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 OTEGLOBEبتلكو توقع اتفاقا مع شركة 

 االستراتيجية مع الشركات الكبرى تعزز من خطط بتلكو للتوسع العالمي** ات**الشراك

 

أعلنت بتلكو، المزود الرائد للحلول الرقمية في البحرين عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة  المنامة، البحرين:

OTEGLOBEى توقيع هذا االتفاق عل تم ، المزود الرائد في مجال البيع بالجملة في جنوب شرق أوروبا. وقد

 (.Capacity Middle East 2017) 2017 سعاتهامش معرض الشرق األوسط لل

قام بتوقيع االتفاق كل من رئيس العمليات الدولية بشركة بتلكو عادل الديلمي والسيد دينو أندريو الرئيس التنفيذي و

. تهدف هذه االتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الشركتين في تقديم منتجات وخدمات مشتركة، OTEGLOBEلشركة 

 وصوال لتحقيق التكامل بينهما.

رئيس التنفيذي لشركة بتلكو البحرين المهندسة منى الهاشمي عن سعادة بتلكو بتوقيع هذه وبهذه المناسبة أعربت ال

 وتطلعها إلى مزيد من التعاون البناء الذي يعود بالنفع على الشركتين. OTEGLOBEاالتفاقية مع شركة 

شركات مرموقة  "كجزء من خطط بتلكو للتوسع العالمي، نولي اهتماما أكبر بعقد شراكات عالمية مع :وأضافت

 . "عالميا؛ األمر الذي يسهم في دعم هدفنا بتوفير تجربة ممتازة من الخدمات للمستخدمين النهائيين

"إن إنشاء شراكات قوية مع شركات رائدة حول العالم، هي من أولوياتنا في شركة  :من جانبه قال السيد دينو أندريو

OTEGLOBE يربط أوروبا ببقية أجزاء العالم. من خالل الذي وسط كمركز لالتصاالت في البحر األبيض المت

هذا االتفاق نواصل تعزيز عالقتنا على المدى الطويل مع بتلكو، ونتعاون من أجل تقديم الحلول المثلى التي تلبي 

 احتياجات عمالئنا ومتطلباتهم."

توسيع محفظتها العالمية من الحلول، وعقب توقيع هذا االتفاق الجديد، قال السيد الديلمي إن شركة بتلكو مستمرة في 

 . OTEGLOBEوالسعي الجاد في تقديم خدمات جديدة لعمالئها، بدعم من شركائها مثل شركة 

وأضاف "تتسم مجموعة الحلول التي نقدمها بالشمولية وتهدف إلى تلبية كافة متطلبات العمالء، كما نعمل باستمرار 

 ."على استكشاف الفرص التي تعزز من قدراتنا

 

 التسمية التوضيحية: 

 OTEGLOBE. رئيس العمليات الدولية بشركة بتلكو عادل الديلمي والسيد دينو أندريو الرئيس التنفيذي لشركة 1

 (Capacity Middle East 2017) 2017يوقعان االتفاقية على هامش معرض الشرق األوسط للقدرات 

 . الرئيس التنفيذي لشركة بتلكو البحرين المهندسة منى الهاشمي 2 

 

 خبر صحفي



 -انتهى  -

 صدر هذا البيان الصحفي من قسم العالقات بشركة بتلكو

 لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال على مكتب العالقات العامة بشركة بتلكو على:

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

 

 مجموعة بتلكوحول 

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

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

كو نموا في األسواق الخارجية عن طريق االستثمار في شركات التجارية لتقنية المعلومات واالتصاالت. حققت بتل

 رائدة أخرى في مجال االتصاالت الثابتة والالسلكية. 

تمكنت بتلكو من توسيع عملها في منطقة الشرق األوسط لتصبح شركة اتصاالت كبيرة ذات استثمارات مباشرة 

يت، المملكة العربية السعودية، اليمن، مصر، منطقة جغرافية هي البحرين، األردن، الكو 14وغير مباشرة في 

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

 فوكالند.

www.batelco.com 
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