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 للتجوال الدولي ألول مرة في البحرین 5Gبتلكو تعلن عن تدشین خدمة 

 
 للتجوال الدولي في االمارات العربیة المتحدة 5Gخدمة  لتدشین duبتلكو تعلن عن شراكتھا مع  -
  duللتجوال الدولي في االمارات العربیة المتحدة مع شبكة  5Gیمكن لزبائن بتلكو االستمتاع بخدمة  -

 

قیع اتفاقیة توشركة بتلكو، المزود الرائد لحلول االتصاالت الرقمیة في مملكة البحرین، عن أعلنت  المنامة، البحرین:
للتجوال الدولي في دولة االمارات  5Gة خدملتدشین وذلك  ،المتكاملة لالتصاالت االمارات لشركة التابعة دومع شركة 

 العربیة المتحدة. وبھذا، تكون بتلكو أول من یدشن ھذه الخدمة في مملكة البحرین.

للتجوال الدولي أثناء زیارتھم لدولة االمارات العربیة المتحدة عند  5Gیمكن لزبائن بتلكو اآلن االستفادة من خدمة 
  .أفضل تجوال تجربة لھم یوفر، مما duاالتصال بشبكة 

مع تفاقیة ذه االھمیكیل فینتر الرئیس التنفیذي لشركة بتلكو: "یسعدنا أن نعلن عن توقیع  وبھذه المناسبة، صرح السید
ه ھذ تعدلزبائننا أثناء زیارتھم دولة االمارات العربیة المتحدة. ال الدولي للتجو 5Gخدمة  والتي ستوفر duشركة 

جھود التي تبذلھا بتلكو لتزوید الزبائن بالحلول العملیة التي تثري تجربتھم وتلبي احتیاجاتھم. وبھذا، االتفاقیة ثمرة ال
رین . نحن فخولتقدیم خدمات التجوال الدولیة اتفاقیة مع شركات اتصاالت عالمیة 1560تصبح ھذه االتفاقیة واحدة من 

  ."المملكةخارج  5Gطرح خدمة في البحرین ببكوننا شركة االتصاالت األولى 

نحرص دائًما على أن نكون سباقین في استقطاب أحدث تكنولوجیا االتصاالت والحلول أضاف السید میكیل قائًال: "
تجارًیا في المملكة، ونحن اآلن أول من یقدم  5Gطرح خدمات الـ الرقمیة إلى مملكة البحرین، حیث كنا أول شركة ت

    "وینبع حرصنا من إیماننا التام في دعم رؤیة مملكة البحرین لالقتصاد الرقمي. .للتجوال الدولي 5Gخدمة 

أثناء تواجدھم في االمارات وذلك  duللتجوال الدولي عند االتصال بشبكة  5Gیمكن لزبائن بتلكو االستفادة من خدمة 
  عن طریق االشتراك في أي من باقات التجوال الدولیة مع أجھزتھم المتوافقة مع شبكة الجیل الخامس.

  
 النھایة
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