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"كاباسیتي  مؤتمر في "إنتركسیون"مع  Marseille POPتوقع اتفاقیة  بتلكو
  "2019الشرق األوسط 

 
فاقیة عن توقیعھا الت ، المزود الرائد لحلول االتصاالت الرقمیة في البحرین،بتلكو أعلنت شركة: البحرین المنامة،

)Marseille Point of Presence “PoP” (إنتركسیون شركة مع"-INTERXION HOLDING NV" 
وذلك إلطالق ، )cloud-neutral colocationلخدمات المشغلین ومراكز بیانات (األوروبیة، المزود األوروبي الرائد 

حد أھم المواقع وتواجدھا في أالدولیة بتلكو شبكة نقطة تواجد جدیدة في مدینة مارسیلیا الفرنسیة في إطار تعزیز انتشار 
االستراتیجیة لالتصاالت بھدف تلبیًة الطلب المتزاید على إنترنت النطاق العریض والمحتوى في البحرین والمنطقة. 

 7إلى  4" المنعقد في الفترة ما بین 2019 األوسط الشرق كاباسیتي" وقد وقع الطرفان ھذه االتفاقیة خالل مؤتمر
  راند حیاة الوقع في مدینة دبي.مارس بفندق ج

لعقد شراكات مع  والمستعدینوسوف یمكن تواجد عدد كبیر من مزودي الشبكات والمحتوى من المستوى األول، 
Interxion Marseilleدة والكفاءة بائن بالجو، من تسریع وتنمیة قدرة بتلكو على تلبیة احتیاجات الطلب المتزاید للز

بكل سھولة،  والبحریة األرضیة الكابالت عبر المساراتفي تنوع  االتفاقیةباإلضافة الى ذلك سوف تساھم ھذه المطلوبة. 
  ".IP Transit" اإلنترنت بروتوكول عبور لخدمة إقلیمي كمزودعالوة على تعیین بتلكو 

ي تأتي ھذه الخطوة ضمن مساع": السید عادل الدیلمي رئیس قطاع األعمال العالمیة بشركة بتلكووبھذه المناسبة، قال 
دائما ركة الش تسعى، حیض وتزویدھم بحلول مبتكرة الزبائنتجربة  تركز علىبتلكو الرامیة للبحث عن طرق جدیدة 

اد البحرین لتنمیة االقتصمملكة  رؤیةمع ناسب تبما ی وذلكفي المملكة،  لزبائنھا الرقمیةو أفضل الحلول التقنیةلتوفیر 
  الرقمي.

  
التي تعتمد على تكنولوجیا انترنت األشیاء، أصبح من "نظرا لالستخدام المتزاید لألنترنت والخدمات والمنتجات 
االستمتاع بمزایا ھذه المنتجات بكل سالسة  للمستخدمینالضروري توفیر حلول موثوقة وذات جودة عالیة تسمح 
  كة الدولیة لالتصاالت."وأریحیة، وعلیة تستمر بتلكو في تعزیز البنیة التحتیة والشب

  
ى قائمة إضافة ممیزة إل لدى شركة "إنتركسیون": "تعّد بتكلو السوق واالستراتیجیةوقال السید مایك ھوالندز تطویر 

عمالئنا في مدینة مارسیلیا، حیث سیستمتع ھؤالء العمالء الذین یضمون منصات المحتوى واأللعاب والخدمات السحابیة 
في مراكز البیانات في مارسیلیا بوصول أكبر إلى زبائن بتلكو من األسر والمؤسسات في مملكة البحرین والشرق 

التي تعمل مع إنتركسیون مارسیلیا، وذلك  140تكون بتلكو عامًال ھاًما بین الشركات الـاألوسط. باإلضافة إلى ذلك، س
لكونھا شریًكا جدیًدا لتبادل حركة مرور اإلنترنت، مما یعزز من استمراریة عمل مدینة مارسیلیا كمركز محوري بارز 

  التصال الشبكات."
  

 بیان صحفي



)، cloud-neutral colocationت المشغلین ومراكز بیانات (مزوًدا أوروبًیا بارًزا لخدما وُتعد شركة "إنتركسیون"
وھي حلقة وصل بین الشركات الرائدة حول العالم، كونھا ُتساعد على الولوج في األسواق العالمیة الجدیدة. بینما ُتمثل 

الت كبیر من الكابمدینة مارسیلیا، مركز االتصاالت الداخلیة المحوریة األسرع نمًوا في أوروبا، ومحطة رسو ھامة لعدد 
 البحریة الحیویة، مما یجعلھا بوابة رقمیة رئیسیة من وإلى منطقة الشرق األوسط، أفریقیا، وآسیا.

   

 
  –انتھى  -

 
  

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

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 

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.
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