اقرار وتعهــد
أقر أان املدعو .........................................................../اجلنس يه .............................../
بأنين أطلعت عىل القوانني واللواحئ والقرارات والتعاممي الصادرة من الهيئة العامة لتنظمي قطاع
التصالت و وزارة تمنية اجملمتع و مجعية الامارات لهواة الالسليك يف ادلوةل .
وأتعهد ابللازا والتقيد ابلبنود املشار الهيا أدانه دومنا حرص ويه عىل النحو الآيت :
 .1اللازا باكفة الترشيعات املعمول هبا يف ادلوةل مع مراعاة القوانني واللواحئ والقرارات والتعلاميت
الصادرة من الهيئة العامة لتنظمي قطاع التصالت و وزارة تمنية اجملمتع و مجعية الامارات لهواة
الالسليك والتقيد هبا وعد خمالفهتا .
 .2عد اس تعامل اجلهاز فامي يرض بأمن ادلوةل ادلاخيل أواخلاريج أو املساس هبا أوبسمعهتا
أوحباكهما أو بأولياء عهودمه أو نواهبم .
 .3العمل عىل حتقيق أهداف امجلعية وجتنب لك مايرض بكياهنا أو يس ئي اىل مسعهتا ومسعة
أعضاهئا.
 .4عد الخالل بنظا امجلعية السايس واللواحئ ادلاخلية والقرارات الصادرة من جملس الدارة .
 .5عد اس تخدا الهجزة فامي يثري خطاب المتيزي أوالكراهية أو ااثرة النعرات القبلية أو التطاول
عىل اذلات اللهية أو الطعن فهيا أو املساس هبا أو الساءة اىل أي من الداين أو احدى
شعائرها أو مقدساهتا أو جترحيها أو التطاول عىل أحد النبياء أو الرسل أو زوجاهتم أوأهلم أو
حصابهتم أو السررية مهم أو املساس هبم أو الاساءة اليه أو التحريض عىل ذكل أو ازعاج الغري
أو اس تخداهما لي غرض غري مرشوع .
 .6اخطار امجلعية أو اجلهات القضائية أو الهجزة المنية يف ادلوةل عن أية خمالفات تصدر من الغري
يمت رصدها خالل اس تخدا احملطة أو الشارة .
 .7اللازا بس ياسة اخلصوصية وابشارة النداء واحملطة اخلاصة يب وعد خماطبة الشخاص الغري
مرخصني وعد اس تخدا أي امس مس تعار.
 .8عد رشاء أوجلب أي هجاز لسليك من خارج ادلوةل الا بعد احلصول عىل ترصحي من امجلعية
وموافقة الهيئة.
 .9عد اس تخدا الهجزة الالسلكية داخل أو جبانب أي موقع عسكري يقع يف اقلمي ادلوةل.
 .11عد التصال بأي شلك من الاشاكل بأي هجاز السليك داخل ارسائيل أو يعود الهيا.
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 .11اللازا بأية تعلاميت أو أآوامر تصدر لحقا من جملس ادارة امجلعية .
وملا تقد بيانه فانين أتعهد ابللازا باكفة القوانني و الترشيعات الصادرة حبق تنظمي قطاع التصالت
و اهجزة التصالت الالسلكية وترشيعات امجلعيات و املؤسسات الاهلية ذات النفع العا و النظا
السايس مجلعية الامارات لهواة الالسليك و اكفة البنود املشار الهيا أعاله ويف حاةل خمالفهتا أكون
عرضة للمساءةل القانونية .
وهذا إقرار مني بذلك
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