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ــه، القاضتتب بتوه ـهي ة 12/7/1440( والتاريخ 403استتتنا إ إق قرار مجلا الوزراء  ا الرقم )

االتصتتتاالت وتقنية املعلومات االختصتتتاصتتتات التنريمية والرقابية لقطا  البريد، وإشتتتار  إق 
ــه، القاضتتتب باملوافقة علل آلية 27/6/1441( والتاريخ 45942 ا الرقم ) الكريم األمر الستتتامب

وإشتتتتتتتتار  إق األمر  ،"كورونتتا"ملكتتافحتتة فتتايروس  االحترازيتتةل يف ظتتل اإلجراءات التجوّ منع
بعض  ممارستتتة القاضتتتب باستتتت ناء ـه،1/8/1441( والتاريخ 46302الستتتامب الكريم  ا الرقم )
ملقدمب يب التوصتتيل  ملنا تصتتاريحال اصتتدارهدف تنريم عملية لواألنشتتطة من منع التجّول، 

بصفتها - ـهي ة االتصاالت وتقنية املعلوماتت ؛ أعدّعبر املنصات اإللكترونية خدمة التوصيل
 ـهذه -عبر املنصتتتات اإللكترونية مقدمب خدمة التوصتتتيلالجهة املستتتؤولة عن تنريم نشتتتا  

إجراءات ومتطلبات اصدار وضع باإلضافة إق  ."كورونا"بهدف منع تفشب فايروس  الوثيقة
لألحكام  باالمت الالخدمة  يلتزم مقدمأثناء فتر  منع التجول، و التصتتتتتتتريح بطريقة آلية

 ما لم تقرر الهي ة غير  لك.الوار   
 
 
 
 
 
 
 

  

 مقدمة
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بما يف  ت بها يف أنرمة الهي ةاملعانب التب ور املصتتتتتتتطلحات الوار   يف ـهذه الوثيقة  تحمل

ض الستتتتياق غير  لك؛ تق، وما لم ي لك التوجيهات والتعليمات والضتتتتوابط الصتتتتا ر  عنها
 منها: فإن املصطلحات التالية تحمل املعانب املحد   لكلٍ

 : ـهي ة االتصاالت وتقنية املعلومات.الهي ة -1
 .االصطناعبالهي ة السعو ية للبيانات والذكاء : ـهي ة البيانات -2
( واألنرمة توكلنالبيانات وتشمل تطبيق )اـهي ة املنرومة املعدّ  من  منرومة )توكلنا(: -3

 . بهاملرتبطة 
 لدى الهي ة. لاملسجّ م خدمة التوصيل عبر املنصات اإللكترونية: مقدّم الخدمةمقدّ  -4
 التطبيق أو مقدم الخدمة االلكترونب موقع: ة االلكترونية ملقدم الخدمةاملنصّ  -5

 .  للمستفيد خدماتهمن خالله بتقديم الذا يقوم  اإللكترونب
بمنرومة واملرتبطة هي ة المن  املعتمد : املنصة تطبيقات التوصيلل الهي ة منصة -6

 .الخدمة مومقدّ (توكلنا)
ندوب ملمارسة نشا  التوصيل ملالتوصيل تطبيقات منصة الصا ر  من  املوافقة :التصريح -7

  .أثناء فتر  منع التجوّل قدم الخدمةملالتابع توصيل ال
 من مقدمتطبيقات التوصيل الهي ة لمنصة : طلب املوافقة الوار  إق تصريحالطلب  -8

 .الخدمة
يف  الذا يتم قبول تسجيلهملقدم الخدمة  مندوب التوصيل: لمندوب التوصيل املسجّ  -9

( يوم 30والذا قام بتنفيذ طلب أو أك ر خالل آخر )، التوصيلتطبيقات الهي ة لمنصة 
 من عملية التسجيل. 

 أوالً: تعريفات
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املسجل الذا قام بقبول طلب توصيل أو التوصيل ـهو مندوب النشط:  مندوب التوصيل -10
 .خر ساعةآخالل  تسليمه

ـهو مندوب التوصيل املسجل الذا لم يقم بتوصيل طلب مندوب التوصيل غير النشط:  -11
 آخر ساعة. و تسليمه خاللأ

 التوصيل خدمات طلب من لالستفا   اإللكترونية املنصة باستخدام يقوم من :املستفيد  -12
 .اإللكترونية املنصة عبر

بموجب  لخالل فتر  منع التجوّـها ست ناؤايتم : ـهب األنشطة التب األنشطة املست نا  -13
التوصيل  منصات عبر تقديم خدمة التوصيل منهابحيث يمكن  الصا ر توجيهات ال

مراكز التموين  :وتشمل ؛وما يصدر من الهي ة بشأنها عملهاضوابط لوفقًا اإللكترونية 
ماركت ومحالت بيع الخضار والدواجن واللحوم التموينات والسوبروتتضمن: )

(، واملطاعم )وتتضمن: املطاعم السريعة واملقاـهب(، والصيدليات )وتتضمن: واملخابز
 الدوائية والصحية(.مراكز بيع االحتياجات 

 

 

 
ق أحكام ـهذه الوثيقة علل مقدمب خدمات التوصيل عبر املنصات اإللكترونية املسجلني تطبّ

 فقط خالل فتر  ؛ لغرض تقديم خدمة توصتتتيل الطلبات من األنشتتتطة املستتتت نا لدى الهي ة
وال يحق ألا جهة أخرى غير مسجلة لدى الهي ة الحصول علل  ،"كورونا"مكافحة فايروس 

مقدمب خدمات التوصتتتتتتتيل عبر ف علل ، ويمكن التعرّالتصتتتتتتتريح أو طلب الحصتتتتتتتول عليه
 www.citc.gov.sa/listاملسجلني لدى الهي ة من خالل الرابط: املنصات اإللكترونية 

 ثانيًا: نطاق الوثيقة 

http://www.citc.gov.sa/list
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عبر املنصتتتتتتات اإللكترونية  مقدمب خدمة التوصتتتتتتيلتنريم نشتتتتتتا  تهدف ـهذه الوثيقة إق 

 تستتتتتتجيلباإلضتتتتتتافة إق وضتتتتتتع إجراءات ومتطلبات  ،"كورونا"مكافحة فايروس خالل فتر  
بما يمنع و ،بطريقة آلية أثناء فتر  منع التجول لهم اصتتتتدار التصتتتتريحو ،منا يب التوصتتتتيل

 .املنا يب التابعني له وأإساء  استخدامه من قبل مقدم الخدمة 
 

 

 ات العالقة التب تصتتتتتتتتدرـها والتعليمات  ، واألنرمةأنرمة الهي ةبزم مقدم الخدمة تلي -1
 الجهات املختصة.

علل  خالل فتر  مكافحة فايروس "كورونا"ينحصتتر نشتتا  منصتتة التوصتتيل اإللكترونية  -2
كما ور ت يف ـهذه الوثيقة وما قدر تقرره  ألنشتتتطة املستتتت نا  فقطمن اتوصتتتيل الطلبات 

 ويحرر علل مقدم الخدمة توصيل طلبات متعلقة بأنشطة أخرى.. الهي ة الحقًا

تنفيذ و/ أو  قبول بعدم -نشاطهتحكم  أخرى ضوابط ون إخالل بأا -يلتزم مقدم الخدمة  -3
 ألنشطة غير مست نا . توصيل أا طلب

 بطاقة إلكترونية خاصتتتتتتة بمندوب التوصتتتتتتيلأن يقوم بإصتتتتتتدار مقدم الخدمة يجب علل  -4
 تحتوا علل البيانات التالية:و تحدث باستمرار،

 اسم مقدم الخدمة 
   للمندوبشخصية حدي ة صور 
 تاريخ تسجيله لدى مقدم خدمة توصيل الطلبات عبر املنصات اإللكترونية 
 ملندوب التوصيل حالة التسجيل 
 )حالة املندوب )مندوب نشط/او مندوب غير نشط 

  رابعًا: أحكام عامة

 ثال ًا: الهدف من الوثيقة 
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مللحق اوفق  ضتتتتوابط وإجراءات تستتتتجيل مندوب التوصتتتتيلبيلتزم مقدم الخدمة بالتقيد  -5
  .من ـهذه الوثيقة (1) رقم

يجب علل مقدم خدمة توصتتتتيل الطلبات عبر املنصتتتتات اإللكترونية املستتتتجل لدى الهي ة  -6
خدمة وإلزام والتعليمات الصحية التالية بشكل مستمر عند تقديم الااللتزام بالضوابط 

 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.
 واالكتفاء بخيارات  علل جميع خدمات التوصيل تعطيل خيار الدفع النقدا

 املراكز ويست نل من  لك، اإللكترونية يف جميع مدن ومحافرات اململكةالدفع 
 . ون سواـهمامن ف ة )أ( و )ب( 

  أعراض مرضية عليه.التوقف عن مباشر  املندوب أعمال التوصيل يف حالة ظهور أا 
 بإحكام قبل استالمها وتسليمها التوصيل مغلقة طلباتيكون محتوى  أن. 
 وتسليم الطلبات علل بُعد مترين.   ،املصافحة عدم 

املدراء املقيدين يف الستتتتتتجل التجارا أو املستتتتتتؤول األول لدى مقدم الخدمة؛  يلتزم املدير/ -7
 ة.  املبلغاملعتمد اتوالتعهد اتاإلقرارب

االلتزام بالربط اإللكترونب بمنصة الهي ة لتطبيقات التوصيل وفق اآللية يجب  -8
واملواصفات املحد   يف الوثيقة  ات العالقة بهذا الشأن، ويعد استخدام املنصة قبول والتزام 

 للشرو  واألحكام الخاصة بها.
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الهي ة علل تعتبر املد  الوار   يف ـهذه الوثيقة مبدئية لقياس األ اء واملالئمة، وستتتتتتتتعمل  -9
 من ـهذه الوثيقة. الهدفوبما يحقق املطلق، تقديرـها وفق مراجعتها وتعديلها 

يقع عبء تبليغ أحكام ـهذه الوثيقة ملنا يب التوصتتتتتتتيل علل مقدم الخدمة الذا قام  -10
الهي ة والجهات املختصتتتتتتتة عن أا مخالفات تبليغ ب مقدم الخدمةويلتزم بتستتتتتتتجيلهم، 

 اإلجراءات الالزمة للحد من ـهذه املخالفات.، واتخا  حسب االختصاص ترتكب
، وتخضتتتع للتعديل وفق حتل إشتتتعار آخروتستتترا أحكام ـهذه الوثيقة من تاريخ صتتتدورـها  -11

 .تقدير الهي ة مع مراعا  التنسيق مع الجهات املختصة
 

 ريح االتص إصدار : آليةخامسًا

املوضحة ريح التصا إصداروابط وآليات الضوفق  لفتر  منع التجوّلريح االتصإصدار  يتم
 . مة  لكعليها إ ا رأت مالء للهي ة إجراء التعديلويجوز ، (2رقم )يف امللحق 

 

 
 
 

يلتزم مقدم الخدمة بوضتتتتتتتع أحكام ـهذه الوثيقة موضتتتتتتتع التنفيذ، ويعد عدم االلتزام بها 
مناستتتتبًا بحق من لم يلتزم اخالالً منه بأحكام التستتتتجيل لدى الهي ة، وللهي ة اتخا  ما تراه 

 :بها، ويشمل  لك
 .خدمةالمقدم  للطلبات الوار   من ريحاتصالإصدار ق يتعل -1
من وثيقة تنريمات تقديم ( االلتزام)أا إجراءات أخرى وفق املا   الستتتتتتتا ستتتتتتتة اتخا   -2

  ة التوصيل عبر املنصات االلكترونية.خدم
  بحق مقدم الخدمة املخالف. اإلحالة للجهات املختصة لتطبيق أنرمتها  ات العالقة -3

االلتزام: سا سًا
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 (1ملحق )
 (مندوب التوصيل إجراءات تسجيلضوابط و)

 تسجيل مندوب التوصيل ضوابطأوالً: 
يل مندوبب منع تسجيل أا مندوب توصيل جديد غير سعو ا، واالقتصار علل تسج -1

إحدى تعاقد مقدم الخدمة مع  عند التوصيل السعو يني فقط، ويست نل من  لك
قديم موافقة من بعد ت القطا  الخاص لتوفير املوار  البشرية الالزمةمؤسسات  شركات/

 .سعو ينيال غيرالجهة املشرفة علل النشا  لتسجيل 
 قتصر قيد طلب تسجيل مندوب التوصيل من قبل الشخص املفوّض من مقدم الخدمة.ي -2
طلب ل هيف حال رفض واحد تعليق تسجيل مندوب التوصيل ملد  يومبمقدم الخدمة  يلتزم -3

 يف اليوم الواحد. ( مرات3توصيل ألك ر من )
يف حال تنفيذ أقل من  ملد  أسبو تعليق تسجيل مندوب التوصيل يلتزم مقدم الخدمة ب -4

يف جميع مدن ومحافرات اململكة؛ ويست نل من  لك  ( سبعة أيام7خر )آخالل ( طلب 15)
 .املراكز من ف ة )أ( و )ب(

 ون تنفيذ  تقويمب ( يوم30) أكملوااملنا يب الذين يلتزم مقدم الخدمة بإلغاء تستتتتتتجيل  -5
 طلب واحد علل األقل.

 .يومب بشكل الهي ة بنرام املسجلني املنا يب أعدا  بتحديث يلتزم مقدم الخدمة -6
 مندوب التوصيل لغاءإوتعليق و تسجيلثانيًا: اجراءات 

مندوب التوصيل من خالل منصة  لغاء(إ تعليق /تسجيل)يقوم مقدم الخدمة برفع طلب  -1
 الهي ة لتطبيقات التوصيل.

بنتيجة تقوم الهي ة بالتحقق من صحة بيانات الطلب املرفو  من مقدم الخدمة واشعاره  -2
 .الطلب
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 (2ملحق )

 (ريحاالتص إصدار واجراءات)ضوابط 

 لتطبيقات التوصيالهي ة ل منصةالتصاريح من  إصدار ضوابطأوالً: 

 . وفق تعليمات الهي ة بإ خال تصنيف املتجريلتزم مقدم الخدمة  -1
 املنا يب قبل من تتم مخالفة ممارستتتتات أا عن رستتتتمب بشتتتتكل للهي ة املباشتتتتر التبليغ -2

متكرر من بشتتكل من الهي ة، م ل التوصتتيل ملكان معني  تصتتريحالحصتتول علل  لغرض
 نفا املندوب.

تطبيقات الهي ة لمنصة يف  ملندوب التوصيلإنشاء تصريح و طلب التوصيلال يتم قبول  -3
 .ة قيق (15عن ) هافير إ راج الطلب عند تأخ التوصيل

 يتم التاه: هي ةالنرام يف  الذا تم قبوله التوصيل لطلب مندوب التوصيلعند تغيير  -4
وإنشاء تصريح آخر له للعو   للمنزل مندوب السابق، للإلغاء التصريح املمنوح  -أ

 (.1يف الجدول رقم )ملد  املحد   حسب ا
 (.1ملد  املحد   يف الجدول رقم )حسب االجديد  للمندوبتصريح جديد إنشاء  -ب

يتم إنشاء  خالل مد  التصريح الصا ر لتوصيل الطلب، للمستفيدبعد تسليم الطلب  -5
ملد  املحد   يف الجدول رقم حسب الغرض العو   للمنزل  التوصيل ملندوبتصريح آخر 

(1.) 
، خالل مد  التصريح الصا ر لتوصيل الطلب مقبول ألا سبب كانطلب عند إلغاء  -6

له للعو   للمنزل  جديدوإنشاء تصريح  التوصيل ملندوب الصا ريتم إلغاء التصريح 
 (.1للمد  املحد   يف الجدول رقم )
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 تطبيقات التوصيلل الهي ة منصة من التصاريح إصدار اجراءاتثانيًا: 

 :لآلتبملندوب التوصيل، وفقًا إصدار التصريح م الهي ة آلية تنرّ
 

 التصريح لطلب ناجحأ( 
 الخطوات التالية: وفقه آبشكل جراء جديد يتم اإل نشاء طلب توصيلإعند 

بإرسال طلب ملنصة منصة التوصيل قوم ت :مقدم الخدمةبالخاصة  التوصيل منصة -1
 تطبيقات التوصيل ويحوا معلومات الطلب.الهي ة ل

 التوصيلمنصة تطبيقات التوصيل: يتم قبول الطلب والر  علل الهي ة لمنصة  -2
 بنجاح عملية تسجيل الطلب. مقدم الخدمةبالخاصة 

 بتحديث حالة الطلب بالقبول ملنصة تقوم: مقدم الخدمةبالخاصة  التوصيلمنصة  -3
 معلومات قبول الطلب. شامالًتطبيقات التوصيل بالهي ة ل الهي ة

 منصةتطبيقات التوصيل: يتم قبول تحديث الطلب والر  علل الهي ة ل منصة -4
 بنجاح عملية تحديث الطلب.الخاصة بمقدم الخدمة  التوصيل

علل الطلب  مندوب التوصيلبتعيني  تقوم: مقدم الخدمةبالخاصة  التوصيلمنصة  -5
الهي ة ملنصة  ( ومعلومات أخرىهويةال)رقم املسجل  مندوب التوصيلإرسال بيانات و
 .تطبيقات التوصيلل

والر  علل  مندوب التوصيلتطبيقات التوصيل: تقوم بقبول طلب تعيني ل الهي ة منصة -6
 بنجاح العملية. مقدم الخدمةبالخاصة  التوصيل منصة
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ملندوب اصريح لرقم ـهوية الت إصداراملنصة ب تطبيقات التوصيل: تقومل الهي ة منصة -7
د  املحد   يف الجدول رقم حسب امللتوصيل امنصة توكلنا لغرض من خالل  املسجل

(1.) 
 لرساوإبتحديث حالة الطلب بالتسليم قوم ت: مقدم الخدمةبالخاصة  التوصيلمنصة  -8

 تطبيقات التوصيل.ل الهي ة بيانات التسليم ملنصة
 منصةقبول تحديث الطلب والر  علل ب تقومتطبيقات التوصيل: الهي ة لمنصة  -9

 بنجاح عملية تحديث الطلب. مقدم الخدمةبالخاصة  التوصيل
مندوب ـهوية التصريح لرقم  لغاءإبتطبيقات التوصيل: تقوم املنصة ل الهي ة منصة -10

 .منصة توكلنامن خالل  ن علل الطلبالتوصيل املعيّ 
ملندوب الرقم ـهوية صريح الت إصدارباملنصة  تطبيقات التوصيل: تقومل الهي ة منصة -11

ملد  املحد   حسب ا لللمنز العو  منصة توكلنا لغرض من خالل  املعيّن علل الطلب
 (.1يف الجدول رقم )

 

  ملغبالتصريح لطلب  (ب
 .(التصريح لطلب ناجح) -أ( من الفقر  )( 7-1) با  الخطوات منتّيتم ا -1
رسل تبتحديث حالة الطلب باإللغاء وقوم ت: مقدم الخدمةبالخاصة  التوصيل منصة -2

 تطبيقات التوصيل.ل الهي ة بيانات اإللغاء ملنصة
 التوصيلمنصة تطبيقات التوصيل: يتم قبول إلغاء الطلب والر  علل ل الهي ة منصة -3

 بنجاح عملية إلغاء الطلب.بمقدم الخدمة  الخاصة
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التوصيل ندوب ملغاء التصريح لرقم ـهوية إبتطبيقات التوصيل: تقوم الهي ة لمنصة  -4
 العو  رض ه لغلجديد تصريح صدار وإ ،منصة توكلنامن خالل  املعيّن علل الطلب

 .خالل منصة توكلنا من واحد ( 1د  املحد   يف الجدول رقم )حسب امل للمنزل
 

 مندوب التوصيلالتصريح لطلب مع تعديل ( ج

 .(التصريح لطلب ناجح) -أ( من الفقر  ) 7-1تبا  الخطوات من يتم أ -1
مندوب قوم بتحديث حالة الطلب بتغيير ت: مقدم الخدمةبالخاصة  التوصيل منصة -2

 تطبيقات التوصيل.الهي ة ل الجديد ملنصة مندوب التوصيلل بيانات ارسإو التوصيل
 منصةوالر  علل  مندوب التوصيلتطبيقات التوصيل: يتم قبول تغيير ل الهي ة منصة -3

 .مندوب التوصيلبنجاح عملية تغيير  مقدم الخدمةبالخاصة  التوصيل
 باآلتب: التوصيل بالهي ة: تقوم تطبيقاتل الهي ة منصة -4

 منصة توكلنا.من خالل  القديم مندوب التوصيللرقم ـهوية التصريح  ءإلغا -أ
لغرض  منصة توكلنامن خالل  القديم مندوب التوصيللرقم ـهوية تصريح  صدارإ -ب

 (.1ملد  املحد   يف الجدول رقم )احسب  للمنزل العو  
 منصة توكلنامن خالل الجديد  التوصيلمندوب لرقم ـهوية تصريح  صدارإ -ت

 (.1ملد  املحد   يف الجدول رقم )حسب ا لغرض التوصيل
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 دة لتصاريح املناديب: املدد املحد1جدول 

 مد  التصريح اإلجراء #

 ساعتني توصيل طلب 1

 ( واحد 1ساعة ) العو   إق املنزل 2
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التصاريح من منصة تطبيقات التوصيل إصدارليات آل توضيحية نما ج
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