
 

زين البحرين تختار اريكسون إلطالق تقنية الجيل الخامس في البحرين و تكمل 

 بنجاح أول عرض تفاعلي للجيل الخامس

 
إيكولم ، الرئيس التنفيذي  ييهاملهندس كمال بن أحمد محمد ، وزير املواصالت و االتصاالت، و بور  سعادةمن كل حفل التوقيع  حضر •

 لشركة اريكسون. 

 سيستفيد العمالء من خدمات الجيل الخامس في  هواتف الجيل القادم املجهزة بنفس التقنية مما يعزز االبتكار الرقمي في البحرين.  •

 .  2019من املتوقع أن يتم تشغيل خدمات الجيل الخامس في نهاية عام  •

 

 

 مع التطور السريع للشبكات و تقديم األفضل لعمالئها، أقدمت زين البحرين ، شبكة ت:  2019  نوفمبر 10املنامة،
ً
ماشيا

وذلك باختيار الشركة الرائدة في مجال أنظمة  5G الى شبكة  LTEاالتصاالت الرائدة في اململكة على تطوير شبكتها من نطاق 

في مملكة البحرين مما يتيح لزين البحرين تقديم   5Gتوصيل البيانات و االتصال عن بعد " اريكسون" وذلك لنشر شبكة راديو 

العنان  قيطل و الذيكما تعطي لعمالء زين سرعة فائقة و نطاق انترنت أوسع  أفضل و انترنت ثابت خدمات موبايل و برودباند 

 ألحدث قدرات التكنولوجيا مثل  الواقع االفتراض ي و الواقع املعزز و انترنت األشياء. 

 

خليج البحرين ، تم توقيع االتفاقية املتعددة  –نوفمير ، بفندق فورسيزونز  7في حدث خاص بيوم الخميس الفائت املصادف 

إيكولم،  ييهالسنوات  بحضور كل من : سعادة املهندس كمال بن أحمد محمد، وزير املواصالت و االتصاالت و بحضور بور 

 . 5Gن لشبكة ية اريسكون و الذي حضر بشكل خاص للبحرين لحضور إعالن زين البحر ركالريئس التنفيذي لش

 

إلى نطاق   LTEاقية زين البحرين االستراتيجية مع اريسكون ، و التي تشمل تحديث كامل للشبكة من نطاق تحت شروط اتف

تتضمن حلول    3GPPبمعايير NR و برامج ومعدات ، ستزود األخيرة زين البحرين بشبكة راديو حديثة  5Gالجيل الخامس 

MMIO  عد أحدث معايير ال
َ
تطبيقات الهواتف الذكية وخدمات غير متوقعة للعمالء كما دمة بعالم جديد من قاملت  LTE. ت

ستقوم هذه الحلول بتحول رقمي كبير و تحديث شبكات املوبايل الحالية قدم مزيج رائع من السعة و السرعة و التغطية. تس

  وادخال شبكات الجيل الخامس لجميع انحاء اململكة. 

 

 تعطي وقت للتحميل كماو الطاقة  وقتالتقدم خدمة شبكة الجيل الخامس من زين البحرين ، بيانات فائقة السرعة وتوفر 

. يمكن لعمالء و التي ستدعمها اريكسون بتقنية الراديو الحديثة  LTEاستجابة اسرع  مما سيتم مالحظته باملقارنة مع شبكات 

 وخدمة بيانات يمكن االعتماد عليها. زين توقع سرعات فائقة 

 

دقة عرض و امكانيات  لعرض بنجاح وذلك أول عرض تفاعلي للجيل الخامسباالضافة، أكملت زين البحرين خالل الحدث 

4K  5على شبكاتG. 

 



 

 عادة املهندس كمال بن أحمد محمد، وزير املواصالت و االتصاالت س صرح ،من جانبهو 
ً
البحرين من بين تعتبر مملكة " :قائال

تتخذ هذه زين البحرين  نرى  أن سرورنا دواعي أولى دول العالم التي توفر الخدمات التجارية لشبكة الجيل الخامس و إنه ملن

تطبيق التقنيات  في ولجهودها املستمرة في مملكة البحرين(    5G الخدمات املتنقلة من الجيل الخامس  ) لتوفيرالخطوة 

 ."تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتلالتصاالت و  مكانة مملكة البحرين كمركز إقليميوتعزيز  الحديثة

 

تمثل هذه اإلتفاقية عالمة فارقة لكلتى ن علي آل خليفة ، رئيس مجلس إدارة زين البحرين :" بوقال معالي الشيخ أحمد 

ويسعدنا في زين البحرين التعاون مع شركة اريكسون لدعم وانتشار و سرعة خدمات الجيل الخامس في مملكة  . الشركتين

ها املستمر باالستثمار و تطوير امالبحرين. تأتي قدرة زين لتقديم أحدث خدمات الشبكات من الجيل الخامس ضمن  التز 

ماتوصلت ، أحدث  5Gستقبل الرقمي. يعد الجيل الخامس للشبكات استراتيجية زين الرقمية والتي تضع العميل في الصدارة للم

له التكنولوجيا الحديثة كما كان لكل جيل خاصة تميزه بسرعة البيانات. ولكن من منظور االبتكار ، أحدثت كل قفزة في 

. فقد فتح الج
ً
 واضحا

ً
الباب  3Gالجيل الثالث  ، مجال البث الصوتي و فتح 2Gل الثاني يتكنولوجيا الشبكات االسلكية تغييرا

بالسرعة مما اتاح استخدام التطبيقات و الفيديوهات بشكل أكبر. وبذلك ، مع خدمة  LTEقلة فيما تميز جيل تنانات امليللب

كما سيكون لهم القدرة للحصول على املزيد من ، سيتمتع عمالء زين بسرعة لم يعرفوها من قبل  5Gخامس لشبكات الجيل ا

 لشبكة". البيانات خالل ا

 

.  كون شبكات الجيل الخامس بنية  تحتية لالتصاالت و التي من شأنها ستعزز التحول الصناعي و املجتمعي" من املتوقع أن ت  

يتعلق األمر ببنية تحتية سهلة للشبكات ويمكن استخدامها لجميع االستخدمات املختلفة و الشخصية. يمكن لهذه الشبكات 

أن تفتح األبواب ألحدث التكنولوجيا و تكون منصة لالبداع و فرصة لزين البحرين لتقديم خدمات شبكات متخصصة لشركاء 

. ولضمان خدمات انترنت مفتوحة، كما لفتح املجال لنمو هذه الخدمات. ومع جدد من قطاع السيارات و الصحة و الطاقة 

 ".مستقبل البنية التحتية لشركة زين ، ستصبح خدمات الجيل الخامس هي البنية التحتية 

 

حيث تعد شبكات الجيل الخامس  لالبتكار 2030وأضاف الشيخ أحمد :" تساهم هذه الشراكة أيضا في استراتيجية البحرين 

ا يتطلع له العمالء و نحن ملتزمون بالتجديد في مجالنا و تطوير حياة األفراد الرقمية و اكتشاف الجديد و الحصول على  م

 ايرادات جديدة من خالل رقمنة الصناعات" . 

 من املتوقع أن تؤدي تقنية الجيل الخامس إلى رقمنة"فيما قال فادي فرعون رئيس إريكسون الشرق األوسط وأفريقيا: 

القطاعات، إضافة إلى توفير فرص وإمكانات هائلة وتمكين مزودي الخدمات من توفير أحدث التقنيات للعمالء، وتحسين 

ن زين البحرين عبر نشر هذه التقنيات 
ّ
تجربة املستخدمين النهائيين بفضل السرعات الفائقة وزمن الكمون املنخفض. ستتمك

اإلسراع بنشر حاالت االستخدام الجديدة والخدمات املبتكرة لعمالئها من من تلبية طلبات املستهلكين سريعة التطور و 

 " املؤسسات والشركات.



 

و البنية األساسية للشبكة فتح باب جديد للتعاون بين زين البحرين و   5Gتمثل امكانية الوصول إلى شبكة الجيل الخامس 

للموبايل و الخدمات   5Gالقها لشبكات الجيل الخامس أكثر مرونة في اطاريكسون. حيث يجعل هذا التحول  زين البحرين 

 الثابتة.  باإلضافة الى ذلك فإنه يحسن من كفاءة الشبكة إلنترنت األشياء و أي خدمات مستقبلية .

 

 تقف زين البحرين اآلن في السوق على مفترق طرق التطور نحو شبكات الجيل الخامس و الرقمنة. 

 

 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 الخدمات عبر اإلنترنت في أي وقت أو مكان. حصلت 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 اململكةحدى أبرز الشركات املساهمة بدعم (، إZAINBHاول: في بورصة البحرين )رمز التد
ً
. يستمر تمكين 2030، تماشيا

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

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

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

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

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

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