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 عملية إتمام بتلكو تعلن عنلما جاء في الخطة الوطنية الرابعة لالتصاالت:  تنفيذا  

 ىرفيع المستوخالل مؤتمر صحفي  إلى كيانين مستقلين الفصل القانوني للشركة

 
التطويرية والمسيرة وفق الرؤى تنافسية قطاع االتصاالت تعزيز وزير المواصالت واالتصاالت:  -

 حضرة صاحب الجاللةالتنموية الشاملة ل

 .قلينستمكيانين لى إلشركة الجارية إلعادة هيكلة االخطط  تقدمرئيس مجلس إدارة بتلكو يستعرض  -

 

في إطار الخطة الوطنية الرابعة لقطاع االتصاالت التي تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء الموقر  المنامة، البحرين:

وفيما يتعلق بعملية إعادة هيكلة شركة بتلكو إلى كيانين منفصلين، أعلن سعادة وزير المواصالت  2016مايو في 

واالتصاالت المهندس كمال بن أحمد محمد عن إتمام الجزء األكبر من عملية الفصل القانوني للشركة خالل مؤتمر 

لكو، سعادة الشيخ عبدهللا بن خليفة آل خليفة، صحفي أقيم مساء اليوم بحضور كل من، رئيس مجلس إدارة شركة بت

والقائم بأعمال المدير العام لهيئة تنظيم االتصاالت، سعادة الشيخ ناصر بن محمد آل خليفة، وبحضور عدد من 

 .الشخصيات البارزة من بينها أعضاء مجلس إدارة شركة بتلكو، وكبار المدراء التنفيذيين، ومسؤولين من الجهات المعنية

ذا الشأن، تحدث سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصالت واالتصاالت قائالً: تعد شركة بتلكو من وبه

الشركات العريقة الرائدة بالبحرين في تقديم خدمات االتصاالت، ومن منطلق مهام وزارة المواصالت واالتصاالت 

مزودي خدمة االتصاالت بما في ذلك شركة بتلكو، وقد فإنها تقدم كافة أشكال الدعم لجميع الشركات في البحرين من 

تمت عملية الفصل القانوني للشركة وفق الخطة الوطنية الرابعة لالتصاالت التي صادق عليها مجلس الوزراء في مايو 

 ةوذلك ضمن إطار جهود تعزيز زيادة تنافسية قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت وفق الرؤى التطويرية والمسير 2016

  .التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه

وأشار إلى أن " مشروع الفصل القانوني يأتي كخطوة تجسد حرص واهتمام صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 

ملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس خليفة عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه، وصاحب السمو ال

السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس  وصاحبالوزراء 

مجلس الوزراء، حفظهم هللا على تطوير النمو والتنوع االقتصادي واعتبار قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت من أهم 

حيث حازت المملكة على أعلى المستويات من  أدوات تحقيق ذلك، مما انعكس على حجم التطور الذي شهده القطاع.

اإلشادات الدولية على مدى السنين الماضية، كان آخرها حصول المملكة على المرتبة الرابعة عالمياً حسب مؤشر البنية 

 ".التحتية لالتصاالت من قبل األمم المتحدة

 

تحقيق  الجهات الحكومية والشركاء المعنيين في سبيلوتابع: وقد عملنا مع زمالئنا في شركة بتلكو على التنسيق مع كافة 

الخطط الشاملة المتعلقة بمشروع الفصل القانوني للشركة، وستشمل االستفادة من هذه العملية جميع شركات قطاع 

 .االتصاالت في المملكة وكافة العمالء بال استثناء

وطنية نية التحتية على تنفيذ خطط الحكومة للشبكة الوأضاف سعادته قائاًل: " ستعمل الشركة الجديدة المتخصصة في الب

ذات النطاق العريض التي توفر خدمات إنترنت فائقة السرعة لخدمة جميع قاطني المملكة في كافة مناطقها. وتأتي هذه 



ة والتي ترتكز على توفير خدمات عالية الجودة في مملك 2030المبادرات في ضوء ما تصبو إليه الرؤية االقتصادية 

البحرين وتحقيق رؤية الحكومة المتمثلة في الخطة الوطنية الرابعة لالتصاالت لتتواصل إنجازات مملكة البحرين في 

هذا القطاع الهام والتي شهدت الكثير من التطور وحازت التقدير في المؤشرات الدولية وكان آخرها حصول المملكة 

 "تحتية لالتصاالت في تقرير األمم المتحدة للحكومة االلكترونيةعلى المرتبة الرابعة عالمياً حسب مؤشر البنية ال

ومن جهته، صّرح رئيس مجلس إدارة بتلكو، الشيخ عبدهللا بن خليفة آل خليفة عن إتمام جميع متطلبات الفصل القانوني 

لوظيفي ، والفصل الشركة بتلكو بما في ذلك إعادة هيكلة الجهاز اإلداري التنفيذي للشركة، وفصل العمليات، األنظمة

 .بما يتناسب مع الخطة الوطنية الرابعة لقطاع االتصاالت ولوائح هيئة تنظيم االتصاالت

ويسعدنا اإلعالن عن تشكيل فريق اداري تنفيذي لكل شركة، حيث يتولى السيد محمد بوبشيت منصب الرئيس التنفيذي 

سيد ن شبكة النطاق العريض في المملكة. كما انضم مؤخراً اللشركة البنية التحتية المنشئة حديثاً والتي ستكون مسؤولة ع

ميكيل فينتر كرئيس تنفيذي جديد لشركة بتلكو البحرين، والتي ستكون مسؤولة عن عمليات البيع بالتجزئة والمؤسسات 

 .وستظل ملكية الكيانين المنفصلين تحت ملكية شركة بتلكو لالتصال

صالح الشركة بما فيها مصالح جميع المساهمين، قائالً: "إن من أولويات مجلس وشدد الشيخ عبدهلل على أهمية تحصين م

إدارة الشركة تحقيق أعلى العوائد االستثمارية الحالية على حقوق المساهمين باإلضافة إلى إثراء العوائد المستقبلية، 

لة الشركة في ظل الخطة الوطنية وضمان استدامة نجاح الشركة على المدى البعيد. وكذلك نود بأن نؤكد ان إعادة هيك

الرابعة لالتصاالت سوف تفتح آفاقاً جديدة للشركة وتخلق فرصاً لالستثمارات في التكنولوجيا الرقمية لفتح مصادر دخل 

    ".جديدة ومتنوعة وهذا ما يتماشى مع رؤية المملكة لالتصاالت الرقمية

إنه من خالل اإلطار التنظيمي " :االت الشيخ ناصر بن محمد آل خليفةوقال القائم بأعمال المدير العام لهيئة تنظيم االتص

للخطة الوطنية الرابعة لالتصاالت، ترتكز أطر نجاح هذا المشروع على المنافسة القائمة على تقديم خدمات تصب في 

بيرة كمصلحة المستهلك لتتيح لهم الحصول على سرعات غير مسبوقة لخدمات النطاق العريض مما يوفر تغطية 

الحتياجات قطاع األعمال ويتكامل مع نمو عدد من القطاعات الهامة لتكون مملكة البحرين وجهة استراتيجية لالستثمار 

  ."ومركزاً إقليمياً هاماً لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 لمشروع الوطني.منوها بأهمية استمرارية التعاون بين كافة األطراف المعنية في هذا ا عبدهللاواختتم الشيخ 

سعادة وزير المواصالت واالتصاالت المهندس كمال بن أحمد محمد، رئيس مجلس إدارة شركة بتلكو، تعليق الصورة: 

 والشيخ عبدهللا بن خليفة آل خليفة والقائم بأعمال المدير العام لهيئة تنظيم االتصاالت الشيخ ناصر بن محمد آل خليفة.

 

 –انتهى  -

 

 بتلكو بشركة والتسوقية المؤسسية االتصاالت  قسم من الصحفي البيان هذا صدر

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

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

 

 وحول بتلك

يقع المقر الرئيسي لمجموعة بتلكو في مملكة البحرين. لعبت بتلكو دورا محوريا في تطور البالد كمركز رئيسي 

لالتصاالت وتعد اليوم المزود الرائد لالتصاالت، وتستمر في قيادة وتشكيل سوق االستهالك المحلي والسوق التجارية 

لتقنية المعلومات واالتصاالت. حققت بتلكو نموا في األسواق الخارجية عن طريق االستثمار في شركات رائدة أخرى 

 في مجال االتصاالت الثابتة والالسلكية. 

mailto:Public.Relations@btc.com.bh


تمكنت بتلكو من توسيع عملها في منطقة الشرق األوسط لتصبح شركة اتصاالت كبيرة ذات استثمارات مباشرة وغير 

نطقة جغرافية هي البحرين، األردن، الكويت، المملكة العربية السعودية، اليمن، مصر، غيرنسي، م 14مباشرة في 

 جيرسي، جزيرة آيل أوف مان، جزر المالديف، دييغو غارسيا، وسانت هيالنة، جزيرة أسنسيون، وجزر فوكالند.

 

www.batelco.com 

http://www.batelco.com/

