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دار

اإعداد: حنان الغزواين

معرض الدوحة للمجوهرات والساعات ..معرض الدوحة للمجوهرات والساعات ..

الفخامــة فــي أوج تألقهـــاالفخامــة فــي أوج تألقهـــا

التاسـعة  النسـخة  يف  تشـارك 
الدوحـة  عـرة مـن معـرض 
للمجوهـرات والسـاعات لهـذا 
500 عالمـة  أكثـر مـن  العـام 
تجاريـة بـارزة تعـرض أحدث 
موديالتهـا للعـام الجديـد عىل 
مسـاحة تتجـاوز 33 ألـف مرت 
مربـع، ممـا يتيـح للعارضـن 

املشـاركن مـن قطـر والعالـم 
جديـدة  عالمـات  تقديـم 
ومجموعـات محـدودة اإلصدار 

حرصيـة. وقطـع 
فلسـفة  إىل  املعـرض  ويسـتند 
فريـدة تأخـذ الـزوار يف رحلـة 
والجمـال  بالتفـرد  تحتفـي 
والفـن والـرتاث والحرفية، كما 

املجوهـرات  ملصممـي  تتيـح 
الصاعديـن املحليـن املوهوبن 
وكفاءتهـم  قدراتهـم  إبـراز 
خالل املعـرض الفريـد املفتوح 
املجوهـرات  خـراء  لجميـع 
ويمثـل  الثمينـة..  والقطـع 
معـرض الدوحـة للمجوهـرات 
ُتفـوت  ال  فرصـة  والسـاعات 

وأصحـاب  الصناعـة  لخـراء 
للقـاء  التجاريـة  العالمـات 
جمهورهـم يف أجـواء مبهجـة 
كل  مثلـت  وقـد  وحرصيـة.. 
السـابقة من  النسـخ  معارض 
معـرض الدوحـة للمجوهـرات 
نوعيـة  منصـات  والسـاعات 
العالمـات  مئـات  ملشـاركة 

التجاريـة العامليـة والعارضـن 
العالـم  دول  مختلـف  مـن 
أعمالهـا  أرقـى  السـتعراض 
وإصداراتهـا املميـزة وقطعهـا 
مـن  ـخ  رسَّ ممـا  الفريـدة، 
كوجهـة  الدوحـة  مكانـة 
متميـزة للفخامة، كما شـكلت 
لتنظيـم  فرصـا  املعـارض 

العمـل  ورش  مـن  سلسـلة 

واملناظرات وجلسـات نقاشـية 

التـي تبحث أحدث املسـتجدات 

والتعريـف  التصميـم  عالـم  يف 

جودتهـا  وآليـات  بطـرق 

ووقايـة مـن أسـاليب التزييف 

والتزويـر.
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اسـتطاعت مجوهرات الدرويش 
تألقهـا  عـىل  تحافـظ  أن 
وتميزهـا منذ بداية مشـاركتها 
الدوحـة  معـرض  فعاليـات  يف 
والسـاعات،  للمجوهـرات 
وبنجـاح  اسـتطاعت  كمـا 
هـذا العـام أن تثبـت وجودهـا 
جناحهـا  خـالل  مـن  وتألقهـا 
وسـعياً  والرائـع.  الخـاص 
للحفـاظ عـىل التزامهـا لعقـود 
الباهـر  النجـاح  مـن  طويلـة 
والخـرة العريقـة، اسـتعرضت 
الدرويـش”  “مجوهـرات 
سلسـلة مـن إبداعاتهـا الفنيـة 
املذهلـة. حيـث تـم عرضهـا يف 
والفـت،  رائـع  بشـكل  الجنـاح 
إذ تـم انتقاؤهـا بعنايـة فائقـة 
الزبائـن  لرغبـة  تلبيـة  وذلـك 
مجوهـرات  ونالـت  املنطقـة  يف 
باألحجـار  املرصعـة  الركـة 
والراقيـة  املتنوعـة  الكريمـة 
إعجـاب الـزوار حيـث عكسـت 
ذوق الركـة املتميـز، وعـرت 
عن إملامهـم باحتياجات وأذواق 
عمالئهـم يف دولـة قطـر. كمـا 
مجوهـرات  تصاميـم  تميـزت 
وبالرقـي  باإلبـداع  الدرويـش 
واالبتـكار والتـي صممت بهدف 
إبـراز جمـال األحجـار الكريمة 

تزينهـا.  التـي 
أن مجوهـرات  بالذكـر  ويجـدر 
هـذه  يف  جـاءت  الدرويـش 
النسـخة بطابع عـرصي وأنيق 
لتتـالءم مـع متطلبات السـوق 
كمـا  واحتياجاتـه.  القطـري 
حظـي زوار الجنـاح بمشـاهدة 
تصاميـم مثـل أرسة من شـاتو 
وكسـوة،  وبيشـان،  أوفـري، 
وإزبيـال،  ونفيـس،  ورايـة، 
وليبـه،  وآرايـا،  وموراتـي، 
أوف  هـاوس  إىل  باإلضافـة 

موتيـالل. و  جيمـس 
السـيد  قـال  املناسـبة،  وبهـذه 
الدرويـش  جاسـم  عبداللـه 
رئيـس مجلـس إدارة مجوهرات 
الدرويـش: “تفخـر مجوهـرات 
الدرويـش بأن تضيف إىل سـجل 
إنجازاتهـا سـنة أخـرى مليئـة 
بالنجـاح، كمـا أننـا حريصـون 
مـن  مسـرتنا  مواصلـة  عـىل 

والتميـز”. التفـوق 
الـدورة  أن  قائـاًل  وأكـد 
الحاليـة مـن معـرض الدوحـة 
للمجوهـرات والسـاعات تنعقد 
الشـغف  مـن  أجـواء  وسـط 
بنجاحهـا  الكبـر  التفـاؤل  و 
الكبـر  النجـاح  بعـد  خاصـة 
لكأس العالـم لكرة القـدم فيفا 

قطـر 2022 حيـث أكـد املكانـة 
العامليـة لدولـة قطر، وقـال: إن 
أنهـا  البطولـة  مكاسـب  أهـم 
رّوجـت لقطر عـىل أفضل وجه، 
كمـا نجحت قطـر يف اسـتغالل 
صـورة  بأفضـل  املونديـال 
لخدمـة حركـة التنميـة بالبالد 
قطـر  رؤيـة  تحقيـق  وتعزيـز 

.2030 الوطنيـة 
املعـرض  يكـون  ألن  ونسـعى 
قطرًيـا  جماهرًيـا  كرنفـااًل 
الدعـم  نعتـر  كمـا  عاملًيـا، 
الالمحـدود من حـرة صاحب 
السـمو الشـيخ تميـم بـن حمد 

املفـدى  البـالد  أمـر  ثانـي  آل 
وتوجيهاتـه  اللـه  حفظـه 
السـامية يف جميـع القطاعات، 
للنجـاح  الرئيـي  العامـل 
وكافـة  للمعـرض  املتواصـل 
قطـر. يف  الكبـرة  الفعاليـات 
“يحظـى  الدرويـش:  وأضـاف 
بأهميـة  الدوحـة  معـرض 
حيـث  الدولـة  لـدى  خاصـة 
العارضـة  الـركات  سـاهمت 
لديهـا  مـا  أفضـل  بتقديـم 
تمـت  والتـي  معروضـات  مـن 
ملعـرض  خصيصـا  صناعتهـا 

الدوحـة.

“جناح مجوهرات الدرويش “ “جناح مجوهرات الدرويش “ 
يكشف عن تصاميم مشبعة بالبراعة والتفرد يكشف عن تصاميم مشبعة بالبراعة والتفرد 

• نحرص على االنفراد والتميز بالمعروضات الراقية إلرضاء الذوق القطري• نتوقع إقباًلا كبيًرا على جناح الشركة في المعرض

• عبد اهلل جاسم الدرويش: زيارة معالي رئيس الوزراء للمعرض دعم كبير للعارضين

• طرح منتجات وتصميمات جديدة تعرض ألول مرة• مونديال 2022 حقق نقلة نوعية لقطاع السياحة

االسم  الدرويش”،  “مجوهرات  حققت 
عالم  في  واألناقة  للعراقة  المرادف 
واسعًا  وإقبااًل  باهرًا  نجاحًا  المجوهرات، 
للمجوهرات  الدوحة  معرض  في 
تألقت  ولقد   .2023 والساعات 
“مجوهرات الدرويش” خالل هذا المعرض 
الذي يقام في الفترة بين 20 وحتى 25 
من  واسعة  مشاركة  شهد  الذي  فبراير، 

قبل زوار المعرض.

أحدث وأرقى الماركات العالمية
وأضـاف:” جناح مجوهـرات الدرويش يعرض هـذا العام قطعا 
متميـزة مـن املجوهـرات من أحـدث وأرقـى املـاركات العاملية، 
سـواء كانت مـن املجوهـرات أو التحـف املصنوعة مـن املعادن 
الثمينـة كالبالتـن والذهـب والفضـة واللؤلـؤ وغرهـا، كمـا 
أنهـا توفـر بضائع من مختلـف األقطـار والكثر مـن املنتجات 
واملجوهـرات والتحف الجميلـة والحديثة وكذلك إلبـراز املواهب 

اإلبداعيـة العامليـة يف التصميـم أو التصنيع.”
ويف ختـام حديثـه وّجـه السـيد عبـد اللـه جاسـم الدرويـش 
الدعـوة لـزوار املعـرض لزيـارة جنـاح الركـة والتعـرف عىل 
أحـدث ما تقّدمـه مجوهرات الدرويش لعّشـاق القطـع الثمينة 
والقّيمـة. حيـث يأخذهـم الجنـاح يف رحلـة فريدة مـن األناقة 

مـع تشـكيلة فريـدة مـن املجوهرات.
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خاتم من الذهب األبيض والماس والعقيق واللّك 
األسود مرّصع بماسة من القطع المستدير 
DVVS2 بوزن 0.60 قيراط ونقاء

اكتشفي ابتكارات بوشرون حصريًّا لدى جناح فيفتي ون إيست في معرض الدوحة للمجوهرات والساعات ٢0٢٣.

حكاية أسلوب، آرت ديكو
مجموعة المجوهرات الراقية

مرآة تعكس حقبتين ...
مجموعة المجوهرات الراقية »حكاية أسلوب« تستمّد اإللهام من أرشيف دار المجوهرات بوشرون 
وتعيد إحياءها من خالل الموهبة اإلبداعية التي تتحّلى بها كلير شوان. وتتضّمن هذه المجموعات 

تصاميم عصية على الزمن، تحمل توقيعها الخاص في أناقتها.  

في هذه المجموعة، توّغلت المديرة اإلبداعية كلير شوان في أرشيفات حقبة اآلرت ديكو الوفيرة لدى 
دار بوشرون واستخلصت منها الروح، والخّط، والبساطة األصيلة في حين كانت الفتاة الباريسية 
تؤّكد على أنوثتها من خالل ارتداء المالبس بخط العنق العميق، والسراويل عالية الخصر، والقالئد 

الطويلة، والشعر القصير. كان ذلك وقت البذخ، حيث كان األسلوب هو سّيد التعبير.

الراقية  األزياء  روح  على  الضوء  إلقاء  شوان  كلير  اختارت  المعاصرات،  للنساء  مثالي  وكصدى 
والتناقضات السائدة في العشرينيات من القرن الماضي، مع التركيز على فخامة الخطوط النقية، 
من  مجموعة  الدراسة  تلك  عن  ونتجت  اللون.  لمسة  يعّزز  الذي  واألبيض  األسود  بين  والتباين 
مجوهرات بوشرون الراقية التي تختصر خبرات الدار من خالل قالدات بطابع اآلرت ديكو واألساور 

ذات الشريط المعقود، في قطع معاصرة تمامًا يمكن وضعها بأساليب مختلفة. 

مجموعة حكاية أسلوب، آرت ديكو أكثر من مجرد مجوهرات راقية، فهي إعالن للحرية واألناقة.

LAVALLIÈRE DIAMANTS
 

قالدة مثل ربطة عنق، بخطوط نقّية وفاخرة تملي أسلوبًا مثل تفاصيل الموضة التي من شأنها 
أن تملي إطاللة كاملة. هذه القطعة المصنوعة من الذهب األبيض والمرّصعة بالماس والعقيق 
الموضة  من  عناصر  يستعرن  كّن  حين  العشرينيات  في  النساء  تاريخ  تستعيد  األسود  واللك 
بالماس  مبّطن  كعقد  مجّمدة،  حركة  في  مصّورة  عنق،  ربطة  هنا  جديد.  أسلوب  البتكار  الرجالية 
ومزخرف بثالث ضفائر من حلقات كبيرة من اللّك األسود. وتتيح كلير شوان التالعب بهذه القطعة 
التي يمكن ارتداؤها بثالث طرق مختلفة، مع أو بدون قطعة ربطة العنق، كعقد، أو قالدة، أو دبوس 
ياقة مصحوب بأقراط متطابقة من العقيق، والماس، واللّك األسود على خاتم من الذهب األبيض.

عقد من الذهب األبيض مرّصع بالماس والعقيق، مع اللّك 
األسود. قطعة يمكن ارتداؤها بأساليب متعّددة.

قرطان متدلّيان مرّصعان بالماس والعقيق، 
من الذهب األبيض واللّك األسود.
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حصريًا لدى الصالون األزرق
بوفيه 1822 تطرح تشكيلة ساعات مستوحاة من روح قَطر خّصيًصا للمعرض

حوار / حنان الغزواني 

تشـارك رائدة صناعة السـاعات 

السـويرسية بوفيـه يف معـرض 
واملجوهرات  للسـاعات  الدوحـة 
قطـر  يف  وكيلهـا  خـالل  مـن 
بأحـدث  األزرق«،  »الصالـون 
السـاعات  مـن  ابتكاراتهـا 
الحرصيـة ، وأبرزهـا مجموعـة 
 Orbis   « مونـدي  أوربيـس 
Mundi«  الحرصيـة واملخصصة 
للسـاعات  الدوحـة  ملعـرض 
واملجوهـرات، حيـث كتـب داخل 
مينائهـا »قطر » باللغـة العربية 
محـدودة  مجموعـة  وهـي 

قطـع(.  10( اإلصـدار 
وتعليقـا عـن هذا اإلصـدار قالت 
الكـرى  االبنـة    Audrey Raffy
   Pascal Raffywhpf للسـيد 
التنفيـذي  والرئيـس  مؤسـس 
لعالمة »بوفيـه » ونائبة الرئيس 
»يسـهل  للركـة:  التنفيـذي 
مونـدي«،  »أوربيـس  ضبـط 
لــ  الهندسـية  الخـرة  بفضـل 
»بوفيـه فلورير«، عر اسـتخدام 
الوقـت  لضبـط  فقـط  التـاج 
و24 مدينـة عامليـة.  ومـا عليك 

إال أن تقـوم بلـف التـاج عكـس 

اتجـاه عقـارب السـاعة لضبط 

السـاعات والدقائـق، فيما يتيح 

لـك لـف التـاج باتجـاه عقـارب 

السـاعات ضبط قـرص املناطق 

الزمنيـة العامليـة الـ 24«.

مونـدي  »أوريـس  وأضافـت: 

سـاعة أنيقـة تجعل من السـهل 

أي  يف  ومعرفتـه  الوقـت  ضبـط 

مـكان يف العالـم. توصـل فريـق 

بوفيـه مـن املطوريـن املحرتفن 

وصانعـي السـاعات البارعن إىل 

طريقة بسـيطة بشـكل مدهش 
جميـع  لعـرض  جميلـة  لكنهـا 
املناطـق الزمنيـة البالـغ عددها 

.»24
 Orbis Mundi سـاعة  تتميـز 
لسـهولة  الرائعـة  بتشـطيباتها 
فلورييـه  وعلبـة  اسـتخدامها 
حقيقـي  رمـز  وهـي  الرمزيـة، 
لقرنـن مـن التميـز يف صناعـة 
إىل  باإلضافـة  السـاعات. 
الواضحـة  والدقائـق  السـاعات 
والتي يمكـن قراءتها بسـهولة، 
املينـا  السـاعة  هـذه  تفتـح 
لعـرض عجلة التـوازن الداخلية، 
الـدوار  الثوانـي  عقـرب  مـع 
زجـاج  وقـرص  أذرع  بثالثـة 
أفينتوريـن ملدة 20 ثانيـة عند 6 
السـاعة السادسـة، مـع مؤرش 
احتياطـي الطاقـة ملـدة سـبعة 
أيـام وهـذه السـاعة مصقولـة 
ومزخرفـة  بزاويـة  ومـزودة 
التـي  العاليـة  التعقيـدات  مثـل 
 House بوفيـه  دار  بهـا  تتسـم 
بفضـل  وذلـك   ،  of BOVET
عمـل املهنيـن املحرتفـن داخل 

الركـة.

بوفيـه  دار  أن  ذكـره  والجديـر 
هـي واحـدة من عـدد قليـل من 
املتكاملـة  التصنيـع  رشكات 
نظـرًا  السـاعات.  إنتـاج  يف 
لحقيقـة أن بوفيـه تنتـج 95% 
يف  تدخـل  التـي  املكونـات  مـن 

تها  عا سـا
لعشـاق الفخامـة والتميـز مـن 
زوار املعـرض ، تعـرض »بوفيـه 
ابتكاراتهـا  أحـدث   ، فلوريـر« 
املهـداة  والحرصيـة  الفاخـرة 
، والتـي  القـت  إىل دولـة قطـر 

جانـب  مـن  كبـرا  استحسـانا 
أشـادوا  الذيـن  املعـرض  زوار 
بتنـوع موديالتهـا املتخصصـة. 
Mete�  1930 سـاعة  وأبرزهـا 

سـاعة  مـن  مسـتوحاة   ،  orite
BOVET مـن عـام 1930. هـذه 
بحركـة  مدعومـة  السـاعة 
مصّنعـة، يتـم تشـطيبها يدوًيا 
بوفيـه  تعقيـدات  بمسـتوى 
اإلصـدار  هـذا  يتميـز  العاليـة. 
املقـاوم  الفـوالذ  مـن  بعلبـة 
للصـدأ املصقـول بقطـر 42 مم 

أزرق  نيزكـي  ومينـاء  مـم   9  ×
جيبـون.  نيـزك  مـن  مقطـوع 
يعود عمـر هـذا النيـزك إىل أكثر 
تتألـق  سـنة.  مليـارات   4 مـن 
هذه السـاعة بحركة ميكانيكية 
باحتياطـي  يدوًيـا  مصقولـة 
طاقـة غني يـدوم 7 أيـام. ومن 
كذلـك  االسـتثنائية  املوديـالت 
تأتـي  التـي   ،   Salmon  1930
 1930 وموديـل  عربيـة  بأرقـام 

.   Purple
عـىل  بوفيـه  حرفيـو  يركـز 

درجاتـه  بأقـى  االبتـكار 

صناعـة  تقاليـد  احـرتام  مـع 

السـاعات. يف حـن أن مـا يقرب 

مـن 30 % مـن سـاعات بوفيـه 

مـن  وفريـدة  يدوًيـا  مصنوعـة 

القطـع  تسـمح  حيـث  نوعهـا، 

الصالـون  جنـاح  يف  املعروضـة 

لهـواة  املعـرض  خـالل  األزرق 

جمـع السـاعات بالتعـرف عـىل 

سـاعات اسـتثنائية وفـق أعـىل 

الدقـة.  مسـتويات 
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CHANEL من   COLLECTION N°5
تمزج صياغة المجوهرات بفن العطور

تتوفر مجموعة املجوهرات الراقية من شانيل  CHANEL حرصيًّا لدى جناح فيفتي ون إيست يف معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 2023.

استوديو  مدير  لوجيرو،  باتريس  تخيل   ،N°5 العطر  على  عام   100 بمرور  لالحتفال 
تصميم المجوهرات بشانيل CHANEL، مجموعة COLLECTION N°5، أول مجموعة 

مجوهرات راقية على اإلطالق تُخصص للعطر.

املذهلـة؛  القطـع  هـذه  تـرز 
مائـة وثـالث وعريـن قطعـة، 
 ،N°5 الجوانـب املختلفـة لعطـر
من القـارورة إىل األثـر العطري.

يف عـام 1921، أثـار أول “عطـر 
للمرأة بعبـر يعر عنهـا”، الذي 
ابتكـره إرنسـت بو مـع غابريال 
شـانيل، ضجة كبـرة. وكان من 
الطبيعي أن ُيحـدث N°5 نقلة يف 
عالـم العطـور بحداثتـه املطلقة 
والغمـوض  قارورتـه  وأناقـة 

الـذي يثره اسـمه. 
كـرست   ،1932 عـام  يف 

املجوهـرات  قواعـد  مادموازيـل 
بمجموعتها  الفرنسـية  الراقيـة 
الوحيـدة مـن البالتـن واملـاس. 
 Bijoux de“ مجموعـة  قدمـت 
جديـدة  طرًقـا   ”Diamants
وسـافرت  املجوهـرات  الرتـداء 
جديـد...  عالـم  إىل  باملجوهـرات 

الجاذبيـة. مـن  عالـم 
باتريـس  قـرر   ،2021 عـام  ويف 
هذيـن  بـن  الجمـع  لوجـرو 
مجموعـة  عـر  مًعـا  العاملـن 

.COLLECTION N°5

“تعاملـت غابريـال شـانيل مـع 
قيمهـا  بنفـس  العاملـن  هذيـن 
ورؤيتهـا التطلعيـة، وركزت عىل 
التميـز.  وراء  والسـعي  الجـرأة 
هـذا  اكتشـاف  إعـادة  أردت 
خـالل  مـن  اإلبداعـي  األسـلوب 
هـذه املجموعـة. وتـم تصورها 
روح  عـر  رحلـة  أنهـا  عـىل 
N°5، مـن تصميـم القـارورة إىل 
للعطـر. وأهم  املذهلة  النفحـات 

مـا يميـز هـذه املجموعـة غـر 
مميـزة  قـالدة  هـو  املسـبوقة 
بماسـة  مرصعـة  واسـتثنائية 
عيـار 55.55 قراًطـا”. وحدهـا 
قـادرة   CHANEL شـانيل  دار 
مجموعـة  تخصيـص  عـىل 
ألشـهر  راقيـة  مجوهـرات 

العالـم. يف  العطـور 
COLLEC� مجموعـة  تعكـس 

الرئيسـية  TION N°5 السـمات 

{ قالدة YLANG YLANG من الذهب األصفر والبالتين والماس وأحجار الياقوت األصفر.

{سوار YLANG YLANG من الذهب األصفر والماس وأحجار الياقوت األصفر.

{قالدة GRASSE JASMINE من الذهب األبيض والذهب األصفر والماس.

{ أقراط GRASSE JASMINE غير متماثلة من الذهب األبيض والذهب األصفر والماس.

وأحجار  والماس  الوردي  الذهب  من   MAY ROSE بروش   }

الياقوت الوردي.

الذهب  من   GRASSE JASMINE المجوهرات  ساعة   }

ولؤلؤ  والماس  األصفر  والياقوت  األصفر  والذهب  األبيض 

المزارع.

والبلور        األصفر  الياقوت  وأحجار  والماس  األصفر  الذهب  من   YLANG YLANG {خاتم 

الصخري والزجاج.

اإلبـداع  األسـطوري:  للعطـر 
الجـريء واملواد النبيلـة واألنوثة 
الطابـع  جانـب  إىل  الواضحـة 
القـوي الحميمـي واملواكب لكل 
العصـور. من خـالل مائة وثالث 

مجوهـرات  قطعـة  وعريـن 
مرنـة وهندسـية، تعـر شـانيل 
رؤيتهـا  عـن   CHANEL
التصميـم  بـن  تناقـض  مـن 
وجاذبية  للقـارورة  الجرافيكـي 

اسـتوديو  ويلقـي  العطـر. 
خمسـة  عـىل  الضـوء  االبتـكار 
عنـارص مميـزة لعطـر N°5 من 
األحجـار  مـن  تركيبـات  خـالل 
الكريمـة النـادرة واالسـتثنائية.

يمكـن  ال  عـام،   100 بشـهرة 
ومبـدع  أسـطوري  لعطـر  إال 
مثـل عطـر N°5 أن يلهـم مثـل 
مـن  الفاخـرة  املجموعـة  هـذه 

الراقيـة. املجوهـرات 
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الرسوم الجمركية يتم تحصيلها على القطع المباعة الرسوم الجمركية يتم تحصيلها على القطع المباعة 

دور حيوي للجمارك في إنجاح معرض المجوهرات دور حيوي للجمارك في إنجاح معرض المجوهرات 

قامـت الهيئـة العامـة للجمارك 

وذلـك  وهـام  حيـوي  بـدور 

بمعـرض الدوحـة التاسـع عر 

للمجوهـرات والسـاعات والـذي 

يعقـد خـالل الفـرتة مـن 

20 � 25 فرايـر الجـاري بمركز 

واملؤتمرات،  للمعـارض  الدوحـة 

حيـث قدمـت كافة التسـهيالت 

والعارضـن  للتجـار  الجمركيـة 

لضمـان رسعة دخـول البضائع 

اإلجـراءات  وفـق  املعـرض  إىل 

الجمركيـة املعتمـدة. 

يوسـف  أحمـد  السـيد  وأكـد 

جمـارك  إدارة  مديـر  الخنجـي 

واملطـارات  الجـوي  الشـحن 

الخاصـة ورئيـس فريـق عمـل 

معـرض الدوحـة التاسـع عر 

 2023 والسـاعات  للمجوهـرات 

بتشـكيل  قامـت  الجمـارك  أن 

مـن  متخصـص  عمـل  فريـق 

أجـل تسـهيل إجـراءات إدخـال 

املعروضـات، وذلـك منـذ بدايـة 

الجمركيـة  املنافـذ  إىل  وصولهـا 

املؤقـت«  »اإلدخـال  بنظـام 

الرسـوم  معلقـة  تكـون  والتـي 

خروجهـا  وقـت  إىل  الجمركيـة 

مـرة أخـرى إلعـادة تصديرهـا. 

التنسـيق  تـم  أنـه  إىل  وأشـار 

القطريـة  العامـة  الهيئـة  مـع 

وذلـك  والتقييـس  للمواصفـات 

للتأكـد من أصليـة القطع وعيار 

عرضهـا  سـيتم  التـي  الذهـب 

أي  دخـول  وعـدم  املعـرض  يف 

مـن القطـع املقلـدة، مـن خالل 

جناح خـاص بهم بجـوار جناح 
التدقيق  الجمـارك، وتتم عمليـة 
املواصفـات  هيئـة  خـالل  مـن 
تمـر  ثـم  ومـن  أوالً  والتقييـس 
عـىل الجمـارك لعمل اإلجـراءات 

الجمركيـة.

تحصيل الرسوم
الرسـوم  أن  الخنجـي  وذكـر 
تحصيلهـا  يتـم  الجمركيـة 
املباعـة  القطـع  عـىل  كاملعتـاد 
املعـرض،  نهايـة  يف  فقـط 
وتخصـم املبيعـات اليوميـة من 
الفاتـورة األصليـة يف نفس اليوم 
أو اليـوم التـايل للبيـع، وهذا من 
والجهـد  الوقـت  توفـر  شـأنه 
والعارضـن  الجمـارك  عـىل 
التصديـر  إعـادة  عمليـة  عنـد 
املعروضـات.  مـن  تبقـى  ملـا 
وأضـاف أنه مـن أجل التسـهيل 
عـىل العارضـن فإنـه تـم إجراء 
تحميل معلومات الشـحنات عىل 
النظـام بواسـطة ملـف أكسـل. 
وقال الخنجـي إن الجمارك تقدم 
الجمركـي  التخليـص  خدمـات 
من خالل نظام النافـذة الواحدة 
»النديـب« للتخليـص الجمركـي 
ممـا سـاعد الـركات يف القيام 
بمهـام اإلدخال املؤقت بسـهولة 
ويـرس ومن أي مـكان ويف الوقت 
أن  إىل  مشـراً  يناسـبهم،  الـذي 
الجمركيـة  اإلجـراءات  سـهولة 
دفعـت  املعـرض  يوفرهـا  التـي 
كبـار ممثـي الـركات العاملية 

باملعـرض. املشـاركة  إىل 

منافذ الدخول 
تأتـي  التـي  املنافـذ  أن  وذكـر 

والسـاعات  املجوهـرات  منهـا 
هي مطـار حمـد الـدويل )صالة 
الجـوي(،  الشـحن   + القادمـن 
حيث تقـوم الجمارك يف الشـحن 
بإنهاء جميـع اإلجراءات  الجوي 
الجمركيـة باملنفـذ بكل سـهولة 
ويـرس ثـم ترسـل الطـرود بعـد 
الجمـارك  مقـر  إىل  ترصيصهـا 
ترصيـح  بموجـب  باملعـرض 
انتقال بضاعـة وبرفقة رشكات 
األمـن الخاصـة، أمـا املجوهرات 
والسـاعات التي تأتي عر صالة 
معاينتهـا  فيتـم  »القادمـون« 
يف القاعـة املخصصـة للجمـارك 
للمعـارض  الدوحـة  بمركـز 
نقطـة  وهـي  واملؤتمـرات 
جميـع  تحويـل  يتـم  جمركيـة 
التـي  والسـاعات  املجوهـرات 
تأتـي عـر صالـة »القادمـون« 
وتأتـي  إليهـا مـع مسـتنداتها، 
مرصصـة  طـرود  خـالل  مـن 
املسـتندات  تحتـوي عـىل أصـل 
املنشـأ«،  وشـهادة  »الفاتـورة 
انتقـال  ترصيـح  وبموجـب 
بضاعـة وبرفقـة رشكات األمن 
جميـع  إنهـاء  ويتـم  الخاصـة 
اإلجـراءات الجمركيـة عليهـا يف 
للجمـارك  املخصصـة  القاعـة 

املعـارض.  بقاعـة 
عمـل  فريـق  رئيـس  وقـال 
لدينـا  باملعـرض:  الجمـارك 
مكـون  متكامـل  عمـل  فريـق 
مـن مدققـن ومعاينـن وأمـن 
وهـم  وتقنيـن،  جمركـي 
يعملـون خـالل فـرتة مـا قبـل 
املعـرض إىل مـا بعـد نهايته من 
إىل  صباحـاً  السـابعة  السـاعة 
السـاعة الحاديـة عـرة ليـاًل. 
الـركات  عـدد  أن  إىل  وأشـار 

الرسـمية املشـاركة يف املعـرض 
مـا  تتنـوع  رشكـة   )49( بلـغ 
وعربيـة  عامليـة  رشكات  بـن 
وخليجيـة، كذلـك يتم مشـاركة 
املشـغوالت القطريـة وذلك تحت 
القطريـون  جنـاح »املصممـون 
أجنحـة.  )10( بعـدد  الشـباب« 

الـركات  عـدد  أن  إىل  وأشـار 
الرسـمية املشـاركة يف املعـرض 
مـا  تتنـوع  رشكـة   49 بلـغ 
وعربيـة  عامليـة  رشكات  بـن 
وخليجيـة، كذلـك يتم مشـاركة 
املشـغوالت القطريـة وذلك تحت 
القطريـون  جنـاح »املصممـون 
أجنحـة.   )10( بعـدد  الشـباب« 
بالشـكر  الخنجـي  وتوجـه 
لسـعادة رئيـس الهيئـة العامـة 
كافـة  تقديمـه  عـىل  للجمـارك 
كمـا  للمعـرض،  الـالزم  الدعـم 
اإلدارات  لـكل  بالشـكر  توجـه 
والزمـالء  للفريـق  الداعمـة 
عـىل  الجمـارك  موظفـي  مـن 
التـي بذلوهـا خـالل  جهودهـم 
للمعـرض،  التحضـر  فـرتة 
الجمـارك  نجـاح  أن  إىل  مشـراً 
مـا  عـىل  السـيطرة  إحـكام  يف 
يدخـل أو يخرج مـن املجوهرات 
املعـرض  خـالل  والسـاعات 
الـذى  التـام  التعـاون  إىل  يعـود 
ملسـه الجميـع مـن العاملـن يف 
الفريـق الجمركـي املكـون مـن 
أفـراد مـن عـدة إدارات بالهيئة، 
للجهـات  الشـكر  وجـه  كمـا 
الحكوميـة الريكـة والجهـات 
املتعاونـة مـن القطـاع الخاص، 
وكذلـك للعارضن عـىل التزامهم 
ممـا  والضوابـط  باإلجـراءات 
خـالل  الجمـارك  مهمـة  سـهل 

املعـرض. فـرتة 
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