األمر الطارئ رقم  1لسنة 2010
األمر
بموجب الصالحيات المنصوص عليھا في المواد )3ج() (1و)3ج() (18من قانون االتصاالت تصدر ھيئة تنظيم
االتصاالت )الھيئة( األمر الطارئ التالي:
على جميع المرخص لھم الحائزين على تراخيص مستقلة للخدمات الوطنية الثابتة ،تراخيص خاصة بخدمة
االتصاالت الدولية أو تراخيص خاصة بخدمات االتصاالت المتنقلة صادرة من الھيئة القيام بما يلي:
 - 1التأكيد في موعد غايته الساعة الرابعة مسا ًء بتاريخ  12مايو  2010بأن المرخص له سوف يلتزم
بمراعاة ھذا األمر الطارئ.
القيام بمنع جميع المكالمات الواردة حتى إشعار آخر من األرقام المدرجة ضمن الملحق أ من ھذا األمر
-2
الطارئ قبل الساعة الحادية عشرة وتس ُع وخمسون دقيقة مسا ًء بتاريخ  16مايو .2010
التأكيد في موعد غايته الساعة الثانية عشرة ظھرا في بتاريخ  17مايو  2010بأنه قد تم التقيد بما جاء
-3
في األمر الطارئ.
في حالة عدم االلتزام بما ورد في ھذا األمر سوف تضطر الھيئة إلي اتخاذ إجراء تنظيمي آخر لمخالفة قانون
االتصاالت والتراخيص الصادرة منھا.
أسباب صدور ھذا األمر:
تم تنبيه الھيئة إلي وجود مخاطر تنشأ من التطبيقات واستعمال الموقع التالي:www.spoofcard.com :
إن تطبيقات الموقع المذكور تجعل من الممكن بالنسبة للعميل القيام بما يلي:
 -1إخفاء صوته أو صوتھا.
 -2منع إظھار الھوية الحقيقية لخط العميل الذي يجري االتصال.
 -3تسجيل المكالمات.
كما تتوافر البرامج النقالة لكي يتم تنزيلھا على أجھزة الھواتف النقالة الستعمال التطبيقات المذكورة.
يقوم المستخدمون بشراء الرصيد على موقع اإلنترنت وادخال الرقم الذي يرغبون في االتصال به واختيار رقم
ھاتف حسب رغبتھم من ضمن القائمة في الملحق )أ( لھذا األمر والذي يرغبون في ظھوره على ھاتف الطرف
المستقبل )أو السماح باختيار أحد األرقام بشكل عشوائي( واختيار خيار صوتي )مثل إخفاء صوت رجل واخفاء
صور إمرأة أو صوت المتصل( وبعد ذلك إجراء المكالمة.

عوضا ً عن ذلك يقوم المستخدمون بتنزيل البرنامج على أجھزة ھواتفھم النقالة حيث تتوفر العديد من التطبيقات
لمختلف أجھزة الھواتف النقالة مثيل البالك بيري وأبل آيفون .بحيث يشترك المستخدم من أجل تحويل مكالماته
عن طريق مزود الخدمة ونتيجة لذلك تتم تغطية خاصية إظھار رقم المتصل بأحد األرقام المذكورة في القوائم
المرفقة أو بالرقم الذي يدونه المستخدم.
إن استعمال الخدمات المقدمة في موقع اإلنترنت المذكور ينتج عنه ما يلي:
 -1يقوم المتصل بإجراء المكالمات الھاتفية دون إمكانية تعقبه وبدون كشف أصل المكالمة .إن خاصية
إظھار ھوية المتصل تظھر أرقام الھواتف المدونة في الملحق )أ( المرفق بھذا األمر.
 -2ال يعرف مستقبل المكالمة الجھة أو المكان الذي تنشأ منه المكالمة.
 -3االحتفاظ بمعلومات غير صحيحة عن ھوية منشأ ومستقبل خدمات مزودي االتصاالت بموجب المادة 8
)أ( من الالئحة التنظيمية الصادرة بشأن النفاذ المشروع )الالئحة رقم  8لسنة  (1)(2008ومن ثم يتم
إبطال الغرض من الالئحة.
بعد النظر في الوقائع المذكورة أعاله تمت إثارة العديد من المخاوف بحيث استدعى األمر منع المكالمات الواردة
من أرقام الھاتف المذكورة في الملحق )أ( في أسرع وقت ممكن وبناء عليه تصدر الھيئة ھذا األمر الطارئ.
مع المالحظة بأنه تم إخطار وزارة الثقافة واالعالم بشأن ھذا الموقع.
صدر األمر في  10مايو 2010

الدكتور محمد العامر
رئيس مجلس اإلدارة
ومدير عام الھيئة بالوكالة
المنامة ،مملكة البحرين

______________________
لالطالع على النص العربي لھذه الالئحة يرجى زيارة الموقع:
http://www.tra.org.bh/ar/pdf/PublishedLawfulAccessRegulation.pdf
لالطالع على النص االنجليزي لھذه الالئحة يرجى زيارة الموقع:
http://www.tra.org.bh/en/pdf/PublishedLawfulAccessRegulation.pdf
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الدولة
الواليات المتحدة األمريكية

أستراليا
النمسا
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جمھورية التشيك
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أيرلندا
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إيطاليا
اليابان
المكسيك
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أسبانيا
المملكة المتحدة
جزر األطلنطي
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