




على مدار العشرين عامًا الماضية ما زال هدفنا الرئيسي 
توفير أفضل المنتجات وأكثرها تطورًا وإبداعًا على اإلطالق، 

إنه التزاٌم اتخذناه على عاتقنا منذ أن بدأنا وال زلنا نخوض رحلتنا المشوقة من أجل 
تحقيق أكثر التجارب مردودًا لمساعدتك في تحقيق أهدافك في الحياة.

وبعد رحلتنا الحافلة باإلنجازات في بيع منتجاتنا عالية الجودة، يسعدني بكل فخر أن 
أقدم لكم محفظة منتجاتنا التي تعكس كل ما بذلناه من عمل شاق حتى نأتي بهذه 

المنتجات المبتكرة التي ال تعود بالنفع عليكم فقط بل يستفيد منها كل من 
حولكم أيضًا.

نحن نغطي كل احتياجاتكم لالرتقاء بصحتكم وعافيتكم، ومنتجاتنا تضمن لكم 
أيضًا توسعة آفاقكم، بدءًا من خدمات التعليم المتاحة للجميع التي 

ستساعدكم في إثراء معرفتكم، وصواًل إلى العطالت الرائعة وباقات 
العضوية للحصول على أفضل تجارب السفر المستقبلية.

نحن في QNET ال نهتم فقط بعافيتكم وصحتكم، بل نحرص أيضًا على 
دعم أسلوب حياتكم لالرتقاء بصحتكم الذهنية والبدنية.

يسرنا أن نعلمكم أنتم ممثلينا المستقلين، وببالغ الفخر أنكم ثروتنا 
الحقيقية، لذلك يهمنا أن نصغي جيدًا إلى أصواتكم وآرائكم ومقترحاتكم 

ألنها أداتنا التي تساعدنا على خدمتكم بشكل أفضل.

تريفور كونا
QNET المدير التنفيذي لشركة





روح تقاليد العائلة
فــي عــام 1871، وعندمــا كانــت مدينــة فورزهايــم الصغيــرة أو Goldstadt )مدينــة الذهــب( فــي بداياتهــا المتواضعــة كمركــز 

لصناعة المجوهرات والساعات، فتحت عائلة Mayer “ماير” متجرًا وبدأت بتصنيع وبيع قوالب سك العملة المعدنية.

توســعت التجــارة المســتقلة التــي تديرهــا العائلــة وشــملت ســك العمــالت وســرعان مــا نجحــوا فــي صنــع عمــالت معدنيــة تذكاريــة 
مــن المعــادن الثمينــة التــي كانــت ذات قيمــة عاليــة فــي جميــع أنحــاء العالــم. ثــم أصبحــت Mayer Mint GmbH Germany بعــد 

ذلك العبًا أساسيًا في مجال العمالت المعدنية.

فــي مطلــع القــرن 19، أصبحــت أغطيــة ســاعات الجيــب الجيــدة المنقوشــة والمحفــورة مــن اإلكسســوارت التــي ال غنــى عنهــا 
لمحبــي األناقــة، حيــث أصبحــت نمطــًا أساســيًا يعكــس الشــهرة ويــدل علــى ذوق مالكهــا. تبنــى مايــر الجــد األكبــر الثالــث هوايــة نقــش 
 Bernhard أغطيــة الســاعات ثــم تحولــت هــذه الهوايــة مــن عشــق إلــى أســلوب وطــراز مبتكــر كان هــو األســاس لصناعــة ســاعات

.H. Mayer® 

وبمــرور الوقــت، ارتبطــت الســاعات بشــدة بمجــال عمــل Mayer. وعندمــا قــررت العائلــة المشــاركة فــي مصنــع إلنتــاج الســاعات فــي 
سويســرا لــم يســتغرق األمــر كثيــرًا حتــى أصبحــت ماركــة  ®Bernhard H. Mayer مــن بيــن أشــهر ُمصنعــي الســاعات السويســرية 

األصلية.

إن اسم  ®Bernhard H. Mayer لم يتربع على عرش منتجات الرفاهية العالمية من فراغ؛ بل نتيجة للرؤية الثاقبة التي تؤمن بإثراء 
القيمة األبدية للمعادن الثمينة والمجوهرات وإنتاج ساعات ومجوهرات ذات جودة عالية للعمالء المميزين.

وبعد 140 سنة من اإلنتاج المتواصل وخمسة أجيال من صناعة ساعات Mayer، والتراث الغني ألكثر من قرن من الخبرة والمعرفة 
والمهارة في كل جانب من جوانب صناعة العمالت والمجوهرات والساعات ال يزال الفن مستمرًا.

سعيًا لدمج الماضي مع المستقبل، ما زال الحرفيون المهرة في  ®Bernhard H. Mayer أوفياء لروح التقليد الذي بدأ في عام 
وضمان   Mayer أجداد  بدأها  التي  والتفوق  اإلبداع  مستويات  على  للحفاظ  جديد  عقد  كل  في  االبتكار  مواصلة  مع   1871

استمرارها مع األجيال المقبلة.



Bernhard H. Mayer

الحقيقية  القيمة  إثراء  على  ترتكز  برؤية 
وصناعة  الكريمة  واألحجار  الثمينة  للمعادن 
ساعات ومجوهرات عالية الجودة لنخبة من 
 Bernhard® العمالء الحصريين، تلتزم عالمة
مجموعة  بتقديم  العريقة   H. Mayer
متنوعة وواسعة من المنتجات الفاخرة مع 
تطبيق أحدث تقنيات التصنيع واإلنتاج، كما 
أنها توظف نخبة من المصممين والحرفيين 
الذين يمتلكون أفضل المهارات المتخصصة 
والمجوهرات. الساعات  وإنتاج  تصنيع  في 

فلسفتها



ساعات
BERNHARD H. MAYER®

عالمة  اكتسبتها  التي  المرموقة  والسمعة  الرفيعة  المكانة  إن 
تعود  ال  الساعات  خبراء  أوساط  بين   Bernhard H. Mayer®
الورشة  بها  تزخر  التي  المتفردة  والمهارات  التقنية  المعرفة  إلى 
صناعة  في  المثالية  الدقة  إلى  أيضًا  تعود  لكنها  فقط،  المتخصصة 
كل ساعة لتحاكي فلسلة التميز التي طّبقتها عائلة ماير منذ تأسيس 

.1871 العام  في  العالمة 

تقدم ®Bernhard H. Mayer مجموعة أّخاذة من نماذج الساعات 
إطاللة  كل  مع  بتفرد  لتتناغم  تصميمها  تم  التي  والمتقنة  البسيطة 
ويلبي  يرتديها  من  كل  رقي  يعكس  أنيقًا  رفيقًا  ولتكون  ومناسبة، 

الجمال. من  ومتطلباته  طموحه 

جميع ساعات ®Bernhard H. Mayer سويسرية الصنع وتتطابق 
السويسرية للجودة والضمان. المعايير  مع أعلى 



اجملموعة الكالسيكية

أجيال  عبر  تنتقل  عصرية  ساعة  هيئة  في  تأتي  آسرة  تحفة 
الزمان. عقارب  لتتخطى  العائلة 

الكالسيكية   Bernhard H. Mayer® ساعات  ُصممت 
راقية وتفاصيل ُمتقنة لتصمد أمام  بنسب مثالية وبساطة 
مرور الزمن ببريق يتحدى األيام ويكتسب تألقًا جديدًا كلما 

الزمن.  مر 

كل ساعة يد تروي قصة أناقة خالدة تحاكي حركة عقاربها 
األبدية.



Ballad | اشعر بالتناغم مع إيقاعات احلياة

مؤشــر لعــرض التاريــخ | الفــوالذ المقــاوم للصــدأ بحافــة دوارة | كريســتال ياقوتــي بطبقــة مضــادة لالنعــكاس | حــزام مــن الفــوالذ المقــاوم للصــدأ أو مــن جلــد أســود 
ــة السويســرية |  ــة الحركــة األوتوماتيكي ــد التمســاح للســيدات | آلي ــد بنــي بنقــوش جل ــد التمســاح للرجــال | حــزام مــن الفــوالذ المقــاوم للصــدأ أو مــن جل بنقــوش جل

القطــر: 44 ملــم للرجــال | القطــر: 34 ملــم للســيدات | إصــدار محــدود يضــم 4,999 قطعــة.



Mecanique | حضور قوي لشخصية جذابة

مؤشــر صغيــر لعــرض الثوانــي | غطــاء مــن الفــوالذ المقــاوم للصــدأ مطلــي بالذهــب 
البنــي بنقــوش  الــوردي بطريقــة الترســب الفيزيائــي للبخــار )PVD( | حــزام مــن الجلــد 
جلــد التمســاح | مشــبك قابــل للطــي | آليــة حركــة يدويــة سويســرية | القطــر: 44 ملــم 

| إصــدار محــدود يضــم 2,999 قطعــة



Mecanique - Diamond | إطاللة كالسيكية متميزة

مؤشــر صغيــر لعــرض الثوانــي | فــوالذ مقــاوم للصــدأ مرّصــع بحبــات ألمــاس مســتديرة )إجمالــي 0.32 قــراط( | حــزام مــن الجلــد األرجوانــي بنقــوش جلــد 
التمســاح | مشــبك قابــل للطــي | آليــة حركــة يدويــة سويســرية | القطــر: 44 ملــم | إصــدار محــدود يضــم 999 قطعــة



Muses | إطاللة ملفتة

مؤشــر صغيــر للثوانــي | قــرص مــن الفــوالذ المقــاوم للصــدأ بطبقــة أشــعة الشــمس للرجــال | قــرص مــن عــرق اللؤلــؤ مــع تطعيمــات األلمــاس للســيدات | حــزام مــن الفــوالذ 
المقــاوم للصــدأ أو بنقــوش جلــد التمســاح باللــون األســود | آليــة حركــة كوراتــز السويســرية | القطــر: 42 ملــم للرجــال | القطــر: 36 ملــم للســيدات



Pioneer | عراقة يف صناعة الساعات

توقيــت غرينتــش | مؤشــر لعــرض التاريــخ | غطــاء مــن الفــوالذ المقــاوم للصــدأ المطلــي بطبقــة مــن الذهــب بطريقــة الترســب الفيزيائــي للبخــار )PVD( | كريســتال ياقوتــي أزرق مقبــب مــع طبقــة 
طــالء مضــادة لالنعــكاس | حــزام مــن الجلــد األســود الالمــع بنقشــة جلــد التمســاح | مشــبك قابــل للطــي | حركــة كوارتــز السويســرية | القطــر: 42 ملــم



Thalia | حان الوقت لتتألقي

قــرص مــن عــرق اللؤلــؤ | غطــاء مــن الفــوالذ المقــاوم للصــدأ أو المطلــي بطبقــة مــن الذهــب األصفــر بدرجتيــن لونيتيــن بتقنيــة الترســيب الفيزيائــي للبخــار PVD | ســوار مــن 
الفــوالذ المقــاوم للصــدأ أو المطلــي بطبقــة مــن الذهــب األصفــر بدرجتيــن لونيتيــن بتقنيــة الترســيب الفيزيائــي للبخــار PVD | حركــة كوارتــز السويســرية | القطــر: 27.50 ملــم 



Chronos | دقة الوقت

مؤشر لليوم والتاريخ | غطاء من الفوالذ المقاوم للصدأ أو الفوالذ المقاوم للصدأ المطلي بالذهب الوردي بتقنية الترسب الفيزيائي للبخار )PVD( | كريستال من 
الياقوت بطبقة مضادة لالنعكاس | حزام من الفوالذ المقاوم للصدأ أو الجلد األسود بنقشة جلد التمساح | مشبك قابل للطي | حركة أوتوماتيكية سويسرية | 

القطر: 42 ملم | إصدار محدود يضم 1,999 قطعة



جمموعة 
املوضة

المبهــر  الجمــال  بيــن  تمــزج  خالــدة  عصريــة  أناقــة 
الرجــل  تتناغــم مــع إطاللــة  التــي  التقنيــة،  والدقــة 

األنيقــة. العصريــة  والمــرأة 

ســاعة تتــوج إطاللتــك الراقيــة.. إنهــا الرفيــق المثالــي 
ــق أو خــالل  ــه خــالل يومــك المتأل الــذي ال غنــى عن

مناســباتك الجميلــة. 



Iris Chronograph | استمتع بكل حلظة

 )PVD( كرونوغــراف | مؤشــر لعــرض التاريــخ | غطــاء مــن الفــوالذ المقــاوم للصــدأ أو الفــوالذ المقــاوم للصــدأ المطلــي بالذهــب الــوردي بتقنيــة الترســب الفيزيائــي للبخــار
| ســوار مــن الجلــد الكاكــي أو األزرق | مشــبك قابــل للطــي | آليــة حركــة كوارتــز السويســرية | القطــر: 38 ملــم





Diamond Peacock | أسلوب متفرد يليق بك

فــوالذ مقــاوم للصــدأ مرصــع بحبــات ألمــاس مســتديرة )إجمالــي 0.34 قــراط( | 
حــزام مــن الجلــد األســود بنقــوش جلــد التمســاح | مشــبك قابــل للطــي | حركــة 

كوارتــز السويســرية | القطــر: 38 ملــم | إصــدار محــدود يضــم 1,990 قطعــة



La Vida Black Ceramic | ملسات تنبض أناقة

سوار وغطاء من السيراميك األسود | 40 حجرًا من الزركون | تاج من الكابوشون األسود | مشبك قابل للطي | حركة كوارتز السويسرية | القطر: 38 ملم



Drift | أداء فائق

ــر لعــرض الثوانــي | غطــاء مــن الفــوالذ المقــاوم للصــدأ |  مؤشــر صغي
حــزام مــن الســيليكون األســود مــع مشــبك قابــل للطــي | آليــة حركــة 

ــز السويســرية | القطــر: 44 ملــم كوارت





Drift Glider | أداء فائق

 )PVD( مؤشــر صغيــر لعــرض الثوانــي | غطــاء مــن الفــوالذ المقــاوم للصــدأ المطلــي بطبقــة ســوداء بتقنيــة الترســب الفيزيائــي للبخــار
| حــزام مــن الســيليكون األســود مــع مشــبك قابــل للطــي | آليــة حركــة كوارتــز السويســرية | القطــر: 44 ملــم



Stallion | انطلق برؤية جديدة كليًا

ــد  ــة الطــالء | حــزام أســود مــن الجل ــخ | الفــوالذ المقــاوم للصــدأ المطلــي بطريقــة الترســب الفيزيائــي للبخــار )PVD( أو المطلــي باســتخدام تقني مؤشــر لعــرض التاري
ــز السويســرية | القطــر: 44 ملــم األصلــي أو حــزام بنــي مــن الجلــد األصلــي | آليــة حركــة كوارت





The V Spirit | حياة بال قيود

بطبقــة  ياقوتــي  كريســتال   | للصــدأ  المقــاوم  الفــوالذ 
مضــادة لالنعــكاس | حــزام مــن النايلــون NATO | آليــة حركــة 

كوارتــز السويســرية | القطــر: 42 ملــم

* تأتي مع حزام إضافي



Aurora | جمال نادر

غطــاء مــن الفــوالذ المقــاوم للصــدأ أو الفــوالذ المقــاوم للصــدأ المطلــي بطبقــة مــن الذهــب بتقنيــة الترســب الفيزيائــي للبخــار )PVD( | كريســتال ياقوتــي بطبقــة 
ــز السويســرية | القطــر: 40 ملــم مضــادة لالنعــكاس | آليــة حركــة كوارت



اجملموعة الرياضية
مجموعة من الساعات األنيقة التي تحاكي دقة الحركة 

السويسرية وإتقان الحرفة والمهارة االستثنائية.

 ُصممت هذه المجموعة لتجسد األناقة الكالسيكية 
الصعب  التحدي  إنه  المثالي،  واألداء  التقنية  والمتانة 

الذي اجتازته بنجاح منقطع النظير.

 Bernhard H. Mayer® ساعات  مجموعة  تجمع 
والقوة. األناقة  عالمّي  في  ما  أفضل  بين  الرياضية 

إنها الرفيق المثالي المناسب للرياضيين الذين يمتلكون 
األناقة الطبيعية والجاذبية الرجولية.



Ascent Chronograph | سابق عصره

ــز  ــخ | فــوالذ مقــاوم للصــدأ | حــزام مــن الفــوالذ المقــاوم للصــدأ أو الجلــد األزرق | مشــبك قابــل للطــي | آليــة حركــة كوارت نظــام كرونوغــراف | مؤشــر لعــرض التاري
السويســرية | القطــر: 44 ملــم



Nauticus Royale II | عشاق 
املغامرات البحرية

مؤشــر لعــرض التاريــخ | غطــاء بدرجتيــن؛ جــزء مــن 
الفــوالذ المقــاوم للصــدأ وجــزء مطلــي بالذهــب 
بطريقــة الترســب الفيزيائــي للبخــار )PVD( | ظهــر 
المطّعــم  للصــدأ  المقــاوم  الفــوالذ  مــن  الغطــاء 
مــن  دوار  إطــار   | المعدنــي  البلــوري  بالزجــاج 
الســيراميك األســود | كريســتال ياقوتــي | حركــة 
آليــة سويســرية | القطــر: 45 ملــم | إصــدار محــدود  

قطعــة  4,999 يضــم 



Nauticus Austro | سيد البحار

مؤشــر لعــرض التاريــخ | فــوالذ مقــاوم للصــدأ | غطــاء مــن الفــوالذ المقــاوم للصــدأ مــع زجــاج بلــوري معدنــي | إطــار دوار مــن الســيراميك األســود | كريســتال ياقوتــي 
| حركــة آليــة سويســرية | القطــر: 45 ملــم | إصــدار محــدود يضــم 4,999 قطعــة



Force Quantum | االبتكار يف أجمل صوره

الغطــاء معــزز  | ظهــر  للصــدأ  فــوالذ مقــاوم   | التاريــخ  لعــرض  مؤشــر 
بزجــاج الطاقــة | ســوار مــن الفــوالذ المقــاوم للصــدأ أو حــزام مــن الجلــد 
األســود | آليــة حركــة كوارتــز السويســرية | القطــر: 43 ملــم للرجــال | 

القطــر: 35 ملــم للســيدات

جمموعــة الطاقة

 .Bernhard H تعتمد مجموعة الطاقة من ساعات
®Mayer على التقنية المستخدمة في البلور الحيوي 
والفوائد  المبتكرة  األناقة  بين  لتجمع   Amezcua

الفريدة.  الصحية 

الفنية  الحرفية  لتعكس  الطاقة  مجموعة  ُصنعت 
اإليجابية، الطاقة  تعزيز  بوظائف  المدمجة  الراقية 
التصميم  عن  للباحثين  المثالي  الرفيق  يجعلها  مما 

األنيقة. واإلطاللة  العملي 



Exemplar | قمة التميز

ــوردي بطريقــة الترســب  فــوالذ مقــاوم للصــدأ أو مطلــي بالذهــب ال
 )PVD( بطريقــة  مطلــي  أســود  تــاج  مــع   )PVD( للبخــار  الفيزيائــي 
 PVD وضواغــط | إحــزام مــن المطــاط مــع مشــبك مــن الذهب الــوردي
| حــزام مــن المطــاط مــع مشــبك بلســان مــن الفــوالذ المقــاوم للصــدأ 
أو مطلــي بالذهــب الــوردي بطريقــة )PVD( | حركــة آليــة سويســرية | 
القطــر: 46 ملــم × 54.7 ملــم | إصــدار محــدود يضــم 1,999 قطعــة





قديم  منذ  الناس  عقول  يفتن  والذهب  واأللماس  المجوهرات  بريق  زال  ما 
األزل، وتمكنت ®Bernhard H. Mayer بفضل معرفتها العميقة وعشقها 
لهذه المعادن واألحجار الكريمة من تشكيل تحف ثمينة وتخليدها في رموز 

خالدة وفخامة آسرة يمكن ارتداؤها.

قام الحرفيون البارعون والمصممون المبدعون لدينا بابتكار تشكيالت متنوعة 
والتميز  الدقة  من  مسبوقة  غير  بمستويات  تتسم  المبهرة  المجوهرات  من 
والفخامة، وتتألق بتصاميم متفردة تحاكي كافة األذواق وتمنح كل من يرتديها 

إطاللة تحبس األنفاس.  

والجاذبية  والبهجة  الذكاء  بقيم   Bernhard H. Mayer® عالمة  تهتم 
واألصالة والخيال، فهذه القيم إضافة إلى تمسكنا بالجودة الفائقة تدعمنا في 

سعينا الدائم إلى صنع مجوهرات استثنائية نادرة الجمال.

جموهرات
BERNHARD H. MAYER®





Elena Pendant | عشق ال نهاية له

ذهب أصفر عيار 18 قيراط، ماس عيار 0.5 قيراط، H/SI، 6.5 غرام، 
مع سلسلة من الذهب األصفر عيار 18 قيراط

صنــدوق الكنز
مــن  الخالبــة  الكنــز  صنــدوق  مجموعــة  تتفــرد 
®Bernhard H. Mayer بطابــع اســتثنائي مفعــم 

تشــكيلة  مــن  وتتألــف  واألناقــة  واألنوثــة  بالرقــة 
بشــغف  المصنوعــة  المتدليــة  الحلــي  مــن  أخــاذة 
وحالــم  منمــق  بتصميــم  منهــا  كل  وتتمتــع  وإتقــان، 
والجمــال  للحــب  ترمــز  الحلــي  هــذه  إن  بهــا،  خــاص 
الذهــب  مــن  متشــابكة  بدرجــات  وتتألــق  األبــدي 

البــراق. بالمــاس  المرصــع 

إن مجموعــة صنــدوق الكنــز تجســد جمالــك األنيــق 
فــي  الذهــب  مــع  المــاس  تشــكيالت  طريــق  عــن 
مــن  مضــيء  اســتعراض  وكأنهــا  متأللئــة،  قطــع 
الرقــي والــذوق األبدييــن، فــكل قــالدة تــروي قصــة 
وعيشــي  ارتديهــا  شــخصيتك،  إلــى  عمقــًا  وتضيــف 

حياتــك. لحظــات  أروع 



Kanchana Pendant | جمال آسر 

 0.10 عيار  الماس  حبات  قيراط،   18 عيار  أصفر  ذهب 
مطلية  سلسلة  مع  تأتي  غرام،   2.9 ،H/SI قيراط، 

هب لذ با



 Lumina Pendant | بريق الكريستال 

ذهب أصفر عيار 18 قيراط، حبات الماس عيار 0.05 
قيراط، H/SI، 2.2 غرام، تأتي مع سلسلة مطلية 

بالذهب

Clara Pendant | حلظات دافئة

ذهب أصفر عيار 18 قيراط، حبات الماس عيار 
0.02 قيراط، H/SI، 1.8 غرام، تأتي مع سلسلة 

مطلية بالذهب

Aurelia Pendant | ملسات راقية

ذهب أصفر عيار 18 قيراط، حبات الماس عيار 0.28 
قيراط، H/SI، 3.4 غرام، مع سلسلة من الذهب 

األصفر عيار 18 قيراط



اجملموعة 
الكالسيكية

 Bernhard H. Mayer® تضــم المجموعــة الكالســيكية مــن
تشــكيلة غيــر مســبوقة مــن قطــع المجوهــرات الخالــدة التــي 
تصــور الجمــال والرقــي بلمســات فائقــة الروعــة والبســاطة، 
فالجمــال الحقيقــي يصمــد علــى مــر الســنين، وهــذا ينطبــق 
فــي أشــد صــوره علــى هــذه المجموعــة الكالســيكية الفاخــرة 
التــي يمكنــك ارتداؤهــا والحفــاظ عليهــا كإرث عريــق تحتفــي 

بــه أجيــال مســتقبلية عديــدة.

مــن  انبثــق  إرث  فعــاًل  هــي  الكالســيكية  المجموعــة  إن 
الحرفييــن  أنامــل بعــض مــن أعظــم  الــذي صاغتــه  اإلتقــان 

اإلطــالق. علــى 

Freya Pendant | استعدي خلوض غمار احلب 

ذهب أبيض عيار 18 قيراط، حبات الماس عيار 1.00 قيراط، H/SI، 4.4 غرام، مع 
سلسلة من الذهب األبيض عيار 18 قيراط



Amara Diamond | حب مبهج

الماس  حبات  قيراط،   18 عيار  أبيض  ذهب  قالدة: 
من   سلسلة  مع  غرام   5.5 ،G/VS قيراط،   0.65

قيراط.  18 عيار  األبيض  الذهب 

الماس  حبات  قيراط،   18 عيار  أبيض  ذهب  أقراط: 
غرام.  5.2 ،G/VS قيراط،   0.42



Doris Set | تألقي باطاللة
متأللئة كمياه احمليط

   
قالدة: ذهب أبيض عيار 18 قيراط، حبات الماس 0.16 قيراط، 

H/SI، حجر توباز مستدير أزرق، 2.2 غرام، مع سلسلة من 
الذهب األبيض عيار 18 قيراط.

أقراط: ذهب أبيض عيار 18 قيراط، حبات الماس 0.15 قيراط، 
H/SI، حجر توباز مستدير أزرق، 2.7 غرام.



| Desiree White Gold Pendant
 عشق أخاذ

ذهب أبيض عيار 18 قيراط، حبات الماس 
عيار H/SI ،0.10، 1.3 غرام، تأتي مع سلسلة 

مطلية بالروديومب

| Adonia Diamond Pendant 
 احلب األبدي

 
ذهب أبيض عيار 18 قيراط، حبات الماس 

0.25 قيراط، درجة اللون H، درجة النقاء SI؛ 
الوزن 1.7 غرام، مع سلسلة من الذهب 

األصفر عيار 18 قيراط

| Milena Heart Pendant 
 الحب بأرقى حلّته

ذهب أصفر عيار 18 قيراط، حبات الماس عيار 
H/SI ،0.10، 2.2 غرام، تأتي مع سلسلة 

مطلية بالذهب األصفر



لتشكيلة  ا
العصرية 

 Bernhard H. Mayer® التشــكيلة العصريــة مــن
الموضــة،  اتجاهــات  أحــدث  طياتهــا  فــي  تحمــل 
وتتميــز بتصاميــم مســتوحاة مــن انســياب األشــكال 
الهندســي،  والتماُثــل  وااللتــواءات  كالمنعطفــات 
المجــردة  األشــكال  جمــال  قطعهــا  وتســتعرض 
باألحجــار الفاخــرة والمعــادن الثمينــة المشــتقة مــن 
أعمــال أبــرع الحرفييــن، وكل قطــع هــذه المجموعــة 

تلفــت األنظــار وتعــد كنــزًا لمــن ترتديهــا.

Glimmer Pendant | إطاللة مشرقة على الدوام
 

قيراط،   0.19 الماس  حبات  قيراط،   18 عيار  أصفر  ذهب 
H/SI، 1.5 غرام مع سلسلة من الذهب األصفر عيار 18 قيراط



Fleur Set | وردة احلب الصايف 

 0.17 عيار  الماس  حبات  قيراط،   18 عيار  أبيض  ذهب  قالدة: 
بالروديوم مطلية  سلسلة  مع  تأتي  غرام،   1.0 ،H/SI قيراط، 

 0.12 عيار  الماس  حبات  قيراط،   18 عيار  أبيض  ذهب  أقراط: 
غرام  1.9 ،H/SI قيراط، 



 Theia Set | األكرث تألقًا وبريقًا 

قالدة: ذهب أصفر عيار 18 قيراط، حبات الماس 
مع  تأتي  غرام،   1.2 ،H/SI قيراط،   0.16 عيار 

األصفر بالذهب  مطلية  سلسلة 

أقراط: ذهب أصفر عيار 18 قيراط، حبات الماس 
0.16 قيراط، H/SI، 1.6 غرام



| Caritas Timeless Pendant
حب غامر

ذهب أبيض عيار 18 قيراط، حبات الماس 
0.14 قيراط، H/SI، 1.5 غرام، تأتي مع 

سلسلة مطلية بالروديوم

 | Infinite Duo Pendant
جوهر احلب األبدي

 
ذهب أصفر/أبيض عيار 18 قيراط، حبات 

الماس 0.035 قيراط، H/SI، 2.4 غرام، تأتي 
مع سلسلة مطلية بالروديوم

| Helix Pendant
 ملسات تفيض عذوبة 

ذهب أصفر عيار 18 قيراط، مرصعة بحبات 
H/SI، 3.7 غرامًا مع  الماس 0.20 قيراط، 
سلسلة من الذهب األصفر عيار 18 قيراط



Emma Infinite Pendant | حب يعانق الكون

ذهب أصفر عيار 18 قيراط، حبات الماس عيار 0.10 قيراط، 
H/SI، 2.1 غرام، تأتي مع سلسلة مطلية بالذهب األصفر

Emrys Gold Pendant | جمال ال يفنى

ذهب أصفر عيار 18 قيراط، حبات الماس 0.05 قيراط،
H/SI، 3.2 غرام، تأتي مع سلسلة مطلية بالذهب األصفر



 Amanda Forever  Pendant | عشق كل يوم 

0.09 قيراط، H/SI، 2.9 غرام،  الماس  18 قيراط، حبات  ذهب أصفر عيار 
األصفر بالذهب  تأتي مع سلسلة مطلية 

Amore Twin Pendant | قلبان ينبضان عشقًا

ذهب أصفر عيار 18 قيراط، حبات الماس 0.03 قيراط، H/SI، 1.0 غرام، 
تأتي مع سلسلة مطلية بالذهب األصفر



Allah Akbar Heart Pendant | صفاء ونقاء

 3.3 ،H/SI 0.035 قيراط،  الماس  قيراط، حبات   18 عيار  أصفر  ذهب 
األصفر بالذهب  تأتي مع سلسلة مطلية  غرام، 

Aum Pendant | جوهر يفيض عذوبة

ذهب أصفر عيار 18 قيراط، حبات الماس 0.05 قيراط، 
H/SI، 3.0 غرام، تأتي مع سلسلة مطلية بالذهب األصفر



جمموعة 
التقاين

إن قوة الحب واإلخالص تشبه الرونق اآلسر 
للمعادن واألحجار الكريمة التي تعتبر من أقوى 

عناصر الطبيعة.. فهذه المعادن واألحجار الكريمة 
تدوم على مر الدهور لجمالها األّخاذ.

يحتضــن الحــب الحقيقــي والتفانــي أحاســيس تــدوم 
علــى مــرور الســنين وجوهــر صــاف ونقــي، أظهــري 
تفانيــك إلــى األبــد مــع هــذه المجموعــة الراقيــة مــن 

قطــع المجوهــرات التــي تــدوم إلــى األبــد.



منــذ عــام 1924، كــّرس فريــق CIMIER حياتــه مــن أجــل عالمتــه التجاريــة وعمــل بــكل حمــاس وشــغف إلرضاء 
متطلبــات عمالئــه الذيــن يقــّدرون قيمــة ســاعات CIMIER ويقــّدرون عناصرهــا الجماليــة ودقــة عمــل أجزائهــا 

الداخليــة. تجّســد ســاعات CIMIER القيــم األساســية لصناعــة الســاعات السويســرية العريقــة؛ وهــي التطــور واألناقــة 
والجاذبيــة والجــودة العاليــة وتناســب الســعر مــع األداء بشــكل ال مثيــل لــه.





QNETCity Victory Automatic | متيز عن اآلخرين
 

فــوالذ مقــاوم للصــدأ ُمطعــم بأليــاف كربونيــة مشــكلة | حــزام مطاطــي أســود | آليــة حركــة سويســرية – ETA | األبعــاد: 52x  43 ملــم | إصــدار محــدود يضــم 
777 قطعــة | المنتــج الرســمي لفريــق مانشســتر ســيتي 



QNETCity Triumph | حقق أحالمك بأناقة

مؤشــر لعــرض التاريــخ | غطــاء مــن الفــوالذ المقــاوم للصــدأ أو الفــوالذ المقــاوم للصــدأ المطلــي بالذهــب بطريقــة الترســب الفيزيائــي للبخــار )PVD( | حــزام 
مطاطــي أســود | آليــة حركــة سويســرية | القطــر: 44 ملــم | إصــدار محــدود يضــم 2,770 قطعــة أو 1,880 قطعــة | المنتــج الرســمي لفريــق مانشســتر ســيتي





200 مليون عام من الطاقة الطبيعية 
حتتضنها هذه اجملوهرات املتألقة

إن خبراء البلورات الكريستالية يعرفون أن البلورات تساعد في توصيل الطاقة ونقلها إلى 
حاملها، كما أنها تسهم في زيادة وموازنة مستويات الطاقة لدى الناس.

من القمم الشاهقة ألعلى جبال العالم يأتي بلور الهيمااليا الشهير ليحتل المركز األول من  
حيث تمتعه بأعلى وأندر صورة من صور هذه القدرة على توصيل الطاقة. إن أصول بلور 
الهيمااليا العريقة وعملية التنقيب اليدوي عنه التي تميزت بالدقة والعمل الشاق تضمن 

أن تحتفظي به كأيقونة نادرة وتتألقي به في المناسبات واللحظات الثمينة والشاعرية.

وفقًا لخبراء الكريستال فإن بلورات الهيمااليا تزيد الطاقة وتولد ذبذبات مرتفعة ويسعى 
بلور صحي متعدد االستعماالت في عالم  أكثر  باعتباره  البلور القتنائه  العديد من محبي 

المعادن.



املصدر
وعملية االنتقاء

وأثمــن  أنــدر  مــن  الهيمااليــا  كريســتال  يعتبــر 
منطقــة  ألن  األرض  وجــه  علــى  الكريســتال 
ــا كأعلــى جبــل فــي العالــم معروفــة  الهيماالي
فبلــورات  المتفــردة،  الطبيعيــة  بقدراتهــا 
التعريــة  عوامــل  أمــام  مكشــوفة  الهيمااليــا 
يزيــد  ممــا  عــام  مليــون   200 مــن  أكثــر  منــذ 
بســائر  مقارنــة  الطبيعيــة  الطاقــة  مخــزون 

البلــور. أنــواع 

ــور الهيمااليــا  ِبلَّ يتــم اســتخراج كل بلــورة مــن 
ــًا ويتــم اختيارهــا بدقــة وعنايــة مــن قمــم  يدوي
الهيمااليــا فــي نيبــال علــى ارتفــاع 3000 متــر 
فــوق ســطح البحــر، ونظــرًا للصعوبــة الشــديدة 
فــي جمــع هــذا البلــور بشــكل طبيعــي فهــو 
يعــد مــن األنــدر فــي العالــم، وتقــدم أصولــه 
الصافيــة أنقــى كريســتال كوارتز عرفه اإلنســان.

أسرار تقنيات احلفر 
والتشكيل

 Himalayan Crystal CollectionTM إن 
توفــر  التــي  والوحيــدة  األولــى  العالمــة  هــي 
الــذي  الصافــي  والجمــال  الطبيعيــة  الطاقــة 

العريــق. الكوارتــز  بلــورات  تملكــه 

وذروة صناعــة الكريســتال األزلــي الــذي يزيــد 
عمــره عــن الـــ 200 مليــون عــام وعمليــة نحتــه 
ابتــكارات  فــي  تمثلــت  الدقيقــة  وصناعتــه 
الذهــب  التــي تجمــع  المزخرفــة  المجوهــرات 
مــع  قيــراط   18 عيــار  األصفــر  أو  األبيــض 
األلمــاس والفضــة الخالصة عيار 925 المطلية 

الروديــوم. مــن  ميكرونــات  بخمســة 

التــي  الخالبــة  المجوهــرات  قطــع  ُصنعــت 
Himalayan Crystal Col�  تتكــون منهــا

علــى  وكل  تامــة  بدقــة  يدويــًا    lectionTM

حــدة، هــي عمليــة تتطلــب ســاعات مــن العمــل 
المهــرة،  الحلــي  ُصّنــاع  ِقبــل  مــن  البشــري 
ــة ألمــاس بغمــوض فــي منتصــف  فظهــور حب
بلــورة ال تشــوبها شــائبة بــدون إتــالف البلــورة 
أو إحــداث خــدوش علــى ســطحها هــي تقنيــة 
وهــذه  والصعوبــة،  التعقيــد  حرفيــة شــديدة 
التقنيــة لهــا أســرار ال يعرفهــا الكثيــرون وتحيــط 
بهــا حراســة مشــددة حيــث يتــم ترصيع البلــورات 

باألحجــار أو المعــادن الكريمــة بدقــة فائقــة.

لــم يتقــن أحــد هــذه التقنيــة ســوى مبتكــري
Himalayan Crystal CollectionTM  الحصرية.



Tri Angle Pendant  | حافظي على توازن طاقة جسدك 

7.5 غرام 925 مطلية بخمسة ميكرونات من الروديوم | بلورة هيمااليا بقصة العدسة |  بلورة هيمااليا | فضة خالصة عيار 



Heartbeat Pendant | ملسات مفعمة باحلب واحليوية

بلورة هيمااليا | فضة خالصة عيار 925 مطلية بخمسة ميكرونات من الروديوم | ألماس 0.06 قيراط | لون H | صفاء SI | 15.7 غرام



Himalayan Crystal Embrace Love Pendant | ضاعفي طاقتك وزيدي سعادتك
 

بلورة هيمااليا | ذهب أصفر عيار 18 قيراط | حبات الماس عيار 0.09 قيراط | لون H | صفاء SI | 3.8 غرام | سلسلة من الذهب األصفر عيار 18 قيراط





دللي نفسك بتجربة متفردة تفيض أنوثة وجمااًل، وتألقي بإطاللة ال نظير لها تحاكي غموض 
الحياة  رحلة  إلهامًا لك في  ابقي صادقة مع نفسك، واجعلي كل يوم  البحر ورونقه وقوته. 

المدهشة.

عمق  تجسد  إليها،  النظر  تشد  للغاية  مميزة  مجوهرات  قطع   Brook & Blaze توفر 
شخصيتك، تجمع بين التركيبات المتكلفة إلى تلك البسيطة واألنيقة، يوجد رابط يجمع قطع 
هذه المجموعة معًا أال وهو أن التمتع بالنجاح الذي ال يعرف الحدود يتطلب الشغف والعمل 

العالم. العارمة في إحداث فرق في هذا  الشاق بال كلل والرغبة 

الزمان،  فجر  منذ  األرض  يغذيان  اللذان  والماء  النار  هما  رئيسيين  لعنصرين  المجوهرات  ترمز 
الداخليتين. المصنوعة يدويًا شخصيتك وهي صدى لقوتك وحكمتك  القطع  وتعكس هذه 

الالمعة  واألساور  البراقة  األقراط  إلى  قوقعة  شكل  على  المتأللئة  والقالئد  الحلي  من 
المصنوعة من أفخر المعادن، هذه القطع المبهرة التي تجسد جمال الكون، واتساعه وآفاقه 
مواجهة  على  والقدرة  والطموح  القوة  وتمنحك  ترتدينها ستكمل مظهرك  وحين  الممتدة، 

الحياة.

واندفعاتها  وجرأتها  وتعقيداتها  ببساطتها  الحياة  أوجه  واختبري  المذهلة  أحالمك  حققي 
ونقائها. وهدوئها 



LIMITLESS | له ولها

خاتم له   نحاسي | روديوم المع مصقول | العرض: 10 ملليمترات | القطر: 22 ملليمتر
سوار له   نحاسي | روديوم المع مصقول | العرض: 10 ملليمترات | القطر: 66 ملليمتر

خاتم لها   نحاسي | روديوم المع مصقول | العرض: 5 ملليمترات | القطر: 18 ملليمتر
سوار لها   نحاسي | روديوم المع مصقول | العرض: 8 ملليمترات | القطر: 62 ملليمتر



Snow Onyx Pendant | تألقي إشراقًا وجماالً

فضة مع حجر العقيق اليماني الكريستالي األبيض | مطلية بالروديوم | 
العرض: 25 ملليمتر، الطول: 50 ملليمتر، السماكة: 25 ملليمتر | تأتي مع 

سلسلة فضية – 28 بوصة

Midnight Obsidian Pendant | ملعان غامض

ملليمتر،   25 العرض:   | بالروديوم  مطلية   | األسود  األوبسيديان  حجر  مع  فضة 
الطول: 50 ملليمتر، السماكة: 25 ملليمتر | تأتي مع سلسلة فضية – 28 بوصة



 Iris Grotto Set | تألقي من داخلك

أقراط:    نحاسية | جمشت الزركون الرباعي | القطر: x 20 20 ملليمتر
قالدة:   نحاسية | جمشت الزركون الرباعي | القطر: x 33 20 ملليمتر

         تأتي مع سلسلة نحاسية 
سوار:    نحاسي | جمشت الزركون الرباعي | القطر: x 80 70 ملليمتر



| Starlight Pendant
 دعي بريقك يُبهر العامل

 
فضــة مــع الحجــر الرملــي األزرق | مطليــة 
بالروديــوم | العــرض: 30 ملليمتــر | الطــول: 
38 ملليمتــر مــع المشــبك | الســماكة: 7.5 
ملليمتــر | تأتــي مــع سلســلة فضيــة – 28 

بوصــة





Zoe Set | انعمي بأسلوب حياة مبهر 

قالدة زوي | نحاسية مع  الزركون الرباعي األبيض | درجتان: مطلية بالروديوم والروديوم األسود | العرض: 19 ملليمتر | الطول: 19 ملليمتر | 
السماكة: 5.5 ملليمتر | تأتي مع سلسلة نحاسية – 19 بوصة

أقراط زوي | نحاسية مع الزركون الرباعي األبيض | درجتان: مطليان بالروديوم والروديوم األسود | العرض: 17 ملليمتر | الطول: 17 ملليمتر | 
السماكة: 5 ملليمتر

سوار زوي | نحاسي مع الزركون الرباعي األبيض | درجتان: مطلية بالروديوم والروديوم األسود | الطول: 17 ملليمتر | القطر: x 70 60 ملليمتر



Juliette Set | إطاللة تنبض صبًا ورقيًا

صناعــي،  تنزانيــت   | صناعــي  ياقــوت  مــع  نحاســية   | جولييــت  قــالدة 
والروديــوم  بالروديــوم  مطليــة  درجتــان:   | صناعــي  أزرق  أكواماريــن 

األســود | العــرض: 13 ملليمتــر | الطــول: 33 ملليمتــر | الســماكة: 5.8 
ملليمتــر | تأتــي مــع سلســلة نحاســية – 19 بوصــة

صناعــي،  تنزانيــت   | صناعــي  ياقــوت  مــع  نحاســية   | جولييــت  أقــراط 
والروديــوم  بالروديــوم  مطليــة  درجتــان:   | صناعــي  أزرق  أكواماريــن 

األســود | العــرض: 15 ملليمتــر | الطــول: 45 ملليمتــر | الســماكة: 4.2 
ملليمتــر | المشــبك: 10.5 ملليمتــر

ســوار جولييــت | نحاســية مــع أكواماريــن أزرق صناعــي | درجتــان: مطليــة 
بالروديــوم والروديــوم األســود | الطــول: 15 ملليمتــر | 

القطر: x 70 60 ملليمتر



كيف ميكنني شراء منتجات QNET؟

eCard*

QAccount eCard*

QAccount eCard* Q Wallet

أنا أحد ممثلي
 QNET المستقلين

1 QNET قم بتحميل
Mobile App

التسجيل إلى مكتبك 
االفتراضي

يمكنك الدفع بـ

يمكنك الدفع بـ

يمكنك الدفع بـ

اختر )Shop Now( )تسوق 
eStore QNET اآلن( في

اختر )Shop Now( )تسوق اآلن( 
أو )Redeem( )استرداد(

اختر )Shop Now( )تسوق اآلن( 
في موقع QNET على الويب 

وأدخل هوية الُمعرف بك
واختر بلدك

 * يمكنك استبدال المنتجات عن طريق استخدام الـ eVoucher فقط.
* تخضع خيارات الدفع للتوفر في بلدك.

امأل نموذج التسجيل

 QNET متجر
اإللكتروني

Q حساب

Q حساب

 البطاقة 
اإللكترونية

 البطاقة 
اإللكترونية

 البطاقة 
اإللكترونية

بطاقة 
االئتمان

بطاقة 
االئتمان

Q Wallet

بطاقة 
االئتمان

1

1234

2

2

3

3

أنا عميل 
تجزئة

QNET أحب منتجات
وأريد فقط التسوق وليس 

التسجيل كممثل مستقل



AR


