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 الدوحة، قطر

 اإلعالمية و "تيرنر" يوقعان اتفاقية شراكة beINمجموعة 

 حصرية لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
 

 مان الوصول إلى جمهور أوسعضل beINقنوات تيرنر تبث حصرياً على شبكة 

 

شبكة راكة استراتيجية مع اإلعالمية ش beIN، عقدت مجموعة التلفزيوني تعزيزاً لحضورها في عالم الترفيه

شمال نر في منطقة الشرق األوسط وعة لتايم وارنر، لتبث بشكل حصري قنوات مملوكة من قبل تيرب"تيرنر" التا

 فريقيا.إ

 

 beINفي حفل توقيع خاص أقيم في المقر الرئيسي لمجموعة اليوم تم توقيع اإلتفاقية الحصرية رسمياً و

الرئيس التنفيذي لمجموعة / ناصر الخليفي رئيس مجلس اإلدارة والسيد سعادة بحضور  ،اإلعالمية في قطر

beIN وسط وإفريقيا.تيرنر في أوروبا والشرق األشبكة رئيس ورجيو ستوك السيد جاإلعالمية و 

 

 Cartoon من القنوات المميزة التي تملكها تيرنر من ضمنها " اً عدد beINستبث االتفاقية،  وبموجب

Network بومرانغ، أفالم تيرنر الكالسيكية ،"TCM قناة األخبار ،HLN ،CNN HD   سي أن أن )بتقنية

المدفوعة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، ما يؤكد  beINالتي ستتوفر حصرياً على شبكة فائقة الدقة( 

 تنويع عروضها الترفيهية.ب beINالتزام على 

 

متحدثاً في اإلعالمية  beINالرئيس التنفيذي لمجموعة / ناصر الخليفي رئيس مجلس اإلدارة والسيد سعادة وقال 

"اختتمنا العام الماضي بإطالق باقة ترفيهية مميزة ويسرنا أن نفتتح هذا العام بهذه الشراكة  : المؤتمر الصحفي

لوصول اومية فضل مزايا الترفيه العالأل بتقديم شبكتناالمميزة والحصرية. تؤكد اتفاقيتنا مع تيرنر على التزامنا 

ذه فريقيا. لقد اكتسبت هإألوسط وشمال الشرق ا منطقة فيللقنوات  مميزة مهور وتغطيةجإلى أكبر شريحة من ال

منحهم بشكل واهدين حول العالم ونتطلع إلى تقديم الترفيه للمشتركين شالثقة والسمعة الطيبة ووالء الم القنوات

 ".الذي تعرضه حتوى المميزالممتابعة برامجها الفائزة بجوائز و حصري فرصة مشاهدة

 

في  beINوتتوفر للمشتركين الحاليين والجدد في شبكة  2016من يناير  تدخل االتفاقية حيز التنفيذ ابتداءً 

مع خطة التوسع التي وضعتها الشبكة في مختلف  ، وذلك تماشياً 2015في نوفمبر  هامختلف الباقات التي أطلقت

ي لرائدة فا ةبكة الترفيه التلفزيونية المدفوعش لتصبحمنصاتها الترفيهية بهدف تعزيز مكانتها وحضورها 

 المنطقة.

 

رئيس تيرنر في أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا مؤكداً على أهمية الشراكة  و ستوكورجيالسيد جقال بدوره 

 رؤية واحدةومزاياها وفوائدها على المشاهدين في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا :"تتشارك الشركتان 

  تهمستعزز جهودنا المشتركة قدرو. يتوقعون منا األفضل تقوم على تلبية متطلبات العمالء والمشتركين الذين



 

 

 

طاع قتتيح لهم االستمتاع ببرمجة ذات جودة عالية تتصدر مشهد كما  بسهولة،هذه القنوات المميزة  على مشاهدة

اإلعالمية في مبادرات أخرى تشكل قيمة مضافة وتعزز قطاع  beINالترفيه. ونتطلع إلى التعاون مع مجموعة 

 التلفزيون المدفوع في المنطقة".

 

 الستراتيجية التياإلعالمية تحقيق نمو هائل في عدد المشتركين نتيجة خطط التوسع ا beIN تتوقع مجموعة

تعتزم مواصلة التوسع في ا ، كم)فائقة الدقة( HDطالق المزيد من القنوات الترفيهية بتقنية وضعتها وتخطط إل

  قنواتها الرياضية والترفيهية.قنوات األفالم ومحفظة 

 

افة مع ثق يتناسبمشغلي التلفزيون المدفوع في المنطقة من خالل تقديم محتوى ترفيهي  عن beIN تتميز

لتي تتيح على ميزة متقدمة هي "تحكم األهل" ا beINالمشاهدة العائلية. وتحتوي أجهزة استقبال والمنطقة 

 للوالدين التحكم بالمحتوى الذي تشاهده األسرة والصغار.
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