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  لتدشین تبادل انترنت جدید توقعان اتفاقیة شراكة استراتیجیةAMS-IX وبتلكو 

 
أعلنت بتلكو، المزود الرائد لحلول االتصاالت التقنیة في مملكة البحرین، عن  :2019مارس  31، البحرین المنامة،

-Amsterdam Internet Exchange “AMS)توقیعھا شراكة استراتیجیة مع شركة أمستردام لتبادل اإلنترنت 
IX”) مرور ، وذلك من أجل إطالق منصة تبادل اإلنترنت في مملكة البحرین لتعمل كمنصة محایدة لتبادل حركة

  اإلنترنت، وبالتالي ستكون حلقة الوصل بین الشبكات العالمیة في منطقة دول مجلس التعاون. 
  

بتلكو، السید عادل الدیلمي، والرئیس التنفیذي  فيوقد تم توقیع ھذه االتفاقیة من قبل رئیس قطاع األعمال العالمیة 
وقد وقع  ء اإلدارة التنفیذیة العلیا من كال الطرفین، السید بیتر فان بیرجل، وذلك بتواجد عدد من أعضا”AMS-IX“لـ

-1" الواقعة في حلبة البحرین الدولیة، خالل فعالیة الفورمال Paddockفي قاعة نادي بادوك " الطرفان ھذه االتفاقیة
  مارس الجاري.  30جائزة البحرین الكبرى لطیران الخلیج، یوم السبت الموافق 

  
، لیكون ذلك ”AMS-IX“توقیع اتفاقیة الشراكة مع بجًدا  سعیدهذه المناسبة بأن بتلكو وصّرح السید عادل الدیلمي بھ

خلق شبكة متقاربة  والسعي الى، للمستخدم تطویر خدمات اإلنترنت المتاحة بما یخص بتلكو  إلستراتیجیة ادعم
 تجربةواالرتقاء بومترابطة بین مزودي ومشغلي اإلنترنت اإلقلیمیین إلبقاء حركة مرور اإلنترنت داخل المنطقة، 

  .االنترنت والخدمات المتعلقھ بھا
  

عاًما من  25تبادل اإلنترنت العالمیة ما یربو عن  في رائدة ”AMS-IX“شركة  السید الدیلمي: "لقد أمضت وأضاف
لتشغیل الناجح لعملیات اإلنترنت األساسیة، وال زالت حتى اآلن تواصل بناء، تشغیل والحفاظ على سالمة عمل ا

  شبكات تبادل اإلنترنت بفضل خبرتھا العمیقة في ھذا المجال."
  

سعیدة  ”AMS-IX“من ناحیة أخرى، قال السید فان بیرجل في التعقیب على مناسبة توقیع االتفاقیة: "إن شركة 
لدخولھا اتفاقیة الشراكة مع بتلكو لكونھا مزوًدا رائًدا لخدمات االتصاالت في المنطقة. نحن نؤمن بأن بتلكو تشكل 

الشراكة، ونحن  اھدافخیاًرا نموذجًیا لنا في ھذه الشراكة، فنظامھا الحیوي یجعلھا الشریك األمثل من أجل تحقیق 
  منصة تبادل اإلنترنت الجدیدة منصة بارزة وحیویة." على ثقة تامة بأن بتلكو ستتمكن من جعل 

  
  .2030الرؤیة االقتصادیة للمملكة للتكنولوجیا الرقمیة والتي تتماشى مع ھذه الشراكة رؤیة بتلكو  وتدعمكما 

  
 

 –انتھى  -
  

  بتلكو بشركة والتسوقیة المؤسسیة االتصاالت قسم من الصحفي البیان ھذا صدر
 یرجى االتصال على مكتب العالقات العامة بشركة بتلكو على:للمزید من المعلومات، 

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

  

  حول مجموعة بتلكو

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

mailto:Public.Relations@btc.com.bh


سواق الخارجیة عن طریق االستثمار في شركات رائدة أخرى لتقنیة المعلومات واالتصاالت. حققت بتلكو نموا في األ
 في مجال االتصاالت الثابتة والالسلكیة. 

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

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

www.batelco.com   
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