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اللجنة التنسيقية  لالنفصال إلى كيانين مستقلين شاملةالستراتيجية االعملية ضمن ال

 األمنية للبنية التحتية لالتصاالت تعقد اجتماعها االول في بتلكو

 

ن آل خليفة رئيس سلمااألمير خليفة بن  ،صاحب السمو الملكيلقرار  تنفيذا المنامة، البحرين:

باعتماد الخطة الوطنية الرابعة لالتصاالت وتماشيا مع رؤية  2016لسنة  29، رقم الوزراء الموقر

بتلكو، شركة رئيس مجلس إدارة  برئاسةالمؤلفة  التنسيقية اجتمعت اللجنة،  2030البحرين  مملكة

الداخلية، جهاز األمن الوطني، بعضوية ممثلين عن كل من االدارة التنفيذية للشركة ،  وزارة  و

وقوة دفاع البحرين وذلك لضمان تنفيذ عملية االنفصال الوظيفي بشكل سلس ومع مراعاة جميع 

 االمور االمنية المتعلقة بذلك.

االمور ذات االولوية االمنية ، لمناقشة 2018مايو  2ا بتاريخ هاجتماع المنسقة عقدت اللجنةو

 لالتصاالت وعملية االنفصال الوظيفي للشركة.المتعلقة بالبنية التحتية 

هذه الخطوة بموجب مرسوم ملكي صدر في سبتمبر الماضي ووافق عليه مجلس النواب في  وتأتي

من الخطة الوطنية الرابعة لالتصاالت التي صادق  رئيسياً  جانباً ايضا ًمارس الجاري، ويشكل  20

الخطوة إلى ضمان المنافسة العادلة في تهدف هذه حيث  2016عليها مجلس الوزراء في مايو 

بما يسهم في تطوير البنية التحتية لخدمات شبكة النطاق العريض الشاملة فائقة  قطاع االتصاالت

السرعة وذلك من خالل إنشاء شبكة واحدة للبنية التحتية تقوم على تقنية األلياف البصرية وتقديم 

  .البحرين مملكةخل خدمات البيع بالجملة للمشغلين المرخص لهم دا

الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة أن عملية االنفصال  ،وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجلس إدارة بتلكو

، في منطقة الشرق االوسط ستعزز من مكانة البحرين في مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

باعتبارها أحد المقومات أن البحرين تبوأت مركزاً رائداً في تحرير سوق االتصاالت ب مؤكدا

في عملية النمو وزيادة  2030الرئيسة التي تسهم مستقبالً وفقاً للرؤية االقتصادية لمملكة البحرين 

ثورة كبيرة في تطوير هذا  اإلنتاجية وذلك من خالل استحداث البرامج التي تهدف إلى إحداث

 .القطاع

يق أمام قطاع االتصاالت إلجراء التحوالت "تسهم بتلكو بشكل كبير في تمهيد الطرقائالً:  وأضاف

الالزمة من أجل التوافق مع المعايير الدولية. كما أن هذه الخطوة ستؤدي إلى لتحفيز المنافسة بين 

 مزودي خدمات التجزئة اعتماًدا على الشبكة الواحدة وبصورة عادلة لجميع مزودي القطاع."

 بيان صحفي



 األمنٌيعد المحافظة على " :السيد محمد بوبشيت ،الرئيس التنفيذي لشركة بتلكو قال ،من جهتهو

حيث  ها،عملية انفصالمن أهم أولويات شركة بتلكو خالل  السيبرانيبشكل عام وباألخص األمن 

تعتبر قضية االمن السيبراني امر وطني وله ابعاد استراتيجية على كل المستويات في المملكة 

بشكل خاص من اهم مقومات االزدهار االقتصادي  ويعتبر االمن بشكل عام واالمن السيبراني

واالجتماعي في مملكة البحرين حيث انه يساهم في خلق مناخ تجاري يجذب االستثمار بجميع 

 انواعه والذي بدورة يعزز الحركة االقتصادية في المملكة.

ز النهضة و وقد اكدت القيادة الرشيدة على اهمية االمن في اكثر من محفل واعتبرته احد اهم ركائ

كل الجهود الموارد المتاحة الى اتمام عملية الفصل  توجيهالتطور في المملكة. وهذا ما يدفعنا الى 

 المطلوبة وضمن اعلى المعايير االمنية. بالكفاءة

 .اللجنة التنسيقية األمنية للبنية التحتية لالتصاالت :تعليق الصورة

 

 – انتهى -

 

بتلكو بشركة والتسوقية المؤسسية االتصاالت  قسم من الصحفي البيان هذا صدر  

على بتلكو بشركة العامة العالقات مكتب على االتصال يرجى المعلومات، من لمزيد : 

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

 

بتلكو شركة عن معلومات  

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

 االتصاالت خدمات مزود اليوم وهي الكبرى االتصاالت مراكز أحد باعتبارها البالد تطوير في

 المعلومات اتصاالت تقنية وسوق المحلي المستهلكين لسوق وصياغتها ريادتها وتواصل المتكاملة،

 في رائدة أخرى شركات في االستثمار عبر الخارج في توسعها بتلكو تواصل. التجاري للقطاع

والالسلكية الثابتة الخدمات . 

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

 السعودية، الكويت، األردن، البحرين، تشمل موقعا 14 في مباشرة وغير مباشرة باستثمارات كبرى

 جزيرة هيالنا، ساينت غارسيا، ديغو المالديف، مان، جزيرة جيرسي، غيرنسي، مصر، اليمن،

الفوكالند وجزر أسنشين . 

www.batelco.com 


