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األھداف الرئیسیة للنظام

دورة العمل

التعريفات االساسیة

يھدف النظام الى تنظیم حركة المواقف العامة للنقل حیث االعتماد على التكنولوجیا قدر االمكان و تقلیل التعامالت 
الغیر الكترونیة.

• تسجیل بیانات االجھزة الخاصة بالتشغیل و ربطھا بشبكة واحدة (اكسیس كنترول – بوابات – طابعات )
 • تسجیل بیانات سیارات نقل الركاب بالموقف.

• ربط سیارات نقل الركاب بالخطوط.
• تعريف شكل الموقف و الممرات به.

• تعريف طرق الحساب لكل ممر(ضبط التعريفة وفقا لخط السیر)
 • ضبط حركة ترتیب سیارات نقل الركاب بدون تدخل بشرى.

• اتاحة التعديل الیدوى فى ترتیب سیارات نقل الركاب عند الحاجة الى ذلك.
 • حساب السائقین عند الخروج من الموقف بطريقة الكترونیة (دفع كارتة الخروج)

 • استالم السائق الیصاالت الدفع بطريقة الكترونیة
• اتاحة استعالم السائق عن حسابه عند الحاجة الى ذلك.

 • ضبط خزينة الموقف بعد كل حركة دفع.
 • حساب وقت دخول و خروج السائقین من و الى الموقف.

 • حساب وقت دخول و خروج السائقین من و الى المحافظة.
• تنفیذ لوحة القیادة للمسئولین شاملة على التقارير التفضیلیة و االجمالیة لكل بیان مدخل بالنظام.

تمرير السائق الكارت
على بوابة الدخول
للموقف لفتحھا

دخول المیكروباص
للممر الخاص به بعد
تعرف البوابة على

بیاناته و فتحه

وقوف السائق بالدور
ًالخاص به وفقا 

الترتیب االلكترونى

دفع السائق كارتة
الخروج بعد تمرير الكارت 

لخط السیر الخاص 
وفقابالممر

تمرير السائق الكارت
على بوابة الخروج من

الممر

تحرك السائق للخروج
للدور االلكترونى

وفقا بعد
 تحمیل المیكروباص

استالم السائق ايصال
الدفع

مراجعة السائق كشف
الحساب الخاص به من
خالل تطبیق الموبايل

خروج السائق من
بوابات المحافظة

يتم تعريف بیانات الموقف و خطوط السیر و عدد الممرات و عدد البوبات و طرق الدفع و السائقین و سیارات نقل الركاب 
كخطوة أولى اساسیة لتشغیل النظام.

تتشرف شركة سمارت بیزنس بتقديم عرضھا الفنى لنظام سمارت لمواقف النقل العامة للمساعدة فى تحسین 
كفاءة العمل فى حساب السائقین و تنسیق حركة الموقف.

۰۱

۰٦۰۷۰۸۰۹
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تعريف الموقف:
•إدخال بیانات الموقف االساسیة من اسم المحافظة و اسم الموقف و رقم تعريفى له و عنوان 

و مسئولین.
•يمكن ارفاق لوجو للموقف مع بیاناته.

•يمكن تحديد بعض البیانات االساسیة لتظھر فى شكل الطباعة للتقارير

تعريف خطوط السیر:
•تعريف البیانات االساسیة لخطوط السیر بالموقف. 

•ربط خطوط السیر بالممرات.
•ربط السائقین و سیارات نقل الركاب بخطوط السیر.
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تعريف الممرات:
•تقسیم الموقف الى عدة ممرات وفقاً الى 

خطوط السیر.
•تحديد سعة الممر من سیارات نقل الركاب.

•تحديد رقم الممر.
•ربط الممرات بالبوابات االلكترونیة.

تعريف السائقین:
•تحديد البیانات االساسیة للسائقین من بیانات 

شخصیة و بیانات تواصل و رقم الرخصة.
•ربط السائقین بالسیارات.

•ربط السائقین بخطوط السیر.

تعريف قیم الكارتات:
•تحديد قیمة الكارتة لكل خط سیر.

•تحديد طرق الحساب.

التكامل مع األجھزة
يقدم النظام حالً متكامالً إلدارة المواقف حیث توصیل قاعدة البیانات بمدخالتھا من االجھزة محققین االستفادة 

القصوى من دورة عمل متكاملة لتحقیق االھداف العامة للمشروع. 
البوابات االلكترونیة

.Barrier Gates يمكن ربط النظام باى عدد من البوابات االلكترونیة•
•امكانیة الفتح و الغلق االلكترونى فور تمرير كارت السائق.
•اتاحة فتح و غلق البوابات من النظام نفسه و التحكم فى 

اعداداتھا من خالل شاشة و احدة فقط.
•استخراج تقارير حركات الدخول و الخروج من البوابات مجمعة او 

تفصیلیة.

أجھزة التحكم فى الدخول و الخروج
•يمكن ربط النظام باى عدد من اجھزة التحكم فى الدخول و 

.Access control devices الخروج
•تسجیل حركات الدخول و الخروج بشكل تلقائى بقاعدة البیانات. 

•اتاحة ضبط و اعداد المكانیات من خالل شاشة واحدة فقط 
بالنظام.

الطابعات
•يمكن ربط النظام باى عدد من الطابعات بانوعھا سواء ان كانت 

طابعات الكروت ID Card printer او طابعات ايصاالت الدفع.
•اتاحة طباعة كروت السائقین مباشرة من النظام.

•طباعة ايصاالت الدفع للسائقین فور اتمام عملیة الدفع.

الشاشات
•تركیب الشاشات العامة بالموقف لتوضیح ادوار السیارات.

•تنصیب النظام بالشاشات الخاصة بلوحات القیادة.

تعريف سیارات نقل الركاب:
•تعريف البیانات االساسیة للسیارة من رقم 

اللوحة و رقم الرخصة و لون وغیرھا و فقاً 
الى احتیاج العمل.

•تحديد نوع السیارة (حافلة – میكروباص – 
بیجو ... و غیرھا).

•ربط السائقین بالسیارات.
•ربط السیارات بخطوط السیر.

.
تعريف البوابات: 

•تحديد بوابات الدخول للموقف.
•تحديد بوابات الخروج من كل ممر.
•تحديد بواية الخروج من المحافظة.

البوابات االلكترونیة

 أجھزة التحكم فى
الدخول و الخروج

الطابعات

الشاشاتالشاشات
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التكامل مع انظمة الدفع االلكترونیة 
يتكامل النظام مع طرق الدفع األلكترونیة مع اتاحة استعالم السائق عن كشف حسابه وقت الحاجة ، مع 

الضبط التلقائى لخزنة الموقف بعد كل عملیة دفع تتم.
دورة العمل للدفع

• قیام السائق بتمرير الكارت الخاص به على بوابة الخروج.
•  قیام النظام بحساب قیمة رسوم المرور بشكل تلقائى.

•  خصم القیمة من رصید السائق.
•  طباعة ايصال الدفع.

•  الضبط التلقائى لخزينة الموقف.
•  الضبط التلقائى لحساب السائق.

•  تقارير حركات الدفع خالل فترة.

ترتیب االدوار 
يعد ترتیب االدوار لسیارات نقل الركاب ھو ھدفاً اساسیاً من اھداف النظام ، حیث 
ضبط و تنظیم الحركة و االدوار بشكل اوتوماتیكى بعیداً تماماً عن االخطاء البشرية.

يتم ترتیب االدوار بالموقف كالتالى: 
•يتم تحديد رقم الدور للسائق فور قیامه بتمرير الكارت على بوابة الدخول.

•يمكن للسائقین الذھاب الى اى اماكن اخرى لحین استدعاء دوره و يتم ذلك وفقاً 
الى سعة الممر ووقت استدعاء الدور.

•يتم استدعاء ادوار السیارات لتحمیل الركاب من خالل شاشة مثبتة بالموقف.
•من خالل خاصیة تحديد الدور يتم تقلیل التزاحم بالموقف كما تساعد مسئولى ادارة 

الموقف على تقلیل اى خالفات قد تطرأ نتیجیة االخطاء البشرية او نتیجة تحرك احد 
السائقین فى ادوار غیر المحددة لھم. 

كروت الدفع 
دورة العمل للتعريف الكروت

•توصیل النظام بطابعات كروت الھوية.
•طباعة الكروت بشكل مجمع للسائقین المعرفة بیاناتھم.

•شحن الكروت لفترة لسائقى الجھة (المحافظة – المنطقة – الحى ..).
•امكانیة شحن الكروت لمرة واحدة لسائقة الجھات االخرى او السیارات الحرة.

•امكانیة الطباعة الفورية للكروت للسائقین الجدد.
•استخدام الكارت فى فتح و غلق االبواب.

إدخال بیانات 
السائق

الطباعة المباشرة 
للكارت

استخدام الكارتشحن الكارت



فرق الوقت بین مرات التحمیل 
يتیح النظام حساب الوقت بین كل مرة تقم فیھا السیارة بالتحمیل و بالتالى 

تحقیق الضبط الكامل لعملیة تحمیل السیارات
وقت التحمیل 

•يقوم النظام بحساب وقت دخول و خروج السیارة من الموقف.
•يقوم النظام بحساب فرق الوقت بین تحمیل السیارة للمرة االولى و المرة 

التى تلیھا.
•يعد فرق الوقت عامل اساسى فى تحديد سیاسات التشغیل للموقف.
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انواع جھات السیارات 
يتوفر بمواقف النقل العامة نوعین من الجھات االولى تخص الموقف مثال سیارات المحافظة او الحى او المنطقة و 

الثانیة سیارات حرة غیر تابعة للجھة و ھى ما تسمى بسیارات الجھة المقابلة..

الجھة االولى (سیارات المحافظة – المنطقة – الحى)
•بیاناتھم مسجلة بشكالسبق  بالنظام.
•تحديد اولوية مرتفعة لترتیب االدوار لھا.

•شحن كروت الدفع لفترة اكثر من يوم لسیارات الجھة االولى.

الجھة المقابلة (سیارات حرة غیر تابعة للمحافظة - المنطقة - الحى)
•يمكن تسجیل بیانتھم فور دخولھم الموقف.

•تحديد اولوية اقل لترتیب االدوار لھا.
•امكانیة شحن كروت الدفع لیوم واحد فقط.

سیاسة التشغیل 
يتیح النظام تنفیذ اكثر من سیاسة تشغیل بسھولة و بدقة عالیة وفقاً النواع السیارات و جھاتھا و اعداد الممرات و 

خطوط السیر

الترتیب وفقاً لجھات السیارات
•اتاحة تحديد اولوية ترتیب االدوار لجھة عن االخرى.

•اتاحة تعديل سیاسة التشغیل وفقاً العداد السیارات لكل جھة بالممر.

الترتیب وفقاً للممرات
•تحديد اعداد الممرات بالموقف.

•تحديد عدد السیارات المسموح صفھا بالممر.
•اتاحة حجز الدور دون الوقوف بالممر.

الترتیب وفقاً لنوع السیارة
•تختلف سرعة تحمیل السیارة وفقاً لنوعھا و بالتالى

 يتیح النظام تحديد ادوار السیارات وفقاً لنوعھا.
•اتاحة تعديل سساية التشغیل وفقاً العداد كل نوع بالممر. 



الحضور و االنصراف 
يتیح النظام حساب اوقات دخول و خروج السائقین و منھا حساب االوقات 

المستغرقة لكل خط سیر.

اوقات الدخول و الخروج
•يتم تسجیل میعاد بدء خط السیر فور خروج السائق من الموقف من خالل تمرير 

الكارت على جھاز التحكم لبوابة الخروج.
•يتم تسجیل میعاد خروج السائق من بوابة المحافظة من خالل تمرير الكارت على 

جھاز التحكم الخاص بالوابة.
•يمكن االستعالم عن اوقات الدخول و الخروج وقت الحاجة الى من البوابات المعرفة 

على النظام.

خزينة الموقف
يوفر النظام خواص الضبط التلقائى لخزينة الموقف فور اى عملیات دفع تتم 

حساب االرصدة
•يتم تحديد الرصید االفتتاحى لخزينة الموقف.

•يتم ضبط خزينة الموقف بشكل تلقائى فور اى عملیة دفع تتم.
•يتم ربط الخزينة بورديات العمل.

•يتم تحديد عملیات تسلیم الخزينة من و الى المسئولین وفقاً لورديات العمل.
•يمكن االستعالم عن حركة الخزينة خالل فترة محددة.

لوحة القیادة 
يوفر النظام لوحة قیادة للمسئولین بالموقف كما يلى .

مھام لوحة القیادة 
•اتاحة التعديل الیدوى فى ترتیب االدوار مع تحديد صالحیات المستخدمین لذلك. 

•االستعالم عن حركة الدور.
•االستعالم عن خطوط السیر للیوم.

•االستعالم عن حركة نقل الركاب خالل فترة محددة على مستوى السائق او 
السیارة او خط السیر. 

•االستعام عن التحصیل الیومى.
•االستعالم عن كثافة السیارات بالموقف و منھا معرفة معدل كثافة الركاب 

بالموقف.
•االستعالم عن اوقات خطوط السیر.

التقارير
يمكن استخراج التقارير التفصیلیة و االجمالیة لكل حركة تتم بالنظام كالتالى:

امثلة للتقارير
•تقارير الدخول والخروج على مستوى بوابة بعینھا او سائق – او ممر او المحافظة.

•تقارير الخزينة التفصیلیة و االجمالیة.
•تقارير الدور للسائقین.
•تقارير بیانات السیارات.

•تقارير بیانات السائقین. 
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• تقلیل التزاحم بالموقف من خالل طريقة عمل احترافیة 
•  تقلیل اى خالفات قد تطرأ نتیجة االخطاء البشرية فى ترتیب ادوار سیارات نقل الركاب 

•  طريقة عمل احترافیة ووجھه اكثر تنظیمیا 
•  تقلیل التعامل الیدوى فى حساب رسوم المرور  فى اوقات األوبئة 

•ترك الخبرات الجیدة لزائرى الموقف و الركاب.
•ضبط الحسابات العامة للموقف و العائد المادى منه.

•مواكبة التكنولوجیا فى الحیاة الیومیة للنقل و المواصالت.
•تكوين قاعدة بیانات قوية للسائقین و السیارات.

•سھولة استعالم القادة عن البیانات فى اقل وقت ممكن.
•سھولة البحث عن بیانات السیارات او السائقین او االدوار و الكروت.

•سھولة االستعالم عن خطوط السیر للسیارات و اوقاتھا و اوقات الدخول و 
الخروج من و الى الموقف و من و الى المحافظة. 

العائد من استخدام النظام :
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يتمیز النظام بسھولة االستخدام مما يالئم جمیع المستخدمین من كافة الفئات
 

لغة االستخدام 
•يدعم النظام اللغة العربیة دعماً تاماً لكل شاشات اإلدخال.

•يدعم النظام اللغة العربیة دعماً تاماً لمخرجات البیانات سواء الى 
ملفات اكسیل او PDF او طباعة التقارير.

•يدعم النظام اللغة العربیة دعماً تاماً للرسائل االرشادية.
•يدعم النظام اللغة العربیة دعماً تاماً لطرق البحث.

واجھة االستخدام
•يتمیز النظام بشاشات صديقة للمستخدم تتكیز ببساطة التصمیم و االلوان.

•يمكن فتح اكثر من شاشة بالنظام فى نفس الوقت مع اتاحة غلق الغیر مستخدم 
منھا بسھولة.

•تظھر مفاتیح الحركة االساسیة كاالضافة او الحذف او التعديل بشكل واضح 
للمستخدمین.

مخرجات البیانات
•يمكن استخراج البیانات فى صورة تقارير يمكن طباعتھا.

•يمكن استخراج البیانات فى صورة ملفات اكسیل.
 .PDF  يمكن استخراج البیانات فى صورة ملفات•

•طباعة ايصاالت دفع النقدية للسائقین فور عملیة الدفع.
•تقارير اجمالیة مجمعة بلوحة التحكم.

االمن و الخصوصیة
•ال يمكن فتح شاشات االستخدام او استخراج التقارير اال لمن له الصالحیة فقط.

•كل حركة تتم بالنظام يتم تسجیلھا بالوقت و التاريخ و عنوان جھاز الحاسب و اسم 
المستخدم.

•يمكن استخراج تقرير متابعة المستخدمین خالل فترة.
•تؤخذ النسخ االحتیاطیة من قاعدة البیانات بشكل تلقائى وفقاً لجدول يحدده 

المسئولین.
 .

استخدام النظام

الشكل الحضارى للموقف

Tel  : 0222913281 - 0222913264
Mail : info@smart-itbusiness.com www.smart-itbusiness.com

- 01006047084 - 01000716906
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