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 2019 فبراير 17 األحد،

 

 
 5Gرئيس مجلس إدارة شركة بتلكو يتفقد جاهزية شبكة بتلكو لتكنولوجيا الجيل الخامس 

 

بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس إدارة شركة بتلكو، بزيارة إلى مركز  قام الشيخ عبد هللا البحرين: – المنامة
، والخطط المستقبلية التي وضعتها 5Gالتدريب في الشركة ليتفقد جاهزية شبكة الشركة لتكنولوجيا الجيل الخامس 

خالل  عالميا ها، والتي سيتم طرح5Gوالمنتجات التي تعتمد على تكنولوجيا إدارة بتلكو لتمكينها من تقديم الخدمات 
 .على مراحل تدريجيةالثالث سنوات القادمة 

 
 ،نقل بيانات أكثر ستمكن مننقلة نوعية في عالم االتصاالت الالسلكي، حيث  5Gوتعتبر تكنولوجيا الجيل الخامس 

عند استخدام االنترنت ومنتجات للزبون بسرعة أكبر وبوقت استجابة أقصر والذي بدوره يخلق تجربة استثنائية 
سوف تساهم في  5Gانترنت األشياء باإلضافة الى تطبيقات الهاتف النقال. اما على الصعيد التجاري فإن تكنولوجيا 

الواقع االفتراضي ومحاكاة الواقع المدعومة  رفع مستوى الخدمات في عدة صناعات من خالل تطبيق تقنيات
تطبيقات الذكاء الصناعي والذي بدوره سوف يفتح آفاق جديدة في عالم التقنية ، باإلضافة الى 5Gبتكنولوجيا 

 الرقمية.
 

وقد رافق رئيس مجلس إدارة الشركة في جولته عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة واإلدارة التنفيذية، حيث 
و في تطوير شبكة اطلعوا على عرض من شركة االتصاالت العالمية اريكسون، الشريك التكنولوجي لشركة بتلك

5G 5. وقد قام ممثلو شركة اريكسون بعرض تفصيلي لمزايا تكنولوجيا الG  ،وإمكانية تطبيقها في الحياة اليومية
وكيف سوف ترتقي بتجربة االفراد وأصحاب االعمال عند استخدام األجهزة المزودة بهذه التقنية. وكذلك قاموا ممثلو 

عالميا على مدى الثالث سنوات القادمة، باإلضافة الى شرح األجهزة  5Gالشركة بشرح مراحل طرح تكنولوجيا 
 المستخدمة وكيفية عملها على ارض الواقع لتوفير تجربة استثنائية. 

 
والجدير بالذكر بان شركة االتصاالت العالمية اريكسون، قد انشأت مركز تقني مزود بأحدث المعدات في مركز 

مع الفريق المختص من  5Gبتلكو في منطقة الهملة، إلجراء تجارب شبكة ال  التدريب في المقر الرئيسي لشركة
 شركة بتلكو، حيث يعمل الفريقين جنبا لجنب في مشروع تطوير الشبكة.

 
ومن جانب آخر، قام فريق وحدة األعمال في شركة بتلكو بعرض خططها االستراتيجية للسنوات القادمة فيما يتعلق 

اريا للزبائن وأصحاب االعمال في مملكة البحرين، حيث قاموا بشرح تفصيلي للخدمات وطرحها تج 5G بتكنولوجيا
خالل ثالث مراحل رئيسية تتماشى مع توفر الدعم التقني من   5Gالتي سوف يتم طرحها بناء على توفر تقنية ال

 بشبكة الجيل الخامس.اكبر مزودي تكنولوجيا االتصاالت، لكي يتم تزويد السوق المحلي بأحدث خدمات تكنولوجيا 
 

 5Gوقد قام رئيس مجلس اإلدارة بتجربة حية بمشاهدة فلم قصير على جهاز محمول موصول بشبكة بتلكو 
 تقوم بها بتلكو. 5Gالتجريبية والمزودة بتقنية اريكسون والتي تعتبر أول تجربة فعلية لتكنولوجيا 

 
عن رضى مجلس إدارة الشركة عن الجهود التي بذلتها إدارة  بن خليفة آل خليفة الشيخ عبد هللاوبهذه المناسبة أعرب 

، وقدرتهم على وضع خطة محكمه، على المستويين التقني والعملي تتماشى مع 5Gبتلكو فيما يتعلق بتكنولوجيا ال 
وبصورة واقعية وعملية تنصب في مصلحة قطاع االتصاالت على  5Gمراحل تطور تكنولوجيا الجيل الخامس 

 بيان صحفي

 



عام ومصلحة الزبون بوجه الخصوص. وأضاف قائال " توفير أحدث تكنلوجيا االتصاالت في سوق مملكة المستوى ال
 البحرين هي من أولى اهتماماتنا.

  
وهي احدى الدواعم الرئيسية في تعزيز قطاع االتصاالت بما يتناسب مع توجهات المملكة في تطوير البنية التحتية 

 ن خالل توفير النظام البيئي المناسب.لالتصاالت ودعم االقتصاد الرقمي م

 
 
 

 التعليق على الصورة:
شبكة بتلكو لتكنولوجيا الجيل أثناء تجربة بن خليفة آل خليفة  الشيخ عبد هللا رئيس مجلس إدارة شركة بتلكو .1

 .5Gالخامس 
مع مسؤولون من شركة بتلكو وشركة  بن خليفة آل خليفة الشيخ عبد هللا رئيس مجلس إدارة شركة بتلكو .2

 اريكسون.
مع مسؤولون من شركة بتلكو وشركة بن خليفة آل خليفة  الشيخ عبد هللا رئيس مجلس إدارة شركة بتلكو .3

 .يحتفلون بهذه المناسبةاريكسون 
 

 النهاية

أصدرت هذه النشرة الصحافية دائرة العالقات العامة بشركة بتلكو. لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بمكتب 

 17611898 973+/فاكس: Public.Relations@btc.com.bhالعالقات العامة بشركة بتلكو على: 

  

 معلومات عن شركة بتلكو

مجموعة بتلكو مقرها مملكة البحرين ومدرجة في بورصة البحرين. لقد لعبت بتلكو دورا محوريا في تطوير البالد 

باعتبارها أحد مراكز االتصاالت الكبرى وهي اليوم مزود خدمات االتصاالت المتكاملة، وتواصل ريادتها وصياغتها 

للقطاع التجاري. تواصل بتلكو توسعها في الخارج عبر لسوق المستهلكين المحلي وسوق تقنية اتصاالت المعلومات 

 االستثمار في شركات أخرى رائدة في الخدمات الثابتة والالسلكية.

لقد تطورت مجموعة بتلكو من كونها شركة إقليمية شرق أوسطية لتصبح اآلن شركة اتصاالت كبرى باستثمارات 

األردن، الكويت، السعودية، اليمن، مصر، غيرنسي، جيرسي، موقعا تشمل البحرين،  14مباشرة وغير مباشرة في 

 جزيرة مان، المالديف، ديغو غارسيا، سينت هيلينا، جزيرة أسنشين وجزر الفوكالند.

www.batelco.com 
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