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كة مع "إتش آر دي أنتويرب" أبرمت ، المؤسسة الرائدة أوروبياً في مجال فحص وتوثيق األلماس، اتفاقية شرا

"ستار جيمس"، الشركة الرائدة في تجارة تجزئة مجوهرات األلماس ومقرها دبي، لتوثيق كامل مخزون المجوهرات 

. ومن لدى الشركة وذلك من خالل تأسيس مختبر لتصنيف مجوهرات األلماس في مركز دبي للسلع المتعددة

كة أن تضمن للمستهلكين أعلى مستويات الشفافية واألصالة عند شراء أي من منتجات "ستار  شأن هذه الشرا

 جيمس". 

 

وفي إطار هذا التعاون، ستعمل "إتش آر دي أنتويرب" على افتتاح أولى مختبراتها لتصنيف مجوهرات األلماس في 

لتجاري التركي" في "برج الماس" ضمن المنطقة الحرة منطقة الشرق األوسط حيث سيقع مقره داخل "المركز ا

كثر التقنيات تطوراً في عملياتها  ُف مختبرات "إتش آر دي أنتويرب" أ التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة. وتوظِّ

وتعتمد على الخبرات الطويلة لقسم األبحاث الداخلي التابع لها لتوثيق األلماس. وتتطلع الشركة من خالل هذه 

كبر أسواق األلماس ذات آفاق النمو الواعدة.الخ  طوة إلى توسيع نطاق حضورها في المنطقة باعتبارها إحدى أ

 

: "تعد الثقة شاليش جافيري، رئيس مجلس إدارة "مجموعة ستار جيمس"وفي هذه المناسبة، قال 

ئة األلماس، فإننا نحرص والمصداقية ركيزة أساسية في صناعة األلماس. وباعتبارنا شركة متخصصة في تجارة تجز 

باستمرار على أن يكون عمالؤنا واثقين من منتجاتنا. ومن خالل التحقق من المخزون الكامل للمجموعة من قبل 

، فإننا نسعى ألن نمنح عمالءنا راحة البال لكي يكونوا ‘إتش آر دي أنتويرب’مؤسسة مرموقة في هذا المجال مثل 

 نا". مطمئنين من موثوقية وجودة مجوهرات

 



: "يسرنا تأسيس أولى مايكل جانسينز، الرئيس التنفيذي لشركة "إتش آر دي أنتويرب"من جانبه، قال 

الطمأنينة والثقة ‘ ستار جيمس’مختبراتنا لتصنيف مجوهرات األلماس في منطقة الشرق األوسط بما يمنح عمالء 

الخطوة قيمنا الراسخة المتمثلة في توفير عندما يقومون بشراء أي من منتجات المجموعة، لنكرس من خالل هذه 

كتنا وإرساء معايير  الشفافية وضمان األصالة وتحقيق الموثوقية والتي تمثل أساس عملنا. ونتطلع إلى بدء شرا

 جديدة في هذه الصناعة المهمة".

 

كز العالمية الرائدة في مجال تجارة األلماس كة وجدير بالذكر أن أنتويرب ودبي تعتبران من المرا ، وستساهم الشرا

الجديدة في تعزيز عالقات التعاون بين الطرفين، فضالً عن كونها ستنعكس إيجاباً على الصناعة ككل، مما يعزز 

 ثقة المستهلكين.

 

إتش آر ’: "يسعدنا الترحيب بشركة أحمد بن سلّيم، الرئيس التنفيذي األول لمركز دبي للسلع المتعددةوقال 

كة المهمة والتي نعتقد بأنها في دبي ومر‘ دي أنتويرب كز دبي للسلع المتعددة. إننا ندعم بالكامل هذه الشرا

ستحقق نتائج إيجابية على مستوى القطاع بأكمله. ونلتزم في مركز دبي للسلع المتعددة التزاماً راسخاً بأعلى 

كة التي تأتي   لترسخ هذه القيم ".معايير الجودة والموثوقية والشفافية، ومن هنا تنبع أهمية هذه الشرا

 

 

 

 

 

 حول مركز دبي للسلع المتعددة

مركز دبي للسلع المتعددة الذي يتخذ من دبي مقراً رئيسياً له هو المنطقة الحرة األكثر ترابطاً في العالم، وهو 

تطوير أحياء نابضة بالحياة تشمل عقارات ذات خصائص المركز الرائد لتجارة ومشاريع السلع. وسواء من خالل 

عالمية مثل أبراج بحيرات جميرا ومنطقة أبتاون دبي المنتظرة، أو تقديم خدمات أعمال عالية األداء، يوفر مركز 

دبي للسلع المتعددة كل ما يحتاجه مجتمعه المفعم بالحيوية للمعيشة والعمل واالزدهار. مركز دبي للسلع 

وجد من أجل التجارة، ويفخر بأنه يعمل على ترسيخ مكانة دبي وتنميتها كمكان للتجارة العالمية اآلن المتعددة 

  www.dmcc.ae وفي المستقبل البعيد.

 

 نُبذة عن "ستار جيمس"

تعتبر مجموعة "ستار جيمس" شركة عالمية متخصصة في مجال تجارة وتوريد أجود أنواع األلماس للعمالء في 

كثر من  عاماً في صناعة األلماس، وتحظى اليوم  35جميع أنحاء العالم. وتتمتع الشركة بخبرة طويلة تمتد إلى أ

االت تصنيع وتجارة جملة وتجزئة ومناقصات قطع األلماس والمجوهرات الماسية. ومن خالل بمكانة بارزة في مج

http://www.dmcc.ae/


مكاتبها في أنتويرب ودبي وهونغ كونغ وجوهانسبرغ ومومباي، تعد "ستار جيمس" اليوم محطة متكاملة لكل ما 

 يتعلق باأللماس.

 www.stargemsgroup.com 

 

 نُبذة عن "إتش آر دي أنتويرب"

تعتبر "إتش آر دي أنتويرب" شركة رائدة أوروبياً في مجال فحص وتوثيق األلماس. وتمثل تقارير تصنيف الجودة 

جودة واألصالة األوروبية، كما توفر للمستهلكين الثقة وراحة والموثوقية التي تصدر عن الشركة عالمة مميزة لل

ُف مختبرات "إتش آر دي أنتويرب" في كل من أنتويرب )المقر  البال عند شراء قطع أو مجوهرات األلماس. وتوظِّ

كثر التقنيات تطوراً في عملياتها وتعتمد على الخبرات الطويلة لقسم األبحاث  الرئيسي( ومومباي وإسطنبول أ

الداخلي التابع لها للتأكد من نقاوة األلماس وموثوقيته. كمل تعمل الشركة على تطوير وتسويق معدات الفحص 

والُمعاينة والتصنيع للعاملين في قطاع صناعة وتجارة األلماس في جميع أنحاء العالم. وبالمثل، تقوم الشركة 

على تصميم برامج تدريبية حسب الطلب،  بتنظيم دورات تدريبية دولية في مختلف تخصصات القطاع، وتعمل

كما توفر خدمات التدريب الفردي. وإلى جانب مختبرات األلماس التابعة لها، يوجد لدى "إتش آر دي أنتويرب" 

مكاتب تمثيلية في كل من إسبانيا وإيطاليا ودبي وهونغ كونغ وشنغهاي وسورات. لمزيد من المعلومات حول 

 www.hrdantwerp.comلتوثيق والمعدات والتعليم، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني خدماتنا الخاصة بالتصنيف وا

http://www.stargemsgroup.com/
http://www.hrdantwerp.com/

