
  

االى شبكة االمعلوماتت تقديیم خدمة االنفاذذ   لنشاطط) تعديیل ❑ تجديید❑   صريیح جديیدت  ❑((  ططلب
 في ااألماكن االعامة. نترنت)االعالميیة (ااإل

Application for (Application for (❑New AuthorizationNew Authorization     ❑RenewalRenewal       ❑AmendmentAmendment ))	 to Provide  
Internet Access Service in Public PlacesInternet Access Service in Public Places ..  

  
  

بيیاناتت االشركة/االمؤسسة: أأاالقسم   Section A: Company/Establishment Details 
1                                                                                                                                   االشركة : إإسم -

1-Name of  Company :  
 

2- مأل االجدوولل موقع االفرعع ( االرجاء  

االتالي)  

2-Location of branch (Please fill in the following table): 

 

                                                                 :االمحافظة

Governorate:   
                                                     :االواليیة

        :Willayat  

                                                          :ةةاالبلد

                  : Area  

                                                     :ااسم االشاررعع

Street No:  

ررقم 

                                                         االمحل:
      Shop No:  

                                             :ررقم االسكة/االزقاقق

Way No:  

 ررقم

                                         :             االمبنى

Building No:  

                                                 :االمربعررقم 
Block No:  

                                                                                                                     : ررقم االمجمع / ررقم االقطعة

Complex /Plot No:  

   
3- P.O. Box: 

   
 

 



3- صندووقق االبريید :   
4- االرمز االبريیديي:   

4- Postal Code:   

5- االفاكس : االهھاتف/       5-Telephone/Fax No : 
لكترووني:ااالريیداالب 6   6- E-mail : 
7- ررقم االسجل االتجارريي :    7-Commercial Registration No:  
8- أأسماء االمخوليین باددررةة  

: االفرعع أأوو ااالشراافف عليیهھ  
 8- Branch operators/supervisors names: 

قرااررإإ: االقسم بب   Section B: DECLARATION 

1-  أأقر بكل تأكيید بأنن جميیع االبيیاناتت االمذكوررةة  
أأعالهه صحيیحة ووكاملة ددوونن أأيي نقص .  

 1- I/We hereby solemnly declare that the 
foregoing facts are true and correct and nothing has 
been concealed.  

2- مرااعاةة وواالتقيید بقانونن تنظيیم الووأأتكفل أأيیضا ب 
  بالمرسومم االسلطاني ررقمااإلتصاالتت االصاددرر 

يیم ظفي شأنن تن مم11/2011قراارر االوو 30/2002
االنفاذذ االى شبكة االمعلوماتت االعالميیة تقديیم خدمة 

وو االقراارر  (ااالنترنت) في ااألماكن االعامة
بشأنن شرووطط وو ااجرااءااتت منح  118/2011

تصريیح تقديیم خدمة االنفاذذ إإلى شبكة االمعلوماتت 
.االعامةاالعالميیة (ااالنترنت) في ااألماكن   

 2- I/We also undertake to observe and abide by 
Rules and Regulations of Telecommunications 
Regulatory Act issued under Royal Decree 30/2002 
and Decision No. 11/2011 on the regulations of the 
Internet access services in public places and the 
Decision 118/2011 on the conditions and 
procedures of authorization to provide the Internet 
access services in public places. 

3- وواالقرااررااتت  شرووططاالكما أأقر بالمواافقة على  
االصاددررةة بهھذاا االشأنن  

 3- I/We also declare acceptance for any conditions 
and decisions on this issues.           

: مخولل بالتوقيیع)اال(  لطلبااإإسم مقدمم    
 

 

Name of Applicant (Authorized Signatory) : 

: االوظظيیفة   
 

Occupation : 

االتارريیخ :  
 

 Date : 

االتوقيیع وواالختم :    
 

 

Signature & Stamp : 

  

   :Section C: Bank Verification إإثباتت االبنك :جج االقسم
  

)  3101011090500ررقم االحسابب( ( االمبلغ االمستحق االسداادد: بنك    -

)عمانن االعربي  

1- -رر.عع  ررسم تقديیم ططلب جديید:  /30  
2- -رر.عع  ررسم معايینة االموقع:  /80  

 Amount Due: (Account No. ( 3101011090500 ), Oman Arab Bank) 
1- New application fees: OMR 30/- 
2- Inspection fees: OMR 80/-  
3- Financial Guarantee: OMR 100/- 



3- -رر.عع ضمانن مالي:   /100  
4- -رر.عع  ررسم ااصداارر االتصريیح:  /50  
-رر.عع  ررسم تجديید االتصريیح: -5 /10  

4- Authorization fees: OMR 50/- 
5- Renewal fees: OMR 10/- 

 Receipt No. & Date : (Copy enclosed)  ررقم ووتارريیخ ااإليیصالل: (مرفق صوررةة منهھ)
توقيیع االمفوضض باإل ستالمم ووختم االبنك  

 
 

 Authorized Signature and Bank Stamp       

  

االمرفقا
تت  

 
 

 

1 صوررةة من شهھاددةة االسجل االتجارريي سارريیة  -
االمفعولل.  

2 صوررةة من شهھاددةة ااإلنتسابب لغرفة تجاررةة  -
. سارريیة االمفعولل ووصناعة عمانن  

3 صوررةة من أأووررااقق االحاسب ااآللي (بيیاناتت - -
االتجارريي).االسجل   

4 سارريیة  صوررةة من االبطاقة االشخصيیة  -
االمفعولل.  

5 صوررةة من نموذذجج االتوقيیع. -  
6 صوررةة من مستند االتأسيیس (للجهھاتت  -

االحكوميیة) أأوو صوررةة من االمواافقة االمبدئيیة على 
ااالسم االتجارريي للشركاتت قيید االتأسيیس.  

7 صورر من اايیصاالتت ددفع االرسومم. -  
8 + صوررةة  صوررةة من عقد اااليیجارر/االملكيیة- -

.بعد ااضافة االنشاططعالهه أأ 3من االمرفق  
 

 1- Copy of valid Commercial Registration Certificate 
2- Certificate of valid Affiliation from Oman Chamber of 

Commerce and Industry. 
3- Copy of Computer Papers (Commercial Registration 

Details). 
4- Copy of valid ID card. 
5- Copy of authorized signatory specimen. 
6- Copy of Establishing Document for Government entities 

or copy of commercial name provisional approval for 
under forming companies. 

7- Copies of fees bank receipts. 
8- Copy of renting contract/property document + copy from 

enclosure 3 above after adding the activity. 

Enclosures 

1 مالحظاتت 1تدفع جميیع االرسومم ( - ) عند تقديیم 4-
االطلب  

2 أأعالهه بعد االحصولل  8االمرفق  سنوفىيی -
على االمواافقة االمبدئيیة وو ااستيیفاء االشرووطط وو 

 ااالجرااءااتت

 1- All the fees (1-4) shall be paid before submitting the application. 
2- Enclosure 8 above shall be fulfilled after obtaining the TRA 

provisional approval. 
 

N.B: 

 
 
 
 
 

Terms and Condition شرووطط وو أأحكامم  
− The Authorization shall be for 3 years renewable for the same period,   

the renewal request is submitted to the Authority at least one month 
before the expiry of the authorization. 

− In case of delay in renewal the authorization for period of (60) days 
from the expiry date, (10%) penalty of renewal fees shall be imposed 
per each month of delay. Part of a month shall be considered a full 
month; if the delay persists for more than 6 months, the authorization 
shall be considered cancelled. 

− Place the original authorization issued by the Authority in a 
conspicuous place in the specified location designated for the provision 
of the service. 

− Authenticate users’ identity, enter their personal details including full 
name, ID, passport or labor card number for expatriates in a special 
register to be signed by those users indicating time and date of usage. 
Such registers shall be maintained for at least two years. 

− Prevent the usage of any components of devices or software that may 
assist users in restricted usages. 

− Prevent the provision of VoIP service or the supply of any facilities or 
instructions to users to enable them to use this service except through 
the operators licensed to provide VoIP service in Oman pursuant to the 
provisions of the Telecommunications Regulatory Act. 

− Display a list of the legally-prohibited usages in a conspicuous place, 

− ) ثالثث سنوااتت قابلة للتجديید لمددد مماثلة ٬، 3تكونن مدةة االتصريیح ( 
على أأنن يیقدمم ططلب االتجديید قبل شهھر على ااألقل من تارريیخ اانتهھاء 

.االتصريیح  
− ) 60تتجاووزز (في حالة تأخر االمصرحح لهھ في تجديید االتصريیح مدةة  

ستيین يیوما من تارريیخ اانتهھاء مدةة االتصريیح تفرضض عليیهھ غراامة 
%) من ررسم االتجديید عن كل شهھر تأخيیر٬، وويیعتبر 10قدررهھھھا (

ةة تتجاووزز  لتأخيیر لمد فإذذاا ااستمر اا  ،٬ ً ً كامال االجزء من االشهھر شهھراا
.) ستة أأشهھر يیلغى االتصريیح6(  
−  لموقعبا باررزز مكانن في االهھيیئة عن االصاددرر ااألصلي االتصريیح ووضع 

فيیهھ. االخدمة بتقديیم لهھ االمصرحح  
−  كاإلسم االشخصيیة بيیاناتهھم ووقيید االمستخدميین٬، هھھھويیّة من االتحقق 

 أأوو  سفرهه٬، جواازز أأوو  االشخصيیة٬، االبطاقة ووررقم للمستخدمم٬، االكامل
 يیتم خاصص سجل في  وواالعنواانن٬، لألجانب بالنسبة االعمل بطاقة
 ووتارريیخ ووقت تحديید مع االمستخدميین هھھھؤالء قبل من فيیهھ االتوقيیع

.ااألقل على عاميین لمدةة االسجالتت بهھذهه ووااإلحتفاظظ ااإلستخداامم٬،  
−  مساعدةة شأنهھا من براامج أأوو ألجهھزةة مكوناتت أأيیة ااستخداامم منع 

.االمحظوررةة ااالستخدااماتت على االمستخدميین  
−  أأيیة تقديیم أأوو ااالنترنت برووتوكولل عبر االصوتت خدمة تقديیم منع 

 هھھھذهه ااستخداامم من تمكنهھم للمستخدميین توجيیهھاتت أأوو تسهھيیالتت
 عبر االصوتت خدمة بتقديیم لهھم االمرخص عبر إإال االخدمة



and specify the group ages that are allowed to visit the place and define 
the working hours. If the service is provided at a price, a list of service 
prices and calculation method shall be clearly displayed. 

− Subject to the provision of Para (2) of this article, the service shall not 
be provided to any person below the age of eighteen years if not 
accompanied by a 1st degree relative. 

− Provide the necessary means to identify the computer through which 
the search or download of the written, audio or video material was 
made and keep record of such information for a minimum of two years. 

− Install anti-virus software. 
− Ensure the privacy and confidentiality of information subject to any 

requirement under the law, which may be obtained or acquired by the 
Internet Service Provider from any person to whom the service is being 
provided unless the Internet Service Provider is legally bound to 
disclose such information. 

− The service provision areas shall be open and no closed cubicles shall 
be assigned to users.  The Authorized shall install CCTV systems 
(Closed Circuit TV) at the service provision location and keep video 
records for at least six months. 

 
 

 تنظيیم قانونن ألحكامم ووفقاً  عمانن سلطنة في ااإلنترنت برووتوكولل
ااالتصاالتت.  

−  ظظاهھھھر مكانن في قانونا االمحظوررةة باإلستخدااماتت قائمة عرضض 
 لهھا االمسموحح االعمريیة االفئاتت ووتحديید االخدمة٬، تقديیم بموقع للجمهھورر
 بمقابل االخدمة تقديیم كانن إإذذاا وو االعمل٬، ووساعاتت االمكانن٬، بإررتيیادد
 ووكيیفيیة للمستخدميین االمقدمة االخدمة بأسعارر قائمة ووضع فيیجب

باررزز. مكانن في إإحتسابهھا  
−  ما سنة عشر ثمانيیة عن عمرهه يیقل شخص أليي االخدمة تقديیم عدمم 
ااألوولى. االدررجة من أأقارربهھ أأحد برفقة يیكن لم  
−  االبحث إإجرااء تم االذيي االحاسوبب جهھازز على للتعرفف يیلزمم ما توفيیر 

 ططريیقهھ عن االمرئيیة أأوو االصوتيیة أأوو االمكتوبة االماددةة تنزيیل أأوو
ااألقل. على سنتيین لمدةة االمعلوماتت لهھذهه بتسجيیل ووااالحتفاظظ  

−  مخاططر من االحاسوبب أأجهھزةة حمايیة على تعمل براامج تركيیب 
االفيیرووساتت.  

−  االقانونن لحمايیة االخاضعة االمعلوماتت ووسريیة خصوصيیة ضمانن 
 يیزووددهه شخص أأيي من عملهھ خاللل يیكتسبهھا أأوو عليیهھا يیحصل وواالتي
بإفشائهھا. قانونا ملزما يیكن لم ما بالخدمة  

−  وويیحظر االمساحاتت مفتوحة االخدمة تقديیم أأماكن تكونن أأنن يیجب 
 ووضع لهھ االمصرحح  ووعلى للمستخدميین٬، مغلقة كبائن تخصيیص
 بتسجيیالتهھا ووااالحتفاظظ االخدمة تقديیم بأماكن مغلقة تلفزيیونيیة ددوواائر
ااألقل. على أأشهھر ستة لمدةة االمرئيیة  

 
I/We undertake to observe and abide by Terms and Conditions above: 
 
Signature: 
 

بالشرووطط وو ااألحكامم أأعالهه : مرااعاةة وواالتقيیدالأأتكفل ب  
 

االتوقيیع:  
 
 

 
Remark: Decisions 11/2011 and 118/2011can be downloaded from TRA 
website to recognize all the rules and conditions. 

وو  11/2011ااالططالعع على االقراارريین  يیمكنمالحظة: 
على  من خاللل موقع االهھيیئة ااإللكترووني للتعرفف 118/2011

جميیع االشرووطط ااألحكامم.  
P.O Box: 579, Postal code: 112, Sultanate of Oman, Tel: 24574300, 
Fax: 24470820, Web: www.tra.gov.om 

٬، هھھھاتف: ٬، سلطنة عمانن٬112، االرمز االبريیديي: 579صص .بب: 
24574300 ،٬  

٬www.tra.gov.om، االموقع ااإللكترووني: 24470820فاكس:   
 


