
ّ س سي كروزيز" إم إ" ي قطرلل حرصي كوكيلتورز آند كروز"  "يونايتد  تعي  
ّ
 مبيعات ف

 
اير  2-الدوحة   2023فبر

 
ي أوروبا س سي كروزيز"إم إ"اليوم  أعلنت

كة الرائدة ف  ي العالم والشر
 ،، ثالث أكبر عالمة تجارية للرحالت البحرية ف 

ق األوسط وجنوب إفريقيا عن تعيي    ،وأمريكا الجنوبية مبيعات حرصي للكوكيل "يونايتد تورز آند كروز"   والشر
ي قطر 

كة تابعة لمجموعة المستثمرين القطريي   للخدمات البحرية ،ف  لبحري لمجموعة االذراع  ،وهي شر
كة مساهمة عامة قطريةالمستثمرين القطريي     . ، شر

 
 استضافته أثناء حفل س سي وورلد يوروبا(إم إ)سفينة  اليوم عىل مي    تفاصيل االتفاقية الجديدة تم اإلعالن عن

ي ميناءس سي كروزيز" إم إ"
ه الرئيس التنفيذي لمجموعة المستثمرين القطريي   و  ف  ممثلي   عن الدوحة وحرص 

ي البالدياحة والسقطاع الس
 .فر ف 

 
ا نة عي  الم  ، "يونايتد تورز آند كروز" ستقومبموجب هذه االتفاقية، 

ً
تسهيل ب المبيعات العام(وكيل )بصفة  حديث

ي قطر، وتزويد الرحالت البحرية للمواطن اتز و حج
كاالت السفر بالمعلومات والمساعدة و  عمالءي   والمقيمي   ف 

 .الحجزعملية قبل وبعد 
 
: "، الرئيس التنفيذي جوزيف عبدو  / قال السيد ب  هذه المناسبة، و  يسعدنا لمجموعة المستثمرين القطريي  

كةه االتفاقيةاإلعالن عن هذ ي بموجبها يتم تعيي   شر
كةمبيعات لحرصي كوكيل يونايتد تورز آند كروز   ، والت   شر

ي قطر مم  س سي كروزيز" إم إ"
اتيجية مع مجموعةف  اكتنا االسب  "إم إ" ا يعزز شر  . س سي

 
ي  الموان    ةوكال المسؤولة عن، وكالة يونايتد للمالحةوأضاف: ":تعتبر 

للخدمات مجموعة المستثمرين القطريي   ف 
كةعي    ، وكيل السفن الم  البحرية ي قطر  س سي كروزيز"إم إ"  لشر

إىل نطاق خدماتنا وكالة المبيعات  إضافةإن و  . ف 
 " .المتعلقة بالرحالت البحرية تنا محفظ عزز ي
 

توتابع عبدو: " ا تشي    ع  ه االتفاقيةهذ ب عنسيب 
ً
ةأيض ي  وتب 

ي قطر الر  قطاعالنمو ف 
الدولة توىلي ف ،حالت البحرية ف 
اتيجيتها لوضع قطر كوجهة سياحية رائدة  ة لقطاع السياحة كجزء من اسب  مساهمة قطاع  ولزيادةأهمية كبب 

ي 
  ". 2030بحلول عام  %12المحىلي اإلجماىلي إىل  الناتجالسياحة ف 

 
 :
ً
ه لمن دواعي شورنا واختتم حديثه قائال

 
كة "العمل مع  "إن  نحن و   كروزيز"س سي إم إشر

 
ع إىل تعاون وثيق نتطل

 . "وناجح
 

كة  / قال السيد وبدوره  الرحالت الطلب عىل زداد ي: "س سي كروزيز"إم إ"أنجيلو كابورو، المدير التنفيذي لشر
ق األوسط مالب ي الشر

 ن قبل حرية الشتوية ف 
 
 مهم   عامل جذبالمنطقة هذه  ضيوفنا من جميع أنحاء العالم، وتعد

 هذه األهمي   حيث برزت أعمالنا. تطوير  أجلمن للغاية 
 
ي نهاية عام ة مؤخ

اختيار الدوحة  عندما تم   2022ًرا ف 
  ينةكمدينة الستضافة حفل التسمية الرسمي ألكبر سف

ً
س سي وورلد إم إ) وهي إىل أسطولنا،انضمت مؤخرا

 . "يوروبا(
 

 "وأضاف كابورو: 
 
ي قطر وأنا مزيد من التطو  تحقيق ع إىل نحن نتطل

هي عىل ثقة بأن يونايتد تورز آند كروز ر ف 
 نا". اتطموحنجاح ل المثاىلي  كيالشر 
 

نىس عىل مي   يمكن لضيوف قطر خالل 
 
س سي وورلد إم إ) هذا الموسم الشتوي، االستمتاع برحلة بحرية ال ت

ي  ،يوروبا(
ي هذه السفينة الجديدة، الت 

ي نوفمبر  بدأت ف 
ي ميناء الدوحة لتكون بمثابة  2022الخدمة ف 

فندق عائم ف 
ي و  فريدةلديها تصميم رائد وتقنية حيث أن لمدة شهر كامل، 

 الرحالت البحرية.  قطاعمعايب  جديدة ف 



اء ينظبوقود  وتعمل، عرصيةأكبر السفن السياحية استدامة و س سي كروزيز" إم إتعد " ف، وبتكنولوجيا خرص 
ي جميع أنحاء السفينة.  

ي رحلة إنجاز هامهذه السفينة من االنبعاثات وتمثل ل كما تقلمدمجة ف 
س سي إم إ" ف 

 .االنبعاثات مةيعدعمليات  نحو  كروزيز"
 

من خالل  بعناية،التفاصيل  كافةبتصميم رائد، حيث يتم تصميم  من نوعها  هذه السفينة السياحية الفريدة تتمب    
ي  الجانبتقديم إطاللة استثنائية عىل البحر من 

المزيد من هناك و  «Y» عىل شكل المذهل العرصيالخلف 
ف ي الغرف اتالشر

 .لم يسبق لها مثيلراقية سفينة  وهي  ،ف 
 

نوع  19اكن اإلقامة مع ومجموعة واسعة من أم جاكوزي حمام14ورائعة حمامات سباحة  6ة السفين تضم  
 مختلف من الغرف. 

 
ي  س سي وورلد يوروبا(إم إ) أبحرت

ي  من الدوحة وستعمل 2022ديسمبر  ف 
ي ف   2023حت  أبريل  الخليج العرنر

ي  لياٍل  7ولياٍل  4 لمدة عىل شكل رحالت ي  ،إىل دنر ي ياس والدمام. يمكن للضيوف الذين  ،وأبو ظتر
وجزيرة صب  بت 

ي  يرغبون، و رائعةمس نجوم، وإقامة يبحثون عن تجربة ضيافة مذهلة من فئة الخ
 األماكن السياحية اكتشافف 

  cruisebooking@unitedtoursandcruise.com فريق خدمة العمالء لدينا عىلمع صل تواال ل،التجو مغامرات و 
 
 

--انتىه  --
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رين  :معلومات للمحر 

 يونايتد تورز آند كروزحول 

كة تابعة لمجموعة المستثمرين القطريي   للخدمات البحرية، الذراع البحرية لمجموعة المستثمرين يونايتد تورز آند كروز  هي شر
م
 
ي قطر، تقد

 
كة "أم أس سي كروزيز" ف . وكوكيل مبيعات عام  حرصي لشر كة يونايتد تورز آند كروز  القطريي   مساعدة شاملة لحجز  شر

ي حجز تجارب الرحالت البحرية عىل مي   سفن "أم أس  الرحالت البحرية لشبكة من
 
ي قطر الراغبي   ف

 
وكاالت السفر وكذلك األفراد ف

 سي كروزيز". 
 

ط
 
ادات واسفر القديم تجارب لتيونايتد تورز آند كروز  تخط  االستثنائية للطر 

 
 و سواء.  لمسافرين عىل حد

 
ي الذهاب تتمث

 
اتيجيتنا ف ل اسب 

 خياراتمن قائمة الأو مغامرة ترفيهية ، لذلك سواء كانت عطلة عائلية أو عطلة من نوعها  تجارب سفر فريدة وتقديمإىل أبعد من ذلك 
 .عميل كل  احتياجات  أو تجربة سفر للعمالء، يمكن لفريقنا تقديم خدمة استشارية كاملة للسفر بناًء عىل 

 

 مجموعة المستثمرين القطريي    حول
كات جموعة المستثمرين القطريي   هي م  من الشر

ً
ي بورصة قطر. تمتلك المجموعة وتدير عددا

 
كة ذات أنشطة متنوعة مدرجة ف شر

كات.  ي األنشطة التجارية مع الشر
 
كة منذ نشأتها ف كز عمل الشر ي قطاعات مختلفة، ويب 

 
ي تعمل ف

كات التابعة  التابعة الت  تشكل الشر
اكات الدولية. ك  من المشاري    ع المتنامية والشر

ً
ي للمجموعة مزيجا

 
ما تتمب   عالماتنا التجارية بحضور قوي وسجل حافل باإلنجازات ف

ي القطاعي   العام والخاص. 
 
 السوق القطري، باإلضافة إىل خدمة المشاري    ع الرائدة والمرافق والعمالء ف

 
كات عىل إضافة قيمة مستدامة لمساهمينا بفضل اإلدارة الحكيمة والتنوي    ع والمرونة، كما  نعمل بال كلل  نعمل من خالل هذه الشر

كائنا.  كاتنا التابعة، مع حرصنا وسعينا  للحفاظ عىل ثقة ورضا عمالئنا وشر ي تحقيق التطور والنمو طويل األجل لشر
 
تسهم أنشطتنا ف
ي البحث عن فرص جديدة داخل قطر وخارجها. 

 
  الدائمي   ف

 

كة حول  "أم أس سي كروزيز" شر
ي العالم باإلضافة إىل  "أم أس سي كروزيز" 

كة الراكونها هي ثالث أكبر عالمة تجارية للرحالت البحرية ف  ي أوروبا الشر
وأمريكا  ،ئدة ف 

ق األوسط وجنوب إفريقيا بحص  و  ،الجنوبية  عنة سوقية أكبر الشر
ً
ي السوق فضًل

كة أكبر من أي   انشارها ف  ا العالمة أخرى شر
ً
. وهي أيض

ًرا حرية األشع التجارية العالمية للرحالت الب ي  تطو  ي أسواق البحر الكاريتر
ق األقىص ،مع وجود قوي ف   .وأمريكا الشمالية والشر

 

كة يقع المقر   ي جنيف، سويشا، وهي واحدة من العالمتي   التجاريتي   الموجودتي   داخل قسم "أم أس سي كروزيز"  الرئيىسي لشر
ف 

كة ، وهي "أم أس سي كروزيز" الرحالت البحرية لمجموعة قةشر
 
دة األنشطة المتعل

 
 ةالشحن والخدمات اللوجستية الرائدب متعد

  للقطاع الخاص   ةالمملوك
 
ي سويشا والذي يتمت

ةمن  ا عامً  300ع بأكبر من ف  العالمة  -"أم أس سي كروزيز"  . تمتلكةالبحري الخبر

  - التجارية المعارصة
ً
ا  أسطول

ً
من و من السفن الجديدة.  ضخمةسفينة جنًبا إىل جنب مع محفظة استثمارية عالمية  21 يشملحديث

 
 
ي ستة سفن أخرى مع وجود خيارات طلب  2025بحلول عام  سفينة سياحية 23ع أن ينمو األسطول إىل المتوق

 .2030عام  ف 

 

 
 
 وآمنة مستوحا آشةلضيوفها تجربة رحالت بحرية غنية و  "أم أس سي كروزيز" متقد

 
كة، حيث يمك ي للشر اث األورونر نهم ة من الب 

فيه  من األطباق العالميةاالستمتاع بتناول الطعام  امج العائلية الحائزة عىل جوائز وأحدث التقنيات  ذات المستوى العالمي والب  والبر

ات رحالتلمعرفة المزيد حول  .سفنهاسهلة االستخدام عىل مي     ا، عىل مي   سفنه "أم أس سي كروزيز" وخبر
 
 .الع هنايرجر االط

 

كة هي صحة وسالمة ضيوفها وطاقمها، باإلضافة إىل  الرئيسيةلطالما كانت األولوية  ي  الزبائنللشر
ي تخدمها سفنها. ف 

ي الوجهات الت 
ف 

  "أم أس سي كروزيز" وضعت، 2020أغسطس 
ً
 بروتوكول

ً
ا شامًل

ً
 وقوًيا للصحة والسالمة ليصبح أو    جديد

 
رئيىسي للعودة إىل  ل خط

ـِ "أم أس سي كروزيز"البحر. لمعرفة ال  ب
 ، مزيد حول بروتوكول الصحة والسالمة الخاص 

 
 .الع هنايرجر االط

 

مت ي  "أم أس سي كروزيز" لطالما الب  
اف البيت   2050انبعاثات عملياتها بحلول عام  انعدام منطويل األجل  لتحقيق هدفها باإلشر

 
 . تعد

ا مستثمًرا مهم  
ً
كة أيض ي الجيل الشر

رها المتسارعمن التقنيات البحرية البيئية، بهدف دعم  القادما ف  ي نطاقوتوافرها  تطو 
الصناعة.  ف 

كة،  لمعرفة ي للشر
ام البيت   المزيد حول االلب  

 
 .الع هنايرجر االط

 

ا، لمعرفة المزيد حول مؤسسة  ً "أخب   "أم أس سي
 
"  مجموعة آليةالع عىل ، يرجر االط اماتها الخاص  "أم أس سي ة لقيادة وتركب   وتعزيز الب  

قة باإلدامة واإلنسانية والثقاف
 
 من هناة المتعل
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https://www.msccruises.com/en-gl/About-MSC/MSC-Sustainability.aspx
https://mscfoundation.org/
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