
تابعونا على
@batelco

تطبق الشروط واألحكام على جميع العروض والباقات.

العروض سارية حسب توفر المنتجات المعروضة واألسعار قابلة للتغيير.

 اإلصدار الرابع
2017 

في هذا العدد
- باقات التوفير: عرض شهر رمضان
- بيانات تصل إلى 200GB مع موبايل الدفع الشهري
- باقة Batelco TV Family الجديدة

حاماًل معه الخير والبركات، مبارك عليكم الشهر.
هّل هالل الشهر الكريم



هل تبحث عن شراء  جهاز ذكي؟
shop.batelco.com

shop.batelco.com يمكنك شراء أحدث األجهزة الذكية من خالل موقعنا اإللكتروني
يمكنك االختيار بين مجموعة متنّوعة من األجهزة مثل الهواتف الذكية٫ األلواح اإللكترونية٫ أجهزة 

الحاسوب ٫ والكاميرات وغيرها.

الباقات الرئيسية لموبايل الدفع الشهري

أجهزة باألقساط

يمكنك اآلن االستمتاع بمزايا كبيرة، ودقائق محلية مّجانية تصل إلى 1500 دقيقة، باإلضافة إلى بيانات مّجانية تصل إلى 22GB فقط مع باقات 
الدفع الشهري!

* سوف تتوقف خدمة البيانات عن العمل في حال استنفاذ سعة بيانات الباقة. يمكنك االستمرار في استخدام خدمة البيانات من خالل إضافة أحد قسائم البيانات المبّينة أدناه.

** تقدم بتلكو واي فاي البحرين، أول شبكة واي فاي رقمية من نوعها، متوفرة في عدة مواقع حول البحرين. ستواصل شبكة واي فاي البحرين في النمو لتغطية أنحاء البحرين حيث سيتمكن الجميع من التواصل من خاللها. ابحث 
عن عالمة واي فاي البحرين للحصول على الشبكة في مواقعها المنتشرة في أرجاء المملكة و تواصل مع عالم جديد.

* سوف تتوقف خدمة البيانات عن العمل في حال استنفاذ سعة بيانات الباقة.

أفضل األجهزة!
متوفرة مع باقات سمارت

Huawei P10 & P10 Plus Smartphone 

| (P10 Plus) 5.5” ، (P10) 5.1" شاشة العرض 
 نظام التشغيل اندرويد 7.0  |

12MP 20  /  األساسيةMP الكاميرا: مزدوجة
8MP الخلفية +

LG G6 Smartphone

شاشة العرض "5.9  |  نظام التشغيل اندرويد 7.0  |
13MP 13  /  الخلفيةMP الكاميرا: مزدوجة

12الجهاز
شهر

18
شهر

24
شهر

Samsung Galaxy S812.08 د.ب16.11 د.ب24.17 د.ب

Samsung Galaxy S8 Plus13.75 د.ب18.33 د.ب27.5 د.ب

LG G610.5 د.ب14 د.ب21 د.ب

Huawei P108 د.ب10.67 د.ب16 د.ب

Huawei P10 Plus10.5 د.ب14 د.ب21 د.ب

2    بتلكو  اإلصدار الرابع

iPhone 7 Red Smartphone

|  iOS 10.1 شاشة العرض  "4.7  |  نظام التشغيل
7MP 12  /  األماميةMP الكاميرا: الخلفية

Samsung S8 & S8+ Smartphone 

| 5.8” (S8) ، 6.2” (S8Plus) شاشة العرض 
نظام التشغيل اندرويد 7.0  |

 8mp F1.7 / 12mp F1.7 :الكاميرا

باقات
 الموبايل

8 د.ب8 د.ب
عقد

12 د.ب12 د.ب
عقد

16 د.ب16 د.ب
عقد

بدونمدة العقد
عقد

بدون12 شهرًا
عقد

بدون12 شهرًا
عقد

12 شهرًا

دقائق محلية مجانية
500500جميع الشبكات

800800+200 إضافية
13001300+200 إضافية

+200 إضافية

*4G LTE  8بياناتGB10GB12GB15GB16GB22GB

2GBخدمة بحرين واي فاي**
مجانًا

2GB
مجانًا

2GB
مجانًا

2GB
مجانًا

2GB
مجانًا

2GB
مجانًا

سعر المكالمات المحلية/ 
15 فلس15 فلس15 فلس15 فلس15 فلس15 فلسدقيقة

SMS سعر رسائل
30 فلس30 فلس30 فلس30 فلس30 فلس30 فلس

قسائم بيانات 
رمزاالشتراك إلىحد االستخدامالدفع الشهري

88188

11GB1GB د.ب

33GB3GB د.ب

58GB8GB د.ب

1020GB20GB د.ب

يمكنك االستمرار في استخدام خدمة البيانات من خالل إضافة أحد قسائم البيانات المبّينة أدناه.
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 الرموز القصيرة لخدمة
سمسم مسبق الدفع

ماهي أسرع طريقة لحجب الرسائل النصية؟
اتصل على #888 * لحجب الرسائل النصية القصيرة الغير مرغوب بها، يمكنك االتصال على هذا الرمز 

وبالتالي اختيار Block SMS من القائمة الرئيسية. عليك إدخال مصدر الرسالة )االسم أو الرقم( للقيام 
بإيقاف استالم الرسائل النصية التي تصلك. كذلك يمكنك رفع الحجب عن أي رقم أو اإلطالع على 

قائمة األرقام التي قمت بحجبها سابقًا.

قسائم شحن سمسم مسبق الدفع

قسائم  شحن 
مدة الصالحيةالرصيدمسبق الدفع

430 يوم33.250 د.ب30 د.ب

365 يوم22.500 د.ب20 د.ب

180 يوم13.500 د.ب12 د.ب

90 يوم10.750 د.ب10 د.ب
40 يوم5 د.ب5 د.ب

30 يوم4 د.ب4 د.ب

25 يوم3 د.ب3 د.ب

10 أيام2 د.ب2 د.ب

5 أيام1 د.ب1 د.ب

باقات سمسم مسبق الدفع الجديدة

الباقات 
شهريًاأسبوعيًاالجديدة

6 د.ب شهريًا1.5 د.ب أسبوعًياسعر الباقة

500 دقيقة100 دقيقةدقائق مجانية محلية

4G 1بياناتGB6GB

تسعيرة دولية خاصة 
بالباقة

الهند 16 فلس، بنجالديش 16 فلس، باكستان 17 فلس، 
الفلبين 50 فلس، سيريالنكا 47 فلس، النيبال 43 فلس

الهند 16 فلس، بنجالديش 16 فلس، باكستان 17 فلس، 
الفلبين 50 فلس، سيريالنكا 47 فلس، النيبال 43 فلس

أرسل "M6" إلى 88188 أو اتصل على #660*أرسل "W1" إلى 88188 أو اتصل على #200*رمز تفعيل الخدمة

أرسل "DM6" إلى 88188 أو اتصل على #662*أرسل "DW1" إلى 88188 أو اتصل على #201*رمز إلغاء تفعيل الخدمة

االستعالم عن الدقائق 
#110*122*#109*122*المجانية

• بإمكان الزبائن الذين قاموا بتفعيل خطوط مسبق الدفع قبل تاريخ 16 فبراير 2017 االشتراك في باقات سمسم مسبق الدفع إضافية.
• عند استنفاذ الحد األقصى الستخدام البيانات في أّي من باقات البيانات لخدمة سمسم يمكن للزبون إعادة الشحن من خالل إضافات مسبق الدفع.

إضافة 1GB إلى بيانات الباقةالخدمة

1 د.بالسعر

رمز التفعيل
أرسل "V1" إلى 88188

أو اتصل على 911#*

إضافة 3GB إلى بيانات الباقةالخدمة

3 د.بالسعر

رمز التفعيل
أرسل "V3" إلى 88188

أو اتصل على 922#*

إضافة 8GB إلى بيانات الباقةالخدمة

5 د.بالسعر

رمز التفعيل
أرسل "V8" إلى 88188

أو اتصل على 933#*

إضافة 20GB إلى بيانات الباقةالخدمة

10 د.بالسعر

رمز التفعيل
أرسل "V10" إلى 88188

أو اتصل على 944#*

اشترك في باقة التجوالالخدمة
الخليجية 1 يوم

5 د.بالسعر

رمز التفعيل
أرسل "GCC1" إلى 88188

أو اتصل على 973#* 

اشترك في باقة التجوالالخدمة
الخليجية 7 أيام

10 د.بالسعر

رمز التفعيل
أرسل "GCC7" إلى 88188

أو اتصل على 973#* 

اشترك في باقة التجوالالخدمة
الدولية 7 أيام

20 د.بالسعر

رمز التفعيل
أرسل "WWW7" إلى 88188

أو اتصل على 973#* 

للتأّكد من حّد استخدامالخدمة
السرعة

مجاًناالسعر

اتصل على #1*1*888* رمز التفعيل

تطبق الشروط واألحكام.

 احصل على شريحة البيانات من أحد
محالت بتلكو

 باقة سمسم إنترنت
موبايل مسبق الدفع

ابتداًء من 7 د.ب



باقات اإلنترنت 
فايبر  فائقة 
السرعة

 *20 د.ب

شهريًا
*30 د.ب
شهريًا

 *40 د.ب

شهريًا
 *50 د.ب

شهريًا
 *75 د.ب

شهريًا
 *150 د.ب

شهريًا

20Mbps30Mbps40Mbps80Mbps100Mbps500Mbpsسرعة التنزيل

2Mbps5Mbps5Mbps10Mbps10Mbps50Mbpsسرعة التحميل

200GBحد استخدام السرعة

غير محدود

300GB

غير محدود

400GB

غير محدود

500GB

غير محدود

600GB

غير محدود

1TB

غير محدود

مجانًامجانًامجانًامجانًامجانًامجانًاخدمة بحرين واي فاي**

 يوتيوب وإنترنت
∞-نهاية األسبوع

غير محدود
∞

غير محدود
∞

غير محدود
∞

غير محدود
∞

غير محدود

مجانًامجانًامجانًامجانًا5 د.ب شهريًا5 د.ب شهريًاBatelco TV األساسية

5 د.ب5 د.ب5 د.ب5 د.ب5 د.ب5 د.برسوم االشتراك

Live Chat خدمة بتلكو
تخطى طوابير االنتظار مع  خدمة بتلكو Live Chat. موظفينا متواجدين على مدار الساعة لخدمتكم.

تفضل بزيارة batelco.com وال داعي لالنتظار بعد اليوم!
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الباقات
القّيمة

 *10 د.ب

شهريًا
 *12 د.ب

شهريًا
*15 د.ب
شهريًا

10Mbps10Mbps14Mbpsسرعة الباقة

1.5Mbps2Mbps2Mbpsسرعة التحميل

70GBحد استخدام السرعة

غير محدود

100GB

غير محدود

150GB

غير محدود

مجانًامجانًامجانًاخدمة بحرين واي فاي***

 يوتيوب وإنترنت
نهاية األسبوع**

3 د.ب شهريًا3 د.ب شهريًا3 د.ب شهريًا

5 د.ب شهريًا 5 د.ب شهريًا5 د.ب شهريًا Batelco TV األساسية****

5 د.ب5 د.ب5 د.برسوم االشتراك

باقات اإلنترنت السريعة

باقات اإلنترنت فايبر فائقة السرعة

تطبق الشروط وا�حكام

تواصل مع زبائنك في أي وقت وفي أي مكان
مع خدمة بتلكو للرسائل النصية القصيرة

batelcosms.com.bh لالشتراك، تفضل بزيارة

* عقد لمدة سنة.
** تقدم بتلكو واي فاي البحرين، أول شبكة واي فاي رقمية من نوعها، متوفرة في عدة مواقع حول البحرين. ستواصل شبكة واي فاي البحرين في النمو لتغطية أنحاء البحرين حيث سيتمكن الجميع من التواصل من خاللها. ابحث 

عن عالمة واي فاي البحرين للحصول على الشبكة في مواقعها المنتشرة في أرجاء المملكة و تواصل مع عالم جديد.

* عقد لمدة سنة. ** عقد لمدة سنتين.
*** تقدم بتلكو واي فاي البحرين، أول شبكة واي فاي رقمية من نوعها، متوفرة في عدة مواقع حول البحرين. ستواصل شبكة واي فاي البحرين في النمو لتغطية أنحاء البحرين حيث سيتمكن الجميع من التواصل من خاللها. 

ابحث عن عالمة واي فاي البحرين للحصول على الشبكة في مواقعها المنتشرة في أرجاء المملكة و تواصل مع عالم جديد.
SmartSaver مع ***

تطبق الشروط واألحكام.

باقات التوفير 

 لالشتراك، تفّضل بزيارة
محالت بتلكو

مقابل 15 د.ب/شهريًا سوف 
تحصل على

•  إنترنت فايبر المنزلي بسرعة 
10Mbps

مجانًا 20GB بيانات إنترنت   •
المنزلي

مجانًا 2GB بيانات الموبايل  •
مجانًا 200 دقيقة للخط   •

الثابت

Batelco TV  •

ألنه شهر العطاء، 
 فإنّك تستحق

كّل هذا



ماهي أسرع طريقة لشحن خطوط سمسم؟
اتصل على 888# *

إلعادة شحن أي من خطوط سمسم، ماعليك سوى االتصال على الرمز ومن ثم اختيار SimSim Services من القائمة.
يمكنك إعادة شحن أي خط أو تحويل الرصيد إلى أي خط كذلك.

بتلكو  اإلصدار الرابع    5

باقات إنترنت المنزلية بدون رسوم تسجيل!
عروض حصرية وأقساط بدون فوائد مع فترات سداد 24 شهراً فقط مع زبائن برودباند من بتلكو

* دفع مقدم 50 د.ب 

التلفزيونات الذكية
Batelco TV on-the-GO و

جهاز لوحي ذكيجهاز راوتر ذكي

أجهزة تحّكم األلعاب

جهاز IP الذكي

كاميرات DSLRأجهزة محمولة لأللعاب

TCL  70 P1000

24 شهر*

 24 د.ب
Hisense 70 M7000UWG

24 شهر*

 27.1 د.ب
Samsung 65KU7000

24 شهر*

 18.5 د.ب

Nintendo  Switch

24 شهر*

سابقًا 5 د.ب ، حاليًا 3.5 د.ب

PS4 Slim 500GB

24 شهر*

سابقًا 3.5 د.ب ، حاليًا 2.5 د.ب

Xbox one s 1TB

24 شهر*

4.2 د.ب 

Dell Alienware 13-R3

24 شهر*

 22.7 د.ب
Razer Blade Stealth QHD Touch (512GB)

24 شهر*

 32.3 د.ب
ASUS N56J Gaming Laptop

24 شهر*

 16.7 د.ب

Nikon D7100

24 شهر*

سابقًا 10 د.ب ، حاليًا 6 د.ب

Nikon D7200

24 شهر*

سابقًا 21.7 د.ب ، حاليًا 18.4 د.ب

Canon 7D Mark II

24 شهر*

 29.4 د.ب

Smart Router منزلي 

24 شهر*

 2.2 د.ب

نظام أندرويد بالّلمس على الشاشة  •
300Mbps واي فاي بسرعة تصل إلى  •

•  يتضمن عدد x 2 جهاز استشعار للباب
التحّكم عن بعد بواسطة الموبايل   •
توصيل مّجاني مع التركيب واإلعداد.  •

Samsung Tab S3 9.7

24 شهر*

 10.5 د.ب

9.7 بوصة  •
4 مكّبرات صوت  •

S Pen تصميم جديد لـ  •
CPU أسرع بنسة %18 من الجهاز السابق   •

GPU أسرع بنسة 3 أضعاف من الجهاز   •
السابق.

MacBook Pro

MacBook Pro 15inch Retina Display

24 شهر*
30.3 د.ب

)سابقًا 875 د.ب، حاليًا  775 د.ب(

3.4GHz سرعة تصل إلى  •
1600MHz 16 بسرعةGB ذاكرة  •

265GB PCIe-based SSD  •
 Intel Iris Pro Graphics  •

Two Thundeerbolt 2 ports  •

جهاز IP إنتركوم الذكي

24 شهر*

2.9 د.ب

عرض واسع للزوايا  •
الرؤية الليلية  •

التعّرف على األصوات  •
شبك اإلنتركوم عن ُبعد بواسطة   •

الموبايل
الّربط مع المنّبه  •

إمكانية التسجيل وتصوير اللقطات   •
(Snapshot(

أجهزة ذكية للمكاتب عّزز تجربتك في المكتب مع العروض المتنّوعة على األجهزة واإللكترونيات

أجهزة ذكية للمنازل عّزز تجربتك المنزلية مع العروض المتنّوعة على األجهزة واإللكترونيات

سعر

مخّفض

أسعار

مخّفضة
أسعار

مخّفضة



ماهي أسرع طريقة لمعرفة البيانات المتبقية؟
portal.batelco.com/boost اتصل على #1*1*888* أو تفضل بزيارة

portal.batelco.com/boost تعرف على تفاصيل خدمة البيانات لديك عند االتصال على #1*1*888* أو عند زيارة الرابط
سيساعدك الرابط على معرفة تفاصيل البيانات المستخدمة والمتبقية وكذلك يمكنك القيام بترقية باقتك.
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أجهزة إنترنت متنقلة!
متوفرة مع باقات موبايل برودباند

باقات إنترنت الموبايل الدفع الشهري

باقة إنترنت الموبايل مسبق الدفع )سمسم(

توّفر لك خدمة إنترنت الموبايل من بتلكو إمكانية االتصال الفوري لشبكة اإلنترنت دون الحاجة لالنتظار، سرعة 
تصفح الشبكة دون الحاجة إلى استخدام التخزين المؤقت، تعزيز تجربة األلعاب عبر اإلنترنت بسرعة فائقة، تحميل 

وتنزيل الملفات بسرعة وسهولة باإلضافة إلى تحسين خدمات الحوسبة السحابية وغيرها.

 بتلكو توفّر اتصال فائق السرعة وفي أي مكان ويعطيك المرونة والتحكّم في ما تنفقه على
البيانات يوميًا.

باقات إنترنت
الدفع الشهري

10 د.ب
شهريًا

15 د.ب
شهريًا

20 د.ب
شهريًا

30 د.ب
شهريًا

45 د.ب
شهريًا

عقد 12 شهر
20GB40GB80GB130GB300GB

عقد 24 شهر
70GB140GB200GB300GB500GB

جهاز ماي فاي
مجانًامجانًامجانًامجانًا5 د.ب

جهاز واي فاي
مجانًامجانًامجانًامجانًا10 د.ب

عدد الشرائح
22334

باقة إنترنت 
7 د.بالموبايل األساسية

10GBحد استخدام السرعة 

4G LTEالسرعة 

30  يومالصالحية 

Huawei Router B525
4G LTE Cat 6

300 Mbps (DL) / 50 Mbps (UL) :السرعة
واي فاي: حتى 32 مستخدم

ZTE MF253v
4G LTE Cat 4

150 Mbps (DL) / 50 Mbps (UL) :السرعة
واي فاي: حتى 32 مستخدم

TP-Link M7350 MIFI
4G LTE Cat 4

150 Mbps (DL) / 50 Mbps (UL) :السرعة
واي فاي: حتى 15 مستخدم

قسائم إنترنت 
الصالحيةحد استخدام السرعةالموبايل

3  أيام11GB د.ب

7  أيام22GB د.ب

7  أيام33GB د.ب

7  أيام44GB د.ب

30  يوم58GB د.ب

30  يوم1020GB د.ب

30  يوم1224GB د.ب

30  يوم2040GB د.ب

30  يوم3060GB د.ب

Alcatel Y900
LTE Cat6 MIFI

300 Mbps (DL) / 50 Mbps (UL) :السرعة
microSDHC up to 32 GB

3600 mAh removable :البطارية

جديد
جديد

جديد



ماهي أسرع طريقة لمعرفة أوقات عمل محالتنا؟
اتصل على 888# *

لمعرفة أوقات عمل أي من محالتنا، اتصل على هذا الرمز واختر Shop Timings من القائمة. 
ستستلم رسالة قصيرة تشمل جميع أوقات العمل.

بتلكو  اإلصدار الرابع    7

التجربة التلفزيونية األفضل
احصل على خدمة Batelco TV مع باقات االنترنت المنزلي الجديدة.

شاهد العديد من األفالم الرائعة والمتنوعة، القنوات المميزة والقنوات المجانية، 
باإلضافة إلى قنوات Catch-up TV، وال تفوت أي من برامجك المفضلة بعد اليوم.

الباقات:

يمكنك إدارة حسابك من خالل قائمة الخدمة الذاتية الجديدة للخدمات التالية:

ال داعي لالنتظار ا	ن مع قائمة الخدمة الذاتية الجديدة على 196!
لقد أصبح التعامل مع استفساراتكم أسهل وأسرع.

 

زيادة في إضافة
 البيانات

أضف المزيد من البيانات لباقتك الحالية كما 
يمكنك إضافة خدمة التجوال.

تعبئة الرصيد �ي موبايل 
مسبق الدفع

ادخل رمز قسيمة التعبئة عندما تتصل على 
196  �عادة تعئبة رصيدك.

Add
Bolt-on

Paid.

نقّدم لكم قائمة الخدمة
الذاتية الجديدة على 196!

اتصل على 196 لالستمتاع بالخدمات الجديدة.

االستفسار عن
الباقات

كن مّطلًعا على تفاصيل باقتك ، وأيًضا 
رصيدك ، مدة الصالحية و رصيد بياناتك.

ادفع
فواتيرك

ادفع فاتورة موبايلك بكل سهولة من
 خالل جهازك.

فقط اتصل على 196 واّتبع ا�رشادات الصوتية
 واختر الخدمة التي تريد من القائمة.

Batelco TV   
شهريًا 
10 د.ب

شهريًا 
10 د.ب

شهريًا 
14 د.ب

شهريًا 
16 د.ب

شهريًا 
30 د.ب

شهريًا 
36 د.ب

Batelcoالباقة  
Family

OSN
Family

OSN
Pehla Prime

OSN
Pinoy Plus 

Extra

OSN
Gold HD

OSN
Platinum 
Extra HD

  يتضمن أكثر من 1000 فلممكتبة األفالم

خاصية تسجيل البرامج ألكثر من 100 قناةخاصية تسجيل البرامج

مجانًامجانًامجانًامجانًامجانًامجانًاجهاز  Android عالي  الدقة

Batelco TV مجانًامجانًامجانًامجانًامجانًامجانًا تطبيق

FTA مجانًامجانًامجانًامجانًامجانًامجانًا200 قناة

مجانًامجانًامجانًامجانًامجانًامجانًادليل تلفاز مطّور

تطبق الشروط واألحكام
batelco.com

استمتع بتجربة الترفيه المثالية مع 
باقة Batelco TV Family الجديدة

مقابل 10 د.ب فقط

جديد
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farfesh rewards program

برنامج فرفش للمكافآت

farfesh loyalty points:

نقاط فرفش للمكافآت:

More benefits, more rewards
only with farfesh rewards program
from Batelco

Our rewards program gives you loyalty points every time you refill or pay 
your mobile bill, which can be redeemed for credit back into your account.

Additionally enjoy special offers and amazing discounts from our
official partners.

برنامج المكافآت من بتلكو يمنحك نقاط فرفش للمكافآت عند كل إعادة شحن أو 
عند دفع فاتورة الموبايل واستبدلها برصيد في حسابك.

لالستفسار عن عدد نقاط فرفش للمكافآت في حسابك،
ارسل POINTS إلى 88666

1. For every BD1 you spend on SimSim refills or bill payment (on time 
     and in full) you will get 1 farfesh loyalty point

2. You will receive a notification of the points awarded

3. Once you collect 100 farfesh loyalty points and above you can start 
     redeeming it for credit back into you account

To check your accumulated farfesh loyalty points,
send POINTS to 88666

1. مقابل كل دينار واحد تنفقه على شحن رصيد سمسم أو دفع فاتورة الموبايل
     )في وقتها وبالكامل( ، ستحصل على نقطة فرفش واحدة

2. ستحصل على إشعار بعدد النقاط التي قمت بتجميعها

3. عندما تتجمع لديك 100 نقطة فما فوق، سيمكنك استبدال النقاط برصيد
 في حسابك

Points BD Rewards Redemption
SMS Code

100 1 BLN100

600 6.3 BLN600

1000 11.1 BLN1000

2000 25.2 BLN2000

3000 Handset voucher
worth BD200 VCH3000

• الباقات متوّفرة لزبائن الدفع الشهري ومسبق الدفع )سمسم(.
• سيتم إيقاف خدمة بيانات التجوال تلقائيًا عند استنفاذ سعة البيانات.

• بيانات التجوال متاحة فقط على الشبكات المختارة.

كن في تحّكم تام حيث لن ُتحتسب أّية رسوم إضافية!

اآلن جميع زبائن الدفع الشهري ومسبق الدفع يمكنهم االستمتاع 
ببيانات تصل حتى 5GB أثناء التجوال.

باقات تجوال البيانات ابتداًء من 5 د.ب يوميًا

 خذ بياناتك في رحلة
حول العالم.

باقات تجوال البيانات

دول العالم
(7  أيام)

دول الخليج
(7  أيام)

دول الخليج
(يوم واحد) المميزات

1GB 5GB 1GB سعة البيانات

7 أيام 7 أيام يوم واحد الصالحية

20 د.ب 10 د.ب 5 د.ب السعر

اتصل على 973#* لالشتراك 

 لمعرفة الشبكات والمزيد من المعلومات،
batelco.com/ar/roaming تفضل بزيارة

تطبق الشروط واألحكام.
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مزايا أكثر ومكافآت أكبر
فقط مع برنامج فرفش للمكافآت من بتلكو

farfesh partners:

شركاء فرفش الرسميين:

Just because you are a Batelco mobile customer, you can enjoy
special discounts and offers from our farfesh partners.

لكونك من زبائن خدمة الموبايل من بتلكو ، يمكنك االستفادة من العديد من 
العروض والخصومات المقدمة من شركاء فرفش الرسميين.

Below are our official farfesh partners with their codes. To benefit 
from the offers, send the partner code to 88666.

لالستفادة من عروض فرفش أرسل الرمز
 الخاص إلى 88666

He
al

th
 P

ar
tn

er
s

Official Partners SMS Code to 88666

HSDH

GAN

K HEALTH

WSMC

DRRANA

Li
fe

st
yl

e 
Pa

rt
ne

rs

BRABANTIA

BUDGET

DESCAMPS

GUZZINI

REVOLT

FATEN BEAUTY

GABAHRAIN

MATHILDE M

SENCOR

ALJASER

WINNERS

ALAREENBH

AMMAR

EMA

THE FACESHOP

ALLSTAR

Fa
sh

io
n 

Pa
rt

ne
rs CASE LOGIC

CASIO

G SHOCK

SLAZENGER

MORSSEGO

En
te

rt
ai

nm
en

t 
Pa

rt
ne

rs

LPOD WATERPARK

SCUBAMASTER

WAHOOO

ADHARI

Travel
Partners

GULF AIR

QRBTC

Di
ni

ng
 P

ar
tn

er
s

Official Partners SMS Code to 88666

BURGER KING

COSTA

CHILIS

DQ

DOSA PLAZA

MC

PAPA JOHNS

MAYALACHOCOLATERIE

BOXIT

FRESCO_BH

FATIMA GUL

BLUBURGER

TIM

MAYADELICES

CANDY LAND

TOPANDDIP

El
ec

tr
on

ic
s P

ar
tn

er
s BENQ

BOSE

BROTHER

LEXAR

NIKON

SONY

 S
er

vi
ce

s
Pa

rt
ne

rs ALMARZOOG

LALABELLA

JAHIZ NEW
NEW

NEW

NEW

NEW




