اعمال للتجارة والتوزيع تفتتح "مركز الرعاية الكاملة للطارات"
بالشراكة مع "وقود"

الدوحة ،قطر xx ،يناير  : 2020يسر شركة اعمال للتجارة والتوزيع ،الشركة التابعة لشركة اعمال ش.م.ع.ق) .إح دى أب رز وأك بر
ِ
والموز ع الحصري لطارات بريجستون في قطر( ،أن تعلن عن أنه ق د
متنوعة النشطة وأسرعها نموا ً بالمنطقة،
مجموعات العمال ِ ع
تم منحها عقد افتتاح أول "مركز الرعاية الكاملة للطارات" والخاص بشركة الوقود القطرية "وقود".
إن شركة اعمال للتجارة والتوزيع هي شربك التوزيع الحصري لطارات بريجستون في قطر ،أبرز مصنِعي الطارات في العالم.
وحيث يقع هذا المركز الجديد في مخ زن التوزي ع الخ اص بـ"وق ود" ،والواق ع ف ي منطق ة مس يمير ،يق وم المرك ز ال ذي ت ديره وتش غله
شركة اعمال للتجارة والتوزيع بتقديم مجموعة كاملة من خ دمات وحل ول جمي ع أس اطيل الس يارات الخاص ة بـ"وق ود" ،بالض افة إل ى
وجود ورشة لصيانة الطارات ،وخدمة المساعدة على الطريق ،ونظام كامل لدارة الطارات.
صرح السيد شامبيل بسيط )رئيس قطاع السيارات في اعمال للتجارة والتوزي((ع( ق ائلً" :إن افتت اح مرك ز
معلِقا ً على افتتاح المركزِ ،
الرعاية الكاملة للطارات بالتعاون مع وقود لهو إنجاز آخ ر لقط اع الس يارات ف ي ش ركة اعم ال للتج ارة والتوزي ع ،كم ا يق دِم فرص ة
مثيرة للمزيد من النمو في شبكة منافذ بريجستون في قطر .وقد تم تخصيص فريق كامل من المحترفين للقيام بعمليات المركز ،وتق ديم
خدمات دعم على مدار الساعة لضمان أعلى معايير الجودة لخدمات وقود .إننا فخورون بأنه قد تم اختيارنا للقيام بهذا التعاون ،وال ذي
م ن ش أنه أن يع زز علقتن ا م ع وق ود ،ويزي د م ن انتش ارنا ف ي جمي ع أنح اء قط ر ،م ع اس تمرارنا ف ي النم و وتنوي ع نط اق منتجاتن ا
وخدماتنا ،والحفاظ على مكانتنا الرائدة في السوق المحليِة".
-انتهى-
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نبذة عن شركة "أعمال ش.م.ع.ق":
تعتبر شركة أعمال إحدى أكبر مجموعات العمال وأكثرها تنوعا ً في منطقة الخليج ،وتم إدراجها في بورصة قطر في
ديسمبر  ،2007وفي  xxيناير  2020بلغت القيمة السوقية للشركة  xxمليار ر قطري ) xxمليار دولر أمريكي(
تتنوع عمليات شركة أعمال على نطاق واسع وتضم  26وحدة أعمال نشطة )شركات تابعة ومشروعات مشتركة( مع مراكز رائدة
في السوق في قطاعات الصناعة ،والتجزئة ،والعقارات ،وإدارة الخدمات ،والمعدات الطبية والدوية ،وتوفر شركة أعمال
للمستثمرين فرصة استثمار عالية الجودة والتوازن في النمو المتسارع للقتصاد القطري وتطوره .تركز أعمال على التمويل الذاتي
والنمو المربح ،حيث حققت زيادة في متوسط الربح الساسي تزيد عن ) ٪11.1أي قبل أرباح القيمة العادلة للعقارات الستثمارية(
على مدار  12عا ًما بنهاية عام .2018
للمزيد من المعلومات حول شركة أعمال ،يرجى زيارة الموقع اللكترونيwww.aamal.com.qa :

عن شركة اعمال للتجارة والتوزيع:
تعد شركة اعمال للتجارة والتوزيع إحدى أكبر شركات التجارة والتوزيع في قطر ،وذلك بتنوع نشاطاتها .تمتلك "اعمال للتجارة
والتوزيع" حقوق التوزيع الحصرية بدولة قطر لطارات السيارات بريدجستون منذ العام  ،۱۹۷۱كما تمتلك حقوق التوزيع غير
الحصرية لزيوت توتال منذ العام  .۱۹۹۰كما وتمتلك اعمال للتجارة والتوزيع ِ
خطا ً متنوعا ً من النشاطات ،مثل قطاع السيارات
وقطاع التكييف والتبريد وجيتكو للجهزة المنزلية.
عن شركة بريجستون الشرق الوسط وأفريقيا المنطقة الحرة:
تقع المقرات الرئيسية لشركة بريجستون الشرق الوسط وأفريقيا في منطق ة الش رق الوس ط ف ي المنطق ة الح رة بجب ل عل ي ب دبي .ت م
إنش اء الش ركة به دف تس ريع اتخ اذ الق رارات وتنفي ذها تعزي زا لس تراتيجية المنطق ة م ن خلل تحدي د اتجاه ات الس وق الق رب إل ى
المستهلك في المنطقة .وتدرك بريجستون الشرق الوسط وأفريقيا المنطقة الحرة أهمية كسب ثقة العملء عن طريق تنظي م الفعالي ات،
لتعزي ز وتش جيع ال وعي ال بيئي وك ذلك الس لمة عل ى الط رق .لمزي د م ن المعلوم ات ،يرج ى زي ارة الموق ع اللك تروني:
/http://www.bridgestone-mea.com

