل عند احلضو      الطالبمراعاة أال يقل عدد     ، مع   السكنية
  .ويف �قطة التجمع األخرية عند اال�صراف عن ثالثة طالب

 ة الذاتيـة يـ بحتديد مشرف يف كل وسيلة �قل من أعضاء مجاعة اإلدارة الطال    -ج
 وســيلة النقــل و�ــزوهلم منــها، وإبــالغ الطــالب، يتــوىل متابعــة ركــوب باملدرســة

  . خمالفات أو مشاكلةإدارة املدرسة عن أي
  . لوسائل النقل املدرسية  على السائقني ومتابعتها توزيع املناوبة اليومية -د
 العاملـة باملدرسـة يف هنايـة كـل شـهر            وسـائل النقـل   القيام بتعبئة بطاقـة دوام        -هـ
 .)٢ ( وفق امللحق رقمرساهلا إىل املنطقة التعليميةإل
، وقيامهم بالتوقيع يف سجل وسائل النقـل         متابعة حضور السائقني وا�صرافهم    -و

  ).٣(ق امللحق رقم وفاملدرسية 
كيفية التعامـل الرتبـوي      حول    وسائقيها وسائل النقل  ملالك     توعيةتنفيذ برامج    -ز

   . مبختلف فئاهتم العمريةالطالبمع 
  :يأتي وتوجيههم إىل ماالطالبتوعية  -ح

 -  .، ويف الوقت احملدد  يف النقاط احملددةالتجمع
 . والنزول منهاة املدرسيوسائل النقل إىلالصعود   عنداال�تظام -
ــرأس أو جتنــب إخــراج وملقاعــد، ايف  بوضــعية ســليمة ومرحيــة  اجللــوس -   ال

 .اجلسم من النوافذ
 .التزام اهلدوء واجللوس باملقاعد أثناء التواجد بوسائل النقل املدرسية -
 .، وعدم العبث هبا أو إتالف حمتوياهتاجتهيزات وسيلة النقلاحلفاظ على  -
  . إال بعد التأكد من وقوفها متاماة النقل وسيلعدم النزول من -
ات واملالحظــات املــسجلة علــى   خماطبــة مالــك وســيلة النقــل باملخالفــ     - ط

  .سائقها عن طريق إدارة املدرسة
 ٧



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  املــالحــق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ٨



  )١ ( رقم ملحق
  سلطنة عمان                         
  عليموزارة الرتبية والت                  

  ............. ملنطقة/ حملافظةاملديرية العامة للرتبية والتعليم
  

   وسيلة �قل مدرسية عقد استئجار
  

  :م، مت االتفاق بني كل من٢٠       /    /    املوافق......... إ�ه يف يوم
مدير عام املديرية العامة للرتبية والتعليم / وزارة الرتبية والتعليم، وميثلها الفاضل) ١
  طرف أول                                  ...............                              ملنطقة / افظةحمل
  : .......     رقم البطاقة الشخصية................... واطن امل) ٢

                                       ف ثان                                                 طر: ....................... العنوان
  

   -:وقد اتفق الطرفان على ما يلي
ــأجري ي. ١ ــا�ي تـ ــلقبـــل الطـــرف الثـ ــيلة النقـ ــه ( وسـ ــه/ حافلتـ ــم ) مركبتـ             )      /         (رقـ

ع .ر(         ) مقابــل أجــر يــومي قــدره  لمــع ســائق للطــرف األو )                    (    و�وعهــا 
ريــال عمــا�ي، يــدفعها الطــرف األول يف هنايــة كــل شــهر .............. ..

  .ميالدي
يعترب �ظام �قل الطالب واستئجار وسائل النقل املدرسية الصادر بالقرار الـوزاري رقـم              . ٢

  .تم العمل وفقاً للمواد الواردة فيهيجزءاً من العقد، و    ) (                   
ــأ   .٣ ــا�ي ب ــزم الطــرف الث ــة    وســيلة النقــل ن تكــونيلت   وســائقها موضــوع االتفــاق، يف خدم

مـــــــــــدة متـــــــــــصلة مـــــــــــن    ،................ ....مدرســـــــــــة
ظهراً يومياً، مـا عـدا      ........ صباحاً وحتى الساعة  ......... الساعة

أيام العطالت األسبوعية واألعياد واملناسبات الرمسية واأليام األخـرى الـيت تـرى فيهـا               
 عـن العمـل وفقـاً ملتطلبـات العمـل، وإذا مـا كلـف                 وسيلة النقل  قافاملنطقة التعليمية إي  

  .بالعمل خالل تلك األيام يصرف له األجر اليومي املتفق عليه

 ٩



ــه مــن أعمــال مــن قبــل املنطقــة التعليميــة     تنفيــذ يلتــزم الطــرف الثــا�ي ب . ٤ كــل مــا يكلــف ب
ة التعليميـة   واملدرسة طاملا كان ذلك خالل ساعات الدوام الرمسي ويف حدود املنطق          

اليت يعمل هبا، أمـا إذا كـان التكليـف يف غـري أوقـات الـدوام الرمسـي أو خـارج املنطقـة                
  . املنطقة التعليميةتقدرهالتعليمية اليت يعمل هبا حيسب له أجر إضايف 

وصـاحلة لالسـتعمال، وأن   جيـدة   يف حالـة  وسـيلة النقـل  يلتزم الطرف الثـا�ي بـأن تكـون     . ٥
، ويف حالـة عـدم صـالحيتها         مدة  سريان العقـد     يا�تها طوال حيافظ على �ظافتها، وص   

 حمــل التعاقــد، وحيــق للوســيلة بديلــة ومماثلــة وســيلة �قــلتــوفري ب يقــوم للعمــل أو تعطلــها 
مـن  ذلـك   خيـصم   علـى أن     على حساب الطـرف الثـا�ي        أخرى  ار  للطرف األول استئج  

  . دون اعرتاض منهمستحقاته لدى الوزارة
 بأعمال املناوبة اليومية اليت حتـدد لـه مـن قبـل إدارة املدرسـة خـالل                  يلتزم الطرف الثا�ي  . ٦

  .ساعات الدوام الرمسي ويف حدود املنطقة التعليمية
 علـى أن تكـون      وسيلة النقل املتعاقد عليها   يلتزم الطرف الثا�ي بإرفاق صورة من ملكية        . ٧

  .دد عند اال�تهاءسارية املفعول وقت التعاقد، مع االلتزام بتجديدها يف املوعد احمل
  املـستأجرة حـسبما تقتـضيه مـصلحة           وسيلة النقـل   حيق للطرف األول تغيري اجتاه سري     . ٨

  .العمل
 وسيلة  حمل العقد إىل طرف آخر أو إحالل         وسيلة النقل  يلتزم الطرف الثا�ي بعدم تأجري    . ٩

  .املستأجرة دون موافقة املنطقة التعليمية كتابياً  الوسيلة  أخرى بدالً من�قل
  أيـام العمـل الفعليـة خـالل الـشهر طبقـاً لبطاقـات دوام                عـن تتم حماسبة الطـرف الثـا�ي       . ١٠

اخلاصة بذلك بعد اعتمادها من إدارة املدرسة، وال حيق للطـرف الثـا�ي             وسائل النقل   
  .توكيل شخص آخر يف استالم مستحقاته إال مبوجب وكالة شرعية

                         م وينتــــهي٢٠         /     /     يبــــدأ يف، ..........يعتــــرب العقــــد ســــارياً ملــــدة . ١١
 يف فـسخ العقـد       الطـرف اآلخـر برغبتـه      م، ما مل خيطر أحـد الطـرفني       ٢٠         /     /      يف

  .كتابياً قبل شهرين على األقل
  وسـيلة النقـل املـؤجرة طـوال مـدة العقـد، مـا مل               ببيـع يلتزم الطرف الثا�ي بعدم التصرف      . ١٢

  . كتابياً على االلتزام بأحكام هذا العقد حتى هناية مدتهيوافق املشرتي
  

 ١٠



 ١١

يف حالة إخالل الطـرف الثـا�ي بـأي مـن بنـود هـذا العقـد حيـق للطـرف األول أن يلزمـه                         . ١٣
 غرامة مالية ختصم من مـستحقاته الـشهرية تعـادل القيمـة اإلجياريـة املنـصوص                 أداءب

  اسـتئجار    أو ،   يتخلف فيه عـن تنفيـذ التزاماتـه        وذلك عن كل يوم   ) ١(عليها يف البند    
 ويف حالـة اسـتمرار املخالفـة حيـق للطـرف             خصماً من مـستحقاته،    وسيلة �قل بديلة  

  .أضرار يرتتب على ذلك من بالتعويض عمااألول إهناء العقد وإلزامه 
ا خيــضع هــذا العقــد لكافــة القــوا�ني واأل�ظمــة واللــوائح املعمــول هبــا يف الــسلطنة، ومــ   . ١٤

  .تصدره الوزارة من وقت آلخر يف هذا اخلصوص
  
  طرف أول                                                     طرف ثان      

  مدير عام املديرية العامة للرتبية                                                            وسيلة النقل مالك 
  .............. ملنطقة /  حملافظةوالتعليم                                                          

                                                            
 اخلتم                                                                                  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  )٢ ( رقم ملحق      
  

  سلطنة عمان                                     
    ) املركبات/ احلافالت( النقل املدرسية وسائل  بطاقة دوام                         وزارة الرتبية والتعليم                                 

  م٢٠                  عن شهر                                                                          .......... ملنطقة / حملافظة املديرية العامة للرتبية والتعليم
  ..........................مدرسة

                يعتمد مدير املدرسة              م ٢٠              /    /    حتريراً يف

رقم العقد    م
  )الرقم املايل(

/ رقم احلافلة
  املركبة

عدد أيام   األجر اليومي  اسم السائق  اسم املالك  �وعها
  العمل

عدد أيام 
  الغياب

  مالحظات

                    
                    
                    
                    

    اخلتم                             

 ١٢



  )٣ ( رقملحقم
                                                                                                                     سلطنة عمان                                                                                                                

                                                                                         العام الدراسي                                                                                                         وزارة الرتبية والتعليم                           
                   ... .... ..........                                                                                                                       ............  ـاملديرية العامة للرتبية والتعليم ب

  ..................................مدرسة  
  
  
  

  وسائل النقل املدرسيةسجـل 
  

 ١٣



  املناوبة اليومية للسائقني
  

  مالحظات  اسم السائق املناوب  اليوم

      السبت

      األحد

      االثنني

      الثالثاء

      األربعاء

 ١٤



   املستأجرةوسائل النقل
  

       )   /          (: )املركبة/ احلافلة( وسيلة النقل رقم 
                   .........   ................. :وسيلة النقل�وع 

  ...................: وسيلة النقلتاريخ ا�تهاء 

                                           ..................   .....................: اسم املالك
  ....................... :رقم اهلاتف                                                    .....................       ...................:  اسم السائق
  ................ :رقم العقد

                      (                       ):  عدد الطالب الذين تقلهم
  ..................................................................................................................:  القرى اليت ختدمها

                                                                                                     ..................................................................................................................    

 ١٥



     كشف حضور السائق
  األيام

  الشهر
٣١  ٣٠  ٢٩  ٢٨  ٢٧  ٢٦  ٢٥  ٢٤  ٢٣  ٢٢  ٢١  ٢٠  ١٩  ١٨  ١٧  ١٦  ١٥  ١٤  ١٣  ١٢  ١١  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  

جمموع أيام 
  العمل

                                                                  سبتمرب
                                                                  أكتوبر
                                                                  �وفمرب
                                                                  ديسمرب
                                                                  يناير
                                                                  فرباير
                                                                  مارس
                                                                  ابريل
                                                                  مايو
                                                                  يو�يو

 ١٦



   كشف ا�صراف السائق
  األيام

  الشهر
٣١  ٣٠  ٢٩  ٢٨  ٢٧  ٢٦  ٢٥  ٢٤  ٢٣  ٢٢  ٢١  ٢٠  ١٩  ١٨  ١٧  ١٦  ١٥  ١٤  ١٣  ١٢  ١١  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  

  جمموع
   أيام العمل

                                                                  سبتمرب
                                                                  أكتوبر
                                                                  �وفمرب
                                                                  ديسمرب
                                                                  يناير
                                                                  فرباير
                                                                  مارس
                                                                  ابريل
                                                                  مايو
                                                                  يو�يو
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	- المنطقة التعليمية:  المديرية العامة للتربية والتعليم أو إدارة التربية والتعليم بالمحافظات والمناطق.  

