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اجلريدة الر�سمية العدد )930(

هيئة تنظيم االت�صاالت
قـرار

 رقم 2011/11
باإ�صدار قواعد تنظيم تقدمي خدمة النفاذ 

اإىل �صبكة املعلومات العاملية )االإنرتنت( فى االأماكن العامة
ا�ستنادا اإىل قانون تنظيم االت�ساالت ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 2002/30 ،

واإىل الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم االت�ساالت ال�سادرة بالقرار رقم 2008/144 ،
واإىل القرار رقم 2007/166 فى �ساأن تنظيم تقدمي خدمة االإنرتنت فى املحالت التجارية 

واالأماكن العامة ،
واإىل موافقة الهيئة فى اجتماعها رقم 6 /2010 بتاريخ  2010/10/12م ،

وبنـاء علـى ما تقت�سيـه امل�سلحـة العامــة .

تـقـــرر 
املــادة االأولـــــى

يعمـــل فـــى �ســاأن تنظيـــم تقديـــم خدمـــة النفــاذ اإلـــى �سبكــة املعلومــات العاملية ) االإنرتنــت ( 
فى االأماكن العامة بالقواعد املرفقة .

املــادة الثانيــــة
يلغى القرار رقم 2007/166 امل�سار اإليه ، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار اأو يتعار�ض 

مع اأحكامه .

املــادة الثالـثــــة
ين�سر هذا القرار فى اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التاىل لتاريخ ن�سره .

�صـدر فى : 5 من ربيع االأول 1432هـ
املـوافـــق : 9 من فربايـــــــــر 2011م         

   حممــــــد بن نــــا�صر اخل�صيبـــى
رئيـــــــ�ض هيئــــــة تنظيـــــم االت�ســـــاالت
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قواعد تنظيم تقدمي خدمة النفاذ 
اإىل  �صبكة املعلومات العاملية ) االإنرتنت  ( فى االأماكن العامة

املـــادة ) 1 ( 
فى تطبيق اأحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات الواردة به ذات املعانى املن�سو�ض عليها 
فى قانون تنظيم االت�ساالت والئحته التنفيذية امل�سار اإليهما ، ويكون للكلمات والعبارات 

التالية املعنى املبني قرين كل منها :
1 - خدمة النفاذ اىل �صبكة املعلومات العاملية )االإنرتنت ( :

خدمة االت�ساالت التى ي�ستخدم فيها بروتوكول االإنرتنت )TCP/IP( لل�سماح 
للم�ستخدميــن بالنفـاذ اإلـى �سبكـة املعلومـات العامليــة با�ستخــدام اأجهـــزة احلا�ســـوب 
اأو غريها من االأجهزة الطرفية املربوطة مع اأجهزة اأو ت�سهيالت املرخ�ض له عن 

طريق نظام االت�ساالت العامة .
2 - االأماكن العامة :

 : احل�سر  ال  املثال  �سبيـل  على  وت�سمل   ، اجلمهور  مـن  ارتيادهـا  اجلائز  االأماكن 
املكتبـات العامـة ، النــوادى االجتماعيــة ،  اجلمعيــات االأهليــة ، واملحــالت التجاريـة 
)مقاهى االإنرتنت( ، قاعات الفنادق واملطارات ، واملراكز العامة التى توفر خدمة 

االإنرتنت للجمهور .
3 - خدمة ال�صوت عرب بروتوكول االإنرتنت :

ات�ساالت يتم توفريها بوا�سطة جمموعة من الت�سهيالت التى ت�سمح بنقل خدمة 
ال�سوت با�ستخدام بروتوكول خدمة �سبكة املعلومات العاملية )االإنرتنت( .

4 - املوظف امل�صوؤول : 
كل �سخ�ض يتوىل اإدارة موقع تقدمي اخلدمة اأو االإ�سراف عليه . 

املـــادة ) 2 ( 
يحظـــــر تقديـــــم خدمـــــة النفـــــاذ اإلـــى �سبكــــــة املعلومــــــات العامليـــــــة )االإنرتنت( فـــى االأماكـــــن 
العامة - مبقابل اأو بدون مقابل ، وذلك بوا�سطة �سراء خدمة النفاذ اإىل �سبكة املعلومات 
اأو بالتجزئة من املرخ�ض لهم بتقدميها وفقا الأحكام  العاملية )االإنرتنت( �سواء باجلملة 
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اإال بعد احل�سول على ت�سريح بذلك من الهيئة وفقا للقواعد  قانون تنظيم االت�ساالت - 

واالإجراءات التى ي�سدر بها قرار منها .
 )WAS/RLANs( كما يحظر ا�ستخدام اأنظمة النفاذ الال�سلكية وال�سبكات املحلية الراديوية
اأو اأيــة اأنظمــة اأو تقنيــات نفــاذ ال�سلكيــة اأخــرى فــى تقديــم خدمــة النفــاذ لالإنرتنــت للغيـــر 
اأو تركيبها فـى اأماكـن عامــة قبــل احل�ســول علـى ترخيـ�ض تقديـم خدمـات االت�سـاالت وفقـا 

الأحكام قانون تنظيم االت�ساالت امل�سار اإليه .

املـــادة ) 3 ( 
على امل�سرح له التوقف عن تقدمي اخلدمة فورا بعد انتهاء مدة الت�سريح ، ما مل يتم تقدمي 

طلب التجديد اإىل الهيئة قبل انتهاء مدته ب�سهر على االأقل .

املـــادة ) 4 ( 
يلتزم امل�سرح له بتقدمي خدمة النفاذ اإىل �سبكة املعلومات العاملية )االإنرتنت( فى االأماكن 

العامة باالآتى :
له  امل�سرح  باملوقع  بارز  مكان  فى  الهيئة  عن  ال�سادر  االأ�سلى  الت�سريح  و�سع   -  1

بتقدمي اخلدمة فيه . 
الكامـل  كاال�ســم  ال�سخ�سيـة  بياناتهــم  وقيد   ، امل�ستخدمني  هوية  مـــن  التحقـق   -  2
للم�ستخدم ، ورقم البطاقة ال�سخ�سية ، اأو جواز �سفره ، اأو بطاقة العمل بالن�سبة 
لالأجانب والعنوان ، فى �سجل خا�ض يتم التوقيع فيه من قبل هوؤالء امل�ستخدمني 
مع حتديد وقت وتاريخ اال�ستخدام ، واالحتفاظ بهذه ال�سجالت ملدة عامني على 

االأقل . 
3 -  منع ا�ستخدام اأية مكونات الأجهزة اأو برامج من �ساأنها م�ساعدة امل�ستخدمني على 

اال�ستخدامات املحظورة .
4 -  منـع تقديــم خدمــة ال�ســـوت عبــر بروتوكــول االإنرتنت  اأو تقديــم اأيــة ت�سهيـــالت 
اأو توجيهــات للم�ستخدمني متكنهــم مـن ا�ستخـدام هـذه اخلدمـة اإال عبـر املرخ�ض 
لهم بتقديــم خدمــة ال�ســوت عبــر بروتوكــول االإنرتنــت فـى �سلطنـة عمـان وفقــا 

الأحكام قانون تنظيم االت�ساالت .
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5 - عر�ض قائمة باال�ستخدامات املحظورة قانونا فى مكان ظاهر للجمهور مبوقع 
تقدمي اخلدمة ، وحتديد الفئات العمرية امل�سموح لها بارتياد املكان ، و�ساعات 
اخلدمة  باأ�سعار  قائمة  و�سع  فيجب  مبقابل  اخلدمة  تقدمي  كان  واإذا   ، العمل 

املقدمة للم�ستخدمني وكيفية احت�سابها فى مكان بارز .
6 -  عدم تقدمي اخلدمة الأى �سخ�ض يقل عمره عن ثمانى ع�سرة �سنة ما مل يكن 
برفقة اأحد اأقاربه من الدرجة االأوىل ، مع مراعاة حكم البند )2( من هذه املادة .

7 -    توفري ما يلزم للتعرف على جهاز احلا�سوب الذى مت اإجراء البحث اأو تنزيل املادة 
املكتوبة اأو ال�سوتية اأو املرئية عن طريقه واالحتفاظ بت�سجيل لهذه املعلومات 

ملدة �سنتني على االأقل .
8 -   تركيب برامج تعمل على حماية اأجهزة احلا�سوب من خماطر الفريو�سات .

يح�سل  والتى  القانون  حلماية  اخلا�سعة  املعلومات  و�سرية  خ�سو�سية  �سمان   -  9
عليها اأو يكت�سبها خالل عمله من اأى �سخ�ض يزوده باخلدمة ما مل يكن ملزما 

قانونا باإف�سائها . 
10 - متكني موظفـى الهيئــة املخولني �سفـة ال�سبطيـة الق�سائيـة مـن دخـول االأماكـن 
التـى يجـرى فيهـا ا�ستخدام االإنرتنت  ،  والو�ســول فـى اأى وقـت اإلـى كـل اأجهزتـه 
ومعداتـه ومرافقــه وكتبــه و�سجالتــه ذات العالقــة بتنفيــذ �ســروط الت�سريــح ، 
واإجراء التفتي�ض واالطالع على ال�سجالت وفح�ض ومعاينة االأجهزة اأو املعدات 

اخلا�سة بتقدمي اخلدمة . 

املـــادة ) 5 ( 
يجب اأن يكون جميع العاملني فى مكان تقدمي اخلدمة من العمانيني ، وعلى امل�سرح لهم  
حاليا بتقدمي خدمة النفاذ اإىل �سبكة املعلومات العاملية )االإنرتنت( فى االأماكن العامة توفيق 

اأو�ساعهم وفقا الأحكام هذا القرار خالل ثالثة اأ�سهر من تاريخ العمل به .

املـــادة ) 6 ( 
يجب اأن تكون اأماكن تقدمي اخلدمة مفتوحة امل�ساحات ويحظر تخ�سي�ض كبائن مغلقة 
للم�ستخدميــن ، وعلــى امل�ســرح لــه و�ســع دوائــر تلفزيونيــة مغلقــة باأماكــن تقديــم اخلدمــة 

واالحتفاظ بت�سجيالتها املرئية ملدة �ستة اأ�سهر على االأقل . 
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املـــادة ) 7 ( 
)االإنرتنت( فى  العاملية  املعلومات  �سبكة  اإىل  النفاذ  بتقدمي خدمة  له  امل�سرح  يجب على 
اإغالق موقع تقدمي اخلدمة  الهيئة قبل )30( ثالثني يوما من  اإخطار  العامة  االأماكن 
 ، اأو تنازل امل�سرح له عن �سجله التجارى الذى �سدر مبوجبه الت�سريح   ، اإغالقا نهائيـا 
 ، اأو تغيري موقع تقدمي اخلدمة   ، اأو موؤقتا  التوقف عن تقدمي اخلدمة كليا  وفى حالة 

وي�سرتط فى هذه احلالة االأخرية موافقة الهيئة على املوقع اجلديد .

املـــادة ) 8 ( 
مع عدم االإخالل باأية عقوبة اأو جزاء من�سو�ض عليه فى قانون تنظيم االت�ساالت والئحته 
التنفيذية اأو فى قانون اآخر ، يكون للهيئة فى حالة خمالفة اأحكام هذا القرار وقف ت�سريح 
اخلدمة ملدة ال تتجاوز �ستة اأ�سهر ، وحت�سيل غرامة من املخالف ال تزيد على األف ريال 
عمانى ، وفى حالة تكرار املخالفة يكون للهيئة م�ساعفة الغرامة اأو اإلغاء الت�سريح و�سحب 

مبلغ ال�سمان املاىل املقدم عند الت�سريح بتقدمي اخلدمة اأو اجلمع بينهما . 
وللهيئة احلق فى اإحالة املوظف امل�سوؤول مبوقع تقدمي اخلدمة اأو �ساحب املوؤ�س�سة/ال�سركة 

اإىل االدعاء العام .


