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 هيئة تنظيم الت�شالت
 قرار رقم )12( ل�شنة

باإ�شدار الالئحة التنظيمية ب�شاأن ال�شالمة على النترنت

رئي�س جمل�س اإدارة هيئة تنظيم الت�شالت:
وعلى   ،2002 ل�شنة   )48( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  الت�شالت  قانون  على  الطالع  بعد 

الأخ�س املواد )3( ، )35( و)78( منه،
وعلى الالئحة التنظيمية ب�شاأن اإلزام امل�شغلني املرخ�س لهم بتطبيق النفاذ القانوين، ال�شادرة  

بالقرار رقم )9( ل�شنة 2009، 
وبعد الت�شاور مع الأطراف ذوي امل�شلحة،

وبناًء على عر�س املدير العام لهيئة تنظيم الت�شالت،
 وبعد موافقة جمل�س اإدارة هيئة تنظيم الت�شالت، 

قرر الآتي:
املادة الأولى

ُيعمل باأحكام الالئحة التنظيمية ب�شاأن ال�شالمة على النرتنت ، املرافقة لهذا القرار. 

املادة الثانية
ُين�شر هذا القرار والالئحة املرافقة له يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل بهما اعتبارًا من اليوم التايل 

لتاريخ الن�شر. 

رئي�ش جمل�ش اإدارة هيئة تنظيم الت�شالت
                                                    د.محمد اأحمد العامر

�شدر بتاريخ: 28 �شوال 1437هـ
املـــوافـــق:  2 اأغ�شط�س  2016م                  
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الالئحة التنظيمية ب�شاأن ال�شالمة على النرتنت

مادة )1(
التعريفات

يف تطبيق اأحكام هذه الالئحة، يكون للكلمات وامل�شطلحات التالية املعاين املبينة قرين كل منها، 
امل�شتخدمة يف هذه  وامل�شطلحات  الكلمات  لبقية  يكون  الن�س خالف ذلك، كما  �شياق  يقت�س  ما مل 
الالئحة ذات املعاين الواردة يف املادة )1( من  قانون الت�شالت ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( 

ل�شنة 2002:
الهيئة: هيئة تنظيم الت�شالت.

اجلهة العامة املعنية: اجلهة العامة امل�شئولة عن تقييم محتوى املواقع اللكرتونية.
اأو نقل املعلومات  التفاعل مع �شبكة النرتنت  اإلى النرتنت: اخلدمات التي تت�شمن  خدمات النفاذ 

اإليها اأو من خاللها. 
مزود خدمات النرتنت: حامل الرتخي�س العادي خلدمات النفاذ اإلى النرتنت، اأو اأي مرخ�س له 

يوفر خدمات النفاذ اإلى النرتنت �شواء ب�شكل مبا�شر اأو غري مبا�شر داخل اململكة. 
لها ويلتزم ب�شيانتها مزود  نظام مزود خدمات النرتنت: كافة املعدات والأجهزة والتقنيات التي ي�شغِّ
التقني  احلل  من  كجزء  املركزي  الإدارة  بنظام  م�شتمرة  ب�شورة  واملت�شل  النرتنت،  خدمات 

املوحد. 
نظام الإدارة املركزي: النظام الذي يتم من خالله حتديث قائمة املواد املحظورة من وقت لآخر.

ُتعتربها  والتي  املركزي،  الإدارة  نظام  املدرجة يف  اللكرتونية  املواقع  قائمة  املحظورة:  املواد  قائمة 
اجلهة العامة املعنية غري قانونية اأو محظورة يف مملكة البحرين ، وُيحظر على اأي م�شتخدم اأو 

م�شرتك اأو اأي �شخ�س اآخر النفاذ اإليها ب�شورة دائمة. 
الت�شاور مع مزودي  بعد  الهيئة من وقت لآخر  الذي تختاره  التقني  املوحد: احلل  التقني  احلل 
نظام  يت�شمن  بحيث  الالئحة،  هذه  اأهداف  لتحقيق  ا�شتخدامه  يتم  والذي  النرتنت،  خدمات 
الإدارة املركزي ونظام مزود خدمات النرتنت وبرنامج احلل التقني املوحد، وذلك ملنع النفاذ 

ب�شكل تلقائي اإلى كافة املواقع اللكرتونية واملحتويات الأخرى املدرجة يف قائمة املواد املحظورة.
برنامج احلل التقني املوحد: الربنامج الذي يوفره مزود برنامج احلل التقني املوحد.

التقني املوحد.  لت�شغيل احلل  التقني املوحد: مزود تراخي�س الربامج الالزمة  مزود برنامج احلل 
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ويتم اختيار مزود برنامج احلل التقني املوحد من قبل الهيئة، من وقت لآخر، بعد الت�شاور مع 
مزودي خدمات النرتنت.

يتحملها  التي  املوحد  التقني  احلل  برنامج  ترخي�س  تكاليف  املوحد:  التقني  احلل  برنامج  تكاليف 
مزودو خدمات النرتنت مبوجب املادة )5( من هذه الالئحة. 

موقع الكرتوين: اأية جمموعة من املواد املوجودة يف اأر�شيف امللفات املتاح من خالل خادم احلا�شب 
الآيل والتي ميكن النفاذ اإليها عن طريق النرتنت با�شتخدام برتوكول نقل الن�شو�س الرتابطية 
اأو بروتوكول  اأو تطبيق  اإلى ال�شبكة  اأي َمنَفذ  اأو  اأو اأي نظام مماثل له(  )اأو اأي بروتوكول يخلفه 

ُي�شتخدم لنقل البيانات من خالل الت�شال بالإنرتنت.
طلب التزام للمواقع الإلكرتونية: طلب الكرتوين يتم اإر�شاله من الهيئة اإلى مزود خدمات النرتنت 
يف ظل ظروف ا�شتثنائية، يحدد موقع الكرتوين اأو اأكرث يجب على مزود خدمات النرتنت اأن مينع 
النفاذ اإليها  من قبل اأي م�شتخدم اأو م�شرتك اأو اأي �شخ�س اآخر، ب�شورة دائمة اأو حتى �شدور 

توجيهات بخالف ذلك من الهيئة.

مادة )2(
اأهداف الالئحة

تهدف هذه الالئحة اإلى اإلزام مزود خدمات النرتنت مبا يلي:
1- تطبيق وت�شغيل و�شيانة نظام مزود خدمات النرتنت كجزء من احلل التقني املوحد الذي تختاره 

الهيئة وتفر�شه وفقًا لأحكام هذه الالئحة.
2- تلبية كافة طلبات اللتزام للمواقع اللكرتونية، خالل اأربع وع�شرين �شاعة من ا�شتالم الطلب.  

ل التكاليف املن�شو�س عليها يف املادة )5( من هذه الالئحة. 3- حتمُّ
 

مادة )3(
 التزامات الهيئة

لأغرا�س تطبيق اأحكام هذه الالئحة، على الهيئة القيام مبا يلي:
1- اختيار مزود برنامج احلل التقني املوحد. 

التقني  الالئحة، ل�شمان تطبيق احلل  باأحكام هذه  التزام مزود خدمات النرتنت  2- مراقبة مدى 
املوحد وت�شغيله و�شيانته ب�شكل دائم، مبا يتوافق مع اأحكام هذه الالئحة ويحقق اأهدافها.
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مادة )4(
 التزامات مزود خدمات النرتنت

اأ- يلتزم مزود خدمات النرتنت بالقيام مبا يلي:
1- الوفاء بالتزاماته الواردة يف املادة )2( من هذه الالئحة.

2- �شمان تو�شيل نظام مزود خدمات النرتنت ب�شورة م�شتمرة بنظام الإدارة املركزي.
3- �شمان قدرة  نظام مزود خدمات النرتنت على العمل كجزء من احلل التقني املوحد.

هذه  اأحكام  مبوجب   ، الهيئة  من  ال�شادرة  اللكرتونية  للمواقع  اللتزام  طلبات  لكافة  المتثال   -4
الالئحة ، خالل اأربع وع�شرين �شاعة من �شاعة ا�شتالم الطلب.

5- اإبالغ الهيئة باأي عطل يوؤثر على نظام مزود خدمات النرتنت خالل اثنتي ع�شرة �شاعة من معرفته 
بـالعطل، ومعاجلة العطل خالل املدة الزمنية التي حتددها الهيئة.

6- تقدمي كافة املعلومات التي تطلبها الهيئة تطبيقًا لأحكام هذه الالئحة ولغر�س حتقيق اأهدافها، 
وذلك خالل املدة الزمنية التي حتددها الهيئة من وقت لآخر.

7- التوا�شل مع الهيئة - ب�شكل ح�شري- يف جميع الأمور املتعلقة باأهداف ونتائج تطبيق هذه الالئحة، 
ما مل ت�شدر توجيهات من الهيئة بخالف ذلك.

ب- ل يجوز ملزود خدمات النرتنت اأن يتخذ اأي اإجراء يتعلق بنظام مزود خدمات النرتنت من �شاأنه 
اأن يوؤثر �شلبًا يف قدرة احلل التقني املوحد على حتقيق اأهداف هذه الالئحة، دون احل�شول على 
موافقة كتابية وم�شبقة بذلك من الهيئة، وي�شمل ذلك اأية اأحداث مخطط لها م�شبقًا واأيه اأحداث 

طارئة ميكن اأن تواجه مزود خدمات النرتنت.
 

مادة )5(
 تكاليف برنامج احلل التقني املوحد

اأ- يلتزم مزود خدمات النرتنت بتحّمل التكاليف التالية: 
1- تكاليف برنامج احلل التقني املوحد.

2- التكاليف امل�شتمرة ل�شراء نظام مزود خدمات النرتنت وت�شغيله و�شيانته. 
3- تكاليف تو�شيل نظام مزود خدمات النرتنت بنظام الإدارة املركزي كجزء من احلل التقني املوحد. 
ب- على الهيئة اأن حتدد من وقت لآخر تكاليف برنامج احلل التقني املوحد التي يتحملها مزود خدمات 
النرتنت، على اأن ت�شرت�شد يف حتديد هذه التكاليف مببادئ التنا�شب وفاعلية التكاليف، مع الأخذ 

يف العتبار اأهداف ومتطلبات هذه الالئحة.
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ج- يجب على مزود خدمات النرتنت دفع تكاليف برنامج احلل التقني املوحد وفًقا ل�شروط الدفع التي 
يعتمدها مزود برنامج احلل التقني املوحد اأو اأية �شروط اأخرى توافق عليها الهيئة.

 
املادة)6(

 حتقيق اللتزام باأحكام الالئحة
ب�شروط  اإخالًل ج�شيمًا  الالئحة  اأحكام هذه  باأي حكم من  النرتنت  اإخالل مزود خدمات  يعترب  اأ- 
ل�شنة  رقم )48(  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  الت�شالت  قانون  وباأحكام  له  املمنوحة  الرتاخي�س 

.2002
ب- مع عدم الإخالل ب�شالحياتها الواردة يف قانون الت�شالت ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( 
ل�شنة 2002، وعلى الأخ�س تلك الواردة يف املادة )35( منه، يجوز للهيئة اإ�شدار الأوامر الطارئة 
هذه  باأحكام  الإنرتنت  مزود خدمات  اإخالل  اأو محاولت  كافة حالت  مواجهة  اإلى  تهدف  التي 

الالئحة اأو اخلروج على اأهدافها، والزامه بت�شحيح الإخالل يف املدة الزمنية التي حتددها.  
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ا�ستدراك

ن�شر في الجريدة الر�شمية العدد )3273( ال�شادر بتاريخ 4 اأغ�شط�س 2016 )قرار  
وذلك  الإنترنت(،  على  ال�شالمة  ب�شاأن  التنظيمية  الالئحة  باإ�شدار  ل�شنة   )12( رقم 
دون ذكر �شنة الإ�شدار، وال�شحيح هو  قرار  رقم )12( ل�شنة 2016 باإ�شدار الالئحة 

التنظيمية ب�شاأن ال�شالمة على الإنترنت.
لذا لزم التنويه.


