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مقدمة
استتتنا إ إق قرار مجلا الوزراء ا الرقم ( )403والتاريخ 1440/7/12ــه ،القاضتتب بتوه ـهي ة
االتصتتاالت وتقنية املعلومات االختصتتاصتتات التنريمية والرقابية لقطا البريد ،وإشتتار إق
األمر الس تتامب الكريم ا الرقم ( )45942والتاريخ 1441/6/27ــه ،القاض تتب باملوافقة علل آلية
منع التجوّل يف ظتتل اإلجراءات االحترازيتتة ملكتتافحتتة فتتايروس "كورونتتا" ،وإشت ت ت تتار إق األمر
الس تتامب الكريم ا الرقم ( )46302والتاريخ 1441/8/1ـه ،القاض تتب باس تتت ناء ممارس تتة بعض
األنشتتطة من منع التجّول ،ولهدف تنريم عملية اصتتدار التصتتاريح ملنا يب التوصتتيل ملقدمب
خدمة التوصيل عبر املنصات اإللكترونية؛ أعدّت ـهي ة االتصاالت وتقنية املعلومات -بصفتها
الجهة املس تتؤولة عن تنريم نش تتا مقدمب خدمة التوص تتيل عبر املنص تتات اإللكترونية -ـهذه
الوثيقة بهدف منع تفشب فايروس "كورونا" .باإلضافة إق وضع إجراءات ومتطلبات اصدار
التص ت ت تتريح بطريقة آلية أثناء فتر منع التجول ،ويلتزم مقدم الخدمة باالمت ال لألحكام
الوار ما لم تقرر الهي ة غير لك.
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أوالً :تعريفات
تحمل املص ت ت تتطلحات الوار يف ـهذه الوثيقة املعانب التب ور ت بها يف أنرمة الهي ة بما يف
لك التوجيهات والتعليمات والضت تتوابط الصت تتا ر عنها ،وما لم يقتض الست تتياق غير لك؛
فإن املصطلحات التالية تحمل املعانب املحد لكلٍ منها:
 -1الهي ة :ـهي ة االتصاالت وتقنية املعلومات.
 -2ـهي ة البيانات :الهي ة السعو ية للبيانات والذكاء االصطناعب.
 -3منرومة (توكلنا) :املنرومة املعدّ من ـهي ة البيانات وتشمل تطبيق (توكلنا) واألنرمة
املرتبطة به.
 -4مقدّم الخدمة :مقدّم خدمة التوصيل عبر املنصات اإللكترونية املسجّل لدى الهي ة.
 -5املنصّة االلكترونية ملقدم الخدمة :موقع مقدم الخدمة االلكترونب أو التطبيق
اإللكترونب الذا يقوم من خالله بتقديم خدماته للمستفيد.
 -6منصة الهي ة لتطبيقات التوصيل :املنصة املعتمد من الهي ة واملرتبطة بمنرومة
(توكلنا) ومقدّم الخدمة.
 -7التصريح :املوافقة الصا ر من منصة تطبيقات التوصيل ملمارسة نشا التوصيل ملندوب
التوصيل التابع ملقدم الخدمة أثناء فتر منع التجوّل.
 -8طلب التصريح :طلب املوافقة الوار إق منصة الهي ة لتطبيقات التوصيل من مقدم
الخدمة.
 -9مندوب التوصيل املسجّل :مندوب التوصيل ملقدم الخدمة الذا يتم قبول تسجيله يف
منصة الهي ة لتطبيقات التوصيل ،والذا قام بتنفيذ طلب أو أك ر خالل آخر ( )30يوم
من عملية التسجيل.
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 -10مندوب التوصيل النشط :ـهو مندوب التوصيل املسجل الذا قام بقبول طلب توصيل أو
تسليمه خالل آخر ساعة.
 -11مندوب التوصيل غير النشط :ـهو مندوب التوصيل املسجل الذا لم يقم بتوصيل طلب
أو تسليمه خالل آخر ساعة.
 -12املستفيد :من يقوم باستخدام املنصة اإللكترونية لالستفا من طلب خدمات التوصيل
عبر املنصة اإللكترونية.
 -13األنشطة املست نا  :ـهب األنشطة التب يتم است ناؤـها خالل فتر منع التجوّل بموجب
التوجيهات الصا ر بحيث يمكن تقديم خدمة التوصيل منها عبر منصات التوصيل
اإللكترونية وفقًا لضوابط عملها وما يصدر من الهي ة بشأنها؛ وتشمل :مراكز التموين
(وتتضمن :التموينات والسوبرماركت ومحالت بيع الخضار والدواجن واللحوم
واملخابز) ،واملطاعم (وتتضمن :املطاعم السريعة واملقاـهب) ،والصيدليات (وتتضمن:
مراكز بيع االحتياجات الدوائية والصحية).

ثانيًا :نطاق الوثيقة
تطبّق أحكام ـهذه الوثيقة علل مقدمب خدمات التوصيل عبر املنصات اإللكترونية املسجلني
لدى الهي ة؛ لغرض تقديم خدمة توصتتيل الطلبات من األنشتتطة املستتت نا فقط خالل فتر
مكافحة فايروس "كورونا" ،وال يحق ألا جهة أخرى غير مسجلة لدى الهي ة الحصول علل
التص ت ت تتريح أو طلب الحص ت ت تتول عليه ،ويمكن التعرّف علل مقدمب خدمات التوص ت ت تتيل عبر

املنصات اإللكترونية املسجلني لدى الهي ة من خالل الرابطwww.citc.gov.sa/list :
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ثال ًا :الهدف من الوثيقة
تهدف ـهذه الوثيقة إق تنريم نشت ت تتا مقدمب خدمة التوصت ت تتيل عبر املنصت ت تتات اإللكترونية
خالل فتر مكافحة فايروس "كورونا" ،باإلضت ت تتافة إق وضت ت تتع إجراءات ومتطلبات تست ت تتجيل
منا يب التوصت تتيل ،واصت تتدار التصت تتريح لهم بطريقة آلية أثناء فتر منع التجول ،وبما يمنع
إساء استخدامه من قبل مقدم الخدمة أو املنا يب التابعني له.

رابعًا :أحكام عامة
 -1يلتزم مقدم الخدمة بأنرمة الهي ة ،واألنرمة والتعليمات ات العالقة التب تصتت ت تتدرـها
الجهات املختصة.
 -2ينحصتتر نشتتا منصتتة التوصتتيل اإللكترونية خالل فتر مكافحة فايروس "كورونا" علل
توص تتيل الطلبات من األنش تتطة املس تتت نا فقط كما ور ت يف ـهذه الوثيقة وما قدر تقرره
الهي ة الحقًا .ويحرر علل مقدم الخدمة توصيل طلبات متعلقة بأنشطة أخرى.
 -3يلتزم مقدم الخدمة  -ون إخالل بأا ضوابط أخرى تحكم نشاطه -بعدم قبول و /أو تنفيذ
أا طلب توصيل ألنشطة غير مست نا .
 -4يجب علل مقدم الخدمة أن يقوم بإصتت تتدار بطاقة إلكترونية خاصتت تتة بمندوب التوصتت تتيل
تحدث باستمرار ،وتحتوا علل البيانات التالية:
 اسم مقدم الخدمة

 صور شخصية حدي ة للمندوب

 تاريخ تسجيله لدى مقدم خدمة توصيل الطلبات عبر املنصات اإللكترونية
 حالة التسجيل ملندوب التوصيل

 حالة املندوب (مندوب نشط/او مندوب غير نشط)
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 -5يلتزم مقدم الخدمة بالتقيد بضتتتوابط وإجراءات تستتتجيل مندوب التوصتتتيل وفق امللحق
رقم ( )1من ـهذه الوثيقة.
 -6يجب علل مقدم خدمة توصت تتيل الطلبات عبر املنصت تتات اإللكترونية املست تتجل لدى الهي ة
االلتزام بالضوابط والتعليمات الصحية التالية بشكل مستمر عند تقديم الخدمة وإلزام
مندوبيه بالتقيد بها:
 لبا الكمامات والقفازات من قبل مندوبيه وتغييرـها باستمرار ،والتخلص منها
بشكل سليم أثناء تقديم الخدمة.
 أن تكون األ وات املستخدمة يف عملية التوصيل معقمة ،وأن يتم تعقيم اليدين
باستمرار قبل وبعد تسليم الطلبات.
 تعطيل خيار الدفع النقدا علل جميع خدمات التوصيل واالكتفاء بخيارات
الدفع اإللكترونية يف جميع مدن ومحافرات اململكة ،ويست نل من لك املراكز
من ف ة (أ) و (ب) ون سواـهما.
 التوقف عن مباشر املندوب أعمال التوصيل يف حالة ظهور أا أعراض مرضية عليه.
 أن يكون محتوى طلبات التوصيل مغلقة بإحكام قبل استالمها وتسليمها.
 عدم املصافحة ،وتسليم الطلبات علل بُعد مترين.
 -7يلتزم املدير /املدراء املقيدين يف الست ت تتجل التجارا أو املست ت تتؤول األول لدى مقدم الخدمة؛
باإلقرارات والتعهدات املعتمد املبلغة.
 -8يجب االلتزام بالربط اإللكترونب بمنصة الهي ة لتطبيقات التوصيل وفق اآللية
واملواصفات املحد يف الوثيقة ات العالقة بهذا الشأن ،ويعد استخدام املنصة قبول والتزام
للشرو واألحكام الخاصة بها.
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 -9تعتبر املد الوار يف ـهذه الوثيقة مبدئية لقياس األ اء واملالئمة ،وس ت ت تتتعمل الهي ة علل
مراجعتها وتعديلها وفق تقديرـها املطلق ،وبما يحقق الهدف من ـهذه الوثيقة.
 -10يقع عبء تبليغ أحكام ـهذه الوثيقة ملنا يب التوص ت ت تتيل علل مقدم الخدمة الذا قام
بتس ت ت تتجيلهم ،ويلتزم مقدم الخدمة بتبليغ الهي ة والجهات املختص ت ت تتة عن أا مخالفات
ترتكب حسب االختصاص ،واتخا اإلجراءات الالزمة للحد من ـهذه املخالفات.
 -11تس تترا أحكام ـهذه الوثيقة من تاريخ ص تتدورـها وحتل إش تتعار آخر ،وتخض تتع للتعديل وفق
تقدير الهي ة مع مراعا التنسيق مع الجهات املختصة.

خامسًا :آلية إصدار التصاريح
يتم إصدار التصاريح لفتر منع التجوّل وفق الضوابط وآليات إصدار التصاريح املوضحة
يف امللحق رقم ( ،)2ويجوز للهي ة إجراء التعديل عليها إ ا رأت مالءمة لك.

سا سًا :االلتزام
يلتزم مقدم الخدمة بوض ت ت تتع أحكام ـهذه الوثيقة موض ت ت تتع التنفيذ ،ويعد عدم االلتزام بها
اخالالً منه بأحكام التست تتجيل لدى الهي ة ،وللهي ة اتخا ما تراه مناست تتبًا بحق من لم يلتزم
بها ،ويشمل لك:
 -1تعليق إصدار التصاريح للطلبات الوار من مقدم الخدمة.
 -2اتخا أا إجراءات أخرى وفق املا الس ت ت تتا س ت ت تتة (االلتزام) من وثيقة تنريمات تقديم
خدمة التوصيل عبر املنصات االلكترونية.
 -3اإلحالة للجهات املختصة لتطبيق أنرمتها ات العالقة بحق مقدم الخدمة املخالف.
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ملحق ()1
(ضوابط وإجراءات تسجيل مندوب التوصيل)
أوالً :ضوابط تسجيل مندوب التوصيل
 -1منع تسجيل أا مندوب توصيل جديد غير سعو ا ،واالقتصار علل تسجيل مندوبب
التوصيل السعو يني فقط ،ويست نل من لك عند تعاقد مقدم الخدمة مع إحدى
شركات /مؤسسات القطا الخاص لتوفير املوار البشرية الالزمة بعد تقديم موافقة من
الجهة املشرفة علل النشا لتسجيل غير السعو يني.
 -2يقتصر قيد طلب تسجيل مندوب التوصيل من قبل الشخص املفوّض من مقدم الخدمة.
 -3يلتزم مقدم الخدمة بتعليق تسجيل مندوب التوصيل ملد يوم واحد يف حال رفضه لطلب
توصيل ألك ر من ( )3مرات يف اليوم الواحد.
 -4يلتزم مقدم الخدمة بتعليق تسجيل مندوب التوصيل ملد أسبو يف حال تنفيذ أقل من
( )15طلب خالل آخر ( )7سبعة أيام يف جميع مدن ومحافرات اململكة؛ ويست نل من لك
املراكز من ف ة (أ) و (ب).

 -5يلتزم مقدم الخدمة بإلغاء تس ت تتجيل املنا يب الذين أكملوا ( )30يوم تقويمب ون تنفيذ
طلب واحد علل األقل.
 -6يلتزم مقدم الخدمة بتحديث أعدا املنا يب املسجلني بنرام الهي ة بشكل يومب.

ثانيًا :اجراءات تسجيل وتعليق وإلغاء مندوب التوصيل

 -1يقوم مقدم الخدمة برفع طلب (تسجيل /تعليق إلغاء) مندوب التوصيل من خالل منصة
الهي ة لتطبيقات التوصيل.
 -2تقوم الهي ة بالتحقق من صحة بيانات الطلب املرفو من مقدم الخدمة واشعاره بنتيجة
الطلب.
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ملحق ()2
(ضوابط واجراءات إصدار التصاريح)
أوالً :ضوابط إصدار التصاريح من منصة الهي ة لتطبيقات التوصيل
 -1يلتزم مقدم الخدمة بإ خال تصنيف املتجر وفق تعليمات الهي ة.
 -2التبليغ املباش تتر للهي ة بش تتكل رس تتمب عن أا ممارستتتات مخالفة تتم من قبل املنا يب
لغرض الحصتتول علل تصتتريح من الهي ة ،م ل التوصتتيل ملكان معني بشتتكل متكرر من
نفا املندوب.
 -3ال يتم قبول طلب التوصيل وإنشاء تصريح ملندوب التوصيل يف منصة الهي ة لتطبيقات
التوصيل عند تأخر إ راج الطلب فيها عن ( )15قيقة.
 -4عند تغيير مندوب التوصيل لطلب التوصيل الذا تم قبوله يف نرام الهي ة يتم التاه:
أ-

إلغاء التصريح املمنوح للمندوب السابق ،وإنشاء تصريح آخر له للعو للمنزل
حسب املد املحد يف الجدول رقم (.)1

ب-

إنشاء تصريح جديد للمندوب الجديد حسب املد املحد يف الجدول رقم (.)1

 -5بعد تسليم الطلب للمستفيد خالل مد التصريح الصا ر لتوصيل الطلب ،يتم إنشاء
تصريح آخر ملندوب التوصيل لغرض العو للمنزل حسب املد املحد يف الجدول رقم
(.)1
 -6عند إلغاء طلب مقبول ألا سبب كان خالل مد التصريح الصا ر لتوصيل الطلب،
يتم إلغاء التصريح الصا ر ملندوب التوصيل وإنشاء تصريح جديد له للعو للمنزل
للمد املحد يف الجدول رقم (.)1
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ثانيًا :اجراءات إصدار التصاريح من منصة الهي ة لتطبيقات التوصيل
تنرّم الهي ة آلية إصدار التصريح ملندوب التوصيل ،وفقًا لآلتب:
أ) التصريح لطلب ناجح
عند إنشاء طلب توصيل جديد يتم اإلجراء بشكل آه وفق الخطوات التالية:
 -1منصة التوصيل الخاصة بمقدم الخدمة :تقوم منصة التوصيل بإرسال طلب ملنصة
الهي ة لتطبيقات التوصيل ويحوا معلومات الطلب.
 -2منصة الهي ة لتطبيقات التوصيل :يتم قبول الطلب والر علل منصة التوصيل
الخاصة بمقدم الخدمة بنجاح عملية تسجيل الطلب.
 -3منصة التوصيل الخاصة بمقدم الخدمة :تقوم بتحديث حالة الطلب بالقبول ملنصة
الهي ة لتطبيقات التوصيل بالهي ة شامالً معلومات قبول الطلب.
 -4منصة الهي ة لتطبيقات التوصيل :يتم قبول تحديث الطلب والر علل منصة
التوصيل الخاصة بمقدم الخدمة بنجاح عملية تحديث الطلب.
 -5منصة التوصيل الخاصة بمقدم الخدمة :تقوم بتعيني مندوب التوصيل علل الطلب
وإرسال بيانات مندوب التوصيل املسجل (رقم الهوية) ومعلومات أخرى ملنصة الهي ة
لتطبيقات التوصيل.
 -6منصة الهي ة لتطبيقات التوصيل :تقوم بقبول طلب تعيني مندوب التوصيل والر علل
منصة التوصيل الخاصة بمقدم الخدمة بنجاح العملية.
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 -7منصة الهي ة لتطبيقات التوصيل :تقوم املنصة بإصدار التصريح لرقم ـهوية املندوب
املسجل من خالل منصة توكلنا لغرض التوصيل حسب املد املحد يف الجدول رقم
(.)1
 -8منصة التوصيل الخاصة بمقدم الخدمة :تقوم بتحديث حالة الطلب بالتسليم وإرسال
بيانات التسليم ملنصة الهي ة لتطبيقات التوصيل.
 -9منصة الهي ة لتطبيقات التوصيل :تقوم بقبول تحديث الطلب والر علل منصة
التوصيل الخاصة بمقدم الخدمة بنجاح عملية تحديث الطلب.
 -10منصة الهي ة لتطبيقات التوصيل :تقوم املنصة بإلغاء التصريح لرقم ـهوية مندوب
التوصيل املعيّن علل الطلب من خالل منصة توكلنا.
 -11منصة الهي ة لتطبيقات التوصيل :تقوم املنصة بإصدار التصريح لرقم ـهوية املندوب
املعيّن علل الطلب من خالل منصة توكلنا لغرض العو للمنزل حسب املد املحد
يف الجدول رقم (.)1
ب) التصريح لطلب ملغب
 -1يتم اتّبا الخطوات من ( )7-1من الفقر (أ) ( -التصريح لطلب ناجح).
 -2منصة التوصيل الخاصة بمقدم الخدمة :تقوم بتحديث حالة الطلب باإللغاء وترسل
بيانات اإللغاء ملنصة الهي ة لتطبيقات التوصيل.
 -3منصة الهي ة لتطبيقات التوصيل :يتم قبول إلغاء الطلب والر علل منصة التوصيل
الخاصة بمقدم الخدمة بنجاح عملية إلغاء الطلب.
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 -4منصة الهي ة لتطبيقات التوصيل :تقوم بإلغاء التصريح لرقم ـهوية مندوب التوصيل
املعيّن علل الطلب من خالل منصة توكلنا ،وإصدار تصريح جديد له لغرض العو
للمنزل حسب املد املحد يف الجدول رقم ( )1واحد من خالل منصة توكلنا.
ج) التصريح لطلب مع تعديل مندوب التوصيل
 -1يتم أتبا الخطوات من  7-1من الفقر (أ) ( -التصريح لطلب ناجح).
 -2منصة التوصيل الخاصة بمقدم الخدمة :تقوم بتحديث حالة الطلب بتغيير مندوب
التوصيل وإرسال بيانات مندوب التوصيل الجديد ملنصة الهي ة لتطبيقات التوصيل.
 -3منصة الهي ة لتطبيقات التوصيل :يتم قبول تغيير مندوب التوصيل والر علل منصة
التوصيل الخاصة بمقدم الخدمة بنجاح عملية تغيير مندوب التوصيل.
 -4منصة الهي ة لتطبيقات التوصيل بالهي ة :تقوم باآلتب:
أ -إلغاء التصريح لرقم ـهوية مندوب التوصيل القديم من خالل منصة توكلنا.
ب -إصدار تصريح لرقم ـهوية مندوب التوصيل القديم من خالل منصة توكلنا لغرض
العو للمنزل حسب املد املحد يف الجدول رقم (.)1
ت -إصدار تصريح لرقم ـهوية مندوب التوصيل الجديد من خالل منصة توكلنا
لغرض التوصيل حسب املد املحد يف الجدول رقم (.)1
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جدول  : 1املدد املحددة لتصاريح املناديب

#

اإلجراء

مد التصريح

1

توصيل طلب

ساعتني

2

العو إق املنزل

ساعة ( )1واحد
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نما ج توضيحية آلليات إصدار التصاريح من منصة تطبيقات التوصيل
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 15من 15

