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الهدف من خدمة تم:

تعتمد فكرة المنتج على تقديم مجموعة من الخدمات المرورية لقائمة متنوعة من العمالء من خالل موقع إلكتروني على
اإلنترنت يتم تطويره من قبل علم  .ليتيح للمنشآت المشتركة من االستعالم عن مركباتها وإنهاء المعامالت بشكل إلكتروني
فوري وآمن دون الحاجة إلتباع اإلجراءات التقليدية من تعبئة النموذج الورقي وزيارة إحدى مراكز المرور.

الخدمات المقدمة في نظام تم:

لوحة التحكم < الباقة > قائمة الباقات
توضح قائمة منسدلة بالباقات للمشترك :
قائمة الباقات

معلومات الباقة :
الخدمات التي تقدمها هذه الباقة (الباقة العامة)
معلومات الباقة
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المستخدم
لوحة التحكم > المستخدم > إضافة مستخدم جديد
تمكّ ن هذه الخدمة من إضافة مستخدمين اضافيين لحساب المنشأة من خالل إضافة البيانات التالية :
)نوع المستخدم – الفرع – لغة المستخدم – اسم المستخدم – رقم الهوية – االسم بالعربي – االسم باالنجليزي – البريد
االلكتروني – الجوال – الهاتف – الحالة(
مع العلم أن جميع الحقول مطلوبة.

إضافة مستخدم جديد
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قائمة المستخدمين لشركتي
لوحة التحكم < المستخدم < قائمة المستخدمين لشركتي
تظهر قائمة بمستخدمي المنشأة موضحة بالبيانات التالية :

-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12

اسم المستخدم
االسم باالنجليزي
االسم بالعربي
رقم الهوية
البريد االلكتروني
الجوال
الهاتف
الحالة
نوع المستخدم
الفرع
الحالة

قائمة المستخدمين لفرعي :
لوحة التحكم < المستخدم < قائمة المستخدمين لفرعي
تظهر قائمة بمستخدمي فرع المستخدم الحالي بالبيانات التالية :
 -1اسم المستخدم
 -2االسم باإلنجليزي
 -3االسم بالعربي
 -4رقم الهوية
 -5البريد االلكتروني
 -6الجوال
 -7الهاتف
 -8الحالة
 -9نوع المستخدم
 -10الفرع
 -11الحالة
 -12تفعيل/تعطيل
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البحث عن مستخدم :
لوحة التحكم < المستخدم < البحث عن مستخدم
البحث عن مستخدم

قائمة صالحيات المستخدم :
لوحة التحكم < المستخدم < قائمة المستخدمين لشركتي > الضغط على اسم مستخدم الشركة > قائمة الصالحيات

8

الفروع -:
لوحة التحكم < الفروع < إضافة فرع
تعمل الخدمة على إضافة فرع للمنشأة  ،بحيث تسهل من عملية متابعة وتنظيم إدارة المركبات و المستخدمين.
يقوم المستخدم بإدخال البيانات المطلوبة للفرع :
)اسم الفرع بالعربي – اسم الفرع باإلنجليزي – الهاتف – البريد االلكتروني – العنوان – اسم المستخدم – لغة المستخدم
– نوع المستخدم – رقم الهوية – الهاتف – االسم بالعربي – االسم باإلنجليزي – البريد االلكتروني – الجوال(

جميع الحقول مطلوبة ويجب تعبئتها.

إضافة فرع
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قائمة الفروع

لوحة التحكم < الفروع < قائمة الفروع
ستظهر مجموعة قائمة بالفروع المنشأة من قبل المستخدم الرئيسي للشركة مجدولة ومبينة للمعلومات التالية :
)الرقم – اسم الفرع بالعربي – اسم الفرع باالنجليزي – الهاتف – البريد االلكتروني – العنوان – الحالة(
 .1عند الضغط على رقم الفرع ،ستتنقل الصفحة إلى صفحة تعديل بيانات الفرع.
 .2عند الضغط على تعطيل ،سيتم تعطيل الفرع  ،مع العلم أن جميع المستخدمين المضافين تحت فرع معين سيتم تعطيلهم.
 .3عند الضغط على تفعيل ،سيتم تفعيل الفرع.

لوحة التحكم < الفروع < تعيين األفرع الرئيسية للمدن

تعيين األفرع الرئيسية للمدن

10

اللوحات المسندة
لوحة التحكم > اللوحات المسندة > قائمة اللوحات المسندة من قبل المرور
هذه القائمة توضح اللوحات التي تم اسنادها من خالل ضابط االتصال المسؤول في المنطقة الى عمالء اصدار االستمارة الدائمة (وكاالت ,معارض
سيارات).
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لوحة التحكم > اللوحات المسندة > تأكيد استالم لوحات

هذه الصفحة التي من خاللها العميل يتم تأكيد على استالم جميع اللوحات المسندة من ضابط االتصال ( المرور ) المسؤول في المنطقة.

(العميل ال يستطيع تنفيذ اي عملية اصدار استمارة من غير ما يتم عمل هذا االجراء).

تأكيد استالم لوحات
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لوحة التحكم > اللوحات المسندة > اسناد لوحات الى فرع :
اسناد لوحة الى فرع تابع للمنشأه في نفس المنطقة لكي تمكن المستخدمين من تنفيذ اجراء اصدار االستمارة :
إسناد لوحات إلى فرع

لوحة التحكم > اللوحات المسندة > البحث عن لوحة :
البحث عن لوحة مسندة من المرور والتاكد من حالة اللوحة.
بحث عن لوحة
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بحث عن لوحة
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بطاقات تسجيل المركبات المسندة
لوحة التحكم > بطاقات تسجيل المركبة > قائمة بطاقات تسجيل المركبات المسندة من قبل المرور :
هذه القائمة توضح البطاقات التي تم اسنادها من خالل ضابط االتصال المسؤول في المنطقة الى عمالء اصدار االستمارة الدائمة ( وكاالت ,
معارض سيارات).

قائمة بطاقات تسجيل المركبات المسندة من قبل المرور
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لوحة التحكم > بطاقات تسجيل المركبة > تأكيد استالم بطاقات التسجيل :
هذه الصفحة التي من خاللها العميل يتم تأكيد على استالم جميع البطاقات التسجيل من ضابط االتصال ( المرور ) المسؤول في المنطقة .
( العميل ال يستطيع تنفيذ اي عملية اصدار استمارة من غير ما يتم عمل هذا االجراء ).

تأكيد استالم بطاقات التسجيل
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لوحة التحكم > بطاقات تسجيل المركبة > اسناد بطاقات الى فرع :
اسناد بطاقة الى فرع تابع للمنشأه في نفس المنطقة لكي تمكن المستخدم من تنفيذ اجراء اصدار االستمارة :

اسناد بطاقات الى فرع

لوحة التحكم > بطاقات تسجيل المركبة > البحث عن هوية تسجيل مركبة :
هذه الصفحة توضح حالة البطاقه المسندة من المرور.

البحث عن هوية تسجيل مركبة
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الطرود

لوحة التحكم > الطرود > إضافة عنوان طرد :

إضافة عنوان طرد
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حذف أو تعديل عنوان
حذف أو تعديل عنوان

قائمة الطرود المفتوحة :
قائمة الطرود المفتوحة :

قائمة الطرود المغلقة :
قائمة الطرود المغلقة :
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قائمة الطرود المرفوضة :
قائمة الطرود المرفوضة :

حذف رخص السير من طرد:
حذف رخص السير من طرد:

قائمة الخدمات غير المفعلة
لوحة التحكم > قائمة الخدمات غير المفعلة

يمكن هذا الخيار تنشيط الخدمات التي تحت الباقة للعميل كما أدناه :
قائمة الخدمات غير المفعلة
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تاريخ مخالفات عميل تم
لوحة التحكم > تاريخ مخالفات عميل تم
توضح جميع المخالفات التي اقرت على العميل ويمكن الدخول على كل مخالفة اليجاد تفاصيلها والرد وارفاق جميح الوثائق المطلوبة
تاريخ مخالفات عميل تم

رسائل المخالفة
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خدمات المركبة

قائمة المركبات

خدمات المركبات < المركبة < قائمة المركبات
تستخدم هذه الخدمة لالستعالم عن معلومات تفصيلية للمركبات المسجلة تحت ملكية المنشأه وبالتالي يمكن للمستخدم
المفوض االطالع على المعلومات التالية :رقم اللوحة -نوع تسجيل اللوحة -صانع المركبة -طراز المركبة -سنة الصنع -الرقم
التسلسلي -رقم الهيكل -اللون األساسي -اللون الثانوي  -حمولة المركبة -حالة المركبة -وزن المركبة -اسم المستخدم
الفعلي -تاريخ انتهاء رخصة السير-تاريخ ملكية المركبة.
قائمة المركبات المملوكة لـ ( بندر المطيري)

عرض معلومات مركبة جديدة
خدمات المركبات < المركبة < عرض معلومات مركبة جديدة
يتم من خالل الخدمة إمكانية االستعالم عن مركبة جديدة من خالل إدخال بيانات رقم البطاقة الجمركية و رقم الهيكل.
بعد ادخال البيانات ستظهر المعلومات التالية :
 .4سنة الصنع
 .3صانع المركبة
 .2الطراز
 .1رقم الهيكل
عرض معلومات مركبة جديدة
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االستعالم عن الرقم التسلسلي لمركبة

خدمات المركبات < المركبة < االستعالم عن الرقم التسلسلي لمركبة
يتم من خالل هذه الخدمة االستعالم عن الرقم التسلسلي الخاصة بمركبة معينة بحيث أدخال البيانات التالية :
 .2رقم اللوحة
 .1رقم الهوية للمالك
 .4الرقم التسلسلي.
 .3عند الضغط على زر استرجاع ستظهر البيانات التالية:

االستعالم عن الرقم التسلسلي لمركبة
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التحقق من معلومات المركبة والمالك
خدمات المركبات < المركبة < التحقق من معلومات المركبة والمالك
يتم من خالل الخدمة استرجاع معلومات المركبة من خالل إدخال البيانات التالية:
 .3رقم هوية المالك
 .2رقم اللوحة
 .1نوع تسجيل اللوحة
 .4في حالة إذا كان المالك سعودي إدخال االسم الثالثي إما في حالة غير سعودي يتم ادخال تاريخ الميالد بالهجري او الميالدي .
 .5مدة المخالفات المراد االستعالم عنها باألشهر
عند الضغط على زر تحقق ستظهر البيانات التالية:
طراز الركبة – صانع المركبة – سنة الصنع – وضع المركبة – بالغات على المركبة – رقم الهيكل – عدد سجالت الحوادث – هل المركبة مؤمنة –
نوع التأمين – اسم المالك – حالة الحياة – عمر المالك فوق  21سنة – المخالفات المرورية.

التحقق من معلومات المركبة والمالك
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التحقق من معلومات المركبة ومعلومات رخصة القيادة

خدمات المركبات < المركبة < التحقق من معلومات المركبة ومعلومات رخصة القيادة
يتم من خالل هذه الخدمة استخراج بيانات المركبة ومعلومات الرخصة المتوفرة لدى مركز المعلومات الوطني
يعمل المستخدم على إدخال البيانات التالية:
 .3نوع رخصة مستخدم المركبة
 .2رقم هوية حامل رخصة القيادة
 .1رقم هوية المالك
 .6رقم اللوحة
 .5نوع تسجيل اللوحة
 .4تاريخ إنتهاء رخصة السير
عند الضغط على زر تحقق ستظهر بيانات المركبة ومعلومات رخصة القيادة تباعا :
اســم المالــك – طــراز المركبــة – صانــع المركبــة – ســنة الصنــع – وضــع المركبــة – هــل هنــاك بالغــات علــى المركبــة – رقــم الهيــكل – عــدد ســجالت
حــوادث الســيارة – هــل المركبــة مؤمنــة – نــوع التأميــن – تاريــخ الميــاد – تاريــخ االنتهــاء – تاريــخ التجديــد – القيــود – ســجل الحــوادث بعــد ذلــك
ســتظهر قائمــة بالحــوادث المســجلة علــى حامــل رخصــة القيــادة  ،وتحتــوي القائمــة علــى تاريــخ الحــادث – مــكان الحــادث – نــوع الحــادث.
التحقق من معلومات المركبة ومعلومات رخصة القيادة

25

معلومات رخص القيادة برقم المستخدم
خدمات المركبات < المركبة < معلومات رخص القيادة برقم المستخدم
تستخدم هذه الخدمة لالستعالم عن معلومات رخصة القيادة عن طريق إدخال المعلومات التالية :
للسعودي:
يجب إدخال (رقم هوية حامل رخصة القيادة  ،أسمة الثالثي)
للمقيم :
يجب إدخال (رقم إقامة حامل رخصة القيادة،تاريخ إنتهاء اإلقامة)
بعد ذلك يقوم النظام بعرض المعلومات التالية (اسم صاحب الرخصة-تاريخ الميالد -تاريخ إصدار الرخصة -تاريخ انتهاء الرخصة -نوع الرخصة)

معلومات رخص القيادة برقم المستخدم
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استعالم عن الفحص الدوري للمركبات
خدمات المركبات < المركبة < استعالم عن الفحص الدوري للمركبات
تستخدم هذه الخدمة لالستعالم عن معلومات الفحص الدوري عن طريق إدخال المعلومات التالية :
يجب إدخال (نوع اللوحة  ,رقم اللوحة)
بعد ذلك يقوم النظام بعرض المعلومات التاليةالعدد الحقيقي للمركبات  ,رقم اللوحة  ,نوع تسجيل اللوحة  ,الفرع  ,صانع المركبة ,
طراز المركبة  ,سنة الصنع  ,الرقم التسلسلي  ,لون المركبة االساسي  ,تاريخ انتهاء االستمارة  ,حالة الفحص  ,تاريخ نهاية الفحص .
استعالم عن الفحص الدوري للمركبات

المسجلة بصالحية قائد فعلي
قائمة المركبات
ّ
المسجلة بصالحية قائد فعلي
المركبات
قائمة
<
المركبة
<
المركبات
خدمات
ّ
تستخدم هذه الخدمة لالستعالم عن معلومات المركبات المسجلة بصالحية قائد فعلي :
المسجلة بصالحية قائد فعلي (أحمد)
قائمة المركبات
ّ
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قائمة رخص السير التي شارفت على االنتهاء
خدمات المركبات < المركبة < قائمة رخص السير التي شارفت على االنتهاء
تســتخدم هــذه الخدمــة لالســتعالم عــن معلومــات الرخــص الســير التــي شــارفت علــى االنتهــاء خــال مــدة محــددة (  24ســاعه  ,اســبوع  ,شــهر 5 ,
أشــهر ) كمــا أدنــاه :
قائمة رخص السير التي شارفت على االنتهاء

قائمة رخص السير المنتهية

خدمات المركبات < المركبة < قائمة رخص السير المنتهية
تســتخدم هــذه الخدمــة لالســتعالم عــن معلومــات الرخــص الســير التــي المنتهيــة خــال مــدة محــددة (  24ســاعه  ,اســبوع  ,شــهر  5 ,أشــهر ) كمــا أدنــاه
وامكانيــة تجديــد رخصــة الســير مــن القائمــة مباشــرة كمــا أدنــاه:
قائمة رخص السير المنتهية
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إعدادات إسناد المركبات للفروع

خدمات المركبات < المركبة < إعدادات إسناد المركبات للفروع
تســتخدم هــذه الخدمــة فــي اعــدادات اســناد المركبــات الــى فــروع مــع تحديــد آليــة عمــل هــذه المركبــات مــع الخدمــات التفاعليــة علــى مســتوى
الفــروع كمــا أدنــاه بالتفصيــل :
إعدادات إسناد المركبات للفروع (صالح)

خدمات المخالفات المرورية
قائمة المخالفات للشركة

خدمات المخالفات المرورية < قائمة المخالفات للشركة
ويتم من خالل هذه الخدمة معرفة وإستعراض المخالفات المرورية المسجلة على رقم الشركة بوزارة الداخلية.

قائمة المخالفات للشركة
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قائمة المخالفات بواسطة رقم الهوية

خدمات المخالفات المرورية < قائمة المخالفات بواسطة رقم الهوية
وتستخدم هذه الخدمة لالستعالم عن المخالفات المسجلة على القائد عن طريق إدخال المعلومات التالية :
للسعودي:
يجب إدخال (رقم هوية حامل رخصة القيادة  ،إسمه الثالثي)
للمقيم :
يجب إدخال (رقم إقامة حامل رخصة القيادة،تاريخ ميالد بالهجري او الميالدي)
للشركات :
يجب إدخال رقم الشركة بوزارة الداخلية الذي يبدأ برقم (.)700
وبالتالي المعلومات التي تظهر بعد االستعالم هي (عدد المخالفات اإلجمالي -قيمة المخالفات اإلجمالي).

قائمة المخالفات بواسطة رقم الهوية

قائمة المخالفات بواسطة رقم الهوية
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تفاصيل المخالفات بواسطة رقم الهوية

خدمات المخالفات المرورية < تفاصيل المخالفات بواسطة رقم الهوية
وتستخدم هذه الخدمة لالستعالم عن تفاصيل المخالفات المسجلة على القائد عن طريق إدخال المعلومات التالية :
للسعودي:
يجب إدخال (رقم هوية حامل رخصة القيادة  ،إسمه الثالثي)
للمقيم :
يجب إدخال (رقم إقامة حامل رخصة القيادة،تاريخ الميالد)
للشركات :
يجب إدخال رقم الشركة بوزارة الداخلية الذي يبدأ برقم (.)700
وبالتالــي المعلومــات التــي تظهــر بعــد االســتعالم هــي (عــدد المخالفــات اإلجمالــي -قيمــة المخالفــات اإلجمالي-تاريــخ المخالفة-وصــف المخالفــة-
قيمــة المخالفة)رقــم اللوحــة -ونــوع تســجيل اللوحــة (فــي حالــة كانــت المخالفــة علــى المركبــة).
تفاصيل المخالفات بواسطة رقم الهوية

قائمة المخالفات بواسطة رقم المخالفة أو رقم اللوحة
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تفاصيل المخالفات للشركة

خدمات المخالفات المرورية < تفاصيل المخالفات للشركة
ويتم من خالل هذه الخدمة معرفة وإستعراض تفاصيل المخالفات المرورية المسجلة على رقم الشركة بوزارة الداخلية.
تفاصيل المخالفات للشركة

قائمة المخالفات بواسطة رقم المخالفة أو رقم اللوحة
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خدمات المستخدم الفعلي

يتم من خالل هذه الخدمة إمكانية إضافة  -حذف مستخدم فعلي للمركبات في حالة مركبات التأجير المنتهي
بالتمليــك ومركبــات التأجيــر اليومــي بحيــث يتــم تســجيل الشــخص المدخلــة بياناتــه إلــى أنظمــة المــرور كمســتخدم فعلــي للمركبــة لكــي يمكــن الجهــات
ـواء
المعنيــة مــن معرفــة الشــخص المســئول عــن أي مركبــة فــي أي وقــت سـ ً
لإلطالع أو لتسجيل مخالفة مرورية أو ألي أمور أخرى.
إضافة المستخدم الفعلي
خدمات المستخدم الفعلي < اضافة  /حذف مستخدم فعلي
يقوم المستخدم بعد ذلك بإدخال لوحة المركبة المراد إضافة مستخدم فعلي لها كما في الشكل التالي:
اضافة  /حذف مستخدم فعلي

يتحقــق النظــام مــن الجهــة المســتخدمة للنظــام تملــك هــذه المركبــة ،فــي حــال كانــت المركبــة تحــت ملكيــة الجهــة المســتخدمة للنظــام ينتقــل
المســتخدم إلــى الخطــوة التاليــة أمــا فــي حالــة أكتشــف النظــام أن الجهــة المســتخدمة للنظــام ال تملــك هــذه المركبــة يقــوم النظــام بإظهــار رســالة
“هــذه المركبــة ليســت تحــت ملكيــة الجهــة” ويتــم منعــة مــن إكمــال العمليــة .
بعد ذلك يقوم المستخدم بإدخال البيانات التالية:
• للسعودي:
(رقم الهوية،تاريخ الحفيظة،نوع رخصة القيادة،تاريخ إنتهاء رخصة القيادة،اإلسم األول،اإلسم األخير)
• لغير السعودي:
(رقم اإلقامة،تاريخ الميالد بالهجري او الميالدي ،نوع رخصة القيادة،تاريخ إنتهاء رخصة القيادة)
وبعد إضافة كافة البيانات المطلوبة لتسجيل القائد الفعلي يقوم المستخدم بالضغط على أمر “التحقق” عد ذلك يقوم
النظام بالتحقق من بيانات الشخص المدخلة والمصادقة على صحتها وبالتالي إذا كانت المعلومات صحيحة بعد تدقيق
النظام لها يتم نقل مستخدم الخدمة إلى الخطوة األخيرة إلضافة المستخدم الفعلي ،أما إذا كان هناك أي مدخالت
خاطئة يقوم النظام بإبالغ المستخدم إلعادة إدخال البيانات مرة أخرى .
بعد ذلك يظهر لمستخدم النظام معلومات المركبة ومعلومات المستخدم الفعلي المفترض تسجيله وعند الضغط على
أمر إضافة يقوم النظام بإضافة المستخدم الفعلي للمركبة المدخلة بياناتها مسبقاً.
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التحقق من المستخدم الفعلي الجديد

إضافة مستخدم فعلي
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إضافة مستخدم فعلي

حذف المستخدم الفعلي

خدمات المستخدم الفعلي < اضافة  /حذف مستخدم فعلي
يقوم المستخدم بعد ذلك بإدخال لوحة المركبة المراد حذف المستخدم فعلي منها كما في الشكل التالي:
عندما يضغط مستخدم الخدمة أمر «تحقق » يقوم النظام بعرض المستخدم الفعلي الحالي على المركبة كما في الشكل التالي :
اضافة  /حذف مستخدم فعلي
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بعد ذلك يقوم مستخدم الخدمة بالضغط على أمر «حذف » بالتالي يقوم النظام بحذف المستخدم الفعلي كما في الشكل التالي:
تحديث بيانات المستخدم الفعلي

تحديث بيانات المستخدم الفعلي
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عرض بيانات المستخدم الفعلي
خدمات المستخدم الفعلي < عرض بيانات المستخدم الفعلي

وتستخدم هذه الخدمة لإلستعالم عن المستخدم الفعلي للمركبة ويتم من خالل هذا االستعالم عرض المعلومات

التاليــة :معلومــات المركبــة) نــوع تســجيل اللوحــة -رقــم اللوحــة -الرقــم التسلســلي -اســم المالــك -صانــع المركبــة -طــراز المركبــة -اللــون  -ســنة الصنــع(
ومعلومــات المســتخدم الفعلــي (رقــم هويــة المســتخدم الفعلــي -الجنســية -اإلســم األول  -إســم العائلــة -رقــم هويــة الكفيــل)

تحديث بيانات المستخدم فعلي
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البحث عن المستخدم الفعلي

خدمات المستخدم الفعلي < البحث عن المستخدم الفعلي
وتســتخدم هــذه الخدمــة للبحــث عــن المســتخدم الفعلــي للمركبــة ويتــم مــن خــال هــذا البحــث عــرض المعلومــات التاليــة :معلومــات المركبــة (نــوع
تســجيل اللوحــة -رقــم اللوحــة -الرقــم التسلســلي -اســم المالــك -صانــع المركبــة -طــراز المركبــة -اللــون  -ســنة الصنــع) ومعلومــات المســتخدم الفعلــي
(رقــم هويــة المســتخدم الفعلــي -الجنســية -اإلســم األول  -إســم العائلــة -رقــم هويــة الكفيــل)

البحث عن المستخدم الفعلي

خدمات رخصة السير

خدمات > رخصة سير دائمة > التحقق من إمكانية إصدار رخصة سير دائمة
من خالل هذه الخدمة يمكن لمستخدم الخدمة التحقق من إمكانية إصدار االستمارة للمشتري والمركبة من خالل إدخال المعلومات التالية
(رقم الهوية/رقم البطاقة الجمركية/نوع المركبة/رقم اللوحة المختارة/نوع تسجيل اللوحة) كما في الشكل التالي:
التحقق من إمكانية إصدار رخصة سير دائمة
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وبالتالــي يقــوم النظــام بالتدقيــق علــى بيانــات المركبــة وبيانــات المشــتري ورقــم اللوحــة المختــار وإذا لــم تكــن هنــاك أي مشــاكل يقــوم النظــام بالــرد
بإمكانيــة إصــدار االســتمارة ،أمــا إذا كان هنــاك أي مشــاكل تعيــق عمليــة إصداررخــص الســير يــرد النظــام بعــدم إمكانيــة إصــدار رخصــة الســير :يقــوم النظــام
بالتحقــق مــن التالــي:
يقوم النظام بالتحقق من التالي:
 -1بيانات المركبة) البطاقة الجمركية ( :أنها غير مسجلة مسبقاً ومسددة الرسوم.
 -2وبيانات المشتري والمالك :سجلهما خال من أي مخالفة لم تسدد.
 -3رقم اللوحة المختارة :غير مسجلة على أي سيارة أخرى.
وإذا لم تكن هناك أي موانع يقوم النظام بالرد بإمكانية إصدار االستمارة.
التحقق من إمكانية إصدار رخصة سير دائمة
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إصدار رخصة سير
خدمات رخصة السير < إصدار رخصة سير دائمة
يتم إصدار رخصة السير عن طريق النظام بإتباع الخمس خطوات التالية:
الخطوة األولى:
يقوم المستخدم بتحديد المشتري:
*إذا كان شــركة :يتــم إدخــال رقــم الشــركة مصحــوب برقــم لوحــة مركبــة تحــت ملكيــة الشــركة أو رقــم إقامــة شــخص تحــت كفالــة هــذه الشــركة للتحقــق
مــن صحــة رقــم الشــركة باإلضافــة إلــى رقــم البطاقــة الجمركيــة المــراد إصدارهــا وأيضــا رقــم االســتمارة البالســتيكية الموجــود خلــف رخصــة الســير.
*إذا كان فــرد ســعودي :يتــم إدخــال رقــم هويــة و) االســم األول  -االســم األخيــر (باإلضافــة إلــى رقــم البطاقــة الجمركيــة المــراد إصدارهــا وأيضــا رقــم
االســتمارة البالســتيكية الموجــود خلــف اإلســتمارة.
رقم البطاقة الجمركية .
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الخطوة الثانية :
بعد ذلك يتم إختيار رقم اللوحة – ونوع التسجيل  -ونوع المركبة .
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الخطوة الثالثة:

بعــد ذلــك يقــوم المســتخدم بتعبئــة معلومــات المركبــة  -ومعلومــات رخصــة الســير – والنقــر علــى المربــع الصغيــر فــي ذيــل الصفحــة والــذي يفيــد بإقــرار
العميــل بأنــه موافــق علــى طباعــة رخصــة ســير دائمــة.
يقوم النظام بالتحقق من التالي:

بيانات المركبة (البطاقة الجمركية)  :أنها غير مسجلة مسبقاً ومسددة الرسوم.

وبيانات المشتري والمالك :سجلهما خال من أي مخالفة لم تسدد.

رقم اللوحة المختارة :غير مسجلة على أي سيارة أخرى .
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الخطوة الرابعة:
يتم إصدار رخصة السير ويستطيع المستخدم الضغط على أمر طباعة ليتم طباعة رخصة السير.
تأكيد إصدار رخصة سير دائمة
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بعد الضغط على طباعة ،تظهر رخصة السير بصفحة مستقلة ( )PDFوجاهزة للطباعة.
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تمت اضافة خطوة جديدة لضرورة رفع الوثائق اثناء عملية اصدار رخصة السير وهي كالتالي موضحة بالصورة آلية عمليه :
إصدار رخصة سير دائمة  -خطوة 4
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يتم الضغط على تأكيد رفع الوثائق لتأكيد عملية الرفع .
امكانية اعادة رفع الوثائق من خالل التالي :

46

47

إعادة رقع الوثائق

إعادة رقع الوثائق

إعادة رقع الوثائق
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قائمة رخص السير المصدرة
خدمات رخصة السير < قائمة رخص السير المصدرة
عند الضغط على رقم لوحة المركبة تظهر معلومات تفصيلية عن االستمارة .

خدمة التحفظ

التحفظ على نقل ملكية مركبة
خدمة التحفظ < التحفظ على نقل ملكية مركبة

يتم من خالل الخدمة التحفظ على نقل ملكية مركبة معينة

 .1الخطوة األولى  :إدخال البيانات التالية

 -رقم اللوحة

 -نوع تسجيل اللوحة

بعد ذلك يتم الضغط على زر استرجاع للتأكد من إمكانية التحفظ على نقل الملكية للمركبة.
 .2الخطوة الثانية  :في حالة نجاح العلمية ستظهر المعلومات التالية الموضحة بالصورة أدناه :
 -طراز المركبة

 -وضع المركبة

 -صانع المركبة

 -رقم الهيكل

 -سنة الصنع

 -الرقم التسلسلي

حالة التحفظ على الملكية
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التحفظ على نقل ملكية مركبة

التحفظ على نقل ملكية مركبة

 .3الخطوة الثالثة
عند االنتهاء من الخطوة الثانية وكانت النتيجة صحيحة  ،يتم الضغط على زر تحفظ

 .4الخطوة الرابعة
ستظهر رسالة «تم التحفظ على المركبة بنجاح » وبذلك يكون تم التحفظ على المركبة بشكل صحيح
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قائمة المركبات و حالة التحفظ
خدمة التحفظ < قائمة المركبات و حالة التحفظ

عند الدخول على صفحة قائمة المركبات وحالة التحفظ ،ستظهر معلومات المركبات التي تم التحفظ عليها من قبل
الشركة مجدولة بالبيانات التالية:
 .1رقم اللوحة
 .5سنة الصنع

 .2نوع تسجيل اللوحة
 .6الرقم التسلسلي

 .3صانع المركبة
 .7رقم الهيكل

 .4طراز المركبة
 .8متحفظ عليها

قائمة المركبات المتحفظ عليها

خدمة التحفظ < قائمة المركبات المتحفظ عليها

تعمل الخدمة على إظهار قائمة بالمركبات المتحفظ عليها حاليا من قبل الشركة وتظهر البيانات التالية في قائمة
المركبات :
 .4طراز المركبة
 .3صانع المركبة
 .2نوع تسجيل اللوحة
 .1رقم اللوحة
 .8متحفظ عليها
 .7رقم الهيكل
 .6الرقم التسلسلي
 .5سنة الصنع
عند رغبة المستخدم الرئيسي فك التحفظ على إحدى المركبات  ،يقوم المستخدم بإختيار المركبة المراد فك التحفظ عنها
أو أكثر من مركبة  ،ثم بالضغط على زر فك التحفظ على المركبات.
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قائمة المركبات غير المتحفظ عليها
خدمة التحفظ < قائمة المركبات غير المتحفظ عليها

تعمل هذه الخدمة على إظهار قائمة بالمركبات الغير متحفظ عليها من قبل الشركة وقابلة للتحفظ  ،تحتوي القائمة على البيانات التالية :
 .4طراز المركبة
 .3صانع المركبة
 .2نوع تسجيل اللوحة
 .1رقم اللوحة
 .8متحفظ عليها
 .7رقم الهيكل
 .6الرقم التسلسلي
 .5سنة الصنع
عندما يرغب المستخدم الرئيسي بالتحفظ على إحدى المركبات أو جميعها  ،يقوم المستخدم باختيار المركبات المراد
التحفظ عليها ثم يعمل على الضغط على زر تحفظ على المركبات

تحفظ على كل المركبات

خدمة التحفظ < تحفظ على كل المركبات
تعمل الخدمة على التحفظ على جميع المركبات المملوكة من قبل الشركة.
ستظهر عدد المركبات المملوكة من قبل الشركة  ،باإلضافة إلى زر تحفظ على كل المركبات.
عند الضغط على زر تحفظ على كل المركبات  ،سيقوم البرنامج بالتحفظ على جميع المركبات المملوكة من قبل الشركة مباشرة.
تحفظ على كل المركبات

قائمة المركبات لم يتحفظ عليها مطلقاً
خدمة التحفظ < قائمة المركبات لم يتحفظ عليها مطلقاً
تعمل الخدمة على التحفظ على جميع المركبات المملوكة ولم يسبق التحفظ عليها مطلقاً .
قائمة المركبات لم يتحفظ عليها مطلقاً
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التفاويض الداخلية

اصدار تفويض داخلي لمركبة
خدمة التفويض مركبة< اصدار تفويض داخلي لمركبة
يتم إصدار التفويض عن طريق النظام بإتباع الخطوات التالية:

 -1إدخال نوع تسجيل اللوحة – رقم اللوحة.
عنــد الضغــط علــى تحقــق ،يتــم التأكــد أنــه يمكــن لمســتخدم النظــام إضافــة تفويــض علــى المركبــة المدخلــة ،فــي حالــة االمكانيــة يتــم عــرض
المعلومــات التاليــة:
 -2يتم إدخال معلومات المفوض:
رقم نسخة بطاقة المالك – رقم بطاقة المفوض – رقم نسخة بطاقة المفوض – تاريخ بداية التفويض
– عدد أيام التفويض ( 176يوم حد أقصى) – نوع التفويض (داخلي فقط).
بعد ذلك يتم وضع عالمة على المربع الصغير بأن المستخدم يقر على صحة البيانات ،ثم يضغط على إصدار.
في حالة النجاح ،يتم عرض معلومات التفويض الكاملة كالصورة أدناه.

اصدار تفويض داخلي لمركبة داخلي

اصدار تفويض داخلي لمركبة داخلي
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عرض بيانات تفويض

الغاء تفويض داخلي لمركبة
خدمة التفويض مركبة < الغاء تفويض داخلي لمركبة
يتم الغاء التفويض عن طريق النظام باتباع الخطوتين التاليتين:

 -1إدخال نوع تسجيل اللوحة – رقم اللوحة.
عند الضغط على تحقق ،يتم التأكد أنه يمكن لمستخدم النظام الغاء تفويض على المركبة المدخلة ،في حالة
االمكانية يتم عرض المعلومات التالية:

الغاء تفويض مركبة داخلي
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 -2يتم الضغط على حذف ،ثم الضغط على تأكيد الغاء تفويض محذوف.
في حالة نجاح العملية يتم عرض رسالة تفيد بنجاح العملية.
الغاء تفويض مركبة داخلي

الغاء تفويض مركبة داخلي
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الغاء تفويض مركبة داخلي

البحث عن تفويض داخلي لمركبة
خدمة التفويض مركبة < البحث عن تفويض داخلي لمركبة

البحث عن تفويض داخلي لمركبة

56

البحث عن تفويض داخلي

البحث عن تفويض داخلي

البحث عن تفويض داخلي
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قائمة المركبات المنتهية تفويضها الداخلي
خدمة التفويض مركبة < قائمة المركبات المنتهية تفويضها الداخلي
تســتخدم هــذه الخدمــة لالســتعالم عــن قائمــة المركبــات المنتهيــة تفويضهــا الداخلــي خــال مــدة محــددة ( 6ســاعات مــن االن  12 ,ســاعة مــن االن
 24 ,ســاعة مــن االن ,يوميــن مــن االن  ,اســبوع مــن االن) كمــا أدنــاه:
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عرض تأمينات المركبة

خدمات < تأمينات المركبة < عرض تأمينات المركبة

يتم االستعالم عن تأمين بيانات المركبة باختيار احد الخيارات التالية :

رقم التسلسلي او رقم اللوحة او البطاقة الجمركية57 :
يتم ادخال رقم اللوحة عبر الشاشة التالية58 :

التفاويض الدولية

يتم إصدار تفويض مركبة دولي عن طريق النظام بإتباع الخطوات التالية:

إدخال نوع تسجيل اللوحة ( خصوصي فقط ) – رقم اللوحة.

عند الضغط على تحقق ،يتم التأكد أنه يمكن لمستخدم النظام إضافة تفويض دولي على المركبة المدخلة ،في حالة

االمكانية يتم عرض المعلومات التالية:
يتم إدخال معلومات المفوض:

رقم نسخة جوال المفوض– رقم بطاقة المفوض – رقم نسخة بطاقة المفوض – تاريخ بداية التفويض – عدد أيام
يتم إدخال معلومات المفوض:

التفويض-الدول المحددة للتفويض.

بعد ذلك يتم وضع عالمة على المربع الصغير بأن المستخدم يقر على صحة البيانات ،ثم يضغط على إصدار.

في حالة النجاح ،يتم عرض معلومات التفويض الكاملة كالصورة أدناه.

إصدار تفاويض دولية
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إصدار تفاويض دولية
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عرض بيانات تفاويض دولية
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الغاء تفويض دولي لمركبة
خدمة التفويض مركبة < الغاء تفويض دولي لمركبة

يتم الغاء التفويض عن طريق النظام باتباع الخطوتين التاليتين:

 -1إدخال نوع تسجيل اللوحة – رقم اللوحة.

عنــد الضغــط علــى تحقــق ،يتــم التأكــد أنــه يمكــن لمســتخدم النظــام الغــاء تفويــض علــى المركبــة المدخلــة ،فــي حالــة االمكانيــة يتــم عــرض المعلومــات

التالية:

الغاء تفويض مركبة دولي

الغاء تفويض مركبة دولي
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الغاء تفويض مركبة دولي
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البحث عن تفويض دولي لمركبة
خدمة التفويض مركبة < البحث عن تفويض دولي لمركبة
البحث عن تفويض دولي

البحث عن تفويض دولي لمركبة
خدمة التفويض مركبة < قائمة التفاويض المشرفة على االنتهاء
تســتخدم هــذه الخدمــة لالســتعالم عــن قائمــة التفاويــض المشــرفة علــى االنتهــاء خــال مــدة محــددة (  24ســاعه  ,ثالثــة أيــام  ,اســبوع  ,اســبوعان
,شــهر ) كمــا أدنــاه :
البحث عن تفويض دولي

البحث عن تفويض دولي
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قائمة المركبات المنتهية تفويضها الدولي

خدمة التفويض مركبة < قائمة المركبات المنتهية تفويضها الدولي
تســتخدم هــذه الخدمــة لالســتعالم عــن قائمــة المركبــات المنتهيــة تفويضهــا الدولــي خــال مــدة محــددة (  6ســاعات مــن االن  12 ,ســاعة مــن االن
 24 ,ســاعة مــن االن ,يوميــن مــن االن  ,اســبوع مــن االن ) كمــا أدنــاه:
قائمة المركبات المنتهية تفويضها الدولي

قائمة المركبات المنتهية تفويضها الدولي

قائمة التفاويض الدولية
قائمة التفاويض الدولية
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نقل الملكية
خدمة نقل الملكية

 -يتم نقل الملكية من خالل موقع خدمة تم وهي متاحة للوكاالت وشركات التأجير المنتهي بالتمليك ومعارض السيارات فقط

 حسب انظمة االدارة العامة للمرور – مسموح فقط نقل الملكيه للمركبات المملوكة (السعودي  ,المقيم  ,الشركات  ,المؤسسات  ,االنثى(• باقة مستقلة ويمكن طلب الخدمة من المزود بعد اكتمال الشروط المتفقة بين المعرض والمزود والتي تتطلب الحصول على رخصة مزاولة مهنة
• خطوات نقل ملكية مركبة

الدخول على خدمات – اختيار خدمة نقل الملكية – التحقق من امكانية نقل ملكية
الخطوة االولى – التحقق من امكانية نقل مركبة
 -يتم تعبئة جميع الحقول المطلوبة بيانات المالك

 يتم تعبئة معلومات المشتري – نوع المشتري ورقم الهوية  ....الخ تكملة للصفحة االولى – يتم تعبئة معلومات المركبة -والضغط على عملية التحقق

نقل ملكية مركبة
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يتم تعبئة جميع الحقول المطلوبة بشكل اجباري لمعلومات المالك
 اذا يوجد مستخدم فعلي يتم اختيار – يوجد – لتعبئة معلومات المستخدميتم تعبئة بينات المشتري وجميع الحقول اجبارية
تكملة للصفحة الثانية
يتم تعبئة معلومات العقد – اليوم – التاريخ – السعر – الضغط على ايقونة لعكس السعر كتابياً كما هو موضح –
تحديد نوع الدفع
يتم تعبئة معلومات الفحص الدوري ( .اذا تم اختيار ال يظهر حقل يجب كتابة السبب

تابع ..للصفحة الثانية
 يتم تعبئة بينات المعرض ورقم العقد – وايضا يجب ان يكون اسم المعرض ال يتعدى عشرين حرف عند اضافة العميل كمشترك في خدمة تم – كما هو موضح اعاله (صالح)
تابع  ..للصفحة الثانية
بعد التاكد من جميع البيانات يتم الضغط على التالي
تابع  ..للصفحة الثانية
بعد التاكد من جميع البيانات يتم الضغط على التالي
الخطوة الثالثه :
يتــم ظهــور جميــع البيانــات التــي تــم تعبئتهــا كمــا موضــح لمعلومــات المالــك والمشــتري يتــم تعبئــة جميــع الحقــول المطلوبــة بشــكل اجبــاري لمعلومــات
المالك
 اذا يوجد مستخدم فعلي يتم اختيار – يوجد – لتعبئة معلومات المستخدميتم تعبئة بينات المشتري وجميع الحقول اجبارية
تكملة للصفحة الثانية
يتم تعبئة معلومات العقد – اليوم – التاريخ – السعر – الضغط على ايقونة لعكس السعر كتابياً كما هو موضح –
تحديد نوع الدفع
يتم تعبئة معلومات الفحص الدوري ( .اذا تم اختيار ال يظهر حقل يجب كتابة السبب
تابع ..للصفحة الثانية
 يتم تعبئة بينات المعرض ورقم العقد – وايضا يجب ان يكون اسم المعرض ال يتعدى عشرين حرف عند اضافة العميل كمشترك في خدمة تم – كما هو موضح اعاله (صالح)
تابع  ..للصفحة الثانية
بعد التاكد من جميع البيانات يتم الضغط على التالي
تابع  ..للصفحة الثانية
بعد التاكد من جميع البيانات يتم الضغط على التالي
الخطوة الثالثه :
يتم ظهور جميع البيانات التي تم تعبئتها كما موضح لمعلومات المالك والمشتري

الخطوة الثالثه :
يتم ظهور جميع البيانات التي تم تعبئتها كما موضح لمعلومات المالك والمشتري

يتبع  ..الصفحة الثالثه
يجب طباعة االستمارة خالل  7ايام كحد اقصى
يجب رفع الملفات بالمتطلبات الموضحه في الرسالة بعد التاكد من جميع المعلومات يتم الضغط على ايقونة نقل ملكية مركبة
الخطوة الرابعة :
تمت العملية بنجاح ويظهر الجزء االول منها كما هو موضح اعاله آخر الصفحة الرابعة وكما هو موضح الشروط اعاله

رفع الملفات
طباعة نموذج العقد (يجب طباعة النموذج اوال ومن ثم الضغط على رفع الملفات) آخر الصفحة الرابعة وكما هو موضح الشروط اعاله
رفع الملفات
طباعة نموذج العقد (يجب طباعة النموذج اوال ومن ثم الضغط على رفع الملفات)
نموذج العقد
جميع البيانات موجوده في العقد ب معلومات البائع والمشتري والمعرض

نموذج العقد
جميــع البيانــات موجــوده فــي العقــد ب معلومــات البائــع والمشــتري والمعــرض بعــد الضغــط علــى ايقونــة رفــع الملفــات تظهــر الصفحــة اعــاه والضغــط
علــى – اختــر الملفــات بعــد رفــع الملفــات تظهــر هــذه الصفحــة ويتــم الضغــط علــى طباعــة صفحــة مختصــرة
معلومات رخصة سير مركبة وموضح فيها جميع بيانات المشتري – يتم طباعتها والتوجهه الى اقرب فرع للمرور لطباعه
رخصة السير :

67

نقل ملكية مركبة
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نقل ملكية مركبة
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نقل ملكية مركبة
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قائمة نقل ملكية المركبات

إسناد رخصة سير منقول ملكيتها الى طرد
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إسناد رخصة سير منقول ملكيتها الى طرد

قائمة رخص السير المنقول ملكيتها الغير مسندة لطرد :
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تم اضافة خدمة جديدة لمعارض السيارات والوكاالت
قائمة المركبات المعروضة للبيع

تتيــح للمعــرض اضافــة المركبــة الــى قائمــة المركبــات المعروضــة للبيــع فــي المعــرض لمالــك المركبــة حيــث ترســل رســالة نصيــة الــى المالــك بتفاصيــل
المركبــة المعروضــة للبيــع .
قائمة المركبات المعروضة للبيع

الضافة مركبة معروضة للبيع :
يتم ادخال البيانات التالية ( الرقم التسلسلي للمركبة  ,رقم هوية المالك  ,سعر البيع  ,جوال المالك ).
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امكانية تحديث سعر البطاقة لسعر المركبة ورقم الجوال :
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طباعة بطاقة سعر المركبة المعروضة للبيع

خدمة تجديد االستمارة

يتم تجديد االستمارة من خالل موقع خدمة تم وهي متاحة لجميع العمالء
الخدمة متوفرة ضمن الباقة العامة ويمكن تنشيط هذه الخدمة من خالل موقع تم
الدخول على النظام عبر المستخدم الرئيسي ويتم تنشيط الخدمة عبر الخطوات التاليه :

لوحة التحكم < الخدمات غير المفعلة < خدمة نقل الملكية
خطوات تجديد االستمارة
الدخول على خدمات < اختيار خدمة تجديد رخصة سير < التحقق من امكانية تجديد رخصة السير

التحقق من امكانية تجديد رخصة السير
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الخطوة االولى عملية التحقق من تجديد االستمارة
معلومات المركبة المراد تجديدها
مالحظة  :يجب ان يكون التأمين ساري المفعول  +الفحص الدوري
التحقق من امكانية تجديد رخصة السير
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الخطوة الثانية من تجديد االستمارة
بيانات المالك < معلومات المستخدم الفعلي ان وجد < معلومات المركبة

تجديد رخصة السير
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تكملة للخطوة الثانية
يوجد فيها بينات المركبة – ال يوجد مستخدم فعلي ممكن اختيار ال يوجد والضغط على ايقونة تجديد رخصة السير
تجديد رخصة السير
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الخطوة الثالثة – بعد الضغط على تجديد االستمارة
بيانات المالك – معلومات المستخدم الفعلي – معلومات المركبة
تكملة للخطوة الثالثة واالخيرة
يجب قراءة الرسالة الموجهه للمستخدم – طباعة صفحة مختصرة

تجديد رخصة السير

معلومات رخصة سير مركبة – التوجه الى اقرب فرع للمرور لطباعة االستمارة خالل مدة ال تتجاوز  7ايام وتزويد موظف المرور النموذج المطبوع
من خالل برنامج تم .
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خدمة تأمينات المركبة :
خدمة االستعالم عن التأمين على المركبة ويمكن االستعالم بواسطة ( الرقم التسلسلي  ,رقم البطاقة الجمركية للمركبة  ,رقم اللوحة )
معلومات التأمين

معلومات التأمين

تقرير عمليات الخدمات التفاعلية للعميل
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تقرير صالحيات المستخدمين :
يتم الضغط على ايقونة ارسال لالستعالم عن جميع الصالحيات وتكون عبارة عن ملف اكسل :

تقرير صالحيات المستخدمين :

تقرير رخص السير المصدرة  :هي عبارة عن تقرير يوضح جميع العمليات رخص السير المصدرة من خالل مستخدمي الشركة
خيارات  :تمكن المستخدم من تحديث كلمة المرور  ,تحديث اللغة االفتراضية  ,عرض معلوماتي :

تحديث كلمة المرور

الرسائل  :تمكن المستخدم من استعراض جميع التعاميم التي اصدرت من مدير النظام ( تم  ,المرور ) كما أدناه :
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حقوق الطبع والنشر

إن محتويــات هــذه الوثيقــة ،التــي تشــمل علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ،النصــوص ،والرســومات ،والصــور ،والملفــات ،والروابــط ،وملفــات الصــوت ،ملــك

العلــم ألمــن المعلومــات بكامــل حقــوق
العلــم ألمــن المعلومــات اإللكترونيــة ،وتحميهــا حقــوق المؤلــف و النســخ والنشــر .وتحتفــظ شــركة ِ
لشــركة ِ
المؤلــف و النســخ والعالمــات التجاريــة وبــراءات االختــراع وحقــوق الملكيــة الفكريــة وغيرهــا مــن ملكيــات المعلومــات الــواردة فــي هــذه الوثيقــة .وال

يجــوز بــأي حــال مــن األحــوال اســتخدام ،أو إعــادة إنتــاج ،أو الطباعــة غيــر المصــرح بهــا ألي مــن المعلومــات ،والمــواد ،وحقــوق الملكيــة الخاصــة الــواردة
فــي هــذه الوثيقــة إال فــي حــدود اإلســتخدامات النظاميــة فقــط__.
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