
 

 

 

  للنشر الفوري

 2019 يناير 14،االثنين

من خالل إضافة  (BGN)شبكة بتلكو الخليج بتلكو تعزز من قدراتها عبر 

 مسار محمي جديد

عالمية  تقديم خدماتل ، المزود الرائد للحلول الرقمية في مملكة البحرين،في إطار جهود شركة بتلكون: المنامة، البحري

، اناتونقل البيكمركز محوري لخدمات االتصاالت  إلبرازها البحرين وتوظيفها في دعم مساعي مملكة المستوىعالية 

 .بكةعن طريق إضافة مسار محمي على الش التابعة لهاالخليج في شبكة بتلكو تعزيز عملها على  إتمام أعلنت الشركة عن

على ربط جميع دول مجلس والتي تعمل  2018 عامخالل  شبكة بتلكو الخليجتدشين والجدير بالذكر بأن بتلكو قامت ب

 لضوئياعلى المعايير وبتطبيق تكنولوجيا شبكة النقل تم تصميمها استنادًا ألوقد  ،التعاون في منطقة الخليج العربي

(OTN)،  يةال موثوق بسرعة اتصال وسعة عالبتلكو في الحصول على اتصاالحتياجات العالمية لزبائن  تلبيالتي 

بكة ش. وتمتاز هذه الباإلضافة الى ربطها لدول مجلس التعاون الخليجي ،فضال عن تلبية احتياجات مزودي الخدمات

 . للثانية تيرابت 8.8تصل إلى  عالية بسعة

والتي اثمرت في توفير خدمات آمنه وذات كفاءة عالية في بزيادة استثماراتها في الشبكة الجديدة،  وقد ارتأت بتلكو

 استمرارية االتصال ومدة تشغيل الخدمات عن طريق استخدام المسار المحمي. 

 حلولتوفر ال تيمزودي االتصاالت في دول مجلس التعاون الخليجي ال حالياً في عداد كبرى شركاتشركة بتلكو  تبروتع

قدرة حها مما يمن والحلول اآلمنةمستوى متفوق من قوة األداء ج بتي شبكة بتلكو الخلي. وتأعبر الكوابل البريةاآلمنة 

ن، على العمليات األساسية للزبائ اتوثر سلبً  قد خطوط الكابل أو انقطاع االتصال التي انقطاععالية على مواجهة خطر 

 والعالمية يميةاإلقل البرية والبحرية وابلالك ى دمج االتصال مع أنظمةتوفير قيمة فريدة من خالل قدرتها عل باإلضافة إلى

 على الجانبين البري والبحري. محصنة بالكاملون حلقة االتصال فيها تك مهمةاألخرى، وهي ميزة 

تعكف شركة : "قائاًل  في هذا السياق و،قطاع األعمال العالمية بشركة بتلكالتنفيذي ل رئيسالالسيد عادل الديلمي، وصرح 

تلكو الخليج شبكة ب تطويربتلكو على تأمين بنية تحتية متينة محليًا وعالميًا كجزء من خططها المتكاملة، وتأتي خطوة 

ة مملكة البحرين مكان، ونحو دعم إلنشاء بنية تحتية مبنية على التقنيات السحابيةالتي تدعم رؤية الشركة  البرامجكإحدى 

 ." في قطاع االتصاالت

 

ز بحماية ، ويتميتحت الماء لشبكات االتصال الموصولةب الديلمي: "ويمتاز الكابل بتقديمه مسارات بديلة جديدة وعق  

طرح لمما يساعدهم على تسيير عملياتهم بكل يسر وسالسة ويمهد  ذات جودة عالية تمتفوقة بحيث ينعم الزبائن باتصاال

 المزيد من الخدمات المبتكرة."

 

 .العالميةقطاع األعمال التنفيذي ل رئيسالعادل الديلمي،  تعليق على الصورة:

 –انتهى  -

 

 

 

 بيان صحفي



 بتلكو بشركة والتسوقية المؤسسية االتصاالت  قسم من الصحفي البيان هذا صدر
 :لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال على مكتب العالقات العامة بشركة بتلكو علىل

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

 

 

 حول مجموعة بتلكو

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

لالتصاالت، وتستمر في قيادة وتشكيل سوق االستهالك المحلي والسوق التجارية لالتصاالت وتعد اليوم المزود الرائد 

حققت بتلكو نموا في األسواق الخارجية عن طريق االستثمار في شركات رائدة أخرى . لتقنية المعلومات واالتصاالت

 . في مجال االتصاالت الثابتة والالسلكية

ألوسط لتصبح شركة اتصاالت كبيرة ذات استثمارات مباشرة وغير تمكنت بتلكو من توسيع عملها في منطقة الشرق ا

منطقة جغرافية هي البحرين، األردن، الكويت، المملكة العربية السعودية، اليمن، مصر، غيرنسي،  14مباشرة في 

 .جيرسي، جزيرة آيل أوف مان، جزر المالديف، دييغو غارسيا، وسانت هيالنة، جزيرة أسنسيون، وجزر فوكالند

 

www.batelco.com   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Public.Relations@btc.com.bh
http://www.batelco.com/

