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03الدليل اإلرشادي لوكالء تسجيل األجهزة الالسلكية الخاصة

1. نطاق الدليل ألجهزة االتصاالت الالسلكية الخاصة

2. تعريفات

توضيح الضوابط واإلجراءات والشـــروط الخاصة ببيع و ترخيص اســـتخدام أجهزة االتصاالت الالســـلكية الخاصة التي 
يتطلب اســـتخدامها التسجيل لدى الهيئة أو الحصول على ترخيص من الهيئة ،وتشمل أجهزة االتصاالت الالسلكية 
الخاصة: (أجهزة مرتادي البر "براري" ، األجهزة البحرية، أجهزة االســـتغاثة، أجهزة السلكي الهواة) بما يتوافق مع نظام 
االتصاالت والئحته التنفيذية وتنظيمات تراخيص أجهزة االتصاالت وتقنية المعلومات، والمواصفات الفنية الصادرة 

من الهيئة، والتنظيمات ذات العالقة.

يكون للمصطلحـــات والتعابير المعرفة في نظام االتصـــاالت والئحته التنفيذية ووثائق الهيئـــة التنظيمية األخرى 
المعاني نفسها عند استخدامها في هذه الوثيقة، كما يكون للكلمات والتعابير التالية المعاني المقترنة بها ما لم 

يقتض السياق خالف ذلك:

المملكة العربية السعودية2-1 المملكة

الشـــخص ذو الصفة الطبيعية أو االعتبارية الذي يستخدم أو يطلب خدمات 
االتصاالت وتقنية المعلومات.

هـــو المورد/الموزع الذي يقوم بتقديم خدمات اســـتيراد وتســـجيل األجهزة 
الالســـلكية الخاصة بشكل تجاري وبيعها للمستخدمين من خالل منافذ البيع 

أو المنصات والمتاجر االلكترونية.

2-2 الهيئة

2-3 المستخدم

2-4 وكيل تسجيل األجهزة الالسلكية 

         الخاصة

هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات

الحصـــول على الرخصة التي بموجبها يمنح الشـــخص (الطبيعي/ المعنوي) 
األذن أو الحق فـــي بيع األجهزة المطابقة للمواصفـــات الفنية الصادرة عن 

الهيئة

هي أجهزة الســـلكية تســـتخدم بغرض التواصل الصوتي (ارسال واستقبال) 
في البادية (مرتادي البر) وهواة القنص والرحالت.

2-5 ترخيص الجهاز

2-6 أجهزة براري

أجهـــزة اتصـــاالت راديويـــة تمكن األفـــراد في حـــاالت الطـــوارئ من طلب 
االستغاثة في المناطق التي ال تتوفر  فيها شبكات االتصاالت العامة.

2-8 أجهزة االستغاثة

هي بطاقة تصدر ألنواع محددة من أجهزة االتصاالت الالسلكية الخاصة، يتم 
ترخيص اســـتخدامها مـــن الهيئة متضمنـــًة معلومات المســـتخدم وبيانات 
الجهاز كالجهة المصنعة، ورقم الطراز، والرقم التسلســـلي للجهاز، والجهة 
الموردة وضوابط االســـتخدام، وتســـتخدم هذه البطاقة من قبل مســـتخدم 

الجهاز إلثبات الملكية و مطابقة الجهاز للمواصفات الفنية.

2-9 بطاقة تسجيل األجهزة الالسلكية

هي أجهزة الســـلكية تســـتخدم بغرض التواصل والتعريف في الواســـطات 
البحرية، وتشمل:

2-1.7 أجهزة أنظمة التعريف اآللي البحرية (AIS): أنظمة تتبع آلية تستخدم 
في السفن وفي المحطات الساحلية لخدمة مراقبة حركة السفن بهدف 
تحديد هوية وموقع السفن عن طريق تبادل المعلومات الكترونيًا الخاصة 
بتحديد الهويـــة والمعلومات المالحية بشـــكل آلي مع الســـفن األخرى 

القريبة، أو محطات النظام القاعدية، أو األقمار الصناعية. 
2-2.7 أجهزة االرســـال واالســـتقبال (VHF Maritime): هي أجهزة إرســـال 

واستقبال صوتية السلكية ثنائية االتجاه تستخدم على  السفن. 
2-3.7 أجهزة قياس األعمـــاق (Echo-sounder): هي أجهـــزة لتحديد عمق 

المياه عن طريق إرسال الموجات الصوتية إلى الماء. 

2-7 األجهزة البحرية
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هي خدمة االتصاالت الالســـلكية األرضية أو عن طريـــق األقمار الصناعية 2-10 خدمة السلكي الهواة
التي  يســـتخدم فيها جهاز الســـلكي بغية التدريب الذاتي، أو االتصال أو 
البحث الفنـــي من قبل األفـــراد المهتمين بتقنية الالســـلكي، كاهتمام 

شخصي فقط، وال يستهدف تحقيق منافع مالية.

هــي جهــاز الســلكي يعمــل وفــق معــايير فنيــة وإجــراءات خاصــة بهــذه 
الخدمــة محـــــددة فــي أنظمــة الراديــو الصــادرة عـــــن االتحــــاد الــــدولي 
لالتصـــــــاالت ونظــــام االتصـــــــاالت والئحتــــه التنفيذيـــــــة وتنظيم هيئة 

االتصاالت وتقنية المعلومات وهذا الدليل.

هو الشخص المرخص له  من قبل الهيئة بممارسة هواية تقنيات االتصال 
الالسلكي. 

هــي تــرخيص تصـــــدره الهيئــة باســــم الهـــــــاوي لتأســــيس وتشــــغيل 
محطــــة ال سلكي هواة وتشتمل على المواصفات الفنية للمحطة.

2-11 هاوي الالسلكي

2-12 محطة السلكي الهواة

2-13 رخصــة محطــة الســلكي هــواة



3. ضوابط تراخيص األجهزة الالسلكية الخاصة

05 الدليل اإلرشادي لوكالء تسجيل األجهزة الالسلكية الخاصة

شروط إصدار بطاقة تسجيل األجهزة الالسلكية

يتعين على وكيل التسجيل المعتمد تســـجيل بيانات مستخدمي أجهزة االتصاالت الالسلكية الخاصة قبل تسليمها 
لهم، وذلك وفق الشروط التالية:

يمكن نقل ملكية األجهزة الالســـلكية في حال التنازل عن الجهاز لمستخدم آخر، ويجب استكمال إجراءات نقل ملكية 
األجهزة الالسلكية الموضحة في هذه الوثيقة، وفقًا للشروط التالية:

إجراءات إصدار بطاقة تسجيل األجهزة الالسلكية

شروط نقل ملكية األجهزة الالسلكية

إجراءات نقل ملكية األجهزة الالسلكية

تقديم طلب تســـجيل جهاز الســـلكي من قبل وكيل تســـجيل األجهزة الالسلكية 
.(www.citc.gov.sa) الخاصة المعتمد عبر موقع الهيئة اإللكتروني

يتوجـــب علـــى المســـتخدم مالـــك الجهـــاز 
استيفاء أي مقابل مالي على الجهاز.

الشـــروط  لجميـــع  المســـتخدم  اســـتيفاء 
والضوابط ذات العالقة.

عـــلـــى  يتــوجـــــب 
استيفاء  المستخدم 

اي مقابل مالي.

لجميع  المستخدم  استيفاء 
الشـــروط والضوابـــط ذات 

العالقة.

حصول المســـتخدم النهائي للجهاز على ترخيص 
اســـتخدام التـــرددات الـــالزم من الهيئة ســـاري 

المفعول في حال كان متطلب للجهاز.

01

01

يقوم المســـتخدم باســـتكمال إجراءات تســـجيل الجهاز الخاص به من خالل موقع 
.(www.citc.gov.sa) الهيئة اإللكتروني

02

يقوم المســـتخدم طباعة أو اســـتعراض ما يفيد بالموافقة على تســـجيل الجهاز؛ 
إلبرازها عند طلبها منه من قبل الجهات المختصة. 

03

بعد اســـتيفاء أي مقابل مالي لألجهزة الالســـلكية في حال وجوده؛ يتم تقديم طلـــب نقل الملكية من قبل 
.(www.citc.gov.sa) المستخدم مالك الجهاز عبر موقع الهيئة اإللكتروني

01

بعد استيفاء متطلبات تقديم طلب نقل الملكية وفقا لصنف الجهاز المراد تسجيله؛ يقوم المستخدم المالك 
.(www.citc.gov.sa) الجديد للجهاز باستكمال إجراءات تسجيل الجهاز من خالل موقع الهيئة اإللكتروني

02

يقوم المستخدم الجديد طباعة أو استعراض ما يفيد بالموافقة على تسجيل الجهاز المنقول ملكيته؛ إلبرازها 
عند طلبها منه من قبل الجهات المختصة. 

03

شروط إلغاء بطاقة تسجيل األجهزة الالسلكية

0102

0203

يمكن إلغاء تســـجيل األجهزة الالســـلكية في حال (فقدان الجهاز أو تلفه أو االستغناء عنه) ويجب استكمال إجراءات 
إلغاء تسجيل األجهزة الموضحة في هذه الوثيقة، وفقًا للشروط التالية:

المستخدم  على  يتوجب 
مقابـــل  اي  اســـتيفاء 

مالي مستحق

إعـــادة الجهـــاز إلى أحـــد وكالء 
الالســـلكية  األجهـــزة  تســـجيل 
الخاصة المعتمدين لدى الهيئة

فقـــدان 0102 حالـــة  فـــي 
الجهاز فيتـــم ارفاق ما 
يثبت أن الجهاز مفقود

03
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إجراءات إلغاء بطاقة تسجيل األجهزة الالسلكية

شروط تجديد بطاقة تسجيل األجهزة الالسلكية

بعــد اســتيفاء أي مقابــل مالــي 
لألجهــزة الالســلكية فــي حــال 
وجــوده؛ يتــم تقديــم طلــب إلغــاء 
الهيئــة  موقــع  عبــر  التســجيل 

.(www.citc.gov.sa) اإللكتروني

فــي حــال فقــدان الجهــاز؛ يقــوم المســتخدم بإرفــاق مــا 
يثبــت أن الجهــاز مفقــود أو حســب مــا هــو مطلــوب مــن 

.(www.citc.gov.sa) خالل موقع الهيئة اإللكتروني

يمكــن إلغــاء تســجيل الجهــاز مــن خــالل تســليمه 
الخاصــة  الالســلكية  األجهــزة  تســجيل  ألحــد وكالء 
اإلجــراءات  واســتكمال  الهيئــة  لــدى  المعتمديــن 
المطلوبــة مــن خــالل موقــع الهيئــة اإللكترونــي 

.(www.citc.gov.sa)

01

03

عــن  الجهــاز  تســجيل  إلغــاء  يتــم 
اســتكمال  حــال  فــي  المســتخدم 
المطلوبــة  اإلجــراءات  كافــة 

واستالم الجهاز من المستخدم.

04

02

يمكن تجديد تسجيل األجهزة الالسلكية ويجب استكمال إجراءات تجديد تسجيل األجهزة الموضحة في هذه الوثيقة،

وفقًا للشروط التالية: 

يتوجب على المســـتخدم استيفاء اي مقابل 
مالي مستحق

الشـــروط  لجميـــع  المســـتخدم  اســـتيفاء 
والضوابط ذات العالقة. 0102

إجراءات تجديد بطاقة تسجيل األجهزة الالسلكية

بعد استيفاء أي مقابل مالي لألجهزة الالسلكية في حال وجوده؛ يتم تقديم طلب تجديد من قبل المستخدم 
.(www.citc.gov.sa) مالك الجهاز عبر موقع الهيئة اإللكتروني

01

.(www.citc.gov.sa) يقوم المستخدم باستكمال إجراءات التجديد من خالل موقع الهيئة اإللكتروني 02

يقوم المستخدم طباعة أو استعراض ما يفيد بالموافقة على تجديد الجهاز حسب المدة المحددة لكل بطاقة 
تسجيل جهاز؛ إلبرازها عند طلبها منه من قبل الجهات المختصة.

03



4. االحكام والشروط الخاصة باستخدام أجهزة مرتادي البر "براري"

3-6 المستخدم: 
07 الدليل اإلرشادي لوكالء تسجيل األجهزة الالسلكية الخاصة

أحقية االستخدام:

يحق لكل مســـتخدم يحمل هوية نظامية شـــخصية منفردة ســـارية المفعول الحصول على بطاقة تسجيل األجهزة 
الالســـلكية الســـتخدام عدد (4) أجهزة براري دون اشتراط الحصول على رخصة اســـتخدام ترددات من الهيئة، وينحصر 
استخدام هذه األجهزة على األفراد فقط. ويجب على المستخدم مراعاة أن الترددات مسموح باستخدامها على مبدأ 

المشاركة مع مستخدمين آخرين. 

شروط استخدام أجهزة براري:

يجب على مستخدم الجهاز الحصول على رخصة استخدام للجهاز من الهيئة.

يقتصر استخدام جهاز براري خارج المدن وفي المناطق البرية فقط، ويحظر استخدام الجهاز داخل المدن.

يجب على المستخدم التأكد من كيفية عمل جهاز براري، والمكان المناسب لتركيبه.

يحظر على مستخدم جهاز براري القيام بأي من األنشطة التالية:

تقع مسؤولية استخدام جهاز براري على الفرد الذي يملك الجهاز المسجل بإسمه، ويجب عليه إبالغ الجهات 
األمنية ذات العالقة والهيئة في حال فقدانه أو تلفه؛

يمكن للمستخدم التنازل عن جهاز براري المملوك له والمسجل بإسمه لمستخدم آخر تنطبق عليه شروط نقل 
الملكية أو طلب إلغاء رخصة استخدام الجهاز وفق اإلجراءات الموضحة في المادة (3) من هذه الوثيقة.

يلتزم مستخدم جهاز براري بتجديد بطاقة تسجيل الجهاز كل ثالث سنوات وتسديد المقابل المالي، إن وجد.

01

02

03

04

05

06

07

استخدام الجهاز ألغراض 
تتعـــارض مـــع األنظمة 
فـــي  بهـــا  المعمـــول 

المملكة

غيـــر  تـشـفــــير الجــــهـــــــاز بلغـــة  التحـــدث 
واضحة، أو بلغة مشفرة

بــــــث الرســـــائــــــل أو 
المخــــــلة  المحـــادثـات 
باألمن، واآلداب العامة

إذاعية،  مواد  بث  إعادة 
ألحــــكام  خــاضـــــعة  أو 

الملكية الفكرية

شـــغـــــل التــــــــرددات بث رســائل تسويقية
لمـدة تزيد عن (5) خمس 

دقائق بشكل متواصل

5m
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137.2000
ميجا هرتز 

137.6625
ميجا هرتز 

137.7375
ميجا هرتز 

137.0625
ميجا هرتز 

137.6375
ميجا هرتز 

المواصفات الفنية ألجهزة براري

يجب أن تتوافق جميع األجهزة مع المواصفات الفنية الخاصة بها والمنشـــورة على موقع الهيئة اإللكتروني 
(www.citc.gov.sa)، وذلك فيما يتعلق بمتطلبات الراديو، والمطابقة الكهرومغناطيسية، والسالمة.

يمنع إجـــراء أي تعديل على المواصفات الفنية لجهاز براري، ويعد أي تعديـــل على مواصفات الجهاز مخالفة 
لنظام االتصـــاالت، ويلغي موافقة الهيئة على اســـتخدام الجهاز وتشـــغيله، ويحق للهيئـــة اتخاذ اإلجراءات 

النظامية في هذا الشأن.

الترددات المسموح باستخدامها في جهاز براري في المملكة هي:

وذلك حسب الشروط التالية: 

01

02

03

عرض النطاق (12.5) كيلو هرتز. 01

ال تزيد قدرة خرج الجهاز المتنقل عن (25) وات. 02

ال تزيد قدرة خرج المحطة القاعدية الثابتة عن (50) وات، وارتفاع الهوائي عن20 مترا فوق ســـطح األرض، وأن 
 .(Omni Directional Antenna) تكون الهوائيات المستخدمة غير موجهة

03

5. االحكام والشروط الخاصة باستخدام األجهزة البحرية

أحقية االستخدام:

يحق لكل مســـتخدم، يمتلك واســـطة بحرية مرخصة من قبل الهيئة العامة للنقل، ويحمل هوية نظامية شـــخصية 
منفردة ســـارية المفعول، الحصول على بطاقة تسجيل األجهزة الالسلكية الســـتخدام األجهزة البحرية. ويجب عليه 

مراعاة أن الترددات مسموح باستخدامها على مبدأ المشاركة مع مستخدمين آخرين.

شروط استخدام األجهزة البحرية

يجب على مستخدم الجهاز الحصول على رخصة استخدام للجهاز.

يجب استخدام الترددات العاملة في األجهزة البحرية وفقًا لألنظمة المحلية والدولية الصادرة في هذا الشأن.

يجب على المرخص له باســـتخدام األجهزة البحرية عدم بيعها أو التنازل عنها أو السماح باستخدامها من قبل 
شخص أو أشخاص آخرين؛ إال بعد الحصول على موافقة الهيئة.

االلتزام بســـاعات العمل المقررة لالتصال الالسلكي لمحطته وذلك حســـب نوعية الخدمة العامة المقررة له 
في الرخصة.

إرســـال إشـــارة تعريف لمحطته حســـب المتبع بصفة متكررة أثناء فترة العمل العادية أو أثناء فترة أي إرسال 
تجريبي.

01
02

03

04

05
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اتخاذ كافة الترتيبات التي تضمن مراقبة محطته لذبذبات االســـتغاثة العالمية المرخص له بها خالل ســـاعات 
عملـــه المقررة وعلـــى وجه الخصوص الفترات المحـــددة دوليًا عند نهاية الربع األول والثالث من كل ســـاعة 

بتوقيت جرينتش لالستغاثة البرقية.

يحظر على مستخدم الجهاز إرسال إشارات أو نداءات استغاثة كاذبة أو مضللة.

يجب أن يكون األشـــخاص الذين يعملون على األجهزة الالسلكية من حاملي الشهادات الفنية المعترف بها 
دوليًا أو من قبل الهيئة.

يمكن للشـــخص الذي يمتلك أحد األجهزة البحرية، في حال كانت الســـفينة تالفة، التنازل عن األجهزة بشكل 
منفصل (كل جهاز على حده)، و في حال بيع الســـفينة يمكن للشخص التنازل عن األجهزة كاملة دفعة واحدة 

دون تفصيل واستكمال اإلجراءات الالزمة في هذا الخصوص.

06

07

01

02
03

04

05

08

09

المواصفات الفنية لألجهزة البحرية

المقابل المالي

يتم تطبيق المقابالت المالية المطلوبة وفق ما هو محدد في الئحة المقابل المالي الستخدام الترددات.

مـــع  األجهـــزة  جميـــع  تتوافـــق  أن  يجـــب 
المواصفات الفنية الخاصة بها والمنشـــورة 
اإللكترونـــي  الهيئـــة  موقـــع  علـــى 
يتعلـــق  فيمـــا  وذلـــك   ،(www.citc.gov.sa)
والمطابقـــة  الراديـــو،  بمتطلبـــات 

الكهرومغناطيسية، والسالمة.

يمنـــع إجـــراء أي تعديـــل علـــى المواصفات 
الفنية للجهاز البحـــري، ويعد أي تعديل على 
مواصفات الجهـــاز مخالفة لنظام االتصاالت، 
ويلغي موافقة الهيئة على استخدام الجهاز 
وتشـــغيله، ويحـــق للهيئـــة اتخـــاذ اإلجراءات 

النظامية في هذا الشأن.

0102

6. االحكام والشروط الخاصة باستخدام خدمة استغاثة الطوارئ

أحقية االستخدام:

يحق لكل مســـتخدم يحمل هوية نظامية شـــخصية منفردة ســـارية المفعول الحصول على بطاقة تسجيل األجهزة 
الالسلكية ألجهزة اســـتغاثة الطوارئ لألفراد. ويجب على المستخدم مراعاة أن الترددات مسموح باستخدامها على 

مبدأ المشاركة مع مستخدمين آخرين.

شروط استخدام جهاز استغاثة الطوارئ

يتم اســـتخدام جهاز استغاثة الطوارئ في حاالت الطوارئ فقط، وضمن المناطق التي ال تتوفر بها شبكات 
االتصاالت العامة.

يجب  على مستخدم الجهاز الحصول على رخصة استخدام للجهاز من الهيئة.

االلتزام بالمواصفات الفنية الصادرة من الهيئة في هذا الشأن.

يلتزم المســـتخدم المرخص له باســـتخدام جهاز اســـتغاثة الطوارئ تقديم طلب تنازل للهيئة في حالة رغبته 
التنازل عن الجهاز إلى مســـتخدم آخر، كما يمكنه طلب الغاء ترخيص الجهاز وذلك حسب الشروط واإلجراءات 

الموضحة في المادة رقم  3 من هذه الوثيقة. 

يجب على المستخدم إبالغ الهيئة في حالة فقد جهاز استغاثة الطوارئ حسب إجراءات إلغاء تسجيل األجهزة 
الالســـلكية الموضحة في المادة رقـــم  3 من هذه الوثيقة، وتقوم الهيئة باتخـــاذ اإلجراءات الالزمة في هذا 

الشأن.
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المواصفات الفنية ألجهزة االستغاثة

مـــع  األجهـــزة  جميـــع  تتوافـــق  أن  يجـــب 
المواصفات الفنية الخاصة بها والمنشـــورة 
اإللكترونـــي  الهيئـــة  موقـــع  علـــى 
يتعلـــق  فيمـــا  وذلـــك   ،(www.citc.gov.sa)
والمطابقـــة  الراديـــو،  بمتطلبـــات 

الكهرومغناطيسية، والسالمة.

يمنـــع إجـــراء أي تعديـــل علـــى المواصفات 
الفنية لجهاز االستغاثة، ويعد أي تعديل على 
مواصفات الجهـــاز مخالفة لنظام االتصاالت، 
ويلغي موافقة الهيئة على استخدام الجهاز 
وتشـــغيله، ويحـــق للهيئـــة اتخـــاذ اإلجراءات 

النظامية في هذا الشأن.

0102

المقابل المالي

يتم تطبيق المقابالت المالية المطلوبة وفق ما هو محدد في الئحة المقابل المالي الستخدام الترددات.

المقابل المالي

يتم تطبيق المقابالت المالية المطلوبة وفق ما هو محدد في الئحة المقابل المالي 
الستخدام الترددات.

يحظر استخدام جهاز السلكي الهواة إال من قبل المستخدم المرخص له وعليه اتخاذ االحتياطات الالزمة لمنع 
استخدامها من قبل أشخاص غير مصرح لهم باستخدامها.

01

يجب على المستخدم المرخص له عدم استخدام أجهزة التشفير في اإلرسال أو االستقبال. 02

يجب على المستخدم المرخص له االلتزام باستخدام النطاقات الترددية المسموح بها لخدمة السلكي الهواة 
وعدم التسبب في حدوث تداخالت السلكية ضارة. 03

يجب أن تتوافق جميع األجهزة مع المواصفات الفنية الخاصة بها والمنشـــورة على موقع الهيئة اإللكتروني 
(www.citc.gov.sa)، وذلك فيما يتعلق بمتطلبات الراديو، والمطابقة الكهرومغناطيسية، والسالمة. 04

7. االحكام والشروط الخاصة بإستخدام خدمة السلكي الهواة

أحقية االستخدام:

شروط استخدام جهاز السلكي الهواة

يحق لكل مســـتخدم مرخص له بممارســـة هواية االتصال الالســـلكي ويحمل هوية نظامية شـــخصية منفردة سارية 
المفعول، الحصول على بطاقة تسجيل األجهزة الالسلكية الستخدام محطة السلكي الهواة.

SR



3-6 المستخدم: 
11 الدليل اإلرشادي لوكالء تسجيل األجهزة الالسلكية الخاصة

يخضع اســـتخدام األجهزة الالســـلكية لنظام االتصاالت والئحة التنفيذية والخطة الوطنيـــة للطيف الترددي 
والتنظيمات والقرارات واإلرشادات التي تصدرها الهيئة. 

يقتصر اســـتيراد و بيع أجهزة االتصاالت الالسلكية على وكالء تســـجيل األجهزة الالسلكية الخاصة المعتمدين 
لدى الهيئـــة، وذلك وفقًا لـ "تنظيمات تراخيـــص أجهزة االتصاالت وتقنية المعلومات" و "الدليل اإلرشـــادي 

.(www.citc.gov.sa) لوكالء تسجيل األجهزة الالسلكية الخاصة" المنشورة على موقع الهيئة اإللكتروني

ال يجوز اســـتخدام أو حيازة أجهزة االتصاالت الالسلكية الخاصة، التي تقع ضمن نطاق هذا الدليل ،  إال من قبل 
وكالء تسجيل األجهزة الالسلكية الخاصة المعتمدين لدى الهيئة.

يجب على المســـتخدم الحصول على رخصة استخدام لحيازة أو اســـتخدام أجهزة االتصاالت الالسلكية الخاصة 
قبل استخدام تلك األجهزة.

يعتبر االســـتمرار في حيازة األجهزة أو اســـتخدامها بعد انتهاء مدة الرخصة مخالـــف لنظام االتصاالت والئحته 
التنفيذية ويحق للهيئة اتخاذ كافة اإلجراءات النظامية بهذا الخصوص.

يجب على المســـتخدم االلتزام التـــام بأنظمة الهيئة والقرارات واإلرشـــادات الصادرة عنهـــا، وأي أنظمة أو 
إجراءات أو تعليمات تصدرها الهيئة مستقبال،  كما يلزم الرجوع إلى موقع الهيئة االلكتروني لالطالع على أي 

أنظمة أو لوائح أو تعليمات  محدثة/ أو مستحدثة بهذا الخصوص.

يكون مســـؤوًال أمام الهيئة وكيل تسجيل األجهزة الالسلكية الخاصة و المستخدم  عن أي إخفاق في تطبيق 
األحكام والشـــروط الواردة في هذا الدليل، ويحق للهيئة إتخاذ كافـــة اإلجراءات النظامية الالزمة وفقًا لنظام 

االتصاالت والئحته التنفيذية.

يخضع هذ الدليل إلى مراجعة الهيئة بشكل دوري، ويتم تحديثها باستمرار لمواكبة التطورات التقنية.
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أحكام عامة
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