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 الفصل األول

 تعريفات 
 المادة األول: 

يكــــون للمصــــطلحات والتعــــابير المعرفــــة فــــي المــــادة األولــــى مــــن نظــــام 

ـــادة  ـــة لنظـــام االتصـــاالت والم ـــى مـــن الالئحـــة التنفيذي االتصـــاالت والمـــادة األول

األولــــى مــــن تنظــــيم هيئــــة االتصــــاالت وتقنيــــة المعلومــــات نفــــس المعــــاني 

المحـــددة لهـــا فـــي النظـــام والئحتـــه التنفيذيـــة والتنظـــيم عنـــد اســـتخدامها فـــي 

ـــذ ـــاني ه ـــة المع ـــابير التالي ـــات والتع ـــون للكلم ـــك، يك ـــن ذل ـــًال ع ـــة، وفض ه الالئح

  -الموضحة قرين كل منها:

 خدمات ال سلكي الهواة:  -1

ــــار  ــــق األقم ــــن طري ــــية أو ع ــــلكية األرض ــــاالت الالس ــــة االتص ــــي خدم ه

ــــدريب  ــــة الت ــــي يســــتخدمها فيهــــا جهــــاز ال ســــلكي بغي الصــــناعية الت

مــــن قبــــل األفــــراد المهتمــــين الــــذاتي، أو االتصــــال أو ا لبحــــث الفنــــي 

بتقنيــــة الالســــلكي، كاهتمــــام شخصــــي فقــــط، وال يســــتهدف تحقيــــق 

 منافع مالية.

هــو شــخص مــرخص لــه ولديــه اهتمامــات بتقنيــات هــاوي الالســلكي:  -2

 الالسلكي. 

ــواة:  -3 ــلكي ه ــة الس ــة محط ــايير فني ــق مع ــل وف ــلكي يعم ــاز الس ــي جه ه

ــو  الصــادرة عــن وإجــراءات خاصــة بهــذه الخدمــة محــددة فــي أنظمــة الرادي

ــــة  ــــه التنفيذي ــــاالت والئحت ــــام االتص ــــاالت ونظ ــــدولي لالتص ــــاد ال االتح

 وتنظيم هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات وهذه الالئحة.

ــلكي:  -4 ــواة الالس ــة ه ــة رخص ــاالت وتقني ــة االتص ــدره هيئ ــرخيص تص ــي ت ه

المعلومـــات يؤهـــل صـــاحبه لتأســـيس وتشـــغيل محطـــة الســـلكي هـــواة 

ــــ ــــلكي ف ــــة الالس ــــة هواي ــــام نظــــام لممارس ــــًا ألحك ــــة طبق ي المملك

 االتصاالت والئحته التنفيذية وهذه الالئحة.

هـــي تـــرخيص تصـــدره هيئـــة االتصـــاالت رخصـــة محطـــة الســـلكي هـــواة:  -5

ــــة ال  ــــغيل محط ــــيس وتش ــــاوي لتأس ــــم اله ــــات باس ــــة المعلوم وتقني

 سلكي هواة وتشتمل على المواصفات الفنية للمحطة. 
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 الفصل الثاني

 الترخيص واالستخدام
 المادة الثانية: 

مــع عــدم اإلخــالل بمــا ورد فــي نظــام االتصــاالت والئحتــه التنفيذيــة، ال يجــوز 

لهـــواة الالســـلكي تشـــغيل أو اســـتخدام أي محطـــة ال ســـلكية للهـــواة مـــن أي 

ــيلة، داخــل أراضــي  ــا بأيــة وس ــأي صــورة، أو تملكهــا أو حيازته ــوع، أو تأسيســها ب ن

هـــا، إال بعـــد الحصـــول علـــى تـــرخيص المملكـــة أو فـــي مياههـــا اإلقليميـــة أو أجوائ

ـــرخيص  ـــة االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات، ويجـــب أن يشـــتمل الت ـــذلك مـــن هيئ ب

 على البيانات الخاصة بكل من المحطة وهاوي الالسلكي.

 المادة الثالثة: 

يتعهـــد كـــل هـــاوي الســـلكي مـــرخص لـــه باســـتخدام محطـــة الســـلكي هـــواة، 

ــــام اال ــــام نظ ــــد بأحك ــــتركة، أن يتقي ــــة أو مش ــــة فردي ــــه التنفيذي ــــاالت والئحت تص

وبأحكـــام هـــذه الالئحـــة وبـــأي أحكـــام أخـــرى واردة فـــي أي مـــن األنظمـــة األخـــرى 

المعمــول بهــا فــي المملكــة التــي ال تتعــارض مــع أنظمــة الهيئــة، وبكــل الشــروط 

الـــواردة فـــي التـــرخيص الممنـــوح لـــه وأيـــة ضـــوابط وإجـــراءات تصـــدرها هيئـــة 

 االتصاالت وتقنية المعلومات.

 لرابعة: المادة ا

يجـــب أن تتـــوفر فـــي مـــن يرغـــب الحصـــول علـــى رخصـــة هـــواة الالســـلكي  -1

 -الشروط التالية:

ــورة  -أ ــة بص ــي المملك ــين ف ــن المقيم ــية أو م ــعودي الجنس ــون س أن يك

 نظامية.

 أن ال يقل عمره عن ثمانية عشر سنة. -ب

أن يكــون حســن الســيرة والســلوك، غيــر محكــوم عليــه بحــد شــرعي،  -ج

 األمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.أو جريمة مخلفة بالشرف أو 

 أن يكون قد اجتاز اختبار هواة الالسلكي.  -د
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د مـــن هـــذه المـــادة) -1جــــ، -1ب ، -1مـــع عـــدم اإلخـــالل بحكمـــا لفقـــرات ( -2

وبشــــرط المعاملــــة بالمثــــل يجــــوز لغيــــر الســــعودي اســــتخدام محطــــة 

الســـلكي هـــواة مـــرخص بهـــا داخـــل أراضـــي المملكـــة أو فـــي مياههـــا أو 

 في أي من الحالتين التاليتين. أجوائها 

 إذا كان حاصًال على ترخيص بذلك من بلده ساري المفعول. )أ

 إذا كان حاصًال على ترخيص بلك من الهيئة وفقًا لهذه الالئحة.  )ب

 المادة الخامسة: 

هيئـــــة االتصـــــاالت وتقنيـــــة المعلومـــــات هـــــي الجهـــــة المختصـــــة بـــــإجراء 

االختبــــارات لهــــواة الالســــلكي، ويجــــوز لهــــا أن تســــتعين بجهــــات أخــــرى لهــــذا 

 الغرض. 

 المادة السادسة: 

 تصنف رخص هواة الالسلكي إلى فئتين:  -1

الفئــــة األولــــى: يســــمح بموجبهــــا للهــــاوي باإلرســــال واإلســــتقبال  -أ

ــات الترد ــع النطاق ــى جمي ــي عل ــة ف ــذه الخدم ــا له ــموح به ــة المس دي

 المملكة.

ـــع  -ب ـــى جمي ـــتقبال عل ـــا للهـــاوي باإلس ـــة: يســـمح بموجبه ـــة الثاني الفئ

ــــة،  ــــة بالمملك ــــذه الخدم ــــا له ــــموح به ــــة المس ــــات الترددي النطاق

ــه باإلرســال علــى نطــاق التــرددات العاليــة جــدًا ومــا فوقهــا  ويســمح ل

 فقط. 

ــــة ال ــــة واإلجــــراءات التنفيذي ــــة وتوضــــح الضــــوابط الفني تــــي تصــــدرها الهيئ

هــــاتين الفئتــــين، ونطاقــــات التــــرددات المســــموح بهــــا المتطلبــــات لكــــل مــــن 

 لخدمة هواة الالسلكي بالمملكة.

يجــب علــى الهــاوي الــذي يرغــب فــي الحصــول علــى رخصــة محطــة ال  -2

 سلكي هواة أن تكون المحطة مطابقة لفئة رخصته.

 المادة السابعة: 
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ــرة بحيــث  -1 ــد إصــدارها أول م ــواة عن ــة الســلكي ه ــدة رخصــة محط ــدد م تح

ــلكي،  ــواة الالس ــة ه ــدة رخص ــن م ــة م ــدة المتبقي ــع الم ــدتها م ــق م تتواف

ويـــتم تجديـــدها بنـــاًء علـــى طلـــب هـــاوي الالســـلكي وموافقـــة الهيئـــة 

ــم  ــا ل ــة م ــة ملغي ــة المحط ــر رخص ــنوات. وتعتب ــس س ــدة خم ــك لم ــى ذل عل

ــ ــب تجدي ــة بطل ــه كتاب ــرخص ل ــدم الم ــًا يتق ــين يوم ــا بثالث ــل انتهائه دها قب

 وموافقة الهيئة على ذلك. 

مـــدة رخصـــة هـــواة الالســـلكي خمـــس ســـنوات تبـــدأ مـــن تـــاريخ إصـــدارها  -2

ــة  ــاحبها وموافق ــن ص ــب م ــى طل ــاء عل ــة بن ــدة مماثل ــدها لم ــن تجدي ويمك

 الهيئة على ذلك. 

ــرة ( -3 ــًا للفق ــة وفق ــاء الرخص ــة إلغ ــي حال ــى 1ف ــاًء عل ــادة أو بن ــذه الم ــن ه ) م

ــا ــب ه ــار طل ــلكي أن يخت ــاوي الالس ــى ه ــب عل ــه يتوج ــلكي، فإن وي الالس

  -أحد اإلجراءات التالية:

تصــدير محطــة ال ســلكي هــواة الصــادرة بشــأنها الرخصــة إلــى خــارج  -أ

ــة  ــد الهيئ ــع تزوي ــة م ــحًا ال مملك ــدير موض ــتند التص ــن مس ــخة م بنس

 به الرقم التسلسلي للمحطة.

ــــة أ -ب ــــأنها الرخص ــــادرة بش ــــواة الص ــــلكي ه ــــة الس ــــع محط و بي

التنـــازل عنهـــا لهـــاوي الســـلكي وفقـــًا للمـــادة الثامنـــة مـــن هـــذه 

 الالئحة.

ـــة  -ج ـــة محط ـــأنها رخص ـــادرة بش ـــواة الص ـــلكي ه ـــة الس ـــالف محط إت

الســـلكي الهـــواة وذلـــك بالتنســـيق مـــع هيئـــة االتصـــاالت وتقنيـــة 

 المعلومات.

ــلكي  -4 ــة ال س ــة محط ــإن رخص ــلكي ف ــاوي الالس ــة ه ــاء رخص ــة إلغ ــي حال ف

ــلكي  ــواة الالس ــد ه ــدم أح ــم يتق ــا ل ــة م ــر ملغي ــه تعتب ــة ل ــواة الممنوح اله

الحاصــلين علــى رخصــة هــواة الالســلكي بطلــب تســجيلها باســمه كمــا 

ـــر الشـــخص الملغـــاة رخصـــته غيـــر منتســـب لهـــواة الالســـلكي فـــي  يعتب
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ــار مــرة المملكــة وال يحــق لــه ممارســة هــذه ا ــازه االختب ــة إال بعــد اجتي لهواي

 أخرى للحصول على الرخصة. 

فــي حالــة إلغــاء رخصــة هــاوي الالســلكي لشــخص مــرخص لــه بمحطــة  -5

الســـــلكي هـــــواة مشـــــتركة، يـــــتم التنســـــيق مـــــع هـــــواة الالســـــلكي 

ــد شــخص أخــر تســجل المحطــة  المشــاركين معــه فــي هــذه المحطــة لتحدي

 باسمه.

ــــى  -6 ــــل عل ــــة والحاص ــــيم بالمملك ــــى المق ــــلكي عل ــــواة الالس ــــة ه رخص

ورخصــة محطــة الســلكي هــواة، فــي حــال منحــه تأشــيرة خــروج نهــائي 

) 3إبـــالغ الهيئـــة بـــذلك، واتخـــاذ أحـــد اإلجـــراءات الموضـــحة فـــي الفقـــرة (

 من هذه المادة حيال األجهزة المرخص له بها.

ــة  -7 ــة ثابت ــلكيتين (محط ــين الس ــلكي بمحطت ــاوي الالس ــرخيص له ــن الت يمك

ــــن  ــــة)، ويمك ــــة متنقل ــــات ومحط ــــلكي بمحط ــــاوي الالس ــــرخيص له الت

 إضافية في حالة تقديم مبررات لذلك وموافقة الهيئة عليها.

 المادة الثامنة: 

ال يجـــوز ألي هـــاوي الســـلكي مـــرخص بـــه باســـتخدام محطـــة الســـلكي هـــواة 

ــة  ــفة دائم ــرد بص ــا لف ــل حيازته ــل، أو نق ــدون مقاب ــل أو ب ــره بمقاب ــا لغي ــازل عنه التن

علـــى موافقـــة كتابيـــة بـــذلك مـــن هيئـــة االتصـــاالت أو مؤقتـــة إال بعـــد الحصـــول 

 وتقنية المعلومات. 

 المادة التاسعة: 

تقـــوم الهيئـــة بـــإدراج محطـــات الســـلكي هـــواة فـــي " قائمـــة إشـــارات النـــداء 

ــيل  ــر التفاص ــع ذك ــعودية " م ــة الس ــة العربي ــي المملك ــواة ف ــلكي اله ــات الس لمحط

 -التي يجب على هاوي الالسلكي توفيرها للهيئة وهي:

 سم الكامل لحامل الرخصة.اال -1

 إشارة النداء. -2

 فئة الرخصة. -3

 موقع محطة السلكي هواة. -4
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 العنوان الكامل لحامل الرخصة. -5

ــــى  ــــب عل ــــات فيج ــــذه المعلوم ــــي ه ــــر ف ــــدوث أي تغيي ــــد ح ــــاوي وعن ه

 الالسلكي إبالغ الهيئة بذلك خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ حدوث التغيير. 

 المادة العاشرة: 

هــواة ضــمن الفئـــة المحــددة فــي الرخصـــة يقتصــر تشــغيل محطــة الســـلكي 

ــتخدام  ــوز اس ــا يج ــة، كم ــن الهيئ ــذلك م ــه ب ــرخص ل ــلكي الم ــاوي الالس ــادرة له الص

محطـــة الســـلكي هـــواة مـــن الفئـــة األولـــى كمحطـــة الســـلكي هـــواة مـــن قبـــل 

ــة وذلــك  ــة الثاني ــذين يحملــون رخصــًا ســارية المفعــول مــن الفئ هــواة الالســلكي ال

 راف ومسئولية هاوي الالسلكي المذكور في الرخصة. تحت إش

 المادة الحادية عشر: 

ال يجــوز اإلفــراج جمركيــًا عــن أيــة محطــة الســلكية للهــواة إال بنــاًء علــى موافقــة 

ــروط  ــا للش ــن مطابقته ــد م ــد التأك ــات، وبع ــة المعلوم ــاالت وتقني ــة االتص ــن هيئ م

 والمواصفات المعتمدة من قبلها. 
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 الفصل الثالث

 مضمون التراسل واالستقبال
 المادة الثانية عشرة: 

ـــين محطـــات الهـــواة بلغـــة بســـيطة  -أ ـــتم االتصـــاالت الالســـلكية ب يجـــب أن ت

ومفهومــة. كمــا يجــب مراعــاة أن يكــون رمــز الهــواة الــدولي واالختصــارات 

 التشغيلية المستخدمة بلغة واضحة وبسيطة.

يقتصــــر اإلرســــال علــــى الرســــائل ذات الطبيعــــة الفنيــــة التــــي تتعلــــق  -ب

صــبغة شخصــية والتــي ال يوجــد باالختبــارات ذاتهــا أو علــى مالحظــات ذات 

 ما يبرر استخدام خدمات االتصاالت العامة إلرسال هذه الرسائل. 

 المادة الثالثة عشرة: 

 يحظر على هاوي الالسلكي استخدام المحطة في اآلتي: 

أي إشـــارات أو عالمـــات أو معلومـــات تتعلـــق بالجوانـــب األمنيـــة إرســـال  -1

 بالمملكة.

إرســــال أي إشــــارات أو عالمــــات، أو اســــتخدام المحطــــة فــــي أغــــراض  -2

ــة  ــي المملك ــائدة ف ــد الس ــام، أو التقالي ــام الع ــروج النظ ــى خ ــوي عل تنط

 أو توجيه سباب أو شتائم أو كلمات نابية.

ذلك أو بمحطـــات االتصـــال بمحطـــات غيـــر مرخصـــة فـــي حالـــة علمـــه بـــ -3

 موجودة في دول محظورة االتصال بها.

 إرسال أي إشارات خطر كاذبة أو إشارات نداء خاطئة. -4

اســـــتخدام إشـــــارات االســـــتغاثة الدوليـــــة إال فـــــي حالـــــة الكـــــوارث أو  -5

 الطوارئ. 

ـــــة أو  -6 ـــــرامج الترفيهي ـــــيقى أو الب ـــــفرة أو الموس ـــــائل المش ـــــث الرس ب

 اإلعالنات.

غيــر مصــرح لهــا باســتقبالها، وفــي تعمــد اســتقبال أو تســجيل رســالة  -7

حالــة اســتقباله لهــا ولــو عــن غيــر قصــد يحظــر عليــه االســتفادة منهــا، أو 

ــتقباله  ــارهم باس ــراض أو إخط ــن األغ ــرض م ــا ألي غ ــرين عليه ــالع اآلخ إط

 لها، ما عدا الموظفين المختصين.

ـــاذ  -8 ـــه اتخ ـــيًا وعلي ـــه شخص ـــرخص ل ـــل الم ـــن قب ـــة إال م ـــتخدام المحط اس

لمنـــع اســـتخدامها مـــن قبـــل أشـــخاص غيـــر مصـــرح االحتياطـــات الالزمـــة 

 لهم باستخدامها.
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 استخدام أجهزة التشفير في اإلرسال أو االستقبال. -9

ـــواة  -10 ـــلكي اله ـــة الس ـــا لخدم ـــموح به ـــة المس ـــات الترددي ـــاوز النطاق تج

ـــة  ـــع أي ـــان م ـــكل ك ـــأي ش ـــداخل ب ـــرخيص او الت ـــي الت ـــه ف ـــحة ل والموض

ضــــارة تــــرددات مخصصــــة للغيــــر، أو التســــبب فــــي إحــــداث تــــداخالت 

 حسب ماهي معرفة في أنظمة الراديو الدولية.

تشــغيل المحطــة فــي القــوارب والســفن مــا لــم يحصــل علــى تصــريح  -11

 من قبطان القارب أو السفينة بذلك.

ــه  ويكــون صــاحب التــرخيص مســؤوًال عــن أي مخالفــة تصــدر مــن المحطــة التابعــة ل

 سواء تمت بفعله أو بفعل غيره.

 المادة الرابعة عشرة: 

ـــالغ هيئـــة االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات يجـــب علـــى  هـــاوي الالســـلكي إب

ـــي  ـــواة ف ـــلكي ه ـــة الس ـــن أي محط ـــادرة ع ـــا ص ـــف أنه ـــة يكتش ـــة مخالف ـــن أي ع

 المملكة بما يتعارض مع أحكام النظام أو الئحته التنفيذية أو هذه الالئحة.

 المادة الخامسة عشرة: 

يقتصــــر اســــتخدام أجهــــزة االســــتقبال فــــي محطــــة الســــلكي هــــواة علــــى 

اســـتقبال اإلرســـال مـــن محطـــات الســـلكي هـــواة أخـــرى واســـتقبال التـــرددات 

ــــه لهــــواة  ــــك مــــن اإلرســــال المصــــرح ب ــــر ذل القياســــية وإشــــارات الوقــــت وغي

 الالسلكي.

 المادة السادسة عشرة: 

ــجل  ــل بس ــى األق ــدة عل ــنة واح ــدة س ــاظ ولم ــلكي االحتف ــاوي الالس ــى ه ــب عل يج

جميـــع عمليـــات االرســـال. للمحطـــة ذي صـــفحات مرقمـــة بالتسلســـل يســـجل فيـــه 

ـــوابط  ـــي الض ـــددة ف ـــيل المح ـــى ا لتفاص ـــث عل ـــل ب ـــجل ك ـــتمل س ـــب أن يش ويج

 واإلجراءات التي تصدرها هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات.
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 الفصل الرابع

 محطات السلكي الهواة المشتركة

 المادة السابعة عشرة: 

يجـــوز التـــرخيص لهـــاوي الالســـلكي بتأســـيس وتشـــغيل محطـــة 

 اة مشتركة وفق ضوابط وإجراءات تضعها الهيئة.السلكي هو

 المادة الثامنة عشرة: 

يكــــون هــــاوي الالســــلكي المــــذكور اســــمه فــــي رخصــــة محطــــة 

ــع مــا يصــدر  الســلكي هــواة مشــتركة مســئوًال عــن هــذه المحطــة وجمي

عنهـــــا وعـــــن دفـــــع المقابـــــل المـــــالي المترتـــــب علـــــى التـــــرخيص 

 بتأسيسها وتشغيلها.

 

 الفصل الخامس

 على محطات السلكي الهواةالتفتيش 
 المادة التاسعة عشرة: 

ـــرى  ـــة األخ ـــات الحكومي ـــات والجه ـــة المعلوم ـــاالت وتقني ـــة االتص ـــق لهيئ يح

ــدت  ــا وج ــت وأينم ــي أي وق ــواة ف ــلكي اله ــات الس ــى محط ــيش عل ــة التفت المعني

فـــي المملكـــة، ويجـــب علـــى هـــاوي الالســـلكي أن يبـــرز رخصـــة محطـــة الســـلكي 

ــلكي وا ــواة الالس ــة ه ــواة ورخص ــغيل ه ــة وتش ــات الفني ــة بالتركيب ــائق المتعلق لوث

ـــدهم  ـــل الجهـــات المختصـــة وتزوي ـــك مـــن قب ـــه ذل ـــب من ـــى مـــا طل المحطـــة، مت

ــــواة  ــــلكي اله ــــة الس ــــوص محط ــــا بخص ــــتم طلبه ــــي ي ــــات الت ــــة المعلوم بكاف

 وطريقة تشغيلها. 

 المادة العشرون: 

ـــة تشـــغيل محطـــة الســـلكي هـــواة أو إجـــراء تجـــارب لإلرســـال أو  يحـــق للهيئ

ـــة  ـــرض بغي ـــذا الغ ـــة له ـــة مخصص ـــرددات معين ـــى ت ـــك عل ـــا، وذل ـــتقبال عليه االس

 اختبار نوعية اإلشارات المرسلة والمستقبلة منها. 
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 الفصل السادس

 االحتياطات لمنع حدوث التداخل وإزالته

 المادة الحادية والعشرون: 

ـــه  ـــن محطت ـــار م ـــداخل ض ـــدث ت ـــلكي إذا ح ـــاوي الالس ـــى ه ـــين عل يتع

ـــد محطتـــه بالوســـائل الفنيـــة الكفيلـــة  تعـــديل نمـــط التشـــغيل أو تزوي

 بمنع هذا التداخل مع الخدمات الالسلكية األخرى. 

 المادة الثانية والعشرون: 

ــببه محطــة  ــود تــداخل تس ــكوى مــن وج ــد تلقيهــا ش ــوم الهيئــة عن تق

جــــراءات المناســــبة إلزالــــة هــــذا التــــداخل، الســــلكي هــــواة باتخــــاذ اال

ويجــوز لهــا وضــع قيــود علــى حامــل رخصــة المحطــة المســببة لهــذا 

التـــداخل مثـــل تحديـــد ســـاعات التشـــغيل أو اســـتخدام تـــرددات معينـــة 

 أو تخفيض قدرة إرسال المحطة.

 

 الفصل السابع

 المقابل المالي

 المادة الثالثة والعشرون: 

 تستوفي الهيئة المقابل المالي وفقًا لما يلي: 

) 300المقابــــل المــــالي لالختبــــار الفنــــي لهــــواة الالســــلكي ( -أ

 ريال.

 ) ريال.100المقابل المالي إلعادة االختبار ( -ب

 ) رياًال سنويًا.100المقابل المالي لرخصة هواة الالسلكي ( -ج
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ـــواة ( -د ـــلكي ه ـــة الس ـــة محط ـــالي لرخص ـــل الم ـــاًال 150المقاب ) ري

 ًا. سنوي

 المادة الرابعة والعشرون: 

يســـتوفي المقابـــل المـــالي لالختبـــار وإعادتـــه مقـــدمًا قبـــل البـــدء 

فيـــه، ويســـتوفي المقابـــل المـــالي لرخصـــة هـــواة الالســـلكي مقـــدمًا 

 عن كل خمس سنوات.
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 الفصل الثامن

 الجزاءات

 المادة الخامسة والعشرون: 

في حالة ارتكاب مخالفة من المخالفات الواردة في نظام االتصـاالت 

أو هــذه الالئحــة يحــال األمــر إلــى لجنــة الفصــل فــي مخالفــات نظــام 

االتصاالت لتقرير العقوبة المناسبة وفقـًا لمـا ورد فـي نظـام االتصـاالت 

 والئحته التنفيذية. 

 المادة السادسة والعشرون: 

وتقنيـة المعلومـات إلغـاء أي رخصـة  يجوز لمحـافظ هيئـة االتصـاالت

هواة السلكي في أي وقت، أو إيقـاف العمـل بهـا لفتـرة محـددة وذلـك 

  -في الحاالت التالية:

إذا رأى أن المصلحة العامة تقتضـي ذلـك، وفـي حالـة إلغـاء رخصـة  -أ

هواة الالسلكي يعاد  إلى المرخص له المقابل المالي الـذي يكـون 

من مدة الرخصة ما لم يكن اإللغاء قد قد سدده عن الفترة المتبقية 

 تم بسبب يعود إلى المرخص له.

 إذا انتفى شرط أو أكثر من شروط منح الرخصة. -ب

 إذا قام المرخص له بمخالفة أي شرط من شروط الرخصة.  -ج
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 الفصل التاسع

 أحكام عامة

 المادة السابعة والعشرون: 

الصـادر بالمرسـوم صدرت هذه الالئحة استنادًا إلى نظام االتصـاالت  -1

هـ والئحته التنفيذية وفي حالة 12/3/1422) وتاريخ 12الملكي رقم (م/

 التعارض تطبق أحكام النظام.

تعــد أنظمــة الراديــو الدوليــة وأي اتفاقيــات أخــرى متعلقــة بخدمــة  -2

ــا  ــادقة عليه ــا ومص ــًا فيه ــة طرف ــون المملك ــواة وتك ــلكي اله الس

 مكملة ألحكام هذه الالئحة.

 ة والعشرون: المادة الثامن

يصدر محافظ هيئة االتصاالت وتقنيـة المعلومـات الضـوابط الفنيـة 

 واإلجراءات التنفيذية لهذه الالئحة. 
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