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 خالل مشاركة المجموعة في فعاليات المؤتمر العالمي العالمي للهواتف في برشلونة

 توقعان مذكرة تفاهم "إريكسون"و "زين"

 "إنترنت األشياء"لتطوير استخدام شبكات الجيل الخامس و 

  لعمالئناالمشترك مع اريكسون سيثري نمط الحياة الرقمية  : التعاونالخرافي بدر

 :2018فبراير  28برشلونة، 

ريكسون )إلمسجلة في ناسدإك : إيريك( عن توقيعهما مذكرة تفاهم لتطوير وإختبار حاالت إستخدإم مختارة لشبكات  أعلنت مجموعة زين وإ 
 تكنولوجيا إلجيل إلخامس وتقنيات إنترنت إألشياء.

حيث يبرز هذإ إلتفاهم برشلونة، في هامش فعاليات إلمؤتمر إلعالمي لالتصاالت إلمتنقلة وجاء توقيع مذكرة إلتفاهم بين إلطرفين على 
يجابيات إلى إلمشترك  إلتزإم كال إلشركتين بجلب أحدث تقنيات إالتصاالت إلتي توفرها تكنولوجيا إلجيل إلخامس وما يصاحبها من فوإئد وإ 
 أفريقيا.و رق إألوسط منطقة إلش

نشر إلخدمات عملية تعزيز عملية إلتحول إلرقمي في إلمنطقة، ما يتيح تسريع بين مجموعة زين وإريكسون  في وتسهم إلشرإكة إلجديدة 
إلتعاون  وتعزز ،العروض إلفنيةإألمور إلمتعلقة ب إلجديدة تغطي إالتفاقية ، حيثإلمبتكرة في مجال إنترنت إألشياء خالل إلسنوإت إلمقبلة

 .إلى إلجيل إلخامسإلجيل إلرإبع من تكنولوجيا  إضافة إلى ضمانها إنتقال سلس لشبكات زينبين إلشركتين،  وإلفني إلتقني

في نحن ملتزمون "في تعليقه على هذه إالتفاقية  لمجموعة زين بدر ناصر إلخرإفيوإلرئيس إلتنفيذي  رئيس مجلس إإلدإرةنائب قال و 
من  في أسوإق إلمنطقةوستفتح تكنولوجيا إلجيل إلخامس آفاق جديدة من إلنمو  ،العمالئنأحدث إلتقنيات وإلخدمات  وفيربتمجموعة زين 
 ."وقطاعات إألعمال ينإلمستهلك ياتل سلوكيتحو ستسهم بتطبيقات جديدة خالل توفيرها 

إلتي نقدم وتطور إلشركات نمو ، وإلتي ستدعم إلتقنيات إلجديدةعبر توفير هذه  إلحياة إلرقمية نسعى إلى إثرإء نمط وأضاف إلخرفي قائال "
 ."وهائلة جديدةأعمال خلق فرص من خالل لها إلخدمات 

 إيجابياتستوفر  اوتطبيقاته إلخامس"نحن نعتقد أن تكنولوجيا إلجيل  رإفية إبرإهيم رئيسة إريكسون إلشرق إألوسط وأفريقيا تقال هاومن جانب
ننا فيو  ،ملموسة في إلعالم إلحقيقي إلمستمر إلتزإمنا إلجديد  إلتعاون ويوضح هذإمع زين،  ةوناجح ةطويلنتمتع بشرإكة إسترإتيجية إريكسون  إ 

 أفريقيا".و منطقة إلشرق إألوسط  لعمالئها عبرهذه إلفوإئد  ها من توفيرتمكينو  ،شبكات زين نحو إلجيل إلخامستحويل  بتعزيز

إنترنت )تقنيات  ـوفتح أسوإق جديدة لمن تقنيات وخدمات إالتصال  هائلتوفير كم ستسهم في تكنولوجيا إلجيل إلخامس  كر أنإلجدير بالذ
إالستثمار في ، إضافة إلى تمكينهم من إلمتصلة أجهزتهمتجربة سلسة على من إالستمتاع بوإلشركات  إلمستهلكون وسيتمكن ،(إألشياء

 .باآلالت عن بعدإلرعاية إلصحية عن بعد وإلتحكم خدمات و  إلمتصلةوإلسيارإت وإألجهزة  إلذكية إلنقلوسائل تطبيقات جديدة مثل 

 -إلنهاية -

 


