
 

 زين البحرين تطلق خدمات فايبر اوبتيك 

  كان لهذا االنجاز أن يتم لو ال  : " ما معالي الشيخ أحمد بن علي آل خليفة، رئيس مجلس إدارة شركة زين البحرين •

نحو تحرير قطاع االتصاالت بمثابة  على تنفيد هذه التوجيهات  حكومة البحرين توجيهات القيادة الرشيدة و حرص

 ةخدم بتجربة لالستمتاعالفرصة إعطاء جميع العمالء عامل تمكين رئيس ي لتعزيز التحول الرقمي في اململكة و 

 " . األلياف البصريةبرودباند خطوط 

األلياف برودباند خدمات خطوط أطلقت زين البحرين ، شبكة االتصاالت الرائدة في اململكة،  :  2019  أكتوبر 30املنامة،

 . 2019نوفمبر  1بدًءا من الفرصة لكل منزل و شركة التمتع بخدمات فايبر اوبتيك  عطيمما ي  "“ Fiber Opticالبصرية 

ن ي  
ّ
فايبر اوبتيك من امكانات  خدماتوذلك ملا تقدمه   من مواصلة دورها الرائد في مجال الرقمنة زين البحرين  هذا االنجاز مك

تغطي احتياجات  تقدم حلول و خدمات جديدة   كما هائلة و التي تساهم في تقدم اململكة االقتصادي و التنمية االجتماعية 

 عمالء زين البحرين. 

  من الخطة الوطنية الرابعة لالتصال املقدمة من  فايبر اوبتيكخدمات تعد 
ً
عقدت حيث    (NTP4)زين البحرين  جزًءا رئيسيا

 ستعمل على زيادة استخدام نطاق البروباند في اململكة بشكل أكبر .و التي   BNETشراكة مع 

قال معالي الشيخ أحمد بن علي آل خليفة ، رئيس مجلس إدارة زين البحرين : " ستتمكن زين البحرين من توسع خدماتها بين 

و لنلبي متطلبات عمالئنا من السعة و السرعة  العالية الفايبر اوبتيك الجديدة.  خدمات قطاع األعمال بسرعة و ذلك مع

. وهذا ما أنجزته زين البحرين من خالل شبكة قوية و 
ً
للبيانات، نحتاج الى عروض شاملة تعتمد على تقنية مثبته مستقبال

 ديدة". ماتقدمه من حلول مرنه للبروباند الثابت و اآلن بخدمات الفايبر أوبتيك الج

حكومة البحرين على تنفيد هذه  توجيهات القيادة الرشيدة و حرص  ما كان لهذا االنجاز أن يتم لو ال : " ه معالي وأضاف 

التوجيهات  نحو تحرير قطاع االتصاالت بمثابة عامل تمكين رئيس ي لتعزيز التحول الرقمي في اململكة و إعطاء جميع العمالء 

لتعزيز و لطاملا كانت حكومة البحرين داعم ومنارة لنا الفرصة لالستمتاع بتجربة خدمة خطوط برودباند األلياف البصرية . 

 ". 2003ان زين البحرين منذ عام مك

نقطة تحول في تطوير البنية التحتية لالتصاالت في اململكة ، مما يعزز مكانة البحرين  للفايبر أوبتيكزين البحرين  خدماتتعد 

 .نفس الخدمةكوجهة استثمارية استراتيجية مع جميع امليزات الهائلة من 



 

تجر زين اإللكتروني من خالل زيارة م 2019نوفمبر  1ابتدًءا من جميع باقات الفايبر التسجيل في يمكن  لجميع العمالء 

 www.eshop.bh.zain.com .الفايبر اوبتيك الجديدة ، بيانات أكثر  ستوفر باقات أو من خالل زيارة أحد فروع زين البحرين

  عند طلب الخدمة. ة و تكنولوجيا موثوقة وذلك بإجراءات سهل

 

 -انتىه -
 
 
 

 

 : نبدة عن زين  البحرين
 

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

الوفاء بوعدها بوضع  ديسمبر من العام نفسه. كما تمكنت من 28، وأطلقت خدماتها التجارية في 2003أبريل  22لتقديم خدمات االتصاالت املتنقلة بتاريخ 

واسعة النطاق وفائقة السرعة، إضافة إلى تقديم املتجر  4G LTEالبحرين على خارطة صناعة االتصاالت العاملية عبر توفير أحدث التقنيات الجديدة وشبكة 

زين البحرين على التقدير من قبل "هيئة تنظيم حصلت الخدمات عبر اإلنترنت في أي وقت أو مكان. املنتجات و للعمالء فرصة شراء  االلكتروني املبتكر املتكامل

. تعد زين البحرين، واملدرجة 2018البحرين لعام  االتصاالت" لتحقيقها أعلى مستويات السرعة على شبكة االنترنت الالسلكية ذات النطاق العريض في اململكة

 مع رؤية القيادة إزدهار مستقبل اململكةبدعم  حدى أبرز الشركات املساهمة(، إZAINBHفي بورصة البحرين )رمز التداول: 
ً
. يستمر تمكين 2030، تماشيا

أظهرت زين البحرين .2018في %  من البحرنة 95على رأس قائمة األولويات االستراتيجية لزين البحرين، حيث حققت شركة االتصاالت  قرابة البحرينين املوظفين 

برنامج تمكين الشباب تحت االسم الجديد "زين الشباب". تعتبر زين البحرين جزًء من مجموعة "زين"، الشركة التزامها تجاه املجتمع من خالل إعادة إطالق 

مليون عميل  47.8عن الرائدة في مجال االتصاالت املتنقلة في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا، حيث تقدم املجموعة خدمات اتصاالت متنقلة متنوعة إلى ما يزيد 

أسواق تشمل الكويت والبحرين والعراق واألردن واململكة العربية السعودية والسودان وجنوب  8. وتقدم مجموعة "زين" خدماتها في 2018سبتمبر  30حتى 

ت ". للمزيد من املعلوماINWI% من شركة "15.5" بالنيابة عن الحكومة، كما تمتلك في املغرب حصة TOUCHالسودان. وفي لبنان، تدير مجموعة زين شركة "

رجى التواصل عبر البريد اإللكتروني  www.bh.zain.comأو زيارة املوقع اإللكتروني:   info@bh.zain.com ي 

 

http://www.eshop.bh.zain.com/
mailto:info@bh.zain.com

