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 شركة "أمالك"اتفاقیة تعاون مع بتلكو توقع 
مع  تھاشراكعن تلكو، مزود حلول االتصاالت الرقمیة الرائد في المملكة، ب أعلنت شركة المنامة، البحرین:

لذراع االستثماري العقاري والمملوك بالكامل من قبل الھیئة العامة للتأمین االجتماعي، لتوفیر ا، شركة أمالك
  لمشاریع الشركة. حلول البیانات

  
الرئیس ، والمھندسة منى الھاشمي، جاء ذلك خالل مراسم توقیع االتفاقیة بین الرئیس التنفیذي لشركة بتلكو

  .الھملةبلرئیسي لشركة بتلكو في المقر ا ، وذلكالسید محمد عبداإللھ الكوھجيك، لشركة أمالالتنفیذي 
  

وبناء البنیة التحتیة للشبكة الداخلیة  لخدمة البیاناتتقدیم حلول متطورة ب بتلكوشركة تقوم وبموجب االتفاقیة، س
، في منطقة أم الحصم 2018المقرر إنجازه بحلول منتصف عام ، The Sixty Sixمشروع السكني لل
طوابق یضم شقًقا مفروشة بالكامل وطابًقا لألنشطة الترفیھیة الراقیة في أعلى المبنى مزود  6مكون من ال

 .ببركة سباحة ونادي ریاضي باإلضافة إلى غرفة متعددة األغراض
 

 فيطابق  19من  مكون مبنى"، وھو نجاز"إمبنى لوالبنیة التحتیة  العریض النطاق خدمات بتلكوكما ستقدم 
 المرافقإلى جانب  نوم،وحدات بغرفة وغرفتي  من تتكون بالكامل مفروشة سكنیة شقة 106 ویضم الجفیر

  .سباحة وحمامي األغراض متعددة وغرفة ریاضیة صالة ذلك في بما الترفیھیة

العقارات بالمملكة یشھد طاع : "قمنى الھاشمي المھندسة، الرئیس التنفیذي لشركة بتلكووفي ھذا الصدد، قالت 
، القطاعتطویر ھذا  بدعم بتلكو اھتمام من اانطالقً  االتفاقیة ھذهوتأتي  معدالت نمو مرتفعة في كافة النواحي

  واالرتقاء بخدمات االتصاالت المتاحة." المتنوعة مشاریعال مساندة عبر
  

لجمیع والشبكة األسرع في البحرین حرص على تقدیم الخدمات األكثر تطوًرا وأضافت قائلة: "سوف ن
أمالك  مشاریعفسنوفر ل ،العالمیة التكنولوجیا لیھإ توصلت ما أحدث استخداممن خالل الوحدات السكنیة 

 خدماتمن  الثانیة في تایمیغاب 500 إلى تصل طلبات مع التعامل على قادرة تحتیة بنیة والمقبلة القائمة

 بیان صحفي



 االحتیاجات ستلبي التحتیة البنیة ھذه. فTV بتلكو مثل المضافة القیمة لخدمات األبواب وفتح العریض النطاق
   ."الصیانةبطریقة مستدامة تغنیھم عن الحاجة إلى خدمات  للعمالء المختلفة

 
ھي من  بتلكو: "إن شركة اإللھ الكوھجي السید محمد عبدالتنفیذي لشركة أمالك، قال الرئیس من جانبھ، و

 تتمیز لما المشروع احتیاجات تلبیة على الشركة بقدرات ثقة ، ونحن علىأبرز شركات االتصاالت في المملكة
  وحدیثة." متطورة تكنولوجیا من شبكاتھا بھ
  
حلول وأفضل أحدث المشاریع بتزوید أمالك لضمن سعي شركة  ھذه االتفاقیة تأتيوأضاف قائًال: " 

في كل ونحن نجدد التزامنا بأعلى معاییر الجودة للمستثمرین والمستأجرین في ھذه المباني،  االتصاالت
  تفاصیل المشاریع التي نقدمھا."

 

  تعلیق:

السید محمد التنفیذي لشركة أمالك، الرئیس و  منى الھاشمي المھندسة، الرئیس التنفیذي لشركة بتلكو .1

  اثناء توقیع االتفاقیة. اإللھ الكوھجي عبد
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  -انتھى-

 

 

 صدر ھذا البیان الصحفي من قسم العالقات بشركة بتلكو
 لمزید من المعلومات، یرجى االتصال على مكتب العالقات العامة بشركة بتلكو على:

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

 حول مجموعة بتلكو
 

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

واالتصاالت. حققت بتلكو نموا في األسواق الخارجیة عن طریق االستثمار في شركات رائدة أخرى في مجال االتصاالت 
 الثابتة والالسلكیة. 

 
تمكنت بتلكو من توسیع عملھا في منطقة الشرق األوسط لتصبح شركة اتصاالت كبیرة ذات استثمارات مباشرة وغیر مباشرة 

فیة ھي البحرین، األردن، الكویت، المملكة العربیة السعودیة، الیمن، مصر، غیرنسي، جیرسي، جزیرة آیل منطقة جغرا 14في 
 أوف مان، جزر المالدیف، دییغو غارسیا، وسانت ھیالنة، جزیرة أسنسیون، وجزر فوكالند.
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