
كة تطوير لخدمات النقل التعليم   شر

دليل إعداد تقارير األداء
من نظام نور الوزاري



كة تطوير لخدمات النقل التعليم   1شر

ت
ـــا

يـــــ
ــو

تـــ
حـــــ

ــــــ
امل

 مقدمة

زارياألدوار واملسؤوليات خلدمة النقل التعليمي بنظام نور الو

 تقارير أداء املدارس

 تقارير أداء إدارات التعليم

 9منوذج –األدوار واملسؤليات للمخالفات يف تقارير األداء 

 املعتمد من الشركة( 9)شرح آلية العمل على منوذج 

 األسئلة الشائعة



مقدمــــة

كة تطوير لخدمات النقل التعليم   2شر

نورنظامفيالتعليميالنقلخدمةلبناءالتعليمبوزارةنورنظامفريقمعبالعملالتعليميالنقللخدماتتطويرشركةقامت

النقلخدماتبتفعيلهـ24/9/1433وتاريخ331562699رقمالتعليموزيرنائبمعاليتوجيهعلىبناءً وذلكالوزاري،

وقدبها،ةالمتعلقاألداءتقاريرواستخراجوإدارتهاالخدمةعلىالتقديمخاللهمنيتموالذيالوزارينورنظامضمنالتعليمي

.الوزارينورنظامعلىللخدمةالحاليالوضعشكلتتطويريةمراحلبعدةالخدمةتطويرعمليةمرت



األدوار والمسؤوليات لخدمة النقل التعليمي بنظام نور الوزاري

كة تطوير لخدمات النقل التعليم   3شر

مدتحديد مخصصات المكاتب التعليمية بناًء على العقد ومحضر التوسع المعت

المركبات في نظام نور/إضافة الحافالت

تقييم الخدمة بشكل يومي 7

1

4

مدةتوزيع مخصصات المكاتب التعليمية على المدارس المستحقة حسب المعايير المعت 2

الطالبات المستحقين للخدمة/شمول الطالب 3

المركبات/على الحافالت( بطاقات صعود الحافلة)الطالبات /تسكين الطالب 5

طباعة بطاقات الحافالت 6

الشركة

مإدارات التعلي

المدارس

المدارس

المدارس

المدارس

المدارس

إصدار التقرير الشهري للحافالت المدارس8



كة تطوير لخدمات النقل التعليم   4شر

.تخصيص مخصصات المكاتب بناًء على العقد ومحضر التوسع المعتمد

المركبات في نظام نور/إضافة الحافالت

تقييم الخدمة بشكل يومي 7

1

4

.مدةتوزيع مخصصات المكاتب التعليمية على المدارس المستحقة حسب المعايير المعت 2

الطالبات المستحقين للخدمة/شمول الطالب 3

المركبات/على الحافالت( بطاقات صعود الحافلة)الطالبات /تسكين الطالب 5

طباعة بطاقات الحافالت 6

الشركة

مإدارات التعلي

المدارس

المدارس

المدارس

المدارس

المدارس

إصدار التقرير الشهري للحافالت المدارس8

مسؤوليات المدرسة بنظام نور الوزاري



الطالبات المستحقين للخدمة/شمول الطالب

كة تطوير لخدمات النقل التعليم   5شر

:المستخدم
بالمدرسةالنقلـة/مشرف

:الخدمةوصف
معاييرعلىبناءً المسجلينمنللخدمةالمستحقينفرزيتمالخدمةهذهخاللمن

مخصصطلبللمدرسةويمكنالمدرسة،مخصصحسبواألهليةاالستحقاق

.الحاليمخصصهاانتهاءحالإضافي

:الخدمةعلىالعملخطوات

مةخدإلىوالتوجهنورنظامعلىبالدخولبالمدرسةالنقلـة/مشرفيقوم-1

.المدرسيالنقل

قلالنطلباتمراجعةصفحةعلىبالدخولبالمدرسةالنقلـة/مشرفيقوم-2

ستهاودراالمدرسيالنقلبخدمةالتسجيلطلباتعلىلإلطالعوذلكالمدرسي

.الحالةرفضأوقبولذلكبعدثماالستحقاقمعاييرحسب



الطالبات المستحقين للخدمة/شمول الطالب

كة تطوير لخدمات النقل التعليم   6شر

صفحةعلىباالطالعبالمدرسةالنقلـة/مشرفيقوم-4

التواصلومعلوماتمنزلهموقعوتحديدالطالبمعلومات

.الطالبة/الطالبشملعلىالموافقةثمومنبهالخاصة



الطالبات المستحقين للخدمة/شمول الطالب

كة تطوير لخدمات النقل التعليم   7شر

د م ن ـة النقل بالمدرسة التأك /على مشرف:تنويه

إضافة مخص ص المدرس ة م ن قب ل إدارة خ دمات 

الط  الب م  ن بداي  ة الع  ام الدراس  ي، وف  ي ح  ال ل  م 

ة يت   وفر مخص   ص للمدرس   ة فعل   ى إدارة المدرس   

مخاطب  ة إدارة خ  دمات الط  الب ف  ي إدارة التعل  يم 

للتأك    د م    ن ش    مول المدرس    ة بالنق    ل وإض    افة 

.   المخصص لها



الطالبات المستحقين للخدمة/شمول الطالب

كة تطوير لخدمات النقل التعليم   8شر

بشملبالمدرسةالنقلـة/مشرفيقوم-3

ةمراجعشاشةخاللمنالنقلبخدمةالطالبة/الطالب

.لالنقطلبأيقونةطريقعنالمدرسيالنقلطلبات



كة تطوير لخدمات النقل التعليم   9شر

.تخصيص مخصصات المكاتب بناًء على العقد ومحضر التوسع المعتمد

المركبات في نظام نور/إضافة الحافالت

تقييم الخدمة بشكل يومي 7

1

4

.مدةتوزيع مخصصات المكاتب التعليمية على المدارس المستحقة حسب المعايير المعت 2

الطالبات المستحقين للخدمة/شمول الطالب 3

المركبات/على الحافالت( بطاقات صعود الحافلة)الطالبات /تسكين الطالب 5

طباعة بطاقات الحافالت 6

الشركة

مإدارات التعلي

المدارس

المدارس

المدارس

المدارس

المدارس

إصدار التقرير الشهري للحافالت المدارس8

مسؤوليات المدرسة بنظام نور الوزاري



المركبات في نظام نور/إضافة الحافالت

كة تطوير لخدمات النقل التعليم   10شر

:المستخدم
بالمدرسةالنقلـة/مشرف

:الخدمةوصف
يلتفعأوإضافةمنبالمدرسةالنقلـة/مشرفتمّكنخدمةهي

.المدرسةتخدمالتيالجديدةالمركبات/الحافالت

:الخدمةعلىالعملخطوات

نورنظامعلىبالدخولبالمدرسةالنقلـة/مشرفيقوم-1

.المدرسيالنقلخدمةإلىوالتوجه

تقييمالصفحةعلىبالدخولبالمدرسةالنقلـة/مشرفيقوم-2

.المدرسيالنقلمركبات/للحافالتاليومي



المركبات في نظام نور/إضافة الحافالت

كة تطوير لخدمات النقل التعليم   11شر

ضافةإأيقونةعلىبالضغطوذلكبالمدرسةالنقلـة/مشرفيقوم-3

.جديدةمركبة/حافلةإلضافة



المركبات في نظام نور/إضافة الحافالت

كة تطوير لخدمات النقل التعليم   12شر

دهاوجوعدممنالتأكديتمالحافلة،بياناتإدخالبعد-4

 ً أيقونةىعلبالضغطوذلكالنظامبياناتقاعدةفيمسبقا

.تدقيق



المركبات في نظام نور/إضافة الحافالت

كة تطوير لخدمات النقل التعليم   13شر

والثانويةاألساسيةالبياناتحقولتعبئةيتم-5

.حفظأيقونةعلىالضغطثمومنالمركبة/للحافلة



المركبات في نظام نور/إضافة الحافالت

كة تطوير لخدمات النقل التعليم   14شر

طلبأيقونةقطريعنذلكفيتمالنظام،فيتفعيلهاإعادةفيويرغببالمدرسةالنقلـة/مشرفلدىملغاةحافلةهناككانحالفي:تنويه

.المدرسةة/قائدطريقعنالرفضأوالقبولثمومنالحافلةتفعيل



منالبدوهناة،الحافلفيلهاالمخصصالمقاعدبعددالمدرسةتقيدبشرطالحافلةإضافةيمكنبالنقلالمشتركةوالمدارسالمجمعاتيخصفيما:تنويه

التفردوعدممرحلةكللاالحتياجحسبالمقاعدمنمناسبالعددتخصيصيتمكيالحافلةإضافةقبلبينهمفيماالتواصلالمشتركةبالمدارسالنقلمشرفي

ً الحافلةبياناتتعديلإلىيضطرالحتىكامالً التشغيليبالمخصص .الحقا

:كاآلتيالمشتركةالمدارسومخصصمقعد(28)الحافلةمقاعدعدد:مثال

مقاعد(8)االبتدائــــيةالمرحلة•

مقعد(15)المتوسطةالمرحلة•

مقاعد(5)الثانـــــويةالمرحلة•

وبالتاليمدرسة،كلمخصصحسبالحافلةمقاعدعددلتقسيمبالنقلالمشتركةاألخرىبالمدارسالنقلمشرفيمعبالتنسيقبالمدرسةالنقلـة/مشرفيقوم

.الحافلةإضافةعمليةفيخطأأومشكلةحدوثدونبالنقلالمشتركةالمدارسلجميعالحافلةمقاعدتكتمل

كة تطوير لخدمات النقل التعليم   15شر

المركبات في نظام نور/إضافة الحافالت



كة تطوير لخدمات النقل التعليم   16شر

.تخصيص مخصصات المكاتب بناًء على العقد ومحضر التوسع المعتمد

المركبات في نظام نور/إضافة الحافالت

تقييم الخدمة بشكل يومي 7

1

4

.مدةتوزيع مخصصات المكاتب التعليمية على المدارس المستحقة حسب المعايير المعت 2

الطالبات المستحقين للخدمة/شمول الطالب 3

المركبات/على الحافالت( بطاقات صعود الحافلة)الطالبات /تسكين الطالب 5

طباعة بطاقات الحافالت 6

الشركة

مإدارات التعلي

المدارس

المدارس

المدارس

المدارس

المدارس

إصدار التقرير الشهري للحافالت المدارس8

مسؤوليات المدرسة بنظام نور الوزاري



المركبات/على الحافالت( بطاقات صعود الحافلة)الطالبات /تسكين الطالب

كة تطوير لخدمات النقل التعليم   17شر

:المستخدم
ـة النقل بالمدرسة/مشرف

:وصفًالخدمة
المركب   ات /الطالب   ات بالح   افالت/ت   وفر ه   ذه الخدم   ة رب   ط الط   الب

.طالبة/وإصدار بطاقة صعود الحافلة لكل طالب

:خطواتًالعملًعلىًالخدمة

وج ه ـة النقل بالمدرسة بالدخول على نظ ام ن ور والت/يقوم مشرف-1

.النقلًالمدرسيإلى خدمة 

ةًبطاق  ـ  ة النق  ل بالمدرس  ة بال  دخول عل  ى ص  فحة /يق  وم مش  رف-2

الطالب   ة /و الت   ي يمك   ن م   ن خالله   ا رب   ط الطال   بص   عودًالح   افالت

.بالحافلة



المركبات/على الحافالت( بطاقات صعود الحافلة)الطالبات /تسكين الطالب

كة تطوير لخدمات النقل التعليم   18شر

م  ة ـ  ة النق  ل بالمدرس  ة بتحدي  د الحافل  ة م  ن قائ/يق  وم مش  رف-3

حدي  د ، وم  ن ث  م يق  وم بترق  مًالحافل  ةالح  افالت المنس  دلة ف  ي خان  ة 

ل رد ون وع ا( ظه راً -ص باحاً )الطالبات و وق ت الص عود /الطالب

اء حسب الجدول المعروض له، وبع د االنته ( رد ثاني–رد أول )

.حفظيقوم بحفظ العملية عن طريق الضغط على أيقونة 



كة تطوير لخدمات النقل التعليم   19شر

.تخصيص مخصصات المكاتب بناًء على العقد ومحضر التوسع المعتمد

المركبات في نظام نور/إضافة الحافالت

تقييم الخدمة بشكل يومي 7

1

4

.مدةتوزيع مخصصات المكاتب التعليمية على المدارس المستحقة حسب المعايير المعت 2

الطالبات المستحقين للخدمة/شمول الطالب 3

المركبات/على الحافالت( بطاقات صعود الحافلة)الطالبات /تسكين الطالب 5

طباعة بطاقات الحافالت 6

الشركة

مإدارات التعلي

المدارس

المدارس

المدارس

المدارس

المدارس

إصدار التقرير الشهري للحافالت المدارس8

مسؤوليات المدرسة بنظام نور الوزاري



طباعة بطاقات الحافالت

كة تطوير لخدمات النقل التعليم   20شر

:المستخدم
ـة النقل بالمدرسة/مشرف

:وصفًالخدمة
ياء توفر هذه الخدمة طباعة بطاقة الحافلة والتي من خاللها يتم عرض األح

.المخدومة بالحافلة

:خطواتًالعملًعلىًالخدمة

إلىوالتوجهنورنظامعلىبالدخولبالمدرسةالنقلـة/مشرفيقوم-1

.المدرسيالنقلخدمة

.التالحافبطاقاتصفحةعلىبالدخولبالمدرسةالنقلـة/مشرفيقوم-2



طباعة بطاقات الحافالت

كة تطوير لخدمات النقل التعليم   21شر

.البطاقةوطباعةالحافلةباختياربالمدرسةالنقلـة/مشرفيقوم-3



كة تطوير لخدمات النقل التعليم   22شر

.تخصيص مخصصات المكاتب بناًء على العقد ومحضر التوسع المعتمد

المركبات في نظام نور/إضافة الحافالت

تقييم الخدمة بشكل يومي 7

1

4

.مدةتوزيع مخصصات المكاتب التعليمية على المدارس المستحقة حسب المعايير المعت 2

الطالبات المستحقين للخدمة/شمول الطالب 3

المركبات/على الحافالت( بطاقات صعود الحافلة)الطالبات /تسكين الطالب 5

طباعة بطاقات الحافالت 6

الشركة

مإدارات التعلي

المدارس

المدارس

المدارس

المدارس

المدارس

إصدار التقرير الشهري للحافالت المدارس8

مسؤوليات المدرسة بنظام نور الوزاري



تقييم الخدمة بشكل يومي

كة تطوير لخدمات النقل التعليم   23شر

:لتينبمرحالتقييمعمليةوتمرالنظام،علىبالخدمةالمسجلةالمدرسيةالحافالتعلىالمدرسةقبلمنيوميبشكلالتقييمعمليةتتم

."بالمدرسةالنقلـة/مشرف"مسؤولياتمنوهياليوميالتقييمعملية-1

الخاص بالمخالفات المبنية على شروط ومخالفات التعاقد ( 7)المركبة بحيث يتم تقييمها بناًء على نموج الشركة رقم /هي عملية تقييم يومي للحافلة

:المبرمة مع المتعهدين، وتتلخص تلك المخالفات في اآلتي

نظافة الحافلة•

جنسية السائق•

المسائية/تأخر الحافلة عن الرحلة الصباحية•

المسائية/غياب الحافلة عن الرحلة الصباحية•

حالة مكيف الحافلة•

:وذلك حسب الصور الموضحة في الصفحة التالية



تقييم الخدمة بشكل يومي

كة تطوير لخدمات النقل التعليم   24شر

الصفحةًالثانيةالصفحةًاألولى



تقييم الخدمة بشكل يومي

كة تطوير لخدمات النقل التعليم   25شر

"صفحةًالتقييم"الصفحةًالثالثةً

: تنويه

قي يم الس لال ي تم تفي ح ال ع دم القي ام بالرحل ة ف ي الفت رة الص باحية فق ط 1.

ه  ل "وتقي  يم الس  لال ( نع  م)ب  ـ" ه  ل غاب  ت الحافل  ة بالرحل  ة الص  باحية"

بق  ى عل  ى المركب  ة للمدرس  ة ف  ي الفت  رة الص  باحية ول  م يت/وص  لت الحافل  ة

.(ال)بـ" وقت الجرس سوى أقل من خمس دقائق؟

ه ل "ييم الس لال يتم تقفي حال عدم القيام بالرحلة في الفترة المسائية فقط 2.

أخرت ه  ل ت  "وتقي  يم الس  لال ( نع  م)ب  ـ" غاب  ت الحافل  ة بالرحل  ة المس  ائية؟

كث ر م ن المركبة في الوصول إلى المدرسة للقي ام برحل ة الع ودة أ/الحافلة

.(ال)بـ" دقائق بعد موعد انصراف الطالبات؟5

ي تم ة المس ائية في حال عدم القيام بالرحلة في الفترة الصباحية وف ي الفت ر3.

ب  ت ه  ل غا"و " ه  ل غاب  ت الحافل  ة بالرحل  ة الص  باحية؟"تقي  يم األس  ئلة

.(ال)ة بـوجميع األسئلة المتبقي،(نعم)بـ" الحافلة بالرحلة المسائية؟ 



تقييم الخدمة بشكل يومي

كة تطوير لخدمات النقل التعليم   26شر

:"قائد المدرسة"المركبات وهي من مسؤوليات /عملية اعتماد التقييمات اليومية للحافالت-2

شهر دراسي من فترة ويكون االعتماد بشكل يومي أو مع نهاية كل. المركبة اليومي/ـة النقل بالمدرسة بعملية التقييم للحافلة/هي عملية تأتي بعد قيام مشرف

(.يوم من تاريخ الرحلة30بحد أقصى )االستحقاق 



تقييم الخدمة بشكل يومي

كة تطوير لخدمات النقل التعليم   27شر

الشاشةًاالولى



تقييم الخدمة بشكل يومي

كة تطوير لخدمات النقل التعليم   28شر

الشاشةًالثانية



تقييم الخدمة بشكل يومي

كة تطوير لخدمات النقل التعليم   29شر

الشاشةًالثالثة



األدوار والمسؤوليات لخدمة النقل التعليمي بنظام نور الوزاري

كة تطوير لخدمات النقل التعليم   30شر

.تخصيص مخصصات المكاتب بناًء على العقد ومحضر التوسع المعتمد

المركبات في نظام نور/إضافة الحافالت

تقييم الخدمة بشكل يومي 7

1

4

.مدةتوزيع مخصصات المكاتب التعليمية على المدارس المستحقة حسب المعايير المعت 2

الطالبات المستحقين للخدمة/شمول الطالب 3

المركبات/على الحافالت( بطاقات صعود الحافلة)الطالبات /تسكين الطالب 5

طباعة بطاقات الحافالت 6

الشركة

مإدارات التعلي

المدارس

المدارس

المدارس

المدارس

المدارس

إصدار التقرير الشهري للحافالت المدارس8



كة تطوير لخدمات النقل التعليم   31شر

:المستخدم
بالمدرسةالنقلـة/مشرف

:الخدمةوصف
45عنزيدتاللفترةحافلةلكلالشهريالتقريرتصديرالخدمةهذهتتيح

.يوم

:الخدمةعلىالعملخطوات

إلىوالتوجهنورنظامعلىبالدخولبالمدرسةالنقلـة/مشرفيقوم-1

.التقارير

الشهريالتقريرعلىبالدخولبالمدرسةالنقلـة/مشرفيقوم-2

.للحافالت

"المدرسة"إصدار التقرير الشهري للحافالت 
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.إصدارهاالمراداالستحقاقفترةوتحديدالكل،اختيارأوالحافلةلوحةرقمبتحديدبالمدرسةالنقلـة/مشرفيقوم-3

"المدرسة"إصدار التقرير الشهري للحافالت 



كة تطوير لخدمات النقل التعليم   33شر

"المدرسة"إصدار التقرير الشهري للحافالت 

.للمدرسةالخدمةأداءلمراجعةالتقريرتصديرأوعرض-4



كة تطوير لخدمات النقل التعليم   34شر

:المستخدم
التعليمبإدارةالنقلمسلول

:الخدمةوصف
أداءتقرير)للحافالتالشهريالتقريرتصديرالخدمةهذهتتيح

.التعليممكاتبمستوىعلى(المدارس

:الخدمةعلىالعملخطوات

لتوجهوانورنظامعلىبالدخولالتعليمبإدارةالنقلمسلوليقوم-1

.التقاريرإلى

شهريالالتقريرعلىبالدخولالتعليمبإدارةالنقلمسلوليقوم-2

.للحافالت

"إدارة التعليم"إصدار التقرير الشهري للحافالت 

1

2
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يدبتحدالتعليمبإدارةالنقلمسلوليقوم-3

حديدوتالكل،تحديدأوالمتاحةالتصفيةخيارات

.إصدارهاالمراداالستحقاقفترة

"إدارة التعليم"إصدار التقرير الشهري للحافالت 



كة تطوير لخدمات النقل التعليم   36شر

"إدارة التعليم"إصدار التقرير الشهري للحافالت 

والمسجلينالمنقولينالطالبات/للطالباألعدادإجماليأنمنوالتأكدبالمدرسةالخدمةأداءلمراجعةللحافالتالشهريالتقريرتصدير-4

.(9نموذج)الشركةنموذجفييردلمامطابقنورنظامفي



كة تطوير لخدمات النقل التعليم   37شر

قياموبعد،عليميالتالنقللمتعهدياألداءوتقاريرالمركبات/للحافالتالميدانيةالمتابعةيخصفيماالتعليمإلداراتالمرسلوالدليلالشركةمنهجيةحسب

:االستحقاقفترةحسبللحافالتالشهريةالتقاريربإصدارالمدارس

المعتمدةالشـركةذجبنماالتعليمإلدارات(للحافالتالشهريالتقرير)الوزارينورنظامفيالمدارسمـنالمعتمداليومـياألداءتقييـمنمـاذجبتفريـغالتعليمإداراتتقوم•

.(9نمـوذج)

واالحتفـاظالتعليـم،إدارةومديـرالطالبخدمـاتمديـرقبـلمـنواعتمـاده(9نموذج)للتقييـماتالشـهريالملخـصبطباعـةالتعليـمإداراتتقـومتشـغيليةفتـرةكلبنهايـة•

.الدراسـيللعاماالسـتحقاقفتـراتحسـبوذلـكبالشـركة،خـاصبملـفورقيـةبنسـخة

:يليبماالشركةممثلبتزويدالتعليمإداراتتقوم•

.واالعتمادالختمبعد(9نموذج)للتقييماتالشهريالملخصأصل•

.CDمضغوطقرصهيئةعلى(الشهروملخصالشهريالتقرير)اإلكسلملفمنالكترونيةالنسخة•

.واالعتمادالختمبعدالتعليمإدارةفيالنقلمشرفخاللمنالوزارينورنظاممنالصادر(7نموذج)للحافالتالشهريالتقريروتسليمطباعة•

"إدارة التعليم"إصدار التقرير الشهري للحافالت 



9نموذجً
Form 9 



مالحظات

نوعًرصدًالمخالفة

قيمةً»أوً« طالبات/عددًطالب»

«العقد

ترصدًبواسطة المخالفة #

الطالبات / عدد الطالب

المتضررات
المدرسة

باحية ولم المركبة للمدرسة في الفترة الص/إذا وصلت الحافلة

يتبقى على وقت الجرس سوى اقل من خمس دقائق

1

الطالبات / عدد الطالب

المتضررات
المدرسة

ام برحلة المركبة في الوصول إلى المدرسة للقي/تأخر الحافلة 

دقائق بعد موعد انصراف الطالبات5العودة أكثر من 

2

فإن حال عدم قيام المتعهد بالخدمة المقدمة في اليوم الدراسي،في

.لمسائيالرد ا+ قيمة احتساب المخالفة تحتسب على الرد الصباحي 

الطالبات / عدد الطالب

المتضررات
المدرسة ً /عدم قيام الحافلة أو ظهراً المركبة بالرحلة صباحا

3

الطالبات / عدد الطالب

المتضررات
المدرسة

ي إلى المركبة أو عدم تشغيله بما يلد/تعطل مكيف الحافلة 

.  درجة حرارة غير مريحة داخل المركبة

4

الطالبات / عدد الطالب

المتضررات
المدرسة المركبة/ عدم نظافة الحافلة

5

:مالحظات هامة

.في نفس اليوم( 3)فال يمكن احتساب مخالفة رقم ( 2)و ( 1)في حال احتساب مخالفة رقم 1.

.معها لنفس اليوم( 2)او رقم ( 1)فال يمكن احتساب مخالفة رقم ( 3)في حال احتساب مخالفة رقم 2.

:  يجب األخذ بعين اإلعتبار ما يلي( 3)في حال احتساب مخالفة رقم 3.

.في حال عدم القيام بالرحلة في الفترة الصباحية سيتم خصم قيمة المخالفة لمرة واحدة•

.في حال عدم القيام بالرحلة في الفترة المسائية سيتم خصم قيمة المخالفة لمرة واحدة•

.في حال غياب المتعهد سيتم خصم قيمة الرحلة الصباحية والمسائية•

.  لعدم قيام المتعهد بالرحلة في نفس اليوم( 5، 4، 2، 1)مركبة فال يمكن تقييم المخالفات التالية /لحافلة( 3)في حال احتساب مخالفة رقم 4.

.الطالبات المتأثرين من عدم تقديم الخدمة/وذلك في عدد مخصص الطالب( 16/15)مع المخالفة رقم ( 3)يتم األخذ في الحسبان ارتباط المخالفة رقم 5.

9نموذج –األدوار والمسؤليات للمخالفات في تقارير األداء 
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مالحظات

نوعًرصدًالمخالفة

أوً« طالبات/عددًطالب»

«أيامًدراسية»

ترصدًبواسطة المخالفة #

الطالبات / عدد الطالب

المتضررات
ادارة التعليم

ل مث)المركبة أو عدم صالحيته لالستخدام / هل هناك تلف بعض أجزاء الحافلة 

(  حزام األمان أو اإلشارات أو وجود زجاج نوافذ مكسور
1

جديدة يخص العقود القديمة، العقود الفيما* 

.يتم رصدها بواسطة شركة تطوير

الطالبات / عدد الطالب

المتضررات
*ادارة التعليم *ة في العقدمركبة في النقل غير مطابقة للمواصفات والشروط المذكور/استخدام حافلة 2

الطالبات / عدد الطالب

المتضررات
ادارة التعليم هل السائق غير سعودي؟ 3

الطالبات / عدد الطالب

المتضررات
ادارة التعليم .متنهاالطالب على/المركبة للتزود بالوقود أثناء تواجد الطالبات/توقف الحافلة 4

الطالبات / عدد الطالب

المتضررات
ادارة التعليم .المركبة/عدم وجود وسيلة اتصال تتبع ملكية الطرف الثاني داخل الحافلة 5

الطالبات / عدد الطالب

المتضررات
ادارة التعليم

لبيانات المركبات اآللي أو عدم تزويد الشركة با/عدم تشغيل نظام متابعة الحافالت

.الناتجة عنه
6

أيام دراسية شركة تطوير ركةرقمية لكامل المسارات داخل المدن، أوعدم تسليمها للشعدم اكتمال إنشاء خرائط 7

أيام دراسية ادارة التعليم
ال مدير مجموع أيام غياب مدير المشروع أو نائبه أو عدم توفير بديل في حالة استق

.المشروع أو نائبه خالل مدة عشرة أيام من تاريخ اإلستقالة
8

أيام دراسية ادارة التعليم
ال مجموع أيام غياب مسئولي غرف العمليات أو عدم توفير بديل في حالة استق

.مسئول غرفة العمليات خالل مدة خمسة أيام من تاريخ االستقالة
9

أيام دراسية شركة تطوير عدم تقديم أي نموذج من نماذج البيانات المطلوبة حسب شروط العقد 10

أيام دراسية ادارة التعليم
ي بداية تأخر في إستئناف األعمال أو الخدمة أو حصول إرتباك في التنفيذ وذلك ف

.العام الدراسي أو بعد إنتهاء اإلجازات أو العطل الرسمية أو األسبوعية
11

عقد

9نموذج –األدوار والمسؤليات للمخالفات في تقارير األداء 
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كة تطوير لخدمات النقل التعليم   38شر

اعتمادهيتموالذيالمحددةالزمنيةالفترةخاللالخدمةتنفيذفيالمتعهدألداءملخصلتقديمالنهائيالنموذج"المتعهدينأداءملخص"نموذجوباعتبار

رقمنموذجافالتللحالشهريالتقريرمنكلتفريغطريقعنوذلك(ينوبهمنأوالتعليمإدارةمدير)التعليميالنقللخدماتتطويرشركةمندوببواسطة

.المتعهدينأداءملخصنموذجحقولفي(8)رقمنموذجالىباإلضافة(7)

.القسم الخاص بالبيانات العامة عن إدارة التعليم وخدمة النقل المدرسي

(7) القسم  الخاص بتفريغ المخالفات المرصودة في التقرير الشهري للحافالت أو نموذج

(8)القسم  الخاص بتفريغ المخالفات المرصودة في النموذج رقم 

“على مستوى إدارة التعليم”( 8)القسم  الخاص بتفريغ  المخالفات األربع األخيرة المرصودة في النموذج رقم 

التقرير الشهري

ملخص تقرير األداء•

.والخاصة بـالتأخر بإستئناف األعمال16/15تفاصيل مخالفة رقم • ملخص الشهر

أقسام النموذج

المعتمد من الشركة9شرح آلية العمل على نموذج 



1
(8إلى 1من)« تقرير أداء المتعهد رقم»يتم اختيار فترة االستحقاق عن طريق اختيار •

2
سيتم ظهور عدد األيام الدراسية للفترة المختارة بشكل تلقائي •

3
يتم اختيار إدارة التعليم•

4
يتم اختيار اسم المتعهد إلدارة التعليم•

5
يتم اختيار رقم العقد•

6
الطالبات في إدارة التعليم بشكل تلقائي/سيتم ظهور مخصص الطالب•

اإلختيار األيقونة الخطوة االختيار األيقونة الخطوة

حافل اسم المشغل 4 2 تقرير أداء المتعهد رقم 1

TTC/86 شقراء بنات رقم العقد 5 23 عدد االيام الدراسية 2

طالبة2932 .الطالب في المنطقة/عدد مخصص الطالبات 6 شقراء محافظة/إدارة التعليم بمنطقة 3

كة تطوير لخدمات النقل التعليم   41شر

مـثـــال

"التقرير الشهري"المعتمد من الشركة 9شرح آلية العمل على نموذج 



اسم المدرسة
نوع المدرسة

(بنات )  
رقم لوحة الحافلةالرقم الوزاري

عدد الطالبات المخصص للحافلة

إختالف لون الخلية يوضح أن مجموع )

(مخصص الحافالت أعلى من مخصص اإلدارة


المدرسة األولى

اإلبتدائية
123464تبأ12345بنات

123456150ببب12345بناتاألولي

:يعتمد النموذج على عدة أقسام هي

البيانات الخاصة بالمدارس-

والصادرة من المدارس( 7)المخالفات الخاصة بنموذج -

والصادرة من ادارة التعليم ( 8)المخالفات الخاصة بنموذج -

البيانات الخاصة بالمدارس

يتم إدراج اسم المدرسة

كامل
« بنات»يتم اختيار أو كتابة 

والرقم الوزاري صحيح

يجب إدراج كل حرف في خلية 

ى     مستقلة وأرقام اللوحة ال تتعد

أرقام 4

مخصص الحافلة ال 

في »طالبة 132يتعدى 

«حال الردين

ن مدرسة في التقرير الشهري يجب مراعاة أن كل صف من البيانات يمثل حافلة مستقلة، ويمكن تكرار الحافلة إذا كانت تخدم أكثر م/ مالحظة

.أو تم فحصها من قبل مشرفي النقل بإدارة التعليم( مجمع)

كة تطوير لخدمات النقل التعليم   42شر

"التقرير الشهري"المعتمد من الشركة 9شرح آلية العمل على نموذج 



أو المستخرجة عن طريق نظام نور الوزراي( 7)المخالفات المدرجة في النموذج رقم 

12345المخالفةرقم

الطريقة

بة المرك/اذا وصلت الحافلة

للمدرسة في الفترة 

لى الصباحيه ولم يتبقى ع

وقت الجرس سوى اقل من 

خمس دقائق

المركبة في/تأخر الحافلة 

م الوصول الى المدرسة للقيا

5برحلة العودة اكثر من 

دقائق بعد موعد انصراف 

.الطالبات

(أ)

عدم قيام 

المركبة /الحافلة

بالرحلة صباحا

(ب)

عدم قيام 

المركبة /الحافلة

بالرحلة ظهرا

ة أو المركب/تعطل مكيف الحافلة 

جة عدم تشغيله بما يلدي الى در

حرارة غير مريحة داخل 

. المركبة

ةالمركب/ عدم نظافة الحافلة

22يوم23يوم 23يوم1يوم1يوم22يوم

5يوم23يوم23يوم23يوم 23يوم5يوم

يوم23تساويالدراسيةاأليامعددأنبافتراضالدراسيالشهرأيامتساويأومنأقلالمخالفةتكونانبدال(أ-3)رقموالمخالفة(1)رقمالمخالفةيخصفيما•

يوم23تساويالدراسيةاأليامعددأنبافتراضالدراسيالشهرأيامتساويأومنأقلالمخالفةتكونأنبدال(ب-3)رقموالمخالفة(2)رقمالمخالفةيخصفيما•

يوم23تساويالدراسيةاأليامعددأنبافتراضالدراسيالشهرأيامتساويأومنأقلالمخالفةتكونأنبدال(4)رقموالمخالفة(3)رقمالمخالفةيخصفيما•

يوم23تساويالدراسيةاأليامعددأنبافتراضالدراسيالشهرأيامتساويأومنأقلالمخالفةتكونأنبدال(5)رقموالمخالفة(3)رقمالمخالفةيخصفيما•
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مجموع عدد األيام اكثر من 

ايام الدراسة الفعلي

"التقرير الشهري"المعتمد من الشركة 9شرح آلية العمل على نموذج 



أو المستخرجة عن طريق نظام نور الوزراي( 7)المخالفات المدرجة في النموذج رقم 

12345المخالفةرقم

الطريقة

بة المرك/اذا وصلت الحافلة

للمدرسة في الفترة 

لى الصباحية ولم يتبَق ع

وقت الجرس سوى أقل من 

خمس دقائق

المركبة في/تأخر الحافلة 

م الوصول إلى المدرسة للقيا

5برحلة العودة أكثر من 

دقائق بعد موعد انصراف 

.الطالبات

(أ)

عدم قيام 

المركبة /الحافلة

بالرحلة صباحأ

(ب)

عدم قيام 

المركبة /الحافلة

بالرحلة ظهراً 

ة أو المركب/تعطل مكيف الحافلة 

جة عدم تشغيله بما يلدي الى در

حرارة غير مريحة داخل 

. المركبة

ةالمركب/ عدم نظافة الحافلة

22يوم23يوم 23يوم1يوم1يوم22يوم

5يوم23يوم23يوم23يوم 23يوم5يوم
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"التقرير الشهري"المعتمد من الشركة 9شرح آلية العمل على نموذج 

لعدموذلك(5-4-2-1)رقمالمخالفاتاحتسابيتمفالبالشهرالدراسيةاألياملكامل(3)رقمالمخالفةرصدتمحالفي•

.بالرحلةقيامها

الفعليةراسيةالداأليامعددتتعدىالبحيثالمخالفاترصدحلفياختيارهايتمالتيللفترةالدراسيةاأليامعددمراعاةمع•

.المحددةللفترة
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التأكدًمنًتضمينً

جميعًالمدارس

التأكدًمنًتطابقً

المخصصاتًمعً

نظامًنور

"التقرير الشهري"المعتمد من الشركة 9شرح آلية العمل على نموذج 



ملف تظهر المستخلصات الشهرية لتقارير األداء في الصفحة الثانية من( 8،7نماذج )بعد االنتهاء من تعبئة التقرير الشهري 

:ويتم مالحظة ما يلي( ملخص الشهر)اإلكسل تحت مسمى 

:ملخص الشهر مكون من صفحتين وتحتوي على البيانات التالية❖

ملخص تقرير أداء المتعهد-

.والخاصة بالتأخر في استئناف األعمال( 16أو 15)تفاصيل مخالفة رقم -

:من قبل( ختم اإلدارة)يتم طباعة ملخص الشهر في صفحتين للمراجعة واالعتماد ❖

مدير خدمات الطالب بإدارة التعليم-

مندوب الشركة بإدارة التعليم-

ل المخالفة رقم يتم تزويد ممثل شركة تطوير في إدارة التعليم أصل تقرير األداء الشهري  باإلضافة إلى تفاصي❖

.بعد االعتماد النهائي16/15

على هيئة (التقرير الشهري وملخص الشهر)يتم تزويد ممثل شركة تطوير بنسخة الكترونية من ملف اإلكسل ❖

.CDقرص مضغوط 
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"ملخص الشهر"المعتمد من الشركة 9شرح آلية العمل على نموذج 



؟(بعقدمرتبطةغيرالمدرسة)بعبارةالمقصودما

.للمدرسةمخصصإضافةأجلمنباإلدارةالنقلـه\مشرفمعالتواصلويتمللمدرسةمخصصيوجدالتعني

؟(الحافلةصعودبطاقاتأيقونةمنالطالبلربطالمخصصتجاوزتم)بعبارةالمقصودما

.المشكلةحلمنتتمكنحتىالتشغيليالمخصصتعديلمنالبدلذا(صفر)يساويالتشغيليالمخصصأنتعني

؟(للمدرسةإضافتهايمكنالآخربعقدمرتبطةالحافلة)بعبارةالمقصودما

.المشكلةلحلباإلدارةالنقلـة\مشرفمعالتواصلمنالبدلذاالنظامبياناتقاعدةفيأخرىبمدرسةمرتبطةالحافلةأنتعني

؟الحافلةتغييرآليةهيما

.جديدمنبهاالطالبوربطجديدةحافلةإضافةثمإلغائهاوالقديمةالحافلةمنالطالبارتباطفكيتم

؟الطالبلتسكيناخرىمرةالربطجديدةحافلةإضافةبعدالضروريمنهل

.بهاوالربطالجديدةالحافلةرقمباختيارالطالبتسكينعمليةالضرورةمن،نعم

االستحقاق؟لفترةالشهريةالتقاريراستخراجبعداأليامعددفينقصهناككانحالفيالعملما

شكلبالتقييممنالبدلذلكالمدرسة،إدارةمسؤوليةالتأخريكونفسوفالفترةتلكتجاوزحالفيأما(يوما 30ً)تجاوزيتملماذاالحاصلالنقصوإكمالالتقييمإلىالعودة

.العملإنجازودقةعلىوحرصا ًللظروفتحسبا ًاألكثرعلىأسبوعينكلأويومي
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األسئلة الشــــــــائعة

س
ر

دا
لم

ا



بعدًتعبئةًالمستخلص،ًتبينًأنًحجمًالملفًكبيرًوالًيمكنًإرسالهًعنًطريقًالبريدًااللكتروني،ًماًالعمل؟

«CD/ Flash Memory»يتمًتسليمًالملفًإلىًممثلًشركةًتطويرًلخدماتًالنقلًالتعليميًعلىًهيئةًقرصًمضغوطًأوًالذاكرةًالمحمولةً

الطالباتًالمخصصًللحافالتًالمخالفة؟/إلىًماذاًيرمزًاختالفًلونًالخليةًبعدًتعبئةًعددًالطالب

التً،ًلذاًيرجىًمراجعةًمخصصاتًالحاف«طالبات/طالب»الطالباتًالمتأثرينًبالمخالفةًأعلىًمنًمخصصًاإلدارةً/ اختالفًلونًالخليةًيوضحًأنًمجموعًالمرصودًللطالب
.قبلًإدخالهاًفيًالتقريرًالشهري

هلًيتمًدمجًأكثرًمنًمتعهدًفيًنفسًاإلدارةًبتقريرًأداءًواحد؟

.كلًمتعهدًفيًإدارةًتعليمًيعملًبعقدًمستقلًعنًاآلخر،ًلذاًيجبًإصدارًتقريرًأداءًمستقلًلكلًعقدًعلىًحدة

فيماًيخصًالعقودًاإلضافية،ًهلًيتمًتعبئةًعقدًأساسيًوعقدًإضافيًفيًتقريرًأداءًواحد؟

.  طالباتًمختلفًعنًالعقدًاآلخر/ال،ًحيثًانًكلًمتعهدًلديهًعقدًمستقلًبأعدادًطالب

،ًهلًيتمًطباعةًورقةًالتفاصلًللمخالفة؟16/15فيًحالًعدمًوجودًمخالفةًرقمً

.علىًإدارةًالتعليمًطباعةًتقريرًاألداءًكامال ًبالصفحتينًالخاصتينًبالمخالفاتًحتىًلوًكانتًالًتحويًأيًمخالفة

3الطالبًالمتأثرينًمنًعدمًتقديمًالخدمةًفيًالمخالفةًرقمًً/،ًفهلًيتمًتسجيلًالطالبات16/15المركبةًبعدًالعطلةًالرسميةًيتمًرصدًالمخالفةًرقمً/فيًحالًتغيبًالحافلة
أيضا ؟

.9تمثلًالحاالتًالتيًتمًذكرهاًفيًالعقد،ًوحسبًماًتمًالتنويهًعليهًفيًآليةًالعملًعلىًنموذج3ًمعًالمخالفةًرقم16/15ًنعم،ًوذلكًألنًالمخالفاتًرقمً
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األسئلة الشــــــــائعة
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لكــم ..شكــراً 


