الشروط واألحكام اخلاصة للرتاخيص الفئوية نوع (ب)
لتقديم خدمة الرسائل القصرية
أوال :التعاريف
تعريف اخلدمة" :خدمة الرسائل القصرية " هي خدمة يتم تقدميها من خالل شبكات االتصاالت العامة املرخص هلا
يف اململكة ،تتيح ملقدمي اخلدمة أو لعمالئهم إرسال أو تبادل رسائل قصرية (نصية ،صوتية ،مرئية) ،وتكون موجهة
مباشرة للمستفيد وذلك بغرض الرتويج ملنتج معني أو تزويدهم مبعلومات أو إخطارهم مبستجدات أو اإلجابة على
استفساراتهم وغريها من اخلدمات املشابهة ويشمل ذلك بث رسائل عامة على منطقة معينة.
العميل :هو من يقوم بالتعاقد مع مقدم اخلدمة املرخص له ،إلرسال الرسائل النصية للمستفيد.
املستفيد :هو من يستقبل الرسالة النصية.

ثانياً :التزامات مقدم خدمة الرسائل القصرية
 .1جيب االلتزام بضوابط احلد من الرسائل االقتحامية.
 .2جيببب اقتصببار تقببديم اخلببدمات املهنيببة (ماببل االستشببارات الطبيببة أو القانونيببة أو اهلندسببية أو املاليببة أو التعليميببة
وغريها) على أصحاب تلك املهن املرخص هلم مبزاولتها حسب األنظمة املرعية يف اململكة ،مع وجوب احلصول على
موافقة اجلهة أو اجلهات املختصة بالرتخيص كشرط للبدء بتقديم هذه اخلدمة.
 .3جيب أن حتتوي مجيع اإلعالنات و /أو املنشورات الدعائيبة للخدمبة علبى أرقبام اخلبدمات املخصصبة للخدمبة املعلبن
عنهببا فقببط ،وأن تببتم كتابببة سببعر الرسببالة وببط وايببح ومقببروء وأن يكببون هنبباإل عببرض لسببعر الرسببالة يف اإلعببالن
املرئي حتى يكون املستفيدون على بينة من أمرهم قبل احلصول على اخلدمة.
 .4جيب أن يتم استخدام مراكز الرسائل وشبكات االتصاالت املرخص هلا يف اململكة عند إرسال أي رسالة.
 .5جيببب التنسببي مببع مشببغلي شبببكات االتصبباالت املببرخص هلببم داخببل اململكببة عنببد اسببتخدام مراكببز إرسببال الرسببائل
اخلاصة بهم واملوجودة يف اململكة إلرسال جمموعة الرسائل القصبرية للمسبتفيدين خبار اململكبة ويتحمبل املبرخص
لبه أي تبعبات قانونيبة أو ماليببة قبد يتعبرض هلببا املشبغل يف حبال قيببام املبرخص لبه مبخالفببة االتفاقيبات الدوليبة الب
حتكم عالقة املشغل الداخلي مع املشغلني خار اململكبة مابل اتفاقيبة ) (GSM Association AA. 19اخلاصبة
بالرسائل بني املشغلني الدوليني وغريها.
 .6يقتصر بيبع الرسبائل إىل العمبالء مباشبرة مبن قببل املبرخص لبه لتقبديم خدمبة الرسبائل القصبرية (فئبوي مبن النبوع
(ب)) ،وال حي له تقديم خدمة الرسائل القصرية من خالل التعاقد بالباطن.
 .7حيظر على املرخص له بتقبديم خدمبة الرسبائل القصبرية (فئبوي مبن النبوع (ب)) وعلبى العمبالء إعبادة بيبع الرسبائل
القصرية ألي شخص ،سواء كان ذلك ملرخص له أو فرد أو شخصية اعتبارية.
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 .8جيب أال يقوم املرخص له بإعادة بيع الرسائل القصرية ألي جهة خار اململكة.
 .9جيب أن يكون اخلادم الرئيسي ( )Serverداخل اململكة ،وختزن البيانات داخليًا.
 .11جيب عدم استخدام اخلدمة كوسيلة لتحصيل مبالغ مستحقة خلدمات أخبر كخدمبة االشبرتاإل يف موقبع علبى
االنرتنت أو أي خدمة أخر .
 .11جيب على املرخص له سعودة الوظائف التالية:
 املسؤول األول بالشركة (مدير عام /رئيس). املسؤول عن التواصل مع اهليئة ويكون ملزم بتحقي املتطلبات التنظيمية. -ممال املرخص له أمام اجلهات احلكومية أو املرخصني اآلخرين.
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