
 

 www.citc.gov.saالموقع اإللكتروني   (966-11)4618000 هاتف  -المملكة العربية السعودية  11588الرياض  75606ص. ب  
www.citc.gov.sa11) 4678000 Web Site : -Tel (966   P.O Box : 75606 Riyadh 11588   Saudi Arabia 

 

 
 
 

 
 
 الئحـة

 خدمة السلكي الهواة

 

 

 

 

 

http://www.citc.gov.sa/
http://www.citc.gov.sa/


 

 

 
 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 

 

  
 



 

 

 
 المحتـويـات

 الصفحة 
 

 1 تعريفـــات الفصل األول
 6-2 الترخيص واالستخدام الفصل الثاني
 8-6 واالستقبالمضمون التراسل  الفصل الثالث
 8 محطات السلكي الهواة المشتركة الفصل الرابع

 9-8 التفتيش على محطات السلكي الهواة الفصل الخامس
 9 االحتياطات لمنع حدوث التداخل وإزالته الفصل السادس
 9 المقابـل المـالــي  الفصل السابع
 10 الجـــــــــــــزاءات الفصل الثامن
 11 أحــــــــــــــكام عـــــــــــــــامــة الفصل التاسع

 
 



 

1-11 

 

 الفصـل األول
 

 تعريفـات
 المادة األولى :

يكون للمصطلحات والتعابير المعرفة في المادة األولى من نظـام االتصـاالت والمـادة األولـى مـن ال ئحـة  
التنفيذية لنظام االتصاالت والمـادة األولـى مـن تنظـيم هيالـة االتصـاالت وتقنيـة المعلومـات نفـس المعـاني المحـدد  

  ال ئحـة. وفضـ ع عـن ،لـكو يكـون للكلمـات لها فـي النظـام والئحتـه التنفيذيـة والتنظـيم عنـد اسـتخدامها فـي هـذ
 -والتعابير التالية المعاني الموضحة قرين كل منها :

هي خدمة االتصاالت الالسلكية األرضية أو عن طريق األقمار الصناعية : ـواةــــكـــــــــي الهـــــــلــــــة الســــــــدمــــــــــــــــــخ  -1
السلكي بغية التدريب الذايت ، أو االتصال أو اليت يستخدم فيها جهاز 

البحث الفين من قبل األفراد املهتمني بتقنية الالسلكي، كاهتمام 
 شخصي فقط ، وال يستهدف حتقيق منافع ماليـة .

 .بتقنيات الالسلكي اهتماماتهو شخص مرخص له ولديه     :يـــــلكـــــــــــــــــــــ ســـــاوي الــــــــــــــــــــــــــــــــهــ  -2
جهاز السلكي يعمل وفق معايري فنية وإجراءات خاصة هبذه اخلدمة  :   مــــــــــــحــــــطــــــة الســـــــــــــلكي هـــــــــــــواة  -3 هي

حمددة يف أنظمة الراديو الصادرة عن االحتاد الدويل لإلتصاالت ونظام 
وتنظيم هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات االتصاالت والئحته التنفيذية 

 وهذه الالئحة .
ــــــــــواة ال ســــــــــــــة هــــــصـــــــرخ -4 هــي تــرخيص تصــدره هيئــة االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات ييهــل صــا به لت ســي   :لكيــ

وتشــغيل حم ــة الســلكي هــواة ملمارســة هوايــة الالســلكي يف اململكــة طبقــا  
 .الالئحة ذهــــاالتصاالت والئحته التنفيذية وهأل كام نظام 

هـي تـرخيص تصـدره هيئـة االتصـاالت وتقنيـة املعلومـات باسـم اسـاو  لت سـي  : كي هواةـــة السلـــطـــحـــة مـــصـــرخ  -5
 وتشغيل حم ة السلكي هواة وتشتمل على املواصفات الفنية للمح ة.
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 الفصل الثاني
 دامالترخيص واالستخ 

 المادة الثانية :
مع عدم اإلخالل مبا ورد يف نظام االتصاالت والئحته التنفيذية، ال جيوز سواة الالسلكي تشغيل 
أو استخدام أ  حم ة السلكية للهواة من أ  نوع ، أو ت سيسها ب ية صورة، أو متلكها أو  يازهتا ب ية 

أجوائها، إال بعد احلصول على ترخيص بذلك من وسيلة، داخل أراضي اململكة أو يف مياهها اإلقليمية أو 
هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات، وجيب أن يشتمل الرتخيص على البيانات اخلاصة بكل من احمل ة 

 وهاو  الالسلكي .
 المادة الثالثة :

حم ة السلكي هواة، فردية أو مشرتكة، أن يتقيد  باستخداميتعهد كل هاو  السلكي مرخص له  
ب  كام نظام االتصاالت والئحته التنفيذية وب  كام هذه الالئحة وب   أ كام أخرى واردة يف أ  من 
األنظمة األخرى املعمول هبا يف اململكة اليت ال تتعارض مع أنظمة اسيئة، وبكل الشروط الواردة يف 

 ابط وإجراءات تصدرها هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات.الرتخيص املمنوح لـه وأية ضو 
 المادة الرابعة :

 -جيب أن تتوفر يف من يرغب احلصول على رخصة هواة الالسلكي الشروط التاليـة : -1

 أن يكون سعود  اجلنسية أو من املقيمني يف اململكة بصورة نظامية.  -أ   
 أن ال يقل عمره عن مثانية عشرة سنة.  -ب 
  أن يكون  سن السرية والسلوك، غري حمكوم عليه حبد شرعي، أو جرمية خملة بالشرف  -  ج

 أو األمانة، مامل يكن قد رُد إليه اعتباره.
 0أن يكون قد اجتاز اختبار هواة الالسلكي  -د   

د من هذه املادة( وبشرط املعاملة باملثل -1جـ ، -1ب ، -1مع عدم اإلخالل حبكم الفقرات ) -2
لغري السعود  استخدام حم ة السلكي هواة مرخص هبا داخل أراضي اململكة أو يف مياهها جيوز 

 أو أجوائها يف أ  من احلالتني التاليتني :
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 إذا كان  اصال  على ترخيص بذلك من بلده سار  املفعول. ( أ)
 )ب( إذا كان  اصال  على ترخيص بذلك من اسيئة وفقا  سذه الالئحة.

 المادة الخامسة :
هيئــة االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات هــي اجلهــة املختصــة بــهلجراء االختبــارات ســواة الالســلكي، وجيــوز 

 سا أن تستعني جبهات أخرى سذا الغرض.

 المادة السادسة :
 تصنف رخص هواة الالسلكي إىل فئتني :  -1

اقات الرتددية الفئة األوىل : يسمح مبوجبها للهاو  باإلرسال واإلستقبال على مجيع الن   -أ  
 املسموح هبا سذه اخلدمة يف اململكة .

 الفئة الثانية : يسمح مبوجبها للهاو  باإلستقبال على مجيع الن اقات الرتددية   -ب 
املسموح هبا سذه اخلدمة باململكة، ويسمح له باإلرسال على ن اق الرتددات العالية 

 جدا  وما فوقها فقط .

راءات التنفيذية اليت تصدرها اسيئة املت لبات لكل من هاتني وتوضح الضوابط الفنية واإلج
 الفئتني، ون اقات الرتددات املسموح هبا خلدمة هواة الالسلكي باململكة .

جيب على اساو  الذ  يرغب يف احلصول على رخصة حم ة السلكي هواة أن تكون احمل ة   - 2
 م ابقة لفئة رخصته.

 المادة السابعة : 
رخصة حم ة السلكي هواة عند إصدارها أول مرة حبيث تتوافق مدهتا مع املدة املتبقية من حتدد مدة  -1

مدة رخصة هواة الالسلكي، ويتم جتديدها بناء  على طلب هاو  الالسلكي وموافقة اسيئة على 
ذلك ملدة مخ  سنوات. وتعترب رخصة احمل ة ملغية مامل يتقدم املرخص له كتابة ب لب جتديدها 

 تهائها بثالثني يوما  وموافقة اسيئة على ذلك.قبل ان

مدة رخصة هواة الالسلكي مخ  سنوات تبدأ من تاريخ إصدارها وميكن جتديدها ملدة مماثلة بناء  -2
 على طلب من صا بها وموافقة اسيئة على ذلك.
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فهلنه  ( من هذه املادة أو بناء  على طلب هاو  الالسلكي،1يف  الة إلغاء الرخصة وفقا  للفقرة ) -3
 -يتوجب على هاو  الالسلكي أن خيتار أ د اإلجراءات التالية :

بش هنا الرخصة إىل خارج اململكة مع تزويد اسيئة تصدير حم ة السلكي هواة الصادرة  . أ
 بنسخة من مستند التصدير موضحا  به الرقم التسلسلي للمح ة .

عنها ساو  السلكي وفقا  بيع حم ة السلكي هواة الصادرة بش هنا الرخصة أو التنازل  . ب
 للمادة الثامنة من هذه الالئحة.

إتالف حم ة السلكي هواة الصادرة بش هنا رخصة حم ة السلكي اسواة وذلك بالتنسيق   . ج
 مع هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات.

 يف  الة إلغاء رخصة هاو  الالسلكي فهلن رخصة حم ة السلكي اسواة املمنو ة له تعترب ملغية مامل -4
بامسه كما يعترب  ايتقدم أ د هواة الالسلكي  احلاصلني على رخصة هواة الالسلكي ب لب تسجيله

الشخص امللغاة رخصته غري منتسب سواة الالسلكي يف اململكة وال حيق له ممارسة هذه اسواية إال 
 .مرة أخرى للحصول على الرخصة االختباربعد اجتيازه 

لكي لشخص مرخص له مبح ة السلكي هواة مشرتكة، يتم يف  الة إلغاء رخصة هاو  الالس -5
 التنسيق مع هواة الالسلكي املشاركني معه يف هذه احمل ة لتحديد شخص أخر تسجل احمل ة بامسه.

على املقيم باململكة واحلاصل على رخصة هواة الالسلكي ورخصة حم ة السلكي هواة، يف  ال  -6
 ( من3ك ، واختاذ أ د اإلجراءات املوضحة يف الفقرة )منحه  ت شرية خروج هنائي إبالغ اسيئة بذل

 .املادة  يال األجهزة املرخص له هبا هذه

ميكن الرتخيص ساو  الالسلكي مبح تني السلكيتني )حم ة ثابتة و حم ة متنقلة(، وميكن الرتخيص  -7
 .ساو  الالسلكي مبح ات إضافية يف  الة تقدمي مربرات لذلك وموافقة اسيئة عليها
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 المادة الثامنة :
ال جيوز أل  هاو  السلكي مرخص لـه باستخدام حم ة السلكي هواة التنازل عنها لغريه مبقابل   

أو بدون مقابل، أو نقل  يازهتا لفرد بصفة دائمة أو ميقته إال بعد احلصول على موافقة كتابية بذلك من 
 هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات.

 المادة التاسعة :
اسيئــــة بـــهلدراج حم ـــات الســـلكي هـــواة يف لقائمـــة إشـــارات النـــداء حمل ـــات الســـلكي اســـواة يف تقـــوم 

ـــــــــى هـــــــــاو  الالســـــــــلكي توفريهـــــــــا  ـــــــــيت جيـــــــــب عل ـــــــــة الســـــــــعوديةل مـــــــــع ذكـــــــــر التفاصـــــــــيل ال  اململكـــــــــة العربي
 -للهيئة وهي :

 االسم الكامل حلامل الرخصة. -1
 إشارة النداء.  -2
 فئة الرخصة.  -3

 موقع حم ة السلكي هواة. -4

 ان الكامل حلامل الرخصة.العنو  -5

وعند  دوث أ  تغيري يف هذه املعلومات فيجب على هاو  الالسلكي إبالغ اسيئة بذلك خالل مخسة 
 عشر يوما  من تاريخ  دوث التغيري.

 المادة العاشرة :
يقتصر تشغيل حم ة السلكي هواة ضمن الفئة احملددة يف الرخصة الصادرة ساو  الالسلكي 

كما جيوز استخدام حم ة السلكي هواة من الفئة األوىل كمح ة السلكي   0املرخص لـه بذلك من اسيئة
شراف هواة من قبل هواة الالسلكي الذين حيملون رخصا  سارية املفعول من الفئة الثانية وذلك حتت إ

 ومسئولية هاو  الالسلكي املذكور يف الرخصة. 
 
 
 



 

6-11 

 

 المادة الحادية عشرة :
 ال جيــــــــــــوز اإلفــــــــــــراج مجركيــــــــــــا  عــــــــــــن أيــــــــــــة حم ــــــــــــة الســــــــــــلكية للهــــــــــــواة إال بنــــــــــــاء  علــــــــــــى موافقــــــــــــة  

 مـــــن هيئـــــة االتصـــــاالت وتقنيـــــة املعلومـــــات، وبعـــــد الت كـــــد مـــــن م ابقتهـــــا للشـــــروط واملواصـــــفات املعتمـــــدة
 من قبلها. 

 الثالثالفصل 
 مضمون التراسـل واإلستقبال

 المادة الثانية عشرة :
جيب أن تتم االتصاالت الالسلكية بني حم ات اسواة بلغة بسي ة ومفهومة. كما جيب مراعاة  -أ  

 أن يكون رمز اسواة الدويل واالختصارات التشغيلية املستخدمة بلغة واضحة وبسي ة.

 بيعة الفنية اليت تتعلق باالختبارات ذاهتا أو على يقتصر اإلرسال على الرسائل ذات ال -ب 
مال ظات ذات صبغة شخصية واليت ال يوجد ما يربر استخدام خدمات االتصاالت العامة 

 إلرسال هذه الرسائل.

 المادة الثالثة عشرة :

 -حيظر على هاو  الالسلكي استخدام احمل ة يف اآليت :
 تتعلق باجلوانب األمنية باململكة.إرسال أ  إشارات أو عالمات أو معلومات  -1

إرسال أ  إشارات أو عالمات ، أو استخدام احمل ة يف أغراض تن و  على خروج على  -2
 النظام العام، أو التقاليد السائدة يف اململكة أو توجيه سباب أو شتائم أو 

 كلمات نابية.

ول حمظور االتصال مبح ات غري مرخصة يف  الة علمه بذلك أو مبح ات موجودة يف د -3
 االتصال هبا.

 إرسال أ  إشارات خ ر كاذبة أو إشارات نداء خاطئة. -4

 استخدام إشارات االستغاثة الدولية إال يف  الة الكوارث أو ال وارئ. -5

 بث الرسائل املشفرة أو املوسيقي أو الربامج الرتفيهية أو اإلعالنات. -6
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 الة استقباله سا ولو عن  تعمد استقبال أو تسجيل رسالة غري مصرح له باستقباسا، ويف -7
غري قصد حيظر عليه االستفادة منها، أو إطالع اآلخرين عليها أل  غرض من األغراض 

 أو إخ ارهم باستقباله سا ، ما عدا املوظفني املختصني.

استخدام احمل ة إال من قبل املرخص لـه شخصيا  وعليه اختاذ اال تياطات الالزمة ملنع  -8
 ص غري مصرح سم باستخدامها.استخدامها من قبل أشخا

 استخدام أجهزة التشفري يف اإلرسال أو االستقبال . -9

 جتاوز الن اقات الرتددية املسموح هبا خلدمة السلكي اسواة واملوضحة لـه يف الرتخيص  -10
أو التداخل ب   شكل كان مع أية ترددات خمصصة للغري، أو التسبب يف إ داث  

 أنظمة الراديو الدولية. تداخالت ضارة  سب ماهي معرفة يف

تشغيل احمل ة يف القوارب والسفن ما مل حيصل على تصريح من قب ان القارب أو السفينة  -11
 بذلك .

 ويكون صا ب الرتخيص مسيوال  عن أ  خمالفة تصدر من احمل ة التابعة لـه سواء متت بفعله
 أو بفعل غريه .

 المادة الرابعة عشرة :
هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات عن أية خمالفة يكتشف أهنا  جيب على هاو  الالسلكي إبالغ

 صادرة عن أ  حم ة السلكي هواة يف اململكة مبا يتعارض مع أ كام النظام أو الئحته التنفيذية 
 أو هذه الالئحة.

 المادة الخامسة عشرة :
حم ات  يقتصر استخدام أجهزة االستقبال يف حم ة السلكي هواة على استقبال اإلرسال من

السلكي هواة أخرى واستقبال الرتددات القياسية وإشارات الوقت وغري ذلك من اإلرسال املصرح به سواة 
 الالسلكي.
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 المادة السادسة عشرة :
ــــــى هــــــاو  الالســــــلكي اال تفــــــا  وملــــــدة ســــــنة وا ــــــدة علــــــى األقــــــل بســــــجل للمح ــــــة  جيــــــب عل

ــــــــــات االرســــــــــال. وجيــــــــــب أن يشــــــــــتمل  ذى  صــــــــــفحات مرقمــــــــــة بالتسلســــــــــل يســــــــــجل فيــــــــــه مجيــــــــــع عملي
ســـجل كـــل بـــث علـــى التفاصـــيل احملـــددة يف الضـــوابط واإلجـــراءات الـــيت تصـــدرها هيئـــة االتصـــاالت وتقنيـــة 

  املعلومات .
 الفصـل الرابـع

 محطات السلكي الهواة المشتركة
 المادة السابعة عشرة :

سلكي بت سي  وتشغيل حم ة السلكي هواة مشرتكة وفق ضوابط جيوز الرتخيص ساو  الال
 وإجراءات تضعها اسيئة .

 المادة الثامنة عشرة :
يكون هاو  الالسلكي املذكور امسه يف رخصة حم ة السلكي هواة مشرتكة مسئوال  عن هذه احمل ـة 
 ومجيــــــــــــع مــــــــــــا يصــــــــــــدر عنهــــــــــــا وعــــــــــــن دفــــــــــــع املقابــــــــــــل املــــــــــــايل املرتتــــــــــــب علــــــــــــى الرتخــــــــــــيص بت سيســــــــــــها 

 وتشغيلها.
 الفصـل الخامس

 التفتيش على محطات السلكي الهواة
 

 المادة التاسعة عشرة :
حيــق سيئــة االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات واجلهــات احلكوميــة األخــرى املعنيــة التفتــي  علــى حم ــات 
 السلكي اسواة يف أ  وقت وأينما وجدت يف اململكة، وجيـب علـى هـاو  الالسـلكي أن يـربز رخصـة حم ـة
 الســـــــــــــلكي هـــــــــــــواة ورخصـــــــــــــة هـــــــــــــواة الالســـــــــــــلكي والوثـــــــــــــائق املتعلقـــــــــــــة بالرتكيبـــــــــــــات الفنيـــــــــــــة وتشـــــــــــــغيل 
احمل ـــة، مـــل مـــا طلـــب منـــه ذلـــك مـــن قبـــل اجلهـــات املختصـــة وتزويـــدهم بكافـــة املعلومـــات الـــيت يـــتم طلبهـــا 

 خبصوص حم ة السلكي اسواة وطريقة تشغيلها.
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 المادة العشرون  :
اة أو إجراء جتارب لإلرسال أو االستقبال عليها، وذلك على حيق للهيئة تشغيل حم ة السلكي هو 

  ترددات معينة خمصصة سذا الغرض بغية اختبار نوعية اإلشارات املرسلة واملستقبلة منها.
 

 الفصل السادس
 

 اإلحتياطات لمنع حدوث التداخل وإزالته
 

 المادة الحادية والعشرون :
ضار من حم ته تعديل منط التشغيل أو تزويد حم ته يتعني على هاو  الالسلكي إذا  دث تداخل 

 بالوسائل الفنية الكفيلة مبنع هذا التداخل مع اخلدمات الالسلكية األخرى.

 المادة الثانية والعشرون :
 تقـــــــوم اسيئـــــــة عنـــــــد تلقيهـــــــا شـــــــكوى مـــــــن وجـــــــود تـــــــداخل تســـــــببه حم ـــــــة الســـــــلكي هـــــــواة باختـــــــاذ 

وز سا وضع قيود على  امـل رخصـة احمل ـة املسـببة سـذا اإلجراءات املناسبة إلزالة هذا التداخل، وجي
 التداخل مثل حتديد ساعات التشغيل او استخدام ترددات معينة أو ختفيض قدرة إرسال احمل ة.

 
 الفصل السابع 
 المقـابـل المـالــي 

 المادة الثالثة والعشرون :
 تستويف اسيئة املقابل املايل وفقا  ملا يلي :

 . لاير( 300ل املايل لالختبار الفين سواة الالسلكي )املقاب  -أ    
 . لاير( 100املقابل املايل إلعادة االختبار )  -ب 

 ( رياال  سنويا  . 100املقابل املايل لرخصة هواة الالسلكي )  -جـ       
 ( رياال  سنويا .150املقابل املايل لرخصة حم ة السلكي هواة )  -د          
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 عة والعشرون :المادة الراب
يســتويف املقابــل املــايل لالختبــار واعادتــه مقــدما  قبــل البــدء فيــه، ويســتويف املقابــل املــايل لرخصــة هــواة 

 الالسلكي مقدما  عن كل مخ  سنوات.
 الفصل الثامن
 الجـــزاءات

 المادة الخامسة والعشرون :
هـذه الالئحـة حيـال األمـر إىل  يف  الة ارتكاب خمالفة من املخالفات الواردة يف نظام االتصاالت أو

جلنة الفصل يف خمالفات نظام االتصـاالت لتقريـر العقوبـة املناسـبة وفقـا  ملـا ورد يف نظـام االتصـاالت والئحتـه 
 التنفيذية.

 المادة السادسة والعشرون :
جيوز حملافظ هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات إلغاء أ  رخصة هواة السلكي يف أ  وقت ، أو 

 -العمل هبا لفرتة حمددة وذلك يف احلاالت التالية : إيقاف
إذا رأى أن املصلحة العامة تقتضي ذلك، ويف  الة إلغاء رخصة هواة الالسلكي يعاد إىل   -أ  

 املرخص لـه املقابل املايل الذ  يكون قد سدده عن الفرتة املتبقية من مدة الرخصة 
 خص له.ما مل يكن اإللغاء قد مت بسبب يعود إىل املر 

 إذا انتفى شرط أو أكثر من شروط منح الرخصة. –ب 
 إذا قام املرخص له مبخالفة أ  شرط من شروط الرخصة.  -ج         
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 الفصل التاسع
 أحـكام عـامـة

 

 المادة السابعة والعشرون :
 صـــــــــــدرت هـــــــــــذه الالئحـــــــــــة اســـــــــــتنادا  إىل نظـــــــــــام االتصـــــــــــاالت الصـــــــــــادر باملرســـــــــــوم امللكـــــــــــي  -1

 هــــــــــ والئحتـــــــــه التنفيذيـــــــــة ويف  الـــــــــة التعـــــــــارض ت بـــــــــق 1422 3 12( وتـــــــــاريخ 12رقـــــــــم )م 
 أ كام النظام.

تعــد أنظمــة الراديــو الدوليــة وأ  اتفاقيــات أخــرى متعلقــة خبدمــة الســلكي اســواة وتكــون اململكــة  -2
 طرفا  فيها ومصادقة عليها مكملة أل كام هذه الالئحة .

    :المادة الثامنة والعشرون 
حمــــافظ هيئــــة االتصــــاالت وتقنيــــة املعلومــــات الضــــوابط الفنيــــة واإلجــــراءات التنفيذيــــة ســــذه يصــــدر 

 الالئحة.
 

 


