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قـــرار

رقـــم 2022/93

باإ�شدار لئحة تنظيم تقدمي خدمات اإنرتنت الأ�شياء 

ا�ستنــادا اإلى قانـون تنظيم االت�ساالت ال�سادر باملر�ســوم ال�سلطـــانــي رقم 2002/30،

واإلى الالئحة التنفـيذية لقانون تنظيم االت�ساالت ال�سادرة بالقرار رقم 2008/144، 

واإلى القرار رقم 2012/116 باإعفاء بع�ص خدمات االت�ساالت من اأحكام الرتاخي�ص املن�سو�ص 
عليها فـي قانون تنظيم االت�ساالت،

واإلى الئحة تقدمي خدمة اأنظمة التتبع وحتديد املوقع اجلغرافـي ال�سادرة بالقرار رقم 2022/8٩،

واإلى موافقة وزارة املالية،

واإلى مـوافقــة جمل�ص اإدارة هيئة تنظيم االت�ساالت،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.
تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

يعمل باأحكام الئحة تنظيم تقدمي خدمات اإنرتنت االأ�سياء، املرفقة.

املــادة الثانيــــة 

يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة، اأو يتعار�ص مع اأحكامها.

املــادة الثالثــــة 

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

�شـدر فـي : 22 من �شــــــــوال 1443هـ
املـوافــــق : 23 من مــــــــايـــو 2022م

نا�شـــــر بن خميــــــ�س اجل�شمـــــــــي 
رئي�ص جمل�ص اإدارة هيئة تنظيم االت�ساالت
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لئحة تنظيم تقدمي خدمات اإنرتنت الأ�شياء

الف�شــل الأول

تعريفــات واأحكــام عامــة

املــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات االآتية املعنى املبني قرين كل منها، 
ما مل يقت�ص �سياق الن�ص معنى اآخر:

الهيئــــة: 
هيئة تنظيم االت�ساالت. 

اأجهزة اإنرتنت الأ�شياء: 
اأجهزة بقدرات ات�ساالت اإلزامية واختيارية ال�ست�سعار البيانات وتفعيلها ونقلها وتخزينها 

ومعاجلتها. 

املنظومــة: 
منظومة اإنرتنت االأ�سياء التي تقوم بت�سغيل واإدارة ومراقبة اأجهزة اإنرتنت االأ�سياء، وميكن 
من خاللها اإر�سال وا�ستقبال وتبادل وحتليل وتخزين ومعاجلة البيانات، وذلك عرب اأجهزة 

ومعدات وبرجميات وتطبيقات معدة لذلك الغر�ص.

اخلدمــة: 
خدمة اإنرتنت االأ�سياء املقدمة عرب املنظومة. 

بوابة اإنرتنت الأ�شياء: 
وحدة فـي املنظومة تربط اأجهزة اإنرتنت االأ�سياء ب�سبكات االت�ساالت املرخ�سة فـي �سلطنة 
عمان، الإجراء الرتجمة الالزمة بني الربوتوكوالت امل�ستخدمة فـي �سبكات االت�سال وتلك 

امل�ستخدمة من قبل اأجهزة اإنرتنت االأ�سياء.

الت�شريـــح:
موافقة �سادرة من الهيئة بتقدمي خدمات اإنرتنت االأ�سياء.

امل�شــرح لــه:
كل �سخ�ص طبيعي اأو اعتباري حا�سل على الت�سريح.
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املــادة ) 2 (

ومالك  االأ�سياء،  اإنرتنت  خدمات  بتقدمي  لهم  امل�سرح  على  الالئحة  هذه  اأحكام  ت�سري 
املباين واملجمعات ال�سكنية اأو التجارية اخلا�سة الراغبني فـي اإن�ساء وت�سغيل املنظومة.

املــادة ) 3 (

يلتزم كل من يقوم باإن�ساء وت�سغيل املنظومة داخل املباين واملجمعات ال�سكنية اأو التجارية 
اخلا�سة الأغرا�ص غري جتارية، باالآتي:

1 - ا�ستيفاء املتطلبات اخلا�سة باأمن وحماية وخ�سو�سية البيانات املن�سو�ص عليها 
فـي املادة )13( من هذه الالئحة.

2 - اأن تكون االأجهزة امل�ستخدمة فـي تقدمي اخلدمة معتمدة من قبل الهيئة. 

3 - اأن يتم اإن�ساء املنظومة، وت�سغيلها من قبل مالكي هذه املباين واملجمعات ال�سكنية 
اأو التجارية اخلا�سة.

الف�شــل الثانــي

الت�شريــــح

املــادة ) 4 (

ال يجوز تقدمي اخلدمة الأغرا�ص جتارية اإال بعد احل�سول على ت�سريح بذلك من الهيئة.

املــادة ) ٥ (

يحظر التنازل عن الت�سريح اأو بيعه اأو تاأجريه اأو متكني االآخرين من ا�ستخدامه.

املــادة ) ٦ (

يقدم طلب احل�سول على الت�سريح اإلى الهيئة، وفقا للنموذج املعد لذلك مرفقا به اإي�سال 
�سداد ر�سم درا�سة الطلب املن�سو�ص عليه فـي املادة )12( من هذه الالئحة.

املــادة ) ٧ (

تقـــوم الدائــرة املخت�سة فـي الهيئة بدرا�سة طلب احل�سول على الت�سريح، والبت فـيه خالل 
املطلوبة، ويعترب م�سي  امل�ستندات  كافة  تاريخ تقدميه م�ستوفـيا  )30( ثالثني يوما من 

هذه املدة بدون رد من الهيئة رف�سا للطلب.
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الهيئة  رئي�ص  اإلى  كتابي  طلب  مبوجب  الرف�ص  قرار  من  التظلم  الطلب  ملقدم  ويجوز 
الرف�ص  بقرار  اإخطاره  تاريخ  يوما من  �ستني  التظلـــم خــالل )60(  اأ�سبـــاب  بــه  مو�سحـــا 
اأو فوات املوعد املن�سو�ص عليه فـي الفقرة االأولى من هذه املادة دون رد، ويجب البت فـي 
التظلم خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ تقدميه، ويعترب م�سي تلك املدة دون البت فـيه 

مبثابة رف�ص للتظلم.
ويعترب الطلب ملغى اإذا م�ست )30( ثالثون يوما دون اأن يوفر مقدم الطلب اأيا من املعلومات 

اأو امل�ستندات التي طلبتها الهيئة.
املــادة ) ٨ (

ت�سدر الدائرة املخت�سة فـي الهيئة موافقة مبدئية �سالحيتها )12( اثنا ع�سر �سهرا فـي حال 
باإن�ساء  املدة  هذه  خالل  الطلب  مقدم  ويقوم  املطلوبة،  امل�ستندات  كافة  الطلب  ا�ستيفاء 
اإخطار  الطلب  مقدم  على  ويجب  البيانات،  بحفظ  اخلا�سة  اخلوادم  وجتهيز  املنظومة 

الهيئة عند االنتهاء من اإن�ساء املنظومة.
املــادة ) 9 (

يجب على الدائرة املخت�سة فـي الهيئة، بعد ت�سلم اإخطار مقدم الطلب باالنتهاء من اإن�ساء 
املنظومة امل�سار اإليه فـي املادة )8( من هذه الالئحة، معاينة املنظومة واإ�سعار مقدم الطلب 
للدائرة  ويجوز  الالئحة،  هذه  من   )12( املادة  فـي  عليه  املن�سو�ص  املعاينة  ر�سم  ب�سداد 

املخت�سة فـي الهيئة بح�سب تقديرها تنفـيذ املعاينة عن بعد.

املــادة ) 10 (

تقوم الهيئة - فـي حال املوافقة على املنظومة - باإ�سعار مقدم الطلب ب�سداد ر�سم اإ�سدار 
الت�سريح املن�سو�ص عليه فـي املادة )12( من هذه الالئحة، خالل )30( ثالثني يوما من 

تاريخ املوافقة.
املــادة ) 11 (

تكــون مــدة الت�سريــح )3( ثالث �سنوات، يجدد تلقائيا ما مل يطلب امل�سرح له وقفه اأو اإلغاءه، 
قبل تاريخ انتهائه.

ويجوز للهيئة اأن متنح مهلة )1( �سهر واحد من تاريخ جتديد الت�سريـح ل�سداد الر�سوم 
املقررة لذلك، وفـي حال عدم ال�سداد فاإنه يتم حت�سيل غرامة قدرها )6٪( �ستة باملائة من قيمة 

الر�سم املقرر عن كل �سهر تاأخري حتى )3( ثالثة اأ�سهر. 
يعترب  ال�سابقة  الفقرة  فـي  املحددة  املدة  خالل  والغرامات  الر�سوم  �سداد  عدم  حال  وفـي 

الت�سريـح ملغى.
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املــادة ) 12 (

حتدد ر�سوم احل�سول على الت�سريح على النحو االآتي:

قيمة الر�شم بالريال العمايناخلدمــــةم

80درا�سة طلب احل�سول على الت�سريح1

100ر�سم املعاينة2

ر�سم اإ�سدار الت�سريح اأو جتديده3

)1000( - 1
2 - )350( بالن�سـبة للموؤ�س�ســـات امل�سجلة 
املوؤ�س�ســـــات  تنميــــــة  هيئـــــة  لــــدى 

ال�سغيــــرة واملتو�سطــــة 

الف�شـــل الثالــث

التزامــات وحقوق امل�شرح له

املــادة ) 13 (

يجب على امل�سرح له بتقدمي اخلدمة االلتزام باالآتي:
للعمالء  الهاتفـي  الدعم  ومراكز   )SMS( الق�سرية  الر�سائل  خدمات  تكون  اأن   -  1

واملعدات واالأجهزة امل�ستخدمة فـي حفظ بيانات املنتفعني داخل �سلطنة عمان.
2 - عدم نقل اأي بيانات تتعلق باملنظومة اإلى خارج �سلطنة عمان.

3 - اأن يكون موقع بوابة اإنرتنت االأ�سياء وجميع مكونات املنظومة داخل �سلطنة عمان.
4 - احلفاظ على �سرية بيانات املنتفعني، واالحتفاظ بها ملدة )6( �ستة اأ�سهر على االأقل، 

مع اإتاحة االطالع عليها للجهات املخت�سة عند الطلب.
5 - اإ�سعار الهيئة مبا�سرة قبل تغيري موقع اأي من عنا�سر املنظومة، وتوفـري اأي معلومات 

تطلبها الهيئة.
6 - االحتفاظ بجميع البيانات واملخططات الفنية لالأنظمة امل�ستخدمة فـي تقدمي 
اخلدمة  وبيانات  واالأفراد،  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  من  املنتفعني  و�سجل  اخلدمة، 

املقدمة لكل منهم، وتقدميها للهيئة اأو للجهات املخت�سة فـي حال الطلب.



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٣(

7 - اتخاذ التدابري الالزمة ل�سمان �سالمة م�سغلي وم�ستخدمي املنظومة على مدار 
ال�ساعة.

8 - اتخاذ التدابري الالزمة ل�سمان اإ�سالح االأعطال )ال�سيانة( التي يكون من �ساأنها 
تقدمي  فـي  امل�ستخدمة  االت�ساالت  واأجهزة  نظم  كفاءة  اأو  �سالمة  على  التاأثري 

اخلدمة على الفور.

تقديــم  فـــي  امل�ستخدمة  لالأجهزة  الهيئة  من  النوعية  املوافقات  على  احل�سول   -  ٩
اخلدمة.

 ،)SIM Cards( االت�سال  ك�سرائح  عمان  �سلطنة  داخل  مــن  مـــوارد  ا�ستخــــدام   -  10
وعناوين بروتوكول االإنرتنت واأ�سماء النطاقات.

املــادة ) 14 (

يجــــوز للم�ســرح له تقديــم خدمة التتبع وحتديد املوقع اجلغرافـي دون احلاجة اإلى احل�سول 

على ت�سريح بذلك، �سريطة اإخطار الهيئة قبل تقدميه لتلك اخلدمة والتزامه باأحكام الئحة 

تقدمي خدمة اأنظمة التتبع وحتديد املوقع اجلغرافـي امل�سار اإليها.

الف�شـــل الرابــع

اجلـــزاءات

املــادة ) 1٥ (

اأو كلها  اأحد اجلزاءات االآتية  اأن تتخذ  اأحكام هذه الالئحة،  يجــوز للهيئــة فـــي حالة خمالفة 

بح�سب ما يتنا�سب وحجم املخالفة:

خمالفة،  كل  عن  عماين  ريال  األف   )1000( تتجاوز  ال  مالية  غرامة  حت�سيل   -  1
وت�ساعف فـي حالة التكرار.

2 - وقــف الت�سريـــح ملدة ال تزيــد على )3( ثالثة اأ�سهر واتخاذ كافة االإجراءات ملنع 
تقدمي اخلدمة.

3 - اإلغاء الت�سريح.


