
 

 

ز ( لتعز MEETSمشروع نظام كابل الشرق األوسط وأوروبا األرض ي ) زين البحرين تنضم إلى

 عروضها التجارية
تخطوها الشركة في سبيل تعزيز مكانة اململكة كأحد أبرز املراكز التكنلوجية لتكنلوجيا املعلومات في منطقة  خطوة أخرى في  -

 الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 سرعة عالي الموثوق و نترنت املتزايدة لحلول اتصال بال عمالء زين البحرين يلبي احتياجات  -

 

شركة  ،التصاالت في مملكة البحرين، أعلنت زين البحريناواالرتقاء بقطاع  ريتطو أخرى تهدف ل خطوة في: 2018 أكتوبر  6 املنامة،

يوفر للكوابل األرضية (، وهو نظام دولي MEETS) ياألرض أوروبا و الشرق األوسط كابل  نظامتقديمها لعن  ،اململكةاالتصاالت الرائدة في 

 ذات النطاق الترددي العالي. تتصاال اللالقليمية حلول الأحدث 

 

والحلول التقنية نتجات املزيد من امل يأوروبا األرض و الشرق األوسط كابل  نظامها لستقدم شركة زين البحرين من خالل انضمامو 

 لالتصاالت 
 
لقطاعات عالي السرعة في جميع أنحاء اململكة، وخاصة موثوق و توفير خدمة اتصال بشبكة النترنت لطلب املتزايد على ل تلبية

 األعمال.

  

تم ابتكاره  ،إلى تعزيز االتصال القليميبالدرجة األولى يهدف متميز ( مشروع MEETSي )أوروبا األرض و الشرق األوسط كابل  نظامويعد 

  باملنطقة وتنفيذه من قبل تحالف خليجي لشركات االتصاالت
 
مهام تشييد الكابل األرض ي في  " التي تولتمجموعة زين"من  شملت كال

إمكانية  بعد االنتهاء من املشروع لتوفير الزاجل لالتصاالت،البحرين، وشركة المارات لالتصاالت املتكاملة "دو"، وفودافون، وشركة 

 تيرابايت. 2.3صال في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بسعة تزيد عن االت

 

 يأوروبا األرض و الشرق األوسط كابل  نظامتطبيق  سيساهمزين العابدين، املدير العام في زين البحرين: " عبد هللاوقال السيد محمد 

(MEETS)  في وحركة البيانات لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  ةرئيسيالكز ار امل أحدن تصبح أل الهادفة  البحرين رؤية مملكةبتحقيق

خطط زين البحرين الستراتيجية لتطوير بنية تحتية عاملية كذلك  تدعم خطوة التطبيقوشمال أفريقيا. و الشرق األوسط  منطقة

تصال بشبكة النترنت بسرعة لالبحرين في ال العاملة املستوى على الصعيدين املحلي والعاملي لتلبية الطلب املتزايد لعمالئنا من الشركات

زين البحرين على فظة مح ضمنإنترنت متفوقة  خدمةل ناتقديم ، وسيساعدبقدر المكان تقليص مدة التأخير في االتصالو عالية 

  جدد عمالءواستقطاب اجتذاب 
 
 خدماتالودعم نشر املتحركة بيانات لتطوير ا تي تشملال التوسعية الستراتيجيتنا استكماال

 "الديناميكية لعمالئنا من الشركات.

 

تمتد عبر شبكة كهرباء إقليمية عالية التوتر على شبكة ألياف ضوئية (MEETSي )أوروبا األرض و الشرق األوسط كابل  نظامتشييد تم  و

شبكة  (MEETS)نظام . ويعد خالف الكوابل البحرية التي تتعرض لالنقطاعب انقطاع الخدمة تقلل من خطر كيلو متر  1،400على مسافة 

 ضوئياملعلومات نقل حديثة ل
 
مركز تشغيل  عبرمن تها في املنطقة. تتم إدار لخدمات اتصال سريع الطلب املتزايد على  تلبيقابلة للتحديث  ا



 
القليمية شركات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أعمال  احتياجاتوقد صمم ليلبي  أيام األسبوع. طيلةساعة العلى مدار  الشبكة

 .احتياجات االتصالمختلف ن م والدولية

 

 -انتهى-

 

 عن شركة زين البحريننبذة 

عد شركة زين البحرين رائدة البداع في عالم االتصاالت، حيث تركز على تحسين تجربة العمالء وتقديم أفضل الخدمات واملنتجات، وقد حص
ُ
لت على ترخيص لتقديم خدمات االتصاالت ت

م نفسه. كما تمكنت من الوفاء بوعدها بوضع البحرين على خارطة صناعة االتصاالت العاملية عبر توفير ديسمبر من العا 28، وأطلقت خدماتها التجارية في 2003أبريل  22املتنقلة بتاريخ 

ا من مجموعة زين، (ZAINBH: واسعة النطاق وفائقة السرعة. وقد تم إدراج شركة زين البحرين في بورصة البحرين )رمز التداول  4G LTEأحدث التقنيات الجديدة وشبكة  ، كما تعد جزء 

مليون عميل. وتقدم مجموعة  45ا يقرب من الشركة الرائدة في مجال االتصاالت املتنقلة في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا، حيث تقدم املجموعة خدمات اتصاالت متنقلة متنوعة إلى م

" بالنيابة عن الحكومة، TOUCHوب السودان. وفي لبنان، تدير مجموعة زين شركة ""زين" خدماتها في أسواق الكويت والبحرين والعراق واألردن واململكة العربية السعودية والسودان وجن
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