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تقدم كيونت منتجات رائعة لمساعدتك على عيش أفضل 
حياتك، ويف نفس الوقت تقدم فرصة لبناء أعمال المبيعات 

جانباً يف عام 1998م، عندما كان العصر الرقمي يف بدايته، كنا 
أول من دمج التجارة اإللكترونية  يف أعمال البيع المباشر 

لبناء مجتمع بال حدود من األشخاص والمنتجات وهم 
مرتبطون مًعا بحلم مشترك.

تكمن قوتنا المتميزة يف تنوعنا – كيونت شركة آسيوية 
بالتراث ولكنها تطورت ونمت لتصبح عائلة عالمية تضم 

موزعين وموظفين ومكاتب ومستودعات منتشرة يف 
جميع أنحاء جنوب شرق آسيا وشبه القارة الهندية 

والشرق األوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى وأوروبا.

معلومات 
عنا

2



ألكثر من 20 عاًما، استطعنا مساعدة 
ماليين األشخاص على تويل مسؤولية 
حياتهم من خالل أعمالنا ومنتجاتنا يف 

أكثر من 100 دولة.

مهمتنا بسيطة: العمل مع عمالئنا 
وموزعينا لبناء مستقبل مستدام؛ 

لتقديم مساهمات ذات تأثير يف 
المجتمعات التي نتواجد فيها. يف 
كيونت، نقوم بدعم وتمكين رواد 

األعمال اليوم ليكونوا أدوات 
للتغيير غًدا.
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على مر السنين، ساعدت كيونت مئات اآلالف من األفراد يف كتابة قصص نجاحهم معها. إن منتجات 
ية الفريدة ساعدت الناس يف جميع أنحاء العالم على اتخاذ  كيونت المحسنة للحياة وفرصها التجار

خيارات صحية وتحمل مسؤولية حياتهم ومعيشتهم من داخل منازلهم بأمان وراحة.

كثر من أي وقت مضى، يحتاج الناس إىل بديل للعمل  أظهرت األحداث العالمية األخيرة أنه اآلن أ
التقليدي. يف السنوات األخيرة، أصبح البيع المباشر مهنة شائعة يف العديد من االقتصادات الناشئة 

حيث تصبح فرص الدخل السائد نادرة وبدء العمل كرائد أعمال أمراً ليس سهالً.

ومع ذلك، فقد أظهر الوباء العالمي االخير أن صناعة البيع المباشر ليست مرنة فحسب، بل إنها 
سريعة أيًضا يف التكيف مع عالم متغير. اجتماعات العمل االفتراضية والعروض التقديمية للمنتجات 

وبرامج التدريب وحتى المؤتمرات مع مئات اآلالف من األشخاص كل هذه تظهر مدى سرعة تكيف 
شركة مثل كيونت مع الوضع الطبيعي الجديد.

مع دخولنا حقبة جديدة من األعمال، ندرك أيًضا عالًما متغيًرا مع أذواق متطورة واتجاهات سريعة 
التغيير مع تمركز التكنولوجيا يف قلب كل ذلك. هذا العام، تعمل كيونت على إجراء تحول رقمي كبير 

العمالها لمنح موزّعيها تجربة استثنائية إىل جانب األدوات والدعم الذي يحتاجون إليه لبناء أعمالهم يف 
هذا العالم الجديد الذي ننشأ ونتطّور فيه.

هدفنا هو مساعدتك يف بناء أعمال تدوم طويالً. سنفخر دائًما بالحياة التي قامت كيونت بمعالجتها 
وتغييرها وتحسينها. هذا هو تراثنا. كل ما نقوم به اليوم يدفعنا نحو مساعدتك على امتالك مستقبلك.

انضم إلينا يف مهمتنا لقيادة موجة التغيير المبنية على االحتراف والنزاهة واالستدامة.

مالو ت. كالوزا
التنفيذي المدير 

النجاح  تمكين 
يفالوضع الطبيعي 

الجديد 
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طبًقا السمه، يشير البيع المباشر إىل توزيع وبيع المنتجات و / أو الخدمات مباشرة للعمالء، بعيًدا عن 
الموقع التقليدي للبيع بالتجزئة. مع صعود الطبقة الوسطى من الناس يف العديد من البلدان النامية، 

شهدت هذه الصناعة الرائعة نمًوا هائالً يف السنوات القليلة الماضية.

األعمال التجارية مثل تطبيقات مشاركة التنقل أو مشاركة السكن زادت من وعي الجمهور وتقديرهم 
للعمل المستقل وفوائده.

كثر  مع استمرار العالم يف االبتعاد عن ترتيبات وممارسات العمل التقليدية، سيصبح البيع المباشر أ
أهمية من أي وقت مضى كنوع رائد يف مجال العمل المستقل.

صناعة 
البيع المباشر
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املبيعات حول العالم | 180.5 مليار دوالر أمريكي
ابليع املبارش باألرقام *

القوى العاملة للمبيعات حول العالم | 119.9 مليون

WFDSA 2019 تقرير اإلحصاء العاليم *
االحتاد العاليم جلمعيات ابليع املبارش

www.wfdsa.org
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غالبًا ما ترتبط شركات البيع المباشر “بالمخططات الهرمية”. يف الواقع، يستخدم كل نموذج عمل مربح 
ومستدام يف العالم هيكاًل هرمًيا، المهم هو كيفية توليد اإليرادات واستدامتها.

إن صناعة البيع المباشر تعمل بجد على تحديث نموذج أعمالها واعتماد تقنيات جديدة لتحسين 
العمليات.

عاًما بعد عام، تقوم كيونت وغيرها من المنظمات يف هذه الصناعة بإدخال إرشادات أقوى لحماية 
المستهلك ضمن سياساتها.

البيع المباشر ليس خطة الثراء السريع. إنه عمل شاق يتطلب وقًتا وجهًدا.

فهم االختالف
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شركات البيع المباشر المشروعة: منتجات 
وخدمات قانونية 
ذات جودة عالية 

خطط المكافآت 
الشاملة يف مكانها

البيع المباشر ال 
يعرض عموالت 
بناء على التجنيد

السياسات واإلجراءات 
التي تم تأسيسها 

راسخة ومدونة قواعد 
األخالقيات الواضحة 

يف مكانها

برامج التدريب 
من الدرجة األوىل 

يف مكانها

خمططات هرمية
ال يوجد منتجات لبيعها

فقط الشخص يف أعلى الهرم هو الذي يربح  

ال يوجد عائد مايل بدون تجنيد

ال يتم تقديم تدريبات، فقط طلب تجنيد املزيد 
من األشخاص

ال توجد سياسات أو إجراءات لحماية 
العميل
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الئحة الشرف
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عضويات يف مجال البيع المباشر
)DSAM( يا جمعية البيع المباشر يف ماليز

)DSAS( جمعية البيع المباشر يف سنغافورة
)DSAP( جمعية البيع المباشر يف الفلبين

)AP2LI( رابطة شركات البيع المباشر اإلندونيسية

تكريم الشركة

 MarCom ميدالية ذهبية - أفضل فيديو اجتماعي: تأيت كيونت مًعا من أجل الغد، جوائز
Awards )عام 2020م(

الئحة شرفية – مشاركة انستغرام: VCC2020# جوائز MarCom Awards )عام 2020م(
يادة األعمال، جوائز  ميدالية ذهبية - الفيديو / الصوت المعلومايت: إحداث ثورة يف مستقبل ر

MarCom Awards )عام 2020م(
ميدالية ذهبية – اإلعالم المطبوع يف الصناعة / التجارة: مجلة Aspire Magazine، جوائز 

MarCom Awards )عام 2020م(
 ،Covid-19 ميدالية ذهبية - حملة االتصاالت أو العالقات العامة للعام | معلومات متعلقة بـ

جوائز Globee Awards )عام 2020م(
جائزة Bronze Stevie®  - أفضل استخدام لوسائل التواصل االجتماعي للمعلومات 

المتعلقة بـ Covid-19، جوائز األعمال الدولية )2020م(
 Asia-Pacific Stevie® Awards ميدالية برونزية - االبتكار يف الرعاية، جوائز

ميدالية برونزية - أفضل رعاية للرياضة، للفرق، األفراد أو حدث من جائزة SPIA Asia )عام 
2019م( 

جائزة التميز يف المسؤولية االجتماعية للشركات بمجال التجارة اإللكترونية من حفل 
GHACEA) 2019م(

الفائز بجائزة أفضل عالقات عامة وحملة المسؤولية االجتماعية لهذا العام يف حفل جائزة رجال 
األعمال والتعليم اإلندونيسي )2019م(

جائزة أفضل الشركات للعمل يف حفل جائزة )Asia Award by HR Asia  2015م – 2020م(
جائزة الشركة المعطاءة من قبل مجلس هونغ كونغ للخدمة االجتماعية )2011 - 2016(

الفائز بجائزة Sitecore Experience ألفضل تجربة تجارة إلكترونية )2016(
شهادة االعتماد CaseTrust-DSAS المشترك ألعمال البيع المباشر لممارسات األعمال 

الجيدة )2015(
مركز التواصل APAC العالمي - الفائز الذهبي، أفضل مركز اتصال صغير )2013(

الفائز الذهبي، أفضل مركز اتصال صغير )داخلًيا( )2012(
الفائز الذهبي، أفضل تنفيذي لخدمة العمالء )2012(

شهادة يف أفضل الممارسات )2011(
أفضل خدمات الدعم العالمي التحاد خدمات العمالء يف منطقة آسيا والمحيط الهادئ 

)التسويق المباشر( )2012(
فريق الدعم المتكامل للعام )التسويق المباشر( )2012(

أفضل استخدام إلدارة المعرفة للعام )التسويق المباشر( )2012(
مركز التواصل للعام )الجدارة( )2012(

جوائز موقع التجارة اإللكترونية على اإلنترنت - التأهل للتصفيات النهائية )2011(
 Networking Times Master Networker  2011 جائزة

 تم تكريمها كواحدة من شركات البيع المباشر الرائدة يف إندونيسيا، من قبل DUIT! مجلة 
  Entrepreneur Magazine  2010

شهادة االعتماد )Storefront( CaseTrust لممارسات األعمال الجيدة )2009(
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البداية
يف منتصف التسعينيات، اجتمع فيجاي إسواران وجوزيف جاباداس بيسمارك، وهما شابان من خلفيات 
مختلفة تماًما، يف مجال األعمال والصداقة. بعد تحقيق بعض النجاحات يف مجال البيع المباشر مع شركة 
 ،The V Team - أمريكية كانت تعمل بشكل جيد للغاية يف الفلبين، تضافرت جهودهما مع مجموعتهما

كبر مصدر دخل للشركة. وسرعان ما أصبحت أ

يف مرحلة ما، أدركوا أن الشركة األمريكية كانت غير صادقة معهم، وبعد فشل كل الجهود لحل الموقف، جلس 
فريق V وعدد قليل من قادتهم حول مطبخ Vijay لمناقشة الخطوات التالية. ماذا كانوا سيقولون لفريقهم؟

 250 1500 من أعضاء الفريق على المحك والتزامات تزيد عن  لم يختاروا الطريق السهل، مع مصير 
ألف دوالر أمريكي، قرر الشابان وأعضاء فريقهما األساسي إنشاء شركتهم الخاصة.

Tektite سابًقا( يف مانيال،  الفلبينية )أبراج  البورصة  1998 يف مركز  اليوم المصيري يف سبتمبر  يف ذلك 
.)QNET( ُولَِدت الشركة المعروفة اليوم باسم كيونت

وكما يقولون، »البايق هو التاريخ«.
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محطات مهمة 

19992002

200120042008 2006

200520072009

199920052006 20012007 20022008 20042009

تعيد كيونت تعريف البيع 
المباشر من خالل كونها واحدة 
من أوىل الشركات اآلسيوية يف 

هذا المجال. والتي تتبنى التجارة 
اإللكترونية. تتوسع محفظة 
المنتجات لتشمل الساعات 

الفاخرة والمجوهرات والعمالت 
القابلة للتحصيل  المعدنية 

المسكوكة. والميداليات 

أطلقت كيونت عالمتها 
ية QVI Club الخاصة  التجار

بباقات العطالت ثم دخلت 
كة مع أحد المزودين  يف شرا

للمنتجات  الرائدين 
والخدمات يف العالم يف 

صناعات السفر والترفيه.

كيونت تحصل على صفقة تاريخية 
لحقوق التسويق الرسمية لبرنامج 

 FIFA العمالت المعدنية لكأس العالم
يف كوريا واليابان. تم تعيين الشركة 

أيًضا من قبل منظمة األغذية والزراعة 
)FAO( التابعة لألمم المتحدة كوكيل 

عالمي حصري لبرنامج العمالت 
الذهبية التابع لمنظمة األغذية والزراعة.

تلعب  كيونت، من خالل 
مؤسسة RYTHM، دورًا نشًطا 

يف عمليات اإلغاثة يف البلدان 
المتضررة من كارثة تسونامي 

اآلسيوية يف ديسمبر 2004.

تصبح كيونت الراعي 
والشريك الرئيسي لفريق 
QI-Meritus Mahara  يف 

 GP2 Asia أول بطولة سنوية
.Series 2008

تم تعيين كيونت بشرف 
كموزع مرخص لبرنامج 

العمالت التذكارية التابع 
لالتحاد الدويل لكرة القدم 

)FIFA( يف 89 دولة.

تتبرع كيونت بمبلغ 10 
ماليين بات لصندوق إغاثة 

تسونامي يف تايالند.

أطلقت كيونت أول قرص 
 Amezcua Bio حيوي وهو

 Chi وقالدة الطاقة Disc
 .Pendant

أصبحت كيونت داعم البيع 
المباشر الرسمي ألبطال 

دوري االتحاد اآلسيوي لكرة 
القدم )AFC( لموسم 

.2012-2009
تقدم كيونت خط منتجات 

العناية المنزلية، بما يف ذلك 
نظام ترشيح المياه 

HomePure ذو 7 مراحل.
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تم تسمية كيونت كشريك البيع 
المباشر الرسمي لدوري أبطال أفريقيا  

و كأس الكونفيدرالية األفريقية  لكرة 
القدم وكأس السوبر األفريقية لكرة 

القدم.
أصبحت كيونت الشريك األول لنادي 

مانشستر سيتي لكرة القدم للسيدات 
لدوري السيدات الممتاز 1.

تستضيف كيونت أول حدث رئيسي لها عبر اإلنترنت 
وهو مؤتمر V-Convention Connect، الذي شهد 

حضور أكثر من 200000 مشارك من 50 دولة.
كيونت تطلق جهاز Physio Radiance للعناية 

 Belite 123 للوجه وبرنامج +Visage بالبشرة وجهاز
إلدارة الوزن.

 Bernhard H. Mayer تقدم كيونت أيًضا ساعة
 Cimier ومجموعة ساعات PowerMaster First

QNETCity الجديدة.

تصبح كيونت شريك البيع 
المباشر الرسمي لنادي 

مانشستر سيتي لكرة القدم، 
بطل الدوري االنجليزي 

الممتاز لموسم 2014-2013.

حصلت كيونت على لقب 
الراعي الرئيسي لكأس أبطال 

آسيا الرابع الذي يستضيفه 
اتحاد الهوكي الماليزي.

توقع كيونت شراكة تاريخية طويلة 
األمد مع Virgin Racing بصفتها 

الداعم الرسمي للبيع المباشر 
 F1 لبطولة Virgin Racing لسباق

.World Championship
 QI بدأت كيونت العمل من برج

المبنى الخاص لشركة كيونت يف 
كوااللمبور،  ماليزيا.

توسع كيونت خطوط منتجاتها 
االستهالكية بعناصر جديدة يف 

مجال العناية الشخصية 
والرعاية المنزلية والتغذية. 

ينعكس هذا االندفاع أيًضا يف 
 ،HomePure لـ NSF شهادات

وهو شهادة اعتماد صناعي 
تصادق على المعايير 
النموذجية للمنتجات.

كتها مع االتحاد األفريقي لكرة القدم )CAF( بعقد جديد  كيونت تمدد شرا
مدته عام واحد.

كتها مع نادي Manchester City FC كشريك البيع  كيونت تمدد شرا
المباشر الرسمي لها بعقد مدته خمس سنوات.

كيونت تطلق Zayn Air Purifier أحدث منتجاتها الثورية للعناية المنزلية.
تم تعيين مالو كالوزا يف منصب الرئيس التنفيذي الجديد لشركة كيونت، 

وهي أول امرأة يف الشركة تحمل هذا اللقب.
 Petaling Jaya City تطلق نادي كرة القدم الخاص بها QI Group مجموعة

FC، مع كيونت بصفتها الراعية الرئيسية.

 Cheick كيونت تعلن عن تعيين
Sallah Cisse بطل التايكواندو 

األولمبي اإليفواري، سفيراً 
للعالمة التجارية.

تم تسمية كيونت كشريك البث 
الرسمي لجوائز األكاديمية الهندية 

.)IIFA( الدولية السابعة عشر

كيونت تطلق Q10 خطة 
المكافآت الجديدة التي تقدم 

عشر طرق للربح.
 Martina وقعت كيونت مع

Hingis بطلة التنس العالمية 
األوىل السابقة للسيدات، كسفيرة 

للعالمة التجارية.
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التزام كيونت
مساعدة الموزعين يف بناء أعمال مستدامة

مهمتنا هي تثقيف وإعالم وتدريب موزعينا التباع أعلى المعايير يف إدارة أعمالهم. بصفتك رائد 
أعمال طموح، فأنت ال تسعى فقط لتحقيق االستقالل المايل، ولكنك تقود موجة من التغيير.

نحن نروج لمدونة قواعد أخالقية صارمة لموزعينا كدليل إرشادي يف ممارسة األعمال 
االحترافية. إن تعهدنا  والتزامنا هو تطوير رواد صناعة البيع المباشر ليكونوا قدوة لآلخرين.

لدعم شبكتنا المتنامية من الموزعين يف بناء أعمال احترافية ومستدامة، أنشأنا برنامًجا 
يبية ودورات عبر اإلنترنت وحمالت على  يسمى QNETPRO. تتضمن هذه المبادرة برامج تدر
وسائل التواصل االجتماعي ومقاطع فيديو لخلق الوعي وتثقيف موزعينا حول صناعة البيع 

المباشر والطريقة الصحيحة لبناء أعمال كيونت.

هدفنا؟
مساعدة كل موزع من موزعي كيونت على بناء أعمال تصمد أمام اختبار الزمن.

17



توىل مسؤولية 
حياتك

إذا كنت تحب مساعدة اآلخرين على تويل مسؤولية صحتهم وثروتهم وسعادتهم وحصولهم على أموال 
مقابل ذلك، فإن كيونت تقدم فرصة ال مثيل لها.
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مكافأة االحتفاظ 
بالتصنيف

التقدم يف التصنيف 
الشهري واالحتفاظ 

به

 عمولة الخطوةربح البيع بالتجزئة

حوافز على مدار 
العام

الدفع المبكر

تكائف كيونت أولئك الذين 
يبنون فريق مبيعات قويًا 

ويحافظون على 
تصنيفاتهم. أن تكون جزًءا 

من نادي المنجزين أو 
Achievers ’Club يتطلب 

االنضباط والعمل الجاد، 
واألهم من ذلك، االستقامة. 

الدخول إىل هذا النادي هو 
الخطوة األوىل. اإلنجاز 

الحقيقي هو البقاء فيه 
والتقدم.

التحديات تصنع الطريق 
الذي يؤدي إىل اإلنجاز. يف 
كيونت، يمكن للموزعين 
التقدم من خالل سبعة 

تصنيفات يف نادي 
 Achievers المنجزين أو
كمال أهداف  Club’ بعد إ

شهرية محددة. كلما ارتفع 
التصنيف، ارتفعت عموالت 

المبيعات.

تقوم خطة مكافآت كيونت 
بتقديم العموالت والحوافز 
للموزعين ليس فقط على 
مبيعاتهم الشخصية ولكن 
أيًضا على المبيعات التي 

تحققها فرقهم. تشمل هذه 
اإلحاالت عمالء التجزئة 

)الذين يشترون المنتجات 
فقط( وغيرهم ممن سجلوا 
كممثلين مستقلين )الذين 

المنتجات  يشترون 
وينضمون إىل فريقك لبيع 

المزيد من المنتجات(.

تم إنشاء مجموعة منتجات 
كيونت االستهالكية 

الحصرية خصيًصا لدعم 
صحتك وعافيتك. 

االستخدام المنتظم لهذه 
المنتجات سيمنحك الفوائد 

الكاملة، وتجلب مبيعات 
المنتجات الملحقة عموالت 

مبيعات متكررة!

احتفاظ  ارتقاء تكرارإحالة

نحن نقدم:
• منتجات حصرية محسنة للحياة مطورة من قبل خبراء دوليين معروفين.

• أدوات عمل ومواد تسويق متعددة اللغات.
• برامج التدريب - عبر اإلنترنت وخارج االنترنت 

• موارد وسائل التواصل االجتماعي
• دعم العمالء باللغات المتعددة

• تطبيق موبايل لألعمال
• مكافآت المبيعات والحوافز

• خطة مكافآت تنافسية

لكسب دخل مع كيونت، يمارس موزعونا أربعة مبادئ وهي اإلحالة والتكرار واالرتقاء واالحتفاظ 

عمولة تكرار المبيعات

19



منتجاتنا
يتم تصميم منتجات كيونت لمساعدة األشخاص على تحمل مسؤولية صحتهم وتحسين حياتهم. 

تعمل فرق البحث والتطوير لدينا مع لجنة دولية من الخبراء والعلماء إلنتاج وتطوير أعلى جودة 
للمنتجات.

عندما تشتري منتًجا من كيونت، فإنك تنضم إىل مجتمع عالمي من األشخاص بهدف مشترك: 
وهو أن تعيش أفضل حياة من خالل إيجاد توازن بين الجسد والعقل والروح.



الساعات والمجوهرات

المنتجات المنزلية والمعيشة

العافية

العناية الشخصية والجمال

الصحة

التعليم

 العطالت

التكنولوجيا



PANTONE 877 C
C0/M0/Y0/K60

PANTONE 292 C
C59/M16/Y0/K0

PANTONE 2935 C
C100/M70/Y0/K0 Otima font

نحن ندعمك ونساعدك من خالل إعطائك الوسائل لـ:

• حماية منزلك وعائلتك من التلوث البيئي المتزايد من 
خالل استخدام منتجات المنزل والمعيشة

• العناية بصحتك وعافيتك بشكل استبايق مع منتجات 
الصحة والعافية لدينا 

• التألق بالحيوية وتقديم أفضل ما لديك من خالل 
الشخصية للعناية  منتجاتنا 

• اإلستمتاع بإجازات رائعة مع أحبائك والتواصل مع 
العالم من حولك من خالل منتجاتنا الخاصة بالعطالت 

• ابدأ رحلتك يف النمو الشخصي وتطوير مهاراتك من 
خالل برامج التعلم اإللكتروين لدينا

• اطمح أن تعيش أفضل حياتك مع مجموعتنا الرائعة 
من الساعات والمجوهرات.

مع منتجات وخدمات كيونت، أنت لن تجرب طريقة 
جديدة للحياة فحسب، بل ستكتشف نفسك كشخص 

جديد تماًما.
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الخدمات 
اللوجستية

كثر من 60.000 قدم مربع من مساحة  تحتل منتجات كيونت أ
كز أعمال عالمية مدعومة بنظام إدارة  المستودعات عبر خمسة مرا
المستودعات المتقدم )SAP(. نقوم بشحن وتوصيل ما يقرب من 

كثر من 100 دولة حول العالم، وكلها مدعومة  يًا إىل أ 50000 منتج شهر
بنسبة ٪100 من قبل مراقبة الجودة للشحنات الواردة والصادرة.

يتم ربط معلومات النظام اللوجستي المتكامل لشركة كيونت مع 
المكتب االفتراضي لجميع موزعينا، مما يتيح لك تتبع شحنتك عبر 
اإلنترنت يف الوقت الفعلي. نحن نعمل أيًضا مع ما يقارب الـ40 من 
وكالء المستودعات حول العالم لمساعدتك يف استالم المنتجات يف 

موقعك.

العالمية المحطات 
يا • ماليز

• اإلمارات العربية المتحدة 
• روسيا
• هولندا

• تركيا
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األعمال المدعومة 
بالتكنولوجيا

تقوم منصتنا بدمج المبيعات مع المدفوعات الرقمية، والمحفظة 
اإللكترونية، والمكتب االفتراضي بأحدث أدوات األعمال وشاشة 

التحكم لمراقبة أداء المبيعات، مما يوفر لك كل ما تحتاجه لبدء 
أعمالك.

فيما يلي بعض المبادرات المهمة التي تتخذها كيونت لتحسين 
تجربة عمالئها:

 ،TRUSTe Privacy Seal 1. أمن البيانات – حصلت كيونت على شهادة
وهي شهادة توضح أن نظام إدارة البيانات لدينا يحقق المعايير الدولية 

ألفضل الممارسات. البيانات الخاصة بك آمنة معنا.

كة مع  2. أداء المتجر اإللكتروين eStore – دخلت كيونت يف شرا
.eStore لتقوية عملية معالجة البيانات وتحسين أداء Hitachi

3. تجربة المستخدم - تعد Dynatrace شريكًا رئيسًيا لشركة كيونت 
خالل السنوات الخمس الماضية لمساعدتنا يف مراقبة كل معاملة 

وتتبعها وتحسينها. لديهم الحل المدعوم بالذكاء االصطناعي الكتشاف 
مشكالت األداء ومعالجتها قبل أن تؤثر على عمالئنا.

باعتبارها واحدة من أوائل مستخدمي التكنولوجيا يف البيع المباشر، 
فإن كيونت مهدت الطريق لثورة التجارة اإللكترونية التي أصبحت اآلن 

شائعة يف صناعة البيع المباشر.

يف المتوسط اليومي، يستقبل موقع كيونت اإللكتروين آالف الزوار 
www.qnet. الفريدين وماليين المشاهدات للصفحة. موقعنا اإللكتروين

net متوافق مع األجهزة المحمولة ومتوفر بلغات متعددة وهو البوابة إىل 
مكتبك االفتراضي.
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تطبيق كيونت للهاتف المحمول
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يعتبر تطبيق QNET Mobile App شريكك يف هذه الرحلة إىل النجاح، حيث يجمع كامل جوانب العمل األكثر أهمية يف محطة  
رقمية واحدة. يسمح لك هذا التطبيق بإدارة أعمالك براحتك، من أي مكان يف العالم.

كثر متوفرة  مصمم لمساعدتك يف الحصول على جميع المعلومات التي تحتاجها بشكل أسرع وأسهل. كل هذه األشياء وأ
على تطبيق QNET Mobile الخاص بك:

1. مستجدات األعمال والتذكير
    احصل على أحدث المعلومات الترويجية والمستجدات الحصرية والتذكيرات من خالل اإلخطارات المنبثقة.

2. التسوق
    اشترِ منتجات كيونت المفضلة لديك بعدة نقرات فقط. يمكنك أيًضا مشاهدة معلومات المنتج، وفرز منتجات كيونت، 

ومراجعة تفاصيل  طلباتك السابقة أثناء التنقل!

3. تتبع األعمال
تتبع مبيعاتك وأرباح عموالتك.

4. لوحة التحكم بالتصنيفات
ادخل إىل معلومات مفصلة حول التصنيفات ومتطلبات ترقيتها واالحتفاظ بها.

5. استرداد القسيمة اإللكترونية
    احصل على منتجات كيونت الحصرية باستخدام نقاط القسيمة اإللكترونية الخاصة بك.

6. متعدد اللغات
 التطبيق متاح حالًيا بخمس لغات )اإلنجليزية والفرنسية والعربية والبهاسا اإلندونيسية 

يًبا!  والروسية( وسوف نوفر المزيد من خيارات اللغة قر

.Androidو iOS متوفر بنظام QNET Mobile تطبيق

دخول سهل. استخدام بسيط. األعمال الذكية.

29



كثر من 30 من األصول الرقمية. معلومات كيونت ومنتجاتنا وفرصة أعمالها متوفرة عبر اإلنترنت يف أ

الموقع اإللكتروين: يوفر موقع كيونت الرسمي للموزعين والعمالء المحتملين وعامة الناس جميع 
المعلومات حول كيونت ومنتجاتنا وخدماتنا بما يف ذلك سياساتنا وإجراءاتنا وقواعد األخالق.

المدونة: مدونة كيونت الرسمية وQBuzz متاحة بست لغات عبر سبع مناطق وتزودك بأحدث األخبار 
وأبرز المنتجات ومستجدات  األحداث من جميع أنحاء العالم.

وسائل التواصل االجتماعي: تفاعل مع QNET على Facebook وInstagram وYouTube والمزيد!

األصول الرقمية
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vtube عبارة عن منصة لمشاركة الفيديو عبر اإلنترنت مخصصة للبيع 
المباشر.

ابتداء من القصص الملهمة ومحتوى V-Convention الحصري إىل 
اإلعالنات ومراجعات المنتجات والمزيد، فإن منصة vtube تضم المئات 

من مقاطع الفيديو عبر اإلنترنت التي تعمل كأدوات تدريب رائعة 
لمساعدة الشخص على تحقيق النجاح يف البيع المباشر.

يمكن الوصول إىل vtube على أجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة 
الكمبيوتر المحمولة واألجهزة اللوحية وعبر الهاتف المحمول من خالل 

.App Store أو متجر Google Play المتاح يف متجر vtube تطبيق

تواصل مع الممثلين المستقلين من جميع أنحاء العالم من خالل 
!vtube

ميزات:

• يمكن الوصول إىل مكتبة الفيديو على مدار 24 ساعة و7 أيام يف 
األسبوع. 

• خيارات الترجمة متعددة اللغات: اإلنجليزية والعربية واإلندونيسية 
والفارسية والفرنسية والكردية والروسية والسنهالية والتاميلية 

والفيتنامية والتركية 
• إنشاء قناتك الخاصة
• إنشاء قائمة تشغيل

• تحميل عدد غير محدود من مقاطع الفيديو
• نشر إعدادات الفيديو )عام أو خاص(

• خيار لقبول أو رفض أو الموافقة على التعليقات 
VShoppe كسب نقاط النشاط للحصول على المنتجات من •

يارة www.the-v.net/vtube اليوم! قم بز

األصول الرقمية
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يف كيونت، نقدم لموزعينا مجموعة كبيرة من األدوات 
لمساعدتك على فهم األعمال ومنتجاتنا والممارسات 

المهنية.

متوفرة يف مكتبك االفتراضي وتشمل ما يلي:
• مجموعة أدوات لالنطالق

• ملف الشركة
• إرشادات المنتج

• فيديوهات المنتج
• عروض المنتج
• عروض األعمال

)P&P( السياسات واإلجراءات •
• عروض تقديمية عن خطة المكافآت 

• بطاقة عمل للممثل المستقل
• مجلة aspIRe )مجلة QNET الرسمية

  للممثلين المستقلين(
• مدونة لقواعد السلوك

أدوات التدريب 
واألعمال
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نعتقد أنه من أجل الترويج لمنتج أو بيعه بشكل فعال، يجب على 
يبية  المرء فهم جميع جوانب ذلك. تقوم كيونت بإجراء برامج تدر

على المنتجات وندوات عبر اإلنترنت حول العالم بلغات متعددة، مع 
وجود خبراء لإلجابة على أي أسئلة قد تكون لديكم.

المدربين لمنتجات كيونت يتكيفون مع قيود السفر من خالل إجراء  
يبية عبر اإلنترنت واستخدام وسائل التواصل  برامجهم التدر

االجتماعي واألدوات الرقمية األخرى لمشاركة المعرفة. تستخدم 
 Instagram Live و Facebook كيونت ندوات عبر اإلنترنت وجلسات

وأسئلة وأجوبة على وسائل التواصل االجتماعي ومقابالت فيديو 
Zoom مع الخبراء وغير ذلك الكثير لمساعدة مجتمع الموزعين 

العالمي لدينا على تطوير أنفسهم ليصبحوا خبراء منتجات.

منتجات 
التدريب
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األنشطة والبرامج 
التدريبية
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إن أحد أهم جوانب أعمال البيع المباشر هو القدرة على تثقيف وتوصيل معلومات وإلهام موظفينا. 
جهة الدعم لكيونت يف هذا الخصوص هي The V، وهي منظمة تمثل الصوت لشبكتنا من الممثلين 

المستقلين.

The V توفر مشاركة عبر مناطق مختلفة، وتضع خططاً وتدير برامج التدريب والفعاليات واالتفاقيات.

:The Vتشمل البرامج الرئيسية ـ
V مؤتمرات •

• ورش القيادة
• ندوات الشبكات والتواصل

• برامج التثقيف والتوعية
• مبادرات القيادة الخدماتية

• الفعاليات االفتراضية
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قصص 
نجاحنا

 V Partner
Donna Imson-Lecaroz

ما أحبه يف كيونت والبيع المباشر، على 
عكس األعمال العادية، هو أنه يمكنني 
يادة نتائجي بشكل كبير، ألنني لم أعد  ز

أعمل بمفردي. هنا، يمكنني مساعدة 
اآلخرين ليصبحوا ناجحين أيًضا. 

تأسست أعمالنا على العالقات المهنية 
وأنا أقدر هذا كثيراً. يعتمد نجاحك على 

قوة عالقاتك وأصالتك. كلما نميت 
هذه األمور، زادت فرص ازدهار عملك.
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قصص 
V Partner نجاحنا

Adly Hassan

ية  كبر فائدة من وجودك يف كيونت هي حر أعتقد أن أ
االختيار - لألشخاص الذين نعمل معهم، واختيار الوقت 

كون  الذي نعمل فيه، واختيار المكان. ليس األمر أن أ
مقيداً يف وظيفة ال أملك فيها أي خيارات على من 

أعمل معه وأين ومتى أعمل. يف كيونت، لدي الخيارات. 
يف صناعة البيع المباشر، لدي الخيارات. هذا يوفر 

ية االختيار، وكلما  االرتياح إىل حد كبير للجميع، لدينا حر
التي يمكننا الحصول عليها. المتعة  أحراًرا، زادت  أصبحنا 
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V Partner 
Sathi Senathirajah

كثر شيء ممتع حصلُت عليه من هذه  أ
كثر من 150  الصناعة هو أن لدي أصدقاء يف أ

دولة. فإذا سافرت إىل إفرقيا، سأجد معارف 
ينتظروين يف المطار. يأخذوين إىل المنزل 

ويوفرون يل الطعام. أي بلد أذهب إليه، لدي 
أصدقاء بسبب هذه المهنة. إذا كنُت يف وظيفة 

وذهبُت إىل بلد ما، فأنا أقابل زماليئ من المكتب 
فقط، وبعد ذلك انتهى األمر، انتهى االجتماع. 
لكن هنا يرحبون يب يف منازلهم. وأيضاً تعرفت 

 .»Sathi على أطفالهم، فهم ينادونني »العم
أعرف زوجاتهم وأعرف أزواجهن ونقضي أوقات 
سعيدة ومرحة. لقد منحني هذا العمل الكثير 

من األشياء، العالقات التي بنيُتها يف جميع أنحاء 
العالم، ال تقدر بثمن، ولهذا السبب فإن هذا 

العمل ممتع للغاية.
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V Partner 
Mohannad Qais

عندما انضممُت إىل كيونت يف البداية، كان كل ما 
فعلته هو لتحقيق مكاسب شخصية. لكن كيونت 
ال تتعلق يب فقط. ربما أن أكسب لنفسي فحسب 

لكنني تعلمت أعظم درس من RYTHM، ارفع 
نفسك لمساعدة البشرية. إذا ساعدُت فريقي يف 

الحصول على ما يريدون، فسأحصل على ما أريد. 
نشأت كيونت بدافع الحب واألخالق.
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 Associate V Partner
Dauren Issabayev

كانت الحياة قبل كيونت عادية جًدا. كنت أستيقظ كل 
يوم، وأذهب إىل العمل لكسب ما يكفي من المال 

إلعالة نفسي وعائلتي. لم أفكر حتى يف الخطط الكبيرة! 
يف كيونت، أصبحت أحالمي أهداًفا بمواعيد محددة، 

عالوة على ذلك، أنني أعرف بأن فريقي يرونني قدوة 
يحتذى به فهذا جعلني أضع هدًفا آخر - أن أصبح 

نسخة أفضل لنفسي حتى أتمكن من إلهامهم 
كبر بكثير. باستمرار. أستيقظ اآلن بهدف أ

 Associate V Partners
Shipra & Neeraj

لقد رأينا الكثير من التقلبات يف حياتنا الزوجية. تعاملنا 
مع العديد من القيود المالية. ربما لعبت كل تلك 

المصاعب دوًرا على مستوى عزيمتنا على النجاح. لقد 
كتشافها أنه كان  أثبت قرارنا باالنضمام إىل كيونت بعد ا
قراراً صحيًحا يف هذا الصدد. لقد حققنا نجاًحا هائالً يف 

هذا العمل.
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 Associate V Partner
Narjis Ryweck

الجميل يف االنضمام إىل كيونت وهذا العمل هو 
أنك لسَت بحاجة إىل أن يفهمك الجميع. أنت 

فقط بحاجة إىل مجموعة من األشخاص لفهم  ما 
تفعله يف بداية المشوار. وسيفهمك المزيد 

والمزيد من الناس طالما أنك حازم وعازم وتؤمن 
بنفسك وتؤمن بما تفعله. لقد غيرت كيونت 

حيايت 180 درجة منذ أن انضممُت إليها.

 Associate V Partner
Cynthia Nilam

مهنتنا تدور حول مساعدة الناس. من المهم جًدا 
أن تكون قادًرا على دعم وتمكين فريقنا. هذه هي 

الطريقة التي أدركُت بها أن رحلة العشرين عاًما 
مع كيونت و The V جعلتني أنمو ألصبح قائدة 

أفضل. وأنا أقود من خالل تواجدي مع الناس من 
أجل فريقي يف األوقات التي تكون هناك حاجة 

حقيقية إليها، كما أقوم بتمكين فريقي من خالل 
تمكين نفسي أيًضا.
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تلتزم كيونت بمفهوم RYTHM - ارفع نفسك لمساعدة البشرية. هذا هو هدفنا. 
دعا المؤسسون اىل الحاجة للعمل لتحقيق هدف يتجاوز النجاح المايل؛ إلحداث 

تأثير إيجايب وتغيير دائم. هذه هي القوة الدافعة لمؤسسة RYTHM، وهي مبادرة 
.QI Group التأثير االجتماعي لمجموعة

تستثمر مؤسسة RYTHM يف المجتمعات يف جميع أنحاء العالم من خالل 
كات االستراتيجية وتطوع الموظفين وخدمة المجتمع. تسترشد المؤسسة  الشرا

بأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة )UN SDGs( يف مهمتنا لتحقيق 
مستقبل أفضل ومستدام للجميع.

ترتكز جميع مشاريعنا على أهداف التنمية المستدامة التالية:

الهدف 4: ضمان تعليم جيد وعادل وشامل وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة 
للجميع.

الهدف 5: تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات
يز النمو االقتصادي الشامل والمستمر والمستدام والتوظيف  الهدف 8: تعز

الكامل والمنتج والعمل الالئق للجميع.
الهدف 11: جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة

كات لتحقيق األهداف الهدف 17: الشرا

لكل منتج يتم شراؤه من كيونت، يتم التبرع بجزء من العائدات لمؤسسة 
RYTHM لدعم المشاريع الجذرية يف العديد من األسواق الرئيسية لكيونت 

للمساعدة يف إحداث تغيير مستدام يف المجتمعات المحلية. نحن فخورون أيًضا 
بعمالئنا وممثلينا المستقلين الذين يجسدون روح RYTHM ويدفعونها إىل األمام 

من خالل دعم المجتمعات المحرومة يف بلدانهم.

مشروع رئيسي للمؤسسة هو Taarana، وهو عبارة عن مدرسة لألطفال ذوي 
يا تقدم الدعم الالزم لألطفال ذوي القدرات المختلفة  االحتياجات الخاصة يف ماليز
وأسرهم. يساعد موظفو كيونت والممثلون المستقلون بنشاط يف جمع التبرعات 
للمدرسة، كما يقدم العديد من الموظفين مساهمات يف المناسبات الخاصة، مثل 

أعياد الميالد واحتفاالت الذكرى السنوية.
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مهاراشترا
جمعية مساعدة مرضى السرطان

مؤسسة مان ديشي

مشاريع أفريقيا

مشاريع الهند
يف الهند، تدعم مؤسسة RYTHM حالًيا مشاريع يف جميع 
أنحاء البالد يف مجال تعليم األطفال والتمكين االقتصادي 

للمرأة الريفية وتنمية الشباب.

يف منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، تدعم مؤسسة 
RYTHM حالًيا مشاريع يف جميع أنحاء السنغال وغانا 
وتنزانيا. تدعم هذه المشاريع برامج التعلم ومحو األمية 

لألطفال والزراعة المستدامة وتمول برامج التوعية حول 
المخاطر الصحية لختان اإلناث.

تاميل نادو
برنامج ISHA VIDYA للمنح الدراسية

بيهار
مؤسسة باريناما للتنمية

السنغال
مجموعة األبحاث 
والمناصرة العالمية

غانا
أنوبا

أوديشا وجاركهاند وبيهار

مؤسسة باريناما

بيهار
مؤسسة باريناما للتنمية

أسام، أندرا براديش، تيالنجانا، أوتاراخاند، تاميل نادو

صندوق مانافا سيفا دارما الصمرداين

تنزانيا
المياه ألفريقيا
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مشاريع جنوب شرق آسيا

مشاريع سري النكا

جافنا وكيلينوتشي

سارفودايا

مواليتيفو 
قيادات

كاندي 

مركز تنمية المرأة

بولوناروا، كيغال، نوارا إليا، 
راثنابورا وموناراغاال

سارفودايا

يف جنوب شرق آسيا، تدعم مؤسسة RYTHM حالًيا مشاريع يف جميع أنحاء ماليزيا وإندونيسيا وفيتنام وتقدم المساعدة 
الالزمة لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة واألطفال من األسر منخفضة الدخل والفتيان والفتيات الصغار غير المحصنين. يف 
كملت المؤسسة مشاريع يف الوس وكمبوديا وميانمار، ركزت على تعليم األطفال وتمكين الفتيات الصغيرات من  السابق، أ

خالل برامج التدريب على المهارات.

يف سريالنكا، تدعم مؤسسة RYTHM المشاريع يف 
جميع أنحاء البالد يف مجال تنمية وتمكين الشباب، 

وبناء المجتمع، واالحتياجات الخاصة.

المشاريع الجارية 47المشاريع المنجزة



الرعاية

كثر من مجرد لعبة. العمل الجاد وااللتزام والعمل الجماعي والتركيز، هذه هي السمات التي  الرياضة هي أسلوب حياة أ
يحتاجها المرء للنجاح، سواء يف مجال األعمال أو يف الرياضة.

على مر السنين، كانت كيونت تدعم الرياضات مثل الهوكي والفورموال 1 وكرة القدم وتسلق الجبال والفنون القتالية 
ورياضات السيارات، كما شاركت يف األحداث الرياضية يف كرة الريشة والتنس.
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الرعاية
كيونت ونادي مانشيستر سيتي - دوري خاص بها!

كرة القدم هي شغف وأسلوب حياة بغاية األهمية للكثيرين، إنها لعبة تجعلك على حافة مقعدك طوال 90 دقيقة!

غناء النشيد الذي تعتز به، والهتاف وارتداء قميص الفريق الذي تشجعه ألطول فترة ممكنة - إنها تجربة ال توصف.

يف عام 2014، أصبحت كيونت شريك البيع المباشر الرسمي لنادي مانشستر سيتي لكرة القدم )MCFC(، وهو أشهر رعاية 
رياضية لنا على اإلطالق. 

تركيز مانشستر سيتي على رد الجميل للمجتمع من خالل كرة القدم يعكس فلسفتنا الخاصة يف RYTHM )ارفع نفسك 
لمساعدة البشرية(، والتي نسعى من خاللها إىل دعم وتمكين األشخاص لتحسين حياتهم ومساعدة اآلخرين على فعل 

كة، يتمثل هدف كيونت يف ربط إثارة كرة القدم وشغف المشجعين بإثارة البيع المباشر  الشيء نفسه. من خالل هذه الشرا
ودعم موزعي كيونت.

يف عام 2018، أصبحت كيونت الشريك األول لنادي 
مانشستر سيتي لكرة القدم للسيدات )MCWFC( يف 

الدوري اإلنجليزي الممتاز والدوري الممتاز للسيدات 1.

ويف عام 2019، أعلنت كيونت ونادي MCFC مًعا عن 
كة الرائدة لمدة خمس سنوات أخرى.  تمديد هذه الشرا

كانت رحلة الفريق إىل القمة رحلة االلتزام والتركيز والعمل 
الجماعي - وهي السمات التي نعجب بها ونتمتع بها.
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اتحاد كرة القدم األفريقية - بداية 
عصر جديد

كثر من أنك  ينالين أ ال شيء يثير إطالق األدر
تسمع صوت هتاف الحشود ونشيد التشجيع 

واإلثارة بمشاهدة فريقك وهو يخوض المعركة 
يف الميدان. كيونت هي الراعي الرسمي لثالث 

بطوالت كبرى لدوري األندية األفريقية: كأس 
الكونفدرالية األفريقية، ودوري أبطال أفريقيا، 

وكأس السوبر األفريقي!

احتفل بمتعة كرة القدم مع كيونت! يعتبر 
االتحاد اإلفريقي لكرة القدم األكبر بين اتحادات 
الفيفا الست. إنه يمثل االتحادات الوطنية لكرة 
القدم يف إفريقيا ويدير مسابقات قارية ووطنية 

وأندية.
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كيونت واتحاد الهوكي الماليزي - قيادة 
ثورة الهوكي يف البالد

يا لسنوات  كانت الهوكي رياضة شهيرة يف ماليز
عديدة، باإلضافة إىل عدد من مسابقات الهوكي 

الوطنية واإلقليمية التي تقام يف جميع أنحاء البالد 
كل عام.

كانت كيونت شريكًا استراتيجًيا التحاد الهوكي 
الماليزي )MHC( منذ عام 2014.

كمام  يتم عرض عالمة كيونت التجارية بفخر على أ
أقمصة المنتخب الماليزي يف جميع البطوالت 

الدولية، بما يف ذلك كأس العالم واأللعاب اآلسيوية 
وألعاب الكومون ولث.

كيونت هي أيًضا الراعي الرسمي لدوري الهوكي 
لوالية سالنجور، أحد أهم المسابقات المحلية يف 

يا. ماليز
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شيتان كورادا - القيادة يف الخط السريع

شيتان كورادا هو أول سائق لرياضة السيارات يف آسيا بأقدام صناعية يتسابق باحتراف ويفوز ببطولة. بسبب تشوه خلقي 
عند والدته، خضع شيتان لبتر ثنايئ من الكاحل إىل أسفل. يف وقت مبكر من حياته، تََقبََّل حقيقة أن األطراف الصناعية كانت 
جزًءا ال يتجزأ من حياته. ساعده هذا اإلدراك على التكيف بسرعة مع العالم من حوله واستمر يف متابعة حلمه يف أن يصبح 
متسابًقا محترًفا يف رياضة السيارات. إنه السائق الوحيد يف العالم ذو القدرات المختلفة الذي يقود سيارة سباق غير معدلة.

 WSRF يتسابق شيتان بشكل احترايف منذ عام 2007 وشارك يف العديد من البطوالت وفاز بها. وقد عمل مع فرق مثل
)مؤسسة واالس لألبحاث الرياضية(، و Rams Racing و Meco Motorsports يف الماضي. حصل على المركز الثاين يف بطولة 

MRF FMSCI الوطنية Formula LGB 1300( 2015( والمركز الثاين يف بطولة MRF FMSCI الوطنية للسباق 2017.

تؤمن كيونت دائًما ببناء األبطال. عزيمة شيتان االستثنائية وروحه المعنوية القوية تثير اهتمامنا ونحن ندعمه منذ عام 2011. 
إن إنجازاته الرائعة يف رياضة السيارات باإلضافة إىل مواهبه المتعددة كرائد أعمال ومتحدث تحفيزي تجعله نموذًجا مثالًيا 

للشباب من العائالت العادية. إذا ركزت باهتمام، فكل شيء ممكن.

بعض البطوالت الكبرى التي كان شيتان كورادا يبرز فيها ألوان كيونت:
• كأس الصيف 2009 - البطل

• Kart1 2011 - الوصيف
• MMS Mini Enduro 2012 - الفائز

• بطولة MRF الوطنية للسباقات F1300( 2015( – وصيف البطل 
• بطولة MRF الوطنية للسباق F1600( 2017( - الوصيف الثاين

• MRF Saloon Series 2020 - الفائز
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 PJ CITY( نادي بيتالينج جايا لكرة القدم
FOOTBALL CLUB(- فريقنا المحلي

العمل يفوق الكلمات بالنسبة لنادي بيتالينج جايا 
لكرة القدم )PJ City FC( عندما ظهر ألول مرة يف 
الدوري الماليزي الممتاز يف أوائل عام 2019. وقد 

احتل الفريق، تحت إشراف QI Group وبرعاية 
يًقا واستطاع  كيونت، المركز الثامن من اثني عشر فر

الفريق البقاء يف الدوري لعام 2020.
 

يهدف هذا الفريق الملقب بـ »The Phoenix« إىل أن 
يا، وخاصة للمجتمع  يكون حضوًرا موحًدا لماليز

المحلي يف بيتالينج جايا الذي أخذ منه اسمه.
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المكاتب
• هونغ كونغ
• إندونيسيا

• اإلمارات العربية المتحدة
• تايالند

وكاالت الشركة
• كازاخستان

• روسيا
• طاجيكستان

• أذربيجان
• الكاميرون

• توجو
• النيجر

مكاتب خدمات ما بعد البيع
• المغرب
• العراق
• الجزائر

• الكويت
• مصر

• تونس
• سلطنة عمان

يتانيا • مور
• لبنان

التابعة الشركات 
يا • ماليز
• الفلبين

• رواندا
• ساحل العاج

• سنغافورة

شركات االمتياز
• إيرلندا

• تركيا
• الهند

• ألمانيا

مكاتبنا
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ارقام مجانية
هونغ كونغ:                           691 933 800
إندونيسيا:                       923 60 803 001
ماليزيا:                        0053 601 1 800 1
الفلبين:                        1800 1 601 0053
روسيا:                             623 009 88001
سنغافورة:                         1425 601 800
السويد:                                050 795 020
تايوان:                             347 601 00801
تايالند:                              102 060 800 1
تركيا *:                        1780 90212414+
 اإلمارات العربية المتحدة:   212 0600 800

الهاتف لفريق الدعم
+603 7949 8288

)كل اللغات(

البريد اإللكتروين لفريق الدعم
global.support@qnet.net

 ساعات عمل مركز
 الدعم العالمي لدى كيونت

اإلثنين، الجمعة
12:00 م - 6:00 ص )هونج كونج(

يوم السبت
12:00 م - 6:00 ص )هونج كونج(

نحن ندعمك بـ 12 لغة: العربية، والكانتونية، واإلنجليزية، والفرنسية، والهندية، والبهاسا اإلندونيسية، والماندرين، 
الماليو )البهاسا(، والفارسية، والروسية، والتاميلية، والتركية، مع المزيد من اللغات اإلضافية دائماً.

مركز الدعم 
)GSC( العالمي
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www.qnet.net :الموقع العالم

مواقع الويب اإلقليمية
www.qnet.ae :كيونت اإلمارات

www.qnetindia.co :كيونت الهند
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