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العالمية التي  والبيانات بتلكو وتاتا لالتصاالت توقعان اتفاقا لتوسعة نطاق حلول االتصاالت
 يقدمونها لعمالئهم

 االستراتيجية أهم دعائم خطط بتلكو للتوسع العالمي****تشكل الشراكات 

 
وقعت كل من بتلكو، المزود الرائد لحلول االتصاالت الرقمية في البحرين، وشركة تاتا  المنامة، البحرين:

شراكتهما القائمة، وذلك لالتصاالت، إحدى الشركات الرائدة في تقديم عالم جديد من االتصاالت، اتفاقا لتعزيز 
 لعمالئهم.المقدمة بغرض توسعة نطاق مركز البيانات العالمي للشركتين، والحلول السحابية وخدمات االتصاالت 

ويأتي اختيار بتلكو لشركة تاتا كشريك للحلول السحابية لضمان تقديم أعلى مستوى من المرونة واالعتمادية لعمالئها 
  .سحابية لشركة تاتا لالتصاالت" الIZO"من خالل منصة 

 

المتحدة األمريكية  غو بالوالياتالدولية الذي عقد في مدينة شيكا االتصاالتوتم توقيع االتفاقية على هامش أسبوع 
نائب رئيس أول وديلمي العادل  ،بشركة بتلكو قطاع األعمال العالميةرئيس ، مايو 17وحتى  14ي الفترة ما بين ف

 .رضوان موصللي ،بشركة تاتا لالتصاالت رق األوسط وآسيا الوسطى وأفريقيالمنطقة الش

 

منى الهاشمي إن الشراكات االستراتيجية مع المهندسة قالت الرئيس التنفيذي لشركة بتلكو  وتعقيباً على هذا الحدث،
خطط بتلكو للتوسع العالمي، ولها ضمن المهمة ركائز شركات عالمية رائدة مثل شركة تاتا لالتصاالت تمثل إحدى ال

 ة في دعم شبكات بتلكو الموثوقة والمرنة.أهمية بالغ
 

الخدمات العالمية عبر توفير حلول محفظتنا من تعزيز  من خالل"تهدف استراتيجيتنا للتوسع العالمي قائالً:  وأضافت
 جديرة بالثقة داخل البحرين وخارجها."

 

وتوسعة ، شركة تاتا لالتصاالتتطوير شراكتها القائمة مع عن سعادة بتلكو بديلمي العادل  السيد عبرمن جهته، 
 نطاق خدماتها المتنوعة على الصعيد الدولي.

 

متطلبات تاتا لالتصاالت من أجل خدمة اتصاالت موثوقة في تلبية "إن االتفاق الجديد مفيد أيضا في  قائالً: وأضاف
 " التي تقدمها الشركة."IZO Internet WANمنطقة الشرق األوسط كجزء من خدمة "

 

بتلكو أن تكون الشريك المفضل لشركات عالمية كشركة تاتا لالتصاالت بتعزيز شبكاتها العالمية  يسر"بقوله: وتابع 
 عبر توفير حلول تتسم بالثقة والمرونة."

 

للتمكين السحابي لشركة تاتا الشركات على بناء قاعدتها السحابية واالتصال بها، سواء كانت  IZOتساعد منصة 
في الوقت الراهن، تمر أكثر من ولشركة. لتلطة. يتم ذلك بدعم من البنية التحتية العالمية خاصة أو عامة أو مخ

في  بالكامل أكبر شبكة كابالت بحرية مملوكةالتي تعد % من خطوط اإلنترنت العالمية عبر شبكة الشركة، 25
 العالم.

 

من البحرين واألردن وغيرها من المناطق  يتيح االتفاق لشركة تاتا لالتصاالت توسيع نطاق مركزها للبيانات في كل

التي تتواجد بها بتلكو. ويمكن زبائن الشركة من الحصول على كافة احتياجات مراكزهم لالتصاالت من حلول 

 الشبكات والحوسبة السحابية من منصة واحدة.

 

 خبر صحفي



 

ق األوسط ببوابة إلى عزز التزامنا بتزويد الشرإن شراكتنا مع بتلكو ت" :رضوان موصللي السيدمن جهته قال و
 IZO Internetالرائدة للتمكين السحابي لشركة تاتا، وبالخصوص " IZOاألسواق العالمية. كما تعمل منصة 

WAN"،  على تقوية شراكاتنا، وخبرتنا العالمية في مجال الخدمات الشبكية والسحابية، لتقديم خدمة اإلنترنت
مساعدة عمالء بتلكو على تسريع عملياتهم في مجال التحول الرقمي. المناسبة لقطاع األعمال التجارية، وبالتالي 

ا في ا ودوليً دعم الشركات إقليميً من أجل نا المفضلين والجديرين بالثقة، وإننا نعمل معا كائتزال بتلكو أحد شروال
 مسيرتهم نحو التحول الرقمي."

 

 لجميع مزودي خدمات محور جذب أساسي يعد سنوياً حيثأسبوع االتصاالت الدولية  على حضوربتلكو وتحرص 

من اآلالف الشركات التي  مفوض 5000أكثر من  كل عامهذا الحدث حيث يجتذب  العالمي.على الصعيد االتصاالت 

 .صوتوال وذلك بهدف بيع وشراء منتجات وخدمات البيانات دولة 150ما يزيد عن تمثل 

 

البحرين؛ كما أن مكانة الشركة العالمية تضمن قدرتها على تقديم تمتد خدمات بتلكو إلى ما هو أبعد من شواطئ 
 خدمات عالمية المستوى إلى عمالئها الدوليين.

 

 

 

 التسمية التوضيحية:
 

ونائب رئيس أول لمنطقة الشرق األوسط وآسيا  ديلميالبشركة بتلكو عادل  قطاع األعمال العالميةرئيس  .1

 .الوسطى وأفريقيا بشركة تاتا لالتصاالت رضوان موصللي في أعقاب توقيع اإلتفاقية

 .الرئيس التنفيذي لشركة بتلكو البحرين المهندسة منى الهاشمي .2

 

 

 
 –انتهى  -

 

 

 

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

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

 

 

 
 حول مجموعة بتلكو

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

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

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

 الت الثابتة والالسلكية. في مجال االتصا
تمكنت بتلكو من توسيع عملها في منطقة الشرق األوسط لتصبح شركة اتصاالت كبيرة ذات استثمارات مباشرة وغير 

، 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   
www.batelcogroup.com 
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