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 مقدمة -١

 

الثانية من نظام االتصاالت وتقنية المعلومات ) ٢(الخامسة من المادة  )٥( الفقرةتضمنت  ١-١

هـ، على أن يهدف النظام إلى ٠٢/١١/١٤٤٣تاريخ ال) و١٠٦رقم (م/ذي الالصادر بالمرسوم الملكي 

حماية المصلحة العامة، وحماية المستخدم ومصالحه، ورفع مستوى الثقة لديه عبر “تحقيق 

تصاالت وتقنية المعلومات ذات الجودة المناسبة، وتوفير الحماية من تقديم خدمات اال

 المحتوى الضار، والمحافظة على سرية االتصاالت".  

ن من نظام االتصاالت وتقنية يالسادسة والعشر ) ٢٦(الخامسة من المادة ) ٥(تضمنت الفقرة  ٢-١

ات االتصاالت أو تقنية استخدام خدم إساءة” النظامالمعلومات أنه ُتعد مخالفة ألحكام هذا 

 المعلومات."

لتشمل  ،صدرت هذه الوثيقة للحد من الرسائل والمكالمات االقتحاميةأُ  ،بناء على ما سبق ٣-١

 ،بيئة تنظيمية واضحة للحد من الرسائل والمكالمات االقتحامية إليجادفنية الجراءات اإل

 .وتحسين تجربة المستخدم والمرسل
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 التعريفات: -٢

. في هذا البند بالكلمات والعبارات الواردة في هذه الوثيقة األغراض والمعاني الموضحة أمامهايقصد 

منها ذات المعاني الواردة  الوثيقة تحملفي هذه  والعبارات الواردةوفيما عدا ذلك فإن باقي الكلمات 

 ،هـ٠٢/١١/١٤٤٣تاريخ الو )١٠٦رقم (م/ذي الفي نظام االتصاالت وتقنية المعلومات الصادر بالمرسوم الملكي 

 :والئحته التنفيذية، ما لم يقتض السياق غير ذلك

لكتروني البريد اإل، مثل: ايقصد به عنوان يمكن التواصل من خالله إلكترونيً  لكتروني:العنوان اإل ١-٢

 أو رقم هاتف متنقل.

، لكترونيإشبكات االتصاالت، إلى عنوان  عبر ُترسليقصد بها الرسالة التي  :إلكترونيةرسالة   ٢-٢

 ،)MMSأو رسائل الوسائط المتعددة ( ،)SMSأو الرسائل النصية القصيرة ( ،لكترونيمثل البريد اإل

 أو الفاكس، وال يشمل هذا التعريف المكالمات الصوتية. ،)Flash SMSأو رسائل الفالش (

المستخدم النهائي، بواسطة شبكات رسل إلى ) تُ SMSرسالة نصية قصيرة ( الرسائل القصيرة: ٣-٢

 االتصاالت العامة.

لمستخدم نهائي محدد أو لعموم  جهةأو  شخص يجريهامكالمة  المكالمات الصوتية: ٤-٢

 أو متنقل.ثابت  هاتف رقمبواسطة  المستخدمين

قصد بها الرسائل الدعائية التي تصل للمستخدم النهائي بما ال يتوافق مع يُ رسالة اقتحامية:  ٥-٢

، بما في إلكترونيةبواسطة أي وسيلة اتصال ، الرسائل االحتيالية واالنتحاليةكذلك ه، وتفضيالت

ورسائل  ،)SMSوالرسائل النصية القصيرة ( ،البريد اإللكتروني :-على سبيل المثال ال الحصر-ذلك 

 .والفاكس ،)Flash SMSورسائل الفالش ( ،)MMSالوسائط المتعددة (

كذلك و، دون رغبته لمستخدم النهائيل ُتجرى دعائيةيقصد بها أي مكالمة مكالمة اقتحامية:  ٦-٢

 .إلكترونيةوسيلة اتصال عبر  الصادرة المكالمات االحتيالية واالنتحالية

إلى  الصادرة الصوتية والمكالمات لكترونيةاإلرسائل الهي  الرسائل والمكالمات االحتيالية: ٧-٢

ويتم استخدام الخداع فيها بهدف االستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من  ،النهائي المستخدم

 .ماليًة كانت أو غيرهاأي منافع، 

التي تصدر إلى  الصوتية والمكالمات لكترونيةاإلرسائل ال الرسائل والمكالمات االنتحالية: ٨-٢

للمستخدم الهاتف الظاهر تغيير رقم استخدام برمجيات لفيها ويتم  ،النهائي المستخدم

، ماليًة كانت أو مباشر أو غير مباشر من أي منافعبهدف الخداع واالستفادة بشكل  ،النهائي

 .غيرها
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أي جهة أو شخص يستفيد من خدمات االتصاالت، ويقوم من خاللها بإرسال رسائل : المرسل ٩-٢

 ألغراض دعائية أو خدمية أو توعوية أو تحذيرية. إلكترونية

بإجراء أي جهة أو شخص يستفيد من خدمات االتصاالت، ويقوم من خاللها مجري المكالمة:  ١٠-٢

    ألغراض دعائية أو خدمية أو توعوية أو تحذيرية.  مكالمات صوتية

ويستقبل من خاللها رسائل  ،خدمات االتصاالت شخص يستخدمجهة أو أي  النهائي:المستخدم  ١١-٢

 مكالمات صوتية. وأ إلكترونية

مشغل شبكات االتصاالت المتنقلة أو  ،البنية التحتية االتصاالت ذوخدمات  مقدم المشغل: ١٢-٢

 االفتراضية، طبًقا ألنظمة الهيئة.

 وأمن الهيئة، له  المرخصالرســـائل القصـــيرة  ةهو مقدم خدم مقدم خدمة الرسائل القصيرة: ١٣-٢

الخدمات في تصريح يسمح له بتقديم تلك  تسجيل أوأي مقدم خدمة آخر حاصل على ترخيص أو 

 .المملكة

دار من خالله نظام إلكتروني تُ  :)الجماعية نظام إدارة الرسائل القصيرة(  اإللكتروني النظام ١٤-٢

وحفظ  ،ونماذج الرسائل ،تسجيل أسماء المرسلين :مثل ،عمليات الرسائل القصيرة الجماعية

 وغيرها. ،تفضيالت المستخدمين

)، Bulk SMS( ُترسل من خالله الرسائل القصيرة الجماعية بالمرسلاسم خاص هو  اسم المرسل: ١٥-٢

 وال تشمل األرقام التي ترسل من خاللها الرسائل التفاعلية.

 منها. االرسالة أو جزًء  كل� المحتوى الثابت للرسالة، سواء كان  نموذج الرسالة: ١٦-٢

يقصد بها البرامج الحاسوبية المستخدمة للبحث  :Address Harvestingبرامج جمع العناوين/ ١٧-٢

 وجمعها. لكترونيةفي اإلنترنت عن العناوين اإل

تم الحصول عليها باستخدام  إلكترونيةيقصد به إرسال الرسائل إلى عناوين  :الهجوم العشوائي ١٨-٢

 ز.طرق آلية، عن طريق الجمع بين األسماء أو الحروف أو األرقام أو عالمات الترقيم أو الرمو

الواردة من جهات خارج القصيرة أو المكالمات الصوتية رسائل ال دولية:والمكالمات الرسائل ال ١٩-٢

 .المملكة

الحكومية  الجهاُت ها ذات أولوية عالية ومحتوى تحذيري ترسل إلكترونيةرسائل  تحذيرية: رسائل ٢٠-٢

عموم المستخدمين في جميع مناطق المملكة أو بعضها، بهدف التحذير من حدث إلى  المختصة

 منطقة الخطر فقط.للقاطنين في ، على أن تكون هذه الرسائل واقٍع أو على وشك الوقوع
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ذات صفة  جهاٌت ها ذات محتوى توعوي أو إرشادي ترسل إلكترونيةرسائل  رسائل توعوية: ٢١-٢

أو  عموم المستخدمينإلى  -والبنوك والمستشفيات وغيرهاالحكومية  مثل الجهات-اعتبارية 

 فئات محددة منهم.ل

تزويده بخدمة لمستخدم محدد إلى ذات محتوى خدمي، ترسل  إلكترونيةرسائل  رسائل خدمية: ٢٢-٢

أو تقديم بالغ  ،أو مميزاتها وخياراتها ،أو إحاطته بعمليات تمت على تلك الخدمة ،متعاقد بشأنها

لمواعيد، أو بغرض توثيق إلكتروني لتأكيد حيازته للرقم المتنقل مثل شخصي أو آلي مثل ا

 ، ويكون ذلك بطلب أو موافقة المستخدم.إلكترونيةالدخول إلى مواقع أو برامج 

موجهة من رقم مستخدم محدد إلى رقم مستخدم  )SMS( رسائل نصية قصيرة شخصية:رسائل  ٢٣-٢

 محدد آخر ألغراض شخصية.

أو لجمع  ،جاري أو تسويقي لمنتجات أو خدماتذات طابع ت إلكترونيةرسائل  رسائل دعائية: ٢٤-٢

 أو التذكير بها. ،التبرعات

الجهات  ، وتصدر منمكالمة صوتية ذات أولوية عالية ومحتوى تحذيري المكالمات التحذيرية: ٢٥-٢

بهدف  عموم المستخدمين في جميع مناطق المملكة أو بعضها،إلى  الحكومية المختصة

في  للقاطنين، على أن تكون هذه المكالمة واقٍع أو على وشك الوقوعالتحذير من حدث 

 منطقة الخطر فقط.

جهات ذات ، وتصدر من مكالمة صوتية ذات محتوى توعوي أو إرشادي المكالمات التوعوية: ٢٦-٢

عموم إلى  -وغيرها ياتمثل الجهات الحكومية والبنوك والمستشف-صفة اعتبارية 

 .ين أو فئات محددة منهمالمستخدم

مستخدم محدد بغرض  تصدر إلىمكالمة صوتية ذات محتوى خدمي،  المكالمات الخدمية: ٢٧-٢

 ،أو مميزاتها وخياراتها ،أو إحاطته بعمليات تمت على تلك الخدمة ،تزويده بخدمة متعاقد بشأنها

أو تقديم بالغ شخصي أو آلي مثل المواعيد، أو بغرض توثيق إلكتروني لتأكيد حيازته للرقم 

 ، ويكون ذلك بطلب أو موافقة المستخدم.إلكترونيةالمتنقل مثل الدخول إلى مواقع أو برامج 

مكالمة صوتية موجهة من رقم مستخدم محدد إلى رقم مستخدم محدد  المكالمات الشخصية: ٢٨-٢

 صي.آخر لغرض شخ

أو لجمع  ،مكالمة صوتية ذات طابع تجاري أو تسويقي لمنتجات أو خدمات المكالمات الدعائية: ٢٩-٢

 أو التذكير بها. ،التبرعات

 تلقائيباستخدام جهاز طلب  ُتجرىهي المكالمات التي ): Robocalls( المكالمات اآللية ٣٠-٢

(Autodialer)، اعلى رسالة مسجلة مسبًق  وتحتوي. 
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مؤسسات العامة والمجالس والمراكز الوطنية، وما الهيئات والوزارات وال :ةالحكومي الجهات ٣١-٢

 .في حكمها

 .وما في حكمها ،والجمعيات الخيريةالشركات والمؤسسات التجارية  :ةالخاص الجهات ٣٢-٢

 .الطبيعيةالصفة  وذواألشخاص  األفراد: ٣٣-٢

 

 

 :نطاق الوثيقة -٣

ها طّبق أحكاُم تُ كما  والمكالمات الصوتية، لكترونيةاإلخدمات الرسائل على  طّبق هذه الوثيقُة تُ  ١-٣

 :كٍل من على

 .المشّغلين ١-١-٣

 .مقدمي خدمة الرسائل القصيرة ٢-١-٣
 .لينالمرِس  ٣-١-٣

 

 

 :االقتحاميةالرسائل الحد من  -٤

 :ُتصّنف الرسائل القصيرة إلى خمسة أنواع ١-٤

 رسائل دعائية. ١-١-٤

 رسائل خدمية. ٢-١-٤

 رسائل توعوية. ٣-١-٤

 رسائل تحذيرية. ٤-١-٤

 رسائل شخصية. ٥-١-٤

مع  متكامالً  يكون بحيثنظام إدارة الرسائل القصيرة الجماعية  بتطوير المشغل إلزامللهيئة  ٢-٤

 منها:ووخصائص تحّددها الهيئة،  ويوفر خدمات اآلخرين، المشغلين أنظمة مع اومترابًط  ،أنظمته

 .ومعالجتها المرسلين أسماء تسجيل طلبات استقبال ١-٢-٤
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 .ومعالجتها الرسائل نماذج تسجيل طلبات استقبال ٢-٢-٤

الرسائل القصيرة الجماعية وحفظ  أو استقبال المستخدم النهائي من حجب تمكين ٣-٢-٤

 .اإللكتروني تفضيالته ذات العالقة، واالطالع عليها من خالل واجهة النظام

 .هيلإ الواردة االحتيالية المستخدم النهائي من اإلبالغ عن الرسائل تمكين ٤-٢-٤

مرسل معتمد أو نموذج رسالة ترشيح ومنع إرسال أي رسائل قصيرة جماعية ال تحمل اسم  ٥-٢-٤

 معتمد.

 .نفسه مرسلالعلى اسم  مرسلةضمان عدم حصول أكثر من جهة  ٦-٢-٤

إليه في المشار  اإللكترونيتسجيل أسماء المرسلين في النظام  طلبات إدارةعلى المشغل  ٣-٤

 :اآلتي وفق ،من هذه الوثيقة )٢-٤( الفقرة

 أسماء المرسلين في النظاميتولى المشغل مسؤولية استقبال ومعالجة طلبات تسجيل  ١-٣-٤

 .اإللكتروني

التشغيلية  بالمهامللقيام  -تعاقد معها بالباطني- محلية جهةللمشغل تفويض  يجوز ٢-٣-٤

 للنظام، وذلك بعد أخذ الموافقة الخطية من الهيئة.

 توافق عليهاتفاقية مستوى الخدمة التي ال وفًقاطلبات تسجيل أسماء المرسلين  ُتعاَلج ٣-٣-٤

  الهيئة.

تسجيل أسماء  مالية مقابلرسوم  تحصيل اإللكتروني أو لمطور النظام للمشغل يجوز ٤-٣-٤

لموافقة الهيئة  وآليتها المرسلين ونماذج الرسائل القصيرة، على أن تخضع تلك الرسوم

 ا لتقديرها المطلق.كما يحق للهيئة التدخل وتحديد تلك الرسوم وفًق  المسبقة.

أن يكون الشخص الذي يقوم بتسجيل اسم المرسل ومراجعة الطلب واعتماده  يجب ٥-٣-٤

سعودي الجنسية، سواء كان من مقدمي خدمة الرسائل القصيرة أو المشغلين أو الجهة 

 التي يفّوضها المشغل.

على طلب تسجيل اسم المرسل واعتماده وفق الحوكمة واإلجراءات التي  تكون الموافقة ٦-٣-٤

 الرسائل القصيرة خدمةا وتشاركها مع المشغلين ومقدمي تي تحّدثهتقررها الهيئة، وال

 بشكل مستمر.

 ،للهيئة وضع قائمة بأسماء المرسلين المحجوزة أو المحظورة، ومشاركتها مع المشغلين ٧-٣-٤

، أو إليقاف أي رسائل ُترسل من اإللكتروني لضمان عدم تسجيل تلك األسماء في النظام

 خالل تلك األسماء.
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لدى  اكان اسم المرسل معتمدً  وإذاالحصول على اسم المرسل،  كومية أولويُة الح للجهات ٨-٣-٤

جهة حكومية أو باسم أحد برامجها  باسم امرتبًط  االسموكان أخرى  مرسلةجهة 

 المرسلةوإيعاز الجهة  ،ومشروعاتها الرئيسية، فيتم تسجيل اسم المرسل للجهة الحكومية

 .األخرى بتسجيل اسم مرسل آخر

الحصول على اسم المرسل  أولويةتكون  ؛من هذه الوثيقة )٨-٣-٤(ال يتعارض مع الفقرة  بما ٩-٣-٤

، وتتدخل الهيئة وفق تقديرها اإللكتروني على السبق في التسجيل في النظام مبنيًة 

 .عند الضرورةالمطلق بتسوية المنازعات 

 .دعائية بأنها المصّنفة المرسلين أسماء بجميع) AD-( الالحقة ُتضاف ١٠-٣-٤

 :التزامات المشغلين ٤-٤

بحد أدنى االحتيالية واالنتحالية، على أن تتضّمن  الرسائلالقيام باإلجراءات الالزمة للحد من  ١-٤-٤

 :اآلتي

التعاون مع المشغلين اآلخرين داخل المملكة وخارجها، والهيئات والجمعيات  ١-١-٤-٤

 والمنظمات الدولية ذات العالقة.

، يتم فيها مشاركة البيانات الالزمة نبين المشغليإنشاء قاعدة بيانات موحدة فيما  ٢-١-٤-٤

 .االحتيالية واالنتحالية الرسائلللحد من 

أو  رسال رسائل اقتحاميةإتطبيق الحلول الفنية الالزمة لمنع استخدام شبكاتهم في  ٣-١-٤-٤

، واتخاذ اإلجراءات ومراقبة شبكاتهم للحد من هذه الرسائل، احتيالية أو انتحالية

 قبل وصولها للمستخدم النهائي. إليقافهاالوقائية الالزمة 

دراسة وتحليل سلوك مستخدمي خدمات االتصاالت، واكتشاف لتوفير أنظمة تقنية  ٤-١-٤-٤

األرقام المستخدمة في هذا النوع من الممارسات االحتيالية واالنتحالية، وحجبها قبل 

 ورودها.

من  )٢-٤(الفقرة  في إليه المشار اإللكتروني النظام خالل من إال مرسل اسم أي اعتماد عدم ٢-٤-٤

 .هذه الوثيقة

 تصفية جميع الرسائل القصيرة الجماعية بحيث ال يتم تمرير الرسائل القصيرة التالية: ٣-٤-٤

 تي تحمل اسم مرسل غير معتمد.رسائل الال ١-٣-٤-٤

 من مقدم خدمة رسائل قصيرة غير مرتبط باسم المرسل المعتمد. الرسائل الصادرة ٢-٣-٤-٤

 .ق تفضيالتهلمستخدم قام بحجبها وف الرسائل الصادرة ٣-٣-٤-٤
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) من هذه الوثيقة، أو عند ١وفق اإلجراء الموّضح في الملحق (أو حذفه اسم المرسل  تعليق ٤-٤-٤

 ورود توجيه من الهيئة.

الرسائل تطبيق نظام لتصفية الرسائل القصيرة باستخدام الكلمات الداللية، للحد من  ٥-٤-٤

من ذلك الرسائل الصادرة من الجهات  ى، ويستثنوتحديثه بشكل مستمر االقتحامية

 .الحكومية والبنوك

أسماء شخصيات أو جهات أخرى أرقام واتخاذ اإلجراءات والحلول الفنية الالزمة لمنع انتحال  ٦-٤-٤

 .غير الشخصية الحقيقية لمرسل الرسائل القصيرة

أرقام إلى والتي ترد  التي تحمل اسم مرسل، حجب وصول جميع الرسائل القصيرة الدولية ٧-٤-٤

 Internationalالشركات المجّمعة الدولية (ترسلها باستثناء الرسائل التي ، محلية

Aggregators التي يتعاقد معها المشغلون، على أن يقوم المشغلون بعمل كافة (

وضع  لمشغليحق ل. كما اإلجراءات الالزمة لضمان عدم تمرير رسائل احتيالية من خاللها

منية الالزمة عند التعاقد مع تلك الشركات لضمان عدم ورود االشتراطات والمعايير األ

رسائل احتيالية إلى المستخدمين في المملكة، ويتحمل المشغلون كامل المسؤولية 

 تمرير أي رسالة احتيالية. عندالقانونية 

أو ، القنوات جميععبر  لرسائل الدعائية والدوليةحجب المستخدم النهائي من تمكين ا ٨-٤-٤

على  االطالعتمكينه من و، من هذه الوثيقة )٧ا لما ورد في الملحق رقم (وفًق السماح بها، 

 وفق التالي:قائمة تفضيالته 

 .والدوليةلجميع الرسائل الدعائية بشكل كلي مجاًنا  تاحة طلب الحجب والسماحإ ١-٨-٤-٤

طلب ل الخيار للمستخدم النهائي وُيتاح الرسائل الدعائية ابتداًء بشكل كلي،حجب  ٢-٨-٤-٤

بشكل كلي أو جزئي للرسائل الدعائية الواردة من أسماء  هذه الرسائلاستقبال 

 مرسلين محددين وفق رغبته.

أرقام أو أسماء الواردة من  لرسائل الدوليةحجب اإتاحة الخيار للمستخدم النهائي في  ٣-٨-٤-٤

رغبته. وإذا ُفرضت رسوم وفق  ، أو السماح بها جزئًياأو دول محددة مرسلين محددين

 لموافقة الهيئة. تخضع على ذلك فإنها

 )٢٤(خالل مدة ال تتجاوز  للحجب والسماح المستخدم النهائي تعديالت تنفيذضمان  ٤-٨-٤-٤

 .تفضيالته تنفيذوإشعاره بمدة  من تحديثها ساعة

الرسائل بالغات الستقبال  عبر خدمة الرسائل التفاعلية والقنوات اإللكترونية قنواتتوفير  ٩-٤-٤

من  )٧) والملحق (٢( الملحق اإلجراءات التي حددتها الهيئة فيوفق  واالنتحالية االحتيالية

، وفق لدعائيةا، واستقبال ومعالجة الطلبات والبالغات المتعلقة بالرسائل هذه الوثيقة
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وما يستجد  ؛من هذه الوثيقة )٧والملحق () ٥الملحق ( اإلجراءات التي حددتها الهيئة في

 .بشأنها من تحديثات

التاسعة حتى الساعة  العاشرة مساًء منع إرسال الرسائل الدعائية والتوعوية من الساعة  ١٠-٤-٤

صباًحا حتى الساعة  الواحدةوفي شهر رمضان المبارك من الساعة  ،من كل يومصباًحا 

 .بتوقيت المملكة ؛مساًء  الثانية عشر

م المتنقل تضمين شرط في عقد الخدمة مع المستخدم النهائي يؤكد عدم استخدام الرق ١١-٤-٤

 ألغراض دعائية، واتباع اآلتي:

تؤكد على عدم استخدام الرقم  ،النهائيللمستخدم  قصيرة توعويةرسال رسالة إ ١-١١-٤-٤

أو  غير المحدودةعند اشتراكه بأي باقة تتضمن ميزة الرسائل  المتنقل ألغراض دعائية

) رسالة في يوم واحد ٣٠٠فأكثر)، أو عند قيامه بإرسال أكثر من ( ١٠٠٠تتضمن رسائل كثيرة (

 .ل األسبوع لمستخدمين غير متكررينخال

 .المستخدم النهائي، عند مخالفته إلغاء رقم ٢-١١-٤-٤

 التزامات مقدمي خدمة الرسائل القصيرة: ٥-٤

خالل  ارقًم  ٥٠ألكثر من  كانت متطابقة وأرسلتإذا رسائل المرسلة لل اإليقاف الفوري ١-٥-٤

والتأكد من  ،بحيث يتم التدقيق عليها وعلى الروابط المضمنة في الرسالة (دقيقة واحدة)

السماح بتمريرها من عدمه، مع استثناء  وعدم وجود شبهة احتيال، ومن ثّم  ،نظاميتها

 .رسائل الجهات الحكومية والبنوك من ذلك

، من هذه الوثيقة )١-٤المذكور في الفقرة ( ضمان التصنيف الصحيح ألسماء المرسلين ٢-٥-٤

 مثل إرسالوااللتزام التام بعدم إرسال رسائل غير متطابقة مع التصنيف الصحيح لها، 

أو إرسال رسائل خدمية من خالل اسم مرسل  ،رسائل دعائية من خالل اسم مرسل خدمي

 .ذلك ونحو ،دعائي

                   أنظمتهمإلى  المرسلينمن أنظمة الدعائية إرسال رسائل الحمالت  إيقاف ٣-٥-٤

)system to system ،(بحيث يتم إيقاف  ؛بهذا الشكل الصادرةالرسائل  من خالل ترشيح

 ) مرات خالل دقيقة واحدة.٥(تي ُتكرر الالرسائل 

إلى أنظمة إرسال الرسائل القصيرة الجماعية،  المرسل) لدخول OTPتوفير رمز توثيق ثنائي ( ٤-٥-٤

يتم ال ا، بحيث ف مسبًق ) معر� IPنترنت (إ لبروتوكوعنوان بات الخاصة بهم وربط الحساب

 .خاللهعلى األنظمة إال من  الدخول
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 :المرسلينالتزامات  ٦-٤

وعدم إرسال أي رسائل تتضمن  ،االلتزام باألنظمة السارية في المملكة العربية السعودية ١-٦-٤

 .الروابط في نص الرسالةمحتوى ويشمل ذلك  ،ألي من تلك األنظمة امحتوى مخالًف 

يوضح  )، أنOTPتوثيق ثنائي (تحتوي على رمز  قصيرةعند إرساله رسالة  المرسلعلى يجب  ٢-٦-٤

في الرسالة المرسلة للمستخدم النهائي سبب إرسال رمز التوثيق الثنائي، وعدم االكتفاء 

 بإرسال الرمز فقط.

ية مع مقدمي الخدمة غير االمتناع عن التعاقد لشراء وإرسال الرسائل القصيرة الجماع ٣-٦-٤

 .المرخصين من قبل الهيئة

 ا للتصنيف الصحيح السم المرسلااللتزام التام بإرسال الرسائل القصيرة الجماعية وفًق  ٤-٦-٤

بشكل مخالف  ، واالمتناع التام عن إرسال رسائلمن هذه الوثيقة )١-٤المذكور في الفقرة (

رسائل خدمية  إرسال أو ،ل خدميدعائية من خالل اسم مرس رسائل مثل إرسالللتصنيف، 

 .ذلك ونحو ،من خالل اسم مرسل دعائي

أنظمتهم إلى أنظمة خالل إرسالها من من الدعائية االمتناع عن إرسال رسائل الحمالت  ٥-٦-٤

 ).system to systemصيرة (مقدمي خدمة الرسائل الق

 باآلتي: التقيدُ رسال أي رسالة دعائية للمستخدم النهائي إ عند رغبته المرسليجب على  ٦-٦-٤

 الرسائلعطاء المستخدم النهائي الخيار في الموافقة الصريحة على استقبال إ ١-٦-٦-٤

بالموافقة المضمنة في سياسات الخصوصية وعقود  عتدّ الدعائية من عدمه، وال يُ 

 ثبات الموافقة.إعبء  المرسلالخدمة، ويقع على 

 ،في أي وقتالدعائية  الرسائلالمستخدم النهائي من طلب إيقاف استقبال  تمكين ٢-٦-٦-٤

 وعبر القنوات التقليدية واإللكترونية.

، الدعائية الرسائل ارسالاستالم طلب إيقاف أخرى بعد  رسال أي رسائلإعن  التوقف ٣-٦-٦-٤

 .اإليقاف ) ساعة من استالم طلب٢٤خالل مدة ال تزيد عن ( وذلك

 بعد استالم طلب بذلك. ؛الدعائية الرسائل رسالإيؤكد تفعيل أو إيقاف  إشعارٍ  إرسال ٤-٦-٦-٤

 باآلتي: رسال أي رسالة توعوية للمستخدم النهائي التقيدُ إقبل  المرسليجب على  ٧-٦-٤

 توعوية للمستخدم النهائي. رسائلرسال إالتنسيق مع الجهات المنظمة لها، قبل  ١-٧-٦-٤

 في نص الرسالة. مذيالً  للمرسلأن يكون االسم الرسمي  ٢-٧-٦-٤

إلى المستخدم رسالة واحدة في اليوم، أو  المرسلأال يتجاوز عدد الرسائل المرسلة من  ٣-٧-٦-٤

 بحسب ما تقرره الهيئة.
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من الساعة العاشرة مساًء حتى الساعة االمتناع عن إرسال الرسائل الدعائية والتوعوية  ٨-٦-٤

، وفي شهر رمضان المبارك من الساعة الواحدة صباًحا حتى من كل يوم التاسعة صباًحا

 .المملكةالساعة الثانية عشر مساًء بتوقيت 

 .دعائية من رقم هاتف متنقل قصيرةرسال رسائل إ لمرسلال يحق ل ٩-٦-٤

عدم استخدام برامج الهجوم العشوائي أو برامج جمع العناوين، كما ال يجوز استخدام  ١٠-٦-٤

 .العناوين اإللكترونية التي تم الحصول عليها بواسطة تلك البرامج

 :وفًقا لآلتيمن هذه الوثيقة  )١-٤( الفقرةالواردة في  القصيرةتكون صالحية إرسال الرسائل  ١١-٦-٤

 إرسال الرسائل التوعوية والخدمية والتحذيرية. ةالحكوميلجهات يجوز ل ١-١١-٦-٤

 .ائل الدعائية والتوعوية والخدميةإرسال الرس ةالخاصلجهات يجوز ل ٢-١١-٦-٤

 الشخصية.ألفراد إرسال الرسائل يجوز ل ٣-١١-٦-٤

خدمية أو  المملكة رسائَل الواردة من جهات خارج القصيرة  الرسائُل يجب أن تكون  ٤-١١-٦-٤

 شخصية فقط.

 :الحد من المكالمات االقتحامية -٥

 التزامات المشغلين: ١-٥

 القيام باإلجراءات الالزمة للحد من المكالمات االحتيالية واالنتحالية، على أن تتضّمن التالي: ١-١-٥

التعاون مع المشغلين اآلخرين داخل المملكة وخارجها، والهيئات والجمعيات  ١-١-١-٥

 .الدولية ذات العالقةمات ظوالمن

يتم فيها مشاركة البيانات الالزمة ، بين المشغلينفيما نشاء قاعدة بيانات موحدة إ ٢-١-١-٥

 .للحد من المكالمات االحتيالية واالنتحالية
 وأالحلول الفنية الالزمة لمنع استخدام شبكاتهم في إصدار مكالمات احتيالية تطبيق  ٣-١-١-٥

ف حاالت تمرير المكالمات، واتخاذ اإلجراءات إجراء اختبارات دورية الكتشاوانتحالية، 

 .قبل وصولها للمستخدم النهائي إليقافهاالوقائية الالزمة 

اكتشاف ، ودراسة وتحليل سلوك مستخدمي خدمات االتصاالتلتوفير أنظمة تقنية  ٤-١-١-٥

، وحجبها قبل واالنتحالية األرقام المستخدمة في هذا النوع من الممارسات االحتيالية

 .ورودها
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إشعار المستخدمين برسالة صوتية عند معاودة االتصال باألرقام الخاصة بالدول التي  ٥-١-١-٥

توعية المستخدمين بهدف يرد منها هذا النوع من المكالمات والممارسات االحتيالية؛ 

بضرورة التأكد من معرفتهم بالرقم الدولي الذي يتم االتصال به، وفق ما تقرره الهيئة 

 في هذا الشأن الحًقا.

 أو السماح بها القنوات،الدولية عبر جميع  لمكالماتحجب االمستخدم النهائي من  مكينت ٢-١-٥

على قائمة  االطالعتمكينه من و، من هذه الوثيقة )٦ا لما ورد في الملحق رقم (وفًق 

 وفق التالي: ،تفضيالته

 الدولية. للمكالماتالسماح مجاًنا بشكل كلي لجميع  وأتاحة طلب الحجب إ ١-٢-١-٥

الواردة من أرقام أو دول لمكالمات الدولية ا حجبإتاحة الخيار للمستخدم النهائي في  ٢-٢-١-٥

وإتاحة الخيار له باستقبال إشعار بحجب تلك ، ، أو السماح بها جزئًيا وفق رغبتهمحددة

 .لموافقة الهيئة. وإذا ُفرضت رسوم على ذلك فإنها تخضع .المكالمات من عدمه

خالل مدة ال تتجاوز  السماح وأللحجب  المستخدم النهائي تعديالت تنفيذضمان  ٣-٢-١-٥

 .تفضيالته تنفيذوإشعاره بمدة  ،ساعة)٢٤(

 الرسائل التفاعلية والقنوات اإللكترونية الستقبال ومعالجة بالغاتعبر خدمة  توفير قنوات ٣-١-٥

 )٣(االحتيالية واالنتحالية، وفق اإلجراءات التي حددتها الهيئة في الملحق  المكالمات

، واستقبال ومعالجة الطلبات والبالغات المتعلقة من هذه الوثيقة )٧( والملحق

من  )٧والملحق () ٦الملحق ( الدعائية، وفق اإلجراءات التي حددتها الهيئة فيبالمكالمات 

 .وما يستجد بشأنها من تحديثات ،هذه الوثيقة

ام الرقم المتنقل تضمين شرط في عقد الخدمة مع المستخدم النهائي يؤكد عدم استخد ٤-١-٥

 بشكل مخالف لما نصت عليه أحكام هذه الوثيقة.ألغراض دعائية، 

ة من أرقام محلية، وإجراء اختبارات دوري إليها والواردةالصادرة من شبكته  المكالمات تحليل ٥-١-٥

في حددتها الهيئة  التياإلجراءات الالزمة  واتخاذ المكالمات،الكتشاف حاالت تمرير 

 .الوثيقة هذه من) ٤( الملحق

 :جري المكالمةُم  تالتزاما ٢-٥

د مكالمة دعائية للمستخدم النهائي التقيُ  إجراءفي عند رغبته  مجري المكالمةيجب على  ١-٢-٥

 باآلتي:

استقبال المكالمات على عطاء المستخدم النهائي الخيار في الموافقة الصريحة إ ١-١-٢-٥

الخصوصية وعقود في سياسات بالموافقة المضمنة  عتدّ ، وال يُ من عدمه الدعائية

 ثبات الموافقة.إ، ويقع على مجري المكالمة عبء الخدمة
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في أي  ستقبال المكالمات الدعائيةإيقاف ا من طلبالمستخدم النهائي  تمكين ٢-١-٢-٥

 .وعبر القنوات التقليدية واإللكترونية وقت

إيقاف استقبال المكالمات مكالمات أخرى بعد استالم طلب  إجراء أيعن  التوقف ٣-١-٢-٥

 .اإليقاف) ساعة من استالم طلب ٢٤خالل مدة ال تزيد عن ( الدعائية

بعد استالم طلب  إيقاف استقبال المكالمات الدعائيةتفعيل أو يؤكد  إشعارٍ  إرسال ٤-١-٢-٥

 .بذلك

، والجهة التي هاعن سبب ةأو الخدمي ةالتوعوية أو الدعائي اإلفصاح في بداية المكالمة ٢-٢-٥

استمرارها من عدمها، وأن تكون المكالمة من يمثلها، ومدى رغبة مستقبل المكالمة في 

خالل أرقام االتصال الرسمية الموضحة في الموقع اإللكتروني أو أي قناة تواصل رسمية 

 للجهة.

توعوية للمستخدم  مكالماتقبل إجراء  ؛مع الجهات المنظمة لها تنسيق الجهات الخاصة ٣-٢-٥

 النهائي.

لساعة العاشرة مساًء حتى الساعة التاسعة إجراء المكالمات الدعائية والتوعوية من ا منع ٤-٢-٥

، وفي شهر رمضان المبارك من الساعة الواحدة صباًحا حتى الساعة من كل يوم صباًحا

 .الثانية عشر مساًء بتوقيت المملكة

 ا لآلتي:) وفًق Robocallsف المكالمات الصوتية والمكالمات اآللية (صنّ تُ  ٣-٥

 المكالمات الدعائية. ١-٣-٥

 المكالمات التوعوية. ١-١-٥

 المكالمات الخدمية. ٢-١-٥

 المكالمات التحذيرية. ٣-١-٥

 المكالمات الشخصية. ٤-١-٥

 وفقا لآلتي:من هذه الوثيقة ) ٣-٥( الفقرةتكون صالحية إجراء المكالمات الواردة في  ٤-٥

 إجراء المكالمات التوعوية والخدمية والتحذيرية. ةالحكومي لجهاتل يجوز ١-٤-٥

 والتوعوية والخدمية.إجراء المكالمات الدعائية  للجهات الخاصةيجوز  ٢-٤-٥

 إجراء المكالمات الشخصية. يجوز لألفراد ٣-٤-٥

 خدمية أو شخصية. الواردة من جهات خارج المملكة مكالماٍت  المكالماُت يجب أن تكون  ٤-٤-٥
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 :ختاميةأحكام  -٦

الهيئة بالمراجعة الدورية لهذه الوثيقة، ولها اجراء أي تعديل أو تحديث عليها بقرار من  تقوم ١-٦

 المحافظ.معالي 

 القياُم  والمرسلين ومجري المكالمات ومقدمي خدمة الرسائل القصيرةالمشغلين حظر على يُ  ٢-٦

 بأي ممارسات تخالف هذه الوثيقة.

في أنظمة أو لوائح أو قرارات أو اتفاقيات أو وثائق  تردد هذه الوثيقة أي التزامات أخرى قيّ ال تُ  ٣-٦

 .أخرى معمول بها في المملكة

االلتزام بهذه الضوابط، واتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأن المخالفين لها وفق تقوم الهيئة بمتابعة  ٤-٦

 أنظمتها.

 باآلتي: االلتزاُم  على المشغلين ومقدمي خدمة الرسائل القصيرة يتوجب ٥-٦

 المرسلينأو بينهم وبين  ،تقديم الخدمة المبرمة فيما بينهم وضع شروط واضحة في عقوٍد  ١-٥-٦

وتوضح  ،من التزاماتتشمل جميع ما يرد في هذه التنظيمات والمستخدمين النهائيين، 

ا النتائج المترتبة على مخالفتها، كما يجب أن تتضمن إمكانية إلغاء الخدمة أو تعليقها فورً 

 .بمجرد مخالفتها

، يوفر المعلومات المتعلقة بهذه الوثيقة ه اإللكترونيتوفير رابط في مكان بارز في موقع ٢-٥-٦

 للمستخدم النهائي بشأنها.، واآلليات المتاحة وكيفية االلتزام بها

بالمعلومات المتعلقة بالرسائل والمكالمات  -أو أي جهة تحددها الهيئة-تزويد الهيئة  ٣-٥-٦

في أي وقت، بما في  االحتيالية أو الدعائية التي ترد للمستخدم النهائي دون موافقته

 والتدخل الفني. بالتفتيش قةالمتعل توفير المعلومات :-على سبيل المثال ال الحصر-ذلك 
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)١الملحق (  

 الرسائل النصية االحتيالية الواردة من أسماء مرسلين 

عبر أسماء مرسلين لإلبالغ عن الرسائل النصية االحتيالية الواردة من  النهائي توفير خيار للمستخدم .١

 من خالل التطبيق والموقع االلكتروني. و )٣٣٠٣٣٠(الرقم 

لكتروني الموقع اإل وأأو من خالل التطبيق ) ٣٣٠٣٣٠(رسالة إلى الرقم  بإرسال النهائيالمستخدم  قيام .٢

 تتضمن اسم المرسل للرسالة النصية الذي تم استالم رسالة احتيالية منه.

ر (اسم قدّ يُ كما  .معالجته وتجريبالغك بنجاح، تم استقبال "إرسال الرسالة التالية في نهاية اإلجراء  .٣

 ".كم في اإلبالغ للحد من الرسائل االحتيالية) مساهمتالمشغل

 التالي:وفق  ،ستالم البالغ حتى اتخاذ الالزمساعات من ا )٨( تجاوزت خالل مدٍة ال معالجة البالغ .٤

مستقبل البالغ بإرسال معلومات اسم المرسل  المشغل: يقوم )معايير صحة البالغ( إذا تحققت •

واستكمال اإلجراءات التي يجب اتخاذها  ،لديهمخرين لتعليق اسم المرسل اآل المشغلينالى 

 عند توافق المعايير.

 : يتم حفظ الطلب وإغالقه.)معايير صحة البالغ( دم تحققعند ع •

ا للنموذج المعتمد من وفًق  ؛تزويد الهيئة بالمؤشرات الخاصة بالبالغات واألرقام المعلقة بشكل شهري .٥

 الهيئة.

 ) آلية معالجة البالغ١(

  ، وهي:أسماء المرسلين المبلغ عنها إلجراء الالزم بشأن ، وذلكجميع المعايير التالية على البالغات تحققيجب 

 ويكون ا،يوًم  ) ستين٦٠(من أرقام مختلفة خالل  المرسل اسم نفس علىبالغات أو أكثر  )٤(استالم  .١

 .ابلغ عنها احتياليً محتوى الرسالة الم

 إلى انظرً ؛ )دولي أو محلي(إما  العالقة ذو المرسل اسم على اإلجراء وتطبيق الرسالة مصدر نالتأكد م .٢

 .احتيالية دولية تحمل اسم مرسل يتطابق مع اسم مرسل محلي رسائل على بالغات ورود احتمال

) معايير صحة ٢(

 البالغ

من مقدم خدمة الرسائل القصيرة ه وطلب تحديث اسم ،تعليق اسم المرسل مباشرة -

 .ايوًم  ) ثالثين٣٠(خالل  من هوية المشترك المتعاقد بالتحقق

  .لغاء اسم المرسلإ فإنه يتملم يتم التحديث خالل المدة المحددة  إذا  -

  :اسم مرسل دولي

 .ايوًم  ) تسعين٩٠(لمرسل الدولي مباشرة لمدة حجب اسم ا -

 تحققعند 

المعايير على 

 اسم المرسل:

) اإلجراءات التي ٣(

يجب اتخاذها عند 

 المعايير تحقق
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 )٢( الملحق

 ١ المكالمات االحتيالية 

 ) عبرةدوليوال ةمحليال( المزعجة بالغ عن المكالمات االحتياليةلإل النهائي توفير خيار للمستخدم .١

الرقم الذي تم استالم  البالُغ  يتضمن و، لكترونيالموقع اإل وأخالل التطبيق من و )٣٣٠٣٣٠(الرقم 

 مكالمة احتيالية منه.

الموقع  وأأو من خالل التطبيق  )٣٣٠٣٣٠(بإرسال رسالة إلى الرقم  النهائيالمستخدم  قيام .٢

 الرقم الذي تم استالم مكالمة احتيالية منه. البالُغ  تضمنوي ،لكترونياإل

وجود أي أخطاء في اإلدخال برسالة  عندوتنبيهه  ،التحقق من البيانات المدخلة من المستخدم .٣

 تصحيحية.  

ر (اسم قدّ يُ كما  .معالجته وتجريبالغك بنجاح، إرسال الرسالة التالية في نهاية اإلجراء " تم استقبال  .٤

 .) مساهمتكم في اإلبالغ للحد من المكالمات االحتيالية"المشغل

 التالي:وفق  ،البالغ حتى اتخاذ الالزمساعات من استالم  )٨( تجاوزت خالل مدٍة ال معالجة البالغ .٥

 الذي يتبع الرقم له. لمشغلا فُيحال البالغ إلى آخر لمشغل اإذا كان الرقم تابًع  •

يتم اتخاذ اإلجراء الالزم بشأن الرقم حسب اإلجراءات التي يجب ف )معايير صحة البالغ( إذا تحققت •

 .المعايير تحققاتخاذها عند 

 يتم حفظ الطلب وإغالقه.) فالبالغمعايير صحة ( عند عدم تحقق •

للنموذج المعتمد ا وفًق  ،تزويد الهيئة بالمؤشرات الخاصة بالبالغات واألرقام المعلقة بشكل شهري .٦

 من الهيئة.

 ) آلية معالجة البالغ١(

 :جميع المعايير التالية على البالغات إلجراء الالزم بشأن الرقم المبلغ عنه تحققيجب 
 .ايوًم  ) ستين٦٠(بالغات أو أكثر من أرقام مختلفة خالل  )٤( استالم      -

 ) معايير صحة البالغ٢(

 :(األفراد واألعمال) المتنقلةاألرقام  ١

أيام عمل، مع إتاحة الخيار للتحقق  ) عشرة١٠(خالل تحديث الرقم  ، وُيطلبيتم تعليق الرقم مباشرة -

 .ةلكترونيا أو عبر الوسائل اإلحضوريً  هويتهمن 

 ا.الرقم نهائيً فُيلغى  التحديث خالل المهلة المحددة عند عدم -

 : أو األرقام الموحدة األرقام الثابتة ٢

 .تم تعليق الرقم مباشرةفي األعمال وأ الرقم لقطاع األفراد إذا كان -

يتم طلب فإنه برقم الهاتف الثابت أو الموحد  رقم هاتف متنقل للتواصل مرتبٌط  إذا كان هناك -

مع إتاحة الخيار للتحقق من  أيام، ) عشرة١٠(خالل التحقق من خالل رقم الهاتف المتنقل المرتبط 

 رونية.لكتا أو عبر الوسائل اإلحضوريً ته هوي

إرسال  فإنه يتم عدم وجود رقم هاتف متنقل للتواصل مرتبط برقم الهاتف الثابت أو الموحد عند -

عشرة ) ١٠(خالل تطلب الحضور للتحقق من هويته والتحديث رسالة صوتية لرقم الهاتف الثابت 

 .أيام

 ا.الرقم نهائيً فُيلغى  عند عدم التحديث خالل المهلة المحددة -

 األرقام الدولية: ٣

 .ايوًم  ) تسعين٩٠(لرقم الدولي مباشرة لمدة ا ُيحجب -
 الجهات الحكومية: ٤

 تعليق يتم فإنه -ا أو غيرهأو موحدً  اأو ثابتً  متنقالً كان سواء -حكومية لجهة  تابًعا الرقم إذا كان -

والتواصل مع مدير الحساب إلبالغ الجهة الحكومية للتحقق من  ا،يوًم  ) ثالثين٣٠(لمدة  الرقم

 .التعليق فُيلغىة احتيال هة االحتيال، وإذا اتضح عدم وجود شبهشب

 يتم إشعار الهيئة.فإنه  عند عدم التحديث خالل المهلة المحددة -

 تحققعند 

المعايير 

 على الرقم

 :نفسه

) اإلجراءات ٣(

التي يجب 

اتخاذها عند 

 تحقق

 المعايير

                                                
 اآللية   هذهتطبيُق  (الثابت والمتنقل)على جميع المشغلين يجب  ١
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)٣لملحق (ا  

 ٢ الرسائل االحتيالية

الرقم  ) عبرةدوليوال ةمحليال( المزعجة لإلبالغ عن المكالمات االحتيالية النهائي توفير خيار للمستخدم .١

احتيالية  رسالةالرقم الذي تم استالم  البالُغ  يتضمن و، لكترونيالموقع اإل وأخالل التطبيق من و )٣٣٠٣٣٠(

 منه.

 ،لكترونيالموقع اإل وأأو من خالل التطبيق  )٣٣٠٣٣٠(بإرسال رسالة إلى الرقم  النهائيالمستخدم  قيام .٢

 األرقام المذكورة في نص الرسالة.، وكذلك احتيالية منه رسالةالرقم الذي تم استالم  البالُغ  تضمنوي

 وجود أي أخطاء في اإلدخال برسالة تصحيحية.   عندوتنبيهه  ،من البيانات المدخلة من المستخدمالتحقق  .٣

ر (اسم قدّ يُ كما  .معالجته وتجريإرسال الرسالة التالية في نهاية اإلجراء "تم استقبال بالغك بنجاح،  .٤

 .االحتيالية" الرسائل) مساهمتكم في اإلبالغ للحد من المشغل

 التالي:وفق  ،البالغ حتى اتخاذ الالزمساعات من استالم  )٨( تجاوزت خالل مدٍة ال معالجة البالغ .٥

 الذي يتبع الرقم له. لمشغلا فُيحال البالغ إلى آخر لمشغل اإذا كان الرقم تابًع  •

يتم اتخاذ اإلجراء الالزم بشأن الرقم حسب اإلجراءات التي يجب اتخاذها ف )معايير صحة البالغ( إذا تحققت •

 .المعايير تحققعند 

 يتم حفظ الطلب وإغالقه.) فمعايير صحة البالغ( عند عدم تحقق •

للنموذج المعتمد من ا وفًق  ،تزويد الهيئة بالمؤشرات الخاصة بالبالغات واألرقام المعلقة بشكل شهري .٦

 الهيئة.

 

 ) آلية معالجة البالغ١(

سواء الرقم  ،بشأن األرقام المبلغ عنهاجميع المعايير التالية على البالغات إلجراء الالزم  تحققيجب 

 :المرسل أو الرقم المذكور في نص الرسالة

ويكون محتوى الرسالة المبلغ عنها  ا،يوًم  ) ستين٦٠(بالغات أو أكثر من أرقام مختلفة خالل  )٤(استالم  .١

 .ااحتياليً 

 ) معايير صحة البالغ٢(

 :(األفراد واألعمال)األرقام المتنقلة  ١

أيام عمل، مع إتاحة الخيار للتحقق من  ) عشرة١٠(خالل تحديث الرقم  ، وُيطلبالرقم مباشرةيتم تعليق  -

 .ةلكترونيا أو عبر الوسائل اإلحضوريً  هويته

 ا.الرقم نهائيً فُيلغى  عند عدم التحديث خالل المهلة المحددة -

 :األرقام الدولية ٢

 .ايوًم  ) تسعين٩٠(الرقم الدولي مباشرة لمدة  ُيحجب -

  :حكوميةال الجهات ٣

 الرقم تعليق يتم فإنه -ا أو غيرهأو موحدً  اأو ثابتً  متنقالً كان سواء -حكومية لجهة  تابًعا الرقم إذا كان -

ة االحتيال، هوالتواصل مع مدير الحساب إلبالغ الجهة الحكومية للتحقق من شب ا،يوًم  ) ثالثين٣٠(لمدة 

 .التعليق فُيلغىة احتيال هوإذا اتضح عدم وجود شب

 عند عدم التحديث خالل المهلة المحددة فإنه يتم إشعار الهيئة -

-  

 تحققعند 

المعايير 

على 

 الرقم

 :نفسه

)٣ (

اإلجراءات 

التي يجب 

اتخاذها 

 تحققعند 

 المعايير

 

 

 

 

                                                
 المتنقل فقط.يجب تطبيق اآللية من قبل مشغلي خدمات  ٢
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 )٤الملحق (

 المكالماتتمرير 

 استباقيةشبكته من أرقام محلية، وإجراء اختبارات  والواردة إلىيلتزم المشغل بتحليل المكالمات الصادرة منه  .١

 الكتشاف حاالت تمرير المكالمات. دوري بشكل

 قوم بالتالي:يفإنه للمشغل نفسه  اكان الرقم تابًع  إذا .أ

االشتباه بالتمرير حتى  من) ساعة ٢٤(ذلك  يتجاوز أال على )تمرير المكالمات معايير( من التحقق -

 اتخاذ الالزم.

اإلجراءات التي يجب (حسب و )تمرير المكالمات معايير( عند تحققاتخاذ اإلجراء الالزم بشأن الرقم  -

 .)ق المعاييرحقاتخاذها عند ت

 الشهرية.في التقارير ن الرقم واإلجراء المتخذ تضمي -

 يتم حفظ الطلب وإغالقه.ف: )تمرير المكالمات معاييرتحقق ( عدم عند -

تمريره في مع تزويده بالرقم المشتبه  لذلك المشغل،تم إحالته ؛ فتآخر للمشغ االرقم تابًع  إذا كان .ب

كان الرقم متجوًال على شبكة المشغل. ويقوم  إذا) IMEIإلى رقم معرف الجهاز ( للمكالمات، إضافًة 

 :بالتالياآلخر المشغل 

بالتمرير حتى االشتباه  من) ساعة ٢٤(ذلك  يتجاوز أال على )تمرير المكالمات معايير( من التحقق  -

 اتخاذ الالزم.

اإلجراءات التي يجب (حسب و )تمرير المكالمات معايير( عند تحققاتخاذ اإلجراء الالزم بشأن الرقم  -

 .)ق المعاييرحقاتخاذها عند ت

 الشهرية.في التقارير ن الرقم واإلجراء المتخذ تضمي -

 وإغالقه.يتم حفظ الطلب ف: )تمرير المكالمات معاييرتحقق ( عدم عند -

 .لمعتمد من الهيئةا للنموذج اتزويد الهيئة بالمؤشرات الخاصة بالبالغات واألرقام المعلقة بشكل شهري وفًق  .٢

) آلية ١(

معالجة 

 البالغ

 المبلغ عنه: المشتبه به أو الرقم إلجراء الالزم بشأن األجهزة واألرقامالمعايير التالية على  تحققيجب 

 أو أكثر في وقت واحد. أرقام) ٣( نفسهالجهاز يشترك في أن  .١

 .الطبيعي باالستخدام مقارنة اجدً  االرقم المبلغ عنه عاليً  من الصادرة المكالمات حجمأن يكون  .٢

  .أيام ) ثالثة٣(خالل ) %١٠( من الرقم المبلغ عنه أقل من الصادرة المكالمات إلى الواردة المكالمات أن تكون  .٣
 أيام. ) ثالثة٣(خالل  من الموقع نفسه الرقم المبلغ عنهالصادرة من  المكالماتأن تكون   .٤

وتعتبر هذه المؤشرات الحد األدنى لمعرفة سلوك تمرير المكالمات، ويمكن لمقدم الخدمة استخدام أدوات إضافية للتحقق 

 من ذلك.

) معايير ٢(

تمرير 

 المكالمات

ة الشخص إتاحة الخيار للتحقق من هويأيام، مع  ) خمسة٥(تعليق الرقم مباشرة وطلب تحديث الرقم خالل 

 لكترونية.ا أو عبر الوسائل اإلحضوريً الموثق باسمه الرقم 

، إضافة إلى تعطيل ارتباط الجهاز بالشبكة االرقم نهائيً فُيلغى  عند عدم التحديث خالل المهلة المحددة

الخدمة اآلخرين لتعطيل ارتباط ) مع كافة مقدمي IMEIأيام، ومشاركة رقم معرف الجهاز ( ) ثالثة٣(خالل 

 الجهاز بشبكاتهم.

 تحققعند 

المعايير للمرة 

األولى على 

 :نفسه الرقم

)٣ (

اإلجراءات 

التي يجب 

اتخاذها 

 تحققعند 

 تحققت فيهاتي وإحالته إلى الهيئة ضمن التقرير األسبوعي في قائمة األرقام ال ،مباشرة إلغاء الرقم المعايير

 ية. المعايير للمرة الثان

 تحققعند 

المعايير للمرة 

الثانية على 

 :نفسه الرقم
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)٥الملحق (  

 الواردة من أرقام متنقلة الرسائل الدعائية

خالل من و )٣٣٠٣٣٠(الرقم  عبر الرسائل الدعائية من أرقام متنقلةلإلبالغ عن  النهائي توفير خيار للمستخدم .١

 منه. دعائية رسالةالرقم الذي تم استالم  البالُغ يتضمن و، لكترونيالموقع اإل وأالتطبيق 

 ،لكترونيالموقع اإل وأأو من خالل التطبيق  )٣٣٠٣٣٠(بإرسال رسالة إلى الرقم  النهائيالمستخدم  قيام .٢

 .منه دعائية رسالةالرقم الذي تم استالم  البالُغ  تضمنوي

 وجود أي أخطاء في اإلدخال برسالة تصحيحية.   عندوتنبيهه  ،التحقق من البيانات المدخلة من المستخدم .٣

) المشغلر (اسم قدّ يُ كما  .معالجته وتجريإرسال الرسالة التالية في نهاية اإلجراء "تم استقبال بالغك بنجاح،  .٤

 ."الدعائية الرسائلمساهمتكم في اإلبالغ للحد من 

 تى اتخاذ الالزم، وفق التالي:من استالم البالغ ح ساعة )٢٤تتجاوز (معالجة البالغ خالل مدٍة ال  .٥

 الذي يتبع الرقم له. لمشغلا فُيحال البالغ إلى آخر لمشغل اإذا كان الرقم تابًع  •

اإلجراءات التي يجب اتخاذها عند (يتم اتخاذ اإلجراء الالزم بشأن الرقم حسب ف )معايير صحة البالغ( إذا تحققت •

 ).المعايير تحقق

 يتم حفظ الطلب وإغالقه.ف )معايير صحة البالغ( عند عدم تحقق •

 للنموذج المعتمد من الهيئة.ا وفًق  ،تزويد الهيئة بالمؤشرات الخاصة بالبالغات واألرقام المعلقة بشكل شهري .٦

 

) آلية ١(

معالجة 

 البالغ

 الرقم المبلغ عنه: جميع المعايير التالية على البالغات إلجراء الالزم بشأن تحققيجب 

 .اويكون محتوى الرسالة المبلغ عنها دعائيً  ،ايوًم  ) ستين٦٠(بالغات أو أكثر من أرقام مختلفة خالل  )٤(استالم  .١

  غ.غ عنه (المرسل للرسالة) إلى الرقم المبل� التحقق من وجود رسالة واردة من الرقم المبل�  .٢

) معايير ٢(

 صحة البالغ

ق ، مع إتاحة الخيار للتحق ايوًم  ) ثالثين٣٠(تعليق الرقم مباشرة وطلب تحديث الرقم خالل  -

عدم التحديث خالل المهلة المحددة: . وعند حضوريا أو عبر الوسائل اإللكترونيةته من هوي

 ا.الرقم نهائيً  فُيلغى

 .الرقمنفسه فُيلغى الرقم على  للمرة الثانيةعند توافق المعايير  -

المعايير  تحققعند 

 :نفسه على الرقم

)٣ (

اإلجراءات 

التي يجب 

اتخاذها عند 

 تحقق

 المعايير
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)٦الملحق (  

 بدون موافقة المستخدم النهائي الواردة  الدعائية المكالمات

خالل من و )٣٣٠٣٣٠(الرقم  عبر الرسائل الدعائية من أرقام متنقلةلإلبالغ عن  النهائي توفير خيار للمستخدم .١

 منه. دعائية رسالةالرقم الذي تم استالم  البالُغ يتضمن و، لكترونيالموقع اإل وأالتطبيق 

 ،لكترونيالموقع اإل وأأو من خالل التطبيق  )٣٣٠٣٣٠(بإرسال رسالة إلى الرقم  النهائيالمستخدم  قيام .٢

 .منه دعائية رسالةالرقم الذي تم استالم  البالُغ  تضمنوي

 وجود أي أخطاء في اإلدخال برسالة تصحيحية.   عندوتنبيهه  ،التحقق من البيانات المدخلة من المستخدم .٣

) المشغلر (اسم قدّ يُ كما  .معالجته وتجريإرسال الرسالة التالية في نهاية اإلجراء "تم استقبال بالغك بنجاح،  .٤

 ."الدعائية الرسائلمساهمتكم في اإلبالغ للحد من 

 التالي:وفق  ،من استالم البالغ حتى اتخاذ الالزم ةساع )٢٤تتجاوز ( خالل مدٍة ال معالجة البالغ .٥

 الذي يتبع الرقم له. لمشغلا فُيحال البالغ إلى آخر لمشغل اإذا كان الرقم تابًع  •

اإلجراءات التي يجب اتخاذها عند (يتم اتخاذ اإلجراء الالزم بشأن الرقم حسب ف )معايير صحة البالغ( إذا تحققت •

 ).المعايير تحقق

 يتم حفظ الطلب وإغالقه.) فمعايير صحة البالغ( عند عدم تحقق •

 للنموذج المعتمد من الهيئة.ا وفًق  ،تزويد الهيئة بالمؤشرات الخاصة بالبالغات واألرقام المعلقة بشكل شهري .٦

 

) آلية ١(

معالجة 

 البالغ

 الرقم المبلغ عنه: جميع المعايير التالية على البالغات إلجراء الالزم بشأن تحققيجب 

 .ايوًم  ) ستين٦٠(بالغات أو أكثر من أرقام مختلفة خالل  )١٠(استالم  .١

 غ. غ عنه إلى الرقم المبل� واردة من الرقم المبل�  مكالمةالتحقق من وجود  .٢

) معايير ٢(

 صحة البالغ

 :(أفراد أو أعمال) المتنقلةاألرقام  ١

، مع إتاحة الخيار ايوًم  ) ثالثين٣٠(خالل ه طلب تحديثيً و ،مباشرةفيتم تعليقه  اموثًق كان الرقم  إذا كان -

 لكترونيةحضوريا أو عبر الوسائل اإل هويتهللتحقق من 

 ا.الرقم نهائيً فُيلغى  التحديث خالل المهلة المحددة عدم عند  -

 : (أفراد أو أعمال) أو األرقام الموحدة األرقام الثابتة ٢

 .مباشرةا فيتم تعليقه موثًق كان الرقم  إذا  -

يتم طلب فإنه  ،بط برقم الهاتف الثابت أو الموحدرقم هاتف متنقل للتواصل مرت هناكإذا كان  -

، مع إتاحة الخيار للتحقق من ايوًم  ) ثالثين٣٠( رقم الهاتف المتنقل المرتبط خاللالتحقق من خالل 

 .لكترونيةحضوريا أو عبر الوسائل اإل هويته

 فإنه يتم برقم الهاتف الثابت أو الموحدفي حال عدم وجود رقم هاتف متنقل للتواصل مرتبط  -

) ٣٠(ل ور للتحقق من هويته والتحديث خالإرسال رسالة صوتية لرقم الهاتف الثابت تطلب الحض

 .ايوًم  ثالثين

 الرقم نهائيًا.فُيلغى  عند عدم التحديث خالل المهلة المحددة -

 األرقام الدولية: ٣

 .ايوًم  ) تسعين٩٠(الرقم الدولي مباشرة لمدة  ُيحجب -

 الحكومية: الجهات ٤

يتم فإنه ، -أو غيره اأو موحدً  اأو ثابتً  متنقالً  اسواء كان رقًم - لجهة حكوميةتابًعا الرقم  إذا كان -

يتم ف تكرار ذلك وعند، الموضوعالتواصل مع مدير الحساب إلبالغ الجهة الحكومية للتحقق من 

 إشعار الهيئة.

 تحققعند 

المعايير على 

 :نفسه الرقم

)٣ (

اإلجراءات 

التي يجب 

اتخاذها عند 

 تحقق

 المعايير

 



 
 

24 
 

 )٧( الملحق

)٣٣٠٣٣٠(الحماية  قناة الُمضافة إلىالخدمات   

 (خدمة رسائل نصية تفاعلية )

:مرحبًا بك في خدمة البالغات  

 الرسائل النصية االحتيالية  •

 من أرقام محليةالرسائل النصية االحتيالية  -١

 من أرقام دوليةالرسائل النصية االحتيالية  -٢

   الواردة من أسماء مرسلينالرسائل النصية االحتيالية  -٣

 المكالمات االحتيالية •

 محلية من أرقام مكالمات احتيالية  -١

  دوليةمن أرقام مكالمات احتيالية  -٢

 دعائية ومكالمات رسائل  •

  متنقلةرقام أمن رسائل نصية  -١

 ة من أرقام بدون موافقة العميلمكالمات دعائي -٢

)الحماية قناةاللكتروني والتطبيق تحت مسمى ( إالصفحة الرئيسية للموقع  لُمضافة إلىالخدمات ا  

  لإلبالغ عن :

 الرسائل النصية االحتيالية •

 من أرقام محليةالرسائل النصية االحتيالية  .١

 من أرقام دوليةالرسائل النصية االحتيالية  .٢

   مرسلينالواردة من أسماء الرسائل النصية االحتيالية  .٣

 المكالمات االحتيالية •

 محليةمن أرقام مكالمات احتيالية  .١

 دوليةمن أرقام مكالمات احتيالية  .٢

 رسائل ومكالمات دعائية  •

 رسائل نصية من أرقام متنقلة  .١

  العميلمكالمات دعائية من أرقام بدون موافقة  .٢

 ا :لحجب مجانً اللتفعيل أو إيقاف 

 المكالمات الدولية: •

 ا)الدولية (مجانً لتفعيل حجب جميع المكالمات  .١

 المكالمات الدوليةجميع إيقاف حجب  .٢

 الرسائل الدولية: •

 ا)(مجانً الرسائل الدولية جميع لتفعيل حجب  .١

 الرسائل الدوليةجميع إيقاف حجب  .٢

 الرسائل الدعائية: •

 الرسائل الدعائيةجميع لحجب  .١

 الرسائل الدعائيةجميع لتفعيل  .٢

 تفعيل الرسائل الدعائية السم مرسل أوللتحكم بحجب  .٣
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 أرسل اسم المرسل ؛لحجب الرسائل الدعائية من مرسل معين •

 أرسل اسم المرسل ؛لفك الحجب ع الرسائل الدعائية •

 :*الدعائية المكالمات •

 )المشغل(اسم الواردة من  الدعائية جميع المكالماتلحجب  .١

 )المشغل(اسم الواردة من  الدعائية جميع المكالماتلتفعيل  .٢

 .المشغلينمن  الصادرةهذه الخانة مخصصة للمكالمات الدعائية   *
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