
 

 
 

 
 

 للنشر الفوري 
  2019 مارس 30 السبت،

  

  شبكة الجیل الخامس طالق الشراكة إلاتفاقیة  توقعان بتلكو وإریكسون
 التجربة الرقمیة لعموم المستخدمین حول المملكة** تحویلستساھم تقنیة الجیل الخامس في **

  
یذي لشركة والرئیس التنف ،بتلكو، الشیخ عبدهللا بن خلیفة آل خلیفةوقع كًال من رئیس مجلس إدارة شركة  :البحرین المنامة،

  في مملكة البحرین.  (5G)كھولم، اتفاقیة شراكة ما بین الطرفین إلطالق شبكة الجیل الخامس یإریكسون، بوري إ
  

ومن المتوقع أن یشكل توقیع ھذه االتفاقیة نقطة مفصلیة في مسیرة المملكة في قطاع االتصاالت، وقفزة إیجابیة لكل من 
الطرفین، حیث ستخلق ھذه الشراكة القائمة بین المزود الرائد لحلول االتصاالت التقنیة في مملكة البحرین والمزود العالمي 

  دة في عالم التقنیة المتطور باستمرار. مرحلة جدیالمتطورة للحلول التقنیة 
  

یوم وذلك ب ،من قبل طرفیھا خالل مراسم فخمة أقیمت في فندق الفور سیزونز البحرین وقد جرى التوقیع على ھذه االتفاقیة
مارس، بحضور كریم من سعادة وزیر المواصالت واالتصاالت المھندس كمال بن أحمد محمد، وبتواجد  30السبت الموافق 

  من الضیوف المدعوین وفرق اإلدارة التنفیذیة العلیا في كًال من بتلكو وإریكسون. عدد
  

وقد وقع اختیار شركة بتلكو على إریكسون لتكون شریكتھا في عملیة التدشین التجاري للشبكة المتطورة الجدیدة من الجیل 
حرین. ن بتلكو وكافة المستخدمین حول مملكة البخدمة وتحسین التجربة الرقمیة لزبائالخامس، وذلك رغبة في رفع مستویات ال

) على عدد من المراحل وفي مواقع متفرقة من المملكة، وذلك بناء على تقنیة شبكة الجیل الخامس 5Gوسیتم إطالق شبكة الـ(
تم عملیة أن تعلى  لقة بالشبكة على المستوى العالمي،، وبالتماشي مع أحدث التوجھات المتعالمتواجد حالًیا والنظام الحیوي

 التدشین على مدى األعوام الثالثة القادمة.
 

وتعد اتفاقیة الشراكة الموقعة ھي األحدث ضمن عالقة التعاون طویلة األمد التي جمعت ما بین الشركتین، وأثبتت نجاحھا 
س، ومنھا الجیل الخامالمستمر عبر األعوام، والتي ستعمد فیھا شركة إریكسون إلى توظیف معداتھا التجاریة الخاصة بشبكة 

والتي  )،coreوأجھزة العملیات األساسیة ( ،وأجھزة النقل الخاصة بالموبایل ،5Gأجھزة موجات الرادیو الجدیدة لشبكة 
  من شبكة بتكلو للمرحلة المقبلة.  حیوًیاستكون جزًءا 

  
یرة، بالشبكة، وفترات استجابة قص أما الخصائص الحصریة التي تقدمھا تقنیة إریكسون المتطورة، من اتصال عالي السرعة

فستمّكن بتلكو من مواكبة الطلب المتزاید على حركة مرور البیانات، مع توفیر إنترنت النطاق العریض (البرودباند) عالي 
  الجودة للھاتف المحمول، وشبكات االتصال الالسلكي الثابتة.

  
ة حول المملكة، وخاصة أولئك الذي یبلغ معدل استخدامھم للشبكوستأتي شبكة الجیل الخامس الجدیدة لتوفر لجمیع المشتركین 

لفائقة ومحدودیة فترة االستجابة یطور من تجربة استخدام الھاتف المحمول ة، اتصاًال باإلنترنت یمتاز بسرعتھ ایمستویات عال
    التواصل التفاعلي.لعاب، وأنشطة المعلومات والترفیھ، والبث المباشر، والتنزیل، واستخدام األویحسن من سرعة 

  
والثورة ) IoT(في مجال إنترنت األشیاء  المتجددة ومن اآلفاق التي ستفتحھا الشبكة الجدیدة لبتلكو ھي إمكانیة خلق الفرص

  على النطاق العالمي أمام كًال من الشركات ومختلف القطاعات في مملكة البحرین.  (Industry 4.0)الصناعیة الرابعة 
  

الوقت الحالي على االستمرار في قیادة تطویر شبكات اإلنترنت في المملكة، وتزوید الزبائن بالتقنیات العالمیة  وتركز بتلكو في
قدمة. وقد تمكنت الشركة مؤخًرا من تحقیق أول اتصال على أراضي المملكة باستخدام شبكة الجیل الخامس، وبالتوافق المت

 بیان صحفي



ل جھاز راوتر مصّغر مخصص للشبكة الجدیدة. وقد تم إجراء ھذا ، وذلك عبر شبكة الھاتف النقال ومن خال3GPPمع 
" 5G Cloud Packet Coreاالتصال في مقر شبكة بتلكو في مملكة البحرین باستخدام حلول أنظمة الرادیو وجھاز "

  المبتكرة من قبل إریكسون. 
  

توقیع عن سروره لعبدهللا بن خلیفة آل خلیفة  الشیخعبر رئیس مجلس إدارة شركة بتلكو وفي التحدث عن ھذه المناسبة، 
االتفاقیة الجدیدة مع أحد أعرق شركاء الشركة، إریكسون، وذلك من أجل تنفیذ الخطوات القادمة في خطط تدشین شبكة الجیل 

لكافة  تلمحلي لحركة مرور البیانات وتقدیم أفضل الخدماحتیاجات المتزایدة على المستوى االخامس، والمصممة لتلبیة اال
  القطاعات في مملكة البحرین. 

  
منحھم تجربة ي لا"تلتزم بتلكو بتزوید المستھلكین والشركات في البحرین بأفضل أداء لالتصال باإلنترنت عبر الموبایل وبالت

ل القادم یستخدام مثالیة. إننا نتطلع من خالل إطالق شبكة الجیل الخامس الجدیدة إلى مواصلة العمل ضمن مھمتنا لتطویر الجا
  من شبكات االتصاالت والتي ستستبق طموحات المستقبل."

  
ندشن الیوم من خالل التعاون لنشر شبكة "قائلًة: إریكسون الشرق األوسط وأفریقیا  إبراھیم، رئیس رافیةوصّرحت السیدة 

قمنة القطاعات، الخامس بتسریع ر الجیل الخامس تجاریاً في البحرین، فصًال جدیداً في شراكتنا مع بتلكو. ستساھم تقنیة الجیل
وتوفیر فرص وإمكانات جدیدة لمزودي الخدمات إلى جانب تمكینھم من إطالق أحدث التقنیات المتقدمة مع تحسین تجربة 

  ."المستخدم النھائي بسرعة أكبر ووقت استجابة أقل
  

 عة لھا بالمزید من اإلضافات إلى محفظةیذكر بأن شركة إریكسون قد قامت حدیًثا بترقیة منصة شبكة الجیل الخامس التاب
)، والوصول إلى أجھزة الرادیو ومناطق النقل، وكذلك تنسیق الخدمات. coreتقنیاتھا المتطورة في كًال من العملیات األساسیة (

ین شإمكانیة تطویر شبكاتھم وتد وستجعل ھذه اإلضافات سیر عمل الشركة أكثر سالسة ومرونة، مما یتیح لمزودي الخدمات
  شبكة الجیل الخامس الجدیدة بكل ما تمتلكھ من إمكانیات ھائلة. 

  
وتقع مھمة تقدییم أحدث التقنیات المبتكرة في عالم االتصاالت الواسع في قمة أولویات شركة بتلكو، والتي تحرص على تزوید 

ت ودعم نمو نیة التحتیة الوطنیة لالتصاالتطویر البتصاالت بالتماشي مع خطط المملكة لالمملكة بھذه التقنیات لتنمیة قطاع اال
  االقتصاد الرقمي والنظام الحیوي الذي تطمح إلیھ. 

  
 تعلیق الصورة: 

رئیس مجلس إدارة شركة بتلكو، الشیخ عبدهللا بن خلیفة آل خلیفة، والرئیس التنفیذي لشركة إریكسون، بوري  .1
في مملكة البحرین بحضور كریم من سعادة  (5G)اتفاقیة شراكة إلطالق شبكة الجیل الخامس یوقعان  إیكھولم، 

 وزیر المواصالت واالتصاالت المھندس كمال بن أحمد محمد
وفرق اإلدارة التنفیذیة  الت المھندس كمال بن أحمد محمد،سعادة وزیر المواصالت واالتصاصورة جماعیة مع  .2

  العلیا في كًال من بتلكو وإریكسون.
  

  -انتھى-
  
  

  بتلكو بشركة والتسوقیة المؤسسیة االتصاالت قسم من الصحفي البیان ھذا صدر
 للمزید من المعلومات، یرجى االتصال على مكتب العالقات العامة بشركة بتلكو على:

Public.Relations@btc.com.bh / +973 17611898 فاكس 

  

  حول مجموعة بتلكو

یقع المقر الرئیسي لمجموعة بتلكو في مملكة البحرین. لعبت بتلكو دورا محوریا في تطور البالد كمركز رئیسي لالتصاالت 
االت، وتستمر في قیادة وتشكیل سوق االستھالك المحلي والسوق التجاریة لتقنیة المعلومات وتعد الیوم المزود الرائد لالتص

mailto:Public.Relations@btc.com.bh


واالتصاالت. حققت بتلكو نموا في األسواق الخارجیة عن طریق االستثمار في شركات رائدة أخرى في مجال االتصاالت 
 الثابتة والالسلكیة. 

لتصبح شركة اتصاالت كبیرة ذات استثمارات مباشرة وغیر مباشرة  تمكنت بتلكو من توسیع عملھا في منطقة الشرق األوسط
منطقة جغرافیة ھي البحرین، األردن، الكویت، المملكة العربیة السعودیة، الیمن، مصر، غیرنسي، جیرسي، جزیرة  14في 

 آیل أوف مان، جزر المالدیف، دییغو غارسیا، وسانت ھیالنة، جزیرة أسنسیون، وجزر فوكالند.

www.batelco.com  
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