
 

 شركة "فیورا جیمز" الكبیرة واالستثنائیة تعرض للمزاد أحجار زمرد طبیعي مذھلة من منطقة "كوسكیز" الكولومبیة 

'') أن تعلن فیورایسر شركة "فیورا جیمز" ('' -- PRNewswire// 2022أذار/مارس  29دبي والشارقة، اإلمارات العربیة المتحدة، 
في الشارقة، اإلمارات   2022نیسان/أبریل  10إلى  3الكولومبي غیر المعالج، والذي سیعقد في الفترة من عن مزادھا الثاني للزمرد 

 وستقدم فیورا في ھذا المزاد مجموعة مختارة نادرة من الزمرد الطبیعي غیر المعالج ذي اللون المكثف والوضوح التام.  العربیة المتحدة.

https://www.multivu.com/players/uk/9031151- المتعددة، یُرجى النقر على: لالطالع على البیان الصحفي في الوسائط
lombia/co-coscuez-from-emeralds-natural-stunning-auction-gems-fura 

 

 نقاط أساسیة

 قیراط من الزمرد غیر المعالج من مجموعة من الصفات المعروضة.  210000أكثر من  •
قیراًطا، من بینھا نوعان من خامات الزمرد   20التي یزن كل منھا أكثر من  مجموعة رائعة من خامات الزمرد عالیة الجودة •

 قیراًطا لكل منھما.  83.8قیراًطا و  81.2الرائعة واالستثنائیة بوزن 
تقدیم نظام تصنیف للزمرد ھو األول من نوعھ لمساعدة المشترین في الحصول على مخططات ورزم ُمعایرة وحتى قطع مفردة   •

 بنفس اللون والوضوح.
 عمیالً من كولومبیا والھند ونیویورك وإسرائیل وبانكوك سیشاركون في المزاد  50أكثر من  •
رد الكولومبي، تضمن فیورا إمكانیة التتبع الكامل والشفافیة لمجموعة مزاداتھا الكاملة من  في أول مرة على اإلطالق للزم  •

 الزمرد غیر المعالج، عبر نظام بلوكتشین للتثبت من مختبر غوبیلین جیم
 للحصول على روائع طبیعیة عالیة الجودة، یشھد اختبار أصول الزمرد من مختبر غوبیلین على منجم المنشأ  •
 ج ھذه األنواع من الزمرد غیر المعالج دون استثناء، بشكل أخالقي ومستدام.یتم استخرا •

  وعلق دیف شیتي، المؤسس والرئیس التنفیذي لشركة فیورا:

نعتقد  عاًما، بدأنا بالفعل في بناء منجم تحت األرض واسع النطاق. 30مع الموافقة على الترخیص البیئي وتمدید صك تملك التعدین لمدة “
، ستصبح فیورا أكبر مورد للزمرد الكولومبي غیر المعالج على مستوى العالم، وبالتالي نوفر العرض التجاري  2023بحلول العام أنھ 

 للزمرد الكولومبي الخام." 

د قیراًطا من الزمرد الخام لكل منھما، تؤك 83.8قیراًطا و  81.2المجموعة األفضل جودة التي سیتم عرضھا من الزمرد بما في ذلك 
نحن فخورون أیًضا بإضافة نظام بلوكشین الختبار أصول الزمرد وإثبات المصدر  إیماننا بأن كوسكیز تنتج أجود أنواع الزمرد في العالم.

 الختبارات التثبت من األصل لتوفیر الشفافیة الكاملة وإمكانیة تتبع أحجار الزمرد القادمة من منجم كوسكیز.  الخاص بـمختبر غوبلین

را عن امتنانھا لسكان كوسكیز وحكومة كولومبیا لدعمھم، كما نشكر فریق فیورا على عملھم الدؤوب والتزامھم الدائم بجعل فیورا  تعرب فیو
 شركة تعدین عالمیة حقًا ". 

  للحصول على مزید من المعلومات، یُرجى التواصل مع:

 rupak.sen@furagems.com روباك سین، مدیر التسویق، 

 rohit@fountainmediaandcommunicationsgroup.com  917028918380+ روھیت جین، مكتب العالقات العامة، 

 حول فیورا 

. یقع مقرھا الرئیسي في اإلمارات العربیة  2017ھي شركة تعدین لألحجار الكریمة تأسست في العام  www.furagems.com فیورا،
 ابعة لھا في كولومبیا وموزمبیق وأسترالیا، وتنتج الزمرد والیاقوت والیاقوت األزرق على التوالي.المتحدة وتمتلك ثالث شركات تعدین ت
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