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عن الشركة
Company Profile



تعتبر شركة »واصل« امتداد لشركات  <
البشري، التي تأسست يف دولة قطر، والتي 

كانت متارس نشاطها يف مجال االعمال 
التجارية ومنها: املقاوالت، وتوريد مواد البناء، 

وصناعة االملنيوم، ألكثر من:

ً
YEARSعاما

 > Wasel Co. is an extension of Al Beshri 
Co. established in Qatar, Practicing its 
activity in the business field including: 
contracting, supplying building materials 
and Aluminum Industry for more than:  75



وتندرج حاليا حتت شركة واصل للصناعة كل من:

The following are affiliated to Wasel Industry Co.:

مصنع الكرافانات
واصل

للحلول اإلعالنية المستدامة والصديقة للبيئة 

Caravans Factory
 WASEL, for Sustainable &

 Environment-Friendly Advertising
Solutions



مصنع الكرافانات

Caravans Factory



مت انشاء مصنع البشري املتخصص يف  <
تصنيع الكرافانات عام:

 > Al Beshri  Factory specialized in 
manufacturing caravans has been 
established in:

وهي صناعة 
قطرية 100 %

It is %100 Qatari 
made

1994



مصنع الكرافانات

Caravans Factory

يعتبر املصنع الوحيد يف دول اخلليج  <
العربي الذي يطبق معايير السالمة العاملية، 
ومعتمدة من قبل وزارة الداخلية )إدارة املرور 

والدوريات( بدولة قطر لتصنيع املقطورات 
والكرفانات.

 >  It is considered as the only Qatari 
factory for manufacturing trailers and 
caravans, which applies global safety 
standards and approved by the Ministry 
of Interior (Traffic Dept.).



Caravans Factoryمصنع الكرافانات

ORYX I, 
CABIN SIZE 2.5x4m

ORYX II, 
CABIN SIZE 2.5x5.5m

ORYX llI, 
CABIN SIZE 2.5x6.5m



يف غضون 15 سنة وهي فترة خبرة  <
شركة واصل للكرفانات يف هذا املجال من 
األعمال، حصلنا على ثقة العمالء يف كل 

من القطاعني اخلاص واحلكومي بسبب 
أسعارنا التنافسية واجتهادنا املخلص 

وخبرتنا االحترافية ومبساعدة عمالنا 
األكفاء املهرة وهو ما اجتزنا به بالفعل 
معايير مختلف االستشاريني ومديري 

املشاريع يف مختلف شركات اإلنشاءات. 
وقد قمنا بالفعل بالتصدير ألماكن أخرى 
يف الشرق األوسط مثل السعودية والكويت 

واإلمارات العربية املتحدة وغيرها.

 > WASEL CARAVANS Within 15 years’ 
experience in this field of expertise, 
we had been trusted already both 
private and government clients due 
to our competitive price offered with 
a care diligence and professional 
exercise and with the help of our 
competent and skilled workers, that 
certainly passed the standards of 
different consultants and project 
managers of various construction 
firms. And we already export to other 
places in Middle East, such as Saudi 
Arabia, Kuwait, UAE, etc.

Caravans Factoryمصنع الكرافانات



تعد كرفانات واصل هي األخف واأليسر  <
واألكثر عصرية يف قطر. وميكن أن تتجاوز 

سرعة املقطورة 120 كم / ساعة.

ونحن نركز على حتقيق هدف السالمة  <
والراحة ثم تقدمي التصميم اخلاص مع 

أربعة أنظمة: نظام إشارة املرور ونظام كهرباء 
املعيشة ونظام مياه املعيشة ونظام قسم 
املعيشة. ومع األخذ يف االعتبار ظروف 

الطقس ودرجة احلرارة والسمات الثقافية 
يف منطقة الشرق األوسط، قمنا بتصميم 

الكرفان األنسب للسوق احمللي ونقوم كذلك 
بتوريد منتجات حسب الطلب ووفقا جلميع 

أنواع الطلبات.

 > WASEL CARAVANS is THE MOST 
LIGHT, EASY & FASHIONABLE caravan 
made in Qatar. The towing speed 
can be more than 120km/hr. We 
concentrate on safety and comfortable 
purpose and then supply special 
design with four systems: traffic signal 
system, living electricity system, 
living water system and living section 
system. Considered the weather, 
temperature, and culture features of 
mid-east area, we make our caravan 
design most suitable for local market 
and also we supply customized 
productions as all kinds of orders.

Caravans Factoryمصنع الكرافانات



واصل للحلول اإلعالنية

Wasel Ads Solutions



Wasel Ads Solutionsواصل للحلول اإلعالنية

هو مشروع قطري رائد.  .1
حاصل على براءة اختراع وطنية، وأقليمية،   .2

ودولية.
يقدم منظومة حلول إعالنية، مبتكرة ومستدامة،   .3

وصديقة للبيئة تعمل بالطاقة الشمسية.
تعتمد على خامات يعاد تدويرها بنسبة ٪100.  .4

مت تطويره وتصنيعه بدولة قطر.  .5

1. It is a pioneering Qatari project 
2. Having national, regional and international 
patent
3. Provides innovative, sustainable & 
environment-friendly advertising solutions which 
is solar-powered 
4. Depends upon materials recycles by %100.
5. It has been developed and manufactured in 
Qatar.



واصل للحلول اإلعالنية

مجموعة فريدة مبتكرة 

مستدامة و صديقة للبيئة
 Sustainable and

Environment-friendly

Unique & Innovative range

Wasel Ads Solutions

مت اضافة قطاع جديد لشركة »واصل«، 
وهو قطاع املنتجات اإلعالنية والتسويقية 

وهي:

وكانت باكورة انتاجها منصات »واصل 
املتنقلة« يف عام:

وكانت باكورة انتاجها منصات »واصل 
املتنقلة« يف عام:

Another sector has been added 
to Wasel which is Advertisement & 

Marketing tools:

And Its earliest production was 
“Movable Wasel” Platforms in2012



Wasel Ads Solutionsواصل للحلول اإلعالنية

يعتمد على استخدام  التقنيات   .1
احلديثة القائمة على مفاهيم االستدامة 

والتناغم مع البيئة احمليطة.
تعتبر بادرة رائدة يف القطاع اخلاص   .2

تسعى لتحقيق رؤية دولة قطر 2030 
يف ركائزه االقتصادية والبيئة، بشكل 

يضمن االنسجام والتناسق بني التنمية 
االقتصادية واالجتماعية وحماية 

البيئة.

 1. Depends on using the new 
technics based upon the concepts of 
sustainability and harmony with the 
surrounding environment.
 2. It is considered a pioneering 
initiative in the private sector seeking to 
achieve the vision of Qatar 2030 in the 
pillars of the economy and environment 
in a way that ensures harmony and 
consistency between the economic and 
social development and the environment 
protection



Wasel Ads Solutionsواصل للحلول اإلعالنية

ويدير املشروع االعالمي القطري 
محمد البشري املتخصص يف املجال 
اإلعالمي الكثر من 16 سنة، ويقوم 
البشري بصفته الرئيس التنفيذي 

للشركة، بعملية االشراف املباشر 
على جميع مراحل انتاج هذا االبتكار 

القطري، والتأكد من جميع مراحل 
تصنيعه باجلودة املطلوبة، و وفق 
احدث االساليب الصناعية والتي 

تتمتع بتطبيق كافة معايير السالمة 
العاملية.

The project is administrated by 
the Qatari Anchor & Media Man 
Mohamed Al Beshri who is in the 
field of advertisement for 16 years. 
Al Beshri in his capacity as the CEO of 
the company undertakes the direct 
supervision in all phases of production 
of this Qatari innovation and making 
sure that all phases of manufacturing 
are of the required quality as per the 
latest industrial methods applying all 
international safety standards.



ماهي
منتجاتنا؟

WHATARE 
OUR 

PRODUCTS?



منصات واصل المتنقلة
Movable “Wasel” Billboards



Advertising “Wasel” Containers
حاويات واصل اإلعالنية



Wasel Mail Boxes
صناديق واصل البريدية



Wasel” Unipoles & Roads Billboards”
منصات »واصل« للمباني وتقاطعات الشوارع



لماذا
منتجاتنا
متميزة؟

Why its 
distinguishing 

Products?



مشروع قطري رائد.

صديقة للبيئة تعتمد 
على خامات يعاد تدويرها 

.%100

حاصل على براءة اختراع 
وطنية، وأقليمية، 

ودولية.

مزودة بمصابيح تعمل بشكل 
آلي مع حلول الليل وتنطفئ 
 مع بزوغ ضوء النهار.

ً
آليا أيضا

يخدم المجتمع من 
خالل الحمالت التوعوية 

والتثقيفية والخيرية 
الموجهة لجميع شرائح 

المجتمع.

تعمل بالطاقة 
الشمسية.
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واصل
للحلول اإلعالنية

المستدامة 
والصديقة للبيئة 



سهلة النقل 
بسيطة التركيب.

صديقة للبيئة تعتمد 
على خامات يعاد تدويرها 

.%100

تعطي طابعا جماليا 
للخطوط السريعة، فيما 

تكسر الملل والروتين 
للخطوط السريعة 

الخارجية

ال تحتاج إلى حفر أو 
قواعد أو تمديدات 

أرضية.

حاصلة على دعم ورعاية 
البلدية من خالل الراعية للعديد 

من الحمالت التوعوية في 
الدولة

ال يتجاوز فكها تركيبها 
دقيقتين ما يجعلها 

تتالءم مع أية مشاريع 
قد تقام على حافة 

الطريق.

موصى بها من إدارة 
المرور.

تكلفة اإلعالن مع واصل 
أقل ب 30% من باقي 

الشركات
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واصل
للحلول اإلعالنية

المستدامة 
والصديقة للبيئة 



Environmentally 
friendly materials 
based on recycled 
%100.

Holds a national patent, 
regional and international.

Fitted with lamps operate 
automatically with 
nightfall also turns off 
automatically with the 
dawning light of day

Serve society through awareness 
and educational and charitable 
directed to all segments of 
society campaigns.

Jaw installed no more 
than two minutes making 
it compatible with any 
projects may take place 
on the edge of the road.

Qatari Pioneering project 41
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2 WASEL for 
Sustainable

& Environment-
Friendly  

Advertising 
Solutions



Recommended by 
traffic department.

Easy to transport Simple 
installation.

Supported by the 
municipality through 
the sponsoring of many 
awareness campaigns in 
the state.

Do not need to be drilled or 
ground rules or extenders.

The cost of advertising with 
a continued %30 less than 
competitors.

Character gives 
aesthetically fast lines, 
while breaking the 
boredom and routine 
foreign fast food lines

Solar-powered. 117
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8 WASEL for 
Sustainable

& Environment-
Friendly  

Advertising 
Solutions



المواصفات
SpecificationSize المساحة

400cmX200cm

Resolution الجودة
110dpi-125

Scale مقاس التصميم
is best 1:1



بث رسائل توعوية 
لجميع شرائح المجتمع 
ومستخدمي الصريق.

قراءة الرسائل اإلعالنية 
و الصور المعّبرة يرسخ 

في األذهان.

إثارة االنتباه وكسر 
الملل اثناء القيادة 

لفترات طويلة.

تشكل اإلعالنات التوعوية 
جسر للتواصل والثقة 

بين الجهات والشركات 
المتعهده بنشرها وبين 

مستخدمي الطريق.

هي أقوى وسيلة 
إعالنية مؤثرة وفعالة 

توصل بها رسالتك إلى 
الجمهور.

منتشرة على شبكة 
الطرق السريعة التي 
تربط المدن بالعاصمة 

والمدن ببعضها 
البعض.
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قوتها



نقاط 
االنتشار

Locations



طرق التواصل

+)974( 5555 6088  Mobile موبايل
+)974( 4460 3010  Tele هاتف
+)974( 4460 3020  Fax فاكس

info@wasel.qa Email بريد إلكتروني
wasel.qa Web الموقع اإللكتروني

ص.ب P.O Box 6635 الدوحة، قطر
Wasel_qa


