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فترة سماح لتعلیق رسوم التأخیر والغرامات المدنیة للرسوم المروریة غی ر 
الُمسددة تنتھي في مارس 2023 

نُشجع العمالء على سرعة التصرف اآلن لالستفادة من خیارات خفض الفواتیر المستحقة علیھم وتجن ب 
إصدار فاتورة رسوم مروریة بقیمة أعل ى 

سیاتل – ستنھي وزارة النقل بوالیة واشنطن فترة السماح لتعلیق رسوم التأخیر والغرامات المدنیة وسحب الرخص لعدم سداد  
الرسوم المروریة في 1 مارس   .2023 

بعد إطالق نظام Good To Go! الجدید في یولیو 2021، أوقفت وزارة النقل بوالیة واشنطن (WSDOT) تحصیل رسوم  
التأخیر والغرامات المدنیة، وكذلك طلب سحب الرخص على نحو مؤقت. اشتمل النظام على مجموعة من المیزات الجدیدة الت ي 

طلبھا العمالء على مدار السنوات العشر الماضیة، بجانب إعادة التصمیم الكامل MyGoodToGo.com. تطلب من مورد  
WSDOT وقتًا كافیًا لتنفیذ التغییرات الالزمة على النظام الستئناف تحصیل رسوم وغرامات التأخیر، ما یمنح العمالء فترة  

سماح للتأقلم مع نظام فواتیر الرسوم المروریة الجدید . 

ّصرح إدوارد باري، مدیر قسم الرسوم المروریة في WSDOT، "نھدف إلى تحصیل الرسوم المروریة لدفع تكالیف 
االستثمارات الھامة للنقل". "نرغب في التعاون مع العمالء لتسویة الفواتیر غیر المسددة، والتغاضي عن الغرامات ومساعدتھم  

على خفض فواتیرھم في ھذه العملیة."  
 

إن معظم الرسوم المروریة التي یُفرض علیھا رسوم التأخیر لم  تُسدد منذ إرسال الفاتورة األولیة، التي من الممكن أن یكون مّر 
أكثر من عام علیھا. یدفع معظم العمالء، 90٪ منھم تقریبا، الرسوم المروریة في الوقت المحد د.  

نُشجع عمالء الدفع بالبرید (Pay By Mail)، ممن لدیھم رسوم مروریة غیر مسددة، على التصرف اآلن لتجنب فرض  
رسوم التأخیر   

عندما یعود استحقاق رسوم التأخیر والغرامات المدنیة في مارس 2023، عندئذ سیتلقى األشخاص ممن لدیھم رسوم مروریة  
غیر مسددة فاتورة ثانیة بقیمة 5 دوالرات أمریكیة نظیر رسوم إعادة المعالجة. إذا لم تُسدد الفاتورة الثانیة، ستُقدّر غرامة مدنیة 

بقیمة 40 دوالًرا أمریكیًا على كل رسم مروري غیر مسدد. إذا لم یتم تسویة الغرامة المدنیة، ستطلب WSDOT سحب  
رخصة المركبة لدى إدارة الترخیص (Department of Licensing). في أي مرحلة من مراحل ھذه العملیة، یمكن للعمالء  

التواصل مع نظام Good To Go! من أجل تخفیض الفاتورة المستحقة علیھم عند سداد الرسوم المروریة غیر المسددة. 

یمكن للعمالء المستحق علیھم فواتیر برسوم مروریة غیر مسددة اتخاذ الخطوات التالیة لتسویة الرسوم المروریة غیر المسددة : 

ّ

ً

تعد أسھل طریقة إلجراء عملیة الدفع عبر اإلنترنت على موقع MyGoodToGo.com، وھناك یمكن للعمالء دفع   •
الفواتیر المستحقة علیھم كامًال أو اختیار فتح حساب دون مكابدة أي تكالیف وتوفیر مبلغ 1.75 دوالًرا أمریكی�ا لكل  

رسم مروري غیر مسدد.  

ُ
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Good  بالنسبة لألشخاص ممن یتعذر علیھم العثور على الفاتورة المستحقة علیھم، فیجب االتصال على خدمة عمالء  •
To Go! على الرقم  .8246-936-866-1 یمكن للممثل المساعدة في العثور على أي رسوم مروریة غیر مدفوعة إذ ا 
قدم العمیل االسم والعنوان المدونین في رخصة السیارة لدى إدارة الترخیص (DOL)، ورقم لوحة ترخیص السیارة.  

یمكن للسائقین الذین یعتقدون أنھم تلقوا فاتورة الرسم المروري بالخطأ تقدیم شكوى عبر اإلنترنت على موقع   •
   .MyGoodToGo.com

إذا تلقى العمیل غرامة مدنیة، فیمكنھ التواصل مع خدمة العمالء لطلب التنازل مرة واحدة عن الرسوم والغرامات. بالنسبة  
للعمالء الذین تم التنازل عن الرسوم والغرامات المستحقة علیھم قبل یونیو 2021، فإنھ یتوفر لدیھم فرصة أخرى وفقا للنظا م 

الجدید للحصول على تنازل لمرة واحدة.  

بدءا من 1 مارس 2023، سیُرسل إخطاًرا بفواتیر الرسوم المروریة وعبر اتصاالت العمالء من  Good To Go! لتنبیھ 
العمالء باستئناف استحقاق الرسوم، باإلضافة إلى طریقة خفض فواتیرھم.  

Good To Go! الحسابات ذات الرسوم المروریة غیر المسددة  

مع النظام الجدید، فإن العمالء الذین یمتلكون رصیدًا سلبیا في حساب Good To Go! ویستمرون في السفر عبر الطرقات 
ًوما مروریة، یمكنھم االطالع على ھذه الرسوم المروریة منشورة على حسابھم.   التي تفرض رس

بدءا من 1 مارس 2023، سیتم إعادة تطبیق الرسوم المروریة، التي تم إضافتھا إلى الحساب ولم تُسدد لمدة 30 یوما على 
األقل، إلى الحساب، وسیتم إرسال فاتورة بالبرید بأعلى سعر للدفع بالبرید (Pay By Mail) بقیمة دوالرین أمریكیین تضاف  

على كل رسم. بمجرد إرسال الفاتورة بالبرید، عندئذ ستخضع لرسوم التأخیر والعقوبات المدنیة إذا لم تسدد الفاتورة.  

Good To Go! یجب على أصحاب الحسابات التحقق من حساباتھم للتأكد من دقة وتحدیث المعلومات المھمة، مثل طرق 
الدفع ومعلومات المركبة ومعلومات االتصال وإعدادات اإلشعارات.  

نحث العمالء على استخدام األدوات المتوفرة في نظام Good To Go! الجدید  

یوفر نظام Good To Go! الجدید من WSDOT خیاًرا جدیدًا للدفع، یُسمى الدفع الفوري (Pay As You Go)، والذي یتیح  
للعمالء فتح حساب دون الحاجة إلى دفع الرسوم المروریة مسبقا. في العام األول، أنشأ ما یزید ع ن 270,000 عمیل حسابات  

  .(Pay As You Go) الدفع الفوري

أوضح باري قائًال: "یوفر نظامنا الجدید خیارات من شأنھا التسھیل على العمالء لتوفیر األموال فیما یتعلق بالرسوم المروریة، 
ونرغب في أن یستفید المزید من األشخاص منھا".  

  

باإلضافة إلى توفیر المال على فاتورة الرسوم المروریة المستحقة، فإن العمالء الذین یفتحون حساب ا سیوفرون المال فیما یتعلق  
بجمیع الرسوم المروریة مستقبال دون الحاجة إلى القلق بشأن انتظار إرسال الفاتورة بالبرید. 

 
ًحما فور انتھاء فترة السماح على أمل أن یستخدم العمالء أدوات الخدمة   تُدرك WSDOT أن مركز االتصال سیكون مزد

الذاتیة الجدیدة المتوفرة كجزء من نظام Good To Go! الجدید.  
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 ضمن البیان:   ارتباطات تشعبیة

    /www.mygoodtogo.com/olcsc :MyGoodToGo.com  •
 mygoodtogo.com/EN/contact-us .www :!التواصل مع Good To Go  •

 www.mygoodtogo.com/EN/learn/fees-and-disputes/disputes  :تقدیم شكوى عبر اإلنترنت  •

https://mygoodtogo.com/EN/learn/fees-and-disputes/disputes
https://mygoodtogo.com/EN/learn/manage-your-account/account-maintenance
https://mygoodtogo.com/EN/learn/manage-your-account/account-maintenance
http://www.mygoodtogo.com/olcsc/
http://www.mygoodtogo.com/EN/contact-us
http://www.mygoodtogo.com/EN/learn/fees-and-disputes/disputes


www.mygoodtogo.com/EN/learn/manage-your-account/account- :أدوات الخدمة الذاتیة الجدیدة  •
 maintenance 

 

 

 

 

### 

 

ستحرص  WSDOT على استمرار حركة األفراد والشركات واالقتصاد من خالل تشغیل أنظمة النقل وتحسینھا في أرجاء الوالیة. لمعرفة المزید عن 
اإلجراءات التي نتخذھا، یرجى زیارة  www.wsdot.wa.gov/news لالطالع على الصور ومقاطع الفیدیو واألخبار والمدونات. تتوفر معلومات  

عن حركة المرور في الوقت الحقیقي عبر wsdot.com/traffic أو من خالل االتصال على 511.   

إللغاء االشتراك في خدمة البیانات اإلعالمیة لوزارة  WSDOT، یرجى الرد وكتابة REMOVE (إلغاء) في سطر  الموضوع.  
 

 

http://www.mygoodtogo.com/EN/learn/manage-your-account/account-maintenance
http://www.mygoodtogo.com/EN/learn/manage-your-account/account-maintenance
http://www.wsdot.wa.gov/news/
http://www.wsdot.wa.gov/traffic/

