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 الجديدة الخليج بتلكو شبكة لتنفيذ (CIENAتختار) بتلكو
 بالعالم** الخليجي التعاون مجلس دول جميع ربط إلى الخليج بتلكو شبكة **تهدف

 
 

 مملكة في الرقمية للخدمات الرائد والمزود والالسلكية، السلكية لالتصاالت البحرين شركة بتلكو، أعلنت البحرين: المنامة،
 الجديدة الخليج بتلكو شبكة لتأسيس المتقاربة لبصريةا الحزم منصات مجال في (CIENA) شركة اختيارها عن البحرين،

(BGN.) ،شبكة بناء وسيتم هذا BGN الضوئي النقل شبكة على (OTN) في بتلكو زبائن متطلبات تلبية بهدف المتطورة 
 بيع مجال في الدولية الخدمات مزودي احتياجات تلبية عن فضال معقولة، وبأسعار اإلنترنت بشبكة موثوق اتصال على الحصول
 وأكثر. الثانية في بت تيرا 8.8 إلى يصل ما لتدعم الجملة،

 
 األفراد من المستخدمين أن يذكر العربي. الخليج منطقة في التعاون مجلس دول جميع ربط على (BGN) كابل نظام وسيعمل

 بشكل (OTT بمحتوى اختصاًرا يعرف ما) اإلنترنت عبر مباشرة بثه يتم الذي المحتوى يستهلكون الخليج دول أنحاء في والشركات

 اإلنترنت خدمات على الطلب يزيد مما والعالميين، ليينالمح المزودين من المقّدمة والخدمات الوضوح عالي الفيديو مقاطع مثل أكبر،

 .السرعة عالية اإلضافية

 
 التحكم على الكاملة القدرة الشركة يمنح مما كم، 1,400 مسافة على يمتد الذي ،األرضية الضوئية األلياف كابل بإدارة بتلكو وتقوم

 وأفريقيا وآسيا أوروبا إلى متكاملة اتصال حلول لتوفير أخرى وعالمية إقليمية كابالت مع بينيا الكابل ربط يمكن كما واإلدارة.
 العالم. وبقية

 

 الخليج بتلكو شبكة في تستثمر أن ارتأت الشركة أن البحرين بتلكو شركةل يذيالتنف الرئيس بوبشيت محمد السيد قال الصدد، هذا وفي

 حديثة دولية ببوابة البالد تزويد وبالتالي بتلكو، شركة قبل من بالكامل ومدارة مملوكة البصرية األلياف من أرضية كابالت كشبكة
  والتطبيقات. والخدمات البيانات على المتزايد الطلب تلبية من البحرين تمكن أن شأنها من
 
 للكابالت موثوقا بديال BGN شبكة "تعد البحرين بتلكو لشركة العالمية األعمال قطاعل التنفيذي رئيسال يلميالد عادل السيد قالو

 شركة مع الشراكة إن الخليج. دول بين األقصر هي انتظار وفترات مرنة بقدرات جميعها تتسم والتي للتأثر، عرضة األكثر البحرية
CIENA ذلك." كل ستمنحنا 

 
 سعادتنا عن "نعرب CIENA لشركة جيلدر كيري وأفريقيا، األوسط الشرق ألوروبا، العام والمدير الرئيس ئبنا قال جانبه من

 المستوى عالمية شبكية خدمات وتقدم االتصال، خدمات من ستعزز التي الخليج، بتلكو شبكة في للعمل بتلكو مع التعاون هذال
 األخيرة به تحظى لما بتلكو بدعم سيينا تلتزم كما االتصال. خدمات مجال في لالبتكار إقليمي كرائد البحرين مكانة وترسخ للعمالء،

 لبتلكو وموثوق آمن اتصال توفير أجل من المنطقة، في الشاملة مهنية خدمات من تقدمه ماو واسعة، عالمية وتجربة خبرة من
 وعمالئها."

 
 

 :التوضيحية التسمية

 .بتلكو شركةل التنفيذي الرئيس بوبشيت محمد .1

 .بتلكو لشركة العالمية األعمال قطاعل التنفيذي رئيسال الديلمي عادل .2
 .سيينا لشركة جيلدر كيري وأفريقيا، األوسط الشرق ألوروبا، العام والمدير الرئيس نائب .3

 
 

 صحفي بيان



 
 - انتهى -

 بتلكو بشركة العالقات قسم من الصحفي البيان هذا صدر
 على: بتلكو بشركة العامة العالقات بمكتب االتصال يرجى المعلومات، من لمزيد

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

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

 واالتصاالت. المعلومات لتقنية التجارية والسوق المحلي االستهالك سوق وتشكيل قيادة في وتستمر لالتصاالت، الرائد المزود اليوم
  والالسلكية. الثابتة االتصاالت مجال في أخرى رائدة شركات في االستثمار طريق عن الخارجية سواقاأل في نموا بتلكو حققت
 14 في مباشرة وغير مباشرة استثمارات ذات كبيرة اتصاالت شركة لتصبح األوسط الشرق منطقة في عملها توسيع من بتلكو تمكنت
 مان، أوف آيل جزيرة جيرسي، غيرنسي، مصر، اليمن، السعودية، لعربيةا المملكة الكويت، األردن، البحرين، هي جغرافية منطقة
 فوكالند. وجزر أسنسيون، جزيرة هيالنة، وسانت غارسيا، دييغو المالديف، جزر
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