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(لمص&!: مباش!
%لتعل'قاB %لمنشوHE ال تعبر عن E?< "معلوماB مباشر" )ال نتحمل ?< مسؤ)ل'ة قانون'ة ح'ا9 8لك6 )يتحمل كاتب-ا مسؤ)ل'ة %لنشر.

"ب-ت6 - (لبح!-2" ُ-ش-& باحتضا2 (لمنامة لمش!/0 (لب/!صة (لع!ب-ة (لمشت!كة

"م-ناتل-ك/7" (لتابعة تتعاق& مع "A/(/@" إل<ال> ;/: شبكة 4G LTE في (لعال7

2E F"2-!لتم/-: (لك/-تي - (لبح!-2"ب-ت6 - (لبح) G-في ب @H-لتنف) J-ل!ئ)/ L&لعض/ (لمنت) F">قا: "عب&(لحك-7 (لخ-ا

FO-سسQم &/Rا &عما للمش!/0 /تق&-!( لجR-مناسبة إلقامة (لمق! (ل!ئ-سي عل U!; منح (لمش!/0 ق<عة/ Fحتضا2 (لبح!-2 مش!/0 (لب/!صة (لع!ب-ة (لمشت!كة)

مبا&!] تعكA) Jتما7 مملكة (لبح!-2 بتعZ-Z (لتكام: (القتصا&@ (لع!بي (لب-نيF /ت-س-! ت&ف> !J/Q (ألم/(: /(الستثما!(G (لع!ب-ة /(ل&/ل-ة /(ستق<اJ/Q! L (ألم/(:

(لمRاج!] Eلى مشا!-ع (لتنم-ة في (ل/<2 (لع!بي (ن<القا م2 مملكة (لبح!-2 /من<قة (لخل-ج بصفة عامةF مثمنا في Hل6 جR/& جاللة (لمل6 حم& ب2 ع-سى \: خل-فة

/(حتضانO لفك!] (لمش!/0 (ل!(ئ&] . 

F"2-!ب-ت6 - (لبح" [!)&E Jمجل J-ماج& !ئ L/لحا!ثي /-عق) U-مش!/0 (لب/!صة (لع!ب-ة (لمشت!كة سف! ب2 عا J-ئ!/ JسQمع م Oضا` (لخ-ا< في لقاء جمع;/

/;عضاء م2 مجلJ (إل&(!]F ح-c ت7 (ستع!(U /مناقشة HA( (لمش!/A;/ 0&(فO /;بعا&b /خ<ة تنف-bH على مست/a !ف-ع " Eننا نق&! جR/& (لقائم-2 على مش!/0

(لب/!صة (لع!ب-ة (لمشت!كة ب!ئاسة مQسJ /!ئ-J (لمش!/0 سف! ب2 عا-U (لحا!ثي /نثم2 (ألA&(` (لتنم/-ة (لتي -صب/ Eل-Rا HA( (لمش!/0 للمساAمة في تحق->

(لتكام: (القتصا&@ ب-2 (ل&/: (لع!ب-ة /تحف-Z (لتجا!] /(الستثما!(G (لب-ن-ة /جLH (الستثما!(G (ألجنب-ة لRا /تنم-ة E&(!] (لتم/-: (إلسالمي /ت<ب-قاتRا في (ألس/(>

Fفي مس-!] (لتعا/2 (القتصا&@ (لع!بي [Z-مة /متمRس-ع& نقلة م @Hلمش!/0 (ل) dمستع&/2 لتق&-7 كافة /سائ: (ل&ع7 /(لمسان&] (لممكنة إلنجا/ Fلمال-ة (لع!ب-ة)

/س-جع: م2 (لبح!-2 /من<قة (لخل-ج م!كZ( مال-ا مRماً" .

/;ع!L (لخ-ا< ع2 ثقتO في ق&!] (لقائم-2 على (لمش!/0 على تحق-> ;A&(فFO متمن-ا ل7R (لت/ف->.

م2 جانL \خ!F ;علنG م-ناتل-ك/A/ F7ي ش!كة (ستثما!-ة تابعة  للبنF6 /!(ئ&] في عال7 (التصاالG (لالسلك-ة في مملكة (لبح!-F2 ع2 ت/ق-ع عق& !سمي مع ش!كة

F7في (لعال ً A/(/@ ل<!d ;ح&c شبكة م2 (لج-: (ل!(بع بتقن-ة (LTE) في (لبح!-F2 ل-تمك2 عمالئRا م2 (إلستفا&] م2 ;ح&c تقن-اG (إلتصاالG (لالسلك-ة /(ألكث! تق&ما

/بالتالي (إلستمتا0 بتج!بة س!عاG (إلنت!نG (لب!/&بان& (لفائقة (لس!عة /(لتي تتجا/Z 100 م-جابFG باإلضافة Eلى (لخ&ماG (لص/ت-ة (لمت</!] في جم-ع ;نحاء (لمملكة.

/مع خب!] A/(/@ (لتكن/ل/ج-ة (لRائلة /Eمكان-اتRا (لمت</!] ستتمك2 م-ناتل-ك/7 ق!-با م2 تسج-: EنجاG)Z !(ئ&] ج&-&] في خ&ماG (لب!/&بان& .

/قامA/ F@/)/A Gي ش!كة عالم-ة !(ئ&] في في ت/ف-! حل/: تكن/ل/ج-ا (التصاالG / (لمعل/ماF(ICT) G بإ<ال> 64 شبكة LTE في (لعال7. /كجZء م2 تعاق&Aا مع

Gإلتصاال) [ZRلف!ع-ة /;ج) Gلشبكا)/ Fشم: (لعق& ت/ف-! (لشبكة (ل!ئ-س-ة-/ .LTE TDD بت/ف-! كام: (لحل/: (لقائمة على تكن/ل/ج-ا @/)/A 7/ش!كة م-ناتل-ك/7 ستق

(لمختلفة باإلضافة Eلى كافة (لعمل-اG (لمتعلقة بتشغ-: (لشبكة /ص-انتRا .
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