
اجلريدة الر�سمية العدد )1407(

وزارة الرتبية والتعليم

قــرار وزاري

رقــم 2021/190

بتعديل بع�ض اأحكام الئحة تنظيم و�سائل النقل املدر�سية

ا�صتنادا اإىل املر�صوم ال�صلطاين رقم 2020/79 بتحديد اخت�صا�صات وزارة الرتبية والتعليم 

واعتماد هيكلها التنظيمي،

واإىل القرار الوزاري رقم 2018/34 بتحديد ر�صوم اخلدمات التي تقدمها وزارة الرتبية والتعليم،

واإىل الئحة تنظيم و�صائل النقل املدر�صية ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ٥8/2020،

وبناء على ما تقت�صيه امل�صلحة العامة.

تـــقـــرر

املــادة االأولــــى

ي�صتبدل بامللحق رقم )1( املرفق بالئحة تنظيم و�صائل النقل املدر�صية امل�صار اإليها، امللحق 

املرفق بهذا القرار.

املــادة الثانيــــة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، اأو يتعار�ض مع اأحكامه.

املــادة الثالثــــة

ين�صر هذا القرار فـي اجلريدة الر�صمية، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�صره.

�سـدر فـي: 1 /1443/2هـ 

املوافـــــق: 8/ 9 /2021م

د. مديحـة بنت اأحمد ال�سيبانية

وزيـــــــــــــــرة الرتبيـــــــــــــة والتعليـــــــــــــــم
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 ملحق رقم )1(

عقـد ا�ستئجـار و�سيلـة النقـل املدر�سيـة

اإنه فـي يوم............، املوافق    /    /    20م، مت االتفاق بني كل من:

1 - وزارة الرتبية والتعليم

والتعليــــــــم  للرتبـــيــــة  العامــــــــة  املديريـــــــــة  عـــــــــام  مديــــــــر  التوقيــــــــع  فـــــي  وميثلهــــــــا 

فــــي حمافظة ................... .

     �صندوق الربيد: .......، الرمز الربيدي: .......، الفاك�ض  : ............ .  )طرف اأول(

2 - املالك/ ............................................. . 

الرقم املدين:

رقــم الهاتـف:                                                                                                    )طرف ثان(

�صجل جتاري رقم:

وقد اتفق الطرفان على االآتي:

البند االأول:

النقل املدر�صية، وا�صرتاطات االأمن وال�صالمة فـي و�صائل نقل  تعد الئحة تنظيم و�صائل 

الطلبة، واأي قرارات ت�صدرها الوزارة من وقت الآخر فـي �صاأن مو�صوع العقد جزءا ال يتجزاأ 

من العقد.

البند الثاين:

ونوعهـــــا   ،).../...( رقــــم  قارب(   / مركبة   / )حافلـــة  بتوفـيـــر  الثانـــي  الطــرف  يلتـــزم 

ال�صعة .....( مـع �صائـــق مقابـــل مبلغ قــدره )..... ر.ع( .......  )حافلة .....، طراز .....، 

ريال عماين، يدفعها الطرف االأول فـي نهاية كل �صهر ميالدي.

البند الثالث:

ي�صــري هــذا العقــد خــالل الفتــرة مــن   /   /  20م، وحتــى   /   /   20م، وبحـد اأق�صى )10( 

ع�صرة اأ�صهــر، ويجوز الأي من الطرفـني اإنهاء العقد قبل انتهائه، �صريطة اإخطار الطرف 

االآخر كتابة قبل تاريخ اإنهائه مبدة ال تقل عن �صهر واحد على االأقل.
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البند الرابع:

يلتزم الطرف الثاين باأن تكون و�صيلة النقل املدر�صية و�صائقها مو�صوع العقد فـي خدمة 

حتى   ،...... ال�صاعة  مت�صلة من  مدة   ،................................ مدر�صة/مدار�ض 

ال�صاعة ...... يوميا، وفق عدد النقالت الذي يحدده الطرف االأول، ما عدا اأيام االإجازات 

االأ�صبوعية، واالأعياد، واملنا�صبات الر�صمية، ويحق للطرف االأول تغيري م�صار ومكان عمل 

احلافلة، وعدد النقالت خالل فرتة التعاقد من دون اأي تكلفة اإ�صافـية.

البند اخلام�ض:

فـي حال كانت و�صيلة النقل املدر�صية من نوع قارب، فعلى الطرف الثاين اأن يلتزم باالآتي:

1 - جتهيز القارب بالوقود الكافـي، وكذلك اأدوات االإنقاذ ومكافحة احلرائق و�صيانتها.

2 - اختيار طاقم من البحارة ذوي اخلربة فـي جمال قيادة القارب.

3 - توفــيـــر �صنــــدوق االإ�صعافــــات االأوليــــة باالإ�صافة اإىل توفـري مظلة واقية حلماية 

الركاب من مياه البحر.

بها  امل�صموح  االآمنة  االأماكن  فـي  والوقوف  للرحالت  املحددة  باملواقيت  االلتزام   -  4

اأثناء �صعود ونزول الركاب.

البند ال�ساد�ض:

يحق للطرف االأول اأن يطلب من الطرف الثاين كتابيا خالل فرتة امتحانات ال�صفوف 

)٥-12( للف�صلني: االأول والثاين، والدور الثاين توجيه خدمة و�صيلة النقل املدر�صية الأي 

اأن تكون فـي نطاق املدار�ض التابعة  اأخرى غري املن�صو�ض عليها فـي العقد، على  مدر�صة 

للمديرية.

البند ال�سابع:

يلتزم الطرف الثاين بتنفـيذ كل ما يكلف به من خدمات من قبل املديرية اأو االإدارة التابعة 

لها اأو املدر�صة، طاملا كان ذلك خالل �صاعات العمل الر�صمية وفـي حدود املديرية التي يعمل 

بها، ويحـــق للطـــرف االأول تكليـفه فـي غري �صاعات العمل الر�صمية اأو خارج املديرية التي 

يعمل بها مقابل اأجر يحدد باتفاق الطرفـني.
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البند الثامن:

فـي حال قيام الطرف االأول بتكليف الطرف الثاين بالقيام بالنقل لذات املدر�صة فـي الفرتة 

امل�صائية، يكون ذلك مبوجب عقد منف�صل عن هذا العقد.

البند التا�سع:

يحق للطرف االأول اأن ي�صتقطع من الطرف الثاين ر�صم جتديد عقد و�صيلة النقل املدر�صية 

املن�صو�ض عليها فـي امل�صل�صل رقم )4( من اجلدول املرفق بالقرار الوزاري رقم 34 / 2018 

االأجر  قيمة  من  وذلك  والتعليم،  الرتبية  وزارة  تقدمها  التي  اخلدمات  ر�صوم  بتحديد 

ال�صهري لل�صهر االأول املحددة فـي البند الثاين من العقد.

البند العا�سر:

فـي حال تخلف الطرف الثاين عن نقل الطلبة، فاإنه يحق للطرف االأول ا�صتئجار و�صيلة 

من  اال�صتئجار  قيمة  تخ�صم  اأن  على  الثاين،  الطرف  ح�صاب  على  اأخرى  مدر�صية  نقل 

م�صتحقاته لدى الطرف االأول، وفـي حالة عدم اال�صتئجار، فاإنه �صيتم خ�صم مقدار القيمة 

االإيجارية عن اليوم الذي تخلف فـيه عن نقل الطلبة.

البند احلادي ع�سر:

فـي حال خمالفة الطرف الثاين الأي بند من بنود العقد، اأو عدم تقيده بالتعليمات املوجهة 

توقيع  االأول  فاإنه يحق للطرف  املدر�صة،  اأو  لها  التابعة  االإدارة  اأو  املديرية  اإليه من قبل 

البند  فـي  املحددة  ال�صهري  االأجر  قيمة  من  املائة  فـي  خم�صة   )٪٥( بواقع  مالية  غرامة 

املخالفة يحق للطرف  العقد، وذلك عن كل خمالفة مثبتة، وفـي حال تكرار  الثاين من 

االأول اإنهاء العقد من دون االلتزام مبدة االإخطار املحددة فـي البند الثالث من العقد.

البند الثاين ع�سر:

يحق للطرف االأول اإيقاف و�صيلة النقل املدر�صية املتعاقد عليها فـي حال عدم قيام الطرف 

اإذا ما انتهت فرتة �صالحيتها خالل مدة العقد، ويحق  الثاين بتجديد رخ�صة ت�صيريها 

للطرف االأول اإيقاف م�صتحقات الطرف الثاين فـي حال عدم التزامه بالتجديد، كما يحق 

اأن  الثاين، على  الطرف  اأخرى على ح�صاب  نقل مدر�صية  و�صيلة  ا�صتئجار  االأول  للطرف 

تخ�صم قيمة اال�صتئجار من م�صتحقاته لدى الطرف االأول، مع عدم االإخالل مبا ورد فـي 

البند احلادي ع�صر.
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البند الثالث ع�سر:

يحق للطرف االأول اأن يدفع للطرف الثاين ن�صبة )60٪( من قيمة االأجر ال�صهري املحددة 

فـي البند الثاين من العقد عن فرتة تعليق ت�صغيل و�صائل النقل املدر�صية الأي ظرف يقدره 

الطرف االأول، وذلك خالل ال�صهر التايل من التعليق، وفـي حال رغبة الطرف االأول فـي 

ت�صغيل و�صيلة النقل املدر�صية خالل فرتة التعليق ملدة تقل عن اأيام العمل الفعلية فـي ذلك 

ال�صهر، فاإنه يجوز للطرف االأول دفع اأجرة و�صيلة النقل باأجر يومي حمت�صب على اأ�صا�ض 

القيمة ال�صهرية للعقد.

البند الرابع ع�سر:

يجوز للطرف االأول اإنهاء العقد دون اأي اإخطار فـي احلاالت االآتية:

ب�صبب  الفعلية  االأيام  املدر�صية خالل  النقل  و�صيلة  باإيقاف  الثاين  الطرف  قيام   -  1

مطالبته برفع القيمة االإيجارية.

التزاماته  من  باأي  اأو  العامة  باالآداب  تابعيه  من  اأي  اأو  الثاين  الطرف  اإخالل   -  2

املن�صو�ض عليها فـي العقد.

3 - ا�صتخدام و�صيلة نقل مدر�صية اأخرى بخالف و�صيلة النقل املدر�صية املتفق عليها 

دون موافقة الطرف االأول.

البند اخلام�ض ع�سر:

عند توجيه اأي مكاتبات بني الطرفـني، يجب اأن تكون على عنوان الطرف االآخر املو�صح 

فـي هذا العقد، وذلك عن طريق الهاتف اأو الربيد االإلكرتوين اأو الفاك�ض.

البند ال�ساد�ض ع�سر:

يخ�صع هذا العقد لكافة القوانني واالأنظمة واللوائح املعمول بها فـي ال�صلطنة، وفـي حالة 

حدوث خالف بني الطرفـني حول تف�صري اأو تنفـيذ اأي بند من بنود العقد، ومل تتم ت�صويته 

بالطرق الودية، يحال اإىل حمكمة الق�صاء االإداري للف�صل فـيه.

البند ال�سابع ع�سر:

حرر هذا العقد باللغة العربية من )3( ثالث ن�صخ، )2( اثنتني منها للطرف االأول، وواحدة 

للطرف الثاين، للعمل مبوجبها.

الطرف الثاين                   الطرف االأول                                

              وزارة الرتبية والتعليم                             املالـــــك /


