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 بتلكو وتاتا لالتصاالت تعززان التعاون الثنائي
 **والحوسبة السحابية بروتوكول اإلنترنت الشراكة تدعم االتصال بالشبكة العالمية ونقل **

 

هي و: أعلنت بتلكو، المزود الرائد لحلول االتصاالت الرقمية في البحرين، عن تمديد شراكتها مع شركة تاتا لالتصاالت، المنامة، البحرين

توفير اتصال بيانات مرن وموثوق مع توسيع رقعة الوصول العالمي لمزودي وذلك من أجل لبنية التحتية الرقمية، لحلول ا مزود عالمي رائد

 .ومزودي خدمات اإلنترنت في منطقة الشرق األوسط لهاتف المحمولالخدمات ومشغلي شبكات ا

 

وتهدف هذه الشراكة إلى توفير اتصال عالي الكفاءة بشبكة االتصال لمقدمي الخدمات باإلضافة إلى توسعة نطاق االتصال بمختلف مناطق 

الشرق األوسط والعالم. ويتم ذلك عن طريق دمج عدة مكونات لبنية االتصال التحتية الخاصة ببتلكو كنظام الكابالت األرضية لشبكة بتلكو 

الخاصة بتاتا لالتصاالت المصنفة  (IP)مع شبكة بروتوكول االنترنت  Global Zoneوشبكة بروتوكول االنترنت في منصة  (BGN)الخليج 

  .(Tier-1)من المستوى األول 

 

نمواً ملحوظاً ة تشهد المنطققطاع األعمال العالمية في بتلكو: "ل الرئيس التنفيذي، ميليعادل الدوفي التعليق على هذه المناسبة، قال السيد 

في احتياج مزودي خدمات االنترنت ومشغلي شبكات الموبايل إلى شبكة اتصال وبنية تحتية عالية الكفاءة لكي تمكنهم من توفير خدماتهم 

بالجودة والسرعة المطلوبة. ونحن بدورنا نركز من خالل شراكتنا مع تاتا لالتصاالت على تطوير شبكة االتصال من خالل ربط شبكتنا 

 " .إلقليمية بشبكة تاتا لالتصاالت العالمية لتوسيع نطاق االتصال التي تتالءم مع متطلبات مزودي الخدمات في العصر الرقميا

 

ه اوقال السيد فانيت ميهتا، الرئيس اإلقليمي لشركة تاتا لالتصاالت في منطقة الشرق األوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا: "بالنظر إلى ما حققن

المتواصلة حتى اآلن، فقد تمكنّا من توسيع الوصول إلى مركز البيانات الخاص بنا وطَورنا قدراتنا السحابية وإمكانية االتصال  خالل شراكتنا

 يبالشبكة، ولذلك فإن تعاوننا الجديد مع بتلكو سيقوم بتعزيز العالقة التي تجمعنا، فهذه الشراكة تركز على مساعدة مزودي الخدمات ومشغل

ايل ومقدمي خدمات اإلنترنت في الخليج على النهوض بقدراتهم على المدى المستقبلي وتلبية االحتياجات المتزايدة لعمالئهم شبكات الموب

 من المستوى األول." (IP) لالتصال بالشبكة، وخاصة متطلبات شبكة بروتوكول اإلنترنت

 

 -انتهى-

 :مالحظات للمحررين

 بشركة بتلكو. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر والمسؤولية االجتماعيةلمؤسسي التواصل اصدر هذا البيان الصحفي من قسم 
Public.Relations@btc.com.bh 973 17611898/الفاكس+ 
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