
 
 
 
  

 للنشر الفوري
  2019فبرایر  26 ، الثالثاء

 
 

  منصة رقمیة محایدة Global Zone تطلقبتلكو شركة 
 **الوصول الى الشبكة العالمیةو، لربط البیني وا البیانات التقاء **

 
خدمات  إطالق منصةعن  ، المزود الرائد لحلول االتصاالت الرقمیة في البحرین،بتلكو أعلنت شركة المنامة، البحرین:

"Global Zone" منصة جدیدة ومبتكرة تعتمد على مركز بیانات ، وھيTier III  والذي یضمن مستوى عالي من
لتلبیة احتیاجات مزودي شبكات االتصاالت، ومزودي خدمات الحوسبة  ھذه المنصة تمصم، وقد واالستمراریةاالمن 

االقتصاد الرقمي والنمو  "Global Zone"السحابیة ومزودي المحتوى ووسیلة اعالم رقمیة عالمیة. كما ستدعم منصة 
الرقمیة والخدمات والبیانات المرتبطة بھا، وسوف توفر محتوى جید وتطبیقات عالیة األداء  تكنولوجیافي ال المتزاید

  توفر تجربة استثنائیة للمستخدمین.
  

 البینيمنطقة مخصصة ومحایدة للربط من خالل  البیانات " نمو حركة مرورGlobal Zoneكما وستسھل منصة "
تتمیز بسرعة الربط بین الشركاء اإلقلیمیین والدولیین، وكذلك بسرعة استجابة أكبر بین أسواق االعمال العالمیة. وسوف 

كبوابة إقلیمیة ألنحاء أخرى من العالم، من خالل البیئة التحتیة وشبكة الكابالت  "Global Zoneالخدمات "تعمل منصة 
ة بتلكو خالل السنوات الماضیة والمنتشرة في ارجاء المنطقة والعالم، والتي تم البحریة والبریة التي استثمرت فیھا شبك

  في مناطق استراتیجیة.تعزیزھا باتفاقیات مع شركاء دولیین 
  
  
فیر في حاجة متنامیة الى تو ان العالم الیوم: "السید عادل الدیلمي رئیس قطاع األعمال العالمیة بشركة بتلكو، صرحو

دل البیانات الخاصة بین المظسسات وخصوصا المشغلین ومزودي المحتوى حول العالم، وفي ظل وتباالبیني الربط 
التجارة العالمیة التي تعتمد على األنظمة الرقمیة الى حد كبیر، یتوجب على الشركات تسخیر كافة اإلمكانیات إلتاحة 

الخدمات التي تلبي ھذه االحتیاجات من التواصل بین جمیع األطراف بشكل سریع وآمن. وھنا یأتي دورنا في توفیر 
خالل االعتماد على الخبرة العملیة واالستفادة من الموقع االستراتیجي لمملكة البحرین وبنیة االتصاالت المتطورة التي 

  تتمتع بھا.
  

بر الشبكات عوتأتي ھذه الخطوة ضمن استراتیجیة الشركة في االستثمار في تكنولوجیا تخزین وإدارة البیانات والتوسع 
تنویع مصادر الدخل، ومواكبة تغیرات السوق في ظل االقتصاد الرقمي من خالل  الدولیة وابتكار حلول جدیدة بقصد

   تبوء موقع ریادي في قطاع االتصاالت وتكنولوجیا البیانات.
  

من خالل خلق ن بمملكة البحری IPشبكة " أن یضیف الى مرونة وموثوقیة Global Zoneوأضاف قائًال: "ومن شأن "
نظام بیئي قوي ومتكامل یمكن من نقل البیانات عبر شبكات االنترنت بطریقة أسرع وفعالیة من خالل منطقة محایدة 

  لاللتقاء وتبادل البیانات بطریقة دینامیكیة. 
  
  

  –انتھى  -

  

 خبر صحفي



  بتلكو  بشركة والتسوقیة المؤسسیة االتصاالت قسم من الصحفي البیان ھذا صدر

 : المعلومات، یرجى االتصال على مكتب العالقات العامة بشركة بتلكو علىلمزید من ل

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

  

 

 حول مجموعة بتلكو

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

حققت بتلكو نموا في األسواق الخارجیة عن طریق االستثمار في شركات رائدة أخرى . لتقنیة المعلومات واالتصاالت
 . االت الثابتة والالسلكیةفي مجال االتص

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

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