
                                                                                                                       
   
 

                         NEWS RELEASE 

 
ي الكويت 

 
كات ف اكي لتقديم الحلول السحابية للشر اكة مع سيسكو مير

 زين الكويت تعقد شر
 

  ي تحقيق أهداف خطة التنمية الوطنية الكويتية )كويت جديدة
 
يك فّعال ف  (2035زين الكويت شر

  ة لتحقيق األتمتة وإمكانات رؤية الشبكةالحلول السحابية اكي تبّسط التقنيات المتمير   اآلمنة من سيسكو مير

 ي تخفيض التكاليف
 
ي الكويت أفضلية تنافسية وتمكنها من اغتنام فرص جديدة فيما تساعد ف

 
كات ف  الحلول تمنح الشر

 
اكة أعلنت زين الكويت، : 2018أكتوبر  20 –اإلمارات العربية المتحدة / الكويت  ي الدولة، عن شر

 
المزود الرائد للخدمات الرقمية ف

ي الكويت. تهدف 
 
كات من مختلف األحجام ف ي تناسب الشر

اتيجية مع سيسكو لتوفتر الحلول السحابية اآلمنة والمدارة للشبكات والتر
استر

 مع خطة التنمية ال
ً
ي الكويت تماشيا

 
اكة إىل تمكير  قطاع المشاري    ع واألعمال بشكل أكتر ف  (. 2035وطنية للبالد )كويت جديدة الشر

 
، بحيث توفر لهم تجارب آمنة وعالية األداء  المؤسسيير   توفر زين للعمالء اكي ي الكويت الحلول المبتكرة  والذكية بدعم من سيسكو متر

ف 
ي  ي الشبكة. تلتر

احتياجات األعمال من مختلف االحجام لتتيح لها إدارة بنيتها التحتية لتقنية المعلومات من البنية السحابية  الحلولف 
ي وتساعد عىل تخفيض 

عتر لوحة قياس ذكية متصلة بالويب، فيما تشع الوقت الالزم للتسويق وتحسير   تجربة المستخدم النهائ 
 . Wi-Fiإليرادات عتر تنقيد الشبكة واتصال التكاليف التشغيلية واستحداث تدفقات جديدة ل

 
ي هذا الصدد قالت 

كة  زين الكويتف  اكاتنا  إيمان الروضان، الرئيس التنفيذي لشر ي منظومة شر
مون بمواصلة التوسع ف  ي زين ملتر 

: "نحن ف 

كات العمود الفقري لتقدم  ي الكويت. تمثل الشر
كات األكتر كفاءة ف  مع رواد التقنية العالميير  من أمثال سيسكو بهدف تمكير  قطاع الشر
اكي عىل توفتر تلك الحلول  اكتنا مع سيسكو متر

، وسنعمل من خالل شر ي
ي االقتصاد الكويتر

يك فعال ف  الذكية بما يتماشر مع قدراتنا كشر
ي الكويت )كويت جديدة 

، ومن خالل 2035تحقيق أهدف خطة التنمية الوطنية ف  اتيجية زين عىل قيادة التحول الرقمي (. ترتكز استر
ة  امنا نحو تحقيق طموحات عمالئنا وتلبية وعدنا بإتاحة الفرص المتمتر  اكة فإننا نؤكد التر  وتوفتر أحدث التقنيات توقيع هذه الشر

 والخدمات بمستويات ال تضاىه." 
 

اكي  لمبيعات العالمية لمزودي الخدمةامن جانبه قال ستيفن كوزا، مدير  ي لدى سيسكو متر
اكة مع زين ف  اكي بالشر : "تفخر سيسكو متر

ة التحول الرقمي بدولة الكويت. وبفضل البنية الت ي مستر
ي تتسم مهمتها الرامية إىل تحقيق الريادة ف 

، والتر اكي حتية المبتكرة لشبكة متر
اكة ستمكن زين من تزويد عمالئها بتجربة آمنة  دار من خالل لوحة القياس المتصلة بالويب، فإننا عىل ثقة من أن تلك الشر

ُ
بالبساطة وت

ي تتيح لعمالء زين المزيد من التوسع وتشي    ع
ي تقدم الحلول التر

ي الكويت والخارج."   وأداء رفيع للشبكات. تشنا المساعدة ف 
 نموهم ف 

  
ق األوسط وإفريقيا   لدى سيسكو واختتم عىلي عامر، المدير التنفيذي للمبيعات العالمية لمزودي الخدمة : "فيما تّشع دولة الشر

ي متطلباتها 
كات إىل إعادة التفكتر ف  الكويت مبادراتها الرقمية، يدفع انتشار األجهزة المحمولة وارتفاع توقعات المستخدمير  كافة الشر

ي تمتاز بتقنيات متينة ومدارة  عتر الWi-Fiللشبكات، وبخاصة  تلك المتعلقة باتصال 
، والتر اكي بنية . ومن خالل حلول سيسكو متر

ي الدولة، وتوفر 
ى ف  ة والمتوسطة والمؤسسات الكتر كات الصغتر ي متطلبات االتصال الالسلكي للشر السحابية، فسيكون بوسع زين أن تلتر

ي البنية السحابية، تستطيع زين 
ي تنمية أعمالهم. وبفضل هذه الحلول المبتكرة الالسلكية والمدارة ف 

لهم االستقصاء الالزم للمساعدة ف 
ي منها العمالء." مواجهة ت

ي يعائ 
  حديات الشبكات وتمكير  األعمال التر

 
ي تسمح للعمالء بإدارة بنيتهم التحتية  Wi-Fiعىل سبيل المثال، تتمتع حلول 

بلوحة قياس سهلة االستخدام وغنية بالخصائص التر
ي عدة مواقع وبالتاىلي إمكانية رؤية  مستخدمي الشبكة واألجهزة Wi-Fiالتصال 

والتطبيقات المتصلة بها. وبفضل  بشكل مركزي ف 
 مما يحسن 

ً
ة والقائمة عىل الموقع، يستطيع مدراء الشبكة وضع سياسات االستخدام وضوابط الدخول شيعا إمكانات التحليل المتمتر 

ي وأمن ال
 وكل ذلك من بوابة واحدة.  –شبكة من تجربة المستخدم النهائ 

 
 - انتىه -
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 زين الكويت عن 
كة االتصاالت المتنقلة "زين" عام  ق األوسط  1983تأسست شر ي الشر

 
كة لالتصاالت المتنقلة ف ي الكويت لتكون أول شر

 
ف

كة   باإلنجازات، من بينها ريادتها كأول شر
ً
 حافال

ً
 وتاريخا

ً
 هائال

ً
، حققت عمليات المجموعة نجاحا وإفريقيا. ومنذ ذلك الحير 

ي  GSMتطلق خدمات االتصاالت التجارية 
 
ي الكويت تطلق خدمات  1994 المنطقة عام ف

 
كة ف باإلضافة إىل كونها أول شر

نت عىل مستوى البالد عام   من األهداف 2012الجيل الرابع لإلنتر
ً
 من نظرتها المستقبلية، تتبع زين عددا

ً
. وانطالقا

ي تجاوز توقعات العمالء والحفاظ عىل مكانتها الريادية عتر إ
 
اتيجية رغبة منها ف ي االستر ي تلتر

طالق العروض والخدمات التر
ي شبكة فروعها الضخمة ومركز االتصال المتخصص )

 
 (107احتياجات العمالء بأعىل معايتر الجودة ف

 
 عن سيسكو 

ي بورصة ناسداك بالرمز 
 
نت من العمل ( CSCOسيسكو )المدرجة ف ن اإلنتر

ِّ
ي تمك

ي مجال التكنولوجيا والتر
 
ىهي الرائد العالمي ف

ي التواصل اآلمن واغتنام الفرص الرقمية المستقبلية اليوم. .ي1984منذ عام 
 
كاؤنا المجتمع ف ساعد موظفونا ومنتجاتنا وشر

 . Cisco@وتابعنا عىل تويتر  thenetwork.cisco اكتشف المزيد عتر الرابط 

 
 


