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 جدول املحتويات:
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 5.......................................................................................................الوثيقة نطاق
 6...............................................................................................الوثيقة من الهدف
 6..........................................................................................................عامة أحكام
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ــه، القاضي بتويل ـهيئة 12/7/1440( والتاريخ 403استنادًا إىل قرار مجلس الوزراء ذي الرقم )

االتصااااالت وتقنية املعلومات االختصااااصاااات التنريمية والرقابية لقطا  البريد، وإشاااارة إىل 
ــه، القاضااي باملوافقة علآ آلية 27/6/1441( والتاريخ 45942ذي الرقم ) الكريم األمر السااامي

وإشاااااااااارة إىل األمر  ،"كورونااا"ملكااافحااة فيروس  االحترازيااةل يف ظاال اإلجراءات التجوّ منع
بعض  ممارساااة القاضاااي باساااتثناء ـه،1/8/1441( والتاريخ 46302الساااامي الكريم ذي الرقم )
ملقدمي يب التوصاايل دملنا تصاااريحال اصاادارهدف تنريم عملية لواألنشااطة من منع التجّول، 

بصفتها - ـهيئة االتصاالت وتقنية املعلوماتت ؛ أعدّعبر املنصات اإللكترونية خدمة التوصيل
 ـهذه -عبر املنصاااات اإللكترونية مقدمي خدمة التوصااايلالجهة املساااؤولة عن تنريم نشاااا  

إجراءات ومتطلبات اصادار وضاع باإلضاافة إىل  ."كورونا"بهدف منع تفشاي فيروس  الوثيقة
لألحكام  لتزامباالالخدمة  يلتزم مقدمأثناء فترة منع التجول، و التصاااااااريح بطريقة آلية

 ذلك. خالفما لم تقرر الهيئة الواردة 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقدمة
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بما يف  الهيئةت بها يف أنرمة املصاااااااطلحات الواردة يف ـهذه الوثيقة املعاني التي ورد تحمل

ض السااااياق ذير ذلك؛ تق، وما لم يذلك التوجيهات والتعليمات والضااااوابط الصااااادرة عنها
 منها: فإن املصطلحات التالية تحمل املعاني املحددة لكلٍ

 : ـهيئة االتصاالت وتقنية املعلومات.الهيئة -1
 .االصطناعيالهيئة السعودية للبيانات والذكاء : ـهيئة البيانات -2
( واألنرمة توكلنالبيانات وتشمل تطبيق )اـهيئة املنرومة املعدّة من  )توكلنا(:منرومة  -3

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

 .  للمستفيد خدماتهمن خالله بتقديم الذي يقوم  اإللكتروني
بمنرومة واملرتبطة هيئة المن  املعتمدة: املنصة تطبيقات التوصيلل الهيئة منصة -6

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

  .أثناء فترة منع التجوّل قدم الخدمةملالتابع توصيل ال
 من مقدمتطبيقات التوصيل الهيئة لمنصة : طلب املوافقة الوارد إىل تصريحالطلب  -8

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

( يوم 30والذي قام بتنفيذ طلب أو أكثر خالل آخر )، تطبيقات التوصيلالهيئة لمنصة 
 من عملية التسجيل. 

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

ـهو مندوب التوصيل املسجل الذي لم يقم بتوصيل طلب مندوب التوصيل ذير النشط:  -11
 ساعة.و تسليمه خالل آخر أ
 التوصيل خدمات طلب من لالستفادة اإللكترونية املنصة باستخدام يقوم من :املستفيد  -12

 .اإللكترونية املنصة عبر
 استثناؤـها يتم التي األنشطة ـهي: كورونا فيروس مكافحة فترة خالل املستثناة األنشطة -13

 تقديم يمكن بحيث الصادرة التوجيهات بموجب" كورونا" فيروس مكافحة فترة خالل
 ما وفق لالتجوّ منع فترة خارج اإللكترونية التوصيل منصات عبر منها التوصيل خدمة
 .الوثيقة ـهذه من( 3) رقم امللحق يف محدد ـهو

 فترة خالل استثناؤـها يتم التي األنشطة ـهي: التجول منع فترة خالل املستثناة األنشطة -14
 التوصيل منصات عبر منها التوصيل خدمة تقديم يمكن بحيث التجوّل منع

 .الوثيقة ـهذه من( 3) رقم امللحق يف محدد ـهو ما وفق اإللكترونية
 

 
التوصااايل عبر املنصاااات اإللكترونية املساااجل   ةق أحكام ـهذه الوثيقة علآ مقدمي خدمتطبّ

 فقط خالل فترة ؛ لغرض تقديم خدمة توصااايل الطلبات من األنشاااطة املساااتثناةلدى الهيئة
وال يحق ألي جهة أخرى ذير مسجلة لدى الهيئة الحصول علآ  ،"كورونا"مكافحة فيروس 

مقدمي خدمات التوصااااااايل عبر ف علآ ، ويمكن التعرّالتصاااااااريح أو طلب الحصاااااااول عليه
 www.citc.gov.sa/listاملسجل  لدى الهيئة من خالل الرابط: املنصات اإللكترونية 

 ثانيًا: نطاق الوثيقة 

http://www.citc.gov.sa/list
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عبر املنصااااااات اإللكترونية  مقدمي خدمة التوصاااااايلتنريم نشااااااا  تهدف ـهذه الوثيقة إىل 

 تساااااااجيلباإلضاااااااافة إىل وضاااااااع إجراءات ومتطلبات  ،"كورونا"مكافحة فيروس خالل فترة 
بما يمنع و ،بطريقة آلية أثناء فترة منع التجول لهم صاااادار التصااااريحإو ،مناديب التوصاااايل

 .املناديب التابع  له وأإساءة استخدامه من قبل مقدم الخدمة 
 

 

ذات العالقة التي تصاااااااادرـها والتعليمات  ، واألنرمةأنرمة الهيئةبزم مقدم الخدمة تلي -1
 الجهات املختصة.

 علآ" كورونا" فيروس مكافحة فترة خالل اإللكترونية التوصاايل منصااة نشااا  ينحصاار -2
 من( 3) رقم امللحق يف محدد ـهو ما وفق فقط املساااااتثناة األنشاااااطة من الطلبات توصااااايل
 .أخرى بأنشطة متعلقة طلبات توصيل الخدمة مقدم علآ ويحرر الوثيقة ـهذه

 تنفيذ أو /و قبول بعدم -نشاطه تحكم أخرى ضوابط بأي إخالل دون- الخدمة مقدم يلتزم -3
 ـهذه من( 3) رقم امللحق يف محدد ـهو ما وفق مستثناة ذير ألنشطة توصيل طلب أي

 .الوثيقة
 بطاقة إلكترونية خاصااااااة بمندوب التوصاااااايلأن يقوم بإصاااااادار مقدم الخدمة يجب علآ  -4

 تحتوي علآ البيانات التالية:و ث باستمرار،حدّتُ
 اسم مقدم الخدمة. 
  للمندوبشخصية حديثة صورة. 
 تاريخ تسجيله لدى مقدم خدمة توصيل الطلبات عبر املنصات اإللكترونية. 

  رابعًا: أحكام عامة

 ثالثًا: الهدف من الوثيقة 
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 ملندوب التوصيل حالة التسجيل. 
 /و مندوب ذير نشط(أحالة املندوب )مندوب نشط. 

مللحق اوفق  ضااااوابط وإجراءات تسااااجيل مندوب التوصاااايلبيلتزم مقدم الخدمة بالتقيد  -5
  .من ـهذه الوثيقة (1) رقم

مقدم خدمة توصاااايل الطلبات عبر املنصااااات اإللكترونية املسااااجل لدى الهيئة يجب علآ  -6
خدمة وإلزام االلتزام بالضوابط والتعليمات الصحية التالية بشكل مستمر عند تقديم ال

 مندوبيه بالتقيد بها:
  لبس الكمامات والقفازات من قبل مندوبيه وتغييرـها باستمرار، والتخلص منها

 م الخدمة.بشكل سليم أثناء تقدي
  أن تكون األدوات املستخدمة يف عملية التوصيل معقمة، وأن يتم تعقيم اليدين

 باستمرار قبل وبعد تسليم الطلبات.
 واالكتفاء بخيارات  علآ جميع خدمات التوصيل تعطيل خيار الدفع النقدي

 املراكز ويستثنآ من ذلك، اإللكترونية يف جميع مدن ومحافرات اململكةالدفع 
 .دون سواـهما)أ( و )ب(  من فئة

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

املدراء املقيدين يف السااااااجل التجاري أو املسااااااؤول األول لدى مقدم الخدمة؛  يلتزم املدير/ -7
 ة.ة املبلغاملعتمد اتوالتعهد اتاإلقرارب
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يجب االلتزام بالربط اإللكتروني بمنصة الهيئة لتطبيقات التوصيل وفق اآللية  -8
قبول والتزام واملواصفات املحددة يف الوثيقة ذات العالقة بهذا الشأن، ويعد استخدام املنصة 

 للشرو  واألحكام الخاصة بها.
مة، وساااااااتعمل الهيئة علآ ءتعتبر املدد الواردة يف ـهذه الوثيقة مبدئية لقياس األداء واملال -9

 من ـهذه الوثيقة. الهدفوبما يحقق املطلق، تقديرـها وفق مراجعتها وتعديلها 
يقع عبء تبليغ أحكام ـهذه الوثيقة ملناديب التوصااااااايل علآ مقدم الخدمة الذي قام  -10

الهيئة والجهات املختصاااااااة عن أي مخالفات تبليغ ب مقدم الخدمةويلتزم بتساااااااجيلهم، 
 ، واتخاذ اإلجراءات الالزمة للحد من ـهذه املخالفات.حسب االختصاص ترتكب

، وتخضاااع للتعديل وفق حتآ إشاااعار آخروتساااري أحكام ـهذه الوثيقة من تاريخ صااادورـها  -11
 .تقدير الهيئة مع مراعاة التنسيق مع الجهات املختصة

 

 ريح االتص إصدار : آليةخامسًا

املوضحة ريح التصا إصداروابط وآليات الضوفق  لفترة منع التجوّلريح االتصإصدار  يتم
 . مة ذلكعليها إذا رأت مالء للهيئة إجراء التعديلويجوز ، (2رقم )يف امللحق 

 

 
 
 

يلتزم مقدم الخدمة بوضاااااااع أحكام ـهذه الوثيقة موضاااااااع التنفيذ، ويعد عدم االلتزام بها 
خالالً منه بأحكام التسااااجيل لدى الهيئة، وللهيئة اتخاذ ما تراه مناساااابًا بحق من لم يلتزم إ

 :بها، ويشمل ذلك
 .خدمةالمقدم  للطلبات الواردة من ريحاتصالإصدار ق يتعل -1

االلتزام: سادسًا
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من وثيقة تنريمات تقديم ( االلتزام)أي إجراءات أخرى وفق املادة الساااااااادساااااااة اتخاذ  -2
  ة التوصيل عبر املنصات االلكترونية.خدم

  اإلحالة للجهات املختصة لتطبيق أنرمتها ذات العالقة بحق مقدم الخدمة املخالف. -3
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 (1) رقم ملحق
 (مندوب التوصيل تسجيلإجراءات ضوابط و)

 تسجيل مندوب التوصيل ضوابطأوالً: 
يل مندوبي منع تسجيل أي مندوب توصيل جديد ذير سعودي، واالقتصار علآ تسج -1

إحدى تعاقد مقدم الخدمة مع  عند التوصيل السعودي  فقط، ويستثنآ من ذلك
قديم موافقة من بعد ت مؤسسات القطا  الخاص لتوفير املوارد البشرية الالزمة شركات/

 .سعودي ال ذيرالجهة املشرفة علآ 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 ملدة يومبمقدم الخدمة  يلتزم -3

 يف اليوم الواحد. ( مرات3توصيل ألكثر من )
يف حال تنفيذ أقل من  ملدة أسبو تعليق تسجيل مندوب التوصيل مقدم الخدمة بيلتزم  -4

يف جميع مدن ومحافرات اململكة؛ ويستثنآ من ذلك  ( سبعة أيام7خر )آخالل ( طلب 15)
 .املراكز من فئة )أ( و )ب(

دون تنفيذ  تقويمي ( يوم30) أكملوايلتزم مقدم الخدمة بإلغاء تسااااجيل املناديب الذين  -5
 طلب واحد علآ األقل.

 .يومي بشكل الهيئة بنرام املسجل  املناديب أعداد بتحديث يلتزم مقدم الخدمة -6
 مندوب التوصيل لغاءإوتعليق و تسجيلجراءات إثانيًا: 

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

بنتيجة شعاره إتقوم الهيئة بالتحقق من صحة بيانات الطلب املرفو  من مقدم الخدمة و -2
 .الطلب
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 (2)رقم ملحق 

 (ريحاالتص إصدار جراءاتإو)ضوابط 

 لتطبيقات التوصيالهيئة ل منصةالتصاريح من  إصدار ضوابطأوالً: 

 . الصادرة يف ـهذا الشأن وفق تعليمات الهيئة بإدخال تصنيف املتجريلتزم مقدم الخدمة  -1
 املناديب قبل من تتم مخالفة ممارسااااات أي عن رساااامي بشااااكل للهيئة املباشاااار التبليغ -2

متكرر من بشااكل من الهيئة، مثل التوصاايل ملكان مع   تصااريحالحصااول علآ  لغرض
 نفس املندوب.

 تطبيقاتالهيئة لمنصة يف  ملندوب التوصيلإنشاء تصريح و طلب التوصيلال يتم قبول  -3
 .ةدقيق (15عن ) هافير إدراج الطلب عند تأخ التوصيل

 يتم التايل: هيئةالنرام يف  الذي تم قبوله التوصيل لطلب مندوب التوصيلعند تغيير  -4
وإنشاء تصريح آخر له للعودة للمنزل مندوب السابق، للإلغاء التصريح املمنوح  -أ

 (.1ملدة املحددة يف الجدول رقم )حسب ا
 (.1ملدة املحددة يف الجدول رقم )حسب االجديد  للمندوبتصريح جديد إنشاء  -ب

يتم إنشاء  خالل مدة التصريح الصادر لتوصيل الطلب، للمستفيدبعد تسليم الطلب  -5
ملدة املحددة يف الجدول رقم حسب الغرض العودة للمنزل  التوصيل ملندوبتصريح آخر 

(1.) 
، خالل مدة التصريح الصادر لتوصيل الطلب طلب مقبول ألي سبب كانعند إلغاء  -6

له للعودة للمنزل  جديدوإنشاء تصريح  التوصيل ملندوب الصادريتم إلغاء التصريح 
 (.1للمدة املحددة يف الجدول رقم )
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 تطبيقات التوصيلل الهيئة منصة من التصاريح إصدار جراءاتإثانيًا: 

 :لآلتيملندوب التوصيل، وفقًا إصدار التصريح م الهيئة آلية تنرّ
 

 التصريح لطلب ناجحأ( 
 الخطوات التالية: وفقيل آبشكل جراء جديد يتم اإل نشاء طلب توصيلإعند 
بإرسال طلب ملنصة منصة التوصيل قوم ت :مقدم الخدمةبالخاصة  التوصيل منصة -1

 تطبيقات التوصيل ويحوي معلومات الطلب.الهيئة ل
 التوصيلمنصة تطبيقات التوصيل: يتم قبول الطلب والرد علآ الهيئة لمنصة  -2

 بنجاح عملية تسجيل الطلب. مقدم الخدمةبالخاصة 
 بتحديث حالة الطلب بالقبول ملنصة تقوم: مقدم الخدمةبالخاصة  التوصيلمنصة  -3

 معلومات قبول الطلب. شامالًتطبيقات التوصيل بالهيئة ل الهيئة
 منصةتطبيقات التوصيل: يتم قبول تحديث الطلب والرد علآ الهيئة ل منصة -4

 بنجاح عملية تحديث الطلب.الخاصة بمقدم الخدمة  التوصيل
علآ الطلب  مندوب التوصيلبتعي   تقوم: مقدم الخدمةبالخاصة  التوصيلمنصة  -5

الهيئة ملنصة  ( ومعلومات أخرىهويةال)رقم املسجل  مندوب التوصيلإرسال بيانات و
 .تطبيقات التوصيلل
والرد علآ  مندوب التوصيلتطبيقات التوصيل: تقوم بقبول طلب تعي  ل الهيئة منصة -6

 بنجاح العملية. مقدم الخدمةبالخاصة  التوصيل منصة
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ملندوب اصريح لرقم ـهوية الت إصداراملنصة ب تطبيقات التوصيل: تقومل الهيئة منصة -7
دة املحددة 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 الهيئة بيانات التسليم ملنصة
 منصةقبول تحديث الطلب والرد علآ ب تقومتطبيقات التوصيل: الهيئة لمنصة  -9

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

 .منصة توكلنامن خالل  ن علآ الطلبالتوصيل املعيّ 
ملندوب الرقم ـهوية صريح الت إصدارباملنصة  تطبيقات التوصيل: تقومل الهيئة منصة -11

ملدة املحددة حسب ا لللمنز العودةمنصة توكلنا لغرض من خالل  املعيّن علآ الطلب
 (.1يف الجدول رقم )

 

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

 تطبيقات التوصيل.ل الهيئة بيانات اإللغاء ملنصة
 التوصيلمنصة تطبيقات التوصيل: يتم قبول إلغاء الطلب والرد علآ ل الهيئة منصة -3

 بنجاح عملية إلغاء الطلب.بمقدم الخدمة  الخاصة
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التوصيل ندوب ملغاء التصريح لرقم ـهوية إبتطبيقات التوصيل: تقوم الهيئة لمنصة  -4
 العودةرض ه لغلجديد تصريح صدار وإ ،منصة توكلنامن خالل  املعيّن علآ الطلب

 .خالل منصة توكلنا من واحدة( 1دة املحددة يف الجدول رقم )حسب امل للمنزل
 

 مندوب التوصيلالتصريح لطلب مع تعديل ( ج

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

 تطبيقات التوصيل.الهيئة ل الجديد ملنصة مندوب التوصيلل بيانات ارسإو التوصيل
 منصةوالرد علآ  مندوب التوصيلتطبيقات التوصيل: يتم قبول تغيير ل الهيئة منصة -3

 .مندوب التوصيلبنجاح عملية تغيير  مقدم الخدمةبالخاصة  التوصيل
 باآلتي: التوصيل بالهيئة: تقوم تطبيقاتل الهيئة منصة -4

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

 (.1ملدة املحددة يف الجدول رقم )احسب  للمنزل العودة
 منصة توكلنامن خالل الجديد  التوصيلمندوب لرقم ـهوية تصريح  صدارإ -ت

 (.1ملدة املحددة يف الجدول رقم )حسب ا لغرض التوصيل
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 دة لتصاريح املناديب: املدد املحد(1رقم ) جدول

 مدة التصريح اإلجراء #

 ساعت  توصيل طلب 1

 ساعة واحدة العودة إىل املنزل 2
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التصاريح من منصة تطبيقات التوصيل إصدارليات آل توضيحية نماذج
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 (3ملحق رقم )
ل فترة مكافحة فيروس "كورونا" العمل عليها خالخدمة الملقدمي التي يسمح  والخدمات األنشطة

 حسب فترات منع التجول

 الوصف الخدمة/النشا  #
داخل فترة منع 

 *التجول
خارج فترة منع 

 *التجول

 مراكز التموين 1
(B2C) 

التموينات والسوبرماركت ومحالت بيع الخضار  وتتضمن
 والحلويات والدواجن واللحوم واملخابز

✔ ✔ 

 الصيدليات 2
(B2C) 

 .وتتضمن مراكز بيع االحتياجات الدوائية والصحية
✔ ✔ 

 املطاعم  3
(B2C) 

علآ  املطاعم واملقاـهي بجميع أنواعها ويشمل ذلك وتتضمن
 العصائر.محالت بيع الوجبات السريعة، و مطاعم سبيل املثال:

✔ ✔ 

4 
األنشطة األخرى 
 املستثناة 

(B2C) 

األنشطة األخرى التي يتم استثناؤـها من قبل  وتتضمن
علآ سبيل  الجهات ذات االختصاص، ومن ضمن ـهذه األنشطة

املثال ال الحصر: البيع بالتجزئة للغاز، البيع بالتجزئة لشراح 
 االتصال، البيع بالتجزئة لقطع ذيار األجهزة الكهربائية.

✘ ✔ 

 التوصيل الشخصي 5
(C2C) 

أو تلك تتضمن: التوصيل ب  األفراد وما يف حكمهم و
الخارجة عن أي من األنشطة املستثناة أعاله، علآ الخدمات 

 سبيل املثال: التوصيل الخاص من شخص إىل آخر ونحوـها.

✘ ✘ 

ـهي الفترة الزمنية التي تحددـها الجهات املعنية ذات االختصاص ملنع التجول يف نطاق جغرايف محدد  فترة منع التجول: مالحرة:*
 .ونحوه حي سكني محافرة/ مثل مدينة/

 :)لفترة منع التجول( مثال توضيحي
الساعة منع التجول جزئيا يف جميع مناطق اململكة من  رفع بشأن ،م26/4/2020ـه، املوافق 3/9/1441بتاريخ يوم األحد القرار الصادر يف  
ساعة، يف كل من مدينة مكة املكرمة واألحياء التي سبق  (24)، مع اإلبقاء علآ منع التجول الكامل علآ مدى مساءً( 5)وحتآ  صباحًا( 9)

 .اإلعالن عن عزلها
 اآلتي: يتم تطبيقأعاله  القرارمن 

 ساعة، يتم تطبيق ما ورد يف الجدول أعاله  (24مدة ) فيها التجول منع فترة بتحديد املعلن عنهامدينة مكة املكرمة واألحياء  يف
 يف عامود "داخل فترة منع التجول" علآ مدار اليوم.

 مساءً (5)وحتآ  صباحًا (9)يف الجدول أعاله "خارج فترة منع التجول" من الساعة  ديف باقي املدن األخرى، يتم تطبيق ما ور ،
 صباحًا(.( 9)مساءً وحتآ ( 5)التجول من  منع" يف الساعات املتبقية من اليوم )ساعات منع التجولوتطبيق "داخل فترة 


