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 المقدمة .1
 التصاالتالبنية التحتية ل النترنت وة البنيتهديدا رئيسيا إزعاجا و تمثل ) SPAM( 1الرسائل االقتحامية

  .مستخدمي االنترنت و خصوصا والتطبيقات ومستخدمي الكمبيوتر

 بناء ة و اتخذت والدولية مشاآل الرسائل االقتحامياإلقليميةعمل الفرق / هيئات ال/   العديد من المنظماتأدرآت
  .لرسائلا  هذه الناتجة عنخطوات للتعامل مع المشاآل والقضايا على ذلك

ال .  و نشر الفيروسات(Phishing)لتزوير واالحتيال منها ا خبيثة تستخدم في المملكة ألسبابالرسائل االقتحامية
 تطبيقهاالتي من الممكن وت تشريعاو لكن هنالك عدة .  مسبباتها أوتوجد أي قوانين لمحاربة الرسائل االقتحامية

 ونظام التعامالت االلكترونية ونظام جرائم الجرائم االلكترونيةقانون مكافحة على الرسائل االقتحامية ومنها 
  .ي الخلالمعلوماتية واالنترنت والحاسب اآل

 األبعادة للمملكة لتنظيم جميع الهيكلية التنظيمي ترغب هيئة االتصاالت و تقنية المعلومات في تأسيس ،و اآلن
  .المتعلقة بالرسائل االقتحامية في المملكة

  :ة في النقاط التاليةلهيكل التنظيمي لمكافحة الرسائل االقتحامي لف العامةتتمثل األهدا

 .ة الرسائل االقتحامية في المملكانتشارالحد من  •

 .موافقة مستلمي الرسائل على استقبال الرسائل المرسلةضمان  •

 . الموافقةاألطراف بين الشرعية  سهولة إرسال الرسائلضمان •

المنتجات والخدمات المشروعة على االستمرار في استخدام ذات  المؤسسات التجارية قدرةضمان  •
 . االلكترونية لخدمة التجارةااللكترونيةالرسائل 

  .ة في المملكعيةاجتمواال الثقافيةنترنت واالتصاالت القيم لال البنية التحتية دعمضمان  •

مكافحة الخاصة بهيكلية التنظيمية  الطويرتعرض قائمة المبادئ الرئيسية التي يتعين استخدامها لت هذه الوثيقة
  . للمملكة العربية السعوديةالتابعة لها فيالرسائل االقتحامية والعناصر 

دراسة تم إجراء ، العربية السعودية لمملكة بامكافحة الرسائل االقتحاميةلالهيكلية التنظيمية  وآجزء من تطوير
  وقد .العالميةى الممارسات المثل لتحديدذات العالقة  ية على إجراءات الدول األخرى باإلضافة إلى المنظمات الدول

 في دراسة مسحية دولية مرجعية تهدف إلى مبادراتعدة دولية و ة منظمة عشروإحدى دولتسعة  اختيار تم 
التشريعات  أيضا مراجعة ت تم. الواجب تطبيقها في المملكة العربية السعوديةمثلى اللممارسات اصيلاتف تحديد

  الجنوبية المتحدة وجمهورية آورياوالمملكة األمريكيةالواليات المتحدة أجريت في والبرامج التي  واألنظمة
لمنظمات الدولية ل مفصل دراسة تم إجراء ،وة على ذلكعال .واستراليا وآندا وبيرو وماليزيا وبلجيكا وسنغافورة

وفرق  ،ون االقتصادي والتنميةا ومنظمة التع،تاالتحاد الدولي لالتصاال : و منهاالرسائل االقتحاميةب ذات العالقة
اتفاق سيول و، MAAWG، APWG ،APEC TEL Working Group،  االنترنتبإدارة ة المعنيالعمل

 خدمات البريد مقدمي، واالنترنت هندسة فريق و،خطة عمل لندنومكافحة الرسائل االقتحامية، لملبورن 
  SPAMHAUS.، ويااللكترون

 الفرص تحديد و الرسائل االقتحاميةب فيما يتعلق المملكة في واألنظمةلتشريعات للوضع الحالي ا متقييآما تم أيضا 
  .الرسائل االقتحاميةب المتعلقة األنظمة لتعزيز المناسبة

شامل متعدد الجوانب لمكافحة  نهج اعتماد  ترغب هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات أن يتم،نتيجة إلى آل ذلك
وف تأخذ سالهيكلية التنظيمية  هذه . ضمن هيكلية شاملة موحدة العربية السعوديةالمملكة فيامية الرسائل االقتح

  :بعين االعتبار النقاط التالية

 .لرسائل االقتحاميةات الموجودة في المملكة والمتعلقة بالتشريعل مخرجات دراسة شاملة •

                                     
  في جدول المرادفات ت المستخدمة في هذه الوثيقة معرفةالمصطلحا 1
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الرسائل  لمكافحة  التنظيميةآلالهيامخرجات دراسة شاملة لممارسات الدول والمنظمات الدولية مثل  •
 المشارآة في مكافحة المنظمات الدوليةمن   المقدمةتوصيات المطبقة في دول مختلفة والاالقتحامية

 .الرسائل االقتحامية

 .ة في المملكعيةاجتمواال الثقافيةو  الدينيةالقيمضمان احترام  •

 فان هيئة االتصاالت وتقنية ،حامية في المملكةوللبدء في تطوير الهيكل التنظيمي لمكافحة الرسائل االقت
إلى ما ا دااستن تطورهذه المبادئ . المعلومات واستشاري المشروع عملوا على تطوير مجموعة من المبادئ

  :يلي

  .ائل االقتحامية في األنظمة الدولية األخرىتقييم شامل للممارسات المثلى في مكافحة الرس •

 . في المملكةة ذات العالقةالحاليائح التنفيذية مراجعة شاملة للقوانين و اللو •

عدد من  وتقنية المعلومات وتصناع القرار في هيئة االتصاال ومتكررة مع ةاستشاريمراجعة  •
الهيكلية على الفريق العامل المؤسسات الحكومية ذات العالقة وعدد من الشرآات الوطنية ذات العالقة و

 . للمشروعالتوجيهيةية واللجنة االقتحام مكافحة الرسائللالتنظيمية 
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 ةتشارسعملية اال .2
 األفراد  ذلك، بما في أو في الخارجالمملكة، سواء في عموم الأفراد جميع  وتقنية المعلوماتت هيئة االتصاالتدعو

طلب المرئيات الخاص بمكافحة الرسائل االقتحامية لمشارآة في ل، والهيئات التجارية والمنظمات العامة
)SPAM(.  

 وتقنية ت لهيئة االتصاال أرائهمتقديملفرصة ب المعنية األطرافتزويد  طلب مرئيات العموم هذا يهدف إلى ان
 وتقنية تهيئة االتصاالمكافحة الرسائل االقتحامية ومساعدة ل مبادئ الهيكلية التنظيميةال فيما يخص المعلومات
  . المقترحة والمنصوص عليها في هذه الوثيقةئ العامةالمباد بشأن  النهائيةاهات قرار صياغة فيالمعلومات

وذلك بغرض طلب مرئيات مكافحة الرسائل االقتحامية لمشروع مبادئ الهيكلية التنظيمية سيتم نشر مسودة 
  .العموم

ت المدرجة في قراراال حول مفصلة أراء تقديم إلى المهتمة األطراف  و تقنية المعلوماتتهيئة االتصاالتدعو 
  المنطق والمبررات والبيانات توضيحمعبالحجج  حد ممكن أقصى إلى راءاآل  هذهينبغي دعمما انه آ. هذه الوثيقة

  .والمقاييس والتحليل

  .تعليقاتهماإلشارة إلى رقم الباب والفصل المعني ب، آما انه يرجى من األطراف أثناء تقديم التعليقات

  .هاتفالالعنوان ورقم وسم اال بما في ذلك املة متكصيل اتصالد تفايتحدب التكرم أيضا المشارآيننرجو من 

  آما تعتبر.هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات لليست ملزمة الردود عليها جميع و طلب المرئيات هذه وثيقةإن 
  .هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات لجميع الردود ملكا

في شكل (يئة االتصاالت و تقنية المعلومات  هإلى ينبغي تسليمها هذا  طلب مرئيات العمومعلىالردود إن جميع 
  : اآلتيةوين ا من العنأي إلى هـ1428 /رمضان/14في موعد أقصاه ) مايكروسوفت وورد

  sa.gov.citc@SPAMsurvey: االلكترونيالبريد  .1

 مكتب المحافظ: إلى ) طبوعةنسخة الكترونية و نسخة م(مناولة باليد أو عن طريق البريد  .2
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 القائمة − الرسائل االقتحامية لمكافحة الهيكلية التنظيمية مبادئ .3
 الرئيسية

يرجى من المشاركين التكرم بمراجعة . لقد تم تلخيص قائمة المبادئ المطلوب التعليق عليها في الجدول اآلتي
رسالها إلى هيئة االتصاالت ضمن اآللية  وفي حالة وجود تعديالت مقترحة يرجى إهذاجدول المبادئ العامة 

وللمزيد من المعلومات حول كل مبدأ يمكن الرجوع إلى األبواب المشار إليها .  المشار إليها في الباب السابق
 :في القائمة األخيرة من الجدول

 المبدأ المتطلبات
مواضع 

المعلومات 
 التفصيلية

 "المستنتجةالموافقة " و"الموافقة الضمنية "اعتماد قاعدتيسيتم 
أي السماح  (الهيكلية التنظيمية لمكافحة الرسائل االقتحاميةفي 

بالمراسلة بين طرفين دون إذن صريح مسبق في حالة وجود 
)عالقة ضمنية أو مستنتجة قائمة بينهما  الموافقة 

أما القاعدة األساسية والتي سيتم تطبيقها في عموم األحوال 
مع وجوب الحصول على " افتراض عدم الموافقة"ستعتمد قاعدة ف

 اإلذن الصريح المسبق قبل المراسلة

4.1.1 

النهج المستقل 
 عن التقنيات

 عن مستقالمرنا وتعريف الرسائل االقتحامية سينتهج نهجا إن 
 4.1.2 التقنيات

 
محتوى 
الرسائل 

 االقتحامية

سائل التي تتضمن تعريف الرسائل االقتحامية سوف يشمل فقط الر
:احد الخصائص التالية  

 التجاريةذات السمة الرسائل غير المطلوبة  •
  الرسائل غير المطلوبة والمعارضة للقيم السائدة في المملكة •

4.1.3 

مجموعة من 
 أو ،الرسائل

 رسالة واحدة

تعريف الرسائل االقتحامية سوف يستند على إرسال رسالة واحدة 
واحدة فقط غير نظامية تكفي لتفعيل أي أن رسالة  (غير مطلوبة

)الجزاءات، وال يجب إثبات تكرار إرسال الرسالة ذاتها  
4.1.4 

 
تحديد معايير 

للرسائل 
 االقتحامية

ن معايير الرسائل االقتحامية إاستنادا إلى القرارات السابقة، ف
 :ستشمل
أي رسالة الكترونية غير مطلوبة ذات مضمون تجاري أو  •

ائدة في المملكة ترسل دون موافقة مسبقة معارض للقيم الس
من خالل وسائط االتصال االلكترونية بما في ذلك على سبيل 

الرسائل والمثال ال الحصر، البريد االلكتروني والهواتف، 
  . الشبكيةالبلوتووث  والرسائل الفوريةوالفاآس، والقصيرة، 

4.1.5 

طار
اإل

 الت
عي
شري

 
 

المعايير التي 
تحدد الرسائل 

التجارية 
 القانونية

المعايير الالزمة لتحديد ما إذا آانت الرسالة االلكترونية المرسلة 
 :قانونية ستكون على النحو التالي

 يجب الحصول على موافقة مسبقة إلرسال الرسائل •
  وميسرةيجب أن تتضمن الرسالة المرسلة طريقة فعالة •

 إللغاء االشتراك
 صحيحة وفعالةيجب أن تتضمن الرسالة المرسلة معلومات  •

  عن المرسل آالبريد االلكتروني أو رقم الهاتففية وآا

4.1.6 
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الرسائل 
االقتحامية 

 المرسلة من أو
 المستلمة داخل

 السعودية

قوانين مكافحة الرسائل االقتحامية ستطبق على جميع الرسائل 
المرسلة من المملكة أو المرسلة إلى داخل المملكة من قبل 

  .أشخاص سعوديون مقيمون في الخارج
  
 : مراعاة الطابع الدولي للرسائل االقتحاميةمع
 

قوانين مكافحة الرسائل االقتحامية ستطبق على جميع  •
 الرسائل المرسلة من داخل المملكة إلى أي مكان في العالم

الرسائل االقتحامية المرسلة من قبل مواطنين سعوديين من  •
خارج المملكة العربية السعودية إلى داخل المملكة ستطبق 

   أيضا قوانين مكافحة الرسائل االقتحاميةعليها

4.1.7 

حدود 
 المسؤولية

 وطائلة العقوبة على المرسل باإلضافة إلى آلتقع المسؤولية 
 مروج أو مستفيد إلحاقي من أشخاص حقيقين أو اعتباريين استفاد

 بمعرفة مسبقة
4.1.8 

رسائل المؤسسات والهيئات الحكومية ستكون معفاة عند إرسال  اإلعفاءات
رسميةألغراض   4.1.9 

الترآيب 
العشوائي و 

برامج تجميع 
العناوين 

 االلكترونية

يمنع استخدام الترآيب العشوائي للعناوين االلكترونية  بجميع 
أي صناعة قوائم مراسلة عشوائية بغض النظر عن اآللية  (أشكاله

)المتبعة في جمعها  
4.1.10 

 
حق رفع قضايا 

 \التعويض 
 التضرر

 رفع دعاوى على مرسلي الرسمية التنفيذية فقط للجهة يحق •
 الرسائل االقتحامية

 في حال القضاءيحق لألشخاص والمنظمات اللجوء إلى  •
  تعرضهم لضرر أو خسارة ناتجة عن الرسائل االقتحامية

4.1.11 

 الخصوصية

استخدام عناوين المراسلة االلكترونية لألفراد والمؤسسات يمنع 
الهاتف وأرقام البريد االلكتروني،  عناوين مثل(في المملكة 
أسماء المحادثة وأرقام الفاآس، و  البلوتووث، وعناوينالمحمول ،
جلها تم جمعها أ التي من تلكألغراض أخرى غير ) الفورية، الخ

األشخاص الحقيقيين أو االعتباريينمن   

4.1.12 

سائل العقوبات ستفرض على انتهاك تشريعات مكافحة الر العقوبات
السائدةاالقتحامية بموجب اللوائح و القوانين   4.1.13 

توزيع 
صالحيات 

السلطة 
 القضائية

 مسؤولة عن فرض حصريةكون هناك جهة واحدة تسوف 
 4.2.1 التشريعات الخاصة بمكافحة الرسائل االقتحامية

المؤسسة 
  - المرآزية

دوليةقضايا   

في المملكة العربية صرية ح واحدة جهةكون هناك تسوف 
 لجميع األنشطة التنسيق واالتصال الدولي  مسؤولة عن السعودية

 الدولية الخاصة بالرسائل االقتحامية
4.2.2 

المرآز الوطني 
اإلرشادي ألمن 

المعلومات 
القوائم "ونشر

 "السوداء

إن المرآز الوطني اإلرشادي ألمن المعلومات في هيئة 
لومات سيزود مقدمي خدمات االنترنت االتصاالت و تقنية المع

بالعناوين اإللكترونية لكبار ومقدمي الخدمات بانتظام بقائمة 
 بإرسال آميات آبيرة من الرسائل المخالفين والمعروفين

 االقتحامية

4.2.3 

النقطة الموحدة 
الستالم 

الشكاوي عن 
الرسائل 

 االقتحامية

 عن اتبالغالتلقي  ل حصرية اتصال واحدةجهةكون هناك تسوف 
 4.2.4 جميع الرسائل االقتحامية في المملكة العربية السعودية

 تنفيذ قانون مكافحة الرسائل عن المسؤولة الجهة التنفيذيةستمنح  سلطة التحري 
 4.2.5 االقتحامية الصالحيات الالزمة للتحقيق

ئية
دعا
 اال
طة
لسل
 ا

 4.2.6 ستنحصر صالحية محاآمة المخالفين في جهة واحدة حصرية المقاضاة
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طاع
 الق
ات
در
مبا

 

 
الئحة الضوابط 
السلوآية الالزم 

 إتباعها

 الئحة ضوابط سلوآية ذات صلة بالرسائل تحريرسيتم  •
مقدمي خدمات االنترنت والمسوقين جميع االقتحامية ل
 االلكترونيين

لهذه من المفضل أن تكون الئحة الضوابط السلوآية إلزامية  •
 الجهات

 الئحة  علىتوقيعالى سيتم تشجيع مقدمي خدمات الجوال عل •
  GSMAالضوابط السلوآية المقدمة من 

4.3.1 

عليم 
الت

عية
لتو
حمالت  وا

التوعية 
 والتعليم

هيئة االتصاالت و تقنية المعلومات ستتحمل مسؤولية ضمان 
مج لجميع أصحاب ا البر تلكتاحتاستمرار برامج التوعية وسوف 

ولي التسويق ن من مستخدمين وأصحاب العمل، مسؤالشأ
 االلكتروني، ومقدمي الخدمات

4.4.1 

ضع
س و

قيا
ائل  

رس
ال

مية
تحا
االق

 

 
برنامج قياس 

الرسائل 
 االقتحامية

 شامالن برنامجا أسوف تتأآد هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات ب
لقياس وضع الرسائل االقتحامية قد تم إعداده وأن يتم تقديم تقارير 

 عنه بشكل منتظم
4.5.1 

ال
ون 
تعا

دل 
لتبا
وا

ولي
المشارآة في  الد

التنظيمات 
وهيئات تبادل 
 المعلومات

 
المملكة العربية السعودية سوف تتعاون وتشارك بفعالية مع جميع 

المؤسسات التشريعية المعنية بمكافحة الرسائل االقتحامية و مع 
 هيئات تبادل المعلومات ذات العالقة

4.6.1 

  
  

 SPAMه، تود الهيئة طلب مرئيات العموم حول تسمية الباالضافة الى مبادىء الهيكلّية المذآورة اعال
  .في اللغة العربية

  الخيارات المطروحة هي 
ة  • ائل االقتحامي   الرس
 الرسائل العشوائية •
  الرسائل اإلغراقية •
 اإلغراقيات •
  الغوغائيات •
  ....")وأما الزبد فيذهب جفاء: "اقتباسا من(الَزَبد  •
 ")ثير، ولكنكم غثاء آغثاء السيلبل أنتم يومئذ آ: "اقتباسا من(الغثائية  •
 الرسائل التطفلية •
  ____________________: خيار آخر •

   .ميةاالرسائل االقتحعلما بان الهيئة قد اختارت مبدئيا استخدام مصطلح 
  

    او مقترحاتكم لتسميات بديلةيرجى تقديم تعليقاتكم
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 − الرسائل االقتحامية لمكافحة الهيكلية التنظيمية مبادئ .4
 فاصيلالت

 التيومكافحة الرسائل االقتحامية نظام لهيكل التنظيمي لاألساسية للمبادئ ا أبرزبقائمة  هذا الباب سيتم حصر في
  .شاملاللهيكل ا تطبيق وإعدادتستخدم في  سوف

 (Regulatory Framework)  شريعي  التاإلطار 4.1
  :  يلي آمالرسائل االقتحاميةلف جزء التشريعي من الهيكلية التنظيمية ترآز على تقديم تعريالمبادئ 

 )Consent( الموافقة 4.1.1
 الموافقة الضمنية والمستنتجة 

الهيكلية التنظيمية لمكافحة في  "المستنتجةالموافقة " و"الموافقة الضمنية"اعتماد قاعدتي سيتم  •
أي السماح بالمراسلة بين طرفين دون إذن صريح مسبق في حالة وجود  (الرسائل االقتحامية

 .)بينهماقائمة ضمنية أو مستنتجة عالقة 

  :سوف تشمل الموافقة الضمنية والمستنتجة
 . القائمة العملجميع عالقات •
تبادل المعلومات عن طريق البريد  والمتأصل فيها ضمنيا عمليات جديدةالعالقات ال •

 .، الخأو األندية الخاصةعالقة رب العمل، مثل  :المراسلة ةنظمأ  من أو غيره االلكتروني
  .، ما لم ينص على خالف ذلكااللكترونية بوضوح تامين واشر العنن •

 يرجى تقديم تعليقاتكم

  
 )in-Opt(الموافقة افتراض عدم  – الموافقة الصريحة

مع " افتراض عدم الموافقة"القاعدة األساسية التي سيتم تطبيقها في عموم األحوال ستعتمد قاعدة    •
  .قبل المراسلةوجوب الحصول على اإلذن الصريح المسبق 

  
 .تسعى لنقل الرسائلالتي منظمات  ال أولألفرادهناك نموذجين من الموافقة الصريحة التي يمكن تقديمها 

  
قبل  الرسائِل يمستلمال بد من الحصول على إذن مسبق من : "(Opt-in)الموافقةافتراض عدم "

 .إرسالها
قبل إرسال  الرسائِل يمستلممسبق من  ال يلزم الحصول على إذن :")Opt-out(الموافقة افتراض "

لقى المزيد من الرسائل من  تيمتنع عن نأ  مابعد استالم رسالة علما بأنه يحق للمستلم .الرسائل إليهم
 .مع إفادة المرسل بهذا القرار، المرسل

 
م افتراض عد"  قاعدةوتقنية المعلومات ، اعتمدت هيئة االتصاالت2تماشيا مع االتجاه الدولي السائد

 إال تسالارمتلقي العدم  في وحقهالفرد   النهج الذي يحمي خصوصية، باعتباره)Opt-in" (موافقةال
 الحفاظ على قوائم مؤسسات مسؤولة عنالشرآات والستكون . بعد الحصول على اإلذن الصريح المسبق

قة االلتزام ذات العالالشرآات والمؤسسات آما على جميع ". وا القبولاختار" الذين ألفرادبا محدثة

                                     
 املتحدة واململكةآندا واسرتاليا :  املمارسات هذه تشملأفضل مع دول املتماشيةال 2

 وبلجيكا وماليزيا وبريو وسنغافورة
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وتأمين ما يثبت الحصول على  لالستفساراتدورية واالستجابة بسرعة الباستقبال الحمالت التفتيشية 
  .القبول المسبق

 يرجى تقديم تعليقاتكم
 

 )Technology Neutral(النهج المستقل عن التقنيات   4.1.2

 .عن التقنياتا مستقًال الرسائل االقتحامية سينتهج نهجتعريف إن  •
 

إن . االقتحامية الرسائل إرسالفي  التي قد يساء استخدامها وسائط االتصال مجموعة متنوعة منهناك 
 . تغيير طريقة عمل وسائط قائمة أوظهور وسائط اتصال جديدة إلىؤدي ي قد  المستمريقنالتتطور ال

  :يمكن أن ينهج أحد النهجين التاليين االقتحامية للرسائل التشريعي التعريف
  أواصر للتقنيات،الح نهجال  •
  . المستقل عن التقنياتنهجال  •

 
 نهج ال أن، في حينقنية الوسيطة المستخدمة في اإلرسالحدد التي ال  عن التقنياتنهج المستقلالإن 

  والرسائل،البريد االلكتروني آقنياتأنواع مختلفة من الت شملي ودقة أآثر كونيالحاصر للتقنيات 
  .يد الصوتيالفاآس، والبرورسائل  ،القصيرة

  
 ، للتقنيات 3الحاصر نهج القد تبنت العالم أنحاء القائمة في المثلى بعض الممارسات أنمن رغم وعلى ال
 الرسائل االقتحاميةلتحديد  المستقل عن التقنيات نهجال اختارت  هيئة االتصاالت وتقنية المعلوماتإال أن

  .بل هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات الحالية المتبعة من قالسياسات التوافق معوذلك لضمان 
 يرجى تقديم تعليقاتكم

 
 

 )Content ( الرسائل االقتحاميةمحتوى 4.1.3

  :تعريف الرسائل االقتحامية سوف يشمل فقط الرسائل التي تتضمن احد الخصائص التالية •

  .التجاريةذات السمة الرسائل غير المطلوبة . 1 •

  . السائدة في المملكةالرسائل غير المطلوبة و المعارضة للقيم. 2 •

 
 ،" وغير تجاريةمطلوبة غير" مضامين الرسائل التي تكون شملي لن الرسائل االقتحاميةتعريف  •

 . الغير معارضة للقيم السائدة في المملكةالدينية والسياسيةآالرسائل 
  

  أوا ديني أوايسياس  أوا تجاريقد يكون المضمونف. هامضمونتتفاوت في  غير مطلوبةالرسائل االلكترونية ال
المعارضة للقيم  الرسائلفان  4السائدةتماشيا مع الممارسات الدولية  . للقيم السائدة في المملكةامعارض

التي " الرسائل التجارية  أو)االلكترونيةمكافحة الجريمة قانون على النحو المحدد في  (السائدة في المملكة
  .رسائل اقتحاميةر تعتب"  خدمة من اجل الكسب المالي أوتروج لمنتج

                                     
الواليات املتحدة و آوريا وآندا :  املمارسات هذه تشملأفضل مع يةشتما املدولال 3

 اخل ، املتحدة وبلجيكاواململكةواسرتاليا 
 
 آوريا وآندا الواليات املتحدة و:  املمارسات هذه تشملأفضل اليت تتماشى مع دولال 4

  املتحدة وبلجيكا وماليزيا وبريو وسنغافورةواململكةواسرتاليا 
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بموجب قانون  والجنائية معرفة ،خبيثة وال،ارضة للقيم السائدة في المملكةع الرسائل الممضمونإن 

حول العالم االقتحامية التي ترسل  العظمى من الرسائل ةلبيالغا.  في المملكةااللكترونية ائممكافحة الجر
 خدمة من  أولمنتج  غير مباشرة أو مباشرةطريقة أي إنها تروج بتجاري،ال تتسم بالطابع وفي السعودية

 العظمى من الرسائل الغالبية ولاسيتنهذا النهج . مشروعال غير  أوي المشروعاجل الكسب المال
 . قليل الجهد المطلوب للتشريع واالدعاءتل، والتحقيق لتبسيط عملية االقتحامية

 يرجى تقديم تعليقاتكم

 
  )Single / Bulk Messages (دةرسالة واح  أومجموعة من الرسائل 4.1.4
أي أن رسالة  (  رسالة واحدة غير مطلوبةإرساليستند على وف  سالرسائل االقتحاميةتعريف  •

 .)واحدة فقط غير نظامية تكفي لتفعيل الجزاءات، وال يجب إثبات تكرار إرسال الرسالة ذاتها
 

أنها جميع عمليات المراسلة على   تعرف)Bulk Messages (الرسائل االقتحامية المرسلة بالجملة
 . يوافقوا على استقبالها أوأشخاص لم يطلبوها إلى موحدة عدد آبير من رسالة  إرسال التي يتم من خاللها

  فقط رسالة واحدةإن على  5 األخرى التنظيميةاآلنطاق الهيفي المثلى ممارسات نصت بعض الولقد 
  .يير المعرفةإذا استوفت المعا  رسالة اقتحامية تعتبرأنيمكن 

   
  أم ال، اقتحاميةلرسالةا آانت إذاما التحقيق و تحديد   و لتبسيط عملية،ة الدولي المثلىفي ضوء الممارسات

على أساس إنها  تعاملوف س طلوبةن أي رسالة غير مئة االتصاالت و تقنية المعلومات بأقررت هيفقد 
 . األخرىرسالة اقتحامية إذا استوفت المعايير المعرفة

 يرجى تقديم تعليقاتكم

  

 (Defining Criteria of SPAM) للرسائل االقتحاميةتحديد معايير  4.1.5

 :معايير الرسائل االقتحامية ستشملفان  ، السابقةتإلى القرارااستنادا  •

رسل ت  معارض للقيم السائدة في المملكة أو تجاري ذات مضمون غير مطلوبةالكترونية رسالة أي •
 بما في ذلك، على سبيل المثال ال االلكترونيةل وسائط االتصال دون موافقة مسبقة من خال

 فوريةالرسائل وال ووثتبلوال،  الفاآس،القصيرةالرسائل  ،، البريد االلكتروني والهواتفالحصر
  .الشبكية

  
األفراد و الشرآات ومزودي تطبيق القانون على سيبسط  للرسائل االقتحامية وجود تعريف واضح

  .ين والمشرع،الخدمة
هيئة االتصاالت و تقنية فان ، ) 3.1.4 و 3.1.3 و 3.1.2 و 3.1.1( السابقة  األقسام فيذآرهآما سبق 
  :ت الرسائل االقتحامية آالتاليفّر عالمعلومات
للقيم السائدة في  تم استالمها سواء آانت تجارية غير مطلوبة أو معارضة أي رسالة •

 .المملكة
 ).ة أو مجموعة من الرسائلرسالة واحد(عددها بغض النظر عن  •

                                     
 وتعترب أن رسالة واحدة غري مرغوب  املمارسات هذهأفضلاشى مع  اليت تتمدولال 5

 املتحدة واململكةآوريا وآندا واسرتاليا : تشملهبا تعرب رسالة اقتحامية 
 وبلجيكا وماليزيا وبريو 
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 بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، البريد االلكترونية عبر وسائط االتصال وترسل •
  .فوريةالرسائل وال، ووثتبلوال، فاآسال  ،القصيرةالرسائل  ،االلكتروني والهواتف

ائل االقتحامية ليشمل لرس تعريف اهيئة االتصاالت و تقنية المعلومات طت بّس، وبناء على هذه القرارات
 :التاليةثالث ال الخصائص

 
  .)المرسلةبغض النظر عن محتوى وعدد الرسائل  (غير مطلوبةلرسائل االقتحامية هي رسائل ا. 1
 .معارض للقيم السائدة في المملكةال  أوتجاريال مضمونال الرسائل االقتحامية ذات .2
ال ال ، على سبيل المث بما في ذلكااللكترونية تنتقل عبر وسائط االتصال  التيالرسائل االقتحامية. 3

 .فوريةالرسائل ال، وفاآس ال،بلوتووثال، القصيرة الرسائل ،، البريد االلكترونيالحصر
 يرجى تقديم تعليقاتكم

 
 

 Criteria for)ايير التي تحدد الرسائل التجارية القانونية معال 4.1.6
legitimate commercial messaging)  

  

 : ستكون على النحو التاليقانونية االلكترونية المرسلة ة الرسالت آانإذاتحديد ما ل ةالمعايير الالزم •

  . الرسائلإلرساليجب الحصول على موافقة مسبقة  •

  . إللغاء االشتراك وميسرةتتضمن الرسالة المرسلة طريقة فعالة أنيجب  •

عن المرسل آالبريد   وفعالة وآافيةصحيحةمعلومات تتضمن الرسالة المرسلة  أنيجب  •
   .  رقم الهاتف أوااللكتروني

  
 فان الهيكلية التنظيمية لمحاربة الرسائل ،قنية لنقل الرسائل االقتحاميةة استخدام وسائل التءلعدم إسا
  . بصفة مشروعةقانونيةالرسائل الزمة إلرسال ية في المملكة حددت المتطلبات الالاالقتحام

  
  :  تلخص فيما يليقانونية االلكترونية المرسلة ة الرسالت آانإذاتحديد ما ل زمةاللالمعايير ا 

  . الرسائل التجاريةإرسال قبل  من المرسل إليه ضمنيه أوصريحة  يجب الحصول على موافقة. 1
طريقة فعالة إللغاء   أن تتضمنخدمات يجب  أومنتجاتلروج ت التي االلكترونيةالتجارية الرسائل  آل . 2
  .الشتراكا

 ،  صحيح  رقم هاتف أو بريد الكتروني عنوان تتضمنأن يجب االلكترونيةالتجارية الرسائل آل  . 3
   .لتمكين المرسل إليه من االتصال في المرسل في حال أراد ذلك

 يرجى تقديم تعليقاتكم
 

 SPAM)  السعودية أو المستلمة داخلالرسائل االقتحامية المرسلة من  4.1.7
sent from or received in the Kingdom of Saudi Arabia) 

إلى   المرسلة أو الرسائل المرسلة من المملكة ستطبق على جميعالرسائل االقتحامية مكافحة قوانين •
 .ن في الخارجين مقيميداخل المملكة من قبل أشخاص سعودي

 : للرسائل االقتحامية الطابع الدوليمراعاةمع 

 الرسائل المرسلة من داخل المملكة إلى ستطبق على جميعامية الرسائل االقتح مكافحة قوانين .1 •
 .أي مكان في العالم
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 إلى السعودية  العربيةالمملكة خارج  منمواطنين سعوديينالمرسلة من قبل  الرسائل االقتحامية .2 •
 .االقتحامية مكافحة الرسائل  قوانين أيضاداخل المملكة ستطبق عليها         

 
 ستعالج من خالل  المرسلة من غير السعوديون أو،المملكة القادمة من خارج االقتحاميةالرسائل  انب علما

  . الدوليةاالتفاقات
 يرجى تقديم تعليقاتكم

 

 (Breadth of Liability) المسؤولية حدود 4.1.8

مروج أو مستفيد إلحاقي من أشخاص  وطائلة العقوبة على المرسل باإلضافة إلى آلتقع المسؤولية  •
 . بمعرفة مسبقةاعتباريين استفادحقيقين أو 

  
وقوع اإلجراءات لضمان و ،االقتحاميةمرسلي الرسائل  المؤسسات التجارية من التستر خلف لمنع

 الممارسات العالمية المثلى، وتماشيا مع االقتحامية جميع المستفيدين من الرسائل على ةكاملالقانونية ال
معاقبة  أنه باإلضافة إلى هيئة االتصاالت و تقنية المعلومات  ، قررت6 الرسائل االقتحامية مكافحةوأنظمة
 تستفيد من الرسائل  أو تروج منظمة أوأي شخصأيضا  عاقبفانه سوف ي ،لرسائل االقتحاميةامرسل 

 . االقتحامية 
 يرجى تقديم تعليقاتكم

 

 (Exemptions) اإلعفاءات 4.1.9

 .رسميةل ألغراض رسائإرسال  عند معفاة ستكون الحكومية  والهيئاتالمؤسسات •
  

الرسائل قانون محاربة إن .  مطلوبةيشمل جميع أنواع الرسائل الغير ال الرسائل االقتحامية إرسال منع
 هيئة  أوالحكومة السعوديةبإذن  التي ترسل االلكترونية الرسائل ستثنياالقتحامية في السعودية سوف ي

 .  إذا لزم األمر إعفاءات أخرىةبأنه قد يتم إضاف علما .رسميةألغراض تمثلها اعتبارية 
 يرجى تقديم تعليقاتكم

 

  االلكترونيةبرامج تجميع العناوين و التركيب العشوائي 4.1.10
(Dictionary Attacks and Address Harvesting Software)  

 .جميع أشكالهب  ين االلكترونيةاوالترآيب العشوائي للعناستخدام يمنع  •
 

  :يمنع  ،للتقليل من الرسائل االقتحامية
-Address(أو استعمال الجمع العشوائي للعناوين االلكترونية   اقتناء أوتوريد  •

harvesting.(   
ين او العشوائي للعنالجمع عن طريق تم جمعهان يوا استخدام عن أو اقتناء أوتوريد  •

  .االلكترونية

                                     
الواليات املتحدة وآندا :  املمارسات هذه تشملأفضل مع يةتماش املدولال 6

 ،اخل وماليزياا  املتحدة وبلجيكواململكةواسرتاليا 
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عناوين المستخدمين من خالل استخدام الترآيب العشوائي لل إلى الكترونية رسائل  إرسال •
 .  تجميع العناوينأو برامج) dictionary attack(االلكترونية 
 يرجى تقديم تعليقاتكم

 

 (Private Right of Action) التضرر \رفع قضايا التعويض حق  4.1.11

  . رفع دعاوى على مرسلي الرسائل االقتحاميةالتنفيذيةالرسمية يحق فقط للجهة  •

 عن ة ناتج أو خسارةضررل ي حال تعرضهمالقضاء ف إلىاللجوء يحق لألشخاص والمنظمات  •
 .الرسائل االقتحامية

  
 مع الحفاظ على حق  عدا الجهة الرسمية التنفيذية منظمة أو فردألي االدعاء الشخصيلن يكون هناك حق 

  :  إتباعه الحظ ما يليمهذا االتجاه المعتز . القانونإلىاللجوء في  والمنظمات األفراد
 أو  سوف يؤدي إلى التكلفة الباهظة على األفرادد أو منظمة فرألي حق االدعاء الشخصي •

 الموارد الكافية  نقص، ناهيك عن ولن يعود عليهم بالفائدة المرجوةالتجاريةالمؤسسات 
 .رفع دعوى قانونيهل ة األدلة الالزملجمع

وعند الحاجة يمكن تحقيق  من شخص أو منظمة على أآثرؤثر ت دائما الرسائل االقتحامية •
  .اءة في المالحقة والعقوباتالكف

 .تجنب تحميل القضاء أعباء مهولة من القضايا والمطالبات بالتعويض  •
آبار المخالفين  ى علز المواردي وترآاألولويات  تحدديحق للجهة الرسمية التنفيذية •

 .والقضايا
 يرجى تقديم تعليقاتكم

 

 (Privacy)الخصوصية  4.1.12

البريد مثل عناوين (نية لألفراد والمؤسسات في المملكة استخدام عناوين المراسلة االلكترويمنع  •
أسماء المحادثة وأرقام الفاآس، و البلوتووث، وعناوينالهاتف المحمول ،وأرقام االلكتروني، 
األشخاص الحقيقيين أو جلها تم جمعها من أ التي من تلكألغراض أخرى غير ) الفورية، الخ
 .االعتباريين

  
رسالة اقتحامية يمكن أن  أي إرساليمنع   فانه،لية لتنظيم الخصوصية في المملكة الحاحوائاللبالتوافق مع 

 االتصال وأرقام المراسلة  عناوين استخدامإساءةإن . المملكة في اتمنظمال أوفرد ال خصوصيةعلى  تؤثر
  : تشمل

 

  .ها دون إذن مسبقاستخدام •
  .استخدامها في أغراض خالف المتفق عليها أو المقصودة •
  .بيعال بنية االتصالأو أرقام البريد االلكتروني اوين عنجمع  •
  . قوائم عناوين المراسلة أو أرقام االتصالشراء •

 يرجى تقديم تعليقاتكم
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 (Sanctions)العقوبات  4.1.13

و القوانين اللوائح بموجب  االقتحامية مكافحة الرسائل ك تشريعاتعقوبات ستفرض على انتهاال •
 .السائدة

 
 وسوف يتم تطبيق الجزاءات في حالة .جزاءاتتطبيق السائل االقتحامية يتطلب الحد بشكل فعال من الر

 آما انه يمكن فرض. والقوانين الرسميةاللوائح بموجب  االقتحامية مكافحة الرسائل ك تشريعاتانتها
 المرسلة معارض للقيم الرسالةإذا آان محتوى  :ال ذلكمثو . الرسالةمحتوى على أساس أخرىعقوبات 
  .االلكترونية ائم مكافحة الجرة المعرفة والمفروضة ضمن إطار قانونالسائد

  يرجى تقديم تعليقاتكم
 

 (Enforcement) االدعائية السلطة 4.2
 Enforcement jurisdiction) توزيع صالحيات السلطة القضائية 4.2.1

distribution)  
 لرسائلالتشريعات الخاصة بمكافحة ا فرض مسؤولة عن حصرية واحدةجهة  كون هناكتوف س •

 .قتحاميةالا
  
 التشريعات الخاصة بمكافحة الرسائل فرض مسؤولة عن حصرية واحدةوآالة  كون هناكتوف س
  .النهائي التشريعي آما انه سوف يتم اختيار هذه الوآالة بناءا على اإلطار .قتحاميةالا

  يرجى تقديم تعليقاتكم
 

 – Nodal Agency) دوليةقضايا   -المؤسسة المركزية 4.2.2
International Issues) 

 لتنسيقا  مسؤولة عنفي المملكة العربية السعوديةحصرية  واحدة جهةكون هناك تسوف  •
 . لجميع األنشطة الدولية الخاصة بالرسائل االقتحامية الدوليواالتصال

  
المملكة وذلك  وآالة واحدة داخل وف يتم تكليفس ،7للممارسات المثلىفقا و، وتنفيذية قوية  سلطةلضمان

 وهذه الوآالة سوف تعتبر نقطة االتصال الوحيدة للتعامل مع ،ون مسؤولة عن تنسيق القضايا الدوليةلتك
 .قضايا ونشاطات الرسائل االقتحامية على المستوى الدولي

 يرجى تقديم تعليقاتكم

                                     
  فانه يكون ،تنفيذيةعملية الال  يفوآاالت مشارآةال منعدد حىت عندما يكون هناك  7

 عمل آنقطه اتصال مع العامل تأخذ دور املنسق ومرآزية واحدة تهناك دائما وآالة 
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 "سوداءالقوائم ال" ونشرالمركز الوطني اإلرشادي ألمن المعلومات 4.2.3
(CERT and Publishing “Black Lists”) 

إن المرآز الوطني اإلرشادي ألمن المعلومات في هيئة االتصاالت و تقنية المعلومات سيزود  •
بالعناوين اإللكترونية لكبار المخالفين مقدمي خدمات االنترنت ومقدمي الخدمات بانتظام بقائمة 

 . بإرسال آميات آبيرة من الرسائل االقتحاميةوالمعروفين
  

 التنسيق بين االقتحامية المرسلة وذلك عن طريق الرسائل ى الحد من آميةإنه لمن الضروري السعي إل
 لمنع وصول الرسائل االقتحامية عن طريق اإلنترنت ةومقدمي خدم هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات

المرآز  في تحقيق ذلك سيزود وللمساعدة. عيدين الوطني والدولي على الصآبار المخالفين المعروفين
 مقدمي الخدمات بانتظام المعلومات في هيئة االتصاالت وتقنية رشادي ألمن المعلوماتالوطني اإل

ين، وذلك بهدف إيقاف الرسائل المعروفآبار المخالفين عناوين محدثة باستمرار ب قائمةبالمرخصين 
  .طرفهم االقتحامية المرسلة من

 يرجى تقديم تعليقاتكم
 
 

 Single)رسائل االقتحامية شكاوى عن الالنقطة الموحدة الستالم ال 4.2.4
Point of Reporting) 

 عن جميع الرسائل االقتحامية في اتبالغتلقي ال ل حصرية اتصال واحدةجهةكون هناك تسوف  •
 .المملكة العربية السعودية

 
 وذلك  العربية السعوديةالمملكة في الرسائل االقتحامية جميع  نقطة اتصال واحدة لإلبالغ عنتحديدسيتم 

 . استالم الشكاوىعمليةلتسهيل 
 يرجى تقديم تعليقاتكم

  

 (Investigative power) سلطة التحري 4.2.5

 تنفيذ قانون مكافحة الرسائل االقتحامية الصالحيات الالزمة عن المسؤولة الجهة التنفيذيةستمنح  •
  .للتحقيق

 
 وتبعا .يجابيضرورية لتطبيق األنظمة بشكل االمعلومات  األدلة و التحقيقات وجمعإجراءسلطة تعتبر 

لذلك فان الجهة التنفيذية المسؤولة عن تنفيذ أنظمة الحد من الرسائل االقتحامية ستمنح الصالحيات 
 وتحليلها لتتمكن من جمع األدلة االلكترونيةاألدلة  الالزمة للتحقيق وسيتم تمكينها من مصادرة

 . والمعلومات المطلوبة
 يرجى تقديم تعليقاتكم

 

 (Prosecuting) المقاضاة 4.2.6

  .ستنحصر صالحية محاآمة المخالفين في جهة واحدة حصرية •
  
مكافحة إرسال لكون هناك وآالة واحدة مسؤولة عن مقاضاة مخالفي التشريعات الموضوعة وف تس

  .النهائي التشريعي يتم اختيار هذه الوآالة بناءا على اإلطارآما انه س.  الرسائل االقتحامية



مكافحة الرسائل ل الهيكلة التنظيميةتطوير  

 االقتحامية
 

21 of 16Page  
 

  يرجى تقديم تعليقاتكم
  )Industry Driven Initiative( القطاع مبادرات 4.3

  )Code of Conduct (الئحة الضوابط السلوكية الالزم إتباعها 4.3.1
مقدمي خدمات االنترنت جميع  الئحة ضوابط سلوآية ذات صلة بالرسائل االقتحامية لتحريرسيتم  •

  .والمسوقين االلكترونيين

  . الجهاتلهذه  ةزاميإل تكون الئحة الضوابط السلوآية أنمن المفضل  •

 المقدمة من  الئحة الضوابط السلوآية علىتوقيعال مقدمي خدمات الجوال على سيتم تشجيع •
GSMA. 

  
 لمقدمي  ذات صلة بالرسائل االقتحاميةالئحة ضوابط سلوآيةسيتم تقديم ، تشجيع المشارآة في التنظيمل

ونظرا .  للجميعملزمة بطالضوا ألفضل أن تكون هذهومن ا. ينيالمسوقين االلكترون و االنترنتخدمات
تشجيع السيتم فانه  GSMA النظام العالمي للهواتف المتنقلة الئحة ضوابط سلوآية مقدمة من إلى وجود

 . لتوقيع عليهال
 يرجى تقديم تعليقاتكم

 
  (Education and Awareness) والتوعيةالتعليم  4.4

 Education and Awareness) حمالت التعليم و التوعية 4.4.1
Campaigns) 

 تاحتهيئة االتصاالت و تقنية المعلومات ستتحمل مسؤولية ضمان استمرار برامج التوعية وسوف  •
مج لجميع أصحاب الشأن من مستخدمين وأصحاب العمل، مسؤولي التسويق االلكتروني، ا البرتلك

 .ومقدمي الخدمات
  

ولهذا السبب . القتحاميةا شاملة لمكافحة الرسائل إستراتيجية من أساسي جزء يزيادة التعليم والوعي ه
من أصحاب  أصحاب الشأنلجميع من قبل المؤسسة التنظيمية  لتوعيةل برامج سوف يتم إدارة وتقديم

 .  في المملكة العربية السعودية، ومقدمي الخدمات التسويق االلكتروني مسؤولي،لعملا
 يرجى تقديم تعليقاتكم

 

 (SPAM Measurement)  الرسائل االقتحامية وضعقياس 4.5
 SPAM Measurement) برنامج قياس الرسائل االقتحامية 4.5.1

Program) 
 لقياس وضع الرسائل االقتحامية شامالن برنامجا أسوف تتأآد هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات ب •

 .قد تم إعداده وأن يتم تقديم تقارير عنه بشكل منتظم
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 من فهم فعالية الحلول المستخدمة يعتبر عنصرا ضروريا للتمكين  الرسائل االقتحامية وضعإن قياس
 سوف يتم بإذن اهللا إعداد برنامجا مستفيضا لمتابعة وضع ، نظرا لذلك.لمكافحة الرسائل االقتحامية

 .ة دوريصفةيتم تقديم تقارير عنه ألصحاب العالقة با سآمو ،الرسائل االقتحامية في المملكة
 يرجى تقديم تعليقاتكم

 

 International Cooperation And) التعاون والتبادل الدولي 4.6
Exchange)  

 Participation in) تبادل المعلومات  وهيئاتاتتنظيمالالمشاركة في  4.6.1
Regulatory and Sharing Information Bodies) 

المعنية  مع جميع المؤسسات التشريعية بفعالية  وتشاركتتعاون المملكة العربية السعودية سوف •
 .ذات العالقة مع هيئات تبادل المعلومات  وةمكافحة الرسائل االقتحاميب

  
 العربية  سوف تشارك المملكة العالمية ضوء االتجاهات الدولية وتوصيات الممارسات المثلىفي

 Memorandum(  مذآرات التفاهممن خالل التوقيع على دوليا على المستوى التشريعي السعودية
of Understanding (ي تعمل على مكافحة الرسائل االقتحاميةالتابعة للهيئات الدولية الت.  

  
لإلفادة  المعلومات ضا مع المبادرات والهيئات العالمية المختصة بتبادلسوف تشارك المملكة أي

 الممارسات تفعيلالدولية و )Codes(تطوير التوجيهات واللوائحول ،رفع مستوى التوعيةول ،واالستفادة
 .   المثلى

 يرجى تقديم تعليقاتكم
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 ادفاتالمر .5
  المعنى  االختصار  رقم

1  APEC 
فريق عمل دول المحيط الهادي اآلسيوية للتعاون في المجال االقتصادي واالتصاالت 

  والمعلومات
2  APWG  فريق عمل مكافحة االحتيال والتزييف(Anti-Phishing) 

3  CITC هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات  

4  

Ancillary 
elements  

العناصر (
 )دةالمساع

 برامج جمع : على ذلكأمثلة. لرسائل االقتحاميةاألنشطة الّتي قد تُجرى قبل إرسال ا
  عناوين البريد اإللكتروني  و التركيب العشوائي للعناوين االلكترونية

5  

Bulk  
المراسلة (

رسائل /بالجملة
 )الجملة

 بمستلم  مسبقةدون أي معرفة الرسائل التي ترسل بأعداد كبيره بطريقة عشوائية 
  اللكتروني اه خالف بريدالرسالة

6  

Computer 
service  

خدمة الحاسب (
 )اآللي

  دادهااسترأو  وتخزينها  الحاسب اآلليمعالجة بياناتتشمل 

7  
Consent  

  هاالرسائل قبل إرسال  من مرسلون المشرعأو مون المنظيطلبه الّذي  المسبقاإلذنهي  )الموافقة(

8  
Damage  

  إرسال الرسائل االقتحاميةناتجة عن رر القابلة للقياس والكمية الض )ضرر(

9  

Dictionary 
attacks  

التركيب (
العشوائي للعناوين 

 )االلكترونية

 أو ،العناوين التي يتم تركيبها بشكل أوتوماتيكي استنادا على حروف من القاموس
  حروف وأعداد شائعة   

10  
Email Client  

برنامج البريد (
 )االلكتروني

والذي يستخدم من قبل مرسل البريد ) برنامج(جود في جهة العميل وهو التطبيق الم
 كما انه يستخدم من قبل مستلم ،االلكتروني إلنشاء وإرسال الرسائل االلكترونية

   البريد االلكتروني قراءةالرسائل في عملية استرجاع و

11  
Email Server  

خادم البريد (
 )االلكتروني

 والذي يتفاعل مع عمالء البريد االلكتروني )برنامج(التطبيق  في جهةخادم هو 
 يعمل على حاسب آلي خادم البريد االلكترونيإن . وخادمات البريد االلكتروني األخرى

كما انه . لها خالل الشبكةاإرسرسائل االلكترونية من العمالء و بشكل خاص الستالم ال
 عمالء البريد إلىشبكة وتسليمها الالل   خةاإللكترونييستخدم أيضا الستالم الرسائل 

  االلكتروني

12  Explicit 
consent  

شكل من أشكال الموافقة على استالم الرسائل حيث يعطي الفرد أو المنظمة الحق 
  )افتراض عدم القبول(بالسماح لحدوث إجراء معين أو نشاط محتمل 
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  المعنى  االختصار  رقم
الموافقة (

 )الصريحة

13  
EY  

  ارنست ويونغ ارنست ويونغ

14  
Function  

 )وظيفة(
تتضمن المنطق والتحكم والحساب والحذف والتخزين واالسترجاع واالتصال إلى  أو 

  من أو خالل الحاسب اآللي 

15  
Governor  

  محافظ هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات )المحافظ(

16  
Headers  

ترويسة البريد (
 )االلكتروني

فقط بل " العنوان"تضمن ي ال ذيوالناس  معظم ال ال يراهجزء من البريد االلكترونيهي 
 خالل األجهزة التي قائمة كاملة للمسار الّذي أخذه البريد اإللكترونيشمل أيضا يإنه 

إن تعلم فك ترويسة البريد . مر عليها في االنترنت حتى وصل إلى الجهة المعنية
ادا ماهرا  حتى يصبح مرسل الرسائل االقتحامية صية رئيسيمهارةااللكتروني  يعتبر 

ة هذه الترويسات غياصزور الن مرسل الرسائل االقتحامية سوف يحاول عادة أن ي
  إلخفاء المصدر وإلضالل المتلقي

17  
IETF  

فريق هندسة (
 )االنترنت

  فريق هندسة االنترنت

18  

Implicit/Inferr
ed consent  

الموافقة الضمنية (
 )والمستنتجة

  من السلوك أو عالقات األعمال األخرى للمستلمأن تُستَنْتَج الموافقة التي يمكن 

19  

Information 
Network / 

Internet  
معلومات الشبكة (

  )و االنترنت
 

معلومات الشبكة بين أكثر من نظام معلومات واحد للحصول على ال صال عن طريقات
   هاَأو تَبادل

20  
Information 

System  
 )نظام المعلومات(

   لمعالَجة وإدارة البيانات المعدةمج َأو األدواتُمجموعةُ البرا

21  
Intercept  

 )االعتراض(
، أو ي اآللحاسبالتسجيل وظيفة أو  إلتقاطتضمن ت وظيفة الكومبيوتر، إلىبالنسبة 

  الحصول على معنى أو مضمون

22  
ITU  

اتحاد االتصاالت (
 )الدولي

  اتحاد االتصاالت الدولي

23 
LAP  

 )خطة عمل لندن(
وهي خطة عمل دولية صممت بهدف تشجيع االتصاالت والتعاون : خطة عمل لندن

  بين الدول لمحاربة الرسائل االقتحامية والمشاكل المتعلقة بها
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  المعنى  االختصار  رقم
24  

Liability  
  .  المسؤول عن إرسال الرسائل االقتحاميةمعرفة )المسؤولية(

25  

MAAWG  
فريق عمل (

مكافحة االستخدام 
الغير الئق 

 )للرسائل

  ق عمل مكافحة االستخدام الغير الئق للرسائلفري

26  

Message 
Service 

Provider  
مقدم خدمة (

 )الرسائل

 التي قامت عن طريق ) التجار والشراكات في ذلكبما( منظمة أو فرد أي  ذلكشملي
رسائل  إرسال يتسبب في أويرسل ) بخالف عقد العمل(عقود أو ترتيبات أخرى 

  مفوض الرسالة نيابة عن منشئ أو تجارية 

27  

MMS  
الرسائل متعددة (

 )الوسائط

  والتي رسائل متعددة الوسائطإرسالهو معيار ألنظمة اإلرسال الهاتفية التي تتيح 
الرسائل في كما وليس مجرد نص )  متكاملنص صور، تسجيل صوتي، فيديو،(تشمل 
  القصيرة

28  

OECD  
منظمة التعاون (

االقتصادي 
 )والتنمية

  اون االقتصادي والتنميةمنظمة التع

29  
Regulator  

 )الجهة المنظمة(
 مكافحة الرسائل  فيله عن تشريع وتطبيق القوانين ذات الصلةؤوهي الجهة المس

  السعوديةالمملكة العربية  في االقتحامية

30 

Right to 
recourse  

  )حق المقاضاة (
 

   القانونية في المحكمةميةرسائل االقتحاالحقّ المعطى إلى الكيانات لمتابعة مرسلي ال

31  
Sanctions  

 )العقوبات(
رسائل االقتحامية من قبل الوكاالت المفوضة مرسلي ال هي العقوبات المفروضة على

  في حالة حدوث أي خرق للقوانين المتعلقة بالرسائل االقتحامية

32  

Short 
Message 
Service 
(SMS)  

الرسائل (
 )القصيرة

 في خدمات االتصاالت العامة يندمات المتخصصقدمها مقدمي الخيهي خدمة 
  تبادلأو إرسال م عمالئهالخدمة أو  لمزودي  تتيحهذه الخدمة. ة في المملكةالمرخصو

هذه الرسائل قد تكون موجهة ). نص، صوت أو فيديو ( قصيرة سواء على شكلرسائل
رويج  رسالة عامة تبث على منطقة معينة بغرض التكونت أو العميل، إلىمباشرة 

. التطورات الجديدةم عن خطاره إلأولتزويد العمالء بمعلومات معينة  أو ،لمنتج معين
ال .  مماثلةأخرى ألجل الرد على استفسارات العمالء وخدمات أيضاويمكن استخدامها 

  .حرف 160يتجاوز طول الرسالة الواحدة 

33  

Site  
الموقع (

 )االلكتروني
  )URL( معين  شبكي عنوانخاللمن ت موقع معلومات متاح على االنترنهو 
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  المعنى  االختصار  رقم
34  

Software  
 )برنامج(

 ستؤدي الوظيفة المطلوبة عند التي  التطبيقاتأوبيانات تتضمن التّوجيهات عبارة عن 
  حاسب اآلليالتفعيلها في أجهزة 

35  

Spam metrics  
قياس مدى نجاح (

اإلطار التنظيمي 
رسائل لالخاص با
 )االقتحامية

سلط األضواء على يانه  كما ،قييم وتطبيق االستراتيجيات الداخلية بتهذا المقياسيسمح 
  والتقنيةكل التنظيمية االهية و السياسفيالتغييرات الالزمة 

36  

Spammer  
مرسل الرسائل (

 )االقتحامية
  . رسائل االقتحامية الهو الشخص الذي يرسل

37 

Technology 
Neutral  

مستقل عن (
 )التقنية

ة يقبلست التغيرات المصاالت يتسم بدرجة من المرونة الكفيلة بشملتعريف تنظيمي لالت
   على النظام تعديلالحاجة إلى إجراء أي المراسلة دون قنيات تفي

38  

Technology 
Specific  

الحاصرة (
 )الوسائط/للتقنيات

  .، الخالرسائل القصيرة  أو تقنياتَ إرسال معينة، مثل البريد اإللكترونيتستهدف

39  

WGIG  
لجنة العمل على (

 ) اإلنترنتإدارة
   اإلنترنتإدارةلجنة العمل على 

 


