سياسة تنظيمية
الرسائل النصية التسويقية اﻹقتحامية عبر الهاتف المتحرك
نسخة رقم ١٫٠
تاريخ اﻹصدار ٢٩ :مارس ٢٠٢٠م
الهيئة العامة لتنظيم قطاع اﻻتصاﻻت
ص  .ب  ،٢٦٦٦٢ .أبوظبي ،دولة اﻹمارات العربية المتحدة

www.tra.gov.ae

ضبط المراجعة:
النسخة:
١٫٠

ﺻﻔحة  ٢مﻦ ١١

تاريخ اﻹصدار:
 ٢٩مارس ٢٠٢٠م

سبب المراجعة:
اﻹﺻدار اﻷولي

جدول المحتويات

 1.التعاريف٤ ..................................................................................................................................... ....
 2.المراجع القانونية٦ .......................................................................................................................... .....
 3.نطاق السياسة٦ ............................................................................................................................... ....
 4.الغرض٦ ..................................................................................................................................... ......
 .٥مبادئ الموافقة٧ ............................................................................................................................. ....
 6.السياسة٧ ...................................................................................................................................... ....
7.مشتركي الهاتف المتحرك٨ .................................................................................................................. ....
 8.التزامات أخرى٨ .............................................................................................................................. ....
 9.مشتركي خدمات الرسائل١٠ ................................................................................................................ ...
.١٠السجﻼت١١ ................................................................................................................................... ...
11.رصد وحماية اﻻلتزامات١١ ............................................................................................................... ....
12.العقوبات والمخالفات١١ ................................................................................................................... ....
13.التنفيذ والمراجعة١١ ........................................................................................................................ ....
 14.تاريخ السريان والنشر ١١......................................................................................................................

ﺻﻔحة  ٣مﻦ ١١

 .١التعاريف
يكون للمصطلحات والكلمات والعبارات المستخدمة في هذه السياسة المعاني المبينة قريﻦ كل منها في
قانون اتصاﻻت ما لم يقض سياق النص بغير ذلك أو يتطلب السياق ذلك.
١٫١

قانون اﻻتصاﻻت :يعني المرسوم بقانون اتحادي رقم ) (٣لسنة  ٢٠٠٣بشأن تنظيم قطاع
اﻻتصاﻻت ،وتعديﻼته.

١٫٢

اﻻتصاﻻت اﻹلكترونية :تعني اﻻتصاﻻت التي تنتقل باستخدام شبكة اﻻتصاﻻت إلى العنوان
اﻹلكتروني.

١٫٣

العنوان اﻹلكتروني :هو رقم أو سلسلة أرقام أو حروف والتي يمكﻦ مﻦ خﻼلها تحديد متلقي
اﻻتصاﻻت اﻹلكترونية المتواجد في شبكة اتصاﻻت معينة واﻻتصال به.

١٫٤

قائمة العناوين :تعني قاﺋمة تﻀم ﻋنوان إلكتروني أو أكثر.

١٫٥

التجميع العشوائي للعناوين :يعني تجميع العناويﻦ اﻹلكترونية والحصول ﻋليها ﻋﻦ طريق
البرمجيات واﻷدوات والتقنيات أو وساﺋل أخرى ﻹنشاء العناويﻦ.

١٫٦

رابط إماراتي :فيما يتعلق بالرساﺋل النصية ،تعني أيا ً مما يلي:
الرساﺋل النصيةالتي تنشأ في دولة اﻹمارات.
١٫٦٫١
الرساﺋل النصيةالتي تنشأ مﻦ فرد أو شركة تقع في دولة اﻹمارات.
١٫٦٫٢
الجهاز المستخدم في النﻔاذ إلى الرساﺋل النصيةيقع في دولة اﻹمارات.
١٫٦٫٣
متلقي الرساﺋل النصيةموجود في دولة اﻹمارات.
١٫٦٫٤

١٫٧

الرسائل النصية للهاتف المتحرك :شكل مﻦ أشكال اﻻتصاﻻت اﻹلكترونية وهي رساﺋل يتم نقلها
بيﻦ جهاز الهاتف المتحرك وشبكة اﻻتصاﻻت العامة بما في ذلك ﻋلى سبيل المثال ﻻ الحصر
الرساﺋل المرسلة باستخدام خدمة الرساﺋل النصية القصيرة أو خدمة الرساﺋل متعددة الوساﺋط.

١٫٨

الرسائل النصية التسويقية :هي نوع مﻦ الرساﺋل النصية للهاتف المتحرك وترسل ﻷي مﻦ
اﻷغراض اﻵتية:
 ١٫٨٫١توفير السلع أو الخدمات أو الﻔرص التجارية.
 ١٫٨٫٢اﻹﻋﻼن ﻋﻦ السلع أو الخدمات أو الﻔرص التجارية.
 ١٫٨٫٣أي غرض آخر تحدده الهيئة.

ﺻﻔحة  ٤مﻦ ١١

١٫٩

الرسائل النصية التسويقية الخاصة بالمرخص له :هي الرساﺋل النصية التسويقية المرسلة مﻦ
قبل مرخص له إلى مشترك الهاتف المتحرك لغرض الخدمات التسويقية المقدمة مﻦ قبل ذلك
المرخص له أو أية شركة منتسبة له.

١٫١٠

الرسائل النصية التسويقية اﻻقتحامية :تعني الرساﺋل النصية التسويقية المرسلة إلى المتلقي دون
الحصول ﻋلى موافقته.

١٫١١

مشترك الهاتف المتحرك هو مشترك يقوم المرخص له بتقديم خدمات اتصاﻻت الهاتف المتحرك
له.

١٫١٢

مشترك خدمة الرسائل هو مشترك يقوم المرخص له بتقديم خدمات الرساﺋل النصية له وذلك
بغرض إرسالها لمشتركي الهاتف المتحرك.

١٫١٣

عقد خدمات مشترك الرسائل :هو ﻋقد تم إبرامه مﻦ قبل مرخص له مع مشترك خدمة الرساﺋل
لتقديم خدمات الرساﺋل النصية

١٫١٤

الموافقة :تعني موافقة او قبول المتلقي بأن يستقبل الرساﺋل النصية التسويقية كما تنص هذه
السياسة التنظيمية.

١٫١٥

طلب موافقة مشترك الهاتف المتحرك يعني أي شكل مﻦ أشكال اﻻتصال مﻦ المرسل المعني
)مرخص له أو مشترك خدمة الرساﺋل( يطلب فيه موافقة مشترك الهاتف المتحرك ﻋلى تلقي
الرساﺋل النصية التسويقية.

١٫١٦

اﻻشتراك :يعني الخيار المتاح لمشترك الهاتف المتحرك ﻹبداء موافقته ﻋلى تلقي الرساﺋل النصية
التسويقية.

١٫١٧

إجراء اﻻشتراك :تعني العملية التي يتم بموجبها الحصول ﻋلى الموافقة تحديدا ً مﻦ مشترك الهاتف
المتحرك ،فإن لم يبدي موافقته فيعتبر انه لم يوافق ﻋلى استﻼم الرساﺋل النصية التسويقية مﻦ
المرسل المعني )مرخص له أو مشترك خدمة الرساﺋل(.

١٫١٨

إلغاء اﻻشتراك :يعني الخيار المتاح لمشترك الهاتف المتحرك الذي ﺻرح مسبقا ً أنه يرغب في
تلقي الرساﺋل النصية التسويقية أن يصرح خﻼف ذلك برغبته في ﻋدم تلقي الرساﺋل النصية
التسويقية.

١٫١٩

إجراء إلغاء اﻻشتراك :تعني العملية التي يتم بموجبها إلغاء اﻻشتراك بشكل فعال ومجاني.

١٫٢٠

إشعار اﻻشتراك :هو إشعار مﻦ قبل مشترك الهاتف المتحرك للمرخص له يبيﻦ فيه رغبته في
اﻻشتراك.

ﺻﻔحة  ٥مﻦ ١١

١٫٢١

إشعار عدم اﻻشتراك :هو إشعار مﻦ قبل مشترك الهاتف المتحرك للمرخص له يبيﻦ فيه أنه ﻻ
يرغب في اﻻشتراك.

١٫٢٢

استقبال الرسائل النصية التسويقية :هي مرحلة استقبال المرخص له للرساﺋل النصية التسويقية
مﻦ مشترك خدمة الرساﺋل بهدف إرسالها لمشترك الهاتف المتحرك.

١٫٢٣

تسليم الرسائل النصية التسويقية :هي المرحلة التي تتبع استقبال المرخص له للرساﺋل النصية
التسويقية مﻦ مشترك خدمة الرساﺋل بحيث يقوم المرخص له بإيصال الرساﺋل النصية التسويقية
لمشترك الهاتف المتحرك المعني ﻋبر الشبكات الخاﺻة به.

 .٢المراجع القانونية
٢٫١

المادة  (١) ١٣مﻦ قانون اﻻتصاﻻت منحت الهيئة العامة لتنظيم قطاع اﻻتصاﻻت سلطة ممارسة
اختصاﺻاتها وﺻﻼحياتها لـ"تأميﻦ توﺻيل خدمات اﻻتصاﻻت لجميع أنحاء الدولة بما يكﻔل تلبية
احتياجات الراغبيﻦ في اﻻستﻔادة مﻦ هذه الخدمات".

٢٫٢

المادة  (٣) ١٤مﻦ قانون اﻻتصاﻻت منحت الهيئة سلطة إﺻدار السياسات فيما يتعلق بـ" شروط
ومستوى الخدمات التي يقدمها المرخص لهم للمشتركيﻦ والخدمات الشمولية والخدمات الطارﺋة،
بما في ذلك معايير وجودة الخدمات المقدمة وشروط تقديم الخدمات والﻔصل في شكاوى المشتركيﻦ
والنزاﻋات وتزويد المشتركيﻦ بالمعلومات واستخدام المعلومات الخاﺻة بالمشتركيﻦ وتزويدهم
بالﻔواتير".

 .٣نطاق السياسة
٣٫١
٣٫٢
٣٫٣

تنطبق هذه السياسة التنظيمية ﻋلى جميع الرساﺋل النصية مع رابط إماراتي.
تﻀع هذه السياسة بشكل ﻋام القواﻋد التي ستنطبق ﻋلى الرساﺋل النصية التسويقية اﻻقتحامية
للهاتف المتحرك والتي لها رابط إماراتي ،وتنشر الهيئة مﻦ وقت ﻵخر قواﻋد تطبيق هذه السياسة
في ظروف معينة.
يجب ﻋلى المرخص لهم اﻻلتزام التام بأحكام هذه السياسة التنظيمية.

 .٤الغرض
إن الغرض مﻦ هذه السياسة التنظيمية هو الحد مﻦ الرساﺋل النصية التسويقية اﻻقتحامية للهاتف المتحرك
والتي لها رابط إماراتي بهدف:
٤٫١
٤٫٢
٤٫٣

تعزيز تكنولوجيا اﻻتصاﻻت والمعلومات اﻵمنة والموثوق بها في دولة اﻹمارات.
تعزيز اﻻستخدام الﻔعال لتكنولوجيا اﻻتصاﻻت والمعلومات لتحقيق بيئة ﻋمل جيدة وسليمة في دولة
اﻹمارات.
خلق بيئة اتصال أكثر أمناً.

ﺻﻔحة  ٦مﻦ ١١

 .٥مبادئ الموافقة
 ٥٫١يجب ﻋلى المرخص لهم اﻻلتزام بمبادئ الموافقة الواردة في هذا الجزء حسب اﻻقتﻀاء.
 ٥٫٢يجب ﻋلى المرخص لهم ضمان العمل بمبادئ الموافقة التالية في أية اتﻔاقية تتعلق بتقديم الرساﺋل
النصية التسويقية وتبرم مع مشتركي الهاتف المتحرك.
 ٥٫٣جميع أشكال الموافقة مقبولة طالما يمكﻦ تسجيلها وﻋرضها بشكل ملموس ﻋند طلب الهيئة.
 ٥٫٤ﻻ يجوز للمرخص لهم منع أو رفض تقديم أي خدمة بسبب فشل المشترك في إبداء الموافقة
المطلوبة بموجب هذه السياسة التنظيمية.
 ٥٫٥يجب أن تكون ﻋملية الحصول ﻋلى الموافقة واضحة وشﻔافة.
 ٥٫٦يجب أن تتﻀمﻦ سجﻼت الموافقة التي يجب أن يحتﻔظ بها المرخص له التاريخ والوقت
والعبارات وأي محتوى آخر يصرح فيه المشترك بموافقته وهويته.
كما يجب أن تتﻀمﻦ سجﻼت الموافقة أرقام الهاتف الثابت أو المتحرك في حال تم استﻼم
الموافقة ﻋﻦ طريق الهاتف الثابت أو المتحرك .ويجب أن تتﻀمﻦ السجﻼت توقيع المشترك في
حالة كانت الموافقة خطية.
 ٥٫٧يجب اﻻحتﻔاظ بسجﻼت الموافقة خﻼل فترة إرسال الرساﺋل النصية التسويقية لمشترك الهاتف
المتحرك.
 ٥٫٨يجب تقديم الوساﺋل التي تسمح لمشترك الهاتف المتحرك مﻦ خﻼلها إجراء إلغاء اﻻشتراك في
جميع الرساﺋل النصية التسويقية.
 ٥٫٩ﻻ يجوز استخدام الرساﺋل النصية لغرض إقناع المشترك بعدم استخدام إجراء إلغاء اﻻشتراك أو
اﻻشتراك.
 ٥٫١٠يجب ان يتم توفير الخيار لمشترك الهاتف المتحرك لﻼشتراك أو إلغاء اﻻشتراك بدون رسوم.
 ٥٫١١يجب ﻋلى المرخص لهم تطبيق اﻹجراءات التي تمنع إساءة استخدام خيار اﻻشتراك وإلغاء
اﻻشتراك شريطة أن يتم اﻋتمادها مﻦ الهيئة قبل التطبيق.

 .٦السياسة
٦٫١
٦٫٢
٦٫٣
٦٫٤
٦٫٥

يجب ﻋلى المرخص لهم اﻻلتزام التام بوضع جميع اﻹجراءات العملية للحد مﻦ نقل الرساﺋل
النصية التسويقية اﻻقتحامية التي لها رابط إماراتي ﻋبر شبكة اﻻتصاﻻت الخاﺻة بهم.
سيﻔشل المرخص لهم في الوفاء بالتزاماتهم الواردة في هذه السياسة التنظيمية إذا كانوا ﻋلى ﻋلم
بالرساﺋل النصية التسويقية اﻻقتحامية التي لها رابط إماراتي والتي تم إرسالها إلى أو مﻦ ﻋنوان
إلكتروني معيﻦ ولم يتخذوا جميع الوساﺋل العملية ﻹنهاء نقل هذه الرساﺋل.
يجب أن يتخذ المرخص لهم التدابير المناسبة لتثقيف ورفع مستوى الوﻋي لدى مشتركيهم فيما
يتعلق بهذه السياسة التنظيمية.
يجب ﻋلى المرخص لهم ﻋدم بيع أو ﻋرض أو استخدام أو المشاركة أو السماح بالنﻔاذ إلى أو
الحصول ﻋلى حق استخدام أي مﻦ أدوات أو برمجيات أو معدات أو آليات تسهل التجميع
العشواﺋي للعناويﻦ وإنشاء العناويﻦ اﻹلكترونية.
يجوز للهيئة حسب تقديرها طلب معلومات إضافية مﻦ المرخص لهم فيما يتعلق بالرساﺋل النصية
التسويقية اﻻقتحامية التي لها رابط إماراتي والتي قد تشمل أمور أخرى مﻦ بينها اﻹحصاﺋيات
والتقارير الدورية ﻋﻦ اﻹجراءات العملية المتخذة للحد مﻦ نقل الرساﺋل النصية التسويقية
اﻻقتحامية أو منعها.

ﺻﻔحة  ٧مﻦ ١١

 .٧مشتركي الهاتف المتحرك
 ٧٫١يجب أن تنطبق جميع إجراءات تﻔعيل اﻻشتراك التالية ﻋلى جميع مشتركي الهاتف المتحرك.
 ٧٫٢ﻻ يجوز للمرخص لهم أن يقوموا بإيصال الرساﺋل النصية التسويقية الخاﺻة بهم أو بمشترك خدمة
الرساﺋل إلى مشترك الهاتف المتحرك مالم يتم إجراء اﻻشتراك مﻦ قبل مشترك الهاتف المتحرك
واستيﻔاء البند  ٨٫٢مﻦ هذه السياسة التنظيمية.
 ٧٫٣ينطبق التالي ﻋلى أي مرخص له يرغب بإرسال الرساﺋل النصية التسويقية الخاﺻة به إلى مشترك
الهاتف المتحرك:
 ٧٫٣٫١يجب أن يرسل المرخص له طلب موافقة مشترك الهاتف المتحرك إلى مشترك الهاتف المتحرك
المعني.
 ٧٫٣٫٢يجب أن ينص طلب موافقة مشترك الهاتف المتحرك ﻋلى أن المرخص له قد طلب موافقة مﻦ
مشترك الهاتف المتحرك ﻹرسال الرساﺋل النصية التسويقية الخاﺻة بالمرخص له.
 ٧٫٣٫٣يجب أن يستخدم طلب موافقة مشترك الهاتف المتحرك مصطلحات مثل " ﻋروض ترويجية"
و"ﻋروض" و"تخﻔيﻀات" شريطة أﻻ يتم خدع مشترك الهاتف المتحرك المعني.
 ٧٫٣٫٤يجب أن يتم طلب موافقة مشترك الهاتف المتحرك ﻋﻦ طريق الرساﺋل النصية للهاتف المتحرك
أو ﻋﻦ طريق أية وسيلة أخرى باستثناء المكالمات الصوتية سوا ًء مﻦ الهاتف الثابت أو المتحرك.
 ٧٫٤وفقا ً للمادة  ٧٫٣٫٤يجوز أن يتم طلب موافقة مشترك الهاتف المتحرك ﻋﻦ طريق الرساﺋل النصية
للهاتف المتحرك وينطبق التالي:
 ٧٫٤٫١يجوز إرسال طلب موافقة مشترك الهاتف المتحرك إلى مشترك الهاتف المتحرك مرة واحدة.
 ٧٫٤٫٢إذا لم يتم تلقي أي رد ﻋلى طلب موافقة مشترك الهاتف المتحرك مﻦ مشترك الهاتف المتحرك
خﻼل شهر مﻦ تاريخ إرسال الطلب؛ يسمح للمرخص له بإرسال طلب آخر.
 ٧٫٤٫٣إذا لم يتم تلقي أي رد بعد إرسال طلب موافقة مشترك الهاتف المتحرك الثاني مﻦ مشترك
الهاتف المتحرك خﻼل شهر مﻦ تاريخ إرساله؛ يعتبر مشترك الهاتف المتحرك أنه ﻻ يسمح
للمرخص له بإرسال الرساﺋل النصية التسويقية الخاﺻة بالمرخص له.
 ٧٫٤٫٤ﻻ يسمح للمرخص لهم بإرسال أية طلبات موافقة مشترك الهاتف المتحرك أخرى بعد الطلب
الثاني.

 .٨التزامات أخرى
 ٨٫١يعتبر المرخص لهم مسؤوليﻦ ﻋﻦ تسليم الرساﺋل النصية التسويقية سوا ًء كانت الخاﺻة بهم أو
بمشترك خدمة الرساﺋل إلى مشترك الهاتف المتحرك.
 ٨٫٢ﻋلى المرخص له اﻻلتزام بشروط تسليم الرساﺋل النصية التسويقية التالية قبل تسليم أي رسالة
نصية تسويقية لمشتركي الهاتف المتحرك:
 ٨٫٢٫١فيما يخص الرساﺋل النصية التسويقية الخاﺻة بالمرخص له؛ يجب ﻋلى المرخص له الحصول
ﻋلى موافقة مشترك الهاتف المتحرك ﻻستﻼم الرساﺋل النصية التسويقية مﻦ قبل المرخص له.
 ٨٫٢٫٢فيما يخص الرساﺋل النصية التسويقية الخاﺻة بمشترك خدمة الرساﺋل؛ يجب ﻋلى المرخص له
الحصول ﻋلى موافقة مشترك الهاتف المتحرك ﻻستﻼم الرساﺋل النصية التسويقية مﻦ قبل مشترك
خدمة الرساﺋل.
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ﻋلى المرخص له التحقق والتوثق مﻦ موافقة مشترك الهاتف المتحرك والتأكد مﻦ ﻋدم وجود أي
طلب حجب مﻦ مشترك الهاتف المتحرك قبل إرسال أي رسالة نصية تسويقية له ،سواء كانت مﻦ
قبل المرخص له أو مﻦ مشترك خدمة الرساﺋل.
اﻻحتﻔاظ بجميع اﻷدلة )التي يمكﻦ تسجيلها وﻋرضها في شكل ملموس( التي تثبت موافقة مشترك
الهاتف المتحرك ﻋلى استﻼم الرساﺋل النصية التسويقية مﻦ قبل المرخص له أو مﻦ قبل مشترك
خدمة الرساﺋل.
ﻻ يجوز تسليم أي رسالة نصية تسويقية له مﻦ قبل المرخص له أو مشترك خدمة الرساﺋل ما لم
يتم استيﻔاء البنود ).(8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4
ﻻ يجوز للمرخص لهم أن يقوموا بإيصال الرساﺋل النصية التسويقية الخاﺻة بهم أو بمشترك خدمة
الرساﺋل إلى مشتركي الهاتف المتحرك بيﻦ الساﻋة  ٩مسا ًء والساﻋة  ٧ﺻباحاً.
ﻻ يجوز للمرخص لهم استخدام الرساﺋل النصية للهاتف المتحرك ﻹرسال الرساﺋل النصية
التسويقية إلى مشتركي الهاتف المتحرك لحثهم بشكل مباشر أو غير مباشر ﻋلى اﻻتصال أو إرسال
الرساﺋل القصيرة أو اتصاﻻت إلكترونية أخرى إلى رقم ذات تكلﻔة مرتﻔعة.
ﻋلى المرخص لهم تزويد مشتركي الهاتف المتحرك بالمعلومات والمصادر لمساﻋدتهم في التقليل
مﻦ مستوى وتأثير الرساﺋل النصية التسويقية اﻻقتحامية للهاتف المتحرك.
ويجب أن يتﻀمﻦ هذا ما يلي:
تقديم معلومات ﻋﻦ السياسات والبرامج الخاﺻة بالمرخص لهم فيما يتعلق بالرساﺋل النصية
التسويقية اﻻقتحامية للهاتف المتحرك.
نصاﺋح ﻋﻦ كيﻔية التعامل مع حوادث الرساﺋل النصية التسويقية اﻻقتحامية للهاتف المتحرك المشتبه
بها مﻦ خﻼل أرقام اﻻتصال الخاﺻة بخدمة العمﻼء والموجودة بشكل مطبوع أو في مواقعهم
اﻹلكترونية.
توفير طرق اﻹبﻼغ ﻋﻦ الرساﺋل النصية التسويقية اﻻقتحامية للهاتف المتحرك ﻋلى سبيل المثال
مﻦ خﻼل أرقام اﻻتصال الخاﺻة بخدمة العمﻼء أو المواقع اﻹلكترونية أو ﻋﻦ طريق "رموز
قصيرة" ﻹحالة الرساﺋل النصية التسويقية اﻻقتحامية للهاتف المتحرك المشتبه بها إلى المرخص
لهم.
ﻋلى المرخص لهم وضع آلية للتدقيق ﻋلى وجود موافقة مشترك الهاتف المتحرك في حال استﻼم
بﻼغ للرساﺋل النصية التسويقية اﻻقتحامية للهاتف المتحرك المشتبه بها.
ﻋلى المرخص لهم تقديم خصاﺋص التعامل مع الرساﺋل وخصاﺋص تصنيﻔات الرساﺋل ﻋند إرسال
الرساﺋل النصية للهاتف المتحرك.
ﻋلى المرخص لهم وضع تصنيف خاص بالرساﺋل النصية التسويقية لدى اﻷنظمة الخاﺻة بهم
حيث يجب أن يتﻀمﻦ اسم مرسل الرساﺋل النصية التسويقية المرسلة لمشترك الهاتف المتحرك
ﻋلى رمز ) (AD-XXXXمتبوﻋا ً باسم مرسل الرسالة النصية التسويقية.
ﻋلى المرخص لهم وضع تصنيف إضافي للرساﺋل النصية التسويقية وتمييزها حسب نوع المادة
اﻹﻋﻼنية ﻋلى أن يشمل التصنيف ﻋلى اﻷقل الرساﺋل النصية التسويقية الخاﺻة بالتالي ،شريطة
أن يتم اﻋتمادها مﻦ الهيئة قبل التطبيق:
الخدمات المصرفية أو البنكية
الخدمات العقارية
الخدمات الصحية
الخدمات التعليمية
خدمات البيع بالتجزﺋة
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 ٨٫٩٫٦الخدمات السياحية
ﻋلى المرخص لهم توفير خدمة حجب ومنع الرساﺋل النصية التسويقية حسب نوع المادة اﻹﻋﻼنية
بنا ًء ﻋلى البند ٨٫٩
 ٨٫١٠ﻋلى المرخص لهم السماح لمشتركي الهاتف المتحرك بقبول أو رفض نوع معيﻦ مﻦ الرساﺋل
النصية للهاتف المتحرك )مثل :الرساﺋل النصية التسويقية والرساﺋل مجهولة المصدر( باستخدام
مميزات وخصاﺋص هواتﻔهم المتحركة.
 ٨٫١١يجب ﻋلى المرخص لهم وضع آلية وتنﻔيذها لﻸرقام التي تم إﻋادة تدويرها أو تم تغيير ﺻاحب
اﻻشتراك حيث يتم إلغاء سجﻼت اﻷحداث والموافقات التي ﻻ تعود للمشترك واﻋتباره كمشترك
جديد.

 .٩مشتركي خدمات الرسائل
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ﻋلى المرخص لهم التأكد مﻦ أن جميع الشروط الواردة في هذه السياسة التنظيمية تنعكس في أحكام
وشروط ﻋقود خدمات الرساﺋل باﻹضافة إلى أية سياسات مستخدمة ومعتمدة.
دون اﻹخﻼل بالمادة  ٩٫١أﻋﻼه ،يجب ﻋلى المرخص لهم تﻀميﻦ اﻷحكام التالية في ﻋقود خدمات
الرساﺋل:
ﻻ يجوز لمشترك خدمات الرساﺋل الشروع أو إرسال أو تسهيل إرسال الرساﺋل النصية التسويقية
اﻻقتحامية للهاتف المتحرك.
ً
يجب طلب الموافقة مﻦ مشتركي الهاتف المتحرك وفقا ﻷحكام هذه السياسة التنظيمية قبل إرسال
أية رساﺋل نصية تسويقية مﻦ قبل مشترك خدمات الرساﺋل.
ً
يجب إتاحة وساﺋل فعالة ﻹلغاء اﻻشتراك لمشتركي الهاتف المتحرك وفقا ﻷحكام هذه السياسة
التنظيمية.
ﻻ يجوز إرسال الرساﺋل النصية التسويقية لمشترك الهاتف المتحرك بيﻦ الساﻋة  ٩مسا ًء والساﻋة
 ٧ﺻباحاً.
يجب ﻋلى مشترك خدمات الرساﺋل ﻋدم إرسال طلب موافقة مشترك الهاتف المتحرك باستخدام
الرساﺋل النصية للهاتف المتحرك أو المكالمات الصوتية.
يجب ﻋدم استخدام الرساﺋل النصية للهاتف المتحرك ﻹرسال الرساﺋل النصية التسويقية إلى
مشتركي الهاتف المتحرك لحثهم بشكل مباشر أو غير مباشر ﻋلى اﻻتصال أو إرسال الرساﺋل
القصيرة أو اتصاﻻت إلكترونية أخرى إلى رقم ذات تكلﻔة مرتﻔعة.
يجب ﻋلى مشترك خدمة الرساﺋل تحديد نوع الرساﺋل النصية التسويقية للهاتف المتحرك التي
يرغب بإرسالها لمشترك الهاتف المتحرك بالتنسيق مع المرخص له.
يجب أن تنص جميع ﻋقود المرخص لهم لخدمات الرساﺋل ﻋلى أن أحكام هذه السياسة التنظيمية
مذكورة كبنود في هذه العقود .ويعتبر مخالﻔا ً لهذه العقود إذا قام مشترك خدمة الرساﺋل بمخالﻔة أي
حكم مﻦ اﻷحكام النافذة لهذه السياسة التنظيمية .وستنص هذه العقود ﻋلى أن هذه المخالﻔة ستؤدي
إلى ﻋقوبات مناسبة أو تعويﻀات حسب اﻻقتﻀاء وتعليق العقد وإنهاﺋه.
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.١٠السجﻼت
 ١٠٫١يجب أن يحتﻔظ المرخص له -طوال فترة إرسال الرساﺋل النصية التسويقية الخاﺻة بالمرخص له
والخاﺻة بمشترك خدمة الرساﺋل إلى مشتركي الهاتف المتحرك -ولمدة سنتيﻦ بعد آخر اتصال
بالتالي:
ً
 ١٠٫١٫١المحتوى المستلم ردا ﻋلى طلب موافقة مشترك الهاتف المتحرك.
 ١٠٫١٫٢إشعارات اﻻشتراك.
 ١٠٫٢يجب أن يحتﻔظ المرخص له طوال فترة اشتراك مشترك الهاتف المتحرك بالتالي:
 ١٠٫٢٫١إجراء إلغاء اﻻشتراك.
 ١٠٫٢٫٢إشعارات ﻋدم اﻻشتراك.
 ١٠٫٣في حال طلب الهيئة أدلة مﻦ المرخص له تثبت موافقة مشترك الهاتف المتحرك ﻻستﻼم الرساﺋل
النصية التسويقية مﻦ المرخص له أو مﻦ مشترك خدمة الرساﺋل ،فيجب ﻋلى المرخص له تزويد
الهيئة باﻷدلة خﻼل ثﻼث أيام ﻋمل مﻦ تاريخ الطلب.

 .١١رصد وحماية اﻻلتزامات
 ١١٫١يجب ﻋلى المرخص لهم مراقبة شبكاتهم لبوادر الرساﺋل النصية التسويقية اﻻقتحامية للهاتف
المتحرك ،واتخاذ اﻹجراءات العملية ﻋلى الﻔور ﻹنهاء نقل هذه الرساﺋل.
 ١١٫٢يجب ﻋلى المرخص لهم توفير حماية ﻋملية لمشتركي الهاتف المتحرك مﻦ الرساﺋل النصية
التسويقية اﻻقتحامية للهاتف المتحرك ،ويجب توفير التدابير واﻵليات لﻀمان ذلك.

 .١٢العقوبات والمخالفات
 ١٢٫١ﻋلى المرخص له وضع آلية وتنﻔيذها للتعامل مع حاﻻت ﻋدم اﻻلتزام بوجود موافقة مشترك الهاتف
المتحرك مﻦ قبل مشترك خدمة الرساﺋل.
 ١٢٫٢في حال ﻋدم استطاﻋة المرخص له توفير موافقة مشترك الهاتف المتحرك ﻋند طلبها حسب البند
 ،١٠٫٣يعتبر المرخص له مخالف للبند  ١٠٫١مﻦ هذه السياسة.
 ١٢٫٣حسب البند  ،٩٫٢٫٨في حال مخالﻔة مشترك خدمة الرساﺋل ﻷحد بنود المادة  ٩المتعلقة باﻻلتزامات
الخاﺻة به ،يتم إيقاف الخدمة بشكل كلي ﻋﻦ مشترك خدمة الرساﺋل المخالف وتزويد الهيئة بتقرير
ﻋﻦ المخالﻔة واﻹجراء المتخذ ضدها.

 .١٣التنفيذ والمراجعة
 ١٣٫١ستقوم الهيئة باستمرار بمراقبة تنﻔيذ هذه السياسة التنظيمية ،واﻻلتزام بها ،وقد تقوم بطلب معلومات
وتقارير؛ والتي يجب تقديمها مﻦ قبل المرخص له ﻋند الطلب.

 .١٤تاريخ السريان والنشر
يسري العمل بهذه السياسة اﻋتبارا ً مﻦ تاريخ ﺻدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.
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