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 نشاط النقل املدرس ي
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 :املادة األولى

 تدل التعابير الواردة في هذه الالئحة على معانيها املشروحة أدناه:

 الوزارة: وزارة النقل (1

 إدارة النقل: اإلدارة املعنية بمتابعة التراخيص بفروع الوزارة بمناطق اململكة في نطاق اختصاص كل منها. (2

 الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي تتوافر لديه الشروط الالزمة ملزاولة النشاط. املرخص له: (3

بطاقة تشغيل سيارة: الوثيقة الصادرة من الوزارة أو فروعها باملناطق وبمقتضاها يصرح للسيارة / للحافلة بالعمل في  (4

 نشاط النقل املدرس ي ويدون بها ما يلي:

 الصنع(. نوع الحافلة / السيارة واملوديل )سنة 

 .رقم اللوحة 

 .اسم الناقل أو املرخص له واملدينة املصرح بالنقل فيها 

 .مدة سريانها 

 9سيارة النقل املدرس ي: هي السيارات / الحافالت التي تصرح الوزارة باستخدامها في النشاط والتي ال تقل مقاعدها عن  (5

 مقاعد.

 

 املادة الثانية:

النقل املدرس ي العائدة للجهات التعليمية الحكومية واملخصصة لنقل الطلبة أو يستثنى من أحكام هذه الالئحة سيارات 

 الطالبات.

 

 املادة الثالثة:

سيارات النقل املدرس ي اململوكة للمدارس األهلية واملستخدمة في نقل طلبة أو طالبات ذات املدرسة يجب أن تتوافر بها 

. وال يجوز استخدامها في أي سيارةن تحصل على بطاقة تشغيل لكل الشروط الواردة باملادة الثامنة من هذه الالئحة وا

 نشاطات أخرى لنقل الركاب بأجر.

 

 املادة الرابعة:

األفراد واملؤسسات والشركات السعودية الراغبين في مزاولة النقل املدرس ي يجب عليهم الحصول على ترخيص مسبق من 

 صة والتعاقد مع الجهة التعليمية لنقل الطلبة أو الطالبات.الوزارة بمزاولة النشاط كشرط أساس ي لدخول املناق

 

 املادة الخامسة:

 يشترط للترخيص بمزاولة نشاط النقل املدرس ي ما يلي:
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 بالكامل لسعوديين وان يظل كذلك طوال مدة سريان الترخيص. (1
ً
 أن يظل رأس املال املستثمر في النشاط مملوكا

املادية والفنية )حافالت / سيارات / ورش صيانة / جراجات( لتشغيل وصيانة أن يتوافر لدى املرخص له اإلمكانات  (2

 وإيواء السيارات املستخدمة في النشاط وبما يتالئم وعدد الحافالت / السيارات املصرح باستخدامها في النشاط.

وص عليها باملادة ( حافلتين وان تكون مستوفية للشروط املنص2أال يقل عدد الحافالت املستخدمة في النشاط عن ) (3

 الثامنة من هذه الالئحة.

فإذا كان الناقل يمتلك حافلة واحدة يرغب في استخدامها في نشاط النقل املدرس ي فيكتفي في هذه الحالــــة بإصدار بطاقة  (4

 تشـغيل للحافلة إذا كانت مستوفية للشروط التالية:

 .أن يكون مالكها سعودي الجنسية 

  من قبل الفحص الفني الدوري.أن تكون الحافلة مفحوصة 
ً
 شامال

ً
 فنيا

ً
 فحصا

 .تأمين كافة متطلبات السالمة ملستخدمي الحافلة وان يكون بها أجهزة اإلطفاء ومعدات اإلسعافات الطبية األولية 

 .أن تكون الحافلة املستخدمة في املناطق الوعرة والجبلية مصممة للعمل في تلك املناطق 

 لية على جانبي الحافلة والتحذير من الوقوف املتكرر.كتابة اسم املدرسـة أو الك 

  أن يرفق مالك الحافلة بطلبه إلدارة النقل املختصة للحصول على بطاقة التشغيل خطاب معتمد من إحدى الجهات

طلبة يفيد موافقتها على استخدام الحافلة لنقل ال والتعليم(وزارة التربية  –التعليم العالي  )وزارةالتعليمية املختصة 

أو الطالبات على أن يوضح بالخطاب اسم مالك الحافلة ورقمها وسنة صنعها ومدة استخدام الحافلة واسم 

 املدرسة أو الكلية واملدينة الكائنة بها.

 

 املادة السادسة:

 الحتياجات الن
ً
قل املدرس ي مدة الترخيص ثالث سنوات هجرية ويجدد في حالة استيفاء شروطه ملدة أو ملدد أخرى مماثلة وفقا

 وما تتطلبه املصلحة العامة.

 

 املادة السابعة:

ال يخول الترخيص قيام املرخص له بمباشرة نشاط النقل املدرس ي إال في نطاق العقود املبرمة بينه وبين الجهة أو الجهات 

 ت املدونة بالعقد فقط.التعليمية لنقل طالبها أو طالباتها وبعدد الحافالت أو السيارات ووفق الشروط واملواعيد والدورا

 

 املادة الثامنة:

مع عدم اإلخالل بالشروط والقواعد املنصوص عليها بنظام املرور ونظام النقل العام على الطرق وباملواصفات القياسية 

 الخاصة بالسيارات املعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات واملقاييس وما قد تطلبه الجهة التعليمية من شروط

 ومواصفات خاصة في سيارات النقل املدرس ي املتعاقدة عليها مع املرخص له.
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 يجب أن تتوافر في سيارات النقل املدرس ي الشروط التالية:

 ( عشر سنوات من تاريخ صنعها.10أال يتجاوز العمر التشغيلي ) (1

 إذا زاد عمرها عن سنة واحدة. (2
ً
 أن تكون بحالة فنية جيدة ومفحوصة فنيا

 غازات العادم إلى داخل السيارة.عدم تسرب  (3

عدم تسرب زيوت أو مياه من املحرك وان تكون نسبة الضوضاء املنبعثة منه منخفضة وأال تتعدى نسبة امللوثات الغازية  (4

 املنبعثة من العادم الحد املسموح به في املواصفات القياسية السعودية.

 دة.اإلطارات والصدامات وأجهزة القياس واملؤشرات بحالة جي (5

 يجب أن تكون املقاعد: (6

 .بأرضية السيارة 
ً
 مثبتة جيدا

 .مريحة وبحالـة جيدة وان تكون مكسوة من الخلف بمادة ماصة للصدمات 

 .تركيب أحزمة أمان ثالثية التثبيت في املقاعد األمامية ومقعد السائق 

 .تركيب حاجز مأمون أمام املقاعد املجاورة ألبواب الحافلة 

 وعديمة الضجيج وان يكون زجاجها وكذلك الزجاج األمامي والخلفي من النوع املأمون.أن تكون النوافذ مثب (7
ً
 تة جيدا

 أن يكون بالحافلـة مخرج للطوارئ مع أسهم ورسومات تشير إلى مكانه وتبين طريقة استخدامه.  (8

الداخل والخارج التحكم في غلق وفتح األبواب من قبل السائق وهو في مقعده مع تزويدها بوسيلة فتح يدوية من  (9

 الستخدامها عند الطوارئ.

 وجود مرايا تمكن السائق وهو في مقعده من رؤية الظروف املحيطة بأبواب السيارة وما بداخلها. (10

 تغطية أرضية الحافلة واملمرات الداخلية وأمام املقاعد بمادة الصقه مانعة لالنزالق. (11

 بممر الحافلة. متحركة(/  )ثابتةال يتم السماح بتركيب مقاعد إضافية  (12

 أن يكون ارتفاع درج الحافلة مناسب لعمر الطلبة والطالبات. (13

أن تكون الحافالت والسيارات املستخدمة في املناطق الوعرة والجبلية مصممة للعمل في تلك املناطق ومطابقة للشروط  (14

 واملواصفات التي تحددها الوزارة وحسب طبيعة كل منطقة.

 ملا تطلبه الجهة تزويد سيارات نقل الطلبة أو  (15
ً
الطالبات املعاقين أو املعاقات بما يلزمها من تجهيزات خاصة ووفقا

 التعليمية من مواصفات أو اشتراطات.

 تأمين كافة متطلبات السالمة ملستخدمي السيارة وان يكون بها أجهزة اإلطفاء ومعدات اإلسعافات الطبية األولية. (16

 السيارة والتحذير من الوقوف املتكرر.كتابة اسم املدرسة أو الكلية على جانبي  (17

 

 املادة التاسعة:

 يجب على املرخص له الحصول على بطاقة تشغيل لكل سيارة نقل مدرس ي مستخدمة في النشاط من الوزارة أو فروعها.
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 املادة العاشرة:

ثالث سنوات من تاريخ إصدار ال يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص للغير إال بموافقة مسبقة من الوزارة وبعد انقضاء 

 الترخيص.

 

 املادة الحادية عشر:

ال يجوز للمرخص له استخدام سيارات النقل املدرس ي لنقل الركاب داخل أو ما بين املدن أو النقل خارج اململكة ما لم يكن 

 له بذلك من قبل الوزارة.
ً
 مصرحا

 

 املادة الثانية عشر:

 والجهات املعنية األخرى إجراء التفتيش الالزم على النشاط املرخص به. نقل(الالوزارة لشئون  )وكالةلوزارة النقل 

 

 املادة الثالثة عشر:

عند مخالفة املرخص له ألي حكم من أحكام نظام النقل العام على الطرق أو حكم من أحكام هذه الالئحة تقوم الوزارة 

 وال يتجاوز خمسمائة ري 500بتوقيع عقوبة الغرامة املالية وبما ال يقل عن 
ً
خمسة آالف ريال للمرة الواحدة أو إيقاف  5000اال

 ملا يلي:
ً
 الترخيص ملدة ال تزيد عن سنة أو كليهما وذلك وفقا

 خمسة آالف ريال عند ثبوت ارتكاب املرخص له ألي من املخالفات التالية: 5000إلغاء الترخيص وتحصيل غرامة قدرها  (1

  من هذه الالئحة.التنازل للغير عن موضوع الترخيص 
ً
 باملخالفة لحكم املادة عاشرا

 .مزاولة نشاط نقل الركاب بأجر باملخالفة لحكم املادة الحادية عشرة من هذه الالئحة 

 .مزاولة نشاط النقل املدرس ي دون أن تكون لديه عقود سارية املفعول مع الجهة التعليمية 

يثبت قيام املرخص له باستخدامها في  سيارةحافلة /  خمسة آالف ريال عن كال 5000تحصيل غرامة مالية قدرها  (2

 له بمزاولة النشاط من قبل الوزارة.
ً
 نشاط النقل املدرس ي دون أن يكون مرخصا

 ( ألف ريال عند ثبوت ارتكاب أي من املخالفات التالية:1000تحصيل غرامة مالية قدرها ) (3

 الثامنة من هذه الالئحة. عليها باملادة استخدام سيارات للنقل املدرس ي غير مطابقة للشروط املنصوص 

 .عدم الحصول على بطاقة تشغيل سيارة نقل مدرس ي 

 .التأخر في طلب تجديد الترخيص بعد انتهاء مدته 

 ( خمسمائة ريال عند ثبوت ارتكاب مخالفة من املخالفات التالية:500تحصيل غرامة مالية قدرها ) (4

 ( أعاله من املادة الثالثة 3-1بخالف ما أشير إليه بالفقرات من ) مخالفة املرخص له ألي شرط من شروط الترخيص

 عشر من هذه الالئحة.



6 

  هذه الالئحةعدم التزام أصحاب املدارس األهلية بأي حكم من أحكام املادة الثالثة من. 

 .مخالفة مشغلي سيارات النقل املدرس ي الفردية لحكم الفقرة )ج( من املادة الخامسة من هذه الالئحة 

 

وال يمنع توقيع العقوبات والجزاءات السابقة من الرجوع على املرخص له بالتعويضات عن األضرار التي لحقت باألشخاص 

 لألنظمة الصادرة في هذا الخصوص والوفاء بالتزاماته الناشئة عن العقود املبرمة بينه وبين الجهات التعليمية 
ً
واملمتلكات طبقا

 لنقل الطلبة والطالبات.

 

 الرابعة عشر: املادة

ال تخل األحكام الواردة بهذه الالئحة بااللتزامات األخرى املفروضة على املرخص له بمقتض ى األنظمة واللوائح املعمول بها في 

 وعليه التمش ي بموجبها.
ً
 اململكة أو التي تصدر مستقبال


