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هيئــــــة تنظيـــــم االت�صـــــاالت
قــــرار
رقــــــم 2018/93
ب�إ�صـــدار الئحــة �أمـــن �شبكـــة االت�صـــاالت
ا�ستنادا �إلى قانون تنظيم االت�صاالت ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2002/30
و�إلى الالئحة التنفـيذية لقانون تنظيم االت�صاالت ال�صادرة بالقرار رقم ، 2008/144
و�إلى موافقة جمل�س �إدارة الهيئة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن �أمن �شبكة االت�صاالت  ،ب�أحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  3 :مـن ربيــع الثانـي 1440هـ
املوافــــق  11 :مـن دي�سمبـــــــــــر 2018م

حممد بن حمد الرحمي
رئي ـ ـ ـ ـ ــ�س جمل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س �إدارة
هيئـ ـ ــة تنظي ـ ــم االت�ص ـ ــاالت
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الئحـــة �أمـــن �شبكـــة االت�صـــاالت
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها املعنى ذاته املن�صو�ص
عليه فـي قانون تنظيم االت�صاالت  ،والئحته التنفـيذية  ،ويكون للكلمات والعبارات الآتية
املعنى املبني قرين كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1ال�شبكــة :
�شبكة ات�صاالت املرخ�ص له .
 - 2احلادث الأمني :
�أي خرق �أمني � ،أو فقدان �سالمة ال�شبكة �أو �أمنها .
 - 3االخرتاق :
الو�صول غري ال�شرعي �إلى بيانات ح�سا�سة عن طريق التحايل على نظام احلماية .
 - 4اتفاقية اخلدمة املدارة :
التعاقد مع الغري لت�شغيل �أو �صيانة �أو �إدارة �شبكة االت�صاالت التي ميتلكها املرخ�ص له .
 - 5مقدم اخلدمة املدارة :
اجلهة املتعاقد معها لت�شغيل �أو �صيانة �أو �إدارة �شبكة االت�صاالت اخلا�صة باملرخ�ص له .
 - 6الدعم الفني من امل�ستوى الثالث :
الدعم الذي يتطلب تدخل املتخ�ص�صني من موفري املعدات � ،أو الأنظمة .
املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذه الالئحة على جميع مكونات ال�شبكة  ،مبا فـي ذلك ال�شبكة الأ�سا�سية ،
و�شبكــة الو�صــول  ،و�سيا�ســة �إدارة كلمات امل ــرور  ،واملقا�س ــم  ،والتحديثـ ــات  ،ونظ ــام �أ�سم ــاء
النطاقات ( ، )DNSواملباين .
كما ت�سري على جميع الأجهزة واملرافق املو�صلة بال�شبكة  ،مبا فـي ذلك �شبكات تطوير
املحتوى ( ، )CDNو�أنظمة التخزين (الدائم وامل�ؤقت)  ،و�أنظمة توزيع املحتوى .
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املــادة ( ) 3
يلتزم املرخ�ص له بالآتي :
1 -1تطبيق التدابري الفنية والتنظيمية الالزمة لإدارة املخاطر الأمنية املرتبطة
ب�شبكات وخدمات االت�صاالت الواردة فـي املعيار القيا�سي ()ISO 22301
ال�ستمرارية الأعمال  ،واملعايري القيا�سية ال�صادرة من االحتاد الدويل لالت�صاالت
عرب جمموعة �سل�سلة املعايري . )ITU-T X series standards ( X
�2 -2إجراء تدريب منتظم للعاملني لديه ب�إدارة �أمن ال�شبكات  ،وعقد جل�سات توعوية
عامة لباقي العاملني مرة واحدة فـي ال�سنة على الأقل .
3 -3تطبي ـ ــق التدابي ــر الفني ــة الالزم ــة حلماي ــة ال�شبك ـ ــة مـ ــن �أي خماط ـ ـ ــر حمتملـ ــة
عن طريق ال�شبكات الداخلية للم�شرتكني .
4 -4تطبيق التدابري الفنية الالزمة ملنع حماوالت الك�شف عن نقاط ال�ضعف املوجودة
فـي ال�شبكة .
�5 -5إجــراء عملي ــات تدقيق �أمني داخلية ب�صفة دورية لتحدي ــد التهدي ــدات  ،ونق ــاط
ال�ضعف على م�ستوى ال�شبكة ونظام الت�شغيل  ،وم�ستوى التطبيقات و�إجراءات
وعمليات امل�شغلني  ،وذلك للت�أكد من م�ستوى �أمن ال�شبكة  ،و�ضمان عدم حدوث
�أي اخرتاق � ،أو ولوج �شخ�ص غري م�صرح له �إليها  ،و�إجراء عملية تدقيق �أمني
خارجية ب�إ�شراك طرف ثالث م�ستقل من ذوي اخلربة مرة واحدة فـي ال�سنة
على الأقل  ،وذلك بعد موافقة الهيئة  ،على �أن يقوم املرخ�ص له بتزويد الهيئة
مبواعيد هذه العمليات  ،ونتائجها خالل املدة التي حتددها الهيئة .
�6 -6إجراء تقييم دوري لبيان م�ستوى �أمن املباين وعنا�صر ال�شبكة اخلارجية واملحطات
والأبراج وم�ستوى التطبيقات  ،واخلوادم  ،وبرجميات الأنظمة  ،وذلك لتحديد
التهديدات ونقاط ال�ضعف املحتملة  ،واتخاذ ما يلزم من �إجراءات �إذا تبني وجود
�أي خلل � ،أو تهديد حمتمل فـي م�ستوى الأمن .
7 -7الت�أكد من قيام موفر املعدات �أو الأنظمة ب�ضمان توفـري وتثبيت الإ�صالحات
املتعلقة ب�أمن و�سالمة ال�شبكة فـي وقت منا�سب  ،وبطريقة فعالة .
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�8 -8إعداد �سجل يقيد فـيه املخاطر التي تتعر�ض لها ال�شبكة واخلدمات املقدمة ،
والأحداث التي تقع داخل مباين ومواقع املرخ�ص له  ،على �أن يتم موافاة الهيئة
بتقرير مف�صـل عمــا تــم قيده فـي هذا ال�سجل مرة واحدة فـي ال�سنة على الأقل ،
�أو عند طلبها .
9 -9االحتفاظ بت�سجيالت الدوائر التلفزيونية املغلقة ( ، )CCTVو�سجل الدخول
واخلروج من املباين  ،و�سجل نظام ك�شف الت�سلل ( ، )IDSعلى �أن يلتزم املرخ�ص
له بحفظ الت�سجيالت وهذه ال�سجالت طبقا لو�سائل �آمنة ومنا�سبة مل ــدة �سنــة
واحدة على الأقل .
�10 10إخطار الهيئة ب�أي حادث �أمني ي�ؤثر على �سالمة ال�شبكة خالل (� )24أربع وع�شرين
�ساعة من تاريخ العلم بحدوثه  ،و�إعداد تقرير تف�صيلي عنه  ،ورفعه �إلى الهيئة
خالل ( )15اخلم�سة ع�شر يوما الآتية لتاريخ العلم  ،على �أن ي�شتمل هذا التقرير
على الإجراءات التي مت اتباعها لإدارته  ،والإجراءات الت�صحيحية والوقائية التي
مت اتخاذهــا ب�ش�أنــه  ،ويكون للهيئة  -متــى ر�أت �ضــرورة ل ــذلك � -إعــالم اجلمهــور
عن احلادث الأمني الذي وقع .
�11 11إخطار الهيئة فور وقوع �أي اخرتاق ذي ت�أثري كبري على ت�شغيل �شبكات وخدمات
املرخ�ص له �أو حماولة اخرتاق ميكن �أن يكون لها الت�أثري نف�سه �إذا جنحت  ،ويكون
للهيئة فـي هذه احلالة احلق فـي �إعالم اجلمهور بحدوث االخرتاق � ،أو طلب ذلك
من املرخ�ص له مبا يحقق امل�صلحة العامة  .وفـي جميع الأحوال يلتزم املرخ�ص له
ب�إخطار الهيئة ب�أي حوادث قد ينتج عنها تعطيل � ،أو انقطاع اخلدمات .
�12 12إبقاء �أنظمة �إدارة وت�شغيل ال�شبكة داخل ال�سلطنة .
13 13حظر الو�صول عن بعد �إلى ال�شبكة �إال من قبل العاملني بالدعم الفني من امل�ستوى
الثالث  ،وذلك فـي حالة ال�ضرورة  ،ولفرتة حمدودة  ،وبعد احل�صول على موافقة
املرخ�ص له .
�14 14ضم ــان ع ــدم قيام مقــدم اخلدمــة املــدارة واملتعاقدي ــن معــه مــن الباط ــن بت�شغي ــل
�أو �إدارة �أو �صيانة �أو الو�صول �إلى نظم و�أجهزة حتقيق متطلبات الأمن الوطني ،
�أو اال�ضطالع ب�أي �أن�شطة من خاللها .
15 15تطبيق التدابري الفنية الالزمة حلماية �شبكات وخدمات االت�صاالت �ضد احلوادث
الأمنية .
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16 16تطبيق التدابري الفنية الالزمة حلماية �أجهزة وخوادم ال�شبكة .
17 17تطبي ــق التدابري الفنية الالزمــة حلمايــة املواقع واملبانــي التابــعة ل ــه  ،وح�صــر
الدخول �إليها للم�صرح لهم فقط .
18 18تطبيق التدابري الفنية الالزمة حلماية بيانات امل�شرتك �ضد ال�سرقة � ،أو الفقدان .
19 19تطبيق التدابري الفنية الالزمة حلماية كابينة الكوابل اخلارجية  ،وكابينة توزيع
الألياف الب�صرية ( ، )FDHونقطة التوزيع (. )DP
20 20تطبيق التدابري الفنية الالزمة حلماية مواقع الأبراج  ،واملحطات .
21 21تزويد الهيئة بالبيانات  ،واملعلومات متى طلبت ذلك .
املــادة ( ) 4
يجب على املرخ�ص له عند �إبرام اتفاقية اخلدمة املدارة مراعاة الآتي :
�1 -1ضمان بقاء �أمن ال�شبكة واخلدمات واملباين �ضمن امل�س�ؤولية الكاملة للمرخ�ص له .
2 -2تقييم املخاطر واالمتثال لتدابري التخفـيف من املخاطر ب�شكل وا�ضح من قبل
املرخ�ص له .
3 -3تقييم قدرة مقدم اخلدمة املدارة من قبل املرخ�ص له عرب عملية ممنهجة .
�4 -4إدارة متطلبات �أمن ال�شبكة واخلدمات واملباين ب�شكل م�ستمر  ،وعلى املرخ�ص له
احل�صول على �ضمانات من مقدم اخلدمة املدارة ب�أن هذه املتطلبات قد ا�ستوفـيت .
�5 -5إدارة �أمن ال�شبكة واخلدمات واملباين بعناية فـي �أثناء تغيري مقدم اخلدمة املدارة ،
�أو �إنهاء العقد معه .
6 -6ت�ضمني اتفاقية اخلدمة املدارة الآتي :
�أ  -متطلبات �أمن ال�شبكة واخلدمات واملباين .
ب  	-املتطلبات الأمنية املتعلقة مبوظفـي مقدم اخلدمة املدارة .
ج 	-متطلبــات �إدارة عملي ــة الو�صــول �إلــى �أنظم ــة االت�صاالت وتقنيــة املعلوم ــات
وال�صالحيات املمنوحة مل�ستخدمي هذه الأنظمة .
د  	-املتطلبات الأمنية املتعلقة باخلدمات واملنتفعني والبيانات والنظم .
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املــادة ( ) 5
تتمتع التقارير والبيانات واملعلومات املقدمة من املرخ�ص له تطبيقا لأحكام هذه الالئحة
بال�سرية التامة  ،وال يجوز االطالع عليها من قبل الغري �إال �إذا ارت�أت الهيئة �إتاحتها لطرف
ثالث مبا يخدم امل�صلحة العامة .
املــادة ( ) 6
يجوز للهيئة  ،فـي �أي وقت � ،سواء بنف�سها �أو عن طريق ال�شركات املتخ�ص�صة فـي هذا ال�ش�أن ،
�إجــراء عملي ــات تدقيق �أمني ــة دورية  ،بالإ�ضاف ــة �إلى عملي ــات التدقيق الأمني ف ـ ــي حال ــة
حدوث �أي حادث �أمني  ،وذلك كله على نفقة املرخ�ص له .
وفـي جميع الأحوال يلتزم املرخ�ص له بتنفـيذ التوجيهات التي ت�صدرها الهيئة فـي هذا
ال�ش�أن .
املــادة ( ) 7
مع عدم الإخالل بالعقوبات املقررة قانونا  ،تفر�ض غرامة �إدارية على كل من يخالف
�أحكام هذه الالئحة ح�سب اجلدول الآتي  ،وت�ضاعف الغرامة فـي حالة التكرار :
م
1

املخالفــــــة
خمالفة البندين (� 1أو  )15من املــادة ()3
خمالفة البنود (� 3أو � 4أو � 5أو � 6أو � 7أو � 8أو 9
�أو � 11أو  )14من املــادة ()3
خمالفة البنود ( � 2أو� 10أو � 12أو )19
من املــادة (� ، )3أو خمالفة املــادة (� )4أو املــادة ()5
خمالفة البندين (� 16أو  )20من املــادة ()3

5

خمالفة البند ( )17من املــادة ()3

2
3
4

6
7

خمالفة البند (� )18أو البند ()13
�أو البند ( )21من املــادة ()3
خمالفة املــادة ()6

الغرامة بالريال العماين
( )200000مائتا �ألف
( )30000ثالثون �ألفا
( )10000ع�شرة �آالف
( )20000ع�شرون �ألفا
( )10000ع�شرة �آالف � +ضعف
التكاليف الالزمة لإ�صالح ال�ضرر
( )100000مائة �ألف
( )150000مائة وخم�سون �ألفا

