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  رسائل الجملةإرسال تعليمات تنظيم 
 

  ) ٥٨(والمادة ) د/٦(والمادة ) أ/٦(بموجب المادة  تصدر

  وتعديالته ١٩٩٥لسنة  ١٣من قانون االتصاالت رقم 

 
 التسمية .١

مـن قبـل    ااعتبارا من تاريخ إقراره اويعمل به) لجملةرسائل ا تعليمات تنظيم إرسال( التعليمات هسمى هذت

 .الهيئةمجلس مفوضي 

  

 نطاق التطبيق .٢

ـ    . رسائل الجملةإرسال باألمور المتعلقة  التعليمات ذههنظم ت القواعـد   اوال ينـدرج ضـمن نطـاق تطبيقه

لشكاوي اإلزعاج، أو أية إجراءات للتحقق مـن هـذه    المرخص لهواإلجراءات التي يجب إتباعها عند تلقي 

  .الشكاوى أو أية قواعد لتقليل اتصاالت اإلزعاج

 
 التعاريف .٣

حيثما وردت المعاني المخصصة لها أدناه مـا لـم تـدل     التعليمات هذهلواردة في يكون للكلمات والعبارات ا

 القـانون القرينة على غير ذلك، ويكون للكلمات والعبارات غير المعرفة أدناه المعاني المخصصة لهـا فـي   

  :واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه

 .وتعديالته ١٩٩٥لسنة ) ١٣(قانون االتصاالت رقم  :القانون

 .هيئة تنظيم قطاع االتصاالت :الهيئة

عامـة أو لفئـة    المستفيدينهي أي رسالة نصية قصيرة أو رسالة متعددة الوسائط ترسل إلى  :رسائل الجملة

 .رسائل خدميةو رسائل دعائيةإلى  هذا القرارمعينة منهم وتقسم لغايات 

 ”ADV“الخاص بهـا بـالرمز    (Sender ID)اسم المرسل  نالمعنو رسائل الجملةهي  :الرسائل الدعائية

  :تتوفر فيها واحدة أو أكثر من الصفات التاليةو

 ذات طابع دعائي، .١

 .لخدمات التكاليف المضافةتروج  .٢

 تتعلـق أو /مشـتركة و  صفةتجمعهم  المستفيدينالتي تُرسل إلى فئة من  رسائل الجملةهي : الرسائل الخدمية

باالشتراك فيهـا، كالرسـائل المرسـلة مـن      المستفيدعينة قام أو تتعلق بخدمات م/و للمستفيدبخدمات مقدمة 

، أو كتلك الرسائل الدعائيةإلى مشتركيها والناتجة عن االشتراك في خدماتها بحيث تستثنى من ذلك  الشركات

النقابات إلى منتسبيها أو البنوك إلى عمالئها أو النوادي إلى مشتركيها أو الجمعيات إلى أعضائها المرسلة من 



3 
 

المرسـلة   خـدمات التكـاليف المضـافة   و من السفارات إلى رعايا دولها أو الجامعات لطالبها أو رسـائل  أ

 .الخ.. للمشتركين فيها

 .ومشغلي الشبكة االفتراضية لالتصاالت المتنقلة خدمات االتصاالت الالسلكية المتنقلة العامة مشغلي: الشركة

 
 األحكام التنظيمية .٤

 :ما يليم بالقيا الشركة يتوجب على ١/٤

الرسـائل  وقـف اسـتالم   طلـب  من  ينلمستفيدا تُمكنتوفير آلية سهلة وميسرة ومجانية  ١/١/٤

  .الدعائية

  .للمستفيدين غير الراغبين باستالمها الدعائية الرسائلأو إتاحة إرسال عدم إرسال  ٢/١/٤

ون والتي يكغير الراغبين باستالمها  المستفيدينالمرسلة إلى  الدعائية الرسائلعدم تمرير  ٣/١/٤

 .أخرى شركةمصدرها شبكة 

أو اتخاذ إجراءات تكفل تنفيـذ المطلـوب بموجـب البنـد     /تركيب وتشغيل حلول فنية و ٤/١/٤

 ).٤/١/٣(والبند  )٤/١/٢(

المرسـلة مـن   رسائل الجملة لتخفيف من استقبال ل تركيب وتشغيل الحلول الفنية الالزمة  ٥/١/٤

 .خارج المملكة

خالل أيام العطل وفي الفترة مـن السـاعة    يةالدعائ الرسائلأو إتاحة إرسال عدم إرسال  ٦/١/٤

، مع ضرورة األخذ بعين اإلعتبار خالل أيام األسبوع التاسعة مساءاً وحتى السابعة صباحاً

 .ذه المادةهبأن ال يتعدى وقت استالم الرسالة الحدود المبينة في مطلع 

لضبط العالقة  ومعداتها باستخدام أجهزتها الجملة رسائلعقود اشتراك بخدمة إرسال إبرام  ٧/١/٤

 ،تحدد فيها ترتيبات إرسال تلك الرسائل الجملة رسائلا وبين المستفيدين مصدري فيما بينه

راعى فيها كافـة  ت على أن بنسخة منها للموافقة عليها وفقاً التفاقية ترخيصها الهيئةوتزويد 

                        :بما في ذلك ما يلي هذه التعليماتبنود 

 
غير معنونـة   رسائل دعائيةأي  إرسالبعدم  الجملةرسائل تزام مصدري ال ١/٧/١/٤

 ).ADV(الرمز ب

ألي  الدعائيـة  الرسـائل في وقف إرسال  الجملةرسائل مسؤولية مصدر   ٢/٧/١/٤

 .طلب وقف استالمها مستفيد

للنظـام العـام أو اآلداب   مخالفة  رسائل جملـة أو إتاحة إرسال عدم إرسال  ٣/٧/١/٤

 .ع ساري المفعول في المملكةيأي تشر العامة أو

تبـين جميـع    المتعاقد معه رسائل الجملةلدى مصدر سجالت اشتراط توفر  ٤/٧/١/٤

، وتـاريخ إرسـالها،   ومعداتـه  المرسلة باستخدام أجهزتـه  رسائل الجملة
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الذين أرسلت لهـم   المستفيدينمحتواها، وقائمة ولمصلحة من تم إرسالها، و

وذلك حتى يسهل تتبعها واالستعانة بها في تنفيذ أية أوامر إدارية أو قضائية 

المعلومات لمدة ال تقـل  بتلك  رسائل الجملةيحتفظ مصدر أن وبذات عالقة، 

 .عن ثالثة أشهر

٥/٧/١/٤ اشتراط توفر الموافقات القانونية الالزمة لدى مأو أي  لجملـة ارسائل  رصد

في إرسال تلـك   رسائل الجملةطرف ثالث يستخدم أجهزة ومعدات مصدر 

 .الرسائل حسب واقع الحال

المبرمـة مـا بـين     عقود االشتراكالمنصوص عليها في  فرض الجزاءات ٦/٧/١/٤

مخالفته في حال رسائل الجملة ر على مصد الشركةو رسائل الجملةمصدر 

  .عقد االشتراكالتشريعات النافذة أو اته بموجب ألي من التزام

بالجديـة  أعـاله  ) ٤/١/٧/٦(المبينة في البنـد  الجزاءات  صفأن تت يجب ٧/٧/١/٤

إيقاف تقديم الخدمـة  ب الشركةوالردع وأن تكون من بين تلك الجزاءات حق 

 .في حال تكرار المخالفة رسائل الجملةر صدمعن من خالل شبكتها 

 
وتعديلها بمـا   رسائل الجملةري صدالقائمة فيما بينها وبين م قودالعتصويب أوضاع كافة  ٨/١/٤

تلـي تـاريخ إقـرار هـذه      شهرينوذلك خالل مدة أقصاها  التعليمات هذهيتفق مع بنود 

 . التعليمات

 
 :بشكل واضح وبالوسيلة المناسبة بما يلي ين من خدماتهاالمستفيدتوعية  الشركاتيتوجب على جميع  ٢/٤

رسـائل  ضمن األرقام التي تستلم  ةالخلوي واتفهمم هارقأرسات التي تؤدي إلى إدراج المما ١/٢/٤

 .الجملة

 .وكيفية االستفادة من هذا الخيارالرسائل الدعائية استالم  لوقف مالخيار المتاح أمامه ٢/٢/٤

  

 أحكام عامة .٥

لحكوميـة أو  المرسلة من الجهات ا رسائل الجملةعلى  التعليمات هذهال تنطبق النصوص الواردة في  ١/٥

 .المؤسسات والجهات الرسمية

أو وقف اسـتقبال  /في معالجة و الشركاتأي من  التزامفي أي شكوى تردها حول عدم  الهيئةتنظر  ٢/٥

 .الدعائية للرسائل المستفيدين

 القانون، تطبق العقوبات المنصوص عليها في التعليمات هذهألحكام  الشركاتفي حال مخالفة أي من  ٣/٥

 .صواتفاقيات الترخي

  .التعليمات هذهفي أي حاالت لم يرد عليها نص في  المجلسيبت  ٤/٥


