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فرض الرسوم المرورية في والية واشنطن
كيف يعمل النظام؟

استخدام الطريق الخاضع للرسوم المرورية في واشنطن متاح للجميع.

إذا كان لديك حساب !Good To Go، فستخصم الرسوم المرورية منه مباشرة. إذا لم يكن لديك حساب، 
فسنرسل فاتورة عبر البريد اإللكتروني إلى مالك المركبة المسجل بعد استخدامك للطريق الخاضع للرسوم 

المرورية، باستثناء ممرات HOT )الرسوم عالية اإلشغال( ]High-occupancy toll, HOT[ في 
.SR 167 الطريق

 Tacoma وجسر SR 99 ونفق الطريق SR 520 يتعين على جميع المركبات التي تستخدم جسر الطريق
Narrows دفع رسوم مرورية.

في ممرات الرسوم السريعة "I-405" وممرات HOT في الطريق SR 167، يحق للسائقين االختيار إما 
دفع رسوم تتيح لهم رحلة أسرع وأكثر موثوقية وإما السفر المعفي من الرسوم في حال استيفاء متطلبات نظام 

مشاركة السيارة.
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خيارات دفع الرسوم المرورية
	 توفر حسابات  !Good To Go - يسمح لك بدفع أقل مبلغ في جميع الطرق الخاضعة للرسوم 

المرورية. تتراوح تكلفة تصاريح المرور بين 5 و15 دوالرا أمريكيا.
	 الدفع المستند إلى لوحة الترخيص* !Good To Go - يتعين عليك دفع ثمن تصريح المرور 

!Good To Go باإلضافة إلى رسوم إضافية بمبلغ 25 سنتا لكل رحلة.
	 الدفع عبر البريد اإللكتروني* - يتعين عليك دفع دوالرين إضافيين على ثمن تصريح المرور 

!Good To Go لكل رحلة.
   * ملحوظة خاصة بممرات HOT في الطريق SR 167: ال يتوفر خيارا الدفع المستند إلى لوحة 
الترخيص والدفع عبر البريد اإللكتروني في ممرات HOT في الطريق SR 167. إذا كنت تقود 
السيارة وحدك دون ركاب، فال بد أن يكون بحوزتك تصريح المرور !Good To Go؛ لتتمكن 

من استخدام ممرات HOT. إذا كنت في سيارة مشتركة في الطريق SR 167، يمكنك السفر 
معفيا من الرسوم المرورية باتباع التعليمات المذكورة أدناه..

إذا تلقيت فاتورة عبر البريد اإللكتروني؛ يمكنك تسديدها عبر اإلنترنت من الموقع اإللكتروني 
 MyGoodToGo.com، أو عبر الهاتف عن طريق االتصال بخدمة العمالء على

 الرقم 1-866-936-8246.
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خريطة الطرق الخاضعة للرسوم المرورية في والية واشنطن.

SR 167و I-405 ًكيفية السفر بإعفاء من الرسوم المرورية إذا كنت مشاركا في السيارة بممرات
يمكن لمشاركي السيارة السفر متمتعين بإعفاء من الرسوم المرورية في ممرات HOT في الطريق SR 167 وممرات الرسوم السريعة I-405 في حال استيفاء متطلبات محددة 

تختلف حسب كل طريق.

I-405 ممرات الرسوم السريعة
للتمتع بالسفر المعفى من الرسوم المرورية، يجب أن تكون المشاركة في السيارة وفق تصريح 

high- occupancy vehicle,[ )المركبة العالية اإلشغال( HOV فليكس معينا على وضع
HOV[، وأن تحمل السيارة عدد األشخاص المحدد لهذا الوقت من اليوم. في عطالت نهاية 

األسبوع، يجب أن تحمل المركبة على األقل ثالثة أشخاص من 5 صباحا إلى 9 صباحا ومن 3 
بعد الظهر إلى 7 مساء؛ للتمتع بالسفر المعفى من الرسوم المرورية. أثناء منتصف النهار، يجب 

أن تحمل المركبة على األقل شخصين للتمتع بالسفر المعفى من الرسوم المرورية.
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SR 167 في الطريق HOT ممرات
يمكن أن يستخدم المشاركون في السيارة الذين يبلغ عددهم اثنين أو أكثر ممرات HOT مجانا 
 Good! يكون تصريح المرور ،HOT في أي وقت. إذا كنت مشاركا في السيارة في ممرات

To Go أو الحساب أمرا اختياريا. أما إذا كنت مشاركا في السيارة، ولديك تصريح المرور 
!Good To Go فال بد أن يكون تصريح فليكس معينا على وضع HOV. تفرض على جميع 

المركبات األخرى ذات التصاريح رسوم بغض النظر عن عدد الموجودين داخلها.
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ممرات HOT مجانية ومفتوحة للجميع في ساعات الليل.

ممرات الرسوم السريعة مجانية ومفتوحة للجميع في ساعات الليل وعطالت نهاية األسبوع.

I-405 متطلبات المشاركة في السيارة في ممرات الرسوم السريعة

ا صباح9ا -  صباح5 أشخاص3أكثر من  أوقات الصباح في أيام العمل

أكثر من شخصين منتصف النهار في أيام العمل بعد الظهر3ا -  صباح9

بعد الظهر في أيام العمل مساء7 بعد الظهر - 3 أشخاص3أكثر من 

ً ً

ً

ً

SR 167 في الطريق HOT متطلبات المشاركة في السيارة لممرات

أكثر من شخصين أيام العمل وعطالت نهاية  مساء7ا -  صباح5
ًاألسبوع ً



إشعار الباب السادس للعامة 
ض أي شخص إلى االستبعاد من المشاركة في أي من برامجها وأنشطتها، أو الحرمان من مزاياها، أو التمييز بناًء على األصل أو اللون أو المنشأ القومي  تنص سياسة وزارة النقل في والية واشنطن Washington State Department of Transportation )WSDOT( على ضمان عدم تعرُّ
وفق الباب السادس من قانون الحقوق المدنية Title VI of the Civil Rights Act لعام 1964. إذا اعتقد أي شخص أن حقه في الحماية بموجب الباب السادس قد انتُهك، يمكنه التقدُّم بشكوى إلى مكتب اإلنصاف والحقوق المدنيةOffice of Equity and Civil Rights )OECR( التابع للوزارة 

ق الباب السادس بالمكتب OECR على الرقم 705-7090 )360(.  WSDOT. للحصول على مزيد من المعلومات عن إجراءات التقدُّم بشكوى خاصة بالباب السادس وتفاصيل متعلقة بالتزامات عدم التمييز أو أيهما، يُرجى باالتصال بُمنّسِ

)Americans with Disabilities Act )ADA( معلومات عن قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة
يمكن الحصول على هذه المواد بصيغة بديلة؛ بطلبها عبر رسالة بريد إلكتروني إلى مكتب اإلنصاف والحقوق المدنية على العنوان wsdotada@wsdot.wa.gov، أو االتصال بخدمة اإلعفاء من الرسوم المرورية على الرقم )8553624ADA)4232. يمكن لَمن يعانون من الصمم أو ضعف السمع 

التقدُّم بطلب؛ عن طريق االتصال بخدمة الترحيل في والية واشنطن Washington State Relay على الرقم 711.

 Good To Go! توفير المال بفتح حساب
توفر حسابات !Good To Go المال عند السفر على أي طريق خاضع للرسوم المرورية في واشنطن. فتح الحساب مجاني، وال يستغرق أكثر من 10 دقائق.

	 موفر للمال: يمكن للسائقين أصحاب حسابات وتصاريح المرور !Good To Go توفير دوالرين في كل رحلة خاضعة للرسوم المرورية مقارنة بنظام الدفع عبر البريد 
اإللكتروني.

	 موفر للوقت: حدد خيار الدفع التلقائي األنسب لك، وال داعي للقلق بشأن الفواتير التي تصلك عبر البريد اإللكتروني.

	 مجاني: ال تفرض عليك رسوم شهرية، ولست مطالبا بدفع الرسوم المرورية مسبقا. شراء تصريح المرور !Good To Go اختياري.

ِّ
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 Good To Go! أنواع حسابات
	 الدفع أوال بأول: تخصم الرسوم المرورية من بطاقتك االئتمانية مرتين في الشهر. فتح هذا الحساب مجاني.

	 الحساب مسبق الدفع: تكون مطالبا بأن يتوفر في حسابك رصيد خاص بالدفع المسبق يخصم منه الرسوم المرورية في كل مرة تستخدم فيها طريق خاضع للرسوم.

	 الحساب المؤقت: يمكنك فتح حساب لمدة أسوعين، ويغلق تلقائيا بعد مرورهما. ال تحتاج إلى تصريح مرور للحساب المؤقت، بل فقط لوحة الترخيص وبطاقة االئتمان.

ُ ً

ُ ً

ًّ ُ

. Good To Go! كيفية دفع الرسوم المرورية إذا لم يكن لديك حساب
إذا لم يكن لديك حساب !Good To Go؛ فال يزال بإمكانك السفر في الطريق الخاضع للرسوم المروية، وستتلقى فاتورة عبر البريد اإللكتروني خالل 30 يوما من رحلتك. يمكنك 

أيضا تخفيض قيمة الفاتورة بعد استالمها؛ بفتح حساب !Good To Go عبر اإلنترنت، وهذا متاح أثناء دفع الفاتورة أو عن طريق االتصال بخدمة العمالء.

من السهل أيضا االعتراض على الفاتورة عبر اإلنترنت من الموقع اإللكتروني MyGoodToGo.com أو عن طريق االتصال بخدمة العمالء.
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ماذا يحدث إن لم تدفع فاتورتك؟
في حال عدم دفع الرسوم المرورية المفروضة عليك بحلول موعد استحقاقها، يتعين عليك دفع رسوم تأخير بمبلغ 5 دوالرات. في حال عدم دفع الرسوم المرورية المفروضة عليك 

خالل 80 يوما، سيصلك إشعار بعقوبة مدنية بمبلغ 40 دوالرعلى كل رسم مروري غير مدفوع. إذا لم يحل مالك المركبة المشكلة التي أدت إلى فرض العقوبة المدنية خالل 20 يوما، 
فقد تعلق إدارة التراخيص تسجيل المركبة.

توفر الوزارة WSDOT برنامجا إلسقاط رسوم وعقوبات التأخير لمرة واحدة شريطة أن تدفع الرسوم المرورية األصلية. للحصول على مزيد من المعلومات عن البرنامج، يرجى 
االتصال بخدمة العمالء على الرقم 1-866-936-8246.
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هل لديك أي أسئلة عن فرض الرسوم المرورية؟
.MyGoodToGo.com هل تحتاج إلى مساعدة في فتح حساب أو دفع فاتورة؟ لفتح حساب أو دفع فاتورة، تفضل بزيارة موقعنا اإللكتروني

إذا كنت بحاجة إلى الدعم بلغة مختلفة؛ يرجى االتصال بخدمة العمالء على الرقم 8246-936-866-1، وسيوصلك أحد ممثلينا -بناء على طلبك- بمترجمين يتحدثون أكثر من 250 
لغة.
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http://MyGoodToGo.com



