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نظام السير وتصاريح دخول المركبات(المخالفات والجزاءات)
إن ادارة الشؤون االدارية والمالية واستناداً لمتشكيل اإلداري المعتمد تعتبر الجية المسئولة عن وضع
وتطبيق ومتابعة نظم سير المركبات داخل الكمية واصدار تصاريح دخوليا إلى حرم الكمية .كما إنيا الجية
المصرح ليا باتخاذ كافة الجزاءات عمى جميع سائقي المركبات المخالفة ألنظمة السير وفقاً لما تحدده
الموائح المعتمدة بيذا الشأن وبالتنسيق مع قسم الخدمات األمنية بإدارة األمن الصناعي والسالمة.

اوال :تصاريح دخول المركبات تنقسم إلى -:
 -1تصاااريح دائمااة ويااتم تجدياادىا وفقااً لمتاواريي المبينااة عمييااا ويااتم صارفيا لمااوظفي و عضاااء ىيئااة التاادريس
وطالب الكمية المنتظمين وموظفي إدارات الييئة الممكية األخرى العاممين بالكمية بصفة دائمة .

 -2تصاااريح مؤقتااة ويااتم ص ارفيا لمتاادربي الاادورات والب ارامم الخاصااة وبرنااامم خدمااة المجتمااع القااادمين ماان
خارج الكمية وتكون مدة سريانيا مرتبطة بمدة التدريب.

 -3تصاريح مركبات المقاولين العاممين بالكمية وتنقسم إلى:

 العقااود المباش ارة مااع إدارة الكميااة يااتم صاارل تصاااريح الاادخول لممركبااات الخاصااة لمساائوليالعقد من قبل قسم األمن بالكمية.

ب -العقود األخرى والتي يتم اإلشرال عمييا من قبل إدارات الييئة الممكية يتم صارل التصااريح
عاان طريااق إدارة األماان و السااالمة مااع قيااام الكميااة بإشااعار إدارة األماان الصااناعي والسااالمة

بيذه العقود.
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ثانيا :نظام إصدار تصاريح دخول المركبات -:
يحق لجميع الموظفين و عضاء ىيئة التدريس والطالب و متدربي الدورات الخاصة وخدمة المجتمع
وموظفي إدارات الييئة الممكية األخرى ذات الصمة الحصول عمى تصاريح دخول المركبات إلى حرم الكمية
وفقاً لمشروط التالية -:

 -1عمااى جميااع منسااوبي الكميااة ن يقوم اوا بتسااجيل مركباااتيم لاادى مكتااب األماان لمحصااول عمااى تصاااريح
دخول ليا.

 -2حيازتيم عمى بطاقات شخصية سارية المفعول.
 -3ن تك ااون المركب ااات مس ااجمة نظاما ااً باس اام طال ااب التصا اريح وع اادا ذلا ا يتطم ااب تف ااوي
صاحب الطمب استخدام المركبة.

رس اامي يخ ااول

 -4عدم وجود مخالفات تتعمق بنظم سير ودخول المركبات تمنع من الحصول عمى التصريح.
 -5تعبئة طمب تصريح دخول مركبة ،نموذج رقم ( .) 1

ثالثا :اجراءات إصدار تصاريح دخول المركبات -:
يتم استخراج تصاريح دخول المركبات من قسم األمن بالكمية وفقا لالجراءات التالية -:
 .1استمارة السيارة سارية المفعول (وثيقة ممكية مركبة).
 .2رخصة القيادة (رخصة سير).
 .3تفوي

من مال السيارة مصدق من إدارة المرور إذا كانت السيارة مم لمغير.

رابعا  -:أنظمة السير داخل الكمية :
 -1السرعة داخل الكمية  33كم /الساعة و حسب ما ىو محدد عمى الطرقات.
 -2الوقول في األماكن المصرح بيا فقط.

 -3عدم نقل التصريح من مركبة إلى خرى.

 -4وضع التصريح بالجية اليمنى من المركبة.
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 -5إعادة التصريح لمكتب األمن عند االنتياء من الغر

الذي صرل من جل.

 -6ضرورة مراعاة صول السالمة ثناء القيادة داخل الكمية.
 -7ن تستوفي المركبة كافة صول ومتطمبات السالمة.

خامسا  -:المخالفات والجزاءات :
م

عدم الوقول عند خطوط المشاة

المخالفة األولى  :تعيد  -المخالفة الثانية  )53( :لاير

2

عدم الوقول عند إشارة ( قل )

المخالفة األولى  :تعيد  -المخالفة الثانية  )53( :لاير

3

كسر الحاجز الخشبي لمبوابة

1

4
5
6
7
8

9

4

نوع المخالفة

الجزاءات

المخالفة األولى  )133(:لاير إضافة لقيمة الحاجز و جرة تركيبو
المخالفة الثانية  )233(:لاير إضافة لقيمة الحاجز و جرة تركيبو

استعمال النور العالي

المخالفة األولى  :تعيد – المخالفة الثانية  )53( :لاير

عدم مراعاة قواعد استعمال المنبو

المخالفة األولى  :تعيد – المخالفة الثانية  )53( :لاير

التجاوز غير النظامي

المخالفة األولى  :تعيد  -المخالفة الثانية  )53( :لاير

عدم وجود لوحة لممركبة و عدم وضوحيا

منع دخول المركبة لمكمية

التفحيط

المخالفة األولى :سحب التصريح لمدة فصل دراسي واحد
المخالفة الثانية :سحب التصريح نيائيا

 نزع التصريح و إتالفو و سوء استخدامو و المخالفة األولى  )133 ( :لايرفقدانو

المخالفة الثانية  ) 233 ( :لاير
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م

الجزاءات

نوع المخالفة

المخالفة األولى )133(:لاير وسحب لمدة فصل دراسي
واحد
ب  -نزع التصريح ووضعو عمى مركبة اخرى

13
11

عدم التقييد بالسرعة المحددة

المخالفة الثانية  ) 233 ( :لاير سحب التصريح نيائيا

المخالفة األولى :سحب التصريح لمدة فصل دراسي واحد
المخالفة الثانية :سحب التصريح نيائيا

عرقمة السير

المخالفة األولى  :تعيد – المخالفة الثانية  )53( :لاير

عدم تجييز المركبة باألنوار النظامية واشارات

المخالفة األولى  :تعيد – المخالفة الثانية  )53( :لاير

12

االلتفال

13

دوران غير نظامي

المخالفة األولى  :تعيد – المخالفة الثانية  )53( :لاير

14

قيادة متيورة

المخالفة األولى  )53( :لاير المخالفة الثانية  )133( :لاير

السير عكس االتجاه

المخالفة األولى  :تعيد – المخالفة الثانية  )53( :لاير

15

المخالفة األولى  :قفل المركبة (  24ساعة )  +غرامة
16

17

تجاوز و اليروب من نقطة تفتيش األمن

السير عمى طرق مخصصة لممشاة او الوقول
عمى االرصفة

 53لاير مع تعيد
المخالفة الثانية  :قفل المركبة (  24ساعة )  +غرامة
 133لاير.
المخالفة األولى :غرامة( )133لاير +قفل المركبة ()24
ساعة و دفع ( )153لاير لف القفل .
المخالفة الثانية :غرامة ( )233لاير وسحب التصريح
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م

الجزاءات

نوع المخالفة
نيائيا.

18
19

تر المركبة ميممة في المواقل

المخالفة األولى  :تعيد – المخالفة الثانية  )53( :لاير

عدم ربط حزام السالمة

المخالفة األولى  :تعيد – المخالفة الثانية  )53( :لاير
المخالفة األولى  :تعيد عمى المخالل مع قفل المركبة لمدة

 -الوقول في األماكن غير المصرح بيا

قصاىا ( 24ساعة ) و دفع غرامة (  ) 133لاير لف القفل.
المخالفة الثانية  :غرامة ( ) 53لاير مع قفل المركبة لمدة
قصاىا ( 24ساعة ) و دفع مبمغ (  ) 153لاير لف القفل.

23

المخالفة االولى :غرامة( )133لاير سحب التصريح لمدة فصل
ب  -الوقول امام مبنى االدارة

دراسي
المخالفة الثانية  :سحب التصريح نيائيا.
المخالفة األولى  :إنذار مع قفل المركبة  +غرامة (  ) 133لاير

21

المركبات التي ال تحمل تصريح دخول

22

الوقول او االنتظار بالطرق الرئيسية بالكمية

لف القفل .
المخالفة الثانية  :قفل المركبة  +غرامة (  ) 153لاير لف
القفل.
المخالفة االولى :غرامة( )133لاير سحب التصريح لمدة فصل
دراسي
المخالفة الثانية  :سحب التصريح نيائيا.

23

ف قفل المركبة دون الرجوع إلى قسم األمن بالكمية
او البوابة الرئيسية

المركبات المصرح ليا  :غرامة (+ )153إنذار خطي  +سحب
التصريح نيائيا.
المركبات الغير مصرح ليا  :إنذار خطي  +عدم إصدار
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م

الجزاءات

نوع المخالفة
تصريح مستقبال.

24

ارتكاب ي محظور بحق نظام المرور بالمممكة لم

يتم اتخاذ الالزم بعد دراسة الحالة من قبل قسم األمن بالكمية

يرد ذكره

سادسا :فقدان تصريح المركبة:
يغرم المرة االولى ( )133رياالً والمرة الثانية ( )233رياالً والمرة الثالثة ( )333رياالً
ويااتم تمقائيااا إلغاااء تص اريح المركبااة لمطالااب عنااد االنسااحاب ،والطاارد ،والتخاارج ،و ع ادم اسااتالم إخطااار ماان
صاحب المركبة بفقدان التصريح.
سابعا :أحـكـام عـامـة:
 : 1عند تكرار المخالفة لممرة الثالثة يتم مضاعفة الغرامة المالية لجميع المخالفات مع قفل المركبة
لممخالفات (  ، ) 21 , 23و يتم سحب تصريح دخول المركبة نيائياً في حالة المخالفة لممرة
الثالثة لممخالفات ( .) 16 , 9
 : 2عند تكرار المخالفة لممرة الرابعة يتم سحب تصريح دخول المركبة لفصل دراسي واحد.
 -: 3عند تكرار المخالفة لممرة الخامسة يتم سحب تصريح الدخول نيائياً.
 : 4يتولى رجال األمن والسالمة تطبيق ما جاء بيذه الالئحة وتحرير المخالفات المترتبة عمييا
نموذج رقم ( .) 2
 : 5يتولى قسم األمن بالكمية استكمال اإلجراءات المالية المترتبة عمى المخالفين بالتنسيق مع قسم
المحاسبة بالكمية لتوريدىا لصندوق الطالب حسب الفقرة ( )6من المادة ( )11من الئحة
صندوق الطالب  ،نموذج رقم ( .) 3
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 : 6يتم قفل المركبة بواسطة رجال األمن الصناعي والسالمة حسب ما ورد بالالئحة ثناء جوالتيم الميدانية
و عند إشعارىم من قبل موظفي قسم األمن بالكمية ويتم ف القفال بعد انتياء المدة المحددة من قبل
دورية األمن الصناعي والسالمة بالكمية وفقاً لمنموذج رقم ( .) 4
 : 7يتولى رجال األمن الصناعي والسالمة وبالتنسيق مع قسم األمن بالكمية بسحب تصاريح الدخول وفقاً
لما ورد بالالئحة.
 : 8تشعر الشرطة عند تطبيق نظام النقاط لحسميا من رصيد المخالل.
 : 9إن ادارة الشااؤون االداريااة والماليااة وقساام الخاادمات األمنيااة بااإدارة األماان الصااناعي والسااالمة وبالتنساايق
بينيما ىما الجيتان المخولتان بتفسير بنود مواد نظام السير والتصاريح.

ثامنا:
ُيعمل بيذه الالئحة اعتبا ار من تاريي إقرارىا وتمغي ما قبميا من لوائح.
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