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قــرار
رقــم 2016/48
ب�إ�صـدار الئحـة تنظيـم �إعـادة تقديـم
خدمـة النفـاذ �إلــى �شبكـةاملعلومــات العامليـة (الإنرتنــت)
ا�ستنادا �إىل قانون تنظيم االت�صاالت ال�صادر باملر�سوم ال�سلــطانــي رقــم ، 2002/30
و�إلــى الالئحـة التنفـيذيــة لقانـون تنظيـم االت�صاالت ال�صادرة بــالقرار رقم ، 2008/144
و�إىل القرار رقم  2011/11ب�إ�صدار قواعد تنظيم تق ــدمي خدمة النفـاذ �إلـى �شبكـة املعلومات
العاملية (الإنرتنـت) فـي الأماكن العامـة ،
و�إلــى الق ــرار رق ــم  2011/118ب�ش�أن �ش ــروط و�إجــراءات منــح ت�صريح تقديــم خدم ــة النفـ ــاذ
�إل ــى �شبكـة املعلومات العامليـة (الإنرتنــت) فـي الأماكــن العامـة ،
و�إىل القرار رقم  2012/116ب�إعفاء بع�ض خدمات االت�صاالت من �أحكام الرتاخي�ص املن�صو�ص
عليها فـي قانون تنظيم االت�صاالت ،
و�إلـى م ــوافقــة جمل�س �إدارة الهيئة ،
وبنـاء على مــا تقت�ضيـه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكــام الئح ــة تنظيـ ــم �إعـ ــادة تقدي ــم خدمـة النف ــاذ �إىل �شبك ـ ــة املعلوم ـ ــات العاملي ـ ــة
(الإنرتن ــت) املرفقــة .
املــادة الثانيــــة
يلغ ـ ــى القـ ـ ــراران رقمــا  2011/11و  2011/118امل�شــار �إليهمـ ــا  ،كم ــا يلغــى كــل م ــا يخالـ ـ ــف
الالئحــة املرفقــة � ،أو يتـعار�ض مـع �أحكامهــا .
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املــادة الثالثــــة
عل ـ ــى املخاطبـ ــني ب�أحك ـ ــام ه ـ ــذه الالئحـة توفـي ـ ــق �أو�ضاعه ـ ــم وف ـ ــق �أحكامه ـ ــا خـ ــالل مــدة
ال تتجـ ــاوز ( )3ثالثـة �أ�شهـر من تاريـخ العمل بها .
املــادة الرابعـــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  6 :مـن رمـ�ضــــان 1437هـ
املوافــــق  12 :مـن يـونيــــــــو 2016م
حممـــد بن حمــــد الرحمــي
رئي�س جمل�س �إدارة هيئة تنظيم االت�صاالت
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الئحــة تنظيـــم �إعــادة تقديــم
خدمـة النفـاذ �إلـى �شبكــة املعلومــات العامليــة (الإنرتنـــت)
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة  ،يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها ذات املعاين املن�صو�ص
عليهــا فـي قانــون تنظيــم االت�صــاالت والئحته التنفـيذية امل�ش ـ ــار �إليهم ــا  ،ويك ــون للكلم ــات
والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها :
خدمة النفاذ �إىل �شبكة املعلومات العاملية (الإنرتنت) :
خدم ــة االت�ص ــاالت الت ـ ــي ي�ستخـ ــدم فـيهــا بروتوكـ ـ ــول الإنتـ ــرنـ ــت ( , )TCP/IPلل�سـم ـ ــاح
للم�ستخدمني بالنفاذ �إىل �شبكة املعلومات العاملية با�ستخ ــدام �أجهـزة احلا�س ــوب �أو غريه ــا
مـن الأجهــزة الطرفـيـ ــة املربوط ــة مع �أجه ــزة �أو ت�سهيالت املرخ�ص ل ــه عــن طريــق نظ ــام
االت�صاالت العامة .
مقهــى الإنرتنـــت :
حمل جتاري  ،يكون ن�شاطه �أو �أحد �أن�شطته �إعادة تقدمي خدمة النفاذ �إىل �شبكة املعلومات
العاملية (الإنرتنت) .
املــادة ( ) 2
يلت ــزم ك ــل من يقوم ب�إعـ ــادة تقدمي خدمة النفاذ �إىل �شبك ــة املعلومــات العامليـ ــة (الإنرتن ــت)
فـي الأماك ــن العام ــة بقي ــد الرقم املدن ــي �أو رق ــم ج ــواز امل�ستخــدم  ،وحتديد وق ــت وتاريــخ
اال�ستخدام  ,واالحتفاظ بها ملدة ال تقل عن ( )3ثالثة �أ�شهر .
املــادة ( ) 3
يلتزم كل من ميار�س ن�شاط مقهى الإنرتنت  ,بالآتي :
1 -1التحقــق من هوي ــة امل�ستخدمني  ،وقيد الرقــم املدنــي  ،ووقت وتاريخ اال�ستخدام ،
واالحتفاظ بها ملدة ال تقل عن ( )3ثالثة �أ�شهر .
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�2ضمان خ�صو�صية و�سرية معلومات امل�ستخدم التي يح�صل عليها �أو يكت�سبها بحكم
عمله ما مل يكن ملزما قانونا ب�إف�شائها .
3تركيب برامج حتمي �أجهزة احلا�سوب من خماطر الفـريو�سات  ،وبرامج التج�س�س
والقر�صنة الإلكرتونية .
4عدم تقديــم خدمــة ال�ص ــوت عبــر بروتوكــول الإنرتنت �أو تقديــم �أي ت�سهي ــالت
�أو توجيهــات للم�ستخدمني متكنهم مـن ا�ستخـدام هـذه اخلدمـة �إال عبـر املرخ�ص
لهم بتقديــمها فـي �سلطنة عمان  ,وفقا لأحكام قانون تنظيم االت�صاالت امل�شار �إليه .
5منــع ا�ستخــدام �أي مكونـ ــات لأجهــزة �أو برام ــج من �ش�أنه ــا م�ساع ــدة امل�ستخـ ــدم ــني
عل ــى اال�ستخدامــات املحظ ــورة  ،كتن�صيب برام ــج القر�صنـ ــة �أو الربام ــج امل�ساع ــدة
على اختـراق املواقــع الإلكرتوني ــة � ،أو الدخول �إىل املواقــع الإلكرتونيــة املحظ ــورة
قانون ــا .
6عدم تخ�صي�ص قمرات (كابينات) مغلقة حتجب ر�ؤية امل�ستخدم .
7و�ض ــع دوائــر تلفزيوني ــة مغلقــة داخـل مقهـى الإنرتنــت  ،واالحتفــاظ بت�سجيالتهــا
ملــدة ال تقــل ع ــن ( )3ثالث ــة �أ�شهــر .
� 8أن يقدم خدمة النفاذ �إىل �شبكة املعلومات العاملية (الإنرتنت) من خالل ا�شرتاك
جتاري .
املــادة ( ) 4

مع عدم الإخالل ب ـ�أي عقوبة �أ�شد ين�ص عليها قانون تنظيم االت�صاالت �أو �أي قانون �آخر ،
يكون للهيئة فـي حالة خمالفة �أحكام هذه الالئحة وقف خدمة النفاذ �إىل �شبكة املعلومات
العاملية (الإنرتنــت) عن املخالف حت ــى �إزال ــة املخالفة � ،أو حت�صي ـ ــل غرامـ ــة مـ ــن املخالـ ــف
ال تزيد على (� )1000ألف ريال عماين � ،أو اجلمع بينهما .
وفـي حالة تكرار املخالفة يكون للهيئة م�ضاعفة الغرام ــة � ،أو قطع اخلدمـة عــن املخال ــف
نهائيا � ،أو اجلمع بينهما .

