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صاحب السمو األمير الوالد

الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
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معالي الشيخ

خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية
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كلمة ترحيبية

مرحبًا بكم في معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 2022، المعرض األعرق واألكثر ترقبًا ضمن الرزنامة السنوية 
لفعاليات األعمال في قطر، والذي يُقام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.

أيام مجموعات كالسيكية وعصرية فاخرة تقدمها عالمات تجارية  الذي يستمر على مدى ستة  المعرض  يضم 
مرموقة ومصممون عالميون.

وعلى مدى ما يقرب من عقدين، نجح معرض الدوحة للمجوهرات والساعات في استقطاب أبرز العالمات التجارية 
الوحيد من  المعرض  باعتباره  المجوهرات والساعات، معززاً مكانته  الخبراء في صناعة  الفاخرة وأفضل  العالمية 
نوعه في المنطقة الذي يربط العالمات التجارية مباشرة بعمالئها. وفي نسخته الـ 18 هذا العام، يسعدنا أن نقدم 

معرض الدوحة للمجوهرات والساعات كمنصة زاخرة بمئات العالمات التجارية من جميع أنحاء العالم.

يخصص  سوف  األعمال،  ريادة  ودعم  الشابة  المواهب  لرعاية  للسياحة  قطر  تبذلها  التي  الجهود  إطار  وفي 
فريدة  فرصة  لهم  يتيح  بما  القطريين،  األعمال  ورواد  للمصممين  جناحًا  والساعات  للمجوهرات  الدوحة  معرض 

لعرض مجموعاتهم جنبًا إلى جنب مع أشهر العالمات التجارية في عالم المجوهرات والساعات.

ويسعدنا أيضًا أن نرى عودة الجناحين الهندي والتركي، اللذين يضمان أكثر من 20 عالمة تجارية تعكس التراث 
الغني والحرفية الكبيرة في هذين البلدين النابضين بالحياة. 

وبالنيابة عن قطر للسياحة، أود أن أشكر كل من دعم معرض الدوحة للمجوهرات والساعات وأتمنى للعارضين 
مشاركة مثمرة وللزوار تجربة ممتعة. 

 
أكبر الباكر 

رئيس قطر للسياحة
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المحتويات

7المقدمة / كلمة ترحيبية
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 ٥٨ - ٥٩

٢01 ،6٢

معلومات للزوار

الشركات العارضة )حسب ترتيب األحرف اإلنجليزية(

المجموعات العارضة )حسب ترتيب األحرف اإلنجليزية(

الشركات العارضة )حسب الدول بترتيب األحرف اإلنجليزية(

خارطة المعرض

دليل الشركات العارضة
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معلومات للزائرين

المكان
)DECC( »مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات«

التاريخ
09 - 1٤ مايو، 2022

أوقات فتح المعرض أبوابه أمام الزّوار:
االثنين - 09 مايو:                من 12 ظهراً حتى 10 مساء
الثالثاء - 10 مايو:                من 12 ظهراً حتى 10 مساء
األربعاء - 11 مايو:               من 12 ظهراً حتى 10 مساء
الخميس - 12 مايو:            من 12 ظهراً حتى 10 مساء
الجمعة - 13 مايو:            من ٤ مساء حتى 10 مساء
السبت - 1٤ مايو:        من 12 ظهراً حتى 10 مساء

التسجيل في المعرض:
عند  أو   www.djwe.qa اإللكتروني  الموقع  عبر  التسجيل  المعرض،  إلى  للدخول  الزّوار  جميع  على 
الوصول إلى بوابات المعرض. عقب التسجيل، يجب إظهار رمز االستجابة السريعة QR code الخاص بكل 
زائر، والذي يظهر بعد إتمام عملية التسجيل؛ في حال ُطلب ذلك ألغراض أمنية. وال يحتاج الزّوار للدخول 

إلى المعرض إلى التسجيل في كل مرة؛ حيث يظل التسجيل ألول مرة ساريًا طوال أيام المعرض.

تجارب مميزة طوال أيام المعرض:
خبراء  يضم  ثري  ببرنامج  تتميز   :DJWE Lounge والساعات«  للمجوهرات  الدوحة  »معرض  ردهة   -
المجوهرات والساعات، الذين يعقدون ورشات عمل ومناقشات، إضافة إلى جلسات يومية حول صناعة 

المجوهرات والساعات، تُدار بطريقة تثقيفية وتفاعلية، ما يوسع معارف الزّوار ومداركهم.

مختلف  بتذوق  أنفسهم  تدليل  للزّوار  يمكن  الظهيرة:  بعد  شاي  وجلسات  الفاخرة  المقاهي   -
المأكوالت أثناء تواصلهم االجتماعي، ضمن بيئة مريحة فاخرة.

- اختبار القيادة تقدمة الشركة الراعية لسيارات المعرض: استمتع كزائر بتجربة قيادة أرقى السيارات، 
وفقًا لقواعد وأنظمة الشركة الراعية لسيارات المعرض.

ما الذي يدفع الشخص إىل العظمة؟ ملواجهة 
املجهول، واملغامرة يف كل ما هو غري معروف، 
وتحّدي كل يشء؟ هذه هي 
الروح التي صنعت تيودور. 
هذه هي الروح التي تجّسدها 
كل ساعة من تيودور. قد يولد 
البعض ليكونوا أتباًعا وآخرون 
ليتجرأوا.

FIFTY ONE EAST, DOHA EXHIBITION AND CONVENTION CENTER - PAVILION C3

C3 فيفتي ون إيست، مركز الدوحة للمعارض واملؤمترات - الجناح

بالك باي برو

 MT5652 عيار من صنع تيودور

مع احتياطي طاقة
“مقاوم لعطلة نهاية األسبوع”

يناهز ٧٠ ساعة، وزنربك توازن
من السليكون، وحاصل

عىل شهادة كوسك

ضامن ملدة خمس سنوات

قابل للتحويل، دون الحاجة

إىل التسجيل أو القيام
بفحوصات الصيانة الدورية

علبة بحجم ٣٩ مليمرت

316L من الفوالذ املقاوم للصدأ

عقارب ندف الثلج

إحدى سامت ساعات
الغواصني من تيودور

منذ العام ١٩٦٩





انعكاسات
األحالم

BOUCHERON ROLEX CHANEL
With a collection of our select 
fine jewellery & watch brands 

Visit our pavilion at the 
Doha Jewellery & Watches Exhibition 
Doha Exhibition & Convention Center 

- Pavilion C3 

May 9-13, 2022

بوشرون رولكس شانيلبوشرون رولكس شانيل
معمع تشكيلة مختارة من أفخر  تشكيلة مختارة من أفخر 
ماركات المجوهرات والساعاتماركات المجوهرات والساعات

تفضلواتفضلوا بزيارة جناحنا لدى معرض الدوحة  بزيارة جناحنا لدى معرض الدوحة 
للمجوهرات والساعات للمجوهرات والساعات 

  C3 مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات - جناح مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات - جناح

٩٩--١٣١٣ مايو  مايو ٢٠٢٢٢٠٢٢

+974 4436 1111
www.51east.com







BIG BANG INTEGRAL

Grey ceramic case with integrated bracelet.  
In-house UNICO chronograph movement.

T H E  A R T  O F  F U S I O N
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Suhaim Bin Hamad Street        Villagio Mall        The Pearl         City Center        Doha Festival City

444 7 8888    www.almajedgroup.me    almajedjw
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 „ONCE I DREAMED TO BECOME 

THE FASTEST DRIVER.

TODAY, I AM A DRIVER OF CHANGE.

I AM A BIG PILOT.“

LEWIS HAMILTON, 7 TIME FORMULA 1TM WORLD CHAMPION

THE BIG PILOT.

B IG P ILOT’S WATCH 43

Bold, iconic and genuine: The Big Pilot’s Watch is the timepiece  

of choice for individuals driven by passion, purpose and a desire to create.  

For the first time, IWC’s most essential aviator’s watch is available  

in a 43-millimetre case, combining the purity of the original cockpit instrument 

design with superior  ergonomics and pronounced versatility.
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BRANDS A TO Z

A
A. LANGE & SÖHNE

ADAMAS MILANO
ADLER 

ADOLFO COURRIER
AERO WATCH

AG JEWELS
AKILLIS 

AL DARWISH JEWELLERY 
AL GHLA JEWELLERY
AL JABER WATCHES

AL JAMAL JEWELLERY 
AL MAJED JEWELLERY

AL MALAKIA JEWELLERY 
AL MUFTAH JEWELLERY

AL TAWASH
AL ZAIN JEWELLERY 

ALANKRTI
ALFARDAN JEWELLERY 

ALI BIN ALI LUXURY
ALIEL ITALY (KHALIL SAYEGH)

ALMAS AL ANIQA
ALURA DIAMONDS

AMAYRA
AMIRI GEMS 

AMOR DIAMOND
AMRAPALI JEWELS

AMWAJ
ANANYA

ANONIMO
ANTOINE HAKIM

ANTONELLIS BY ANTWERP
ARAYA FINE JEWELLERY 

ARCHANA AGGARWAL
ARMAND NICOLET

ARMANOR JEWELRY
ARNOLD & SON            

ARTS & GEMS 
ARZANO

AS29
ASKANIA 

AUDEMARS PIGUET
AURORA
AUTORE

AZAR GEMS
AZZA FAHMY

B
BACKES & STRAUSS

BALMAIN
BAUME ET MERCIER

BELL & ROSS
BELLINA COLLECTIONS 

BENTLY 
BIJOU.Q FINE JEWELLERY

BISHAN JEWELLERS 
BINNYS JEWELLERY PVT LTD

BLUE DIAMOND
BLUE SALON

BOGHOSSIAN
BOMBERG

BOUCHERON
BOVET 

BREITLING 
BUBEN & ZORWEG

BUCCELLATI
BUSATTI
BUTANI

BUTTERFLY JEWELRY
BVLGARI 

CLAUDIA PATRICK
CLIO PRO

CONCORD
CORUM
COSCIA

CREATIVE OVERSEAS
CRISTIAN BONJA 

CRIVELLI
CUERVO Y SOBRINOS

CYRUS

C
CANDINO
CARTIER
CASATO

CENTURY
CEVHERUN

CHAMPALAL & CO. (JEWELLERS)
CHAMPS ELYSEES

CHANEL
CHARLES OUDIN 

CHARRIOL
CHATEAU EUPHORIE 

CHATILA
CHAUMET
CHOPARD

CHRISTIAN DIOR
CHRISTOPHER CLARET

CHRONOSWISS
CIMIER WATCH

D
DAMASO
DAMIANI
DANIEL K

DAR AL MAJID JEWELLERY 
DAVID MORRIS

DAVID WEBB 
DAVID YURMAN

DAVIDOR
DAYANE

DE AMBROSI
DE BEERS
DE TROVE

DE’VIVA JEWELS
DEHRES

DEVJI AURUM
DIAMERA 

DIAMOND PASSION
DIGO VALENTINA CALLEGHER 
DIOR (PEN AND CUFFLINK AND ACCESSORIES)

DIVA COLECTION
DJULA JEWELLERY

DOXA
DUBEY & SCHALDENBRAND

Stand Nº

C4
D1
B9
A7
B8
B9
C3

A14
QD
B6

B17
C4

A11
C2
D1
A9

G18
D1
D2
D1
C1

B20
C5
B9
C1
B9
C2
B9
C4
C2

A12
A14

B9
B6

A6a
D2
C5
C2
D2

A11
D2
C4
C4
D1
C3

Stand Nº

C1
B8
D2
C4

A13
A11
A12
A14
G06
A12

C1
C4
C4
C3
C1
C1
C4
D2
D1
D1

B18
C9

B8
C1
B9
D1
A7

G05
A11

C4
C2
C4

Stand Nº

B6
D2
D1
C2
C1

G03
C2
C3

B13
C2

A14
B9
D1
D1
D1
C4
C2
B8

Stand Nº

C2
D2
C4
A3
D2

B10
C3
B9
C1
C4

B11
QD

G04
C4
D1

B4-B5
C2
C1

A12
A4

B14
B6
C2

الشركات العارضة
حسب ترتيب األحرف اإلنجليزية

Pioneer
Cylindrical Tourbillon 
Skeleton
by H. Moser & Cie.
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BRANDS A TO Z

E
EBEL

ELIE SAAB
EMEL JEWELLERY 

ENRICO CAPRA
ETHO MARIA

ETHONICA NY
EXPERT FAIR COMPANY -TURKISH PAVILION 

F
F.P. JOURNE

FABERGE
FABIO FANFANI 
FADI MASSOUD

FALAMANK BY TARFA ITANI
FALCINELLI ITALY

FERNANDO JORGE
FERRARI FIRENZE

FIFTY ONE EAST
FRANCK MULLER
FRANCO FILLINI 

FREDERIQUE CONSTANT

GILAN
GINETTE NY

GIO GIOIELLI FIRENZE
GIOVANNI FERRARIS

GIOVINE 
GIRARD-PERREGAUX

GISMONDI 1754
GOLDESIGN JEWELRY

GOLKUNDA 
GORGOGLIONE

GRAFF
GRAHAM

GREUBEL FORSEY
GREVE 

GRIMOLDI MILANO 
GUCCI

IRIS JEWELS
IWC

IZZARI JEWELLS

G
G.M. PRODUCTS PVT. LTD.

GAGA MILANO
GARRARD

GEMA 
GEMAYEL JEWELLERY

GEMBEL EUROPEAN
GEMS & JEWEL PALACE

GEORGE HAKIM
GEOVANI

GERALD CHARLES
GEZER 

GF FERRE
GHAND JEWELLERY

H
H. JEWELRY

H MOSER & CIE
HAIRAAT JEWELLERY 

HANNA JEWELLERY
HASBANI

HAUTLENCE
HAZOORILAL LEGAZY

HECTOR MARFIL
HER STORY

HESSA JEWELS
HOSGOR

HOUSE OF LUXURY  - ALESSA DESIGN
HOUSE OF LUXURY  - NIKOS KOULIS

HOUSE OF LUXURY  - TERZIHAN
HUBLOT

HULCHI BELLUNI         
HULYA (SAIT KOC)

HYSEK
HYT

J
J JEWELS

JACOB & CO
JACQUES LEMANS

JAEGER-LE COULTRE
JAGAN NATH HEM CHAND

JAGUAR
JAHAN

JAIPUR GEMS
JAWALA PARSHAD 

JBR
JEWELS DÉCOR

JOVIAL
JR JEWELS

K
K. DI KUORE

K. LALITA
K.K.JEWELS

KAMYEN
KERN

KEY GEMS INTERNATIONAL
KHANNA JEWELLERS

KISMET BY MILKA
KISWAH HERITAGE ART & JEWELLERY 

KK. JEWELS
KLASKOBES 

KORLOFF
KP INTERNATIONAL
KRISONIA MILANO

L
L’ATELIER NAWBAR
LA BELLA JEWELRY

I
IL BERNARDO

IMPERIA
INDIAN PAVILION - THE GEM & 

JEWELLERY EXPORT PROMOTION COUNCIL

Stand Nº

C2
C4

B18
C4
D1
D1

B4-B5

Stand Nº

C4
D1

A11
C2
C3
C2
D1

A12
C3
D1

A11
B6

D2
C3

A11
C2

A11
D1
D1
D1

A11
D2
D2
D2
C4

A11
A11

C4

G08
C4

G10

Stand Nº

G12
B16
D2
C5
B9
D1
D1
D1
B6
C4

B4-B5
B6
QD

Stand Nº

QD
B9
C7
C1
C4
C4
C5
C2
D1
QD

B4-B5
D1
D1
D1
C4
D2

B4-B5
B6
D2

Stand Nº

A7
C4
B8
D2

G07
B6
B9
C5

A11
B6
A7
B6
D1

Stand Nº

C4
B9

B09
B9
D2

A2b
D1
D1

A14
B9

A11
C1
D1
D1

Stand Nº

B9
D1

Stand Nº

A5
C5

G1-G18

الشركات العارضة
حسب ترتيب األحرف اإلنجليزية

CLEOPATRA EARRINGS 

AND RING
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BRANDS A TO Z

LA DONNA
LA MARQUISE DIAMONDS & JEWELLERY

LABAN
LACHAUD WATCH

LAFFAN
LALAOUNIS

LAURENT FERRIER  
LEBEBÉ

LEO PIZZO    
LETALIS

LIEBE JEWELLERY 
LINDA BELLA

LION DIAMOND
LODHA JEWELLER
LORENZ BAUMER

LOUIS ERARD 
LOUIS MOINET 

LOUIS VUITTON
LUCA CARATI

LUKA JEWELLERY (GP LUKA)
LUVOR ITALIA

A11
B1
B8
B8
C1
D2
C1
C3
D2
B9

A14
C2

B4-B5
G13
B15
C1
C1
C8
D1
B9
D1

M
M.L. IMPEX
MAGELLAN

MAGIC WIRE  
MAHALLATI

MAISON MIRATH
MALPANI

MARCHISIO 1859
MARCO BICEGO

MARCO VALENTE
MARIA GASPARI
MARIA MIRELLI

MARIANI
MARINA B
MARKATO

MARLI
MARTINI HERRERA

MARVVA
MASSINI 

MATAR JEWELLERY 
MATHEY-TISSOT

N
N.M CREATIONS 

NABIL MOUZANNAR
NAFEES FINE JEWELLERY 

NANIS
NEENA & RAVI RAKYAN JEWELRY

NIGAM
NINARICCI 

NOI GIOIELLI FIRENZE
NOMOS

NOUDAR
NOUF JEWELLERY

NOVECENTONOVANTANOV
NSOULI

Stand Nº

G15
B6

B12
D1
D1
C5
A7
C4
D2
D1
C2
B9
C3
B6
D1
B6
C1

A11
A6b

B8

Stand Nº

A14
C2

A14
C2
A7
C5

A11
A12

C4
D1
QD
B9
D1

MATTHIAS & CLAIRE
MAURICE LACROIX 

MAWLA JEWELLERY
MB&F

MBK HOLDING - IGI
MEHTA & SONS
MELISSA KAYE

MERCURY
MESSIKA

MIAMOON
MICHELETTO

MIKIMOTO        
MISK JEWELLERY 

MOKSH 
MONAN

MONTBLANC 
MONTRE ETOILE

MONTREUSA
MORATTI 

MORITZ GROSSMANN
MOTILAL JEWELLERS 

MOUAWAD
MOUNTRO 

MOUSSAIEFF
MOVADO

MUJAWHRATY WATCHES & JEWELLERY 
MUKHI SISTERS

MUREX

D1
C1
A4
C1

A8a
G01

B9
B6
D2
D1
A7
D2
C1
B9
D1
D2
C4
A4

A14
C4

A14
D1

A11
C4
C2
B2
D1
B6

O
OJ PERRIN 

OPALIZA PARIS 
OPTIMA

ORIS
ORITAL 

OUZOUNIAN

P
PALMIERO JEWELLERY DESIGN

PALMYRA GIOIELLI
PANDORA
PANERAI

PAPILLON JEWELRY 
PARIS JEWELLERY

PARMESHWAR JEWELRY 
PARMIGIANI

PASQUALE BRUNI
PATEK PHILIPPE

PEQUINGET
PERRELET

PERSEE
PIAGET   

PICCHIOTTI
PIERO MILANO

PIERRE CARDIN
PIERRE DEROCHE 

PIRANESI
POMELLATO

PONTE VECCHIO
PRECIOUS PEBBLES

PRESTIGE
PRIMUS

PRIVE PEARLS
PROLOGUE

PURITY
PURNELL

Stand Nº

A11
C1
B6
C2

A11
C1

Stand Nº

B9
A12

C3
D2
A7
B3

B18
C4
C4
C4
C4
C4
D1
D2
D1
C3
B6
C1
D1
D2
C4
D1
C5
D1
C5
D2
C5
D2

الشركات العارضة
حسب ترتيب األحرف اإلنجليزية

FIFTY ONE EAST - DOHA EXHIBITION AND CONVENTION CENTER - PAVILION C3

ي ون إيست، مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات   C3 الجناح -فيفت 

Fifty One East, Doha Exhibition and Convention Center - Pavilion C3 

 

C3C3 فيفتي ون إيست، مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات - الجناح
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BRANDS A TO Z

R
RAAYA FINE JEWELLERY 

RAKETA 
RAKYAN’S FINE JEWELLERY

RALPH LAUREN
RAYANA’S

RCM    
REGNIER

RENEE JEWELS
REPOSSI  

RESERVOIR
REVUE THOMEN

RF JEWELS
RICHARD JUNOT
RICHARD MILLE

RISHABH DURGA GEMS & JEWELS
RIZANI

ROAMER
ROBERT PROCOP

ROBERT WAN
ROBERTO COIN
ROBI DIAMOND 
ROGER DUBUIS      

ROLEX 
ROSA AMORIS

ROSE JEWELLERY
ROYAAL ATONES
ROYAL SHADOW
ROYAL STONES

RR GEMS PRIVATE LIMITED
RUDIS SYLVA 

S
S/S CUFFLINKS

SAMER HALIMEH NEW YORK
SAMI HAMAWI GROUP

SAMRA 
SANDY TABET JEWELLERY

SANLI (ALYA DIAMOND) 
SANTOSH JEWELLERS

SARAH HO LONDON
SARCAR

SARTORO

T
TAG HEUER

TAVANTI
TED LAPIDUS

TEJORI 
TERZIHAN JEWELLERY 

TESSITORE 1888
TIARA JEWELS 
TIBALDI & CO. 

TUDOR

U
ULYSSE NARDIN    

UNIALMAZ
URWERK 
UTOPIA

Stand Nº

A14
C1
B9
D2
C2
D2
B8
C2
D2
C4
B8
D2
C2
D2

G11
C2
C2
D2
D1
C4

B4-B5
D2
C3
D1
D1
B9
C2
C1

G17
C1

Stand Nº

B8
D1
C2

A11
C2

B4-B5
A2a
B9
C2
D1

Stand Nº

C4
C2
B8
D1

A11
A7

B18
A11

C3

Stand Nº

D2
C2
C1
C4

SAWANSUKHA
SCALIA

SCHREINER
SELENE 

SHAMBALLA
SHAY JEWELRY

SHELLY & CO
SHENOY JEWELLERY (PARIS GALLERY WLL)

SHINE GOLD AND DIAMONDS
SHRIANS JEWELS

SICIS
SIGHA JW

SILVIA FURMANOVICH
SIRUS TANYA

SITAL DASS AND SONS
SITAL DASS SON

SOLITAIRE
SPECTRUM JEWELS - JEWEL PALATE WLL

ST DUPONT
STAR 

STAURINO FRATELLI
STENZHORN

STEPHEN WEBSTER
SUULIN GIOIELLI
SUZANNE KALAN

B9
C2
D2

A11
D2
D1
C4

A15
A1

G02
D1
D1
D1
A7

G09
G16

C2
A0
D2

B4-B5
C4
D2
D1

A12
C4

V
VACHERON CONSTANTIN

VAMA
VAN CLEEF & ARPELS 

VERDI 
VERSACE

VERSAILLES 
VESCHETTI ITALIA

VHP
VIJENDRA SURENDRA 

VOLTAIRE
VSK

W
WAZNI JEWELLERY 

WEST END WATCH CO.
WITR JEWELRY

WOLF
WONDERCUTS

Y
YEPREM

YESSAYAN
YILMAZ FINE JEWELLERY

YOKO LONDON
YVAN TUFENKJIAN

Z
ZABARJAD AND DIAMOND 

ZAHRA GHOSHAN 
ZANCAN
ZANELLE

ZENITH 
ZOUGHAIB & CO.

ZOYA
ZYDO

Stand Nº

D1
C5
D2
D2
C4
B8

A8b
D1

A11
A4
C1

Stand Nº

A10
B8
B7
C3
D1

Stand Nº

D1
D1

A12
C4
C3

Stand Nº

C6
C1
C4
C2
C1
D1
B9
C4

الشركات العارضة
حسب ترتيب األحرف اإلنجليزية



EXHIBITORS BY GROUP

AL DARWISH JEWELLERY
PAGE NO. 62

ARAYA FINE JEWELLERY 
BISHAN JEWELLERS 

CHATEAU EUPHORIE 
KISWAH HERITAGE ART & JEWELLERY 

LIEBE JEWELLERY 
MORATTI 

MOTILAL JEWELLERS 
N.M CREATIONS 

NAFEES FINE JEWELLERY 
RAAYA FINE JEWELLERY 

DEHRES
ELIE SAAB

ENRICO CAPRA
F.P. JOURNE

GERALD CHARLES
GREUBEL FORSEY

GUCCI
HASBANI

HAUTLENCE
HUBLOT

IWC
JACOB & CO
K. DI KUORE

MARCO BICEGO
MONTRE ETOILE

MORITZ GROSSMANN
MOUSSAIEFF

NOMOS
PARMIGIANI

PASQUALE BRUNI
PATEK PHILIPPE

PEQUINGET
PERRELET

PONTE VECCHIO
RESERVOIR

ROBERTO COIN
SHELLY & CO

STAURINO FRATELLI
SUZANNE KALAN

TAG HEUER
UTOPIA

VERSACE
YOKO LONDON

ZANCAN
ZYDO

KLASKOBES 
LA DONNA

MASSINI 
MOUNTRO 
NINARICCI 
OJ PERRIN 

ORITAL  
SAMRA 
SELENE 

TERZIHAN JEWELLERY 
TIBALDI & CO. 

VIJENDRA SURENDRA 

AL JABER WATCHES
PAGE NO. 64

ARMAND NICOLET
CANDINO

DOXA
FREDERIQUE CONSTANT

GEOVANI
GF FERRE

HYSEK
JAGUAR

JBR
JOVIAL

MAGELLAN
MARKATO

MARTINI HERRERA
MERCURY

MUREX
OPTIMA

PIERRE CARDIN

AL MAJED JEWELLERY
PAGE NO. 68

A. LANGE & SÖHNE
ANONIMO

AURORA
AUTORE

BELL & ROSS
BOGHOSSIAN

BOMBERG
BUBEN & ZORWEG

CHRISTOPHER CLARET
CRIVELLI

CYRUS
DANIEL K

DE AMBROSI

AL MUFTAH JEWELLERY
PAGE NO. 86

AMWAJ
ANTOINE HAKIM

ARZANO
CENTURY

CHAMPS ELYSEES
CHARRIOL

CHRONOSWISS
CUERVO Y SOBRINOS

DAMASO
DIAMOND PASSION

DUBEY & SCHALDENBRAND
EBEL

FADI MASSOUD
FALCINELLI ITALY

GIOVANNI FERRARIS
LINDA BELLA

HECTOR MARFIL
MARIA MIRELLI

MOVADO
NABIL MOUZANNAR

NANIS
ORIS

RAYANA’S
RENEE JEWELS

RICHARD JUNOT
RIZANI

ROAMER
ROYAL SHADOW

SAMI HAMAWI GROUP
SANDY TABET JEWELLERY

SARCAR
SCALIA

SOLITAIRE
TAVANTI

UNIALMAZ
ZANELLE

AL MALAKIA JEWELLERY
PAGE NO. 80

ASKANIA 
BENTLY 

CRISTIAN BONJA 
FABIO FANFANI 

FRANCO FILLINI 
GIO GIOIELLI FIRENZE

GIOVINE 
GOLKUNDA 

GREVE 
GRIMOLDI MILANO 

HOSGOR JEWELLERY 
JAWALA PARSHAD 

A14

B6
C2

C4
A11
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اجملموعات العارضة
حسب ترتيب األحرف اإلنجليزية



EXHIBITORS BY GROUP

PRECIOUS PEBBLES
PRIMUS

ROBERT WAN
ROSA AMORIS

ROSE JEWELLERY
SAMER HALIMEH NEW YORK

SARTORO
SHAY JEWELRY

SICIS
SIGHA JW

SILVIA FURMANOVICH
STEPHEN WEBSTER

TEJORI 
VACHERON CONSTANTIN

VHP
WONDERCUTS

YEPREM
YESSAYAN

ZOUGHAIB & CO

RCM    
REPOSSI  

RF JEWELS
RICHARD MILLE

ROBERT PROCOP
ROGER DUBUIS      

SCHREINER
SHAMBALLA
ST DUPONT

STENZHORN
ULYSSE NARDIN    

VAN CLEEF & ARPELS 
VERDI 

AMIRI GEMS
PAGE NO. 128

ADLER 
AG JEWELS

AMRAPALI JEWELS
ANANYA

ARCHANA AGGARWAL
CHATILA

CONCORD
DAVIDOR

GEMAYEL JEWELLERY
H MOSER & CIE

JAHAN
K. LALITA
KAMYEN

KK. JEWELS
L’ATELIER NAWBAR

LETALIS
LUKA JEWELLERY (GP LUKA)

MARIANI
MELISSA KAYE

MOKSH 
NOVECENTONOVANTANOVE

PALMIERO JEWELLERY DESIGN
RAKYAN’S FINE JEWELLERY

ROYAAL ATONES
SARAH HO LONDON

SAWANSUKHA
ZOYA

ALI BIN ALI LUXURY
PAGE NO. 114

ARNOLD & SON            
AS29

AUDEMARS PIGUET
BAUME ET MERCIER

BUCCELLATI
CARTIER
DAMIANI

DAVID MORRIS
GARRARD

GILAN
GORGOGLIONE

GRAFF
GRAHAM

HULCHI BELLUNI         
HYT

JAEGER-LE COULTRE
KERN

LALAOUNIS
LEO PIZZO    

MARCO VALENTE
MESSIKA

MIKIMOTO        
MONTBLANC 

PANERAI
PIAGET   

POMELLATO
PROLOGUE

PURNELL
RALPH LAUREN

ALFARDAN JEWELLERY
PAGE NO. 100

ADAMAS MILANO
AL TAWASH

ALIEL ITALY (KHALIL SAYEGH)
AZAR GEMS

BUSATTI
BUTANI
CASATO

CHAUMET
CHOPARD

CHRISTIAN DIOR
CORUM

DEVJI AURUM
ETHO MARIA

ETHONICA NY
FABERGE

FERNANDO JORGE
FRANCK MULLER

GEMBEL EUROPEAN
GEMS & JEWEL PALACE

GEORGE HAKIM
GIRARD-PERREGAUX

GISMONDI 1754
GOLDESIGN JEWELRY

HER STORY
HOUSE OF LUXURY  - ALESSA DESIGN

HOUSE OF LUXURY  - NIKOS KOULIS
HOUSE OF LUXURY  - TERZIHAN

JR JEWELS
KHANNA JEWELLERS

KISMET BY MILKA
KP INTERNATIONAL
KRISONIA MILANO
LA BELLA JEWELRY

LUCA CARATI
LUVOR ITALIA

MAHALLATI
MAISON MIRATH
MARIA GASPARI

MARLI
MATTHIAS & CLAIRE

MIAMOON
MONAN

MOUAWAD
MUKHI SISTERS

NOUDAR
NSOULI
PERSEE

PICCHIOTTI
PIRANESI

اجملموعات العارضة
حسب ترتيب األحرف اإلنجليزية

ARTS & GEMS
PAGE NO. 140

AMAYRA
GEMA 

HAZOORILAL LEGAZY
IMPERIA

D1

D2

B9

C5
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JAIPUR GEMS
MALPANI

NIGAM
PRESTIGE

PRIVE PEARLS
PURITY

VAMA

EXHIBITORS BY GROUP

BLUE DIAMOND
PAGE NO. 143

ANTONELLIS BY ANTWERP
BIJOU.Q FINE JEWELLERY

DIOR (PEN AND CUFFLINK AND ACCESSORIES)
FERRARI FIRENZE

NOI GIOIELLI FIRENZE
PALMYRA GIOIELLI

SUULIN GIOIELLI
YILMAZ FINE JEWELLERY

BLUE SALON
PAGE NO. 144

ALMAS AL ANIQA
AMOR DIAMOND

BACKES & STRAUSS
BOVET 

BREITLING 
CEVHERUN

CLIO PRO
DAYANE

DIGO VALENTINA CALLEGHER 
HANNA JEWELLERY

KORLOFF
LAFFAN

LAURENT FERRIER  
LOUIS ERARD 

LOUIS MOINET 
MARVVA

MAURICE LACROIX 
MB&F

MISK JEWELLERY 
OPALIZA PARIS 

OUZOUNIAN
PIERRE DEROCHE 

RAKETA 
ROYAL STONES

RUDIS SYLVA 
URWERK 

VSK
ZAHRA GHOSHAN 

ZENITH 

EXPERT FAIR CO 
TURKISH PAVILION 

PAGE NO. 156
DIAMERA 

GEZER 
HOSGOR

HULYA (SAIT KOC)
LION DIAMOND
ROBI DIAMOND 

SANLI (Alya Diamond)
STAR

INDIAN PAVILION
PAGE NO. 176

ALANKRTI
BINNYS JEWELLERY PVT LTD

CHAMPALAL & CO. (JEWELLERS)
CREATIVE OVERSEAS

DE’VIVA JEWELS
G.M. PRODUCTS PVT. LTD.

IRIS JEWELS
IZZARI JEWELLS

JAGAN NATH HEM CHAND
K.K.JEWELS

LODHA JEWELLER
M.L. IMPEX

MEHTA & SONS
RISHABH DURGA GEMS & JEWELS

RR GEMS PRIVATE LIMITED

PAPILLON JEWELRY 
PAGE NO. 190

ADOLFO COURRIER
COSCIA

J JEWELS
JEWELS DÉCOR

MARCHISIO 1859
MICHELETTO

NEENA & RAVI RAKYAN JEWELRY
SIRUS TANYA

TESSITORE 1888

QATARI DESIGNERS 
AL GHLA JEWELLERY

DE TROVE
GHAND JEWELLERY

H. JEWELRY
HESSA JEWELS

NOUF JEWELLERY

FIFTY ONE EAST
PAGE NO. 160

AKILLIS 
AZZA FAHMY
BOUCHERON

CHANEL
DAVID YURMAN 

FALAMANK BY TARFA ITANI
GINETTE NY

LEBEBÉ
MARINA B
PANDORA

PIERO MILANO
ROLEX 

TUDOR
WOLF

YVAN TUFENKJIAN

SHRIANS JEWELS
SITAL DASS AND SONS

SITAL DASS SON

A12

B4-B5

A7

C3

G1-G18

C1

EXHIBITION CATALOGUE 2022 48

اجملموعات العارضة
حسب ترتيب األحرف اإلنجليزية
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EXHIBITORS BY COUNTRY

AUSTRALIA
AUTORE

BAHRAIN
AL ZAIN JEWELLERY 

BELGIUM
ANTONELLIS BY ANTWERP

AS29
GEMBEL EUROPEAN

HULCHI BELLUNI         
IMPERIA

BRAZIL
GOLDESIGN JEWELRY
SILVIA FURMANOVICH

CANADA
MIAMOON

DENMARK
PANDORA

SHAMBALLA

EGYPT
AZZA FAHMY

FRANCE
AKILLIS

BOUCHERON 
CARTIER
CHANEL

CHARLES OUDIN 
CHATEAU EUPHORIE 

CHAUMET
CHRISTIAN DIOR

DAVIDOR
DJULA PARIS

KORLOFF
LORENZ BAUMER

LOUIS VUITTON
MESSIKA

NINA RICCI 
OPALIZA PARIS 

PEQUINGET
REPOSSI  

VAN CLEEF & ARPELS 

GERMANY
A. LANGE & SÖHNE

ASKANIA 
BUBEN & ZORWEG

DIOR (PEN AND CUFFLINK AND ACCESSORIES)
KERN

MONTBLANC 
MORITZ GROSSMANN

NOMOS
SCHREINER

STENZHORN

GREECE
ETHO MARIA

LALAOUNIS

HONG KONG
ALMAS AL ANIQA

BUTANI
DEHRES

JR JEWELS
LETALIS
NIGAM
PURITY

ROYAL STONES
TEJORI 

VSK

INDIA
ALANKRTI

AMAYRA
AMRAPALI JEWELS

ANANYA
ARAYA FINE JEWELLERY 

ARCHANA AGGARWAL
ARZANO

BINNYS JEWELLERY PVT LTD
BISHAN JEWELLERS 

CHAMPALAL & CO. (JEWELLERS)
CREATIVE OVERSEAS

DE’VIVA JEWELS
DIAMOND PASSION

G.M. PRODUCTS PVT. LTD.
GEMS & JEWEL PALACE

HAZOORILAL LEGAZY
INDIAN PAVILION-THE GEM & JEWELLERY EXPORT PROMOTION COUNCIL

IRIS JEWELS
IZZARI JEWELS

JAGAN NATH HEM CHAND
JAIPUR GEMS

K. LALITA
K.K.JEWELS

KHANNA JEWELLERS
KK. JEWELS

LODHA JEWELLER
M.L. IMPEX

MEHTA & SONS

الشركات العارضة
حسب الدول بترتيب األحرف اإلنجليزية
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EXHIBITORS BY COUNTRY

MOKSH 
MOTILAL JEWELLERS 

N.M CREATIONS 
NAFEES FINE JEWELLERY 

NEENA & RAVI RAKYAN JEWELRY
PRIVE PEARLS

RAKYAN’S FINE JEWELLERY
RENEE JEWELS

RISHABH DURGA GEMS & JEWELS
RIZANI

ROSE JEWELLERY
RR GEMS PRIVATE LIMITED

SANTOSH JEWELLERS
SAWANSUKHA

SHENOY JEWELLERY (PARIS GALLERY WLL)
SHRIANS JEWELS

SITAL DASS AND SONS
SITAL DASS SON

SOLITAIRE
SPECTRUM JEWELS

UNIALMAZ
VIJENDRA SURENDRA 

WONDERCUTS
ZANELLE

ZOYA

IRAN
ZAHRA GHOSHAN

ITALY
ADAMAS MILANO

ADOLFO COURRIER
ALIEL ITALY (KHALIL SAYEGH)

AURORA
BIJOU.Q FINE JEWELLERY

BUCCELLATI
BUSATTI
BVLGARI
CASATO

COSCIA
CRIVELLI
DAMIANI

DE AMBROSI
DIGO VALENTINA CALLEGHER 

ENRICO CAPRA
FALCINELLI ITALY

FERRARI FIRENZE
GAGA MILANO

GIO GIOIELLI FIRENZE
GIOVANNI FERRARIS

GIOVINE 
GISMONDI 1754
GORGOGLIONE

GRIMOLDI MILANO 
GUCCI

HASBANI
J JEWELS

K. DI KUORE
KRISONIA MILANO

LEBEBÉ
LEO PIZZO    

LUCA CARATI
LUVOR ITALIA
MAGIC WIRE  

MARCHISIO 1859
MARCO BICEGO

MARCO VALENTE
MARIA GASPARI

MARIANI
MARINA B

MICHELETTO
NANIS

NOI GIOIELLI FIRENZE
NOVECENTONOVANTANOVE

PALMIERO JEWELLERY DESIGN
PALMYRA GIOIELLI

PANERAI
PASQUALE BRUNI

PICCHIOTTI
PIERO MILANO

POMELLATO

PONTE VECCHIO
RCM    

RF JEWELS
ROBERTO COIN

STAURINO FRATELLI
SUULIN GIOIELLI

TAVANTI
TESSITORE 1888

TIBALDI & CO. 
UTOPIA

VERDI 
VESCHETTI  ITALIA

ZANCAN
ZYDO

JAPAN
MIKIMOTO       

KUWAIT
RAAYA FINE JEWELLERY

LEBANON
ANTOINE HAKIM

ARMANOR JEWELRY
AZAR GEMS

CRISTIAN BONJA 
DAYANE

FADI MASSOUD
FALAMANK BY TARFA ITANI

GEMAYEL JEWELLERY
GEORGES HAKIM

HANNA JEWELLERY
L’ATELIER NAWBAR

LUKA JEWELLERY (GP LUKA)
NSOULI

OUZOUNIAN
RAYANA’S

SAMI HAMAWI GROUP

الشركات العارضة
حسب الدول بترتيب األحرف اإلنجليزية

Fifty One East, Doha Exhibition and Convention Center - Pavilion C3
C3 فيفتي ون إيست، مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات - الجناح



EXHIBITORS BY COUNTRY

EXHIBITION CATALOGUE 2022 54

SANDY TABET JEWELLERY
YEPREM

YESSAYAN
YVAN TUFENKJIAN

PAKISTAN
JEWELS DÉCOR

QATAR
AG JEWELS

AL DARWISH JEWELLERY 
AL GHLA JEWELLERY
AL JABER WATCHES

AL JAMAL JEWELLERY 
AL MAJED JEWELLERY

AL MALAKIA JEWELLERY 
AL MUFTAH JEWELLERY

AL TAWASH
ALFARDAN JEWELLERY 

ALI BIN ALI LUXURY
ALURA DIAMONDS

AMIRI GEMS JEWELLERY
ARTS & GEMS 

BLUE DIAMOND 
BLUE SALON 

DAR AL MAJID JEWELLERY
DE BEERS
DE TROVE

DEVJI AURUM
FABIO FANFANI 

FIFTY ONE EAST
FRANCO FILLINI 

GEMA 
GHAND JEWELLERY

GREVE
H. JEWELRY 

HAIRAAT JEWELLERY 
HESSA JEWELS

JAWALA PARSHAD 

KLASKOBES
KP INTERNATIONAL

LA DONNA
LA MARQUISE DIAMONDS & JEWELLERY

MARLI
MASSINI 

MATAR JEWELLERY 
MAWLA JEWELLERY
MBK HOLDING - IGI

MOUNTRO 
MUJAWHRATY WATCHES & JEWELLERY 

MUKHI SISTERS
NOUDAR

NOUF JEWELLERY
OJ PERRIN 

ORITAL 
PAPILLON JEWELRY 

PARIS JEWELLERY
ROBERT WAN

ROYAL SHADOW
SAMRA 

SARTORO
SELENE 

SHINE GOLD AND DIAMONDS
TERZIHAN JEWELLERY 

TIARA JEWELS 
VERSAILLES 

VHP
WAZNI JEWELLERY 

WITR JEWELRY
ZABARJAD AND DIAMOND 

RUSSIA
RAKETA

SPAIN
DAMASO

HECTOR MARFIL
PROLOGUE

SWITZERLAND
ADLER 

ANONIMO
ARMAND NICOLET

AUDEMARS PIGUET
BACKES & STRAUSS
BAUME ET MERCIER

BELL & ROSS
BENTLY 

BOGHOSSIAN
BOMBERG

BOVET 
BREITLING 

CANDINO
CENTURY

CHAMPS ELYSEES
CHARRIOL

CHATILA
CHOPARD

CHRISTOPHER CLARET
CHRONOSWISS

CLIO PRO
CONCORD

CORUM
CUERVO Y SOBRINOS

CYRUS
DOXA

DUBEY & SCHALDENBRAND
EBEL

ELIE SAAB
F.P. JOURNE

FREDERIQUE CONSTANT
GEOVANI

GERALD CHARLES
GF FERRE

GIRARD-PERREGAUX
GRAHAM

GREUBEL FORSEY
H MOSER & CIE

الشركات العارضة
حسب الدول بترتيب األحرف اإلنجليزية
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HAUTLENCE
HUBLOT

HYSEK
HYT
IWC

JACOB & CO
JAEGER-LE COULTRE

JAGUAR
JAHAN

JBR
JOVIAL

LAURENT FERRIER  
LOUIS ERARD 

LOUIS MOINET 
MAGELLAN

MARIA MIRELLI
MARTINI HERRERA
MAURICE LACROIX 

MB&F
MERCURY

MONTRE ETOILE
MOVADO

MUREX
OPTIMA

ORIS
PARMIGIANI

PATEK PHILIPPE
PERRELET

PIAGET   
PIERRE CARDIN

PIERRE DEROCHE 
RALPH LAUREN

RESERVOIR
RICHARD JUNOT
RICHARD MILLE

ROAMER
ROGER DUBUIS      

ROLEX 
RUDIS SYLVA 

SARCAR

SCALIA
TAG HEUER

TUDOR
ULYSSE NARDIN    

URWERK 
VACHERON CONSTANTIN

VERSACE
ZENITH 

THAILAND
KEY GEMS INTERNATIONAL

PRIMUS
ROYAAL ATONES

SIRUS TANYA
VAMA

TURKEY
AMOR DIAMOND

CEVHERUN
DIAMERA 

EXPERT FAIR COMPANY -TURKISH PAVILION 
GEZER 
GILAN

HOSGOR
HULYA (SAIT KOC)

IL BERNARDO
KISWAH HERITAGE ART & JEWELLERY 

LAFFAN
LIEBE JEWELLERY 

LINDA BELLA
LION DIAMOND

MARVVA
ROBI DIAMOND 

SANLI (ALYA DIAMOND) 
STAR 

YILMAZ FINE JEWELLERY

UNITED KINGDOM
ARNOLD & SON            
DAVID MORRIS

FABERGÉ
FERNANDO JORGE

GARRARD
GRAFF

NABIL MOUZANNAR
SARAH HO LONDON
STEPHEN WEBSTER

WOLF
YOKO LONDON

UNITED ARAB EMIRATES
AMWAJ

KAMYEN
MISK JEWELLERY 

USA 
BELLINA COLLECTIONS 

DANIEL K
DAVID WEBB 

DAVID YURMAN
ETHONICA NY

GINETTE NY
GOLKUNDA 

MELISSA KAYE
MORATTI

PRECIOUS PEBBLES
ROBERT PROCOP

SAMER HALIMEH NEW YORK
SHELLY & CO

SUZANNE KALAN

الشركات العارضة
حسب الدول بترتيب األحرف اإلنجليزية
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AL DARWISH JEWELLERY LLCجموهرات الدرويش ذ.م.م.

بداية قصة »مجوهرات الدرويش« مع اإلبداع في دنيا المجوهرات الفاخرة، كانت فكرة 
ومناطق  ثقافات  من  مستوحاة  بتصاميم  المجوهرات،  من  متنوعة  مجموعة  تقديم 
مختلفة في العالم. بعد ذلك تأسست العالمة في قطر، في العام 2016، لتصبح اسمًا 

رائداً في عالم المجوهرات المرصعة باألحجار الكريمة على مستوى العالم. 
من  شبكة  أسست  الفريدة  إبداعاتها  وبفضل  الدرويش«،  »مجوهرات  توسعت 
في  القوية  بسمعتها  العالمة  فاشُتهرت  العالم،  أنحاء  جميع  في  التجاريين  الشركاء 
الحلي  إلى  إضافة  الكريمة،  األحجار  وصياغة  الجودة،  عالية  الفاخرة  المجوهرات  إبداع 

المصنوعة بمهارة فائقة وحرفية منقطعة النظير.
المجوهرات،  من  المتنوعة  تشكيلتها  وهو  به،  تفخر  ما  الدرويش«  »مجوهرات  لدى 
الفاخرة.  المجوهرات  عالم  في  وحداثة  تطوراً  األكثر  بين  من  مجموعات  تضم  التي 
على   والعمل  المصممين  إلهام   في  العالمية  الصيحات  تسهم  ذلك،  إلى  وإضافة 
المناطق  مختلف  من  زبائننا  اقتنائها  في  يرغب  ومميزة،  جذابة  جديدة؛  تصاميم  تطوير 
من  المتزايدة؛  ومتطلباتهم  رغباتهم  وتلبية  الزبائن،  احتياجات  فهم  ويُعّد  والثقافات. 
في  العالمة  فلسفة  تتمثل  حيث  الدرويش«؛  »مجوهرات  لنجاح  المميزة  السمات  أهم 

ضمان أن يتألق جميع زبائنها بنفس الجمال واألناقة اللذين تتمتع بهما مجوهراتها.
صالة  في  الفاخرة،  اإلبداعات  بعشاق  الترحيب  إلى  الدرويش«  »مجوهرات  تتطلع 

العرض الواقعة على »طريق الريان«؛ تقاطع »طريق الخليج« ومنطقة »مشيرب«.

The story of Al Darwish Jewellery started with the idea of providing a versatile 
collection of Jewellery inspired from different cultures and regions in the world. 
After laying its foundations in Qatar, the brand has become a leading pioneer in 
Jewellery designs with precious gemstones since 2016.

With trade partners all over the globe, Al Darwish Jewellery holds a strong 
reputation of providing luxurious, high-quality jewels, and precious stones made 
with the utmost skill and craftsmanship.

Al Darwish Jewellery prides itself for its varied range of jewels and state-of-
the-art collection. Our global influences allow us to develop new designs which 
are attractive and coveted by customers from different regions and cultures. 
Understanding the needs of the customers and catering to their vast multitude 
of preferences is the hallmark of our success. Our philosophy is to ensure that 
all our customers shine with the same beauty and elegance as that of our prized 
jewels and accessories.

We are looking forward to welcome your presence at our showroom. Located  
at Al Rayan Road, intersection with Al khaleej Road, Mushaireb Area.

Mushaireb Area, Al Rayyan Road - Intersection with Al Khaleej Street. Museireb Area
Telephone: +974-44188033 - Fax: +974-44188044

Brand List

KISWAH HERITAGE ART & JEWELLERY

MORATTI

NAFEES FINE JEWELLERY

LIEBE JEWELLERY

MOTILAL JEWELLERS

N.M CREATIONS

ARAYA FINE JEWELLERY

RAAYA FINE JEWELLERY

BISHAN JEWELLERS

ChATEAU EUPHORIE

AL GHLA JEWELLERYجموهرات الغال

Whatsapp: +974 6614 8224 - Instagram: alghla_jewellery
Email: shaktqatar-11@live.com / alghalajewelry@gmail.com - Doha, Qatar

الغال مصممة قطرية متخصصة في الذهب واللؤلؤ واالحجار وااللماس. تاسست عام 2011.
تشتهر بإسلوبها الفريد الذي يجمع بين جمال  الماضي وابتكار الحاضرالذي يرضي ذوق 

كل سيدة.
الغال للمجوهرات شاركت في العديد من المعارض : 

- غرفة قطر
- المتحف االسالمي

- إكسبو قطر 2018، 2019، 2020
- اكسبو هونج كونج 2019

- اكسبو عسجد الحزم 2019، 2021
- درب الساعي

- معارض QDP والعديد من المعارض القطرية.
مايميز عالمتنا التجارية ؟

لمصممة  تلك  خاصة  القيمة،  والرسائل  المعاني  من  العديد  على  تحتوي  قطعة  كل 
خصيًصا لنساء المجتمع القطري والخليجي والنساء عمومًا. على الرغم من تطور الموضة 
العالمية، ال تزال المرأة تبحث عن الذهب الشعبي بتصميمات الؤلؤ المتميزة. وهي بالطبع 

قطعة فنية تضفي جماًلا ال نهائًيا يجعل من عالماتي التجارية عماًل متميزاً.
هدفنا:

أن نصل بتصاميمنا للعالمية ونمثل دولتنا الحبيبة دولة قطر في المحافل الدولية.

Alghla is a Qatari designer that specializes in gold, pearl stones & diamonds jewelry. 
Established  2011. Its known for its unique style that combines both the beauty of the 
past and the innovative of the present that will satisfy every woman’s taste. 

Alghla Jewellery participated in many exhibitions: - 
-Qatar Chamber 
-Islamic Museum 
-Expo Qatar 2018 ,2019 ,2020  
-Expo Hong Kong 2019 
-Expo ASJAD AL Hazm 2019 ,2021 
-Darb- Al Saai - QDP Exhibitions & many of Qatari exhibitions.
What makes Our brand Unique?  
Every piece from Alghala designs has a message & a thoughtful meaning. Especially 

the pieces that were designed for the qatari and khaleeji community.
Even though the jewelry market is ever changing women still seek classic unique 

designs which Alghala Jewelry specializes in, making Alghala Jewelry a unique brand.
Our goal: 
is to achieve our designs to the world, and we represent our beloved country, the 

State of Qatar, in international forums.
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AL JABER WATCHESاجلابر للساعات

)رحمه  الجابر  يوسف  السيد/  يد  على   1958 سنة  للساعات  الجابر  شركة  تأسست 
اهلل(، الذي كان واحداً من أوائل التجار في دولة قطر. في ذلك الوقت ، كان هناك عدد 
محدود من المحالت المتخصصة في بيع الساعات والطوابع. وكان هدفه جعل هذه 
رائده في مجالها، مما أدى الى تحمله الكثير من المسؤوليات لتحقيق هذا  الشركة 

الهدف، وكان عليه أن يقدم األفضل دائمًا لبناء عالقة قوية مع عمالئه.
الجابر  محمد  السيد/  تولي  وبعد  العطاء  من  عامًا   60 من  أكثر  مرور  وبعد  اليوم 
التجارية السويسرية  العالمات  العديد من  إدارة الشركة والذي أضاف  المدير الشريك 
الخاصة  السويسرية  آر  بي  جي  ماركة  الى  باإلضافة  للساعات  الجابر  معارض  في 
على  إيجابيًا  أثراً  وتركت  العمالء  أعجاب  على  حازت  والتي  للساعات  الجابر  بشركة 

كل مرتديها.

Al Jaber Watch Company was founded in 1958 by Mr. Yousef Al Jaber (May 
Allah be merciful to him). He was one of the first traders in the State of Qatar. 
At that time, there were limited number of shops specialized in selling watches 
and stamps. His goal was to make the company a pioneer in its field, which 
entrusted on him a great responsibility, and he had to present the best in tough 
situations to build a strong relationship with his clients. Today, and after more 
than 60 years of giving, Mr. Mohammed Al Jaber, the Partner Manager of the 
company, has added many premium brand names in Al Jaber watch stores, in 
addition to the Swiss brand JBR for Al-Jaber Watch Company, which has won 
the admiration of customers and left a positive impact on all wearers.

Royal Plaza, 3rd Floor, Al Sadd Street, PO Box: 11117, Doha, Qatar Tel : +974 444 77 422 / 444 77 433
Fax: +974 444 78 111 - Email: info@aljaberwatches.com - www.aljaberwatches.com

Brand List

HYSEK
ARMAND NICOLET
FREDERIQUE CONSTANT
MAGELLAN
DOXA
JAGUAR
GF FERRE
JBR
MARTINI HERRERA

MUREX
OPTIMA
MERCURY
GEOVANI
JOVIAL
CANDINO
PIERRE CARDIN
MARKATO

محمد يوسف الجابر

FREDERIQUE CONSTANT ARMAND NICOLET

FREDERIQUE CONSTANT

HYSEK

MAGELLAN

WATCHES الساعات
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JBR

MUREX OPTIMA

MUREXGEOVANI

JOVIALCANDINO

MERCURY JAGUARJBR

WATCHES الساعات WATCHES الساعات
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AL MAJED JEWELLERYجموهرات املاجد

بدأ األمر كله منذ أكثر من قرٍن مضى، عندما صار علي الماجد واحًدا من أكبر تجار الآللئ في 
ولديه  وطموح  وشجاعة  ريادية  روح  لديه  الذي  الآللئ  تاجر  الشاب،  ذلك  وهو  العربي  الخليج 

افتتان بالجمال النقي منذ صغره وولع بالبحر والآللئ الثمينة.
اللواء   ابنه »مهدي« هو من حمل  أبنائه، لكن  تلقى علي الماجد العون والمساعدة من 
العمل تحت  الآللئ األكثر جاذبية. وقد نجا  بالعمل بمفرده والتجارة في  بعد والده، وانطلق 
السوق  المصقولة  الآللئ  أغرقت  عندما  ساد  الذي  الكبير  الكساد  من  الماجد  مهدي  قيادة 
مع اندالع الحرب العالمية الثانية. وعندما اكتشف البترول في األربعينيات وبدأ عصر جديد من 
 ،AL MAJED JEWELLERY االزدهار في قطر، أدت روح مهدي العنيدة وبصيرته الحادة إلى تأسيس
التي توسعت الحًقا لتضم الذهب وقطع الماس من أفضل المصممين في أوروبا. وهكذا 

صارت AL MAJED JEWELLERY مركزاً يجذب جميع الباحثين عن الجمال بأعمق معانيه.
أعمال  يديرون  الذين  الثالثة، أحمد ومحمد وجميل  أبناء مهدي  اإلرث مع  يتواصل  واليوم، 
بتأسيس  وخدماته  العمل  صورة  وجميل  ومحمد  أحمد  عزّز  وقد  وإخالص.  كبير  بجهد  العائلة 
معرض من الدرجة األولى وخوض مجاالت جديدة بأن أضافوا إلى مجموعتهم بعض األسماء 
و  Jacob & Coو  A. Lange & Söhneو  Patek Philippe مثل:  الثمينة  الساعات  عالم  في  الشهيرة 
مثل:  المجوهرات  تصميم  دور  من  وغيرها   Versaceو  TAG Heuerو  IWCو  Hublotو  F.P.Journe

 Staurino Fratelli, Boghossian, Crivelli, Ambrosi, Pasquale Bruni, GUCCI, Roberto Coin, Moussaiff

وZydo باإلضافة إلى بعض العالمات التجارية العريقة الرائدة.

PO Box 583, Doha, Qatar - Tel: +974 4447 8888 - Fax: +974 4447 7700 -
Email: info@almajedgroup.me - URL: www.almajedjewellery.me - Social media: @almajedjw

Brand ListBELL & ROSS

CHRISTOPHER CLARET

ANONIMO

BUBEN & ZORWEG

A. LANGE & SÖHNE

HUBLOT

أحمد الماجدجميل الماجد

It all started over a century ago, when Ali Al Majed, a young pearl trader with a 
courageous spirit of entrepreneurship, ambition, an innate fascination with pure beauty, 
and a burning love of the sea and its precious pearls, became one of the most prominent 
pearl traders in the Gulf.

Ali Al Majed was helped by his sons but it was Mahdi, who took most interest after his 
father, setting sail on his own and trading in the most appealing of pearls. The business 
under Mahdi Al Majed survived the big recession that prevailed when cultured pearls 
swept the market at the outbreak of World War II. When oil was discovered in the 1940s 
and a new era of prosperity began in Qatar, Mahdi’s relentless spirit and keen foresight 
led to the establishment of “Al Majed Jewellery”, which soon expanded to include gold 
and diamonds from the best designers in Europe. Al Majed Jewellery thus became a 
centre of attraction for all those who looked for beauty in its deepest sense.

Today, the legacy continues with Mahdi’s three sons, Ahmed, Mohammed and Jamil, 
who are handling the family business with great honour and dedication. Ahmed, 
Mohammed and Jamil enhanced the business image and services, establishing a first 
class showroom and entering new realms by adding to their collection some of the most 
famous names in precious watches like Patek Philippe, A. Lange & Söhne, F.P. Journe, 
Hublot, IWC, TAG Heuer, Jacob & Co., Versace, and others from leading houses of 
jewellery like Moussaiff, Ambrosi, Crivelli, Boghossian, Staurino Fratelli, Zydo, Pasquale 
Bruni, Roberto Coin and Gucci, in addition to some of the leading premium brands.

WATCH
A. LANGE & SÖHNE
ANONIMO
BELL & ROSS
BOMBERG
BUBEN & ZORWEG
CHRISTOPHER CLARET
CYRUS
ELIE SAAB
F.P. JOURNE
GERALD CHARLES
GREUBEL FORSEY
HAUTLENCE
HUBLOT
IWC
JACOB & CO
MONTRE ETOILE

MORITZ GROSSMANN
NOMOS
PARMIGIANI
PATEK PHILIPPE
PEQUINGET
PERRELET
RESERVOIR
TAG HEUER
VERSACE

JEWELLERY
AURORA
AUTORE
BOGHOSSIAN
CRIVELLI
DANIEL K
DE AMBROSI

DEHRES
ENRICO CAPRA
GUCCI
HASBANI
K. DI KUORE
MARCO BICEGO
MOUSSAIEFF
PASQUALE BRUNI
PONTE VECCHIO
ROBERTO COIN
SHELLY & CO
STAURINO FRATELLI
SUZANNE KALAN
UTOPIA
YOKO LONDON
ZANCAN
ZYDO
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E-Mail: admin@almajedgroup.me

Telephone: +974 4447  9999

www.almajedjewellery.me

MONTRE ETOILE F.P. JOURNE

BOMBERG

JACOB & CO ELIE SAAB

GREUBEL FORSEY

IWC CYRUS

GERALD CHARLESAL MAJED JEWELLERY PAVILION   جناح مجوهرات الماجد  -
Archive Photoصورة أرشيفية
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MONTRE ETOILE JACOB & CO IWC

AL MAJED JEWELLERY PAVILION   جناح مجوهرات الماجد  -
Archive Photoصورة أرشيفية
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PERRELET PEQUINGET PATEK PHILIPPE

PARMIGIANI NOMOS MORITZ GROSSMANN

EXHIBITION CATALOGUE 202273

WATCHES الساعات

74



AL MAJED JEWELLERY PAVILION   جناح مجوهرات الماجد  -
Archive Photoصورة أرشيفية

VERSACE TAG HEUER RESERVOIR

73

WATCHES الساعات
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JACOB & CO HASBANI GUCCI

MARCO BICEGO K. DI KUORE

CRIVELLI

ENRICO CAPRA

BOGHOSSIAN

DE AMBROSI

AURORA

DANIEL K
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Z YDO ITALY Suzanne Kalan

YOKO LONDON UTOPIAShelly & Co MOUSSAIEFFPONTE VECCHIO PASQUALE BRUNI

ROBERTO COINSTAURINO FRATELLI
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AL MALAKIA JEWELLERYاجملوهرات امللكّية

PO Box 5060, Doha, Qatar - Tel: +974 44449244  Fax: +974 44449344
Email: info@amc.qa www.amc.qa

المجوهرات  تجارة  مجال  في  الصيت  ذائعة  رائدة  الملكية«  »مجموعة  تعد   
دولة  في  بالتجزئة  الفاخرة  للحياة  األخرى  والمنتجات  الراقية  والساعات  الثمينة 
التصميمات  ذات  الممتازة  التجارية  العالمات  بإتاحة  المجموعة  وتشتهر  قطر. 
الخالدة األنيقة التي تبرز األفضل في مرتديها، كما أن المجوهرات التي تعرضها 
الثمينة وزخارف أخرى،  النادرة  »مجموعة الملكية« تستخدم مجموعة من األحجار 
ويستخدم  واللؤلؤ.  والسترين  والتورمالين  والكهرمان  الماس  يتضمن  وهذا 
المزينة  المجوهرات  كانت  وقد  العربية،  المرأة  جمال  من  لتزيد  زمن  منذ  اللؤلؤ 
وصيد  الغوص  كان  حيث  الخليج  لدول  األصلية  الشعوب  لدى  رائجة  باللؤلؤ 
اكتشاف  قبل  األصليين  السكان  لدى  الرزق  لكسب  األساسية  الحرفة  هو  اللؤلؤ 
البترول في المنطقة. وتعد مجموعة المجوهرات المتاحة المصنوعة من الآللئ 

تكريًما لألذواق الرفيعة والحياة الراقية وأناقة المرأة القطرية.
الحصرية  والمتاجر  المتطورة  المعارض  الملكية« شبكة من  ولدى »مجموعة 
التجارية  العالمات  بتوريدها لمنتجات  الدولة، كما لها مكانة مرموقة وتفخر  في 
التي حصلت على وكالتها لألسرة الحاكمة في قطر. وتضم مجموعة المنتجات 
الواسعة المتاحة من خالل »مجموعة الملكية« ساعات ومجوهرات صنعت وفًقا 
العالم،  مستوى  على  التجارية  العالمات  أفضل  قبل  من  براعًة  تتطلب  لمعايير 

ولكل عالمٍة تجارية رؤية للتفاصيل وتعد تجسيًدا للجمال والطراز والدقة.

Brand List

أحمد الكواري

The Al Malakia Group is a leading and reputed retailing group for haute 
jewellery, premium watches and other premier lifestyle products in the State 
of Qatar. The Group is known for making available the choicest brands that 
are timeless and stylish, that bring out the best in the wearer. The jewellery 
represented by the Al Malakia Group uses a variety of rare, precious stones 
and other embellishments. These include diamonds, amber, tourmaline, 
citrine and pearls. Pearls have traditionally been used to enhance the beauty 
of the Arab women and pearl jewellery has ever been popular with the native 
population of GCC countries where pearl diving and retrieval of pearls was 
the major occupation and means of livelihood for the indigenous population 
before oil was discovered in the region. The range of available pearl jewellery 
is a tribute to the fine taste, lifestyle and elegance of the Qatari women. 
The Al Malakia Group has a large network of state-of-the-art showrooms 
and exclusive boutiques in the country. The group has a high profile and 
prides in supplying the Qatari Royals with its franchised brand products. 
The vast product range available through the Al Malakia Group comprises 
watch and jewellery collections that are made to exacting standards by some 
of the finest brands in the world. Each brand has an eye for detail and is an 
embodiment of beauty, class and refinement.

ASKANIA
BENTLY
CRISTIAN BONJA
FABIO FANFANI
FRANCO FILLINI
GIO GIOIELLI FIRENZE
GIOVINE
GOLKUNDA
GREVE
GRIMOLDI MILANO
HOSGOR JEWELLERY
JAWALA PARSHAD
KLASKOBES

LA DONNA
MASSINI
MOUNTRO
NINARICCI
OJ PERRIN
ORITAL
SAMRA
SELENE
TERZIHAN JEWELLERY
TIBALDI & CO.
VIJENDRA SURENDRA

BENTLY ASKANIA AL MALAKIA

FRANCO FILLINI FABIO FANFANI CRISTIAN BONJA
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GOLKUNDALA DONNA

HOSGOR JEWELLERYOJ PERRIN

GIOVINEKLASKOBES

GRIMOLDI MILANONINARICCI

GIO GIOIELLI FIRENZEJAWALA PARSHAD

GREVEMASSINI
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SELENE

VIJENDRA SURENDRA TIBALDI & CO.

ORITALTERZIHAN JEWELLERY
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CHARRIOL

.AL MUFTAH JEWELLERY W.L.L جموهرات املفتاح ذ.م.م.

هي إحدى مؤسسات األعمال الرائدة في دولة قطر. أنشئت عام 1984 وبدأت أعمالها في 
السالم بالزا  بـ ٥ ماليين ريال قطري كمستورد وتاجر تجزئة للساعات والمجوهرات الذهبية 
أعمالنا  اكتملت  وعندما  واللؤلؤ.  الكريمة  ونصف  الكريمة  واألحجار  بالماس  المرصعة 
بنجاح في األعوام الثالثة األولى، ولرغبتنا في تقديم خدماتنا لجميع فئات العمالء، نقلنا 
وهو  سنتر،  المفتاح  مبنى  السد،  شارع  في  الدوحة  في  للتجارة  متميز  مكاٍن  إلى  معرضنا 

مكاننا الخاص حيث جمعنا فيه كل مكاتبنا بأعمالها المختلفة في مجموعة المفتاح.
وحيث نقدم خدماتنا منذ عدة أعوام في مجال الساعات والمجوهرات، بنينا سيرة ممتازة 

بفضل إمكانياتنا التسويقية وجودة خدمتنا والتزامنا بالحرفية تجاه عمالئنا المتنوعين.
واليوم، صارت شركة مجوهرات المفتاح واحدة من أكبر المستوردين وتجار التجزئة في 
 12٥ حوالي  فيها  يعمل  قطر  داخل  معارض  تسعة  ولديها  والمجوهرات  الساعات  صناعة 
الخيارات  موظفًا متمرسًا يعملون مًعا بإخالص وحماس ليقدموا للعمالء مجموعة من 
بها  يعمل  صغيرة  حرفية  ورشة  المفتاح  مجوهرات  تملك  ذلك،  على  وعالوًة  ببضائعنا. 
فنيون وصاغة محترفون لتقديم خدمات ما بعد البيع بأداء جيد لعمالئنا لمواصلة التقدم. 
التالية:  العناوين  في  األخرى  فروعنا  تقع  بينما  السد،  شارع  في  الرئيسي  المعرض  ويقع 
دوحة فستيفال سيتي مول / رويال بالزا مول/ الجونا مول/ إزدان مول/ سوق النجادة/ قطر 

مول/ الوكرة/ شاريول بوتيك في رويال بالزا مول/بالس ڤوندم مول.

Al Muftah Jewellery, one of the leading business organizations in the State of 
Qatar, was registered in 1984 and started its operations at Salam Plaza with a 
capital of QR 5 million as an importer and retailer of watches and gold ornaments 
with diamonds, precious and semi-precious stones and pearls. On successful 
completion of its business in the initial three years, and with a view to cater its 
services to all segments of customers, the showroom shifted to Al Muftah Centre 
Building on Al Sadd Street, their own premises and a prime location for trading in 
Doha. Here all the offices of the group’s diversified businesses were centralized for 
efficiency. Serving many years in the field of watches and jewellery.

Today, Al Muftah Jewellery is one of the largest importers and retailers in the 
watches and jewellery industry, having 9 showrooms inside Qatar with around 125 
experienced staff working together with dedication and enthusiasm to give a variety 
of choices in fine merchandise to the customers. Moreover, Al Muftah Jewellery 
has an excellent workshop with professional technicians and goldsmiths to ensure 
perfect after sales services and total customer satisfaction. The main showroom is 
located at Al Sadd Street and branches as follows: Doha Festival City Mall, Royal 
Plaza Mall, Lagoona Mall, Ezdan Mall, Souq Najada, Mall of Qatar, Wakra, and the 
Charriol Boutique at Royal Plaza Mall and Place Vend me Mall.

Al Sadd Street, PO Box 4664, Doha, Qatar /Tel: +974 4444 1320/1340/1313 - Fax: +974 4444 3121
Email: jewellery@almuftah.com - URL: www.almuftah.com

عبد اهلل المفتاح - نائب رئيس مجلس اإلدارةعبد الرحمن المفتاح - رئيس مجلس اإلدارة

Brand List
WATCH
ARZANO
CENTURY
CHAMPS ELYSEES
CHARRIOL
CHRONOSWISS
CUERVO Y SOBRINOS
DUBEY & SCHALDENBRAND
EBEL
MOVADO
ORIS
RICHARD JUNOT
ROAMER
SARCAR
SCALIA

JEWELLERY
AMWAJ
ANTOINE HAKIM
ARZANO
DAMASO
DIAMOND PASSION
FADI MASSOUD
FALCINELLI ITALY
GIOVANNI FERRARIS
LINDA BELLA
MARFIL
NABIL MOUZANNAR
NANIS
RAYANA’S

RENEE JEWELS
RIZANI
ROYAL SHADOW
SAMI HAMAWI GROUP
SANDY TABET JEWELLERY
SOLITAIRE
TAVANTI
UNIALMAZ
ZANELLE

CHAMPS ELYSEESCUERVO Y SOBRINOS

CENTURY ARZANO
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CHRONOSWISSEBELEBEL

MOVADO

DUBEY & SCHALDENBRAND
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ROAMER RICHARD JUNOT ORIS

SCALIA SARCAR
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ANTOINE HAKIMARZANO AMWAJ

FADI MASSOUD DIAMOND PASSION DAMASO
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LINDA BELLA

NANIS

GIOVANNI FERRARIS

NABIL MOUZANNAR

FALCINELLI ITALY

MARFIL

jewellery اجملوهرات
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RIZANI RENEE JEWELS

SAMI HAMAMWI GROUP

RAYANA’S

ROYAL SHADOW
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TAVANTI SOLITAIRE

ZANELLE

SANDY TABET JEWELLERY

UNIALMAZ
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AL ZAINالزين

PO Box 18148, Doha, Qatar - Tel: +974 4477 1120 - Fax: +974 4477 1121
Email: alzain@alzainjewellery.com - URL: www.alzainjewellery.com

تعد الزين رمز للفخامة العربية األصيلة. تأسست الزين في عام ١٩٣٠، وسرعان ما 
اكتسبت سمعة قوية كواحدة من أبرز صانعي المجوهرات في المنطقة وهي 
تعتبر فريدة من نوعها في مجال التصميم والتصنيع، وحازت على احترام عمالئها 

محليًا وأيضًا خارجيًا.

اليوم، الزين مندفعة بالسعي الدؤوب إلعادة تقديم الماضي والتراث العربي 
الثري إلى جمهور عالمي متزايد حيث األصالة والتفرد في طليعة كل مجموعة 
متزايد  جمهور  إلى  للوصول  الزين  مجوهرات  تسعى  وتميز.  بحرفية  تصنعها 
والزبائن  القيمة  تخاطب  التي  ومتفردة  متنوعة  قطع  تقدم  حيث  باستمرار، 

المتميزين.

Al Zain is synonymous with true Arabian luxury. Founded in 1930, Al 
Zain quickly established a reputation as one of the most prominent and 
unique design and manufacturing jewelers in the region, earning the 
respect of its clients locally and abroad.

Today, Al Zain is driven by a relentless pursuit to re-introduce a rich 
Arabian past and heritage to a growing global audience where authenticity 
and uniqueness is at the forefront of every collection. Al Zain endeavors to 
reach a growing and ever-expanding younger audience offering a variety 
of unique pieces that address the value and high-end consumers.
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ALFARDAN JEWELLERYجموهرات الفردان

تأّسست »مجوهرات الفردان« في عام ١٩٥٤، وهي تتبّنى نهًجا قائًما على تقديم أعلى درجات الجودة والفخامة، تدعمه 
رؤيتنا الطموحة لتلبية االحتياجات الفريدة والمتطلبات الحصريّة لنخبة العمالء.

العيار  ذات  الفاخرة  والساعات  الثمينة  المجوهرات  قطع  أرقى  عرض  في  سّباقٌة  بأنها  الفردان«  »مجوهرات  وتُعرف 
مع   ،  ١٩٧٧ عام  في  الريادة  خطوات  أولى  الشركة  وخطت  قطر.  في  والرقّي  الفخامة  محّبي  أنظار  أمام  الثقيل  الدولي 
تنظيم أول معرض خاص للمجوهرات والساعات على المستوى اإلقليمي. وبعد أن فتح أبوابه أمام الجمهور اعتبارًا من 
المرموقين  والمصّنعين  المصّممين  من  كوكبة  محتضًنا  قطر،  في  المرتقبة  الفعاليات  أهم  إحدى  أضحى   ،٢٠٠٣ عام 
حدًثا  باعتباره  به  اإلشادة  إلى  سارعت  التي  الحكومية،  األوساط  من  الفت  اهتمام  على  النوعي  المعرض  وحاز  عالمًيّا. 

مرموًقا ذا قيمة ثقافية واقتصادية ووجهة جاذبة للزوار المحليين واإلقليميين.
»نودار«،  اسم  تحت  بها  الخاصة  المجوهرات  مجموعة  إطالق  في  تمثل  نوعًيّا  إنجاًزا  الفردان«  »مجوهرات  وحققت 
والذي شكل عالمة فارقة في تاريخ العالمة التجارية الرائدة. ويحمل الخط الجديد توقيع المصممة الموهوبة نور الفردان، 
عصرية  تصاميم  »نودار«  المجوهرات  مجموعة  وتضم  الفردان«.  »مجوهرات  رئيس  الفردان،  حسين  علي  السّيد  كريمة 
الفاخرة. وقد استلهمت نور  القطع  رونًقا ممّيًزا على  باألناقة والرقّي والحداثة مع لمسات تقليدية ساحرة تضفي  تتسم 

تصاميمها من اإلرث الغني لعائلة الفردان في عالم اللؤلؤ والمجوهرات المستمرّ جياًل بعد جيل.
وتتمتع »مجوهرات الفردان«، في ظل إدارة السّيد علي حسين الفردان، بحضور قوي في مواقع حيوية ففي العاصمة 
القطرية الدوحة تشمل »قطر مول« و »الالندمارك« و »فيالجيو« و»اللؤلؤة - قطر« و»الدوحة فيستفال سيتي« و »ذا سانت 
»تيفاني«  متجر  إلى  إضافة  قطر«،  في  الحرّة  و»السوق  الدوحة   - اللؤلؤة  كمبينسكي،  مالذ  و»مرسى  الدوحة«  ريجيس 
اليوم  الفردان«  »مجوهرات  وتسير  سابقًا.  المذكورة  الفردان  مجوهرات  أفرع  جميع  في  »شوبارد«  ومتاجر  »فيالجيو«  في 
بخطى ثابتة على درب النمو واالزدهار، مدعومًة بشبكة بيع تُعّد األكبر من نوعها في قطر وفي عالم الساعات الفاخرة 

والمجوهرات الراقية مثل »فاشرون كونستانتين« و »هاري وينستون« و »بريغيت« و »شوبارد« و »تيفاني آند كو« وغيرها.

Established in 1954, Alfardan Jewellery is a business built on the concept of providing the 
finest quality to meet the needs and tastes of each client.

Alfardan Jewellery has always been a leader in offering prominent pieces of jewellery and 
statement watches to the people of Qatar. It achieved this by being the first in the region to hold a 
private Jewellery and Watches Exhibition in 1977, which has become a public annual event since 
2003. The world’s finest and most famous jewellery and watch designers and manufacturers 
participate in the event, which draws many visitors both locally and regionally, and has been 
recognised by the government for its historical, cultural and economic value and significance.

Alfardan Jewellery has also launched its own line, Noudar, created by Noor Alfardan, the 
daughter of Ali Hussain Alfardan, President of Alfardan Jewellery. Specialising in elegant and 
contemporary jewellery with a traditional twist, Noudar’s inspiration is drawn from the depth 
and extent of the family’s involvement in jewellery spread back across generations.

Managed by Ali Hussain Alfardan, the jewellery division operates across several locations in 
Doha: Mall of Qatar, Landmark, Villaggio, the Pearl-Qatar, Doha Festival City, the St. Regis Doha, 
Marsa Malaz Kempinski, in addition to the Tiffany store at Villaggio, and Chopard shop-in-shop 
at all Alfardan Jewellery branches mentioned previously. Thus, Alfardan Jewellery represents one 
of the largest networks in Qatar offering high-end watches and fine jewellery such as Vacheron 
Constantin, Harry Winston, Breguet, Chopard, Tiffany & Co. and many others.

PO Box 63, Doha, Qatar
Tel + 974 44408408   Fax: + 974 44438430    www.alfardanjewellery.com.qa

علي الفردان، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الفردان

Brand List
WATCH
CHAUMET
CHOPARD
CHRISTIAN DIOR
CORUM
FABERGÉ
FRANCK MULLER
GIRARD-PERREGAUX
VACHERON CONSTANTIN
JEWELLERY
ADAMAS MILANO
AL TAWASH
ALIEL ITALY (KHALIL SAYEGH)
AZAR GEMS
BUSATTI
BUTANI
CASATO
CHAUMET
CHOPARD
DEVJI AURUM
ETHO MARIA
ETHONICA NY
FABERGÉ
FERNANDO JORGE

GEMBEL EUROPEAN
GEMS & JEWEL PALACE
GEORGES HAKIM
GISMONDI 1754
GOLDESIGN JEWELRY
HER STORY
HOUSE OF LUXURY - ALESSA DESIGN
HOUSE OF LUXURY  - NIKOS KOULIS
HOUSE OF LUXURY  - TERZIHAN
JR JEWELS
KHANNA JEWELLERS
KISMET BY MILKA
KP INTERNATIONAL
KRISONIA MILANO
LA BELLA JEWELRY
LUCA CARATI
LUVOR ITALIA
MAHALLATI
MAISON MIRATH
MARIA GASPARI
MOUAWAD
MARLI
MATTHIAS & CLAIRE
MIAMOON

MONAN
MUKHI SISTERS
NOUDAR
NSOULI
PERSEE
PICCHIOTTI
PIRANESI
PRECIOUS PEBBLES
PRIMUS
ROBERT WAN
ROSA AMORIS
ROSE JEWELLERY
SAMER HALIMEH NEW YORK
SARTORO
SHAY JEWELLERY
SICIS
SIGHA JW
SILVIA FURMANOVICH
STEPHEN WEBSTER
TEJORI
VHP 
WONDERCUTS
YEPREM
YESSAYAN
ZOUGHAIB & CO

CORUM

FRANCK MULLER

CHOPARD

FABERGÉ

CHAUMET

DIOR
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CASATO BUSATTI

AZAR GEMS GIRARD-PERREGAUXVACHERON CONSTANTIN

AL FARDAN JEWELLERY PAVILION   جناح مجوهرات الفردان  -
Archive Photoصورة أرشيفية

AL TAWASH ADAMAS MILANO

BUTANI
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GEORGE HAKIM

GEMS & JEWELS PALACE JR JEWELS GOLDESIGN JEWELRYGEMBEL EUROPEAN FERNANDO JORGE

ETHO MARIAETHONICA NY

CHAUMET

KHANNA JEWELLERS

DEVJI AURUM CHOPARD

FABERGÉGISMONDI 1754GOLDESIGN JEWELRY
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KP INTERNATIONAL KHANNA JEWELLERS HER STORYHOUSE OF LUXURY  - NIKOS KOULIS HOUSE OF LUXURY - ALESSA DESIGNKISMET BY MILKA

HOUSE OF LUXURY  - TERZIHANALIEL ITALY (KHALIL SAYEGH) JR JEWELSLA BELLA JEWELRY KRISONIA MILANOLUCA CARATI
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MIAMOONMONAN

MARLI MARIA GASPARIMOUAWAD

MAISON MIRATH LUVOR ITALIAMAHALLATIMATTHIAS & CLAIRE

MUKHI SISTERSNSOULI NOUDAR
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SAMER HALIMEH NEW YORK ROSE JEWELLERY ROSA AMORIS

PRIMUS

PIRANESI

PRECIOUS PEBBLES

PICCHIOTTI PERSEE

ROBERT WANSARTOROSHAY JEWELRYSICIS
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WONDERCUTS VHP JEWELRY TEJORI

SIGHA JWSTEPHEN WEBSTER SILVIA FURMANOVICHYESSAYANZOUGHAIB & CO YEPREM
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مجوهرات نودار  تصاميم عصرية تتسم باألناقة والعراقة



ALI BIN ALI LUXURYعلي بن علي الكجوري

على مدار أكثر من ٥ عقود، توفر »علي بن علي الكجوري« منتجات فاخرة ال مثيل لجمالها، 
تجلب من مختلف أنحاء العالم. ومن بين عمالئنا القديرين هناك من يبحث عن قطع مجوهرات 
الدوحة  معرض  يوفر  جميلة.  وإكسسوارات  أنيقة  وساعات  كالسيكية  كتابة  وأدوات  رائعة 

للمجوهرات والساعات لنا منصًة إلظهار تقديرنا للفخامة وعرض مجموعات حصرية لدينا.
والمجوهرات  الساعات  من  واسعة  مجموعات  الكجوري«  علي  بن  »علي  وتعرض 
واالكسسوارات الفاخرة من عالمات تجارية رائدة على مستوى العالم. ونفخر بتلبية أذواق كل 
الباحثين عن الفخامة الراقية والراغبين في التمتع بأرقى القطع الفنية على مستوى العالم. 
متاجرنا  تملك  الفخامة،  لهواة  مخصصة  فاخرة  منتجات  من  لعمالئنا  نقدمه  ما  إلى  وإضافة 

كذلك حقوق وكالة المبيعات الحصرية لعدد من العالمات التجارية الممتازة.
 لدى »علي بن علي الكجوري« فريق خبير من الموظفين متعددي اللغات ومن ذوي الخبرة 
راقية لكبار عمالئنا. كما يقدم فريقنا المدرب على مستوى عاٍل خدمة  يعتزون بتوفير خدمات 
فائقة لما بعد البيع ويتعاملون مع كل طلب بنفس الجهد والعناية، سواًء كان طلًبا بسيًطا 
بفن  مصنوعة  ثمينة  مجوهرات  قطعة  شراء  أو  تنظيف  أو  خدمة  أو  ساعة  بطارية  كتغيير 
ومصممة لدى واحدة من أفضل العالمات التجارية العالمية. وللكشف عن المعنى الحقيقي 
للجمال المصنوع بيد الفخامة، أو للتمتع ببساطة بتشكيلة من المجموعات التي نعرضها، 

زورونا في واحد من متاجرنا. ستشرفنا خدمتكم!

For over five decades, Ali Bin Ali Luxury has been unveiling watches, jewellery and an 
array of luxury items of unparalleled beauty, bringing in the best from lands near and far. 
Among our most valued clients are those with a fine eye for magnificent pieces of jewellery, 
classic writing instruments, elegant timepieces and exquisitely beautiful accessories. 

Doha Jewellery & Watches Exhibition provided us with the perfect platform to display 
our love for luxury and showcase the exclusive collections that we carry. We take pride and 
delight in catering to the tastes of those who seek high-end luxury and possess a desire to 
enjoy the world’s finest craftsmanship. 

Ali Bin Ali Luxury houses a range of the world’s leading brands. We seek to serve our 
exclusive clientele through a number of exclusive boutiques. In addition to offering our 
clients superior merchandise reserved for aficionados of luxury, our boutiques also hold 
exclusive sales agent rights for a number of premium brands.

Our highly trained team offer clients superlative aftersales service and treat every 
request with the same attention and care, be it a request as simple as the changing of 
a watch battery, a service or clean-up or the purchase of a fine piece of artfully crafted 
jewellery designed by one of the world’s top houses. 

To discover the true meaning of beauty crafted by the hand of luxury, or to simply enjoy 
the array of collections that we showcase, visit us at one of our boutiques. It will be an 
honor to serve you!

PO Box 75, Villaggio Mall, Doha - Qatar - Tel: +974 44570000 - Fax: +974 44570080
Email: luxury@alibinali.com - URL: www.alibinali.com

Brand List
ARNOLD & SON
AS29
AUDEMARS PIGUET
BAUME ET MERCIER
BUCCELLATI
CARTIER
DAMIANI
DAVID MORRIS
GARRARD
GILAN
GORGOGLIONE
GRAFF
GRAHAM
HULCHI BELLUNI

HYT
JAEGER-LECOULTRE
KERN
LALAOUNIS
LEO PIZZO
MARCO VALENTE
MESSIKA
MIKIMOTO
MONTBLANC
PANERAI
PIAGET
POMELLATO
PROLOGUE
PURNELL

RALPH LAUREN
RCM
REPOSSI
RF JEWELS
RICHARD MILLE
ROBERT PROCOP
ROGER DUBUIS
SCHREINER
SHAMBALLA
ST DUPONT
STENZHORN
ULYSSE NARDIN
VAN CLEEF & ARPELS
VERDI

نبيل علي بن عليعادل علي بن علي
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BAUME ET MERCIER AUDEMARS PIGUET ARNOLD & SON

GRAFF CARTIER
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GRAHAMJAEGER-LECOULTRE HYT

MONTBLANCPANERAI
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ROGER DUBUIS PIAGETRICHARD MILLE

VAN CLEEF & ARPELS ULYSSE NARDIN

EXHIBITION CATALOGUE 2022 118

WATCHES الساعات



CARTIER

GARRARD

BUCCELLATI

DAVID MORRIS

AS29

DAMIANI
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GRAFF

LEO PIZZO

GORGOGLIONE

LALAOUNIS

GILAN

HULCHI BELLUNI
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POMELLATO PIAGET

MIKIMOTO MESSIKA MARCO VALENTE
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VERDI VAN CLEEF & ARPELS

STENZHORN SHAMBALLA SCHREINER
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ALURA DIAMONDSألورا أملاس

Shop No 32, New Gold Souk, Doha, Qatar – Tel -00974 44134350
Website: www.aluradiamonds Instagram alura_diamonds

مناسبة  لكل  مصممة  راقية  ومجوهرات  فاخرة  ماركات  للماس  ألورا  تقدم شركة 
المبتكرة  المجوهرات  تصاميم  من  واسعة  مجموعة  بتقديم  الشركة  تفخر  وأسلوب. 
فنية   - رئيسية  فئات  أربع  إلى  المنتجات  تصنيف  يمكن  والمخصصة.  واإلبداعية 
الوضع  حققت  قد  قطر  في  ومقرها  للماس  ألورا  شركة  وهدايا.  وموضة  وكالسيكية 
الحالي بناًء على عمليات المبيعات والتسويق الديناميكية وفريق التصميم لدينا من 

جميع أنحاء العالم الذين يخدمون بحب وثقة والتزام.
والقيمة بمعايير عالية  الجودة  تتميز بجمال غير مسبوق ونضيف  ننتقي مجوهرات 
ألورا للماس على تقديم  من الحرفية واإلتقان الفني لتلبية أذواق عمالئنا. تركز شركة 
أفضل المجوهرات وخدمة عمالء عالية الجودة لضمان سمعتنا في السوق. ومن خالل 
الرؤية الرائدة والنظرة المبتكرة إلدارتنا وفريقنا، نمت شركة ألورا للماس من متجر واحد 
النجادة  سوق  في  الرئيسي  متجرنا  يقع  سنوات.  بضع  غضون  في  متاجر  سلسلة  إلى 
ولدينا فروع في الدوحة فستيفال سيتي والندمارك وفيالجيو ومتجرنا الجديد في بالس 
رعاية  تقديم  خالل  من  ذلك  نلبي  ونحن  عمالئنا،  تجاه  االلتزام  رمز  هي  »ألورا«  فاندوم. 

إضافية ومكافآت مثيرة ورعاية فائقة لما بعد البيع.
نعزز قيمة عالمتنا بتأكيد أن شركة ألورا للماس تقدم األفضل في التصميم والجودة 

التي ترقى لمستوى شعارنا »الفخامة المدمجة بالثقة«.

Alura Diamonds offers premium brands and fine jewelry designed for every 
occasion and style. The company is proud to provide a vast array of jewelry 
designs that are innovative, creative and customized. The products can be 
classified into four main categories - Artistic, Classic, Fashion and Gifts. Based in 
Qatar, Alura Diamonds has achieved the current status based on dynamic sales & 
marketing operations and our design team from across the globe who serve with 
love, trust and commitment. 

We select jewelry of unsurpassed beauty and add quality and value with high 
standards of craftsmanship and technical perfection to meet our clients’ taste. 
Alura Diamonds is focused on delivering the finest jewelry and high quality 
customer service to ensure our reputation in the market place. With the pioneering 
vision and innovative outlook of our management and our team, Alura Diamonds 
has grown from a single store to a chain of stores within a few years. Our main 
store is located at Souq Al Najada and we have branches at Doha Festival City, 
Landmark and Villaggio and our new Boutique Store at Place Vendome. “Alura” 
is the symbol of commitment to our customers, and we fulfil it by offering extra 
care and exciting rewards and superior after sales care. 

We enhance our brand value by ensuring that Alura Diamonds deliver the best 
in design and quality living up to our motto “Luxury embedded with Trust”.
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AMIRI GEMSاجملوهرات األمريية

على  بتقديره  وحظيا  اإلنسان  إعجاب  على  الكريمة  واألحجار  األلماس  استحوذ  لطالما 
إعجاب  وجمالها  الثمينة  والمعادن  الكريمة  األحجار  بهاء  أثار   ،1994 عام  في  أجيال.  مدار 
المجوهرات  لـ  انطالق  نقطة  بمثابة  هذا  وكان  ثاني،  آل  ناصر  بن  نواف  الشيخ  سعادة 
األميرية. تحرص المجوهرات األميرية على تلبية احتياجات جميع محبي المجوهرات واألحجار 
الكريمة، بدءاً من الخواتم المصنوعة من التوباز األزرق األنيق، مروراً بالقالئد المصنوعة من 

الروبي البورمي النادر، واليزال في جعبتها الكثير لتلبي جميع األحالم واألذواق.
الحصرية  التجارية  العالمات  من  العديد  جسدت  فقد  األميرية،  المجوهرات  انطالق  منذ 
المجوهرات  استطاعت  نواف،  للشيخ  الرائدة  الرؤية  من  وانطالقًا  والساعات.  للمجوهرات 
متاجر  أرقى  من  واحدة  لتصبح  باستمرار  وخدماتها  منتجاتها  نطاق  توسيع  األميرية 
عالية  منتجات  مسبوقة  غير  خدمة  تقديم  خالل  من  األوسط،  الشرق  في  المجوهرات 
الجودة. من خالل التعاون الوثيق مع قاعدة العمالء الواسعة، حظيت المجوهرات األميرية 
بميزة إقامة عالقات مع العائالت. حرصًا من المجوهرات األميرية على تلبية كافة احتياجات 

عمالئها، فهي تقدم مجموعة فريدة من القطع الفنية التي تنتقل من جيل إلى جيل.
الملونة  واألحجار  واأللماس  النخبة  ساعات  في  متخصصة  األميرية  المجوهرات  إن 

المستحبة، كما أن لديها متاجر متعددة في مواقع بارزة.
استضافة  األميرية  المجوهرات  يسر   ،2022 والساعات  للمجوهرات  الدوحة  معرض  في 
أسماء مشهورة باإلضافة إلى تقديم منتجات جديدة، عالوة على أحدث المنتجات والقطع 

الفنية الفريدة التي تطرحا لتبهر أعين العمالء وعشاق المجوهرات.

Barwa Al Saad, Tower-1, Suhaim Bin Hamad Street PO Box 376, Doha, Qatar
Tel: +974 4452 0000 Fax: +974 4444 3607 Email: info@amirigems.net, www.amirigems.net

Brand List

الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني

Diamonds and precious gemstones have always captured the admiration of all 
and have been cherished by mankind for generations. In 1994, the passion for 
precious stones and metals drew the attention of His Excellency Sheikh Nawaf Bin 
Nasser Al Thani, and thus Amiri Gems was born to cater to the needs of gemstone 
and jewellery enthusiasts. Be it a fashionable blue topaz ring or a rare Burmese ruby 
necklace, Amiri Gems has something to fulfill the desires, whims and fancies of all. 

From the start, Amiri Gems has represented many of the exclusive jewellery 
and watch brands. With the pioneering vision of Sheikh Nawaf, Amiri Gems has 
continually expanded its portfolio to become one of the most prestigious jewellery 
retailers in the Middle East, providing a service like no other. Working closely with 
our client base, Amiri Gems has had the privilege of forging exceptional bonds with 
families. Catering to each client’s individual needs, Amiri Gems provides exquisite, 
one-of-a-kind pieces of art to be passed down from generation to generation. 
Specializing in elite watches, diamonds and desirable coloured stones.

Amiri Gems serves their high profile clientele with the choicest array of distinctive 
bespoke creations. Amiri Gems is excited to host familiar names as well as introduce 
newcomers to the Doha Jewellery & Watches Exhibition 2022. Each year Amiri 
Gems brings the latest novelties and unique pieces to captivate clients and jewellery 
enthusiasts.

JEWELLERY
ADLER  
AG JEWELS
AMRAPALI JEWELS
ANANYA
ARCHANA AGGARWAL
CHATILA
DAVIDOR
GEMAYEL JEWELLERY
JAHAN
KAMYEN
KK. JEWELS
K LALITA 
L’ATELIER NAWBAR
LETALIS

LUKA JEWELLERY (GP LUKA)
MARIANI 
MELISSA KAYE
MOKSH
NOVEENTONOVANTANOVE 
PALMIERO JEWELLERY DESIGN
RAKYAN’S FINE JEWELLERY
ROYAAL ATONES
SARAH HO
SAWANSUKHA
ZOYA

WATCH
CONCORD
H. MOSER & CIE
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AMRAPALI JEWELS AG JEWELS ADLER

ARCHANA AGGARWAL ANANYA
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CHATILADAVIDORGEMAYEL JEWELLERY

KAMYEN JAHAN
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KK. JEWELSL’ATELIER NAWBAR K LALITA

LUKA JEWELLERY (GP LUKA) LETALIS

EXHIBITION CATALOGUE 2022 132

jewellery اجملوهرات



PALMIERO JEWELLERY DESIGN NOVECENTONOVANTANOVE

MARIANIMOKSH MELISSA KAYE
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SARAH HO ROYAAL ATONES

SAWANSUKHAZOYA

RAKYAN’S FINE JEWELLERY

jewellery اجملوهرات
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Amiri Gems Showroom - Barwa - Al Saad St بوتيك المجوهرات األميرية - بروة - شارع السد

H. MOSER & CIE CONCORD

WATCHES الساعات
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ARMANORأرمانور

P.O. Box: 175-482, Beirut, Lebanon – Tel: +961 1 562 593 – Fax: +961 1 561 519
URL: www.armanorjewelry.com

بيروت  في  األولى  عملهما  ورشة  مهير  وآري  آرا  الشقيقان  بدأ   ،1988 عام  في 
التخطيط  في  الجهد  من  الكثير  وبذلوا  رائعة،  مجوهرات  قطع  وتصنيع  لتصميم 
للتوسع. في عام 1995، انتقلوا إلى موقع جديد. كانت هذه لحظة تقدمهم، وبعد 

ذلك ظهروا الول مرة في سوق المجوهرات.
شاركوا في معارض مجوهرات عديدة في مختلف انحاء الدول العالم.

أقسام:  يتألف من ثالثة  الذي  بيروت  أنشأوا مقر جديد في   ،2010 بالتالي في عام 
نوع  إضافة  تمت   ،2016 عام  في  اليدوية.  والحرف  واإلدارة،  الرئيسية،  العرض  صالة 

جديد من المجوهرات وهو الوشاح. ثّم، تميزت األوشحة بالتصميمات الفريدة. 
 - والحديثة  التقليدية  المجوهرات  من  رائًعا  مزيًجا  أرمانور  شركة  وتصنع  تصمم 

دمجًا بين أذواق الشرق األوسطية واألوروبية، اعتبارًا تفضيالت جميع المستهلكين.
جميع  في  المرموقة  المجوهرات  معارض  من  العديد  في  بانتظام  أرمانور  تشارك 
أنحاء العالم، وتقوم بتصدير سلع المجوهرات بالجملة والتجزئة في منافذ البيع أرمانور.
»أرمانور« مع ضمان  التجارية  لدينا تصاميم مبتكرة وحرفية ماهرة تختم العالمة 

جودة ال تضاهى.
مهمة أرمانور بسيطة: تحويل األفكار إلى أجزاء من الفنون الجميلة!

In 1988, the two brothers-  Ara and Ari Mher-  started their first workshop 
in Beirut among designing and manufacturing exquisite jewelry pieces. A 
lot of effort was spent in planning for expansion. In 1995, they moved to 
a new location. This was their breakthrough moment, after which they 
marked their debut in the jewelry market.

Furthermore, they started participating at various prestigious 
international jewelry shows.

They created the brand Ladonna for watches, which came to be a highly 
desired mark.

Later in 2010, they came out with a new headquarter and outlet in Beirut, 
which is comprised of three divisions: Main Showroom, Administration, and 
Craftsmanship. In 2016, a new type of jewelry was added to the collection, 
which is the Scarf. Lately, the unique designs of the scarves became the 
signature product. 

Armanor company designs and manufactures a fine blend of traditional 
and modern jewelry options- a mix of Middle Eastern and European tastes, 
by keeping in mind the preferences of all the consumers.

Our innovative designs and skilled craftsmanship stamp “Armanor” brand 
with a guarantee for unsurpassed quality.

Armanor’s mission is simple: Transforming ideas into portions of fine arts!

St
an

d
 n

º 
 A

6a

EXHIBITION CATALOGUE 2022 138



ARTS & GEMSالتحف واجملوهرات

Al Sadd Street, Doha - Qatar - E-Mail: info@artsandgems.qa
Tel: 44447371/2 - website: www.artsandgems.qa

Arts & Gems Doha، أحد أوائل األسماء في قطر  تُعد شركة »آرتس آند جيمز الدوحة« 
عائلة  أيدي  على   1978 العام  في  الشركة  تأسست  وقد  المجوهرات،  تجزئة  تجارة  في 
الخلف، ممثلةً في مؤسسها ورئيس مجلس إدارتها السيد على حسن الخلف؛ إلى جانب 
التي  نفسها  البناية  في  للشركة  عرض  صالة  أول  كانت  الدوليين.  الشركاء  من  عدد 
كانت تضم في ذلك الوقت مكاتب وزارة االقتصاد والتجارة. في العام 1988، انتقل مقر 
شركة »التحف والمجوهرات« Arts & Gems إلى أكثر المناطق شهرة في الدوحة في بيع 
المجوهرات بالتجزئة؛ »شارع السد«، حيث امتلكت الشركة واحدة من أكبر صاالت عرض 

المجوهرات في قطر في ذلك الوقت؛ بمساحة إجمالية قدرها 350 متراً مربعًا.
في تاريخ الحق، أصبحت شركة Arts & Gems Doha مملوكة بنسبة 100% لعائلة الخلف؛ 

التي تضم السيد علي حسن الخلف إلى جانب أبنائه وبناته.
إلى  الفاخرة  العالمات  مختلف  إدخال  في  يتمثل  مهمًا  دوراً   Arts & Gems وتؤدي 
وتضمن  العمالء،  احتياجات  فهم  في  الشركة  تتفوق  كما  واإلقليمية.  المحلية  السوق 
 Arts & كانت  وقد  والخدمات.  والتصاميم  الكريمة  األحجار  من  جودة  بأفضل  تزويدهم 
ألكثر  المرموقة  والساعات  المجوهرات  عالمات  من  العديد  أمام  قطر  بوابة  هي   Gems

من 4 عقود اآلن.
منتجاتها  تجارة  مع  للتعامل  والتخصص  والخبرة  الشغف  ذوي  من  عمل  فريق  وبفضل 
المختلفة؛ تضع Arts & Gems معايير جودة ممتازة يكتمل بها التزامها الراسخ تجاه عمالئها.

العام 2015،  الدوحة للمجوهرات والساعات« منذ  Arts & Gems في »معرض  وتشارك 
المعرض  في  بها  الخاص  الجناح  أصبح  حيث  للغاية؛  مشجعة  مشاركاتها  نتائج  وكانت 

وجهة جذب رئيسية ومقصداً للزّوار.

Arts & Gems Doha is one of Qatar’s first jewelry retail names, established 
in 1978 by Al Khalaf family, represented by its founder and chairman 
Mr.Ali Hassan Al Khalaf along with other international partners. The first 
showroom shared the same building with the Ministry of Economy and 
Commerce, back then.  In 1988, Arts & Gems moved to Doha’s hottest spot 
for jewelry retail, Al Sadd Street, where it had one of the biggest jewelry 
showrooms in the country at that time, with a total area of 350 sqm.  

Later, Arts & Gems Doha became %100 owned by Al Khalaf family 
consisting of Mr. Ali Hassan Al Khalaf along with his sons and daughters.

Arts & Gems holds an important role in introducing various luxury brands 
to the local and regional market. It also excels in understanding customers’ 
needs and assures to provide them with the best quality of gem stones, 
designs, finishing and service. Arts & Gems has been Qatar’s gateway for 
many prestigious jewelry and watches brands for more than 4 decades.

With an expert, experienced and passionate work team to handle its 
different products, Arts & Gems sets excellent quality benchmarks that 
complement their strong commitment to customers.

Arts & Gems has taken part at DJWE since 2015 and the results were very 
encouraging with their stand becoming a major attraction and a visitor’s 
destination.
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BELLINA COLLECTIONSبيلينا كولكشنز

TEL: +1 516 557 5344 - FAX: +12123986914 - EMAIL: BELLINACOLLECTIONS@LIVE.COM
ITALIA: Via Galleria, 19 34100 Trieste, Italia - UNITED STATES: 8 Bond Street. Great Neck, N.Y, 11021

تأسست Bellina Collections في صيف عام 1957 في ميالنو، وهي مصمم 
أجود  ننتقي  نحن  إيطاليا.  أنحاء  جميع  في  معروف  الراقية  للمجوهرات  رائد 
الفريدة  الفنية  القطع  وبإضافة  العالم،  أنحاء  جميع  من  الكريمة  األحجار 
صاالت  انتشار  مع  رائعة  فنية  قطع  إلى  الحجارة  بتحويل  نقوم  بنا،  والخاصة 
تفتخر  الشمالية،  وأمريكا  أوروبا  في   Bellina Collections منتجات  عرض 
العالم  في  الفاخرة  المجوهرات  لتصاميم  جائزة   13 من  أكثر  على  بحصولها 

»FJDW«، وكان آخرها في عامي 2016 و 2018.

Established during the summer of 1957 in Milan, Bellina Collections 
is Italy’s leading designer of the finest jewellery. Bellina selects only 
choicest precious stones from around the world and by adding their 
unique and special cuts transforms the stones into magnificent pieces of 
art. With showrooms in Europe and North America, Bellina Collections is 
the proud recipient of more than thirteen FJDW Awards, (Fine Jewellery 
Designs of the world), the most recent in 2016 ,2015 and 2018.
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BLUE DIAMONDاملاسة الزرقاء

PO Box 6917, Doha, Qatar Tel: +974 44419191 Fax: +974 44414010
Email: bdiamond@qatar.net.qa www.bluediamondqatar.com

المحلية  شركات  أقدم  من  واحدة  هى  للمجوهرات  الزرقاء  الماسة 
القطرية في قطر منذ عام 1984.

تابع  الفاخرة  القطرية  المحالت  من  هي  للمجوهرات  الزرقاء  الماسة 
لمجموعة الماسة الزرقاء في قطر من خالل الفهم العميق ألذواق عمالئنا، 
المجوهرات  تصاميم  من  واسعة  مجموعة  التجارية  عالماتنا  جميع  تقدم 
والمعادن  الكريمة  واألحجار  والماس  الذهب  من  والمعاصرة  التقليدية 

الثمينة األخرى.
تمتلك الشركة شراكة حصرية مع العديد من العالمات التجارية العالمية 
 Noi Gioielli ،Ferrari Firenze Palmyra Gioielli للمجوهرات الفاخرة مثل: 

 ،BIJOU.Q Fine Jewellery ،Antonellis by Antwerp ،Suulin Gioielli
Dior ،Yilmaz Fine Jewellery   قلم وأزرار األكمام وغيرها.

قطر.  والحزم،  سيتي  فستيفال  دوحة  في  للمجوهرات  الزرقاء  الماسة 
سيتم افتتاح صالة عرض جديدة قريًبا مجمع بالس فاندوم مول، لوسيل.

Blue Diamond group has been one of the elite retailing business 
families in Qatar since 1984.

Blue Diamond jewellery is an emporium of the Blue Diamond 
group. With an insightful understanding of customers› tastes, 
blue diamond jewellery offers you an exquisite collection of both 
traditional and contemporary jewellery designs mainly in Diamond 
as well as precious stones.

Our company is in exclusive partnership with some of the foremost 
luxurious jewellery brands such as Ferrari Firenze, BIJOU.Q Fine 
Jewellery, Antonellis by Antwerp, Suulin Gioielli, Noi Gioielli, Palmyra 
Gioielli, Yilmaz Fine Jewellery , Dior Pen and Cufflinks and more. Our 
Stores are located in Doha festival city as well as in Al Hazm. Our 
latest showroom is soon to be open at Place Vendome Mall, Lusail.
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BLUE SALONالصالون األزرق

ألكثر من ثالثة عقود، أصبح الصالون األزرق عالمة تجارية بحد ذاته، مرادفاَ 
لمفهوم الفخامة والرقي، رائدا في مجال األزياء والساعات والمجوهرات 
أهم  من  وغيرها  السفر  ومستلزمات  المنازل  وديكورات  النيش  وعطور 

وآخر صيحات الموضة.
حيث جاءت فكرة إنشاء الصالون األزرق كمركز مختص للبيع بالتجزئة 
للمنتجات الفاخرة سنة 1981، ليتطور ويأخذ بعدا ال فقط اقليميا بل عالميا، 
قطر،  في  العالمية  التجارية  والماركات  العالمات  ألرقى  قبلة  وليكون 
ونائبه  عيسى  أبو  أشرف  السيد/  ادارته  مجلس  رئيس  قيادة  تحت  وذلك 
أبو عيسى من خالل شراكاتهما االستراتيجية وتصميمهما  السيد/ نبيل 
التميز، الذي جعل من الصالون األزرق  على وضع أعلى مستوى لمعايير 

احدى أقوى المجموعات تنوعًا وتطوراً في قطر.
واسعة  شبكة  خالل  من  محلية  توسعية  خطة  وضع  في  نجحا  فقد 
العالمية  التجارية  العالمات  أهم  تعرض  التي  والمتاجر  المحالت  من 
خطة  وضع  على  عمدا  كما  اقتنائها.  عند  شخص  أي  بها  يفتخر  التي 
توسعية اقليميا وعالميا عبر بناء وتطوير شبكة من العالقات مع كبريات 

الشركات العالمية.

Blue Salon Building - Suhaim Bin Hamad street - Al Sad Area - C Ring Road, Doha Qatar
PO Box 6255, Doha, Qatar - Tel: +974 44466111 Fax: +974 44466108

Email: info@bluesalon.com - www.bluesalon.com

BREITLING BOVET

LOUIS MOINET 

BACKES & STRAUSS

LOUIS ERARD

أشرف أبو عيسىنبيل أبو عيسى

The first luxury retail concept by Abu Issa Holding began with 
“Blue Salon”, Doha’s high-end luxury department store since 1981. 
Blue Salon has gained fame and prestige over three decades as a 
pioneer in luxury retail, under the leadership of Chairman Ashraf 
Abu Issa and Vice Chairman Nabil Abu Issa. Synonymous with 
luxury, Blue Salon has become a brand by itself, an industry leader 
and influencer of fashion and luxury brands in Qatar.

Having established itself firmly in the State of Qatar and across 
the GCC, the high-end department store located in the heart of Doha 
became the leader for the latest designer collections, and must-
have luxuries including; watches, jewellery, niche perfumes, home 
décor and travel accessories. Through a network of multibrand and 
mono-brand stores, expansion will reach double digit growth in the 
coming few years. 

With a brand portfolio that would make anybody proud, Blue 
Salon continues to grow from strength to strength through continued 
portfolio enhancements and building brand equity with partners.

Brand List
WATCH

BACKES & STRAUSS

BOVET

BREITLING

LAURENT FERRIER

LOUIS ERARD

LOUIS MOINET

MAURICE LACROIX

MB&F

PIERRE DEROCHE

RAKETA

RUDIS SYLVA

URWERK

ZENITH

JEWELLERY

ALMAS AL ANIQA

AMOR DIAMOND

CEVHERUN

CLIO PRO

DAYANE

DIGO VALENTINA CALLEGHER

HANNA JEWELRY

KORLOFF

LAFFAN

MARVVA

MISK JEWELLERY

OPALIZA PARIS

OUZOUNIAN

ROYAL STONES

VSK

ZAHRA GHOSHAN
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HANNA JEWLLERY

CEVHERUN

KORLOFF

CLIO PRO

DAYANE

ALMAS AL ANIQA PIERRE DEROCHE MB&F

ZENITH

MAURICE LACROIX

RUDIS SYLVAURWERK
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OUZOUNIAN

MARVVA

VSK

MISK JEWELLERY

OPALIZA PARIS

LAFFAN
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jewellery BVLGARI QATARبولغرياجملوهرات

Villaggio Mall - Via Domo +974 4413 4568
Mall of Qatar - Ground Floor +974 4401 6700

بولغري في سطور
األحجار  من  الرائعة  بتصاميمها  »بولغري«  الفاخرة  اإليطالية  المجوهرات  دار  تشتهر 
الكريمة، كما يُعّد اللون ملمحًا مميزاً وسمة خاصة لكل إبداع من إبداعات »بولغري«. 
التسلسل  قلبه  في  هذا،  العريق  اإليطالي  المجوهرات  صائغ  إنجازات  أعظم  تكمن 
الزمن، والخاص باستخدام األحجار الكريمة في  التقليدي الممتد طوياًل على  الهرمي 
صناعة المجوهرات الفاخرة. فبدءاً من العين المدربة ألخصائّي األحجار الكريمة، وصواًل 
تستخدمها  التي  الكريمة  األحجار  تستغرق  أن  يمكن  للصائغ؛  الدقة  فائقة  اليد  إلى 
قبل  الحجر  بجمال  »بولغري«  وتتمسك  وتجميعها.  عليها  للعثور  سنواٍت  »بولغري« 
فإن  ذلك،  على  وعالوة  الثانية.  من  أكبر  أهمية  األولى  تولي  حيث  الجوهرية،  قيمته 

اإللهام الكامل لروائع »بولغري« غالبًا ما يبدأ من الطبيعة الرائعة ألحجارها.
وسرعان  للمجوهرات،  كمتجر   1884 العام  في  روما  في  »بولغري«  دار  تأسست 
الفاخرة  الحرفية  البراعة  وبفضل  اإليطالي،  تميزها  بسبب  طيبة  سمعة  رّسخت  ما 
الكريمة  أحجارها  وعظمة  بروعة  »بولغري«  تاريخ  ويتميز  الرائعة.  واإلبدعات  المتقنة 
بين  التوفيق  على  القدرة  مع  االستثنائية،  والندرة  الكبير  الحجم  حيث  من  الملونة؛ 
الطابع الكالسيكي والمعاصر بشكل متناغم، من خالل حس إبداعي ال تخطئه عين 
يتجاوز الزمن واالتجاهات العابرة. وقد تطّور النجاح العالمي للعالمة اإليطالية لتصبح 
المجوهرات  من  تبدأ  التي  الفاخرة،  الرفاهية  وخدمات  لمنتجات  متنوعًا  عالميًا  مورداً 
من  لها  نظير  ال  شبكة  مع  والعطور،  األكسسوارات  إلى  لتصل  الفاخرة،  والساعات 

صاالت العرض والفنادق تقع في أكثر مناطق التسوق تميزاً في العالم.

About Bvlgari
Renowned for exquisite gemstone designs, colour is an iconic feature of any 

Bulgari creation. The Italian jeweler's greatest achievements lies in successfully 
overturning the longstanding traditional hierarchy of gemstones in high 
jewelry.  From the trained eye of a gemmologist to the meticulous hand of the 
goldsmith, Bulgari gems can take years to find and assemble. Bulgari upholds 
the beauty of a stone above its intrinsic value. Moreover, the whole inspiration 
for a Bulgari masterpiece often begins with the remarkable nature of its stones.

Bvlgari was founded in Rome in 1884 as a jewellery shop and quickly 
established a reputation for Italian excellence with exquisite craftsmanship 
and magnificent creations.

The history of Bvlgari is distinguished by the magnificence of large, 
exceptionally rare colored gems, by the ability to harmonize the classical 
with the contemporary and by an unmistakable creative sensibility that 
transcends time and passing trends. The Italian brand's international success 
has evolved into a global and diversified luxury purveyor of products and 
services ranging from fine jewels and watches to accessories and perfumes, 
with an unrivalled network of boutiques and hotels in the world's most 
exclusive shopping areas.

High Jewelry poncho in white gold set with mother-
of-pearl elements, 54 rubellite beads (247,84 ct), 65 

"Akoya" white cultured pearls, 47 round emeralds 
(5,42 ct), 32 round diamonds (D-F VVS 13,69 ct), 

round diamonds and pavé-set diamonds.
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CHARLES OUDIN PARISتشارلز أويدن باريس

8 place Vendôme, 75001 Paris, France - Tel: +33 1 4015 9900 - Cell: +33 7 8364 7001
Email: info@charlesoudin.com - URL: www.charlesoudin.com

التي  فرنسا،  في  الساعات  صناعة  دور  أقدم  إحدى  باريس«  أويدن  »تشارلز  دار  تُعد 
تحافظ على بقاء إرث عريق وخبرة نادرة في صناعة الساعات المجوهرة.

منذ إنشائها في العام 1797 في حديقة »باليه رويال« - »القصر الملكي« - أبدعت 
الراقية، ما  الباريسية ساعات فريدة من نوعها، مستلهمة روح األزياء  صانعة الساعات 

يعّظم من تفرد كل شخصية.
وعلى مر الزمن، وحتى اليوم، ومن صالون العائلة الواقع في 8 بالس ڤاندوم، كانت 
بتصاميم  قطعًا  أويدن«  »تشارلز  من  تطلب  العالم  أنحاء  جميع  في  الحاكمة  األسر 

مخصوصة. ومن بين تلك الشخصيات التاريخية نابليون واإلمبراطورة جوزفين.
التفاصيل  الدار تخصيصًا ألدق  مسترشدة بعشقها وشغفها باألناقة الخالدة، توفر 
الساتانية  واألحزمة  واألحجام،  الذهب،  وألوان  األشكال،  تبدعها؛  التي  القطع  في 
الملونة أو األساور المرصعة باأللماس، وكذلك إضفاء الطابع الشخصي الكالسيكي 

أو الخاص؛ مثل إبداع الميناء على »الطراز العربي« تعلوه األرقام الهندية.
أفضل  بأيدي  باريس،  قلب  في  أويدن«  »تشارلز  ساعات  من  ساعة  كل  ُصنعت 
تعكس  ثمينة  مجوهرات  قطعة  عن  عبارة  لتكون  الموهوبين،  المهرة  الحرفيين 

البراعة الفرنسية.
ما  األجيال،  تتناقلها  أويدن«  »تشارلز  ساعات  فإن  وأنيقة،  كالسيكية  أنثوية  وألنها 

يقوي الروابط العائلية برباط بهيج من »فن العيش«.
وألنها أكثر من صورة مثالية لألناقة، فإن ساعة »تشارلز أويدن« هي الطريقة األجمل 

لالحتفال بكل امرأة، وبمعادلتها الخاصة للزمن؛ حيث الزمن الحقيقي زمنها هي.

Charles Oudin Paris, is one of the oldest horological house in France 
perpetuating a rare heritage and expertise in bejewelled watchmaking.

Since its establishment in 1797 in Palais-Royal garden, the Parisian 
watchmaker has been creating unique timepieces, in a couture spirit, 
magnifying the singularity of each personality. 

Over time, until day,  from the family salons, 8 place Vendôme, Leading 
families around the globe have been ordering bespoke pieces to Charles 
Oudin. Among their historical figures were Napoléon and Emperess 
Joséphine. 

Guided by its taste for timeless chic, the Maison offers customization 
right down the finest details, shapes, gold colors, sizes, Colorful satin straps 
or diamond-set bracelets, Classic or Special personalization such as the 
“Arabic style” dial with Hindu numerals.

Crafted at the heart of Paris, by the talented best artisans, each Charles 
Oudin watch is a precious jewelry reflecting the French savoir-faire.

Feminine, Classic & Chic, Charles Oudin timepieces may be handed 
through generations, sealing family bond in a joyful art de vivre.

More than a style ally, a Charles Oudin watch is the most beautiful way 
to celebrate every woman, her own equation of time. Real time, her time.
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DAR AL MAJID FINE JEWELLERYدار املاجد للمجوهرات

Swiss Bel hotel, Jaber Bin Mohammad St., Al Majid Mall, G/F, PO Box 1303, Doha, Qatar
Tel: +974 4437 3460 Fax: +974 4437 3460 - Al Mirqab Mall – shop no M64

Tel : +974 6686 9060 - Doha Mall – Shop no G38 - Email: dar_almajid@yahoo.com

الطبيعي  اللؤلؤ  تجارة  في  ومكانة  حافل  وإرث  بتاريخ  الماجد  عائلة  تتمتع 
من  الماجد  علي  بن  عبداهلل  المرحوم  الوالد  كان  حيث  القدم،  منذ  والمجوهرات 
للمجوهرات  الماجد  دار  توفر  واليوم  الغوص،  ايام  المعروفين  الطواويش  أكبر 
فى  يرغبون  ممن  عمالئنا  اذواق  ترضي  الفاخرة  المجوهرات  من  كبيرة  مجموعات 

اقتناء المجوهرات الثمينة والساعات القيمة من الماركات العالمية المعروفة.

Al Majid family is well known for its legacy of natural pearl trade from 
the early decades, where our great father Abdulla Ali Bin Al Majid was one 
of the famous divers in Qatar. Dar Al Majid Fine Jewellery is the choice of 
the elite who prefer classic, elegant and unique jewellery accessories, and 
top brands of special watches.
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DAVID WEBBديفيد ويب

942 Madison Avenue, New York, NY 10021, USA - Tel: +1 917 880 5077
Email: alma@davidwebb.com - URL: www.davidwebb.com

بانها   ،1948 عام  نيويورك  مدينة  في  تأسست  والتي  ويب،  ديفيد  تتميز 
ذات  الرقيقة،  المجوهرات  من  فخم  هو  ما  كل  تقديم  في  الصيت  ذائعة  شركة 
التصميمات الفريدة والمتميزة. ما يميز ديفيد ويب عن منافسيها هو ما لديها من 
موديالت األصناف الحيوانية، واألعمال الذهبية اليدوية، والطالء الملون، وانحناءات 
والتي  المعتمة،  الكريمة  لألحجار  الفريد  االستخدام  كذلك  ويميزها  الكريستال، 
بين  من  تصاميمها  تستلهم  والموضة.  األزياء  مصممي  من  كثيًفا  إقبااًل  تلقى 
أرشيف ضخم يحوي ما يربو على 40000 تصميم أصلي، وتسجيالت، وأفكار تصاميم، 
يدين  يمتلك  محنك  ذهبية  مشغوالت  صانع  فنان  منها  أصلية  تحفة  كل  أبدع 
ماهرتين، مستعيًنا بتجهيزات ورشة ديفيد ويب، والتي تقع فوق المتجر الرئيسي 
نيويورك،  في  متجرها  إلى  باإلضافة  نيويورك.  من  العلوي  الغربي  الجزء  في 

تمتلك ديفيد ويب متجر في فندق بيفرلي ويلشير في بيفرلي هيلز بكاليفورنيا.
ويمكنك   @davidwebbjewels انستجرام:  حساب  على  ويب  ديفيد  تابع 
اإللكتروني: البريد  عنوان  على  االتصاالت  مديرة  تشيو،  بباميال   االتصال 

pamela.chew@davidwebb.com لجميع االستفسارات الصحفية.

Founded in New York City in 1948, David Webb is an iconic luxury 
house that has consistently redefined fine jewellery with its bold and 
unique designs. Signature animal pieces, hand-hammered gold work, 
colorful enamel, carved crystal, and the unique use of opaque gems 
distinguish David Webb jewels, which are highly sought by leading 
tastemakers and style icons. Drawing inspiration from a vast archive of 
over 40,000 original renderings, records, and design ideas, each original 
piece is expertly handcrafted by long-tenured master jewellers in the 
David Webb workshop, which sits above the flagship boutique on New 
York’s Upper East Side. In addition to its New York City flagship, David 
Webb has a boutique at the Beverly Wilshire Hotel in Beverly Hills, CA. 

Please follow David Webb on Instagram at: @davidwebbjewels, 
and for all press inquiries, please contact Pamela Chew, Director of 
Communications at pamela.chew@davidwebb.com
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DE BEERS JEWELLERSدي بريز للمجوهرات

P.O Box: 3890, Doha – Qatar – Tel: +97444666625, Fax: +97444664166
URL : www.debeers.com

متجرها  من  انطالقًا  لندن،  في   De Beers بيرز«  »دي  مجوهرات  دار  تأسست 
الرئيسي الذي يقع في شارع »أولد بوند« Old Bond Street، فضاًل عن حضورها 
الفاعل في أكثر المواقع تميزاً وخصوصية حول العالم. وتمثل مجوهرات »دي 
بيرز« ذروة اإلبداع في صناعة المجوهرات الماسية الفاخرة. واستناداً إلى خبرتها 
وروعة  جمااًل  األلماس  أحجار  بأكثر  بيرز«  »دي  دار  تحتفي  عامًا؛   130 إلى  تمتد  التي 
في العالم، بل يمكن القول إنها تُجلُّها؛ وذلك من خالل اإلبداع والبراعة الحرفية 

اللذين يتجسدان في صورة تصاميم شديدة التميز والجرأة.
دار »دي بيرز« ملتزمة بضمان أن تجعل لجميع أحجار األلماس التي تكتشفها 
هذا  ويأتي  فيها.  يوجدون  التي  واألماكن  األشخاص  في  دائمًا؛  إيجابيًا  تأثيراً 
ونظافة  وأمانًا  عداًل  أكثر  مستقبل  أفضل؛  مستقبل  ببناء  بتعهد  مقترنًا  االلتزام 
الحفاظ  فيه  ويتم  مساعدة،  إلى  تحتاج  التي  المجتمعات  خالله  تزدهر  وصحة، 
الطبيعية؛  البيئة  وحماية  المجوهرات،  صناعة  في  األخالقية  الممارسات  على 

.Building Forever »وتسمي الدار هذا االلتزام طويل األجل: »البناء إلى األبد

Founded in London, with a flagship store on Old Bond Street and a 
presence in the most exclusive locations around the world, De Beers 
Jewellers is the pinnacle of luxury diamond jewellery. Building on 
De Beers’ 130 years of expertise, the House glorifies the world’s most 
beautiful diamonds through creativity and craftsmanship in bold, 
distinctive designs.

De Beers is committed to ensuring all the diamonds it discovers 
create a lasting positive impact for people and the places where they 
are found. This comes with a pledge to build a better future – one that 
is fairer, safer, cleaner and healthier, in which communities thrive, 
ethical practices are maintained, and the natural environment is 
protected. We call this long-term commitment Building Forever.
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DE TROVEدي تروڤ

Email: De trove @outlook.com 
Contact number: 70787701

تأسست »دي تروڤ« في العام 2018، وهي شركة قطرية ناشئة متخّصصة 
والمرصعة  الذهب  من  المصنوعة  المجوهرات  وتصنيع  تصميم  في 
العالمة  تزّود  كما  معًا.  واألطفال  البالغين  الستخدام  والمناسبة  باأللماس، 
بتصاميم  نوعها  من  فريدة  ذهبية  بمجوهرات  القطري؛  المجوهرات  سوق 

متفردة وأنماط ال مثيل لها.
أن تتطّور  اللذان يتميز بهما مؤسسو الشركة، يضمنان  الشغف والمهارة 
»دي تروڤ« بشكل مستمر لتلبية تطلعات ورغبات الزبائن، في الوقت نفسه 
يبرز  حيث  احترافي،  بشكل  مصّممة  مجوهرات  الزبائن  لهؤالء  الشركة  تقّدم 

كل إبداع كقطعة فنية راقية، يتمتع ببراعة الُصْنع التي ترضي جميع األذواق.
كذلك توفر »دي تروڤ« تصاميم مجوهرات معدّلة خصيصًا، ينتج عنها قطع 
فريدة تلبي خيال وتطلعات عمالء الشركة. في المقابل تجّسد المجوهرات 
الراقية من إبداع »دي تروڤ«؛ عالقة قوية بين الطبيعة والمرأة. وتأتي اإلبداعات 
الجميلة للشركة مرصعة بأحجار األلماس أو األحجار الكريمة األخرى، ما يضفي 
عليها سمة الروعة واألناقة، التي تنعكس في تألق األحجار، والحرفية المعّقدة 
لمجوهراتها. وتتخصص العالمة في إبداع الخواتم واألقراط واألساور والعقود 

والقالئد، إضافة إلى مجوهرات األطفال.

De Trove, established in 2018, is a Qatari start-up that specialises 
in designing and manufacturing gold and diamond jewellery that is 
suitable for the use of both adults and children. The brand also provides 
the Qatari jewellery market with high-quality gold jewellery in unique 
designs and patterns.

The passion and skill of its founders ensures that De Trove is 
constantly evolving to meet the desires of customers, while offering 
them professionally designed jewellery that stand out as pieces of art 
and craftsmanship that satisfy every taste.

De Trove also offers bespoke jewellery designs resulting in unique 
pieces that meet the imagination and aspirations of their clients. High 
jewellery from De Trove embodies a strong relationship between 
nature and women. Studded with unique diamonds or gemstones, the 
beautiful creations from De Trove are both magnificent and elegant, and 
are reflected in the brilliance of the stones and intricate craftsmanship 
of their jewellery. The marque specialises in rings, earrings, bracelets, 
necklaces, pendants, and jewellery for children.
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DJULA PARISدجوال باريس

Doha Festival City & City Center Doha - Qatar
Tel: (+974) 55305179

الفني،  ومديرها  لمؤسسها  الكبير  الطموح  من  »دجوال«  ُولَِدت  لقد 
هذا  قيود  تكسر  جريئة  باريسية  مجوهرات  دار  إلنشاء  كوروت،  ألكسندر 
كما  روك«.  الـ»جالم  روح  تُنّمي  ذهنية  حالة  هي  »دجوال«  إن  المجال. 
الثقافة  أيقونات  صدى  يردد  الذي  اليوم  لعالم  مرآًة  اإلبداعات  تُشّكل 
الشعبية، مثل ريهانا، وجنيفر لوبيز، وكايلي جينر، ودوا ليبا، وكاتي بيري، 
الُممّيزة واإلبداعية.  المجموعات  يرتدون  تّم رصدهم جميعًا وهم  حيث 
بروما،  مروراً  الدوحة،  إلى  باريس  في  الجديد  الرئيسي  موقعها  ومن 
»دجوال«  فإن  وشنغهاي،  هيلز،  وبيفرلي  وميامي،  ونيويورك،  وماربيا، 

تُضيئ العالم بأكثر من مائة نقطٍة للبيع.

Djula is born from the unbridled ambition of its founder and 
artistic director, Alexandre Corrot, to create a daring Parisian 
jewelry house that breaks the codes of this market. Djula is a 
state of mind, cultivating a glam-rock spirit. Creations are the 
mirror of today›s world that echo pop-culture›s icons ; Rihanna, 
Jennifer Lopez, Kylie Jenner, Dua Lipa, Katy Perry... all have 
been spotted wearing the edgy and creative collections of the 
house. From its new flagship in Paris to Doha, passing through 
Rome, Marbella, New-York, Miami, Beverly Hills, Shanghai... 
Djula irradiates the world over a hundred points of sales.
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EXPERT FAIR COMPANYاكسبريت فري

في  القطاعات  مختلف  تمثيل  مجال  في  الرائدة  الشركات  إحدى   Expert Fair Company تعد 
المعارض في تركيا، إذ تحضر جميع المناسبات في جميع أنحاء العالم وتمثل قطاعات مثل السيارات 
واألزياء والمنسوجات واألثاث والصناعات الخشبية والنفط والغاز واألغذية والتعبئة والتغليف واألجهزة 
الكهربائية اإللكترونية والبناء والتشييد والمجال الطبي والمجوهرات واألدوات المنزلية، وما إلى ذلك.

المتخصص في  المبيعات  Expert Fair Company بحضور عالمي من خالل شركائها وفريق  تنفرد 
إلى دعم عمالئها   Expert Fair Company تركيا. تهدف  أنحاء  الشركة في اسطنبول وفي جميع  مقر 
هذا  لتحقيق  وتسعى  لهم،  األول  الخيار  هي  الخدمة  هذه  بأن  باعترافهم  تحظى  وأن  متميزة  بخدمة 
والمنافسين  والموردين  التحالف  وشركاء  والموظفين  العمالء  جميع  لدى  قيمها  بترسيخ  الهدف 

والمستثمرين وعامة الناس.
Expert Fair Company أفضل العالمات التجارية الموثوق بها في تركيا في مجال المعارض  تمثل 
الشركة  أثبتت  وقد  العالم.  أنحاء  جميع  من  والعمالء  األتراك  للعمالء  بالنسبة  وذلك  والمناسبات، 
جدارتها في إنشاء معارض تجارية واستهالكية عالية المستوى؛ حيث يأتي المشترون والموردون من 
التواصل  قوة  يضاهي  شيء  ال  بأنه  نؤمن  نحن  الخاصة.  بأعمالهم  للقيام  إلينا  العالم  أنحاء  جميع 

البشري إلقامة عالقات تجارية وتوطيدها.
في الوقت الحاضر، نحن نُعني بتعزيز معارض البيع المتخصصة من أجل إفساح المجال للشركات 
التركية الراغبة في المشاركة في العروض الدولية، ونتطلع كذلك إلى اغتنام فرص جديدة في السوق. 

وسيكون من دواعي سرورنا أن نتلقى تعليقاتكم بشأن تعزيز معارضكم في األراضي التركية.

Expert Fair Company (EFC) is one of the leading fair representative companies 
in Turkey. EFC represents events all over the world in many industry sectors such as 
automotive, fashion & textiles, furniture & wood industries, oil & gas, food & packaging, 
electric & electronics, building & construction, medical, jewellery, houseware etc. EFC 
maintains a worldwide presence through its alliance partners and professional sales team 
at their Istanbul headquarters and offices around Turkey. The primary aim of EFC is to 
provide exceptional customer service and to be recognized as the customers’ first choice.

EFC works towards this goal by living up to its values in its conduct with all customers, 
employees, alliance partners, suppliers, competitors, investors and general public. Expert 
Fair Company is the most reliable address in Turkey for exhibitions and events aimed at 
Turkish clients and also customers from all over the world. EFC excels in creating high 
profile, precisely targeted business and consumer exhibitions, where buyers and suppliers 
from around the world can come together to build business. EFC believes that nothing 
can replace the power of human touch for establishing and sustaining business relations 
and this is why we organize and promote professional international trade shows and help 
Turkish companies to enter new market opportunities.

We would like to extend you the best professional service to promote your business 
shows on Turkish territory.

Adres:Mithat Pasa Cad. No:32 Kat: 3 Cobancesme / B.Evler, ISTANBUL-TURKIYE
Tel: +90 212 654 19 82 Fax: +90 212 654 19 84 Gsm: +90 549 540 71 61

Email: musamacit@expertexpo.com.tr - Email: info@expertexpo.com.tr - www.expertexpo.com.tr

Brand List
HULYA (SAIT KOC)
SANLI (ALYA)
GEZER
HOSGOR

Musa Macit - General Managerموسى ماسيت، المدير العام

LION
ROBI
DIAMERA
STAR
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GEZER SANLI (ALYA)

LION

HULYA (SAIT KOC)

HOSGOR
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ROBISTAR DIAMERA

TURKISH PAVILION
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WATCH WINDERS  |  WATCH BOXES

JEWELLERY BOXES  |  TRAVEL ACCESSORIES



FIFTY ONE EASTفيفتي ون إيست

انعكاسات األحالم
تمّثل عودة معرض الدوحة للمجوهرات والساعات، المعرض الرائد في الشرق األوسط، مع استقبال الجمهور، 
نفحة من التفاؤل المتجدد ونظرة إيجابية للحياة بعد عامين من التحديات الصعبة. في نسخة هذا العام، يقّدم 
فيفتي ون إيست مرة أخرى وبفخر كبير مجموعة من العالمات التجارية العالمية وسط خدمات وخبرات ال تضاهى 
التعّمق في أحالمهم وانعكاساتها  إلى  العمالء  المطروحة  اإلبتكارات  الرقي. وتدعو مجموعة  وأجواء يغمرها 

واالحتفال باللحظات الخاصة.
تسّلط  التي  ساعاتها  أحدث  العام  هذا  إيست  ون  فيفتي  جناح  ضمن  الخاص  قسمها  في  رولكس  تعرض 
واسعة  تشكيلة  بين  من  االختيار  للزوار  سيمكن  حيث  الساعات  صناعة  عالم  في  واإلبداع  التفاؤل  على  الضوء 
سمعتها  على  بناًء  وكذلك،  األذواق.  مختلف  تالئم  مختلفة  طرازات  من  والجديدة  الكالسيكية  الساعات  من 
في تصميم ساعات أيقونية يختارها أكثر المغامرين جرأًة، تُقّدم تيودور هذا العام أحدث ساعاتها ومن ضمنها 
بالك باي برو وبالك باي جي أم تي أس آند جي التي تم إطالقها خالل معرض جنيف للساعات والعجائب ٢٠٢٢ 
وذلك في مساحتها المخصصة. باإلضافة إلى ذلك، تعرض شانيل قطًعا من مجموعة »Collection N°5«، أول 
األناقة  مفردات  الكتشاف  عمالئها  العالمة  تدعو  كما  لعطر.  تُخصص  اإلطالق  على  راقية  مجوهرات  مجموعة 
الراقية  المجوهرات  مجموعات  من  األقراط  أو  الخاتم  أو  السوار  أو  العقد  ارتداء  كيفية  الختيار  الرموز  فتعطيهم 
المتعددة التي تعرض في الجناح. أما الدار الفرنسية العريقة بوشرون، فستمنح الزوار فرصة اكتشاف قطع مختارة 
مجموعة  من   ٢٠٢٢ وصيف  ربيع  إبداعات  أحدث  مع   »Contemplation »التأمل  الراقية  المجوهرات  مجموعة  من 
من  بعناية  مختارة  قطع  بوشرون  تقدم  ذلك،  إلى  باإلضافة  والمبدعة.  والمعاصرة  الكالسيكية   »Quatre »كاتر 

مجموعة »سيربان بوهيم Serpent Bohème« ومجموعات أخرى كالسيكية من العالمة.
ويشمل االختيار المتمّيز هذا العام أيًضا أسماء عصرية مثل: أكيليس، وعزة فهمي، ودايفيد يورمان، وفلمنك 

باي طرفة عيتاني، وجينيت نيويورك، ولوبيبيه، ومارينا بي، وباندورا، وبييرو ميالنو، ووولف، وإيفان توفنكجيان.

A Reflection of Dreams
The return of the DJWE, the leading jewellery and watches exhibition in the Middle East, as an in-

person event, marks a renewed optimism and a positive outlook on life following two challenging years. 
In this year’s edition, Fifty One East is presenting again with great pride a world-class selection of brands, 
services, expertise, and ambiance. The standout offering invites clients to reflect on their dreams and 
celebrate all their special moments.

This year, Rolex will present within Fifty One East’s pavilion its latest timepieces that underpin the 
spirit of optimism and innovation in the watchmaking world where watch enthusiasts can choose from 
classic and new collections of various models. Similarly, building on its reputation for creating emblematic 
models chosen by the boldest adventurers, TUDOR will present its latest watches including the Black Bay 
Pro and the Black Bay GMT S&G which were launched during the Watches & Wonders Geneva 2022, in 
its own dedicated space. In addition, CHANEL will present pieces from the “Collection N°5”, the first High 
Jewellery collection ever to be dedicated to a perfume. The brand will also invite its clients to discover 
their vocabulary of style and give them the codes for choosing how to wear their necklace, bracelet, 
ring, or earrings from different fine jewellery collections that will be presented too. As for Boucheron, 
the French Maison will give its patrons access to select pieces from the brand’s High Jewelry collection, 
Contemplation, alongside the latest Spring Summer novelties from the classic, contemporary, and iconic 
Quatre collection. In addition, Boucheron will showcase pieces from Serpent Bohème and other carefully 
curated timeless collections.

The outstanding selection this year also includes trendy names like Akillis, Azza Fahmy, David Yurman, 
Falamank by Tarfa Itani, Ginette NY, leBebé, Marina B, Pandora, Piero Milano, Wolf and Yvan Tufenkjian.

P.O. Box 615, Doha, Qatar - Tel: +974 4436 1111 - Fax: +974 4431 4700
URL: www.51east.com

Brand List
WATCHES
BOUCHERON
CHANEL
ROLEX
TUDOR
WOLF

JEWELLERY
AKILLIS
AZZA FAHMY
BOUCHERON

CHANEL
DAVID YURMAN
FALAMANK BY TARFA ITANI
GINETTE NY
LEBEBÉ
MARINA B
PANDORA
PIERO MILANO
YVAN TUFENKJIAN
WOLF

Bader Al-Darwish, Chairman and Managing Director of Fifty One East
بدر الدرويش، رئيس مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي لفيفتي ون إيست
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ROLEX CHANEL

WOLF

BOUCHERON

TUDOR

WATCHES الساعات
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DAVID YURMAN CHANEL
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BOUCHERON

FIFTY ONE EAST,  DOHA EXHIBITION AND CONVENTION CENTER -  PAVILION C3

C3 فيفتــي ون إيســت، مركــز الدوحــة للمعــارض والمؤتمــرات - الجناح
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FALAMANK BY TARFA ITANI AZZA FAHMY AKILLIS



MARINA B LEBEBÉ GINETTE NY
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PIERO MILANO PANDORA

Fifty One East, Doha Exhibition and Convention Center - Pavilion C3



YVAN TUFENKJIAN WOLF

jewellery اجملوهرات
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Fifty One East, Doha Exhibition and Convention Center - Pavilion C3

C3 فيفتي ون إيست، مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات - الجناح



GaGà MILANOغاغا ميالنو

فهي  ثّم  ومن  تقليدية؛  وغير  قوية  بأنها  ميالنو«  »غاغا  الساعات  شركة  تتميز 
الكالسيكية إلبداع ساعات استثنائية. من خالل  الساعات  ابتكار قواعد صناعة  تعيد 
واأللوان  بالتصاميم  مشبعة  ميالنو«  »غاغا  إبداعات  تبدو  والمثيرة،  الثورية  ساعاتها 

والخصائص غير العادية.
العام 2004. تدين باسمها لطريقة معينة  »غاغا ميالنو« هي شركة تأسست في 
هو   »Gagà«و  .»Gagà« أو  »غاغا«  هي  إليه؛  والنظر  العالم  مع  والتعامل  العيش  في 
تعبير قديم الطراز، كان مشهوراً جداً في خمسينيات القرن الماضي، وكان يُستخدم 
غريب  ولكنه  أنيق  تمامًا؛  المناسب  الوقت  في  يأتي  الذي  الرجل  بنوع  للتعريف 
األطوار، كما يراقب ويتتبع اتجاهات الموضة. ومثل أي فكرة رائعة، بدأت »غاغا ميالنو« 
مالئمة  وجعلها  الجيب،  لساعة  الرئيسية  العناصر  أخذ  مفادها:  بسيطة؛  فرضية  من 
لساعة معصم. لذا فإن جميع موديالت ساعات الشركة تحتوي على التاج متموضعًا 

عند عالمة الساعة 12، فضاًل عن الحلقات واألرقام العربية كبيرة الحجم.
وخالل وقت قصير نمت الشركة وتطّورت لتحقق شهرة دولية، كما قامت بافتتاح 
متاجر لها في أكثر المواقع تميزاً في أرجاء العالم. وفي الواقع فإن »غاغا ميالنو« قد 

زادت من مكانتها المرموقة وعززتها، عبر التوسع القوي في األسواق العالمية.

Strong and unconventional, GaGà Milano reinvents the classic 
watchmaking rules to create unusual timepieces. With its rebellious 
and provocative watches, GaGà Milano’s lines of watches boast designs, 
colors, and features.

GaGà Milano is a company founded in 2004. It owes its name to a 
particular way of living, looking and dealing with the world. “Gagà” is an 
old-fashioned expression, very popular in the 1950s, to define a kind of 
man who is more timely than ever, elegant but quirky, keeping an eye on 
fashion trends. Like every great idea, GaGà Milano started from a simple 
premise: to take the main elements of a pocket watch and adapt it for the 
wrist. All models have the crown set at 12 o’clock, generous loops and 
oversized arabic numerals. In a short time the company has grown and 
developed to international acclaim, opening stores in the most exclusive 
locations around the world. In fact, GaGà Milano has increased its prestige 
through a strong expansion of the global market.

GaGà Milano srl – Corso Venezia, 8 – 20121 Milano – Tel. 02 36750377
info@gagamilano.com www.gagamilano.com
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GHAND JEWELLERYجموهرات غند

Doha, Qatar - Phone number: +974 507 444 47 - Instagram Account: @Ghand_jewellery 
E-mail: info@ghandjewellery.com - Website: www.ghandjewellery.com

»مجوهرات غند« هي عالمة تجارية راقية فاخرة، تأسست في العام 2017 ومقرها قطر. واسم 
استخراجها،  بعد  األلماس  كأحجار  تمامًا  تبدو  التي  السكر،  حبوب  من  مشتٌق  »غند«  العالمة 
وقبل أن تأخذ شكلها النهائي؛ بأحجام مختلفة ولونها األبيض... لتلمع »مجوهرات غند« كاسم 

مرادف لإلبداع والشغف.
ستا العالمة الشريكتان هما الشقيقتان حصة وجواهر المناعي، وهما أيضًا مصّممتا  مؤسِّ
والعالم  المختلفة  الثقافات  من  الحصرية  تصاميمهما  تستلهمان  حيث  العالمة؛  مجوهرات 
ستْي  مؤسِّ فلسفة  تقوم  الطلب.  حسب  قطع  بتصميم  أيضًا  تقومان  كما  حولهما،  من 
إبداعية في جميع تصاميمهما؛ فتبدو  العنان لخيالهما، واعتماد لمسات  العالمة على إطالق 
إلى ذلك، تعكس مجوهرات »غند« اختالف  ارتدائها. إضافة  مجوهراتهما فريدة من نوعها عند 
والكبيرة،  الفخمة  بالقطع  حّصة  ذوق  من  مزيج  فهي  ستين:  المؤسِّ الشقيقتين  شخصيتي 
يمكن  بحيث  مجوهراتهما  الشقيقتان  وتصمم  والبساطة.  باألناقة  المتميز  جواهر  وأسلوب 
ارتداء  يمكن  كما  مرة،  كل  في  والجديد  الفريد  مظهرها  بفضل  مختلفة،  بأساليب  ارتداؤها 
القطع يومياً أو في المناسبات الخاصة، وبشكل فردي أو كطقم. تُصنع مجوهرات العالمة من 
الذهب عيار 18 قيراطًا، وترّصع بأفضل األحجار الكريمة من جميع أنحاء العالم، وتصوغها أيدي 

حرفيين مهرة على أعلى مستوى من اإلتقان.
لدى »غند« العديد من المشاركات الناجحة في معارض وفعاليات المجوهرات؛ محليًا ودوليًا.

A luxury jewellery brand based in Qatar, Ghand Jewellery was 
established in 2017 by the two sisters Hissa and Jawaher AlMannai, who 
are also the jewellery designers of the brand. Specialising in jewellery 
made of 18kt gold, the brand provides the best diamonds certified 
with the 4Cs – colour, clarity, cut, and carat. Ghand sources precious 
gemstones from all over the world to ensure that the best gemstones are 
used in their jewellery pieces.

The jewellery designs are inspired by the different cultures of the 
world. The jewellery offered by Ghand is a combination of the sisters’ 
individual tastes and personalities – a combination of Hissa’s taste for 
big, intricate pieces and Jawaher’s preference for elegance and simplicity.    

The brand’s designs are sophisticated, classy, and stylish and can 
be conveniently used for daily wear or on special occasions; worn 
alone or layered together to create a truly individual look. Ghand has 
participated successfully in many jewellery exhibitions and events – 
both locally and internationally.
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H. JEWELLERY اج للمجوهرات

Instgram page: @h.jewelrys - Mobile Phone: +974 5576 5567
Email: m8m_22@hotmail.com

هو متجـر محلـي لتصميـم وبيـع المجوهـرات. أسسـه المصمــم القطــري حمــد 
معايير  وبأعلــى  المميــزة،  التصاميــم  أجمــل  تقديــم  هدفنــا   .2012 عــام  المحمــد 

الجودة، باســتخدام الذهــب الخالــص عيــار 18 و21.
مـن  اسـتوحيناها  قطــر،  دولة  وتــراث  تاريــخ  إلى  تعــود  التصاميــم  معظــم 
الثقافـة القطريـة والعمـارة المعاصرة، كاسـتخدام الزخارف اإلسالمية مـن العمـارة 

التاريخية فـي تصميماتـه.
حمد المحمد

الشـغف فـي عالـم المجوهـرات هـو العامـل األساسـي الـذي قادنـي إلـي عالـم 
الجمـال؛ فكنـت مهتـم فـي تصميـم المجوهـرات وبدايتـي كانـت بتصميم قطـع 
فريـدة ألهلـي والمقربين لي، حتـى تمكنـت مـن تطويـر موهبتـي فجعلـت منهـا 

هوايًة ومهنـًة أعمل بها.
 انطلقت عالمتي التجاريـة فـي عـام 2012، وتمكنـت مـن إنشـاء ورشـة للمجوهـرات 
خاصـة بـي فـي عـام  201٧ حيث بـرزت اعمالـي ولمع اسمي فـي القطـاع المحلي 

والعالمي.

H Jewellery is a local jewelry shop established in 2012, by  Qatari designer 
Hamad Al-Mohammad. H Jewellery works  hardly to provide the most beautiful 
and unique designs with the highest quality using 18K and 21K fine gold.

What makes H Jewellery unique and different than other jewelry brand is 
their unique designs that are inspired by culture and contemporary architecture. 
By using symbols such as Islamic patterns acquired from traditional architecture 
into his designs.

Hamad Al Mohammed
Passion in the world of jewelry is the main factor that led me to the world 

of beauty. I was interested in jewelry design and my beginning was in unique 
pieces for my family and relatives until I was able to develop my talent and 
made it a profession and a hobby.

My brand started in 2012 and I was able to set up my own jewelry workshop, 
and in 2017, my business emerged in the local and international sectors.

HAIRAAT JEWELLERYهريات للمجوهرات

Hairaat flag shop: Onaiza, The Gate mall 
Second sales point: Al Darwish Showroom

تأسست »هيرات« في العام 2011، لتقدم مفهومًا جديداً للرفاهية اإلبداعية في عالم 
القطرية  الثقافة  من  رائعًا  مزيجًا  العالمة  مجوهرات  قطع  وتُعد  الراقية.  المجوهرات 

الثرية والجماليات العالمية المعاصرة، ما ينتج عنه قطع فنية فريدة من نوعها.
كل جوهرة من »هيرات« تروي قصة. وكل قطعة مستوحاة من ذكريات مصممتها 
المتطورة،  بالتقنيات  إلى االستعانة  الثقافة والعائلة. ونهدف في »هيرات« دائمًا  عن 
لتثبيت مكانتنا في سوق تصاميم المجوهرات المبتكرة في المنطقة، والتوسع في 

األسواق العالمية.

المصممة
فازت  جوائز.  عدة  على  حاصلة  قطرية  مجوهرات  مصممة  السليطي،  خميس  ندى 
بأول جائزة إقليمية لها في العام 2007، لتبدأ بعدها احتراف العمل بالتصميم. أعمالها 
التصميمية مزيج فريد من الثقافة القطرية الثرية وتقنيات صناعة المجوهرات العالمية.
ضمن  عليها  حصلت  التي  األخيرة،   Merit Award االستحقاق«  »جائزة  سلطت  وقد 
مسابقة »جوائز التميز في تصميم المجوهرات الدولية« التي أقيمت في هونغ كونغ 

في العام 2017؛ الضوء على شغفها بتصميم قطع فريدة من نوعها.
راحة الزبائن، والخدمة االحترافية في الوقت المحدد، واالهتمام بالتفاصيل الدقيقة، 
المميزة  السمات  هي  هذه  الراقية..  المتطورة  النهائية  واللمسات  والتشطيبات 

للعالمة. وأخيراً.. نحن ال نتبع اتجاهات الموضة.. بل نصنعها.

Established in 2011, Hairaat brings a new concept for creative luxury 
in the world of high jewellery. Our jewellery pieces are a wonderful 
combination of rich Qatari culture and modern international aesthetics, 
resulting in unique statement pieces. Each of Hairaat’s jewels tell a story. 
Each piece is inspired by its designer’s memories of culture and family. We 
aim to bring cutting-edge techniques and innovate the jewellery design 
market in the region, and expand into the international markets.

The Designer
Nada Khamis Al-Sulaiti is a Qatari award-winning jewellery designer. She 

won her first regional award in 2007, and started designing professionally. 
Her work is a unique combination of Qatar’s rich culture with international 
jewellery techniques. Her passion for designing unique pieces is highlighted 
in her recent Merit Award in International Jewellery Design Excellence 
from Hong Kong in 2017. 

Client comfort, timely professional service, an attention to the minute 
details, and sophisticated finishes are hallmarks of the brand. We do not 
follow trends, we create them.
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HESSA JEWELSحصة جولز

instagram: Hessa Jewels

“تجسد حصة جولز تراث قطر في قطع مجوهرات مميزة”
تأسست حصة جولز في عام 2017 كعالمة تجارية لبيع المجوهرات وسرعان ما 

حصدت سمعة للتميز القطري في براعتها الحرفية وابتكاراتها المذهلة. 
تميزت حصة جولز بروعة التصاميم التقليدية بشكل استثنائي، وقدرتها على 
تطور  إبداعية.  لمسة  مع  والمعاصر(  )الكالسيكي  والحديث  القديم  بين  الجمع 

نجاح العالمة التجارية من المجوهرات والساعات على مدار السنين.
بعض  عرض  في  الوطنية  قطر  متاحف  مع  جولز  حصة  انضمت   2019 عام  في   

مجموعات المجوهرات كمجموعة  “البطولة”.
السعفة،  المشموم،  »المكحلة«،  المرود  جولز،  حصة  تصاميم  أشهر  ومن 
وترصيعها  تصميمها  تم  حيث  السيدات  ترتديها  الذي  البطولة  الى  باالضافة 

باأللماس واالحجار الكريمة. 
حصة جولز هي مفهوم من بنات أفكار مصممة المجوهرات القطرية سميرة 
في  وتعمل  ايبردين  جامعة  من  الماجستير  شهادة  على  والحاصلة  المّلا  حامد 
عشقها  وجسدت  بالمجوهرات  شغوفة  دومًا  كانت  أنها  إّلا  المصرفي.  المجال 
التي صممتها. أسمت سميرة مجوهراتها ب »حصة«  في مجموعة المجوهرات 
تيمنًا باسم والدتها »رحمة اهلل عليها« والتي قامت سميرة بتصميم أول قطعة 

مجوهرات لها، و أهدتها لوالدتها.

“Hessa Jewels  embodies Qatar’s heritage in distinctive jewelry pieces”
Hessa was founded in Qatar in 2017 as a Jewellery Brand and quickly 

established a reputation for Qatari excellence with exquisite craftsmanship and 
magnificent creations.

Hessa Jewels was exceptionally impressive with its traditional designs, and its 
ability to combine old and modern (classic and contemporary) with a creative 
touch. The brand’s success of jewelry and watches has evolved over the years.

 In 2019, Hessa Jewels joined Qatar National Museums in showcasing some 
jewelry collections as the “Al Bottola” collection.

One of Hessa Jewels most famous designs is the “kohl”, “Mashmom”, and 
“the Palm”, as well as “Al Bottola” which worn by women, which all designed 
with diamonds and gemstones.

Hessa Jewels is owned by Qatari jewelry designer Sameera Hamed Al-
Mulla, who holds a master’s degree from Aberdeen University and works in the 
banking field. However, she was always passionate about jewelry and embodied 
her love in the jewelry collection she designed. Sameera called her jewelry 
“Hessa” – Means Pearl- after her mother “Mercy of God on her”, which Sameera 
designed her first piece of jewelry, and gave it to her mother.

IL BERNARDOإل برناردو

IL BERNARDO GRAND BAZAAR ISTANBUL TURKEY / IL BERNARDO QATAR - LUSAIL CITY - PLACE VENDOME MALL
TEL: +90 212 527 51 07 EMAIL: info@ilbernardo.com www.ilbernardo.com MOB: +97466870580

فائقة  الفريدة  المجوهرات  صياغة  في  الحصري  برناردو«  »إل  أسلوب  يمثل 
اإليطالي،  التصميم  أناقة  األنظار؛  تأسر  التي  الرائعة  الكريمة  واألحجار  الرقي، 

وغموض وسحر الثقافة العثمانية؛ في آٍن معًا.
اكتشفوا مجموعات المجوهرات الراقية من إبداع »إل برناردو«، المعروضة في  

»معرض الدوحة للمجوهرات والساعات« 2022.

IL BERNARDO’s exclusive style of unique superfine jewelry and 
magnificent gems represents the elegance of Italian design and the 
mystery of the Ottoman culture. 

Discover IL BERNARDO fine jewellery collections at DJWE 2022.
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ALANKRTI

DE’VIVA JEWELSG.M. PRODUCTS PVT. LTD.

CREATIVE OVERSEAS

CREATIVE OVERSEAS

BINNYS JEWELLERY PVT LTD

INDIAN PAVILION اجلناح الهندي

يقع المقر الرئيسي لـ»مجلس ترويج صادرات األحجار الكريمة والمجوهرات« - السلطة 
األعلى في قطاع األحجار الكريمة والمجوهرات في الهند منذ العام 1966 - في مومباي، 
بينما تنتشر المكاتب اإلقليمية التابعة للمجلس في جميع أرجاء الهند، وتضم 7500 عضو. 
في  المساِهمة  الرئيسية  الصناعات  إحدى  الكريمة  واألحجار  المجوهرات  صناعة  وتُعّد 
االقتصاد الهندي؛ حيث تحقق صادراتها دخاًل سنويًا يبلغ 40 مليار دوالر، تمثل نسبة 10% من 

إجمالي صادرات الهند من السلع، وتوّظف في قطاعاتها 4.3 مليون عامل.
 وفي سعيه للترويج للعالمات الهندية العاملة في هذه الصناعة، ينظم GJEPC كاًل من

قارة  في  التجارية  المعارض  أكبر  من  اثنان  وهما  و»IIJS Signature«؛   »IIJS Premiere«
»مجلس  ينظم  كما  سنويًا.  زائر  و20000   40000 من  أكثر  التوالي  على  يستقطبان  آسيا؛ 
المجوهرات  تجارة  معارض  في  الهند  جناح  والمجوهرات«  الكريمة  األحجار  صادرات  ترويج 
وتوجيه  الدولي،  المستوى  على  الهندية  العالمات  بترويج  تعهده  إلى  إضافة  الدولية، 
الكريمة  واألحجار  الخام،  األلماس  أحجار  توريد  في  للمشاركة  الدول  مختلف  إلى  الدعوة 
التجاريين  الشركاء  المجلس  يحدد  كذلك  التصنيع.  مكتملة  والمجوهرات  الملونة، 
برنامج تنفيذ  على  اإلشراف  للمجلس  األخرى  الواجبات  وتشمل  المحتملين.   الدوليين 

لهذه  الالزمة  التحتية  البنية  وتوفير  الهند،  في   Kimberly Process Certification Scheme
الصناعة، وضمان مستوى المعيشة الالئق للعاملين في هذه الصناعة؛ بما في ذلك ما 

يتعلق بقطاعي الصحة والتعليم.

The Gem & Jewellery Export Promotion Council – India’s apex body in 
the gem and jewellery sector since 1966 – is headquartered in Mumbai with 
regional offices across the country, and has 7,500 members. The industry is one 
of the leading contributors to the Indian economy, accounting for exports of 40$ 
billion annually and %10 of India’s total merchandise exports, employing 4.3 
million workers.

In its quest to Promote Brand India, GJEPC organises ‘IIJS Premiere’ and ‘IIJS 
Signature’ – two of Asia’s largest trade shows – that generate more than 40,000 
and 20,000 visitors respectively annually. GJEPC also organises India Pavilion at 
international jewellery trade shows; undertakes Brand India promotion at the 
international level; invites countries to partner in supply of rough diamonds, 
coloured gemstones and sourcing of finished jewellery; and identifies potential 
international trade partners. Its other duties include executing the Kimberly 
Process Certification Scheme in India, providing industrial infrastructure, 
facilitating workers’ well-being, health and education.

D2B, Ground floor, “D” Tower, West Core, Bharat Diamond Bourse, ‘G’ Block, 
Bandra Kurla Complex, Bandra- East, Mumbai 400 051

Brand List

Colin Shah, 
Chairman, GJEPC

ALANKRTI
BINNYS JEWELLERY PVT LTD
CHAMPALAL & CO. (JEWELLERS)
CREATIVE OVERSEAS
DE’VIVA JEWELS
G.M. PRODUCTS PVT. LTD.
IRIS JEWELS
IZZARI JEWELLS
JAGAN NATH HEM CHAND

K.K.JEWELS
LODHA JEWELLER
M.L. IMPEX
MEHTA & SONS
RISHABH DURGA GEMS & JEWELS
RR GEMS PRIVATE LIMITED
SHRIANS JEWELS
SITAL DASS AND SONS
SITAL DASS SON
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K.K.JEWELS

JAGAN NATH HEM CHANDRISHABH DURGA GEMS & JEWELSRR GEMS PRIVATE LIMITED

SHRIANS JEWELSSITAL DASS AND SONSSITAL DASS SON LODHA JEWELLERM.L. IMPEX

MEHTA & SONS IRIS JEWELSIZZARI JEWELLS
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547/10-11 CHAROENNAKORN 28, CHAROENNAKORN ROAD,
BANGLUMPHULANG, KLONGSAN, BANGKOK, THAILAND 10600

TEL: +66 2439 2577 - Instagram: Keygems_official - Email: info@keygems.net - Website: www.keygems.net

Key Gems International Co., LTD

Key Gems

Key Gems

Key Gems International Co., Ltd. is Thailand’s well-known manufacturer 
of fine jewellery. The company has grown from a family owned business 
to one of the leading producers, with our expertise and craftsmanship 
second to none. 

A core part of Key Gems philosophy is the commitment to quality. Our 
products are renowned for their outstanding craftsmanship in assembly 
and setting. Expertly done by our professional in-house designers, Key 
Gems products are regarded as ‘remarkable pieces’.

b
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Level G, Doha Festival City, Umm Salal, Doha, Qatar

Established in 1986, the La Marquise story commenced with the 
transformation of the precious stones into spectacular magnum 
opus, which are unique and splendid in its formation. Now, La 
Marquise has grown into a global chain of retail outlets located in 
major shopping malls and hotels.

The brand appeals to a varied clientele with a wide variety of 
exquisite and eye catching designs in beautifully ambient retail 
stores. La Marquise’s customised approach and inclusive portfolio 
has attracted the attention of fashionable socialites and is graced by 
women belonging to almost every segment of society.

Every jewellery article is backed with a certificate of authenticity, 
providing our clients with clear information about carats, colour and 
clarity of stones to assure complete transparency.

The jewellery every bride-to-be dreams about.
Customize and create jewellery with La Marquise for your big day.



LORENZ BAUMERلورينز بومير

PRINTEMPS DOHA, DOHA OASIS, Msheireb, Qatar, P.O. Box 2202 info@printempsdoha.com +974 4410 6201

لورينز بويمر: عالمة متجّسدة بروح إبداعية
في  ڤاندوم«  »بالس  ميدان  قلب  من  والقادم  الوحيد،  المستقل  المجوهرات  صائغ 

باريس، الذي سيفتتح متجراً حصريًا في »برنتان الدوحة«
الذي  بويمر  لورينز  هو  ڤاندوم«؛  بالس  »عبقري  وصف  اإلعالم  وسائل  عليه  أطلقت 
من المقرر أن يفتتح متجراً حصريًا في »برنتان الدوحة« Printemps Doha؛ وهو أكبر متجر 
توقيعه  تحمل  إبداعات  بإنتاج  بويمر  لورينز  قام  األوسط.  الشرق  في  األقسام  متعدد 
وروحه المبدعة، على مدى األعوام الثالثين الماضية. فعلى مدار عقدين من الزمان، أبدع 
مجوهراته األولى، وابتكر أكثر من مئة مجموعة أيقونية لصالح دار »شانيل« )منها على 
سبيل المثال: »ألترا«، و»كاميليا«، و»كوكو«، و»ماتالسيه«(، كما ابتكر مجموعة »لَْم دو 
بتصميم  أيضًا  قام  ذلك،  غضون  وفي  ڤيتون«.  »لوي  دار  لصالح  السفر«(  )»روح  ڤوياج« 
منتجات لصالح: »كارتييه«، و»بياجيه«، و»باكارا«، ودار مستحضرات التجميل »غيرالن«؛ بما 

.G.Lipstick »في ذلك قلم أحمر الشفاه الشهير »جي.لبستيك
ابتكرها  التي  اإلبداعات  رائعة مثيرة لإلعجاب، بما في ذلك  بالفعل هي سيرة ذاتية 
مجوهراته  خطوط  أكثر  تظل  التي  اإلبداعات  وهي  »بويمر«،  الخاصة  عالمته  لصالح 
دو  »إيكيوم  تاج  الحصر:  ال  المثال  سبيل  على  اإلبداعات  هذه  من  ونذكر  وتميزاً.  شهرة 
وسيوف  زفافها،  حفل  في  ارتداءه  موناكو  أميرة  شارلين  األميرة  اختارت  الذي  ديامان«، 
مجموعة  مثل  المعقولة؛  األسعار  ذات  المجموعات  وكذلك  الفرنسية.  األكاديمية 
القلب  تخطيط  صورة  من  المستوحاة  الشهيرة،  القلب«(  )»نبض  كير«  دو  »باتمون 
الكهربي لطفله األول. ويمكن االستمتاع بمشاهدة المزيد من قطع مجوهراته الفريدة؛ 
مثل سوار »غورمانديز«، الذي يمكن مشاهدته في »متحف الفنون الزخرفية« في باريس.

Lorenz Bäumer: An Incarnated Brand with a Soul
The Only Independent Jeweller on Place Vendôme in Paris to Exclusively 

Open in Printemps Doha
Called «The Genius of Place Vendôme» by the Media, Lorenz Bäumer is 

set to exclusively open in Printemps Doha, the largest department store in 
the Middle East.

Lorenz Bäumer has signed creations with a soul for the last 30 years. 
Over two decades, he has created the first jewels and established more 
than a hundred iconic collections for Chanel (Ultra, Camélia, Coco and 
Matelassée) and for Louis Vuitton (l’âme du voyage).

In the meantime, he has also designed for Cartier, Piaget, Baccarat and 
Guerlain including the famous G. Lipstick.

An impressive resume, including the creations for his own brand Bäumer 
which remain his most iconic lines. Just to name a few: the Tiara «Ecume de 
Diamants» chosen by Princess Charlène de Monaco for her wedding, French 
academician›s swords, but also more affordable collections such as the 
famous Battement de Coeur (Heartbeat), inspired by the electrocardiogram 
of his first child. Some more unique gems like the «Gourmandise» bracelet 
can be admired at the Musée des Arts Décoratifs in Paris.
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LOUIS VUITTONلويس فويتون

Villaggio Mall P.O. Box 23791 Doha, Qatar  –  Phone +974 44134927

بين  ما  جامعًا  للعالم،  فريدة  تصميمات   1854 عام  منذ  فويتون  لويس  جلب 
وفية  الدار  تبقى  اليوم،  جودة.  أفضل  تحقيق  إلى  دائًما  وهادفًا  واألناقة،  االبتكار 
لروح مؤسسها، لويس فويتون، الذي اخترع »فن السفر« األصيل من خالل األمتعة 
منذ  وعملية.  أنيقة  كانت  ما  بقدر  إبداعية  كانت  التي  واإلكسسوارات  والحقائب 
لويس  فتحت  لتراثها،  بإخالص  فويتون.  لويس  قصة  الجرأة  شكلت  الحين،  ذلك 
فويتون أبوابها للمهندسين المعماريين والفنانين والمصممين على مر السنين، 
والساعات  االكسسوارات  واألحذية  الجاهزة  المالبس  مثل  تخصصات  تطوير  مع 
والمجوهرات والعطور. هذه المنتجات التي تم تصميمها بعناية هي شهادة على 

التزام لويس فويتون بالحرفية الدقيقة.
في عام 2009، أطلقت لويس فويتون مجموعته األولى من المجوهرات الفاخرة، 

»الم دو فوياج«، المستوحاة من فن السفر.
للساعات  الفنية  المديرة  أمفيثياتروف  فرانشيسكا  أصبحت   ،2018 أبريل  في 
والمجوهرات في لويس فويتون، وهي دار تربطها بها صلة وثيقة بفضل قيمهما 
المشتركة المتمثلة في المعرفة والخبرة والسفر. يشكل أسلوبها وإبداعها، جنبًا 
إلى جنب مع التركيز على المواد الثمينة، الهوية المدهشة لمجموعات مجوهرات 

لويس فويتون.
واليوم، يسعد لويس فويتون المشاركة ألول مرة في معرض الدوحة، وتقديم 
األلوان  متعدد  ياقوت  حجر   141 من  ألكثر  استثنائي  ابتكار  وهو  ساتورن«،  »عقد 
يبلغ مجموعها 186.42 قيراطًا، يتميز بأحجار ألماس المقطوعة على شكل شعار 

مونوغرام لويس فويتون.  

Since 1854, Louis Vuitton has brought unique designs to the world, 
combining innovation with style, always aiming for the finest quality. Today, 
the Maison remains faithful to the spirit of its founder, Louis Vuitton, who 
invented a genuine “Art of Travel” through luggage, bags and accessories which 
were as creative as they were elegant and practical. Since then, audacity has 
shaped the story of Louis Vuitton. Over the years, Louis Vuitton has opened 
its doors to architects, artists and designers, all the while expanding and 
developing disciplines such as ready-to-wear, shoes, accessories, watches, 
jewellery and fragrances. These carefully created products are testament to 
Louis Vuitton’s commitment to fine craftsmanship.

In 2009, Louis Vuitton launched its first High Jewellery collection,’L’Ame du 
Voyage’, inspired by the Art of Travel.

In April 2018, Francesca Amfitheatrof became Artistic Director of Watches 
and Jewellery at Louis Vuitton, a Maison she has a close affinity with thanks 
to their shared values of savoir-faire and travel. Her style and creativity, 
combined with an eye for precious materials, shape the striking identity of 
Louis Vuitton’s jewellery collections.

Today, Louis Vuitton is very pleased to participate for the first time in the 
Doha Fair, and to present the ‘Saturne necklace’, an extraordinary creation of 
more than 141 multi-colored sapphires totaling 186.42 carats, featuring the 
LV Monogram cut diamonds.
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MAGIC WIREماجيك واير

Style De Vie-ALHAZM P.O Box: 3890, Doha – Qatar 
Tel: +974 66499443, Fax: +974 44664166, https://onemaroon.com

شركة  بواسطة  وتخزينها  وتصنيعها  تصميمها  تم  المجوهرات  هذه 
إيطالية تتمتع بخبرة  إندوستريا«، وهي شركة  Rancangelo Industrie »رنكنجيلو 
البداية  في  الراقية.  المجوهرات  صناعة  قطاع  القطاع؛  هذا  في  عامًا   50 عن  تزيد 
واآلن  عصري.  تصميم  ذات  ولكنها  كالسيكي  بأسلوب  عقوداً  الشركة  أبدعت 
المجوهرات؛  قطع  في  المعلقة  والحلّي  والعقود  واألساور  الخواتم  تشّكل 

مجموعة رائدة سابقة لعصرها.
جميع هذه المجوهرات صيغت من الذهب عيار 18 قيراطًا، وهي خفيفة الوزن 
بأحدث األلوان، كما أنها سهلة االرتداء وتتميز بأسعارها المناسبة للغاية. وبشكل 
أساسي، يمكن القول إنها مجوهرات مصنوعة لزبائن اليوم. لدى قطع مجموعة 
الشركة من المجوهرات، القدرة على إيقاظ األحالم والرغبات؛ ألن األزمنة ستتغير، 
ثابتًا  المجوهرات سيظل  إال أن صائغ  التالي؛  الجيل  أمام  المجال  وسيفسح جيل 
في مكانه بفضل تلك الهالة المميزة التي يمنحه إياها بريق الذهب؛ ذلك الذهب 

الذي يناسب البشرة تمامًا وبشكل مثالي، ويمنحها بريقًا أّخاذاً آسراً.

Designed, produced and stocked by RANCANGELO INDUSTRIE, an 
Italian company with more than 50 years of experience in the sector. They 
initially specialised in the “empty” tube process, creating necklaces with 
a classic style but trendy design. Rings, bracelets, necklaces and charms 
create an avant-garde collection. 

All in 18-carat gold, light weight, and in the latest colours, they are 
extremely wearable jewels at very aff ordable prices. Ultimately, this is 
gold jewellery for today’s customer. Pieces that are capable of awakening 
dreams and desires, because times will change, one generation will give 
way another, as will their tastes, but the goldsmith will be a constant with 
that special aura that comes only from gold. Gold that fi ts perfectly to the 
body and dresses the skin with a mesmerising sparkle.

St
an

d
 n

º 
 B

12

EXHIBITION CATALOGUE 2022 184

St
an

d
 n

º 
 A

6b

EXHIBITION CATALOGUE 2022185

MATTAR JEWELRYمطر جولريي

Place Vendome Mall, Doha - Qatar

منذ العام 1989 تبدع »مجوهرات مطر« / »مطر جوليري« قطع مجوهرات باقية 
قطع  من  قطعة  كل  واقعًا.  وتجسدهما  والبريق  األناقة  تعكس  الزمن،  على 
مجوهرات هذه العالمة ُصنعت يدويًا إلى حد اإلتقان، لتلبي االحتياجات المتنوعة 

لماليين الزبائن.
الثقة،  تقاليد  على  الحفاظ  في   - دائمًا   - وهدفها  العالمة  مهمة  تمّثلت 
انغمس  العالمة.  لعمالء  القيمة  وتوفير  العادلة،  واألسعار  العالية،  والمعايير 
مؤسس العالمة، ميالد مطر؛ في عالم المجوهرات الراقية منذ صغره، عندما عمل 
كصبي متمرّن لدى صائغ محترف في حي التسوق ببيروت؛ في العام 1984، ما أثار 

شغفه بالعمل الذي قرر أن يتخذه مهنة له.
عن  فضاًل  وصقلها،  األلماس  أحجار  قطع  مجال  في  جوليري«  »مطر  تعمل 
تصنيع وتجارة تجزئة المجوهرات وأحجار األلماس، وإنتاج تصاميم مجوهرات عالية 
الجودة. كما توفر العالمة أيضًا تشكيلة متنوعة من أحجار األلماس، بما في ذلك 
من  واسعة  تشكيلة  إلى  إضافة  الكثيفة،  األلوان  وذات  الشكل  مستديرة  األحجار 
والتي  الزمن؛  على  والباقية  الشائعة  التصاميم  جانب  إلى  الزفاف،  مجوهرات 

يمكن تخصيصها لتناسب أذواق العمالء.

Mattar Jewelry has been creating timeless jewellery pieces that 
reflect elegance and glamour since 1989. Every piece is handcrafted 
to perfection, serving the varied needs of its millions of customers. 
The brand’s mission and target has always been to maintain a 
tradition of trust, high standards, fair pricing and value to their 
customers. Founder Miled Mattar has been immersed in the world 
of fine jewellery from a young age, when he was employed as an 
apprentice to a master jeweller in Beirut shopping district in 1984, 
thus igniting his passion for what would become his life’s work. 

Mattar Jewelry is in the business of cutting and polishing of 
diamonds, as well as the manufacturing and retailing of jewellery 
and diamonds, producing top-quality jewellery designs. They also 
offer a diverse range of diamonds that include round stones and 
fancy shapes, in addition to a large selection of bridal jewellery as 
well as trendy and timeless styles that can be customised to suit 
customer tastes.



MAWLA JEWELLERYجموهرات موىل

Hamra Street, Beirut, Lebanon - Tel: +961 1347 510 - Fax: +961 1742 444
Email: mawlajewellery@hotmail.com - Agent in Qatar: Mawla Jewellery

وتصميم  تصنيع  في  متخصصة  لبنانية  شركة  مولى  مجوهرات 
أن  من  للتأكد  جهًدا  مصممونا  يبذل  حيث  الفاخرة،  والساعات  المجوهرات 

تصميماتنا توازي منظور المرأة العربية من ناحية الجودة والشكل والدقة.

Mawla Jewellery is a Lebanese company specialized in manufacturing 
and designing fine jewellery and watches. Our designers make sure that 
our designs will match the Arabian woman’s perspective from the point 
of quality, style and accuracy.
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MBK HOLDINGإم بي كي القابضة

The Gate Mall 7th floor, Al Salam Dafna, Doha-Qatar 
Email: info@gm-calibrationlab.com - Tel: +974 7767 7626  /  +974 5552 5500

 1975 عام  في  أنتـويرب  في   IGI الكريمة  لألحجار  الدولي  المعهد  تأَسس 
وهو اليوم أكبــر معهد مستقل إلصدار شهادات األحجار الكريمة وتقييمها في 
أنتـويرب ونيـويورك وهونغ كونغ ومومباي  جميع أنحاء العالم مع مكاتب في 
أنجلــوس  ولوس  أبيب  وتل  وتورنتو  وكافاليس  ودبي  وشينزين  وبانكوك 

وكلكتا ونيودلهي وثريسور وسورات وتشيناي وبنغالور وشنغهاي.
موقع IGI في عالم األحجار الكريمة ليــس من قبيل الصدفة. إنّه نتيجة البحث 
تجلب  سواء.  حد  على  والمستهلكين  المهنيين  مع  والتآزر  والّدعم  المستمر 
واألحجار  الماس  بيع  أو  شراء  عند  العالــم  أنحاء  جميع  في  الّثقة   IGI شهادات 

الكريمة والمجوهرات.
تحليل  تطوير  إلى   IGI المستهلكين  مخاوف  بفهم  الكامل  االلتزام  دفع 
التركيز  المجوهرات  لمشتري  ذلك  يتيح  للمستهلكين.  واضــــح  وتوثيق  شامل 

.IGI على إيجاد ما يريدونه بالضبط، مع ضمان كامل في سالمة وجودة شهادة
المتعمقة،  الدورات  من  متنوعة  مجموعة   IGI الكريمة  األحجار  مدرسة  تقدم 
واللؤلؤ،  الملونة،  واألحجار  الخام،  والماس  المصقول  الماس  من  تمتد  والتي 
ودورات تصميم المجوهرات، وبرنامج تطوير مبيعات التجزئة تقدم أيًضا ندوات 
بمنهجيات  الدورات  تشتهر  أيام.   3 إلى  ساعتين  من  تمتد  ومؤتمرات  تدريبية 

التعلم المكثفة و العملية مما يؤدي إلى مستوى عاٍل من الكفاءة والخبرة.

 IGI, the International Gemological Institute, was established in Antwerp 
in 1975 and today is the largest independent gem certification and appraisal 
institute worldwide with offices in Antwerp, New York, Hong Kong, Mumbai, 
Bangkok, Shenzhen, Dubai, Cavalese, Toronto, Tel Aviv, Los Angeles, 
Kolkata, New Delhi, Thrissur, Surat, Chennai, Bangalore, and Shanghai.

IGI’s position in the gemological world is no coincidence. It is the result 
of continuous research, support, and synergy with professionals and 
consumers alike. Around the world, IGI certificates bring confidence when 
buying or selling diamonds, gemstones, and jewelry.

Total commitment to understanding consumer concerns has motivated IGI 
to develop comprehensive analysis and clear documentation for consumers.  
This empowers jewelry buyers to focus on finding precisely what they want, 
with full assurance in the integrity and quality of the IGI certification.

The IGI School of Gemology offers a variety of in-depth courses, 
extending from Polished Diamonds, Rough Diamonds, Colored Stones, 
Pearls, Jewelry Design Courses, and the Retail Sales Development Program. 
IGI also provides training seminars and conferences going from 2 hours to 3 
days.  The courses are well known for their intensive and practical learning 
methodologies, resulting in a high level of competence and expertise.



جموهراتي
للساعات واجملوهرات

MUJAWHRATY

Gold Souk, Doha Qatar
Telephone: +974-44443141 - Mobile: +974-33330099

الشاب  القطري  المهندس  قبل  من   2004 عام  في  مجوهراتي  شركة  أنشئت 
الجامعة،  في  دراسته  أثناء  التجارة  في  العمل  بدأ  والذي  الدرويش  خليل  ابراهيم 
تقدم  تجربة!  إنها  تجارية،  عالمة  مجرد  من  أكثر  لتصبح  مجوهراتي  شركة  كبرت 

مجموعة ال تضاهى من القطع المبتكرة والفاخرة والخالدة.
األنيقة  العصرية  اليوم  لسيدة  الملهمة  تصاميمه  مجوهراتي  تقدم 
الكالسيكية، مبادىء مجوهراتي تقوم على أساس التميز والتفوق والتفرد التي 

التظهر فقط في كل قطعة، بل يشعر بها كل من يقتنيها.
اليوم مجوهراتي تملك العديد من العالمات التجارية والفاخرة لكبار مصنعي 

ومصممي المجوهرات العالمية الرائدة.

Mujawharaty was established in 2004 by Mr. Ebrahim Khalil Al-Darwish, a 
young Qatari engineer who started the business while he was studying at the 
university. Mujawharaty has today grown beyond a brand, into an experience. 
Offering an incomparable collection of innovative, luxurious and timeless pieces,

Mujawharaty’s inspirational designs are handcrafted for today’s modern yet 
classically elegant woman. Mujawharaty is built on the principles of excellence 
that are not only apparent in each creation, but felt by the individuals who wear 
them. The company has carried these values throughout its history and still 
actualizes them with integrity and precision.

Today, Mujawharaty Jewellery houses brands of many leading luxury 
jewellery designers and manufacturers.

WATCHES AND JEWELLERY
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NOUF JEWELLERYجموهرات نوف

Doha Qatar, Tel: 0096171411872 - Mob:0096171411872
Email: noufjewellery@gmail.com

تحتفي »مجوهرات نوف« باألصالة والجمال في جميع جوانب حياتنا اليومية، 
وهي الفلسفة التي حظيت بقاعدة كبيرة من المعجبين في قطر والمنطقة.

من أهم السمات المميزة لـ»مجوهرات نوف« هي قدرتها على تفسير وترجمة 
تصاميمها،  بها  تنضح  التي  الشرقية  األنوثة  روح  وكذلك  بالبساطة،  الفخامة 

مخلفًة عالمة استثنائية تسحر األنظار وتبهج القلوب.
المير،  ناصر  نوف  القطرية  المجوهرات  مصممة  إبداع  من  نوف«  »مجوهرات 
وهي عالمة جديدة في عالم صناعة المجوهرات تعكس مزيجًا خالصًا من سحر 

الشرق وأناقة الغرب.
باأللوان،  المأخوذة  المير،  ناصر  نوف  الفنانة  شغف  نوف«  »مجوهرات  وتجّسد 
وتُصمم  تُرسم  حيث  قطر،  ووطنها  الخاص،  االجتماعي  ومحيطها  والطبيعة، 
المجوهرات  لعشاق  خالصًا  تعبيراً  لتبقى  نوف«  »مجوهرات  من  قطعة  كل 
واسعة  تشكيلة  بفضل  وأنيقة؛  عصرية،  استثنائية،  نوف«  »مجوهرات  العصرية. 
من المجوهرات المصنوعة من الذهب األصفر واألبيض، وهي دقيقة التفاصيل، 

ومرصعة باألحجار الكريمة الملّونة وأحجار الماس المعتمدة دوليًا.

Nouf Jewellery is a Qatari brand. It offers a wide range of diverse and 
unique items made with different materials and precious stones. The brand 
is simple, yet creative. Nouf Jewellery address the spirit of oriental feminism.

Qatari jewellery designer Nouf Al-Meer has effectively translated her 
talent in drawing to high jewellery that evokes the spirit of feminism and 
blends Western fashion and essentials of Oriental feminism. All in all, it may 
be classified under “prestigious simplicity” and high-quality professionalism, 
drawing on her “special style” and a purely feminine approach.

Al-Meer’s pieces reflect both originality and gallantry, and possess the 
ability to draw the attention of others and render them spellbound.

The diversity of her designs includes pieces for all ages and events, 
notwithstanding the uniqueness of every individual piece.

Al-Meer takes her inspiration from her surroundings: nature, environment 
as well as her social interaction with people. Even periodical occasions 
such as the “National Day” can be a source of inspiration. To celebrate this 
latest occasion, Al-Meer has produced a wonderful creation, “Qatar”, which 
consists of bracelets and rings bearing the colours of the Qatari flag.
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PAPILLON JEWELRYجموهرات بابيون

مجوهرات بابيون هي ماركة قطرية متميزة بالذوق الراقي والمبتكر وهو ما يعكس الحس 
ماركة  تكوين  إلى  تهدف  التي  األنصاري  نورة  التصاميم  لصاحبة  الخالبة  واألفكار  المرهف 
قطرية بارزة أساسها خلق رابط نفسي مريح بين الزبائن والمجوهرات ضمن إطار فريد يعكسه 
وحرفية  األناقة  بين  تجمع  التي  والفخمة  الراقية  التصاميم  وتبرزه  تفاصيله  بجميع  البوتيك 

التصنيع وتضمن لمرتديها الخصوصية والتميز تحت شعار الفخامة المفعمة بالحداثة.
كلمة بابيون هي باألساس فرنسية األصل وتعني فراشة وهي عالمة الماركة فالتسمية 
التي  الهادئة  الحديقة  الى  األخضر  اللون  يرمز  حيث  التفاصيل  كل  في  النور  روح  عن  تعبر 
الهام  عن  لتعبر  الفاتحة  األلوان  تعكسه  ما  وهو  الشمس  ضوء  تحت  لالسترخاء  تدعوك 
المصممة وذوقها الرفيع فهي تدعو الزبونات الى الخوض في غمار التجربة الفريدة والشعور 

بقيمة التصاميم.
وتليق  واألعمار  األذواق  جميع  تلبي  التي  المجوهرات  من  رائعة  مجموعة  بابيون  لدى 
2011 على  التأسيس في سنة  السابقة ومنذ  الخاصة حيث عملنا خالل السنوات  بالمناسبات 
التصميم  في  الجودة  معايير  مستوى  تطوير  مع  القطرية  السوق  ومتطلبات  الذوق  فهم 
مجموعة  االولى  جديدتين.  مجموعتين  واضفنا  تصاميمنا  من  الكثير  طورنا  حيث  والتصنيع 
الفينتج والتي تميزيت بالروح الملكية األرستقراطية من القرن 19 وأوائل القرن ال 20 وومجموعة 
القرن  والثمانينات من  السبيعينيات  القطرية في فترة  المرأة  أناقة  التي استمدت من  البرواز 
الماضي ومن الفن األيطالي العريق . ونحن في بابيون نعمل بجهد كبير لتطوير تصاميمنا 

ومجوهراتنا للوصول الى المستوى الراقي والحصول على الثقة بأن مجوهراتنا خالدة.

Papillon Jewelry is a Qatari concept born from the passion of Noora Al Ansari, a 
woman who believes in beauty that comes from the simplicity of natural elements 
like precious stones. Papillon offers great collections of jewellery for every beautiful 
woman who looks for timeless treasures. Since the establishment of Papillon in 
2011, we developed extensive knowledge of the Qatari market, taste, requirements 
and standards. Papillon maintains strict criteria for quality in designing and making 
the jewellery. Two new collections have been introduced in 2018 and 2019.

First one is the Vintage Collection which is inspired from the royal jewellery 
of the 19th and the beginning of the 20th centuries. The second one is the Borwaz 
Collection, inspired by the Qatari woman’s style in the 70s and the 80s era of 
the previous century with the infusion of Italian art in designing the frame with 
diamonds, pearls and precious stones.

“Papillon” means butterfly in French and it is the logo of the boutique. The 
spirit of Noora is expressed in every detail of the store. In her inspiration, the 
owner invites clients to walk in her jewellery and to experience the feeling of her  
beautiful collection.

1ST FLOOR, GULF MALL, DOHA – QATAR. P.O.BOX: 9748
COMING SOON – PLACE VENDOME MALL

TEL: +974 44123707, MOB: +974 30930816, EMAIL: sales@jewelryqa.com, INSTAGRAM: papillonjewelryqa 
SNAPCHAT: papillonjewelryqa, WEBSITE: www.papillonjewelry.com

Brand List

ADOLFO COURRIER

COSCIA

J JEWELS

JEWELS DÉCOR

MARCHISIO 1859

NEENA & RAVI RAKYAN JEWELRY

SIRUS TANYA

TESSITORE 1888

MICHELETTO
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PARIS JEWELLERYجموهرات باريس

PO Box 13464, Souq Soud, Gold Market, Doha, Qatar
Tel.: 44440744 Mobile: 50177720

مجوهرات باريس هي واحدة من متاجر التجزئة الرائدة في مجال المجوهرات 
والساعات الماسية في سوق الذهب ومقرها الدوحة.  إنها تفخر بالعمل لما 
الديناميكية  االحتياجات  تلبية  خالل  من  بنجاح  السوق  في  عامًا   40 من  يقرب 

للعميل لمجوهرات األلماس.
 تعمل حالًيا في فرعين في جميع أنحاء الدوحة ولديها أيًضا خطة توسع 
لفتح فرعها الثالث في الدوحة مول.  نظًرا لكونها تعمل في هذه الصناعة 
منذ ما يقرب من أربعة عقود ومع موظفيها المحترفين والمدربين تدريبًا جيداً، 
العمالء  تقدير  على  حازت  وقد  للغاية  قوية  عمالء  قاعدة  لديها  األعمال  فإن 

للخدمات الممتازة.
كونغ  هونغ  في  مصنًعا  أيًضا   Paris Jewellery تمتلك  ذلك،  على  عالوة   
باستخدام  نوعها  من  فريدة  مخصصة  مجوهرات  بتصميم  يقوم  والهند 

أحدث التقنيات.

Paris Jewellery is one of the leading retailer of diamond jewelleries and 
watches in Gold Market based in Doha. It holds the pride of operating for 
nearly 40 years in the market successfully by satisfying the dynamic needs 
of the customer for diamond jewelleries. 

Currently it operates in two branches across Doha and also has its 
expansion plan to open its third branch in Doha Mall. Being in operation 
in this industry for nearly four decades and with its very professional and 
well trained staffs, the  business has a very strong customer base and has 
won the appreciation from customers for excellent services.

Furthermore Paris Jewellery also has a factory in Hong Kong and India 
which makes customized jewellery design which are Unique with the use 
of latest technologies.
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SANTOSH JEWELLERSجموهرات سانتوش

Address: -Shop No – 17, Ground Floor, Square One Mall, Saket, Delhi – 110017,
INDIA Telephone: +91 11 46115247, Website – www.santoshjewellers.in

ناناغ  أسّسها  وقد   ،1976 العام  في  الراقية  للمجوهرات  »سانتوش«  دار  تأسست 
البراعة  حدود  تعريف  إعادة  في  يتلخص  بسيط؛  إرشادي  مبدأ  إلى  استناداً  جاين  رام 
الحرفية االستثنائية، والجودة، وأحدث ما وصلت إليه التصاميم الحديثة للمجوهرات.
التي ال  الراقية، تكمن الجودة  وفي القلب من مزايا دار »سانتوش« للمجوهرات 
مثيل لها لمجوهراتها الماسية. فالمعايير الصارمة التي تُطبق على تقطيع األحجار 
الكريمة ومستوى الجودة؛ هي ما يمنح المجوهرات الماسية من إبداع الدار روعتها 

وفخامتها الحقيقية.
من  فريدة  مجوهرات  قطع  تصنيع  في  الدار  لهذه  الرئيسية  القوة  نقاط  وتتمثل 
نوعها، وفي الوقت نفسه صالحة لجميع األوقات؛ باستخدام أفضل األحجار الكريمة 
أنحاء  جميع  في  الزبائن  نخبة  استقطاب  من  الدار  تمكنت  ذلك  وبسبب  جودة، 
الدار  تفخر  واليوم  األوسط.  في الشرق  المالكة  العائالت  ذلك  في  بما  العالم، 
ذوي  الحرفيين  مع  المجوهرات،  وتصميم  تصنيع  وحدات  أحدث  إحدى  بامتالكها 

المهارات العالية، الذين أتقنوا على مدى سنوات الفن الراقي للبراعة الحرفية.
وتواصل دار صناعة المجوهرات الراقية »سانتوش« اكتساب الزبائن المخلصين، 
الدار  مسعى  ويتمثل  المجوهرات.  تصاميم  بأفضل  وإمدادهم  تزويدهم  خالل  من 

الدائم في الوصول بإبداعاتها إلى حد الكمال بفضل زبائنها.

The house of Santosh jewellers was founded in 1976 by Nanag 
Ram Jain with a simple guiding principle - to redefine boundaries of 
exceptional craftsmanship, quality and state of the art modern design.

At the heart of Santosh jewellers is the unparalleled quality of our 
diamonds. Our Exacting standards for cut and quality is what gives our 
diamond jewellery its true magnificence.

Our main strength is manufacturing timeless yet unique pieces of 
Jewellery using the finest quality gemstones, due to which we have 
been able to create elite clientele around the globe, including the royal 
Families in the middle east. We today are proud to have one of the most 
modern Jewellery manufacturing and design units with highly skilled 
artisans who, over years have mastered the art fine craftsmanship.

Santosh jewellers continue to win over loyal clients by providing 
them with the best in jewellery design. Our endeavour is always to 
create perfection with you.
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SHENOY JEWELLERYجموهرات شينوي

205, Centre Square, S.V. Road, Andheri (west), Mumbai-400058, India.
Telephone: 0091-022-26207000 Fax: 0091-022-26207322

مجلس  دول  في  المجوهرات  صناعة  في  المعروفة  األسمياء  أحد  هي  شينوي  مجوهرات 
تواجداً  للمجوهرات  شينوي  شركة  حققت   ،1995 عام  في  تأسيسها  منذ  الخليجي.  التعاون 
على  والحفاظ  الجوهرية  قيمها  على  حافظت  حيث  الدولية،  الخليجية  السوق  في  ملحوظًا 

والء عمالئها الذي اليقدر بثمن.
إن أحد أبرز الشخصيات المسؤولة عن نجاحها البارز هو مؤسسها، السيد/ جوفيندا شينوي 
»المدير اإلداري« الذي ساهمت خبرته ومعرفته وإيديولوجيات أعماله الفريدة في تسريع نموها، 
في فترة قصيرة من الزمن. على مر السنين، حققت مجوهرات شينوي رؤى قيمة وسمعة جيدة 

لتصاميمها الفريدة والقطع اليدوية من خالل المعارض الدولية السنوية وخدمات التجزئة.
للتصنيع  مصنعها  خالل  من  الخاصة  مجوهراتها  بتصنيع  شينوي  مجوهرت  شركة  تقوم 
والتصميم في الهند. وبما أن الصناعة اليدوية للمجوهرات الهندية هي األفضل في العالم، 
مجوهرات  تركز  اآلخرين.  التجزئة  تجار  على  تنافسية  ميزة  شينوي  مجوهرات  يعطي  هذا  فإن 
اتصال  تطوير  على  تساعدهم  التي  المخصصة  المجوهرات  على  رئيسي  بشكل  شينوي 
عمالء  قاعدة  شينوي  مجوهرات  طورت  األوسط،  الشرق  سوق  في  عمالئها.  مع  وغني  خاص 
في  للمجوهرات  شينوي  حضور  كان  وقد  والجملة.  بالتجزئة  البيع  عمليات  خالل  من  قيمة 
العديد من البلدان من خالل المعارض السنوية للمجوهرات بارزاً أيضًا. تهدف شركة مجوهرات 

شينوي في دولة قطر االستكشاف وتحقيق مزيد من التقدم.

Shenoy Jewellery is one of the renowned names in the GCC jewellery industry. 
Since its inception in 1995, Shenoy Jewellery has made a remarkable presence in 
the Gulf market keeping its core values intact and retaining the priceless loyalty 
of its customers. One of the most prominent persons responsible for its eminent 
success is its founder, Mr. Govinda Shenoy (Managing Director), whose decades 
of experience, knowledge and unique business ideologies have accelerated its 
growth in such a short span of time. Over the years, Shenoy Jewellery has achieved 
valuable insights and reputation for their unique designs and handcrafted pieces 
through yearly international exhibitions and quality retail services.

Shenoy Jewellery manufactures its own jewellery through its manufacturing 
and design house in India. Indian hand-made jewellery being the best in the 
world, gives Shenoy Jewellery a competitive advantage over other retailers. 
Shenoy Jewellery mainly focuses on customised jewellery which helps them to 
develop a special and rich connection with its customers. In the Middle East 
market, Shenoy Jewellery has developed a valuable customer base through its 
retail and wholesale operations. Shenoy Jewellery’s presence in multiple countries 
through annual jewellery exhibitions has also been prominent. In Qatar, Shenoy 
Jewellery aims to explore and achieve greater prominence in the diamond 
jewellery segment and offers wider retail services to its exclusive audience.

DIAGEMS EXPORTS PVT LTD داياجيم اكسبورتس بي يف تي احملدودة - جموهرات شينوي
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SHINE GOLD & DIAMONDSشاين جولد آند داميوند

منذ  مشوارها  بدأت  قد  وكانت   2000 عام  دايموند  آند  جولد  شاين  محل  تأسست 
تلك العام مع المعرض األول من مملكة البحرين. 

واستطاعت الشركة بمرور السنين أن تتوسع وتحقق إنجازات كبيرة تحولت بها 
الى مجموعة شاين جولد آند دايموند وامتدت سلسلة شاين جولد آند دايموند إلى 
سوق قطر الواعدة في إمكانات األعمال في عام 2005 بفضل حرصها على تقديم 

تصاميم تتسم بأرقى معايير الجودة والحرفية.
وبعد ذلك امتدت بسرعة إلى الماركات الهندية في عام 2020، حتى اصبحت مجموعة 
وثالث  قطر  دولة  في  للمجوهرات  ورشة  مع  محالت   11 تمتلك  دايموند  آند  جولد  شاين 

محالت في مملكة البحرين ومحل واحد في الهند ومكتب اللوجستي في دبي.
تقوم الشركة شاين جولد آند دايموند بتجارة الذهب واأللماس واللؤلؤ والبالتين 
عنوان:  في  الكتروني  ومتجر  بلدان  ثالثة  في  محالت  عشر  خمسة  مع   والفضة 

www.shine.qa
وللشركة زبائن من األمريكيين واألوروبيين والفلبينيين والعرب وجنوب آسيا.

موقع المحالت في دولة قطر
شاين جولد آند دايموند )1( و )2( - مركز الذهب - الغانم العتيق

شاي جولد آند دايموند )1( و)2( - سوق سعود - شارع علي بن عبد اهلل
شاين جولد آند دايموند )1( و)2( و )3(  - سوق النجادة - سوق واقف

شاين جولد آند دايموند - سوق المدينة - الغانم العتيق
شاين جولد آند دايموند - سفاري مول - ابو هامور

شاين جولد آند دايموند - سوق الفرج - شارع علي بن عبد اهلل 
شاين جولد آند دايموند - لولو هايبر ماركت - الغرافة 

موقع المحالت في مملكة البحرين
شاين جولد آند دايموند )1( و)2( - مدينة الذهب - المنامة 

شاين جولد آند دايموند - باب البحرين - المنامة 
موقع المحالت في الهند

شاين جولد آند دايموند - جيربالشيريڤ كيرال
مكتب اللوجستي في دبي

وجرة جولد آند دايموند

Shine Gold & Diamonds started its journey as a family business in the 
year 2000, with its first retail outlet in Bahrain.

After its initial foray in Bahrain, the family business under the brand 
name Shine Gold & Diamonds entered Qatar market anticipating the 
business potential in Qatar, in the year 2005

In 2020, it entered into Indian market and presently has 11 outlets and 
a Jewelry workshop in Qatar, 3 outlets in Bahrain, 1 outelt in India and a 
logistics office in Dubai. 

Shine Gold & Diamonds is primarily a jewelry retailer dealing with Gold, 
Diamond, Pearl, Platinum and Silver with 15 outlets covering 3 countries.  
It also runs an online store under the web address www.shinegd.com 

The Shine Gold & Diamonds’ Clientele includes Americans, Europeans, 
Filipinos, Arabs and South Asians.

Qatar Outlet locations
• Shine Gold & Diamonds (1( & (2( - Gold Center, Old Al Ghanim 
• Shine Gold & Diamonds (1( & (2) – Souq Saud, Ali Bin Abdullah Street 
• Shine Gold & Diamonds (1( , (2( & (3( – Souq Najada near Souq Waqif 
• Shine Gold & Diamonds – Souq Al Madeena, Old Al Ghanim 
• Shine Gold & Diamonds – Safari Mall, Abu Hamour 
• Shine Gold & Diamonds – Souq Faraj, Ali Bin Abdillah Street 
• Shine Gold & Diamonds – Lulu Hypermarket,  Gharrafa 
Bahrain Outlet locations
• Shine Gold & Diamond – (1( & (2( Gold City, Manama
• Shine Gold & Diamond – Bab Al Bahrain, Manama 
Indian Outlet location
• Shine Gold & Diamonds – Cheruplasserry, Kerala 
Logistics Office, Dubai
• Vajra Gold & Diamonds

Shine Gold & Diamonds, Building No:36, Zone 06, Ali Bin Abdullah Street, POB: 30450, Doha – Qatar.
Office +974 4038 1952, Mobile: +974 6699 0661, Email: marketing@shine.qa, www.shinegd.com
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SPECTRUM JEWELSسبيكرتوم جولز

Head Office: B-3, Dhruv Marg, Vijay path, Tilak Nagar, Jaipur, Rajasthan 302004 
Doha Shop Add:- Jewel Palate WLL, SwissBell Hotel Building, Doha, Qatar +974-77644278
Instagram: spectrum_jewels; Facebook: SpectrumJewell; Website:- www.spectrumjewel.com

Tel: +91-9829012951/+91-9829467720 Email: spectrumjewelmart@gmail.com

األعمال  رجل  يد  على  جولز«  »سبيكتروم  الراقية  المجوهرات  شركة  تأسست 
الشاب كوشال داّدا؛ في العام 1996. وكوشال هو المدير الحالي للشركة، ويتمتع 
المجوهرات  صناعة  مجال  في  الزمن  من  عقدين  من  ألكثر  المعة  وسمعة  بخبرة 
اإلبداع  مراتب  أعلى  في  مكانها  »سبيكتروم«  شركة  وتحتل  الكريمة.  واألحجار 

واالمتياز؛ في مجالي تصميم وتصنيع المجوهرات الذهبية والماسية.
ومصدرة،  مصّنعة  كشركة  الهند  من  انطالقًا  عملها  »سبيكتروم«  تمارس 
جولز«  و»سبيكتروم  اقتصادية.  بأسعار  روعة  المنتجات  أكثر  بتقديم  الشركة  وتَعُد 
الخواتم  تتضمن  المجوهرات،  من  واسعة  مجموعة  تصنيع  و  إبداع  في  متخصصة 
الفريدة  المزية  أما  والتيجان.  الحجرية  والخرزات  والعقود  واألساور  والقالئد  واألقراط 
التي تتميز بها هذه الشركة، فهي أن جميع منتجاتها وإبداعاتها تُصنع يدويًا، كما 
أن تصاميمها ال تتكرر إطالقًا، بحيث تكون كل قطعة فريدة من نوعها. ويوفر هذا 
الشركات  من  غيرها  عن  الشركة  يميز  أنه  عن  فضاًل  بالتميز،  فريداً  إحساسًا  بدوره 
األخرى المصّنعة للمجوهرات. وقد مّكنت هذه المزايا الشركة من توسيع عملها عبر 
العالم؛ حيث لديها منافذ رئيسية للبيع في كل من الهند والدوحة ولندن ونيويورك.

وتشارك »سبيكتروم« أيضًا بانتظام في معارض المجوهرات الشهيرة في جميع 
أنحاء العالم. كما أن لها حضوراً عالميًا عبر اإلنترنت على جميع منصات التواصل 
والذي من خالله يمكن طلب  الرئيسية، مع كتالوج واسع للمجوهرات  االجتماعي 
تشهد  التي  المنصات  بعض  وهذه  المنزل.  من  إلكترونيًا،  المجوهرات  هذه  شراء 
و»يوتيوب«،  و»لينكدإن«،  و»إيباي«،  و»إتسي«،  »أمازون«،  للشركة:  فاعاًل  حضوراً 

و»فيسبوك«، و»إنستغرام«، فضاًل عن الموقع اإللكتروني الخاص بالشركة.

Spectrum Jewels was started by Mr. Kushal Dhadda, a young entrepreneur, 
in 1996. He is the current director of the company, with over two decades 
of brilliance, expertise and eminence in the gems and jewellery industry. 
Spectrum scales the heights of creativity and excellence in the designing 
and manufacturing of gold and diamond jewellery. 

Operating from India as a manufacturer and exporter, the organization 
promises to deliver the most exquisite products at economical prices. We 
specialize in the manufacturing of a wide range of jewellery items including 
rings, earrings, pendants, bracelets, necklaces, stone beads and Tiaras. The 
unique selling point of the company is that all the products are handmade, 
and designs are never repeated so that every item is unique by itself. This 
offers a unique sense of customization and differentiates the company from 
other manufacturers. This has enabled us to spread our business operations 
across the world, majorly having outlets in INDIA, DOHA, LONDON & NEW 
YORK. Spectrum regularly exhibits in popular jewelry exhibitions all over 
the globe as well. We have a global online presence on all major social 
media platforms with a vast catalogue of jewelry which can be ordered 
online, from the comfort of one’s home. Some platforms on which we are 
present are Amazon, Etsy, eBay, LinkedIn, YouTube, Facebook, Instagram 
and our own website.
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TIARA JEWELSتيارا جولز

Royal Plaza Mall, Al-Sadd Street. Doha, Qatar
Tel: 44131777 Fax: 44131661 P.O.BOX 202192

في عام 2004 افتتحت شركة مجوهرات تيارا أبوابها ألول مرة، حيث تم التأسيس 
السنين  مرور  ومع  المسبوقة  غير  والقيمة  والجودة  الخدمة  عنوانه  راسخ  لتقليد 

أصبح هذا التقليد راسًخا أكثر فأكثر في كيفية تعاملنا مع أعمالنا.
ألكثر من 17 عاما مازالت تقدم منتجات استثنائية، مدعومة بخدمة متميزة. 

فترة  إلى  جولز  تيارا  تتطلع  والرعاية،  الجودة  في  العريقة  تقاليدها  بفضل 
عميق  احترام  لديهم  الذين  للعمالء  المميزة  الخدمة  من  أخرى  عديدة  سنوات 

للجودة العالية، ورغبة في عالقة ثقة متبادلة مع شركة عريقة.

In 2004 Tiara Jewels Company first opened its doors, a tradition of 
unsurpassed Service, Quality, and Value was born. As the years passed, that 
tradition became more and more entrenched in how we approach our business.

For over 17 years, Tiara Jewels company has been providing our customers 
with exceptional products backed by superior service.

With its rich tradition of quality and caring, tiara looks forward to many 
more decades of service to customers who have a deep respect for high-end 
quality, and a desire for a trusting relationship with a very personalized firm.
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VERSAILLES  W.L.Lفرساي

PO Box 1106, Doha, Qatar - Al Mirqab Al Jaded Main Branch Tel: +974 4444 6881 - Fax: +974 4442 9393
Branch at the Centre Mall Tel: +974 435 0827 Branch at Wathnan Mall Tel: +974 4412 3898

Branch at Souq Waquf Tel: +974 44374275 Email: Info@versaillesjewel.com

شارع  في  الشهيرة  الجابر  عائلة  يد  على  فرساي  شركة  تأسست 
السد المعروف في الدوحة عام 1978 م، وهي أحد اقدم تجار األلماس 

والساعات في قطر.
عالمات  جانب  إلى  وإيطاليا  سويسرا  من  المجوهرات  نستورد  نحن 

رائدة أخرى من المانيا، الهند وهونغ كونغ وتايالند.
تشمل الساعات مجموعة مميزة من الساعات السويسرية الفاخرة 
البدوس،  تيد  تيسوت،  ماتي  اند،  ويست  كوانتنج،  ليمنز،  جاكوز  مثل 
رفيو تومان باالضافة إلى ساعات واكسسوارات ماركة زنكان الشهيرة 

من ايطاليا، وساعات أخرى فاخرة من فرنسا.
تمتلك مجوهرات فرساي العديد من الفروع في مول السنتر ووذنان 

مول وسوق الذهب في سوق واقف.
وتخطط الشركة الفتتاح فروع أخرى في أحد االسواق الحديثة قريبًا.

Established by the renowned Al Jaber Family on Doha’s famous 
Al Sadd Street in 1978, Versailles is one of the oldest diamond, 
jewel and watch dealers in Qatar. 

They are suppliers of jewellery from Switzerland and Italy as 
well as other leading brands from Germany, India, Hong Kong 
and Thailand. Watch representations include top Swiss brands 
Jaques Lemans, Quinting, West End, Mathey Tissot, Ted Lapidus, 
Reveu Thoman Watch and Zancan watches from Italy and other 
high-quality brands from France. 

Versailles has branches at The Centre, Wathnan Mall and Souq 
Waqif in Doha in addition to a shop retailing traditional gold 
ornaments. The company also plans to open another branch at 
the New Mall shortly.
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VESCHETTIڤيسكيتي

Corso Palestro, 10/A, Brescia, Italy  -  Via Carducci, 61/B, Forte dei Marmi, Italy
Tel: +39 030 40477 - Email: info@veschetti.com

Website: www.veschetti.com - Instagram: veschettijewelsitalia - E-Shop: veschetti-jewels.com

مرتبطة  إيطالية  عائلة  تاريخ  هو  جولز«  »ڤيسكيتي  مجوهرات  شركة  تاريخ 
ارتباطًا وثيقًا بتقاليد فن صناعة المجوهرات الفاخرة والشغف به.

تأسست »ڤيسكيتي جولز« في العام 1949 على يد ماريو ڤيسكيتي، كورشة 
صغيرة يعمل بها عدد من حرفيي صناعة المجوهرات المهرة، ومن ثم تطورت 
الجريئة،  وابتكاراتها  االستثنائي  بإبداعها  تتميز  عالميًا،  مشهورة  عالمة  لتصبح 

وأسلوبها المميز الذي ال تخطئه عين.
الجودة واالمتياز  الدائم نحو  المميزة للشركة، هو توجهها  الجوانب  ويُعد أحد 

في كل مرحلة من مراحل اإلنتاج.
ويشّكل هذا النهج، إلى جانب التنظيم المرن والبراعة الحرفية التي ال تُضاهى؛ 
والتي ازدادت نضجًا على مدى جيلين؛ مصدرَ قوة العالمة؛ ما أدى إلى تفرد وأصالة 

كل قطعة مجوهرات من إبداعها.

The history of Veschetti Jewels is that of an Italian family strongly tied 
to tradition and passion for the art of jewelry making.

Founded in 1949 by Mario Veschetti as a small artisan workshop, 
Veschetti Jewels has evolved into an internationally well-known brand 
distinguished for its extraordinary creativity, bold innovation and 
unmistakable style.

One of the distinctive aspects of the company is the orientation 
towards quality and excellence at every stage of production.

This approach, coupled with a flexible organization and unrivalled 
craftsmanship matured over two generations, is the strength of the 
brand resulting in the uniqueness and authenticity of each jewel.
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WAZNI JEWELLERSجموهرات وزين

PO Box 3822, Doha, Qatar - Tel: +974 4440 8408 - Fax: +974 4435 1885

أفريقيا  قارة  في  الخام  الماس  تجارة  مجال  في  قرب  عن  وزني  عائلة  تعمل 
من خالل عدة أجيال على مدار ال 50 عامًا الماضية. وقد افتتحت مجوهرات وزني 
على  قصير  وقت  في  الشركة  واشتهرت  الماس  لصقل  بلجيكا  في  لها  فرًعا 
صعيدي تجارة الجملة والتجزئة. وانتقلت الشركة بعد ذلك إلى بيروت، وطنها 
األصلي، وأنشأت ورشة مجوهرات حيث ينتج فريق متخصص وحرفيين يدويين 
المعجبين  المتطلبين  العمالء  أذواق  إلرضاء  جديدة  وتصاميم  مجموعات 

بهذه العالمة التجارية.
واألقراط  والخواتم  واألساور  القالدات  الفريدة  المجموعات  وتتضمن 
والصفير  والزمرد  كالياقوت  الكريمة  واألحجار  بالماس  والمطعمة  المرصعة 
العربي وعلى مستوى  العالم  والآللئ. وتتوسع مجوهرات وزني بسرعة في 
مقرها  أنشأت  أن  بعد  قطر  في  جديًدا  متجًرا  أطلقت  فقد  كذلك،  كله  العالم 
أطلقت  وقد  المنطقة،  في  توسعًا  استراتيجية  للشركة  أن  كما  لبنان.  في 

بالفعل متجرها الثالث في بيروت داخل مركز فيردون بالزا 2.

The Wazni family has been closely involved in rough diamond trading 
in the continent of Africa through several generations for the past many 
years. Wazni Jewellers opened its first branch in Belgium for diamond 
polishing and in a short period of time the company became

renowned at both the wholesale and retail levels. The company has since 
moved to Beirut, its original home, and established a jewellery workshop 
where a specialized team of craftsmen create new collections and designs 
to satisfy the tastes of discerning customers who are drawn to the brand. 
The unique collections include necklaces, bracelets, rings and earrings, 
studded and set with diamonds and gemstones like rubies, emeralds, 
sapphires and pearls. Wazni Jewellers is rapidly expanding across the 
Arab world and globally as well. It launched its new boutique in Qatar 
after setting up its headquarters in Lebanon. In addition, the company has 
adopted a strategy of expanding across the region. It has already launched 
its third boutique in Beirut inside the Center Verdun Plaza 2.
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WITR JEWELRYجموهرات ِوتر

Doha, Qatar - PO BOX 7233 - Tel: (+974) 500 111 21 - reem@witrjewelry.com  
Social Media: Instagram: witrjewelry - Twitter: witrjewelry - Facebook: witrjewelry

تقدم WITR قطعًا فنية فريدة تتحدث عن تفرد الزبون وخصوصيته. وهي تأخذ 
عمالئها في رحلة ابداعية تحبس األنفاس وتجتذب األنظار؛ بل وتغرق ناظريها في 
يضاهيها  ال  فنية  قطعًا  وتبتكر  الثمين  الذهب  حول  الرائعة  التفاصيل  من  بحر 
الجميلة  التفاصيل  من  روعتها   leva مجموعة  تستلهم  بهاء.  ينافسها  أو  جمال 
في  الروح  وتجسد  لها  مثيل  ال  فريدة  بصمًة  يضفي  مما  البشرية،  العين  لقزحية 

قطعة فنية فريدة.
والتي  المعنوية  بقيمتة  نادراً  خطًا  ابتكرنا  بأن  واالعتزاز  الفخر  غاية  في  نحن 
التقدر بثمن، لكن ليس ذلك فحسب بل ابتكرنا مجموعات عدة من المجوهرات 
الفريدة من نوعها والتي تتمتع برونق خاص وخالب. إذ تحظى المجموعة الجديدة 
القديمة واألباطرة المهيبة.  الفخامة، ليعود ويذكرنا بالعصور  جوهرا ملكيًا بالغ 
وهناك مجموعة Imperial، وهي مصممة خصيصًا للشغوفين باقتناء قطع فنية 

خالدة مصنوعة من الذهب واألحجار الكريمة.

The jewellery house offers bespoke pieces that speak about the 
customer’s individuality. WITR takes customers through an innovative 
process of capturing their eye prints. It then carves the eye print’s unique 
and magnificent details into precious metals to finally create unique 
pieces that are one of a kind. “Ieva” line was inspired by the beautiful 
details of the human iris, which creates unparalleled footprints for the 
individual. We are very proud to have created an exceptional line that is 
rare in concept on top of the unique eye print line.

WITR has proudly added 4 royal sets to the line “Imperial”. The sets 
were carefully made for those that strive to obtain limited and timeless 
pieces made with gold and semiprecious stones.
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ZABARJAD AND DIAMONDSزبرجد و ماس للمجوهرات

The Gate Mall, Al Salam, Al Dafna - Tel: +974 44077238 - 33007548 - Fax: +974 44077239
Email: zabarjed.jw@gmail.com - Website: zabarjadanddiamond.com

»زبرجد« هي شركة قطرية للمجوهرات مكونة من محترفين يتمتعون بمعرفة 
تتميز  التي  التصاميم  تزرع  التي  الراقية،  المجوهرات  مجال  في  كبيرة  وخبرات 
بدرجة عالية من اإلبداع واألصالة. تأسست سنة 1999. كان من المهم للمبدعين 
من  الدوحة  قلب  في  الرئيسي  المقر  افتتاح  تم  القطرية،  الثقافة  جوهر  احتضان 
رئيس غرفة قطر في 28 فبراير  ثاني،  آل  الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد  قبل 

2017، في »ذي جيت مول« - الطابق األول.
في  المجوهرات  وتصنيع  تصميم  مجال  في  الرائدة  العالمة  ماس«،  و  »زبرجد 
يحمل  الذي  المعرض  ويُعد  عربية.  بأنامل  بتصاميم  األوسط،  الشرق  منطقة 
نحو  خطوة  والتميز؛  األفكار  في  ابتكار  من  تحمله  وما  القطرية،  الشخصية 
بالتصاميم  العالم  وتجوب  قطر  من  تنطلق  المجوهرات،  في  والريادة  العالمية 

الفريدة ذات الروح األصيلة، والتي تعكس البيئة القطرية.

ZABARJAD is a Qatari jewelry company founded on the basis 
of professionalism, knowledge and great experience in the field 
of luxury jewelry, offering designs characterized by high quality of 
creativity and originality.

Founded in 1999, the creators insisted that it was important to 
embrace Qatari culture. The headquarters was established in the 
heart of Doha by Sheikh Khalifa bin Jassim bin Hamad Al Thani. 
President of Qatar Chamber in February 2017, 28 
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INFORMATION FOR VISITOS

Venue
Doha Exhibition and Convention Center (DECC)

Dates
May 09 – 14, 2022

Exhibition Opening times:
Monday, May 09th:    12pm to 10pm
Tuesday, May 10th:             12pm to 10pm
Wednesday, May 11th:  12pm to 10pm
Thursday, May 12th:   12pm to 10pm
Friday, May 13th:     4pm to 10pm
Saturday May 14th:  12pm to 10pm

Registration to the exhibition
All visitors should register online at www.djwe.qa or upon arrival at the exhibition. 
Following registration, the generated unique QR code is to be shown in case 
requested for security purposes. Visitors may enter the venue without having to 
re-register; registration is valid through all exhibition days.

Event Experiences:
- DJWE Lounge: Features a rich program of Jewellery & Watch Experts conducting 
workshops & discussions; daily sessions on making of jewellery & watches in an 
informative and interactive way, expanding the knowledge of the visitors.

- Luxury Cafes and Afternoon Tea sessions: Visitors can indulge in gourmet 
cuisines while socializing in a relaxed, luxurious environment.

- Test drives by Car Sponsor: Enjoy driving experiences as per the rules and 
regulations of the Car Sponsor.

A CLASS OF ITS OWN

Alfardan Luxury Motors Co. (L.L.C.), Alfardan Towers, West Bay, Tel. +974 4042 6363, qatar.astonmartindealers.com
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WELCOME MESSAGE

Welcome to Doha Jewellery & Watches Exhibition (DJWE) 2022, the longest-running and 
most anticipated exhibition in Qatar’s annual calendar of business events, taking place at 
Doha Exhibition and Convention Centre (DECC). 
The six-day exhibition will display classic and contemporary luxury collections by 
internationally recognised brands and designers.

For nearly two decades, DJWE has successfully attracted a growing number of global 
luxury brands and industry experts, cementing the event’s position as the only business-
to-consumer show-of-its-kind in the region. In this 18th edition, we are pleased to offer a 
platform that features hundreds of brands from across the globe. 

As part of Qatar Tourism’s efforts to nurture young talent and creativity, DJWE will showcase 
a section for Qatari designers and entrepreneurs, providing them with the opportunity to 
showcase their creations alongside some of the most established names in the industry. 
 
We are similarly delighted to see the return of the Indian and Turkish pavilions, which 
feature more than 20 brands that reflect the rich heritage and craftsmanship of these vibrant 
countries. 

On behalf of Qatar Tourism, I would like to thank everyone who has supported DJWE and 
wish all of the exhibitors a successful event, and its visitors an enjoyable experience. 

Akbar Al Baker
Chairman Qatar Tourism 



HIS EXCELLENCY

SHEIKH KHALID BIN KHALIFA BIN ABDULAZIZ AL THANI
PRIME MINISTER

AND MINISTER OF INTERIOR
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HIS HIGHNESS

SHEIKH HAMAD BIN KHALIFA AL THANI
FATHER AMIR
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HIS HIGHNESS

SHEIKH TAMIM BIN HAMAD AL THANI
AMIR OF THE STATE OF QATAR
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