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مؤتمر خالل  )بي نتالبحرین الوطنیة للبرودباند (ة الرسمي لشرك التدشیناإلعالن عن 

 صحفي رفیع المستوى
 (NTP4) الخطة الوطنیة الرابعة لالتصاالت متطلباتمع  تماشیاً الشركة یأتي  تدشین

 

شركة  ،شركة بي نتالرسمي لـ التدشین: أعلن رئیس مجلس إدارة بتلكو، الشیخ عبد هللا بن خلیفة آل خلیفة، عن المنامة، البحرین
أكتوبر بحضور وزیر  16بتاریخ كابیتال كلوب قد في مؤتمر صحفي رفیع المستوى عُ خالل  الوطنیة لشبكة النطاق العریض،البحرین 

السید محمد بوبشیت، لشركة بي نت التنفیذي  رئیسالالمواصالت واالتصاالت سعادة المھندس كمال بن أحمد محمد، إلى جانب 
العالمة التجاریة الخاصة تم الكشف كذلك خالل ھذا الحدث، . ممثلي وسائل اإلعالمو، ات االتصاالت األخرىلشرك ینالتنفیذی الرؤساءو
  .مواقع مختلفةالذي سیتم طرحھ قریًبا في ولشركة با

في شھر مایو من  إلى كیانین مستقلینالبحرین الفصل القانوني لشركة بتلكو إتمام عملیة بعد اإلعالن عن  التدشین الرسميویأتي حدث 
حیث تم تشكیل ھیكل إداري تنفیذي مستقل لكل كیان وتعیین رئیس تنفیذي لشركة بتلكو البحرین ورئیس تنفیذي لشركة  الجاري،العام 

بناًء على ھذا، ستقوم شركة بي نت بي نت وكذلك تخصیص مباني مستقلة ودوائر وموظفین لكل شركة بما یتناسب مع طبیعة العمل. 
أما شركة ة ومن ضمنھم شركة بتلكو، نطاق العریض إلى جمیع شركات االتصال المرخصّ تقدیم خدمات شبكة االتصال المتعلقة بالب

 تماشیًا مع متطلبات الخطة الوطنیة الرابعة لالتصاالتالبیع بالتجزئة لألفراد والمؤسسات. یأتي ذلك عملیات  لىعبتلكو، فسوف تركز 
 .2016والتي اقرھا مجلس الوزراء في مایو 

مھندس كمال بن أحمد محمد عن سروره بھذا التدشین قائًال: "أود أن أتقدم بجزیل الشكر لطاقم العمل القائمین على السعادة الوزیر عّبر 
ھذا المشروع الناجح والذي نفذ الخطة إلى واقع ملموس نشھده الیوم معًا في ھذا الحفل. ویعتبر ھذا المشروع نقلة نوعیة في الخدمات 

  یث سیتمكن لزبائن جمیع الشركات باالستفادة مع خدمة االنترنت فائق السرعة."التي ستقدمھا شركات االتصال، ح

عرض تفصیلي لرؤیة الشركة ومھامھا باإلضافة إلى  ، الرئیس التنفیذي لشركة بي نت،تبوبشیالسید محمد  قدمخالل الحدث، 
التشغیلي وآلیة العمل التي ستتبعھا الشركة لتحقیق استراتیجیتھا إلدارة الشبكة الوطنیة للبنیة التحتیة. وشمل العرض شرح للنموذج 

  أھدافھا.

تّم الكشف عن العالمة التجاریة الخاصة بشركة بي نت والتي ُصممت بعنایة لكي ترمز إلى شبكة االتصال الوطنیة ومملكة أیضاً، 
  عن شركة بتلكو. بي نتشركة ھویة مستقلة لالبحرین في الوقت ذاتھ، مع الحرص على إبراز 

الخطة الوطنیة الرابعة متطلبات جزًءا أساسًیا من  حقق لشركة الذيلالتدشین الرسمي عن  باإلعالنّبر الشیخ عبدهللا عن سروره وع
ة التحتیة تطویر البنیووتعزیز التنافسیة  النمو والتنوع االقتصادي في قطاع االتصاالتلتحقیق ُوضعت  يوالت (NTP4) لالتصاالت

 .في جمیع أنحاء مملكة البحرین المساكنمن  ٪95و والمؤسسات من الشركات ٪100 إلى توصیلھاللإلنترنت فائق السرعة 

ومھام  مستقلإداري تنفیذي  ھیكلوأصبح لدى كل شركة بتلكو  الفصل القانوني لشركةبنجاح عملیة  أتممنالقد "وأضاف الشیخ عبدهللا: 
تقدیم خدماتھا  كز علىتالتي ترفي إدارة الشبكة الوطنیة للبنیة التحتیة االستراتیجیة  خطتھاآلن على تنفیذ یق بي نت فر یقوم. منفصلة

وستستمر الشركة في إتمام عملیة  .متطورة إلى زبائنھمشركات االتصال من تقدیم خدمات انترنت  كنمّ بجودة عالیة وكفاءة أكبر تُ 
 "الفصل بالشكل المطلوب تماشیاً مع استراتیجیة الحكومة ورؤیتھا المستقبلیة لقطاع االتصاالت.

وأنھى الشیخ عبدهللا حدیثھ قائًال: "أما ھذه الخطوة فتصب في إطار المبادرات التي تعزز من مكانة مملكة البحرین كوجھة استثماریة 
 ."وجھة مساھمة في االرتقاء بخدمات االتصال المقدمةو ًزا إقلیمًیا لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالتاستراتیجیة ومرك



  تعلیق الصورة: 

  كمال بن أحمد محمد  سمواصالت واالتصاالت سعادة المھندوزیر ال

  رئیس مجلس إدارة بتلكو الشیخ عبدهللا بن خلیفة آل خلیفة

 محمد بوبشیت السیدالتنفیذي لشركة بي نت  رئیسال

  

 - انتھى- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


