الية تسجيل السائقين على بوابة خدمات قطاع الشركات
 -1دخول الشركة على بوابة خدمات قطاع الشركات )(Http://trans.hajj.gov.eg
 -2االشارة الى الشركات السياحية  ,ومن ثم الضغط على النقل السياحى (كما هوه معتاد لتسجيل المركبات على الفحص
الفنى) .
 -3تم اضافة الشاشات الخاصة باآللية الجديدة الضافة سائق وكذا الدورة المستندية الخاصة بالسائقين  ,وهى كالتالى .:
 .aاضافة سائق اول مرة .:

 .bرفع المستندات الخاصة بكل سائق (يتم رفع جميع المستندات مرة واحدة).:

 .cطلب الكشف الطبى ( والذى يتم السماح للشركة بتسجيله بعد مراجعة الوزارة للمستندات المرفوعة وتسجيل الموافقة عليها لكل سائق ).:

 .dاضافة سائق على الدورات
 .iالدورة النظرية  ,فيما يخص الدورة النظرية الشركة تقوم بتسجيل بيانات الدورة كاملة ( سواء تم الحصول عليها مسبقا أو
سيتم تسجيله اول مرة )  ,وتقوم غرفة الشركات باضافة النتيجة سواءا كانت دورة سابقة او جديدة  ,حيث تقوم الشركة باالبحث
باسم السائق او رقمه القومى ثم تسجيل بيانات الدورة ( مع مالحظة ان التواريخ المسجلة هى لدورات فعلية) .:

 .iiدورة اليوم الواحد  ,للشركة اختياران حيث يتاح للشركة اختيار تدريب سابق او تدريب جديد.
اإلختياراالول هو دورة سابقة تم الحصول عليها قبل المنظومة االلكترونية  , ,يتم البحث باسم السائق او رقمه القومى ,
ومن ثم ادخال بيانات الدورة ورفع مستند الشهادة التى حصل عليها .:

ثم .:

اإلختيار الثانى  ,دورة جديدة  ,وهنا يظهر للشركة الدورات المتاحة والتى تم تسجيلها بواسطة مركز القيادة االمنة  ,ثم يتم
البحث باسم السائق او الرقم القومى (هنا يتم البحث عن سائق تم تسجيله الول مرة بواسطة الشركة  ,وقامت الوزارة بمراجعة
مستنداته والسماح للشركة باستكمال اجراءاته)  ,حيث يتم تسجيل بيانات قسيمة السداد البنكى ورفع المستند الخاص بالقسيمة.

 .eبالنسبة لدورة اليوم الواحد  .:مركز القيادة االمنة يقوم بتسجيل وتحديد دورة كل فترة هوه المسئول عنها  ,وهذه
الدورات تختص فقط بالتدريب الخاص باالتوبيس والمينى باص حيث ان لهم دعم يقدم من غرفة الشركات
وصندوق السياحة  ,وعليه فان اى تدريب خاص بالليموزين او الميكروباص يعامل معاملة التدريب السابق ,
حيث يتوجه السائق للمركز ويقوم بحجز الدورة والتدرب عليها وحال انتهاءها ةالحصول على الشهادة يتم تسجيل
التدريب على الموقع على انه تدريب سابق  ,ويقوم المركز بادخال النتيجة بعد التأكد من الشهادة
 .fمادام السائق تابع لشركة سياحة وسيتم طباعة كارنيه غرفة وكشف طبى ودورة مستندية كاملة  ,اذا البد من تسجيل كل بيانات
التدريب  ,واالصح ان تكون النتيجة من الجهة صاحبة التدريب اى كانت نوع المركبة التى تدرب عليها ,وكما تم اضافته يحق
للشركة تسجيل تدريب سابق الى سائق يسجل حديثا على الموقع .
 .gبالنسبة للكشف الطبى تقوم الشركة بتسجيل بيانات السائق واختيار المستشفى وموعد التدريب  ,وتقوم ادارة النقل السياحى بابالغ
المستشفيات بعدد واسماء السائقين المراد الكشف عليهم طبقا لتسجيالت الشركات السياحية  ,وتقوم ادارة التقل السياحى بادخال
نتيجة الكشف الطبى بعد احصول عليها من المستشفيات.

 .hتنويه اخير  ,هذه المنظومة تتحدث عن السائقين التى ستقوم الشركات السياحية بتسجيلهم اول مرة على بوابة
خدمات قطاع الشركات السياحية  ,واى سائق مسجل مسبقا من المفترض انه حصل على الدورات التدريبية وتم
تسجيل كشف طبى له ,وحال حصول السائق الذى سيتم تسجيله الول مرة على البوابة على دورات تدريبية فى
وقت سابق يتم تسجيل التدريب القديم عن طريق الشركة وتأكيده من المركز والغرفة .
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حال رفض الوزارة للمستندات  ,تظهر رسالة عند اختيار السائق (فى شاشة رفع
المستندات متضمنة سبب الرفض  ,ويسمح للشركة بحذف جميع المستندات)  ,وعليه
تقوم الشركة باعادة رفع جميع المستندات مرة اخرى .

