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 شركة تطوير دلمونيا مول توقع اتفاقية تعاون معبتلكو شركة 
 **بتلكو تزود دلمونيا مول بحلول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت**

 

اتفاقية تعاون مع شركة بتلكو، المزود الرائد للخدمات الرقمية في مملكة البحرين،  شركة وقعت المنامة، البحرين:

 تتضمنتااالت واالمعلومات الوالتي بموجبها ستقوم الشركة بتزويد األخيرة بحلول تكنولوجيا  ،تطوير دلمونيا مول

 .عاتدارة المممخاصة إلحلول الى جانب  ،فاي وايخدمة الو ،حلول أمنيةو متطورة،شبكة 

الشيخ و البحرين الرئيس التنفيذي لشركة بتلكو ،جاء ذلك خالل مراسم توقيع االتفاقية بين السيد محمد بوبشيتوقد 

شركة تطوير المقر الرئيسي ل، وذلك في تطوير دلمونيا مولرئيس مملس إدارة شركة  بن محمد آل خليفة، خالد

 وليين من كال الشركتين. ؤعدد من المسبحضور  دلمونيا مول

بتوفير إطار إلتزام الشركة  ضمنسعادته بعقد هذه الشراكة التي تأتي  عن السيد محمد بوبشيتعبّر ،وبهذه المناسبة

 وذلك بهدف دعم ،وخاوصا الحلول الرقمية للشركات والقطاع الخاصالحلول المتكاملة في ممال االتااالت 

 .قُدما   التي تساهم في دفع عملة االقتااد الوطنيفي المملكة ووالمشاريع التنموية  االستراتيميةمختلف القطاعات 

لقد أسست بتلكو على مدى سنوات طويلة عالقات عمل قوية مع عدد من الشركات الرائدة في "“وأضاف قائال: 

 ."المنتمات والخدمات لزبائنها وذلك حسب معايير عالمية ومعتمدة أفضلتوفير على حرص حيث تالمملكة، 

 :  (مول تطوير دلمونيارئيس مملس إدارة شركة  الشيخ خالد بن محمد آل خليفة،)ومن جانبه، قال 

نحن كإدارة للمممع التماري سعينا لتوفير حلول تواكب التطور التكنولوجي الحديث لمعل المشروع رائد ويواكب 

  التطورات القائمة. وعليه قامت شركة بتلكو بتلبية أحدث التكنولوجيا المتوفرة.

ات الشركة التي يتمتاز شركة بتلكو بسمعة متميزة على المستويات المحلية واإلقليمية والعالمية، وذلك بفضل إمكانو

لحلول االتااالت والحلول  د األولا جعلها المزومتلبي أكبر وأهم المتطلبات في قطاع االتااالت وتقنية المعلومات م

في  ا  أساسي ا  دوربتلكو على مدى السنوات  وقد لعبتمشاريع مملكة البحرين الكبرى للتطوير العقاري.  فيالرقمية 

، وتستمر كمزود حلول رقمي رائد في المملكةكانة البحرين كمركز لالتااالت في المنطقة، وتعد اليوم ن متعزيز م

 محليا وإقليميا. االتااالت وتقنية المعلومات لمستخدمي السوقفي تشكيل سوق قطاع 

يمثل دلمونيا مول هندسة معمارية تحمل الطابع الحضاري الحديث والمستقبلي معا  مما يمعله عالما  مليء باإلثارة و

باإلضافة  ،الخاّلبة يتضمن مرافق ترفيهية لألطفال والشباب، ومساحة شاسعة من المناظر الخضراءسللعائلة كونه 

على وضع معيار جديد لمفهوم المشروع سيعمل و الى حوض مائي لعرض الحياة البحرية وحلبة للتزلج على المليد.

 .البحرينالتسوق في 

 



رئيس مملس  الشيخ خالد بن محمد آل خليفة،و السيد محمد بوبشيت، الرئيس التنفيذي لشركة بتلكو البحرين: التعليق

 .خالل توقيع االتفاقية دلمونيا مولتطوير إدارة شركة 

 – انتهى -

 

 صدر هذا البيان الاحفي من قسم  االتااالت المؤسسية والتسوقية بشركة بتلكو

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

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

 

 

 حول مجموعة بتلكو

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

وتعد اليوم المزود الرائد لالتااالت، وتستمر في قيادة وتشكيل سوق االستهالك المحلي والسوق التمارية لتقنية المعلومات 

سواق الخارجية عن طريق االستثمار في شركات رائدة أخرى في ممال االتااالت الثابتة واالتااالت. حققت بتلكو نموا في األ

 والالسلكية. 

تمكنت بتلكو من توسيع عملها في منطقة الشرق األوسط لتابح شركة اتااالت كبيرة ذات استثمارات مباشرة وغير مباشرة 

لعربية السعودية، اليمن، مار، غيرنسي، جيرسي، جزيرة آيل منطقة جغرافية هي البحرين، األردن، الكويت، المملكة ا 14في 

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

www.batelco.com 
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