
  
 
 
 

 
                                                                                     

                                                                                               

 مناقصةتستضيف أول التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة  ماسبورصة دبي لل

 الخامالصناعي للماس في العالم 

 

(، للبيع في الترسيب الكيميائي للبخار )بتقنية  ع في المعاملصن  الم   ماسألف قيراط من ال 50 سيتم عرض •

 ماسالبرج 

أخالقيات العمل  ع "مدونةملزمون باالمتثال إلجراءات العناية الواجبة تماشياً مالبائعون والمشترون  •

 الخاصة بالبورصة "والممارسات التجارية الجيدة

 

 2019مايو  8

 

أول ، تجارة السلع والمشاريع مجالفي  العالم على مستوى المنطقة الحرة الرائدةيستضيف مركز دبي للسلع المتعددة، 

بدبي.  ماسالفي برج بمقرها  ماسبورصة دبي للذلك من خالل المصنع في المعامل و الخام  ماسللفي العالم  مناقصة

 الستقطاب وتسهيل وتعزيز التدفقات التجارية الجديدة عبر دبي. في إطار استراتيجية المركز  المناقصةويأتي هذا 

 

ستتاح و  .ومقرها هونغ كونغ ماسويدار من قبل شركة "تونيز أوكشن وورلد"، المتخصصة في تجارة ال المناقصةينظم 

 ، حيث سيتم عرضالجاريمايو  13و 12و 11أيام الترسيب الكيميائي للبخار الخام المصنع بتقنية  ماسإمكانية معاينة ال

 .الحضورقطعة، للبيع أمام  55ضمن الخام  ماسألف قيراط من ال 50حوالي 

 

هي ملزمة و االتحاد" لقوانين ولوائح ماس، تخضع "بورصة دبي للماسوباعتبارها أحد أعضاء االتحاد العالمي لبورصات ال

هي بالضرورة  ماسالتي تعقد من خالل بورصة دبي للالمناقصات جميع بالتالي، فإن و. لتشريعاته الصارمةباالمتثال التام 

 النزاهة.الشفافية ووتجري وفقاً ألعلى معايير خاضعة للرقابة 

 

مركز دبي للسلع  ريس"م، الرئيس التنفيذي األول لمركز دبي للسلع المتعددة: وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سلي  

تشجيع المزيد من في بذلك لنسهم  ه،التابعة لالشاملة  ماسمنصة تداول العلى  مناقصةال االمتعددة استضافة هذ

مناقصات حيث استضفنا  2019في العام الذي نشهده القوي بمستوى النشاط سعداء ونحن  .عبر دبيالتدفقات التجارية 

كبر من أي وقت مضى، و ، تماماً ةوالشفاف ةالمفتوح تداوالجارة والتبتسهيل التهو ما يعكس التزامنا المستمر بمعدل أ



  
 
 
 

 
                                                                                     

                                                                                               

ضمان نزاهة عملية الكبيرة لاألهمية بالنظر إلى و .األلماس الطبيعيحركة تجارة  نمو وازدهار كحرصنا الدائم على دعم

البائع  أن يثبتتابعة لها، ال تداولالفي قاعة ع في المعامل صن  الم   ماسلامناقصات إلجراء  ماستشترط بورصة دبي للالبيع، 

 ".بين الماس الصناعي والطبيعي فريقوالتوالتحقق  اإلفصاحالتزامهما بمتطلبات والمشتري 

 

"نحن فخورون باستضافتنا في دبي أول "تونيز أوكشن وورلد":  ، الرئيس التنفيذي لشركةمن جانبه، قال روشاب ميهتا

 ،الطبيعي ماسمختلفة عما يوفره الالذي يوفر قيمة وع في المعامل صن  الم  الخام  ماسمن نوعه في العالم لل مناقصة

نجاح ويمثل . بيعهيزيد من شفافية وشرعية عملية عبر منصة مفتوحة وخاضعة للقوانين والرقابة  هذا الماس تداولو 

وجاذبيته المتزايدة في في المعامل ع صن  الم   ماسإنجازاً مهماً ودليالً على األهمية المتنامية للبالنسبة لنا  مناقصةالهذا 

 السوق". 

 

كافة يجب أن يتبع ، بأخالقيات العمل والممارسات التجارية الجيدةومدونتها الخاصة  ماسووفقاً لبورصة دبي لل

يباع ويخزن بشكل  الصناعي ماسأن التنطوي على إثبات للعناية الواجبة صارمة عملية المناقصات ن في يالمشارك

فيما يتعلق بمنتجات  "فريقتال"اإلفصاح والمناقصات وتتطلب البورصة من المشاركين في  الطبيعي. ماسالعن منفصل 

 . بشكل منفصل تماماً المصنع في المعامل  ماسالتي يتم التعامل معها، بحيث يتم تداول ال ماسال

 

إصددددددددددددار الشددددددددددهادات في جميع أنحاء العالم التوثيق ووبإمكان المعدات واألدوات العلمية المتوافرة عادًة في مختبرات 

الطبيعي. وبناًء على دراسدددة أجرتها مةسدددسدددة "باين"، فإن  ماسعن قطع التفريقه و الصدددناعي  ماسالتعرف على قطع ال

بنسددددددبة يشددددددهد تنامياً معدل إنتاجه إال أن ، ماسبالمئة من إجمالي سددددددوق مجوهرات ال 2يشددددددكل نحو الصددددددناعي  ماسال

 بالمئة.  20-15تتراوح بين 

 

 حول مركز دبي للسلع المتعددة

 

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

الرائد لتجارة ومشاريع السلع. وسواء من خالل تطوير أحياء نابضة بالحياة تشمل عقارات ذات خصائص 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 المتعددة وجد من أجل التجارة، 

  www.dmcc.ae ويفخر بأنه يعمل على ترسيخ مكانة دبي وتنميتها كمكان للتجارة العالمية اآلن وفي المستقبل البعيد

http://www.dmcc.ae/

