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Oct 2021 ةيلئاعلا ةرجألا ةرايسل ةينفلا تازيهجتلاو تافصاوملا

:ةيلئاعلا ةرجألا ةرايسل ةينفلا تافصاوملا :ًالوأ
 .3مس )2000( نع كرحملا ةعس لقت الأ.1

 دعقم كلذ يف امب دعاقم ةعبس )7( نع لقي الو دعاقم ةينامث )8( نع ديزي ال دعاقملا ددع .2
 .قئاسلا

 .ةيلاع ةءافكب لمعي دراب راح فييكت .3

 .ماع لقن ةحول ةرايسلا لمحت ن أ .4
 .طاشنلا اذه يف ةمدخلل اهلاخدإ دنع اهمادختسا وأ اهليجست قبسي ملو ةديدج ةرايسلا نوكت نأ .5

 .عنصلا ةنس نم تاونس سمخ نع ةرايسلل يليغشتلا رمعلا ديزي الأ .6

 :ةيلئاعلا ةرجألا ةرايسل ةينفلا تازيهجتلا :ًايناث
 :)ةيمامألا ةشاشلا( ةيسيئرلا ليغشتلا ةدحو -أ

 :ةينفلا تافصاوملا -
 .ةينورتكلإلا ةئيهلا ةمظنأب ةطبترم نوكت نأ .1
 .)ةيزيلجنالاو ةيبرعلا( نيتغللا معدت .2

 .تالحرلا ةفلكت باستحا .3
 .ةصوب )7( نع ديزي الو ةصوب )6( نع لقي ال ةشاشلا ساقم .4

 .) 800dpi*480( ىندأ دحب ةشاشلا ةقد.5

 .تياب اجيج 32 نع لقت ال ةعسب ةركاذ مضتو ،ىندأ دحب عبارلا ليجلا معدت .6
 .تياب اجيج 128 ىتح ةركاذ ذفنم معدت.7

.USB دحاو جرخم ىلع ىندأ دحب يوتحت.8
.ةشاشلا لالخ نم ةأشنملا مكحت زكرم عم لصاوتلا ةيناكمإ .9

 نم تابلطلا لابقتسا ةيناكمإ .10

  .ةشاشلا لالخ
 ةجرد 80 ىلإ ةرارح تاجرد لمحت.11

 .ةيوئم

 ةشاشلا تانايب ةيؤر نوكت نأ .12
 .)ةجرد180( اياوزلا عيمج نم

 نوللاب اهتيفلخو ةشاشلا راطإ.13
 .دوس

:بيكرتلا
بيكرتنوكي
ةروصلاقفو

یكون تركیب الشاشة األمامیة في المقدمة وفق 
الصورة التوضیحیة التالیة:
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 :ىوتحملا -

 ةيبرعلا نيتغللاب تانايبلا ضرعٌت نأ ىلع( هاندأ ةحضوملا تانايبلا ةيليغشتلا ةشاشلا نمضتت
 :)ةيزيلجنالاو

 .ةرايسلا ليغشت ةقاطب مقر .1
 .ةأشنملا مسا .2
 .قئاسلا مسا .3
 .ةرجألا باستحا دادع ةءارق .4
 .ةحالملا ماظن .5
 .قئاسلا ةروص .6

 :اهتافصاومو )ةيمامألا ةشاشلا( ةيسيئرلا ليغشتلا ةدحوب ةطبترملا تاقحلملا /ب

 :دعاقملا تاساسح  -
  .ةيفلخلا دعاقملا ىلإ ةفاضإ قئاسلا راوجب يمامألا دعقملا يف تبثت -1
 .ةيسيئرلا ليغشتلا ةدحوب ةطبترم -2

 .رثكأو مارغ وليك )15( مهنزو غلبي نيذلا صاخشألا رعشتست -3

 :اريماكلا -
 .قئاسلل ةهجومو DVR)( ـلا زاهجب ةطبترم ةيلخاد اريماك )1( ددع -1

 يأ يف اريماكلا ىوتحمل لوصولا نكمي ثيحب ةيسيئرلا ليغشتلا ةدحوب لصتم بسانم DVR زاهج -2

 .ةبكرملا لخاد ةيحلا ةروصلا لقنو تقو
 .ةيوئم ةجرد 80 ىتح ةرارح ةجرد لمحت -3

 .لقألا ىلع لماك رهش ةدمل تاليجستلا ظفح عيطتست )ةبكرملا لخاد( ةيلحم نيزخت ةدحو -4

 :ريتاوفلا ةعباط -
 لجسلا ،ةأشنملا مسا ،ةروتافلا مقر( ىلع ةروتافلا يوتحت نأ ىلع ،حضاو لكشب ريتاوفلا ةعابط .1

 .)ةلحرلا تقوو خيرات ،ةبكرملا تانايب ،ةأشنملا عم لصاوتلا لئاسو ،لقنلا ةرجأ ةميق ،يبيرضلا
 .ةلصفنم وأ ةيليغشتلا ةشاشلا نمض نوكت نأ .2

 :عفدلا زاهج -
 ةطساوب   عفدلا لالخ نم وأ كونبلا نم ةدمتعملا تاقاطبلا ةطساوب ةرجألا عفد ةيناكمإ          

 .يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم نم ةصخرم ةهج نم عفدلا ةليسو نوكت نأ ىلع ،ةيكذلا ةزهجألا

 :تنرتنا -
 .ةيناجملا ياف ياولا ةمدخ ريفوت
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 :عبتتلا زاهج -
 .ةعاس 24 رادم ىلع ةبكرملل رشابمو يح عبتت .1

 .ةبكرملا ةعرس ديدحت .2

 راسم لماك ضارعتسا ةيناكمإ عم ،ىندأ دحك رهشأ ةتس ةدمل ةبكرملا تاكرحتو تاراسم ظفح .3
 .ددحملا خيراتلاو تقولا بسح ةلحرلا

 .ةنمزألاو تاقوألا عم ةطيرخلا ىلع ةبكرملا تافقوت ضرع  .4

 .ةنيعم ةرتفل ةبكرملا ليغشت تاعاس يلامجإ ديدحت .5
 :يلي امك ةبكرملا يف عبتتلا زاهج ةلاح ديدحت .6

 .ةكرح ةلاح يف ةبكرملاو ةميلس عبتتلا زاهج ةلاح •
 .فقوت ةلاح يف ةبكرملاو ةميلس عبتتلا زاهج ةلاح •

 .ةيطغت دوجو مدع عم ةميلس عبتتلا زاهج ةلاح •

 .لطعم عبتتلا زاهج •
 .ةلسرملا تانايبلاب بعالتلا وأ عبتتلا زاهجب بعالتلا ةلاح يف هيبنت لاسرإ .7

 .ةبكرملل ثداوح ثودح ةلاح يف هيبنت لاسرإ .8
 .قئاسلا لاوج ىلع ةيصنلا لئاسرلا لالخ نم تاراذنإلاو تاراعشإلا لاسرإ .9

 ةمدخلا مدقم عم دقاعتلا ءاهنإ مت لاح يف رخآ عبتت ماظنب دعب نع طبرلل ةيلباقلا زاهجلل نوكي نأ .10

 .رخآ ةمدخ مدقمل لاقتنالاو

 :ئراوطلا رز -
 .ةيفلخلا ةيفيرعتلا ةشاشلا يف رخآلاو ةيمامألا ةشاشلا يف امهدحأ )2( ددع .1

 .ةيسيئرلا ليغشتلا ةدحوب ةطبترم .2

 :ةئيضملا ةحوللا -
 .طقف ةيلئاعلا ةرجألا ةرايس ىلع اهبيكرت رصتقي .1

 نأ ىلع ،ًاسداس يف ةحضوملا تاساقملاو تافصاوملل اقفو ةرايسلا فقس فصتنمب تبثت .2
 .رفصأ ةءاضإلا نول نوكي

 .ةيسيئرلا ليغشتلا ةدحوب ةطبترم .3
 .دادعلا ليغشت مدع دنع ةءاضم نوكت .4
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 :ةيفلخلا ةيفيرعتلا ةشاشلا /ًاثلاث

 :ةينفلا تافصاوملا -
 .ةئيهلا اهددحت نيتغل ىلإ ةفاضإلاب ،)ةيزيلجنالاو ةيبرعلا( نيتغللا معدت .1

 .هاندأ ةروصلا قفو ةصوب )10( نع ديزي الو ةصوب )7( نع لقي ال ةشاشلا ساقم .2
 .)PNG.AVI.MP4.MP3.JPG( ةغيصب ةينالعإ تايوتحم ضرع معدت.3

 .ةيوئم ةجرد 80 ىلإ ةرارح تاجرد لمحت.4
GB 16. نع لقت ال ةيلخاد ةركاذ معدت.5

 .ةمدخلا مييقت نم بكارلا نيكمت معدت .6

 .توصلا يف مكحتلا ةيناكمإ .7

 :بيكرتلا -
 :ةيلاتلا تارايخلل ًاقفو ةرايسلا يف ةشاشلا بيكرت نوكي

 ةيحيضوت روص بيكرتلا ةقيرط رصنعلا

ةشاشلا
 ةيفيرعتلا

 فلخ نيتشاش بيكرت
 ةقطنمب( ةيمامألا دعاقملا
 )7( نع لقي ال مجحب )سأرلا

 .ةصوب

ةشاشلا
 ةيفيرعتلا

 نيب ةشاشلا بيكرت
ثيحب ،نييمامألا نيدعقملا

 .ةصوب )10( مجحب نوكت

بيكرتمزلياهبيكرتمدعلاحيفو،ةيرايتخا(
ليغشتلاةدحوبةطبترمةمدخلامييقتلةادأ
)ةيسيئرلا

اختیاریة، وفي حال عدم تركیبھا یلزم تركیب أداة 
لتقییم الخدمة مرتبطة بوحدة التشغیل الرئیسیة
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 :ىوتحملا -
 ةشاشلا ميمصت م

1 

 

2 
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 :تاداشرالاو ةفرعتلا قصلم /ًاعبار
 ىلع لمتشي مس ١٥ * مس ٨ ساقمب )رسيألاو نميألا( يفلخلا يبناجلا جاجزلا ىلع قصلم بيكرت

 :يلاتلا

 .ةرجألا ةريعستب لودج .1
 

 

6

2

10

2
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   :صن ةباتك

 The journey is free if the meter is not operated“ ."دادعلا ليغشت مدع لاح يف ةيناجم كتلحر"

       ـل تانوقيأ
 عونمم برشلاو لكألا عونمم 

 نيخدتلا
 باحطصا عونمم
 ةروصقم لخاد تاناويحلا
 ةرايسلا

 ةرايسلا لخاد اريماك دجوي

 No eating or drinking No 
Smoking 

No animals are 
allowed in the cabin 

CCTV inside the car 

 "@Saudipta رتيوت ىلع لقنلل ةماعلا ةئيهلا باسح ىلع وأ ،938 مقرلا ىلع لصاوتلا ىجري تاظحالملا وأ ىواكشلل" :صن ةباتك

 “For inquiries, comments, please contact number 938 or Transport General Authority twitter account @saudipta” 

 



 Oct 2021 ةيلئاعلا ةرجألا ةرايسل ةينفلا تازيهجتلاو تافصاوملا 13

 

:ةرايسلل ةيجراخلا ةيوهلا /ًاسماخ  

 
 

 

 

 

 

243 162 183 
F3A2B7
0 48 12 0

197 C

Arabic Numbers

English Numbers

200
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 :ةئيضملا ةحوللا /ًاسداس
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