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اجلريدة الر�سمية العدد )950(

قـــرار

 رقم 2011/118

ب�صاأن �صروط واإجراءات منح ت�صريح تقدمي خدمة النفاذ 

اإىل �صبكة املعلومات العاملية ) الإنرتنت ( فـي الأماكن العامة

ا�ستنادا اإىل قانـون تنـظيـــم االتــ�سـاالت الــ�ســادر باملـر�سوم ال�سلــــطــاين رقم 2002/30 ،

واإىل الالئحة التنفيذية لقانون تنظـيم االت�ساالت ال�ســادرة بالقرار رقم 2008/144 ، 

واإىل القرار رقم 2011/11 باإ�سدار قواعد تنظيم تقدمي خدمة النفاذ اإىل �سبكة املعلومات 

العاملية ) االإنرتنت ( فـي االأماكن العامة ، 

واإىل قرار الهيئة رقم 2011/22 بتاريخ 2011/6/11م ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى

يعمل فـي �ســاأن منح ت�سريح تقدمي خدمة النفاذ اإىل �سبكة املعلومات العاملية ) االإنرتنت ( 

فـي االأماكن العامة بال�سروط واالإجراءات املرفقة .

املــادة الثانيــــة 

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�صـدر فـي : 26 من ذي القعدة 1432هـ 

الموافــق : 24 من اأكتوبـــــــــر 2011م

د/مـحــمــــد بـــــن حــمــــــد الــرمـحــــي

 رئي�س جمل�س اإدارة هيئة تنظيم االت�ساالت
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�صروط واإجراءات منح ت�صريح تقدمي خدمة النفاذ 

اإىل  �صبكة املعلومات العاملية ) الإنرتنت (  فـي الأماكن العامة

املـــادة ) 1 ( 

العاملية  املعلومات  �سبكة  اإىل  النفاذ  خدمـة  تقديـــم  ت�سريــــح  على  احل�ســــول  طلب  يقــــدم 

) االإنرتنت ( فـي االأماكن العامة وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�س ، مرفقا به امل�ستندات 

االآتية :

1 - ن�سخة من البطاقة ال�سخ�سية �سارية املفعول .

2 - ن�سخة من �سهادة ال�سجل التجاري �سارية املفعول .

3 - ن�سخة من �سهادة االنت�ساب لغرفة جتارة و�سناعة عمان �سارية املفعول .     

4 - ن�سخة من اأوراق احلا�سب االآيل ال�سادرة من وزارة التجارة وال�سناعة . 

5 - اأ�سماء املخولني بالتوقيع مع مناذج التوقيع . 

6 - اأ�سماء املخولني باإدارة موقع تقدمي اخلدمة اأو االإ�سراف عليه .

7- ن�سخة من م�ستند تاأ�سي�س ال�سركة اأو املوؤ�س�سة ، واإذا كان مقدم الطلب جهة حكومية 

م�ستند  من  �سورة  بتقدمي  فيكتفى   ، ذلك  �سابه  ما  اأو  ناديا  اأو  اأهلية  جمعية  اأو 

التاأ�سي�س ) مر�سوم �سلطاين اأو قرار وزاري اأو غريها ( .

8 - تعهــد كتابــي بتاأ�سي�س �سركة اأو موؤ�س�سة وفقا للقوانني العمانية فـي حالة املوافقة 

على طلبه ، اأو باإ�سافة الن�ساط فـي ال�سجل التجاري اإذا كان له �سركة اأو موؤ�س�سة 

قائمة .

9 - اإي�سال �سداد ر�سـم منوذج طلب الت�سـريح وقدره )30( ثالثون رياال عمانيا .

10 - اإي�ســال �سداد ر�ســم معاينــة املوقــع وقــدره )80 ( ثمانـون ريــاال عمانيــا ، ي�سرتد فـي 

حالة رف�س الطلب قبل القيام باملعاينة .

11 - اإي�سال اإيداع �سمان مايل قدره )100( مائة ريال عماين ، ي�سرتد فـي حالة رف�س 

الطلب .

12 - اإي�سال �سداد ر�سم اإ�سدار الت�سريح قدره )50( خم�سون رياال عمانيا ، ي�سرتد فـي 

حالة رف�س الطلب .

13- ن�سخة من �سند ملكية املوقع اأو عقد االإيجار .
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املـــادة ) 2 (

ي�سرتط فـي موقع تقدمي اخلدمة اأن تكون له واجهة زجاجية متكن من م�ساهدة العاملني 

وامل�ستخدمني ، وعلى طريق رئي�سي اأو فرعي .

املـــادة ) 3 (

تقوم الهيئة بدرا�سة الطلب والبت فيه خالل )20( ع�سرين يوم عمل من تاريخ تقدميه ، 

وذلك على النحو االآتي :

 اأ - فـي حالة ا�ستيفاء مقـــدم الطلــب امل�ستنــــدات واالإجــــراءات املطلوبــــة ، تقــوم الهيئـــة 

باإخطاره باملوافقة النهائية . 

ب - فـي حالة عدم ا�ستيفـــاء مقـــدم الطلــب بع�س امل�ستــندات املطلوبـــة ، للهيئــة منحـــه 

وجتهيز  واالإجراءات  امل�ستندات  باقي  با�ستكمال  يقوم  اأن  على   ، مبدئية  موافقة 

موقع تقدمي اخلدمة خالل )6( �ستة اأ�سهر من تاريخ اإبالغه باملوافقة املبدئية ، 

واإال اعترب الطلب الغيا .

ج - فـي حالــــة ا�ستيفـــاء مقــدم الطلــب ال�ســـروط واالإجــراءات املطلوبـــة خـــالل امليعــــاد 

املن�سو�س عليه فـي البند )ب( ، تقوم الهيئة مبعاينة موقع تقدمي اخلدمة خالل 

الهيئة  تلتزم  االأحوال  جميع  وفـي   ، اال�ستيفاء  تاريخ  من  عمل  اأيام  ع�سرة   )10(

مقدم  ا�ستيفاء  تاريخ  من  عمل  يوم  ع�سر  خم�سة   )15( خالل  الطلب  فـي  بالبت 

الطلب جميع امل�ستندات .

املـــادة ) 4 (

ال يجوز اإ�سدار الت�سريح ، اإذا كان قد �سدر ملقدم الطلب ت�سريح �سابق لتقدمي ذات اخلدمة 

مت اإلغاوؤه ، ما مل مي�س على هذا االإلغاء �سنة واحدة .

املـــادة ) 5 (

اأن يقدم طلب  ، على  للتجديد ملدد مماثلة  قابلة  �سنوات  الت�سريح )3( ثالث  تكون مدة 

التجديد قبل �سهر على االأقل من تاريخ انتهاء الت�سريح ، و�سداد ر�سم جتديد قدره )10( 

ع�سرة رياالت عمانية . 
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وفـي حالة تاأخر امل�سرح له فـي جتديد الت�سريح مدة تتجاوز )60( �ستني يوما من تاريخ 

انتهاء مدة الت�سريح تفر�س عليه غرامة قدرها )10%( من ر�سم التجديد عن كل �سهر 

تاأخري ، ويعترب اجلزء من ال�سهر �سهرا كامال ، فاإذا ا�ستمر التاأخري ملدة تتجاوز )6( �ستة 

اأ�سهر يلغى الت�سريح .

املـــادة ) 6 (

يحق للم�ســرح له ا�سرتداد مبلــغ ال�سمـــان املن�سو�س عليه فـي البند )11( من املادة )1( فـي 

حالة اإلغاء الت�سريح اأو انتهاء مدته ، واليحق له اال�سرتداد اإذا كان اإلغاء الت�سريح ب�سبب 

خمالفة قانون تنظيم االت�ساالت والئحته التنفيذية اأو اأية  قرارات منفذة لهما .

املـــادة ) 7 (

، و�سداد  اأخذ موافقة الهيئة  اإال بعد  يحظر على امل�سرح له تغيري موقع تقدمي اخلدمة 

ر�سم معاينة املوقع املن�سو�س عليه فـي البند )10( من املادة )1( .

املـــادة ) 8 (

اأو اإغالقه باإخطار الهيئة  يلتزم امل�سرح له فـي حالة تغيري ملكية موقع تقدمي اخلدمة 

كتابيا ، وذلك خالل مدة ال تتجاوز )30( ثالثني يوما من تاريخ التغيري اأو االإغالق .

املـــادة ) 9 (

تطبق هذه ال�سروط واالإجراءات على كل طلب يتقدم به امل�سرح له للح�سول على ت�سريح 

تقدمي خدمة النفاذ اإىل �سبكة املعلومات العاملية ) االإنرتنت ( فـي االأماكن العامة لتقدمي 

اخلدمة فـي اأي فرع تابع له .


