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هيئت تٌظين االتصبالث
الئحت رقن ( )1لسٌت 2008
بشأى تٌظين إشعبر تعرفبث خذم ة التجوال الذولي
هي خالل الرسبئل الٌصيت القصيرة
هقذهت
طسضد ٘صٖ اٌالئحخ اٌزٕظ١ّ١خ ػٓ ٘١ئخ رٕظ ُ١االرظبالد (اٌ١ٙئخ) فٍِّ ٟىخ اٌجحطٚ ، ٓ٠فمًب ٌٍجٕٛز
اٌٛاضزح ف ٟاٌّبزح ( ِٓ )3لبٔ ْٛاالرظبالد اٌظبزض ةاٌُ ضس َٛثمبٔ ْٛضلُ ٌ 48سٕخ ٘ٚ ،2002صٖ
اٌجٕٛز ٘ :ٟاٌجٕس ( ِٓ )1اٌفمطح (ة) ِٓ اٌّبزح ( )3اٌّزؼٍمخ ةحّب٠خ اٌّشزطوٚ ٓ١اٌّسزرسِ ٓ١فّ١ب
٠زؼٍك ثبٌزؼطفبد اٌّفطٚضخ ػٍ ُٙ١ثبٌٕسجخ ٌرسِبد االرظبالدٚ ،ايثٕس ( ِٓ )1اٌفمطح (ج) ِٓ اٌّبزح
( )3اٌّزؼٍمخ ثزؼطفبد ٘صٖ اٌرسِبد ٚرشج١غ إٌّبفسخٚ ،اي ثٕس ( ِٓ )18اٌفمطح (ج) ِٓ اٌّبزح ()3
اٌّزؼٍمخ ثضّبْ فطع رؼطفبد ِٕظفخ ِٚؼمٌٛخٚ ،ايثٕس ( ِٓ )18اٌفمطح (ج) ِٓ اٌّبزح ( )3اٌّزؼٍمخ
ثزطن اٌظالح١خ ٌٍ١ٙئخ الرربش وبفخ اإلجطاءاد األذط ٜاٌالظِخ اٌز ٟرطا٘ب ضطٚض٠خ ثشىً ِؼمٛي
ٌزٕف١ص أحىبَ ايفمطح (ج) ِٓ اٌّبزح (.)3
إْ ٘صٖ اٌالئحخ اٌزٕظ١ّ١خ ِزٛافمخ ِغ لطاض ِجٍس اٌٛظضاء اٌؼطة ٌالرظبالد ٚاٌّؼٍِٛب د ضلُ 187
ٌشٙط .2006 ٛ١ٔٛ٠
تعبريف
ٌىً وٍّخ أ ٚجٍّخ أ ٚػجبضح رطز ف٘ ٟصٖ اٌالئحخ اٌزٕظ١ّ١خ ٔفس اٌّؼٕ ٝاٌص ٞرحٍّٗ ف ٟلبْٔٛ
االرظبالد ِب ٌُ ٠مذعِ س١بق إٌض ذالف شٌه.
إْ اإلشبضح إٌٛٔ ٝع ِحسز ٠شًّ جّ١غ األٔٛاع األذط.ٜ
إْ اإل شبضح إٌ ٝوٍّخ أ ٚػجبضح ف ٟط١غخ اٌُ فطز رشًّ اإل شبضح إٌ ٝوٍّبد أ ٚػجبضاد ف ٟط١غخ
اٌجّغٚ ،ثبٌؼىس.
٠ىٌ ْٛىً ِظغٍح أزٔبٖ اٌّؼٕ ٝاٌّٛضح أِبِٗ ألغطاع ٘صٖ اٌالئحخ فمظ:
"خذهت التجوال الذولي " ("التجوال")٠ :مظس ثٙب اسزرساَ شجىخ أضض١خ ٌالرظبالد اٌّزٕمٍخ اٌؼبِخ
ذبضج ٍِّىخ اٌجحط ِٓ ٓ٠لجً اٌّشزطن ف ٟذس ِخ اٌزجٛاي اٌسٌٍّ ٌٟٚطذض ٌٗ ٌرسِبد االرظبالد
اٌّزٕمٍخ فٍِّ ٟىخ اٌجحط.ٓ٠
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"رسبلت ًصيت قصيرة لتعرفت خذهت التجوال الذولي "٠ :مظس ثٙب ضسبٌخ ٔظ١خ لظ١طح رزضّٓ
اٌّؼٍِٛبد اٌّٛضحخ ف ٟاٌفمطح ٘ ِٓ 2-2صٖ اٌالئحخ.
"هرخص له لخذهبث االتصبالث الوتٌقلت "٠ :مظس ثٗ أِ ٞطذض ٌٗ
اٌّزٕمٍخ.

٠مسَ ذسِبد االرظبالد

"الوشترك في خذهت التجوال الذولي "٠ :مظس ثٗ اٌّشزطن ف / ٟأِ ٚسزرسَ  /ذسِخ اٌزجٛاي اٌسٌٟٚ
ٌٍّطذض ٌٗ ٌرسِبد االرظبالد اٌّزٕمٍخ فٍِّ ٟىخ اٌجحط.ٓ٠
"رسبلت ٠ :"SMSمظس ثٙب ضسبٌخ ٔظ١خ لظ١طح.
"هزود خذهبث اال تصبالث الوتٌقلت في البلذ ا لوُزار"٠ :مظس ثٗ أِ ٞطذض ٌٗ ٌرسِبد اال رظبالد
ايِزٕمٍخ اٌص٠ ٞسزرسَ اٌّشزطن ف٘ ٟصٖ ايذسَ اد شجىزٗ ٌغطع اٌزجٛاي ِٓ ذالٌٙب.
 -1الٌطبق
1- 1

رسط٘ ٞصٖ اٌالئحخ اٌزٕظ١ّ١خ ػٍ ٝاٌّطذض ٌٌ ُٙرسِبد االرظبالد اٌّزٕمٍخ فٍِّ ٟىخ
اٌجحط.ٓ٠

 -2الرسبئل الًصيت القصيرة لتعرفاث خذم ة التجوال الذولي
1- 2

2- 2
3- 2
4- 2

5- 2

ػٍ ٝاٌّطذض ٌٗ ٌرسِبد االرظبالد اٌّزٕمٍخ ضّبْ إضسبي ايضسباي ائظ١خ ايلظ١طح
اد ذسِخ اٌزجٛاي اٌس ،ٌٟٚاٌّٛضحخ ف ٟاٌفمطح  5-2أزٔبٖ ،إٌ ٝاٌّشزطن ف ٟذسِخ
ٌزؼطف
اٌزجٛاي اٌس ٌٟٚفٛضًا ثؼس ارظبٌٗ ثشجىخ ِعٚز ذسِبد االرظبالد اٌّزٕمٍخ ف ٟاٌجٍس اٌُّعاض،
ػٍ ٝأْ رطسً ٘صٖ اٌطسباي ِجبٔبً إٌ ٝاٌّشزطن.
٠جٛظ ٌٍّطذض ٌٗ ٌرسِبد االرظبالد اٌّزٕمٍخ إضسبي أوثط ِٓ ضسبٌخ ٔظ١خ لظ١طح ٚاحسح
ٌزؼطفخ ذسِخ اٌزجٛاي اٌسٌ ٌٟٚضّبْ إضسبي وبفخ اٌّؼٍِٛبد اٌالظِخ إٌ ٝاٌّشزطن ف ٟذسِخ
اٌزجٛاي اٌس ،ٌٟٚػٍ ٝأْ رطسً ٘صٖ اٌطسبئً جّ١ؼٙب ِجبٔبً إٌ ٝاٌّشزطن.
ال ٠ى ْٛاٌّطذض ٌٗ ٌرسِبد االرظبالد اٌّزٕمٍخ ثحبجخ إٌ ٝإػبزح إضسبي اٌطسب اي إٌظ١خ
اٌمظ١طح ٌزؼطفاد ذسِخ اٌزجٛاي اٌس ٌٟٚف ٟحبٌخ ارظبي اٌّشزطن ف ٟذسِخ اٌزجٛاي اٌسٌٟٚ
ثّعٚز آذط ٌرسِبد االرظبالد اٌّزٕمٍخ فٔ ٟفس اٌجٍس اٌُّعاض.
ال ٠ى ْٛاٌّطذض ٌٗ ٌرسِبد االرظبالد اٌّزٕمٍخ ثحبجخ إٌ ٝإػبزح إضسبي اٌطسبئً إٌظ١خ
اٌمظ١طح ٌزؼطفبد ذسِخ اٌزجٛاي اٌس ٌٟٚف ٟحبٌخ ارظبي اٌّشزطن ف ٟذسِخ اٌزجٛاي اٌسٌٟٚ
ثشجىخ ِعٚز ذسِبد االرظبالد اٌّزٕمٍخ ف ٟاٌجٍس ايَُ ظاض ذالي ذّسخ ( )5أ٠بَ ِٓ آذط ِطح
أضسٍذ اٌطسبٌخ إٌظ١خ اٌمظ١طح ٌزؼطفخ ذسِخ اٌزجٛاي اٌس ٌٟٚإٌ ٝاٌّشزطن فٔ ٟفس اٌجٍس
اٌُُ ظاض.
٠جت أْ رزضّٓ اٌطسب اي إٌظ١خ اٌمظ١طح اٌّشبض إٌٙ١ب ف ٟاٌفمطح  1-2اٌّؼٍِٛبد اٌّصوٛضح
ٚوً ِع ٚز آذط يذسِبد
أزٔبٖ حٛي ِعٚز ذسِبد االرظبالد اٌّزٕمٍخ ف ٟاٌجٍس اٌُّعاض
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االرظبالد اٌّزٕمٍخ ،وً ػٍ ٝحسح ،ف ٟاٌجٍس اٌز٠ ٟعٚض٘ب اٌّشزطن ف ٟذسِخ اٌزجٛاي اٌسٌٟٚ
ٚاٌص ٞلبَ اٌّطذض ٌٗ ٌرسِبد االرظبالد اٌّزٕمٍخ ٌٙصا اٌّشزطن ف ٟاٌجٍس األَ ثزٛل١غ ارفبل١خ
ذسِخ اٌزجٛاي اٌسِ ٌٟٚؼٗ،ػٍ ٝأْ رُطسً ٘صٖ اٌطسب اي إٌ ٝاٌّشزطن ف ٟذسِخ اي رجٛاي
اٌسٚ ٌٟٚفمًب ٌرغخ اٌزؼطفبد اٌّغجمخ ػٍ٘ ٝصا اٌّشزطن  ٚأْ رى ْٛثبٌٍغخ اٌؼطث١خ ٚاٌٍغخ
اإلٔجٍ١ع٠خ ٘ٚ .صٖ اٌّؼٍِٛبد ٘:ٟ
1-5-2
2-5-2

اٌحس األػٌٍ ٝزؼطفخ اسزالَ ِىبٌّخ طٛر١خ فمظ؛
اٌحس األػٌٍ ٝزؼطفخ إجطاء ِىبٌّخ طٛر١خ فمظ إٌِ ٝشزطن ف ٟذسِبد االرظبالد
ٌّطذض ٌٗ فٍِّ ٟىخ اٌجحطٓ٠؛
اٌحس األػٌٍ ٝزؼطفخ إجطاء ِىبٌّخ طٛر١خ فمظ إٌِ ٝشزطن ف ٟذسِبد االرظبالد ٌّطذض
ٌٗ ف ٟاٌجٍس اٌز٠ ٟعٚض٘ب اٌّشزطن ف ٟذسِخ اٌزجٛاي اٌسٌٟٚ؛
اٌحس األػٌٍ ٝزؼطفخ إضسبي ضسبٌخ ٔظ١خ لظ١طح إٌِ ٝشزطن ف ٟذسِبد االرظبالد اٌّزٕمٍخ
ٌّطذض ٌٗ فٍِّ ٟىخ اٌجحط ، ٓ٠أِ ٚشزطن ف ٟذسِبد االرظبالد اٌّزٕمٍخ ٌّطذض ٌٗ فٟ
اٌجٍس اٌز٠ ٟعٚض٘ب اٌّشزطن ف ٟذسِخ اٌزجٛاي اٌس ،ٌٟٚأّٙ٠ب وبْ أػٍٝ
ِؼٍِٛبد حٛي و١ف١خ اٌٛطٛي إٌ ٝذظ اٌّسبػسح ٌٍّطذض ٌٗ ٌرسِبد االرظبالد اٌّزٕمٍخ؛
ث١بٔبد ػٓ اٌّٛقع اإلٌىزطٌٍّ ٟٔٚطذض ٌٗ ٌرسِبد االرظبالد اٌّزٕمٍخ ٚاٌص ِٓ ٞذالٌٗ
٠سزغ١غ اٌّشزطن ف ٟذسِخ اٌزجٛاي اٌس ٌٟٚاٌحظٛي ػٍ ٝوبفخ اٌّؼٍِٛبد اٌّزؼٍمخ ثزؼطفبد
٘صٖ اٌرسَ ح .
٠جت رٛض١ح ٚحسح احزسبة وً رؼطفخ يذسِخ اٌزجٛاي اٌس ٌٟٚاٌز ٟرطسً ِٓ ذالي اٌطسبئً
إٌظ١خ اٌمظ١طح.

6- 2

٠مسَ اٌّطذض ٌٌ ُٙرسِبد االرظبالد اٌّزٕمٍخ إٌِ ٝشزطو ُٙ١ف ٟذسِخ اٌزجٛاي اٌسِٓ ٌٟٚ
اٌّىفٛف ٓ١أ ٚاٌّظبث ٓ١ثضؼف اٌجظط ٚثشىً رٍمبئ ٟاٌّؼٍِٛبد اٌّٛضحخ ف ٟاٌفمطح 1-2
ٚاٌفمطح  4-2أػالٖ ِٓ ذالي ِىبٌّخ طٛر١خ ِجبٔ١خ ،إْ رغٍت األِط شٌه.

7-2

٠ى ْٛاٌّشزطن ف ٟذسِخ اٌزجٛاي اٌس ٌٟٚلبزضاً ػٍ ٝاٌرطٚج ِٓ لبئّخ اسزالَ اٌطسبئً إٌظ١خ
اٌمظ١طح ٌزؼطفبد ذسِخ اٌزجٛاي اٌسٚ ٌٟٚاٌطجٛع إٌٙ١ب ػٓ عط٠ك ٚسبئً ثس١غخ ٠مَٛ
اٌّطذض ٌٗ اٌّؼٌٕ ٟرسِبد االرظبالد اٌّزٕمٍخ ثزع٠ٚس اٌّشزطن ثٙبٚ .رمسَ ٘صٖ اٌزس١ٙالد
إٌ ٝاٌّشزطو ٓ١ف ٟذسِخ اٌزجٛاي اٌسِ ٌٟٚجبٔبً.

3-5-2
4-5-2
6-5-2
7-5-2
8-5-2

 -3خط الوسبعذة
1- 3

ػٍ ٝاٌّطذض ٌٗ ٌرسِبد االرظبالد اٌّزٕمٍخ ضّبْ إِىبٔ١خ ٚطٛي وبفخ ِشزطو ٗ١فٟ
ذسِخ اٌزجٛاي اٌس ٌٟٚإٌ ٝذظ اٌّسبػسح اٌزبثغ ٌٗ ف ٟأٚ ٞلذ ِٓ ذالي ِىبٌّبد طٛر١خ
ٚضسبئً ٔظ١خ لظ١طح ٠ٚ .جت أْ ٠ى٘ ْٛؤالء اٌّشزطو ْٛف ٟذسِخ اٌزجٛاي اٌس ٌٟٚلبزضٓ٠
ػٍ ٝاٌحظٛي ػٍ ٝوبفخ اٌّؼٍِٛبد اٌّزؼٍمخ ثشطٚط ٚأحىبَ ٚرؼطفبد ذسِخ اٌزجٛاي اٌسٌٟٚ
(ثّب ف ٟشٌه ذسِبد اٌج١بٔبد) ِٓ ذالي ذظ اٌّسبػسح ٘صا.
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 -4تعرفبث خذهت التجوال الذولي
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رى ْٛاٌزؼطفبد اي ٚاضزح ف ٟاٌطسبئً إٌظ١خ اٌمظ١طح ٚاٌربطخ ةرؼطفبد ذسِخ اٌزجٛاي
اٌس ٌٟٚثبٌسٕ٠بض اٌجحطٚ ٟٕ٠أْ رىٙٔ ْٛبئ١خ ٚأْ رزضّٓ وبفخ اٌضطائت اٌّؼّٛي ثٙب.

 -5التطبيق
1- 5
2- 5

٠ؼزجط أ ٞإذالي جس ُ١ة٘صٖ اٌالئحخ اٌزٕظ١ّ١خ إذالالً جسًّ١ب ةلبٔ ْٛاالرظبالدٚ ،ةأٞ
رطذ١ض ارظبالد ٞحٍّٗ اٌّشغً اٌّطذض ٌٗ اٌّؼٕ ،ٟإْ رغٍت األِط شٌه.
دل١٘ َٛئخ رٕظ ُ١االرظبالد ثبٌزؼبًِ ِغ أ ٞإذالي ة٘صٖ اٌالئحخ اٌزٕظ١ّ١خ عجمب ٌإلجطاءاد
ايِٕظٛص ػٍٗ١ا ف ٟاٌّبزح ( ِٓ )35لبْ ْٚاالرظبالد.
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٠جسأ سط٠بْ ٘صٖ اٌالئحخ اٌزٕظ١ّ١خ ثزبضٞخ ٕ٠ 1ب٠ط .2009

طبزض ػٓ
أٌٓ ٘ٛضْ
اٌّس٠ط اٌؼبَ
ق ١ِ 2008 ٛ١ٌٛ٠ 17الزٞ
طسض ف ٟإٌّبِٗ  َٛ٠اٌثالثبء ثزبض٠د  14ضجت ٘ 1429جط ٜاٌّٛاف

اٌّطجغCCA/0508/087 :
اٌزبض٠د2008 ٛ١ٌٛ٠ 17 :

هيئت تٌظين االتصبالث
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