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  مقدمة .1

وتقنية فإن هيئة االتصاالت وفقًا لنظام االتصاالت، والئحته التنفيذية، وتنظيم هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات، 

املعلومات )اهليئة( هي اجلهة املسؤولة عن تنظيم قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات يف اململكة العربية السعودية 

 )اململكة(.

وبناًء على ذلك، وحرصا من اهليئة على القيام مبهامها، وسعيها من أجل حتقيق الشفافية ومشاركة العموم يف 

عملية صناعة القرار، فقد أعدت اهليئة وثيقة طلب مرئيات العموم هذه؛ للحصول على آراء األطراف املعنية حول 

وفقا ألنظمة اهليئة والتنظيمات املطبقة يف  ،القصرية حتديث الشروط اخلاصة لرتخيص تقديم خدمة الرسائل

 اململكة فيما يتعلق بقطاع االتصاالت وتقنية املعلومات. 

 

  نطاق وأهداف طلب مرئيات العموم .2

، واملهتمني من العموم؛ إلرسال املرخصةتهدف اجراءات طلب مرئيات العموم هذه إىل إتاحة الفرصة للجهات 

الشروط واألحكام اخلاصة للرتاخيص الفئوية من نوع )ب( لتقديم خدمة " بشأن لهيئة ل ومالحظاتهم مرئياتهم

احلاجة التنظيمية على حتديثها بناًء ، اليت مت من هذه الوثيقة الرابعالقسم يف  " املشار اليهاالرسائل القصرية 

بشكلها  اعتمادها يوم من انتهاء مرئيات العموم و 15بعد  واليت ستدخل حيز التنفيذ الالزمة لتقديم اخلدمة

، هطلب مرئيات العموم هذ مع العلم بأن. ونشرها على موقع اهليئة االلكرتوني وتبليغ املرخصني بذلك النهائي

 (. www.citc.gov.sa) االلكرتونيع اهليئة على موق ةمتوفر

 

 

 

 

 

http://www.citc.gov.sa/
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 تقديم املرئيات . 3

على املشاركني الراغبني يف إبداء مرئياتهم حول وثيقة طلب مرئيات العموم هذه، أن يقدموا مرئياتهم مكتوبة، 

 .م15/1/2019املوافق   هـ9/5/1440  يوم الثالثاء بتاريخ سليمها إىل اهليئة يف موعد أقصاهوجيب ت

  على العناوين التالية:وميكن تقديم املرئيات املتعلقة بهذه الوثيقة 

  عن طريق الربيد اإللكرتوني على العنوان(smslicense@citc.gov.sa) 

 :تسليمها يدويًا )نسخة ورقية وأخرى إلكرتونية( أو عن طريق الربيد على العنوان التالي 

 هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات

 طريق اإلمام سعود بن عبدالعزيز،تقاطع شارع األمري تركي بن عبدالعزيز األول مع  -حي النخيل

 العربية السعودية. اململكة ،11588، الرياض 75606ص ب  

 

الشروط واألحكام اخلاصة للرتاخيص الفئوية من نوع )ب( "على إىل تقديم مرئياتهم  املشاركنيتدعو اهليئة 

. ويرجى من املشاركني عند إرسال مرئياتهم اإلشارة إىل (4رقم ) ةالفقريف  احملددة" لتقديم خدمة الرسائل القصرية

. الالزمة التحليالت، والبياناتمرئياتهم باملربرات ذات الصلة، والفقرة أو العبارة املرغوب يف التعليق عليها مع دعم 

 علمًا بأن ما يتم تقدميه يف هذا الشأن ال يعترب ملزمًا للهيئة. 
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  لتقديم خدمة الرسائل القصرية نوع )ب(من  للرتاخيص الفئوية األحكام اخلاصةالشروط و. 4

أوال: تعريف باخلدمة

هي خدمة يوفرها مقدمو خدمة متخصصون عن طريق شبكات االتصاالت العامة  "خدمة الرسائل القصرية "

صوتية، مرئية(، نصية، )املرخص هلا يف اململكة، تتيح ملقدمي اخلدمة أو لعمالئهم إرسال أو تبادل رسائل قصرية 

وتكون موجهة مباشرة للعميل أو عن طريق بث رسائل عامة على منطقة معينة وذلك بغرض الرتويج ملنتج معني أو 

 تزويدهم مبعلومات أو إخطارهم مبستجدات أو اإلجابة على استفساراتهم وغريها من اخلدمات املشابهة.

 

 

ثانيًا: التزامات مقدم خدمة الرسائل القصرية

 . االلتزام بضوابط احلد من الرسائل االقتحاميةجيب  .1

جيـب اقتصـار تقـديم اخلـدمات املهنيـة )مثـل االستشـارات الطبيـة أو القانونيـة أو اهلندسـية أو املاليـة أو التعليميـة              .2

يف اململكـة، مـع وجـوب احلصـول      وغريها( على أصحاب تلك املهن املرخص هلـم مبزاولتهـا حسـب األنظمـة املرعيـة     

 اجلهة أو اجلهات املختصة بالرتخيص كشرط للبدء بتقديم هذه اخلدمة. على موافقة

جيب أن حتتوي مجيع اإلعالنات و/ أو املنشورات الدعائية للخدمة على أرقام اخلدمات املخصصة للخدمـة املعلـن    .3

ن عنها فقط، وأن تتم كتابـة سـعر الرسـالة وـط وامـح ومقـروء وأن يكـون هنـاع عـرض لسـعر الرسـالة يف اإلعـال            

 املرئي حتى يكون املستفيدون على بينة من أمرهم قبل احلصول على اخلدمة.

 جيب أن يتم استخدام مراكز الرسائل وشبكات االتصاالت املرخص هلا يف اململكة عند إرسال أي رسالة.  .4

داخـل اململكـة عنـد اسـتخدام مراكـز إرسـال الرسـائل         املـرخص هلـم  جيب التنسـيق مـع مشـغلي شـبكات االتصـاالت       .5

اخلاصة بهم واملوجودة يف اململكة إلرسال جمموعـة الرسـائل القصـرية ملشـرتكني خـارل اململكـة ويتحمـل املـرخص         

له أي تبعات قانونية أو مالية قد يتعرض هلـا املشـغل يف حـال قيـام املـرخص لـه مبخالفـة االتفاقيـات الدوليـة الـيت           
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اخلاصـة   (GSM Association AA. 19)اتفاقيـة  حتكم عالقة املشغل الداخلي مع املشـغلني خـارل اململكـة مثـل     

 بالرسائل بني املشغلني الدوليني وغريها.

ال حيق للمرخص له تقديم خدمة الرسائل القصرية مـن خـالل جهـات    يقتصر بيع الرسائل إىل العمالء مباشرة، و .6

كـان ذلـك   جمـددًا، سـواء   بغـرض إعـادة بيعهـا    ألي شخص إعادة بيع الرسائل القصرية  وحيظرالتعاقد بالباطن، 

 .أو فرد أو شخصية اعتباريةص له لمرخل

 .بإعادة بيع الرسائل القصرية ألي جهة خارل اململكة له جيب أال يقوم املرخص .7

 .( داخل اململكة، وختزن البيانات داخليًاServerجيب أن يكون اخلادم الرئيسي ) .8

جيب عدم استخدام اخلدمة كوسيلة لتحصيل مبالغ مستحقة خلدمات أخرى كخدمة االشرتاع يف موقع على  .9

 االنرتنت أو أي خدمة أخرى إال بعد احلصول على إذن مسبق من اهليئة. 

 ب على املرخص له سعودة الواائف التالية:جي .10

 املسؤول األول بالشركة )مدير عام/ رئيس(. -

 اهليئة ويكون ملزم بتحقيق املتطلبات التنظيمية. املسؤول عن التواصل مع -

 ممثل املرخص له أمام اجلهات احلكومية أو املرخصني اآلخرين. -

 

 

 

 


