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 مقدمة

فة املواقع تقوم شركات استضا، نيتستخدماملمن قبل العديد من نرتنت يف ظل تنامي استخدام اال

بغرض استضافة  اخلوادم اخلاصة بهاالتسعات املطلوبة يف نرتنت عادة بتوفري اإللكرتونية بشبكة اال

حمتويات املواقع اإللكرتونية حيث يقوم أصحاب هذه املواقع بتحميل احملتوى اخلاص بهم مباشرة على 

هذا ، ويقوم لنفاذ والتوصيل للمتستخدم النهائينرتنت بتوفري آلية اخدمة اال اخلط بينما يقوم موفر

احملتوى مباشرة على اخلط باستثناء غرف الدردشة والربيد اإللكرتوني واملنتديات بالنفاذ إىل املتستخدم 

يكون ملختلف املشاركني مصاحل  وبهذه الطريقة، دم النهائي بتحميل احملتوى بنفتسهحيث يقوم املتستخ

أن بعض احملتويات يتم حتميلها أو النفاذ إليها بواسطة جهات أو أشخاص ب علمًاومتسؤوليات متباينة 

 .نطاق التسلطات املختصة بالتسلطنةخارج 

للهيئة وضع القواعد ":  أنه علىتنص   من قانون تنظيم االتصاالت 5( مكررًا 73املادة )وحيث أن 

الشروط املالية والفنية وغريها نرتنت حتدد مبوجبها نظمة لتوفري اخلدمات على شبكة االواإلجراءات امل

 . "من الشروط الالزمة لتأدية هذه اخلدمة وإجراءاتها

وعليه فإن اهليئة تتسعى من خالل هذه الوثيقة التشاورية احلصول على آراء مكتوبة حول الضوابط 

القواعد واإلجراءات املنظمة لتوفري اخلدمات على شبكة االنرتنت ، أو أية إضافات  املرفقة واخلاصة بشأن

قد يتم إقرتاحها ،وباألخص تشجع اهليئة املرخصني و العامة من مواطنني ومقيمني باملشاركة الفاعلة يف 

 املشاورة العامة واإلدالء بأرآهم القيمة. 

ة، مع مراعاة أن اهليئة غري ملزمة األخذ مبا ورد بهذه وسوف تقوم اهليئة مبراجعة كافة الردود املتستلم

 الردود. 

أن  يرجى يف حال رغبة صاحب الرد بأن يكون الرد )سري(، كتابة ذلك بوضوح يف أعلى الصفحة، كما

يقوم صاحب الرد بتوفري بيانات اإلتصال اخلاصة به يف حالة رغبة اهليئة اإلستيضاح بشأن األفكار واألراء 

 الرد، وأن يتم إستخدام عنوان هذه الوثيقة كعنوان للرد.املتسرودة ب

بواسطة  م2152 اكتوبر 55يتم تقديم الردود واألراء مشفوعة بنتسخة إلكرتونية إىل اهليئة يف موعد أقصاه 

 أية من الوسائل التالية:

 -القرم  -تقدميها مبقر هيئة تنظيم االتصاالت الكائن بالطابق الثاني مببنى شركة النفط العمانية 

 متسقط . 

 بالربيد على العنوان التالي :

 هيئة تنظيم االتصاالت

  روي 552، الرمز الربيد  535ص . ب 

 سلطنة عمان

 trapc@tra.gov.omبالربيد اإللكرتوني : 
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 القواعد واإلجراءات املنظمة لتوفري اخلدمات على شبكة االنرتنتدة متسّو

 الباب األول

 وأحكام عامة تعريفات

 

، يكون للكلمات والعبارات الواردة بها نفس املعنى القواعد واإلجراءاتيف تطبيق أحكام هذه ( : 5املادة )

ون للكلمات والعبارات التالية املعنى كاملنصوص عليه يف قانون تنظيم االتصاالت والئحته التنفيذية وي

 ما مل يقتضي سياق النص معنى آخر : ؛ املبني قرين كل منها

وسيلة من  اليت يتم إرساهلا عن طريق وبها  رغوبامللكرتونية غري الرسالة اإل هي :االقتحاميةالرسالة 

الربيد اإللكرتوني رسالة على سبيل املثال ال احلصر االتصاالت ويشمل ذلك  وسائل 

عالقة بني دون أن توجد املراسلة الفورية خدمة والرسائل النصية القصرية أو 

جتارية جتارية أو غري رسالة  تالنظر عن احملتوى سواء كاناملرسل واملتستلم بغض 

 مبا يف ذلك الربامج أو البيانات الضارة .

صوتية أو مرئية ميكن النفاذ إليها عن طريق بيانات أو  يةنصمادة ملف حيتوي على  املوقع اإللكرتوني :

 .(URL)رابط منفرد مميز  وميكن التعرف عليه بواسطة)االنرتنت( شبكة املعلومات العاملية 

 آرائهم أو أية معلومات أخرى. ألشخاصا موقع إلكرتوني يتسجل فيه شخص أو جمموعة من املدونة :

عدة أو قاخادم يف  ملشاركاتمكرس ملوضوع معني ويتم فيه ختزين اضمن موقع الكرتوني  جتمع  املنتدى:

، ويتم يف مشرف رمبا يكون لهووأعضاء مؤسس ويكون للمنتدى عادة  .بيانات مركزية أو غري مركزية

 قراءتها يف أي وقت. شخص بصورة غري متزامنة حبيث ميكن أليوقراءتها  املشاركاتاملنتدى تقديم 

موقع على شبكة االنرتنت ميكن املتستخدم من إنشاء صفحة تعريفية له داخل  الشبكات االجتماعية:

 اىل صفحتهم التعريفية. الدخولن بعد املوقع وميكنه كذلك من التعارف مع متستخدمني آخري

 .اعمالئهل تستأجرهت تلكه  أومتالذي  اليت توفر سعة يف اخلادم الشركةمتستضيف املوقع اإللكرتوني :

 متتلك املوقع اإللكرتوني . و/اجلهة اليت تدير أو صاحب املوقع اإللكرتوني :

 أو حتديدشخص  ميكن استخدامها للتعرف على اليت  علوماتهي تلك امل معلومات حتديد الشخصية :

، رقم بطاقة مثل رقم اهلوية معنيخص ـو استخدامها مع موارد أخرى لتحديد شبه أأو االتصال  هويته 

 رقم اهلاتف ، رقم رخصة القيادة ، كلمة املرور .. اخل .االئتمان ، اإلسم ، العنوان ، 

 .نرتنتدة على شبكة االعتِمامُلاخلدمات شخص يقوم بالنفاذ إىل  كل :املتستخدم 

 سنة . 51: أي شخص يقل عمره عن  الطفل
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 .هلذه القواعد واإلجراءات وفقًا النشاطات املعرفة:  نرتنتاالدة على شبكة عتِماخلدمات امُل

للمعايري أو منافيًا أخالقيًا  مقبول غري عترب فعاًل أو قواٍلهو كل ما ُي:  أو البذيء احملتوى غري الالئق

 .او االداب ومنافيًا للنظام العام التسلوكية

 :على سبيل املثال ال احلصر تشمل اخلدمات املعتمدة على االنرتنت (: 2املادة)

  مع مراعاة القواعد املنظمة للتجارة  عن طريق شبكة االنرتنتبيع البضائع واخلدمات

 .بشأن هذه املعامالت  اإللكرتونية

  نرتنت.شبكة االعن طريق اإلعالن 

 .حتويل أو ختزين حمتوى إلكرتوني 

 

من حيث الشمولية   ؟  املعتمدة على االنرتنتللخدمات  (2) املادة هل تتفق مع تعريف :5س

 ونطاق اخلدمات ؟

 الباب الثاني

 ىوـــــاحملت

 

 : مما يليأن تعترب أي موقع إلكرتوني حمظورًا إذا انتهك أيًا للهيئة ( : 7املادة )

 القوانني:اواًل: انتهاك 

 ة تعديالت الحقة عليه.أي، و  95/5519الصادر باملرسوم التسلطاني قانون املطبوعات والنشر  -5

ة تعديالت الحقة أي، ، و 52/2155الصادر باملرسوم التسلطاني  قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات -2

 عليه.

 55/2111قانون املعامالت االلكرتونية الصادر باملرسوم التسلطاني  -7

 .عمان سلطنة يف محاية امللكية الفكرية ننياوق -9

 .  تقديم خدمة استشارية متخصصة  أو نصيحة مهنية دون موافقة اجلهات املهنية املختصة -5

 وغري الئقة وكاذبة باملوقع اإللكرتوني . غري مشروعةنشر معلومات  -6

 .او تقمص شخصية طرف ثالث لطرف ثالث نشر معلومات حتديد الشخصية -3

 مع تنافت اذا ثالث لطرف التابعة واملنتجات اإللكرتونية واملواقع  للربامج بها متسموح غري معلومات نشر -1

 .( وغريها النفاذ رموز و للتثبيت املتتسلتسلة األرقام مثل) الفكرية امللكية قوانني
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 ثانيًا: احملتوى املخالف للنظام العام واآلداب العامة:

 ، خصوصًا ما يلي : حمتوى غري الئق وخمل باآلدابنشر أو توفري  -5

 التعري (أ 
ما مل يكن ذلك ألغراض علمية وملن تتجاوز  ، ظرف أي التعري حتت مشاهد بعرضال يتسمح 

 سنة. 51هم رأعما

 اجلنس  (ب 
 ال يتسمح بعرض املشاهد اجلنتسية حتت أي ظرف .

 األفعال اجلنتسية الصرحية/ اإلباحية . (ج 

 استخدام األطفال يف إنتاج املواد اإلباحية . (د 

 اجلنتسياإلذالل  (ه 
 كأدوات جنتسية جمردة أو حتقريهم بهذه الطريقة .عرض النتساء أو الرجال أو األطفال مينع 

 :احملتوى الذي حيمل طابعًا تهديديًاثالثًا: 

احملتوى الذي يتسبب اإلزعاج أو يهدد باألذى أو الشر أو يشجع أو حيرض على اجلرمية أو يؤدي إىل  نشر -51

 االضطرابات العامة .

 اخلطابات أو بالكلمات) تصوير أينشر الكراهية اليت تشجع أو تروج للقضاء على جمموعة معينة أو  -55

 والدين والعرق اجلنس أساس على جمموعة أو شخص مسعة يشوه أو حيقر أو يشني( اخل..  الصور أو

 هلا املنتتسبني أو اجملموعات هذه من أي وصف وخصوصًا ، اإلعاقة أو اجلنتسي والتوجه واجلنتسية

 .البذيئة اإلمياءات أو الصرحية اجلنتسية باإلشارات أو غليظة أو فظة لغة باستخدام

على يشمل ذلك ووسالمتهم للخطر أمن شأنها تعريض أمن الناس أو صحتهم اليت نشر معلومات  -52

 :التالي  ال احلصرسبيل املثال

/ قرصنة احلواسيب تعليمات حول كيفية صنع املتفجرات ، اإلنتاج غري املشروع للعقاقري ، (أ 

 تفكيك رموزها التسرية ، املنتجات املزيفة .. اخل .

 اندالع اضطرابات عنصرية .نشر معلومات كاذبة حول  (ب 

 هجمات إرهابية . وقوعترويج معلومات وتصرحيات عن احتمال  (ج 

 ترويج ونشر معلومات حول انتشار مرض قاتل أو معدي . (د 

 :يئةتساللغة الرابعًا: 

والشتائم وفاحش القول ، ذلك عبارات االزدراء والكلمات النابية  مبا يفيئة تساستخدام اللغة ال -57

 يئة اآلتي :تسوتتضمن اللغة ال
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 اجلارحة اللغة (أ 
 استخدام كلمات اإلساءة أو االستهزاء اليت تتسيئ لآلخرين .

 اإلشارات الغليظة (ب 
يف سياق جتديفية ولكن يتسمح باستخدام هذه الكلمات مينع استخدام أي كلمات تعترب بذيئة أو 

 يقصد من ورائها الغلظ يف القول .معناها املعتاد وليس حينما 

 :حمتوى األطفالخامتسًا: 

 توفري احملتوى املصمم حتديدًا لألطفال والذي من شأنه : -59

 تشجيع التقليد اخلطر وتشجيع العنف . ( أ

األذى بتسالمة وأمن األطفال مثل : املوت ، اجلرمية ، تشجيع حماكاة األفعال اليت ميكن أن تلحق  ( ب

 املخدرات ، استخدام األدوات املنزلية اخلطرية ، احلركات اجلتسدية اخلطرية .. اخل .

 :ذوو االحتياجات اخلاصةسادسًا: 

 اإلعاقة اجلتسدية أو العقلية أو احلتسية .لذوي نشر أي إساءة  -55

 أن ميكن ماذا كذلك، يكن مل إن(؟ 7الواردة يف املادة ) واالحكام : هل توافق على الشروط 2س

 هنا؟ يضاف

 الباب الثالث

 التسرية واخلصوصية      

 

على كل من متستضيف املوقع اإللكرتوني وصاحبه وموفر اخلدمة، إستخدام الوسائل الفعالة ( : 9املادة )

الشخصية ، وجيب أن تكون األنظمة حلماية سالمة وسرية معامالت املتستخدم واملعلومات األخرى لتحديد 

األمنية )مضادات الفريوسات ، مضادات الرسائل االقتحامية .. اخل( متوافقة مع املعايري  القياسية النظمة 

 احلماية ومتوائمة مع نوع املعلومات اليت يتم مجعها وحفظها وحتويلها لطرف ثالث .

 االتزام عليه وجيب االلكرتوني للموقع واألمن صوصيةاخل سياسة إعتماد املوقع صاحب على جيب( : 5املادة )

 .به املتبعة التسياسة صفحة اىل الصفحات مجيع من وصلة االلكرتوني باملوقع تتوفر ان وجيب .بها

على أصحاب املواقع اإللكرتونية اإلعالن مبواقعهم عن الغرض من مجع معلومات حتديد الشخصية ( : 6املادة )

 املعلومات اليت يتم مجعها .وكيفية استخدام 
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على صاحب املوقع اإللكرتوني ضمان حفظ املعلومات اليت مت مجعها بأمان وعدم اإلفصاح عنها ( : 3املادة )

ألي طرف ثالث ما مل تتم املوافقة على مشاركتها من قبل املتستخدم، وذلك كله دون اإلخالل بأي قوانني او 

 أن.أوامر قضائية  أخرى سارية يف هذا الش

على كل من متستضيف املوقع اإللكرتوني وصاحبه عدم استغالل أو جعل أي برنامج متاحًا يكون ( : 1املادة )

 من شأنه تدمري أو اتالف البيانات املوجودة جبهاز حاسوب املتستخدم  .

النفاذ على كل من متستضيف املوقع اإللكرتوني وصاحبه االمتناع عن استخدام أي برنامج ميكنه ( : 5املادة )

 .دون موافقته املتستخدم إىل اية تفاصيل جبهاز حاسوب 

اذا كان لديك اية  ( كافية لضمان امن وسرية املتستخدم؟5( اىل )9هل تعتقد ان املواد ) :7س

 مقرتحات او وسائل للحماية نرجو ابرازها.

 

 الباب الرابع

 محاية األطفال

 

الشخص الذي يتواصل أو يتعامل  إن كان يلزم لتحديد مامابإختاذ  صاحب املوقع االكرتونييلتزم ( : 51املادة )

 معه طفاًل أم ال .

إجراء معامالت الوسائل الفعالة اليت متكنه من جتنب  إستخدامعلى صاحب املوقع اإللكرتوني ( : 55املادة )

 مالية مع األطفال .

استخدام أو إفشاء معلومات حتديد الشخصية أو  مجععلى صاحب املوقع اإللكرتوني االمتناع عن ( : 52املادة )

رهم ، وجيب على صاحب املوقع اإللكرتوني عند ولألطفال دون احلصول على موافقة والديهم أو أولياء أم

وكافة  واملعلومات الشخصية اليت يتم مجعها طلب موافقة الوالدين أن حيدد بوضوح طبيعة التواصل املقرتح

 علومات .االستخدامات احملتملة هلذه امل

رتونية بشأن حمتويات الصفحة اإللك متستخدمنيجيب أن حيتوي املوقع اإللكرتوني على حتذير لل( : 57املادة )

 .إن مل تكن مناسبة لألطفال

 االنرتنت؟ على األطفال حلماية كافية  (57) ، (52) ، (55)، ( 51) املواد يف الشروط أن تعتقد هل: 9س

 هنا؟ يضاف أن ميكن ماذا كذلك، يكن مل إن

 

 

 



 

 
  7 :  الصفحة  6106يونيو   التاريخ:                          6.2اإلصدار:                      REG/TA/071المرجع:   

 
 

 الباب اخلامس

 اخلدمات

 

جيب أن تتقيد مجيع خدمات املواقع اإللكرتونية بأحكام قانون املعامالت اإللكرتونية )املرسوم ( : 59املادة )

 ( .65/2111التسلطاني رقم 

كن ؛ ومي تضمن أمن وخصوصية بيانات املتستخدمجيب تقديم اخلدمات املالية باستخدام أنظمة ( : 55املادة )

 .(HTTPS(و )TLS/SSLالتشفري ) تبروتوكوال احلصر على سبيل املثال الاستخدام 

ان يبني بصورة واضحة مراحل وآليات إبرام املعامالت املالية  االلكرتوني جيب على صاحب املوقع (:56املادة )

 كد اخلصائص االساسية للعقد املربم.ؤمع إرسال رسالة تأكيد الكرتونية ، ت

 

 التسادسالباب 

/الشبكات االجتماعيةخدمات الدردشة/ املدونات/ املنتديات  

 

الشبكات و املدوناتواملنتديات و جيب على املواقع اإللكرتونية اليت تقدم خدمات الدردشة( : 53املادة )

 اآلتي : مراعاة  االجتماعية

 فلرتة احملتويات إلكرتونيًا . (أ 

 .حجب املتصل غري املرغوب به متكني املتستخدم من (ب 

 على تضمينهم داخل الدليل . وااملتستخدمني الذين وافقحصر نتائج البحث لتشمل فقط  (ج 

 .القواعد واإلجراءاتي مواقع خارجية خمالفة ألحكام هذه ألصالت وأي  وضع جتنب (د 

 سرية وأمن املتستخدم . (ه 
 

 .من صحة املعلومات املنشورة يف منتدا ه او مدونته على صاحب املوقع اإللكرتوني التأكد( : 51املادة )

وهل تقرتح تشديد املتسؤولية على  ( ؟51تطبيق املادة )هناك صعوبة يف  : هل تعتقد ان 5س

  صاحب املوقع االلكرتوني ؟
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 الباب التسابع

 عامةإلتزامات 

 

اللتزامهم الناشئ عن النفاذ إىل املوقع على صاحب املوقع اإللكرتوني ضمان فهم املتستخدمني ( : 55املادة )

 .اإللكرتوني

مثل عنوان الربيد اإللكرتوني  اإلتصال اخلاصة بهتفاصيل  توفريعلى صاحب املوقع اإللكرتوني : ( 21املادة )

 .نهائيني ألية استفتسارات أو شكاوىورقم اهلاتف احمللي الذي ميكن استخدامه بواسطة املتستخدمني ال

القواعد ملواقع خارجية خمالفة ألحكام هذه  املوقع اإللكرتوني أية وصالتجيب أال يتستضيف ( : 25املادة )

 .واإلجراءات

أو مؤشرات خادعة أو مضللة خبصوص التسعر أو املبلغ أو القيمة جيب أال تتضمن املواد اإلعالنية ( : 22املادة )

 .الكمية

اإلشارة بوضوح إىل أية شروط وأسعار إضافية مثل ضريبة املبيعات عند وضع األسعار جيب ( : 27املادة )

 .ورسوم التتسليم والتعبئة وغريها

لعمله التجاري من على صاحب املوقع اإللكرتوني التأكد من احلصول على أية موافقات ضرورية ( : 29املادة )

 .اجلهات املختصة

أن ميتنع عن حماولة إخفاء هوية املالكني احلقيقيني أو حماولة على صاحب املوقع اإللكرتوني ( : 25املادة )

 آخر .  إلكرتونيًا يعتقدوا أنهم يزورون موقعًا تضليل املتستخدمني حبيث 

 

 الباب الثامن

 حجب النفاذ إىل املوقع اإللكرتوني

 

 احلاالت التالية :احلق يف حجب النفاذ إىل أي موقع إلكرتوني يف تفوضها للهيئة أو أي جهة ( : 26املادة )

 .القواعد واإلجراءاتألحكام هذه  خمالف املتعارض  هاو حمتوأ إذا كان املوقع اإللكرتوني -5

 القانونية املختصة .بناًء على أمر من التسلطات  -2

 وذلك إليه حجب النفاذتم يموقع الكرتوني  هلا بشأن أي تقدم  على اهليئة أن ترد على أي شكوى( : 23املادة )

 .عملأيام سبعة خالل 
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يتعني على صاحب املوقع اإللكرتوني أو املتستضيف أو موفر خدمة اإلنرتنت توفري أية معلومات ( : 21املادة )

 اهليئة. التسلطات القضائية أو من من أمر على وذلك بناًءمبتستخدميهم  ةتعلقامللتحديد الشخصية 

 

 الرجاء التوضيح. ، كذلك يكن مل (؟ إن21: هل توافق على الشروط الواردة يف املادة ) 6س

 

 

 


