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الميزات

ما هو برنامج التعاونية درايف؟
التعاونيــة درايــف هــو برنامــج حصــري يمنحــك فرصــة الحصــول علــى مكافــأة أســبوعية وخصــم عنــد تجديد وثيقتــك بناء على ســلوك قيادتك
للســيارة مــن خــال كســب نقــاط التعاونيــة درايــف .بمجــرد إعــداد جهــاز اإلستشــعار وتثبيتــه فــي ســيارتك ،ســيجمع تطبيــق التعاونيــة درايــف
بيانــات القيــادة الخاصــة بــك ،بمــا فــي ذلــك التســارع ،والمكابــح ،واالنعطــاف ،والســرعة ،واســتخدام الهاتــف المحمول.

عائد كبير على القسط المدفوع

مكافآت أسبوعية

سلوك قيادة أفضل

متابعة أسطولك

بمجــرد انضمامــك إلــى التعاونيــة درايــف ،يصبــح الحصــول علــى مكافآتــك أمـ ًرا ســه ً
ال .كلمــا ربحــت المزيــد
مــن النقــاط زادت مكافآتــك.
تقنية تنبيه االصطدام

*هذا البرنامج مخصص لحاملي وثائق التأمين الشامل.
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ابدأ رحلتك مع التعاونية درايف
قم بتحميل تطبيق التعاونية درايف وسجل دخولك عبر استخدام رقم الجوال المسجل لدينا.
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وفعل التعاونية درايف
سجل
ّ

ُقد سيارتك جيدًا

احصل على مكافآت
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ما هي البيانات التي تجمعها التعاونية؟

كيف ُيقاس سلوكي في القيادة؟
ـون بياناتــك للقيــادة مــن ســلوكيات التســارع ،والكبــح ،واالنعطاف،
يجمــع تطبيــق التعاونيــة درايــف بيانــات القيــادة ويحللهــا ،وتتكـ ّ
والســرعة ،واســتخدام الهاتــف المحمول.

نوع الطرق التي تسلكها

سرعة السائقين

تُقاس سلوكيات القيادة المختلفة على النحو التالي:
•التســارع والكبــح واالنعطــاف :ننظــر إلــى عــدد المــرات التــي تقــود فيهــا فــوق الحــد األقصــى للقــوة جــي (وهــي مكافــئ تســارع الجاذبيــة) للتســارع والكبــح
ـكل كبيـ ٍـر ،بينمــا تزيــد القيــادة فــوق هــذه الحــدود مــن المخاطــر.
واالنعطــاف .حيــث تُقلــل القيــادة تحــت هــذه الحــدود مــن خطــر التــورط فــي حـ ٍ
ـادث بشـ ٍ
•السرعة :نقيس مقدار الوقت الذي تقود خالله فوق حد السرعة.
•اســتخدام هاتفــك أثنــاء القيــادة :نتتبــع أيضــً اســتخدام الهاتــف المحمــول أثنــاء القيــادة ،ونقيــس الوقــت الــذي يتجنــب فيــه الســائقون اســتخدام الهواتــف
المحمولــة أثنــاء القيــادة .إذ ســيحدد التطبيــق مــا إذا كنــت تســتخدم الهاتــف عبــر بيانــات أجهــزة االستشــعار المختلفــة ،وال يشــمل هــذا اســتخدام مجموعــة
األدوات الصوتيــة التــي ال تتطلــب اســتخدام اليديــن.
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التنبيه في حالة وقوع أي حادث

الفترة الزمنية التي تستخدم فيها السيارة
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كيف اكسب نقاط التعاونية درايف؟

كيف تمنح النقاط لرحالتي؟

ُقد جيدًا للمحافظة على رصيد نقاط القيادة األسبوعي عبر:

ّ
لكل رحلة.
تُمنح النقاط للرحالت عبر قياس كمية األحداث التي تقع
تمنح نقاط ّ
ٌ
مرتبطة بالتصنيف بعدد النجوم لكل رحلة ،والتي يمكنك استعراضها في تطبيق درايف.
نقطة ،وهي
رحلة من أصل 100
كل
ٍ
ٍ

التسارع بسالسة

الكبح بسالسة

االنعطاف بسالسة

القيادة ضمن حدود السرعة

عدم استخدام هاتفك المحمول

التصنيف بعدد النجوم

نقاط الرحلة

0.5

 19 - 1نقطة

1

 29 - 20نقطة

1.5

 39 - 30نقطة

2

 49 - 40نقطة

2.5

 59 - 50نقطة

3

 69 - 60نقطة

3.5

 79 - 70نقطة

4

 89 - 80نقطة

4.5

 99 - 90نقطة

5

 100نقطة

يتأثر التصنيف بعدد النجوم الممنوحة لكل رحلـة بناء على سلوك القيادة.
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ٍّ
لكل من مدير األسطول والسائق؟
ماهي المنافع اإلضافية

نقاط التعاونية درايف

نتائج القيادة األسبوعية  -من 100
نقاط السلوك من 100
التسارع
المكابح
اإلنعطاف
السرعة
استخدام الجوال

النقاط السنوية
5,100

نقاط إضافية شهرية  -من 75

النقاط السنوية
900

فيديوهات سلوكيات القيادة
استبيان التعاونية درايف

السائق

مدير األسطول
•تخفيض مطالبات األسطول وبالتالي أقساط التجديد

•النقاط األسبوعية

•متابعة أسطولك

•المساعدة على تحسين سلوك القيادة

•ربط جهاز المستشعر للمركبة

•المكآفات النشطة (األسبوعية)

•خدمة تنبية اإلرتطام

•الملف الشخصي في التطبيق

•إضافة السائقين

•ربط جهاز المستشعر للمركبة
•خدمة تنبية اإلرتطام
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15 SAR balance from
Hungerstation

مكافأت التعاونية درايف
FREE car wash at PETROMIN

ﺳﻴﺤﺼﻞ اﻟﺴﺎﺋﻖ ﻋﻠﻰ وﻗﻮد ﻣﺠﺎﻧﻲ
ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺎت اﻟﺪرﻳﺲ

ُﻗﺪ ﺳﻴﺎرﺗﻚ ﺟﻴﺪ

ﻣﻜﺎﻓﺂت
أﺳﺒﻮﻋﻴﺔ

ﺳﻴﺴﺘﻤﺘﻊ اﻟﺴﺎﺋﻖ ﺑﺮﺻﻴﺪ
 15رﻳﺎﻻً ﻣﻦ
ﻫﻨﻘﺮﺳﺘﻴﺸﻦ

ﻏﺴﻴﻞ ﻣﺠﺎﻧﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎرة ﻓﻲ ﺑﺘﺮوﻣﻴﻦ
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فئة التعاونية درايف الخاصة بك

فئة التعاونية درايف الخاصة بك

البداية

يمكنــك كســب مــا يصــل إلــى  100نقطــة درايــف فــي اإلســبوع باإلضافــة إلــى

برونزي

 2,999 - 0نقطة
سيبدأ جميع األعضاء من المستوى البرونزي

 75نقطــة شــهرية مــن خــال القيــادة الجيــدة ،وتحســين ســلوكك فــي القيادة،
والمعرفــة والوعــي ،والتأكــد مــن أن مركباتــك آمنــة للقيــادة.

فضي
Bronze

 3,999 - 3,000نقطة

ـاء علــى
فــي نهايــة كل شــهر ،ســوف تتلقــى إشــعارًا بفئــة التعاونيــة درايــف بنـ ً

ذهبي

 4,999 - 4,000نقطة

نقــاط القيــادة الخاصــة بــك .كلمــا ربحــت المزيــد مــن نقــاط القيــادة ،زادت حالــة
التعاونيــة لديــك وزادت المكافــآت والخصومــات التــي تحصــل عليهــا.
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بالتيني

 6,000 - 5,000نقطة
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Making rewards possible

شركاء النجاح

With Tawuniya Drive, you can access a range of services and reward partners to reward you for being a better driver.

. يمكنك الوصول إلى مجموعة من شركاء الخدمة والمكافآت لكونك سائقً ا أفضل، مع التعاونية درايف

Meet our partners:

20

:تعرف على شركائنا
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Your Tawuniya Drive status

You can earn up to 100 drive points per week in addition to 75

Your Tawuniya Drive status

Start

points per month by driving well, improving your driving behaviour,
knowledge and awareness, and by making sure your vehicles are safe

Bronze

0 - 2,999 points

All members will start at Bronze

to drive.
Bronze
Silver

3,000 - 3,999 points

Gold

4,000 - 4,999 points

Platinum

5,000 - 6,000 points

At the end of each month, you will receive a Tawuniya Drive status
notification based on your Drive points. The more Drive points you
earn, the higher your Tawuniya Drive status and the more discount
you will qualify for at your next policy renewal.
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Rewards

The driver will get FREE
fuel in ALDREES Stations

Drive Well

Weekly
Rewards

The driver will enjoy a
15 SAR balance from
Hungerstation

FREE car wash at PETROMIN
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What are the additional benefits for both the fleet
manager and the driver?

Tawuniya Drive points

Weekly Driving Scores - out of 100

Behaviour Score - Out of 100
Acceleration
Braking
Cornering
Speeding
Mobile Usage

Annual Points
5,100

Monthly Additional points - out of 75

Annual Points
900

Online Video Assessment
Online Questionnaire

Fleet Manager

Driver

•	 Reducing fleet claims and hence renewal premium

•	 Driver score

•	 Monitor your fleet

•	 Improve driving behavior

•	 Linking vehicle sensors

•	 Drive rewards

•	 Impact Alert service

•	 Profile in App

•	 Add drivers

•	 Linking vehicle sensors
•	 Impact Alert service
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How do I earn points for my Behaviour Score?

How do my trips get scored?

Drive well to maintain your weekly Drive points balance by:

Trips are scored by measuring the amount of events that occur per trip.
Each trip is scored out of 100 points, which correlates to your star rating per trip, which you can view in the Drive app.

Accelerating smoothly

Cornering smoothly

Braking smoothly

Driving within the speed limit

Not using your mobile phone

Star rating

Trip points

0.5

1 – 19 points

1

20 – 29 points

1.5

30 – 39 points

2

40 – 49 points

2.5

50 – 59 points

3

60 – 69 points

3.5

70 – 79 points

4

80 – 89 points

4.5

90 – 99 points

5

100 points

Star ratings will be deducted based on the type and severity of a driving event.
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القيادة؟
كيف ُيقاس سلوكي في
How do you measure my driving
behaviour?

What Data Is Collected by Tawuniya Drive?

The Tawuniya Drive app collects and analyses driving data. Your driving data is made up of your acceleration,
braking, cornering, speeding and mobile phone use behaviours.

What type of roads is the driver travelling in.

The drivers speed.

The drivers braking behaviour.

Force of impact if any accident occurs.

The various driving behaviours are measured as follows:
• Accelerating, braking and cornering: We look at the number of times you drive above the g-force limits for acceleration, braking and
cornering. These limits are determined by analysing driving behaviour with accident data. Driving below the limits significantly reduces the risk
of being involved in an accident, while driving above these limits increases the risk.
• Speeding: We measure the amount of time you drive above the speed limit.
• Using your phone while driving: We also track mobile phone use while driving. We measure the time drivers avoid using mobile phones while
driving. The app will determine phone use using various sensor data. This does not include using a hands-free voice kit.

The period of time the car is used
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Get Started with Tawuniya Drive
Download the Tawuniya Drive application and log in using the mobile number registered with us.
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Sign-up and activate Tawuniya Drive

Drive well

Get Rewards
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What is Tawuniya Drive?

Features

Tawuniya Drive is a new driver behavior program that gives you the opportunity to get weekly rewards and policy renewal
discounts by earning points based on your driving habits. Once you set up the sensor and install it at your car, the Drive app
will collect your driving data, including acceleration, braking, cornering, speeding, and mobile phone use, in addition to other

Value for Money

Weekly Reward & Discounts

Improved driving behavior

Monitor your fleet

factors that affect driving behavior, such as driving late and the distance travelled.

Once you have joined Tawuniya Drive, getting your rewards is easy. The more points you earn
the greater your rewards.

Impact Alert Technology

* This program is intended for Al-Shamel insurance policyholders.
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