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ر ضمن المتوففتح ملف مروري اختر أيقونة ,إلنشاء طلب فتح ملف قيادة جديد•

.ابدأالخدمةثم اضغط زر قائمة خدمات ترخيص السائقين 

رها وغينوع الرخصة ، مركز الخدمة، نوع التجربة : ادخل بيانات الطلب والتي تشمل . 1.1

.التالي ثم اضغط زر , الموضحةمن البيانات 

2

:اتبع الخطوات التاليةألول مرة ملف مروري التقدم لفتح حال في . 1



ادخل : في  الخطوة السابقة ( عادي-جديد)نوع التجربة في حال قمت باختيار .1.2.1

.وعنوان العمل الموضحة أدناه ,عنوان المنزل بيانات 
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مطلوبة المرفقات العليك إضافة ( : عادي -جديد)في حال قمت باختيار نوع التجربة . 1.3.1

.تالي الزر ثم اضغط غيرها، الشخصية ، صورة عن الهوية و الصورة : التالي والتي تشمل 

في (حاملي رخصة خارجية أو حاملي رخصة خليجية)حال قمت باختيار نوع التجربة في .1.2.2

ات الموضحة أعاله باإلضافة إلى بيانعنوان العمل والمنزل بيانات ادخال عليك : الخطوة األولى 
.وغيرها نوع الرخصة رقم الرخصة ،المصدر،: والتي تشمل القيادة الخارجية رخصة 
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ة حاملي رخصة خارجية أو حاملي رخص)في حال قمت باختيار نوع التجربة أما .1.3.2

ة رخصمرفق الموضحة أعاله باإلضافة إلى مرفقات الخدمة عليك إضافة : ( خليجية

.التاليثم اضغط زر الخارجيةالقيادة 
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ي تجربتك فمن خاللها يمكنك تقييم الخاصة بمؤشر السعادةستظهر الشاشات .1.4

.  التقديم إلى الخدمة

نصيةسالةرإرسالسيتم.الحقا  للمتابعةالطلبرقمسيظهربنجاح،الطلبتقديمتم•

.الرفضسببمعالرفضأوبالموافقة



6

:اتبع الخطوات التالية آخر ملف مروري التقدم لفتح حال في . 2

رها وغينوع الرخصة ، مركز الخدمة، نوع التجربة : ادخل بيانات الطلب والتي تشمل . 2.1

.التالي ثم اضغط زر الموضحة، من البيانات 

تم ي: في الخطوة السابقة ( جديد–عادي )في حال قمت باختيار نوع التجربة . 2.2.1

.التالي ر زاضغط االنتقال إلى شاشة مرفقات الخدمة مباشرة، أرفق المستندات المطلوبة ثم 
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ة حاملي رخصة خارجية أو حاملي رخص)نوع التجربةحال قمت باختيار أما في . 2.2.2

لرخصة رقم ا: بيانات رخصة القيادة الخارجية والتي تشمل التالي عليك إدخال ( خليجية
.وغيرها، ثم إضافة مرفقات الخدمة ومرفق الرخصة الخارجيةنوع الرخصة ،المصدر،



من خاللها يمكنك تقييم الخدمة الشاشة الخاصة بمؤشر السعادةستظهر .2.3
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رسالةإرسالسيتم.الحقا  للمتابعةالطلبرقمسيظهربنجاح،الطلبتقديمتم•

.الرفضسببمعالرفضأوبالموافقةنصية
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ليك على طلب فتح ملف مروري ، يتوجب عبالموافقةعند استالم رسالة نصية •

:  االنتقال إلى خدمة فتح ملف مروري مرة أخرى واتباع الخطوات التالية 

لالنتقال إلى بوابة الدفع التاليبتم عرض رسوم الخدمة  كما هو موضح أدناه ،اضغط زر . 1

.  اإللكتروني 

.وافقملتأكيد االنتقال إلى بوابة الدفع اإللكتروني اضغط زر . 2
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.PAYادخل بيانات بطاقتك االئتمانية ثم اضغط زر. 3


