
 

 

 ..استراتيجية نمو أعمالها التجارية في إطار جهودها لتعزيز
 ..وبالشراكة مع مجموعة المهندس القابضة لتقديم حلول إعالنية ورقمية متكاملة للعمالء

 تطلق شركتها الخاصة للتسويق اإلعالني على قنواتها " MBC"مجموعة 
 

"، عن عزمها إطالق شرررررراتها ال ا رررررة MBCأعلنت اليوم "مجموعة   :2020سببببتمبر  9 دبي، اإلمارات العربية المتحدة،
لل دمات انعالنية، وذلك بالشرررراكة مع مجموعة المهندس القابضرررة، وهي مجموعة  MBCللتسرررويإل انعالني علن قنواتها، 

ال ارجية في المملكة العربية إعالنية واسرررررررررتتمارية تمتلك أعمال الشرررررررررراة العربية للتعهدات العنية الم ت رررررررررة في انعالنات 
 السعودية.

 
" وهي إحدى شرررراات AMS-Arabian Media Servicesبعد انتهاء العقد الحالي الذي امتّد ل مس سرررنوات مع شرررراة "

. 2021بتعهيرد أعمرال التسررررررررررررررويإل انعالني ال را ررررررررررررررة بهرا اعت رارا  من  نرا ر  MBCمجموعرة شررررررررررررررويري، لن تقوم مجموعرة  
وسرت اشرر عملياتها اعت ارا  من بداية العام القادم، لتتيل للمجموعة  MBCوسرت ضرع إدارا الشرراة الجد دا بمعامها لمجموعة  

عالمات التجارية في العالم وشرراااها إمكانية العمل بشركل وييإل وم اشرر مع قاعدا عمالاها التي تضرّم باقة واسرعة من أهم ال
 من شراات التسويإل وانعالن ومشتري الوسااط انعالنية والرقمية.

 
انعالم  "شررررهد ق ا الشبببيل وليد بب مبراهيل إب مبراهيل    MBCوفي هذه المناسببببة، صبببر  رلي  مجل  مدارة مجموعة  

تغيرات عد دا والفتة علن مدى العقد ن الماضررررررريين مدفوعة  بالت ورات التكنولوجية وانق ال المتسرررررررار  من ق  ل المسرررررررتهلكين 
علن من ررررات التوا ررررل االجتماعي واذجهزا الذاية. لذلك نحن نسررررعن إلن التحّرع بوتيرا أسررررر  لمواك ة توجهات السرررروق، 

تسرويإل انعالني، سري ر ل بامكاننا تقديم حلول متكاملة أفضرل ع ر من راتنا التلعزيونية ومن خالل إنشراء شرراتنا ال ا رة لل
’الشراة العربية للتعهدات  . ويسعدنا أن نتعاون مع إخواننا في مجموعة المهندس القابضة، التي تمتلكOTTوالرقمية والررررررررررررر  

 ة العربية السرررررررعودية. وأوّد أيضرررررررا  أن أشررررررركرالعنية‘، إحدى أبرز الشرررررررراات الم ت رررررررة في انعالنات ال ارجية في المملك
"AMS " علن شراكتنا الوييقة وأيّمن التزامهما ومجهودهما المتوا ل علن مدى سنوات عد دا". ومجموعة شويري 
 

"يسرررررررررررعدنا أن نقوم بهذ    وقاب المهندس عبداالله الخريجي مؤسببببببب  ورلي  مجل  مدارة مجموعة المهندس ال ا  بببببببة 
والتي تعّد ال رر  انعالمي الرااد في من قتنا العربية. إن التحديات في السروق انعالنية ا يرا  MBC الشرراكة مع مجموعة

 ونسعن بأن يكون تعاوننا مع المجموعة عامال  مساهما  في خدمة أسواقنا وعمالانا ومجتمعاتنا".
 

مشررروعنا المشررترع الجد د من خالل  سررنتمّكن " مارك أنطوان داليويب   MBCمب جانبه، صبر  الرلي  التنييذ  لمجموعة 
لل دمات انعالنية‘ من ت وير الحلول التي نقّدمها لعمالانا ع ر  MBCمع مجموعة المهندس القابضررررررررررة إطالق شررررررررررراة ’

جميع الوسرررررررررااط انعالنية وتعزيز النهب الذي نت عع في الجمع بين مشررررررررراهدي قنواتنا العضرررررررررااية ومتابعينا ع ر المن رررررررررات 
‘، VIPنوا رررررررل مسررررررريرتنا القاامة علن االبتكار المسرررررررتمر، والتي أيمرت عن نجا  مذهل لمن رررررررة ’شررررررراهد الرقمية. وبينما 

نمضرررررري قدما  في النمو والت وير امجموعة إعالمية متعددا المن ررررررات، نحرا أيضررررررا  علن ات اذ اافة ال  وات الالزمة و 
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للتمّكن من قياس حجم جمهورنا بشركل  ومي علن نحو أكتر فعالية في مناطإل عملنا لتقديم خدمة أفضرل لعمالانا. وسرتسرهم  
لعمالانا للو رول ة الراادا للمجموعة، فيما نسرتمر في توفير أفضرل السر ل  هذ  التحسرينات التشرغيلية المهمة في ترسريل المكان

 إلن المستهلكين في هذ  السوق انقليمية سريعة النمو".
 

 -انتهى-
 

 MBCنبذة عب مجموعة 
تتري حياا مال ين المشاهد ن من خالل التوا ل والتعاعررررررررررررررل معهم، وتزويدهم   أك ر شراة إعالمية في من قة الشرق اذوسط وشمال أفريقيا،  MBCتعّد مجموعة 

مقرها الرايسري إلن  MBC، نقلت مجموعة 1991في لندن العام   MBC1، أي بعد مرور حوالي عقٍد من الزمن علن تأسريس قناا 2002بالمعلومات. وفي العام  
 مد نة دبي لإلعالم بدولة انمارات العربية المتحدا.

 
)أفالم عالمية علن مرردار الساعة؛   MBC MAXو  MBC2)للترفرريع العاالي؛  وقناتي  MBC1قناا تلعزيونية هرري  20اليوم تحت مالتها    MBCتضّم مجموعة 

 MBCالعربية في قل ها؛  و)للعاالة العربية والمرأا MBC4 )قناا م  رررررر ررررررة لمطررررررررررررررررررررعال وتضررررررم مزيجا  من ال رامب العالمية واننتاجات المحلية؛  وMBC3 و
ACTION  أفالم ومسررلسررالت التشررويإل والمغامرا بانضررافة إلن برامب من إنتا؛ محّلي؛  و(MBC VARIETY  أفالم ومسررلسررالت وبرامب ومنّوعات عالمية علن(

؛  OSNو MBC)قناا مشرررررررررررعرا مشرررررررررررتراة بين دراما  +MBCدراما )دراما عربية واذلك هندية والتينية وغيرها مدبلجة إلن العربية؛  و MBCمدار السررررررررررراعة؛  و
 MBC)قنوات الترفيرع العراالي لمسرررررررررررررررا الم ررررررررررررررريرة؛  و 2م ررررررررررررررر  MBCم ررررررررررررررر و MBC)قنراا الترفيرع العراالي براللغرة العرارسرررررررررررررريرة؛  و MBC PERSIAو

BOLLYWOOD   أفالم ومسلسالت وبرامب هندية وآسيوية مدبلجة ومترجمة؛  وقناا(MBC USA  " علن(Dish Networkة للجمهور العربي المتواجد " الموّجه
)قناا فضااية ترفيهية جد دا م   ة للمشاهد ن  MBC5العراق )قناا الترفيع الموجهة للعاالة العراقية بجميع أفرادها؛  و MBCفي الواليات المّتحدا اذميراية  و

 ررناعة محتوى راقي ومتنّو  للسررينما والتلعزيون ومن ررات  المت  رر ررة في  MBC Studiosفي دول المغرب العربي؛. وتسررتعيد جميع هذ  القنوات من إنتاجات  
 المشاهدا حسب ال لب.

 
وقد أطلقت مجموعة   .)ذنجل اذغاني العربية الحد تة؛ FM )للموسرررريقن ال ليجية؛، وبانوراما MBC FMمح تررررررررررررررررررري ن إذاعيتي ن هما  MBCكما تضررررّم مجموعة  

MBC   بنجا  من رررة "شررراهدVIP والتي سررررعان ما أ ررر حت أبرز من رررة ل دمة العيد و حسرررب ال لب بناام االشرررتراع ) 2020" في  نا رSVOD ؛ في العالم
ي من قة الشررق اذوسرط العربي، حيث تقّدم محتوى متمّيزا   ناسرب م تل  أفراد اذسررا العربية  اما تد ر خدمة "شراهد"، وهي خدمة العيد و حسرب ال لب الراادا ف

 وشمال أفريقيا.
 

 مجموعة المهندس ال ا  ة  نبذة عب
www.ehg.sa 

 شررراات  لمجموعة  المالكة وهي عقود  أربعة من  ذكتر  المملكة في وانعالن الدعاية وسرراال مجال في مت  رر ررة سررعودية  شررراة هي القابضررة  المهندس مجموعة
 "الوسرررراال  القابضررررة  المهندس  مجموعة  تملك اما  المن قة. في  ال ارجية  انعالنات عالم في  اذبرز االسررررم  العنية"،  للتعهدات  العربية  "الشررررراة ضررررمنها من إعالنية
 والععاليات. الرياضية لمحداث تسويإل شراة واذلك انعالنية الوساال تمتيل في المت   ة لإلعالن" السعودية

 

 للمزيد مب المعلومات  
 ساشا الجمّيل

 MBCمجموعة   - العامةمد ر أّول للعالقات 
 1547258 50 971+هات : 

 Sasha.Gemayel@mbc.netل ريد انلكتروني: ا
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