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 الرتكية  Digiturkعىل ش بكة الاس تحواذالإعالمية تمكل معلية  beIN مجموعة 

 العملياتعىل أ كرب مزود للتلفزيون املدفوع يف تركيا يعزز المنو ويضاعف التاكمل يف  الاس تحواذ

 
 (2016أ غسطس  26قطر )  ادلوحة

 
متام معلية الاس تحواذ عىل beIN أ علنت مجموعة  الرتكية واململوكة مناصفة جملموعيت  Digiturk الرشكة القابضة لش بكة  DP Acquisitions B.V الإعالمية عن اإ

 .شوكوروفا الرتكية وبروفيدانس ايكويت ابرترنز ال مريكية

 

من واليت تبث أ كرث   beINالإعالمية من أ كرب الرشاكت العاملية يف جمالت الإعالم والرايضة والرتفيه حيث متتكل اجملموعة العالمة التجارية لـقنوات beINتعد مجموعة 

 MIRAMAXة اس توديوهات موعجملكام تضم ا .دوةل يف الرشق ال وسط وشامل أ فريقيا وأ ورواب وأ س يا وأ سرتاليا وأ مرياك الشاملية  36قناة تلفزيونية يف أ كرث من 38

 .فيمل  700علهيا يف مارس املايض واليت يبلغ جحم مكتبة ال فالم دلهيا أ كرث من الاس تحواذمت ال مريكية واليت 

 

وتقدم مزجيًا من القنوات مليون مشرتك،   3.3الرتكية تعد املزود ال ول للتلفزيون املدفوع يف تركيا بعدد مشرتكني يتخّطى  Digiturkومن اجلدير ابذلكر أ ن ش بكة 

ذ .قناة تلفزيونية عالية اجلودة  219الرايضية والرتفهيية عرب أ كرث من واليت متكن   (LigTV)متتكل الش بكة أ فضل الباقات التلفزيونية يف تركيا ويه الباقة الرايضية  اإ

كام حتتوي الباقة عىل  .وري الفرن،ي، وأ س الرابطة الفرنس ية، وادلوري الربازيياملشاهدين من متابعة مجيع مبارايت ادلوري الرتيك املمتاز، وادلوري الإس باين، وادل

فضاًل عن تشكيةل ممزية من الربامج  للتنسنقطة  1000، وادلوري الرتيك لكرة السةل، ودورات املاسرتز"يوروليغ"أ فضل مسابقات ادلوري ال ورويب لكرة السةل 

الرتكية الباقة الرتفهيية البالتينية واليت تضم أ حدث ال فالم واملسلسالت اليت تُنتجها أ برز الاس توديوهات العاملية مثل   Digiturkكام متتكل ش بكة  .الرايضية القمية

Disney ،Paramount ،20th Century Fox ،Warner Brothers ،Universal ،HBO و ،Lions gate. 

 

ة ت اليت تبهثا لتتناسب وتتوافق مع خصائص السوق يف تركيا، حيث تقوم ببث العديد من القنوات الإخباريبتنوع احملتوى وتعدد القنوا  Digiturkكام تمتزي ش بكة 

، Discovery ،Nickelodeon ،E! Entertainment ،MTV ،CNBCوالقنوات املتخصصة يف برامج العائةل وال طفال والربامج الواثئقية والتعلميية مثل 

Animal Planet ،National Geographicو ،CNN. 

 

أ حد أ مه  الاس تحواذالإعالمية قائاًل: "يشلك هيا   beINدارة والرئيس التنفييي لـمجموعةوحول تكل الصفقة رّصح سعادة الس يد انرص اخلليفي ، رئيس جملس الإ 

زيز القدرة التنافس ية يف ياتنا لتقدمي أ فضل خدمات البث وتعالصفقات الكربى يف اترخي اجملموعة ومتثل قفزة نوعية مضن خططنا التوسعية وخطوة هممة سوف تدمع اإماكن 

ىل تعزيز ديناميكية سوق التلفزيون املدفوع يف تركيا وذكل من خالل  .أ سواق الرشق ال وسط وشامل أ فريقيا وذكل حبمك القرب اجلغرايف والثقايف مع تركيا كام نتطلع أ يضًا اإ

 ".اكت نوعية س تعزز المنو املشرتك للمجموعة خالل الفرتة القادمةخربتنا العاملية يف سوق الرايضة ومن خالل رشا

 **** انهتىى ****            
 : الإعالمية beIN  مجموعة حول

 أ مرياك يف دوةل 36 من أ كرث يف قناة  38 من أ كرث خالل من املبارشة وبراجمها حمتواها تبث واليت  NIebالتجارية العالمة حتت تلفزيونية قنوات ش بكة متتكل ويه  2014س نة من يناير شهر يف الإعالمية  NIeb مجموعة تأ سست

 اليا.وأ سرت  وأ س يا أ فريقيا وشامل ال وسط الرشق أ ورواب، الشاملية،
  :تلفزيونيةال  Digiturk  ش بكة حول

 يف وواسعة قوية ش بكة متتكل ويه مشرتك مليون  3.3لنحو قناة  219 عرب ال ول الطراز من والرتفهيية الرايضية القنوات من مزجياً  الرشكة تركيا.تقّدم يف املدفوع للتلفزيون مزود وأ كرب أ ول الش بكة وتعدّ 1999 عام الش بكة تأ سست

ذ تركيا يف املدفوع الرمقي التلفزيون خدمة وفر من أ ول الرشكة البالد.واكنت أ حناء مجيع  للمس هتكل خدماهتا تقّدم دولية منّصة  ktutigiDوتعدّ  التكنولوجية. وخربهتا الرثي مبحتواها مدعومة السوق يف حمتوى وأ قوى أ مه عىل تس تحوذ اإ

 دوةل. 160 من أ كرث يف الرتيك

 

 : الإعالمية beIN  مجموعة حول املعلومات من للمزيد
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 : الصحفي اخلرب حول املعلومات من للمزيد
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