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فــي عــام 1994 مــن مدينــة الخليــل إبراهيــم عليــه الســام بــدأت الحكايــة ... تأسســت شــركة مجوهــرات القواســمي، كشــركة مســاهمة خصوصيــة، 

 بصمتهــم فــي صياغــة الذهــب، وترصيعــه 
ً
ــا بمبــادرة مــن اإلخــوة القواســمي، إحيــاء إلرث وتــراث فلســطيني عريــق .. حيــث كان للفلســطينيين تاريخي

.
ً
بالزجــاج والمعــادن الثمينــة ليبــدو أكثــر جمــاال وإبهــارا
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In 1994, the story started in Hebron, the city of Ibrahim (pbuh). By an initiative from Al-Qawasmi Brothers, Al-Qawasmi 

Company was established as a private joint-stock company to revive genuine Palestinian legacy and heritage. Historically, 

Palestinians had their print in goldsmithing and inlaying gold with glass and precious metals so as to look more beautiful 

and more dazzling. 

Story Origin
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فــي عــام ١٩٩٦م تــم إنشــاء أول معــرض متخصــص فــي بيــع عــدة وماكينــات مصانــع الذهــب فــي فلســطين لتكــون أولــى الدرجــات فــي تطــور 

الشــركة، وفــي عــام 2015 نمــت شــركة مجوهــرات القواســمي اســتثمارها وقامــت ببنــاء مقــر جديــد علــى مســاحة 2,000م2، مطابــق للمواصفــات 

والمقاييــس وشــهادات البيئــة والجــودة العالميتيــن، وافتتحــت خــط تنقيــة المعــادن الثمينــة الــذي يتميــز بالدقــة والتكنولوجيــا العاليتيــن، باإلضافــة 

إلــى توســعة خــط إنتــاج المجوهــرات ذات الجماليــة والحرفيــة المميــزة، مــا جعــل توســعنا يســير بخطــوات واثقــة ومثابــرة  ...
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In 2015, Al-Qawasmi Jewelry Company developed its investment by building a new headquarters with an area of 2,000 m2. 

It meets the international specifications, standards, environment certificates and quality. It also opened a line for refining 

precious metals, which is of high accuracy and technology. Moreover, the jewelry production line with aesthetic and pro-

fessional distinction was expanded. This has made our expansion move forward with persistent and confident steps.    

Confident Steps

تعتمد شركتنا الطاقة البديلة الصديقة للبيئة كمصدر اساسي للطاقة للمساهمة في الحفاظ على بيئة نظيفة
Using solar energy is a smart move we did .. we support clean energy.
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حــرص اإلخــوة القواســمي علــى امتــاك رؤيــة واضحــة لمســتقبل الشــركة، اســتند باألســاس علــى التوجــه االســتراتيجي بالتركيــز علــى التميــز وتحقيــق 

ــى  ــع عل ــن الترب ــا م ــص واألداء، لتمكينه ــي التخص ــة ف ــة العالي ــدث، والحرفي ــاج األح ــوط اإلنت ــاك خط ــال امت ــن خ ــركة، م ــن الش ــة لزبائ ــة مضاف قيم

عــرش صناعــة المجوهــرات واألحجــار الثمينــة فــي فلســطين.
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Al-Qawasmi Brothers were eager to have a clear vision for the company future. Their vision was based on strategic 

tendency by focusing on distinction and fulfilling customers’ value through having the most recent production lines 

and professional finance in specialization and performance. This is being done to enable them to take the leading 

place in the crafting of jewelry and precious stones in Palestine. 

Towards Distinction
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فــي كل يــوم، يعمــل موظفــو شــركتنا جاديــن علــى تســخير خبراتهــم وقدراتهــم إليجــاد الحلــول اإلبداعيــة للتحديــات، فمــن تطويــر تصاميــم مبتكــرة 

 للحلــي والمجوهــرات، إلــى تنقيــة المعــادن الثمينــة مــن خــال عمليــات معقــدة لفصــل كافــة الشــوائب عنهــا، يعــود موظفونــا 
ً
تضفــي رونقــا جماليــا خاصــا

إلــى بيوتهــم فــي نهايــة كل يــوم مدركيــن أنهــم، مــن خــال هــذه األعمــال، قــد أضافــوا علــى أعمالهــم ومصنوعاتهــم لمســات اســتثنائية.
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Every day, our company workers make the best use of their experiences and abilities to find creative solutions to the 

challenges facing them. They develop innovated designs which add special aesthetic splendor to jewels and trinkets. 

They also refine precious metals through complicated processes to remove all impurities. At the end of the day, our 

workers go back home realizing that they have added exceptional touches to their works and crafts.

Exceptional Touches
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ــى الســبائك والتــي فيمــا بعــد ســتخضع  ــع الذهــب، ليتــم الحصــول عل ــة لمصان ــا القــص واألترب تتــم المعالجــة وصهــر الســبائك ومخلفــات المعــادن وبقاي

ــع  ــى 999.9/1000. تض ــل ال ــي يص ــاء عال ــة بنق ــب والفض ــبائك الذه ــاج س ــة إلنت ــة مهم ــوات مختلف ــة. خط ــادن نقي ــى مع ــول عل ــة للحص ــل والتنقي للتحلي

 فــي االنتــاج تبــدأ مــن الصهــر علــى درجــة حــرارة 1064 مئويــة، يتبعهــا خطــوات مــن االختبــارات والتحليــل 
ً
شــركة مجوهــرات القواســمي ضوابــط عاليــة جــدا

ــن للزبائــن الكــرام تلبيــة طلبياتهــم مــن الذهــب والفضــة بشــكل موثــوق وأكيــد. والتقييــم. خبرتنــا وإمكاناتنــا فــي هــذا المجــال تؤمِّ
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Gold bars, metal residues, cut remnants and dust are melted and processed to obtain bullion residues, which are later analyzed and 

refined to get pure metals. Through these different and important steps, highly-refined gold bars are produced. Al-Qawasmi Jewelry 

Company employs very high production regulations, beginning from melting at 1,064° C, followed by steps of testing, analysis, eval-

uation and selection. Our experience and abilities in this field enable us to fulfill our dear customers’ orders of refined gold.

Certain Purity
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الحقيقــة التــي تجعــل الزبائــن بشــكل خــاص مقبليــن علــى ســوق الذهــب هــو كونــه يعتبــر أحــد أكثــر األســواق اآلمنــة .. واســتثمارنا المتكامــل 

ــة  ــهد صناع ــي مش ــر ف ــاحة أكب ــذ مس ــوق، وأخ ــادة الس ــنا لقي ــرح أنفس ــا نط ــة، تجعلن ــوازم المتنوع ــع الل ــة وبي ــب والتنقي ــكيل الذه ــاالت تش ــي مج ف

الذهــب والمعــادن الثمينــة فــي فلســطين ...
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The fact that gold is considered one of the safest markets makes customers possess it. Our integrated investment 

in gold formation, refining it and selling various requirements make us lead the market, and take more steps in this 

field in Palestine. 

Gaining Trust
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ــز  ــوارد، وتعزي ــتهاك الم ــاءة اس ــين كف ــة، وتحس ــي الطاق ــورات ف ــق وف ــى تحقي ــة إل ــا اليومي ــن عملياتن ــتدامة ضم ــات االس ــيخ ممارس ــد أدى ترس لق

االبتــكار، إضافــة إلــى خفــض التكاليــف. كمــا أن هــذا الترســيخ مــا زال يســاعدنا علــى تحقيــق أحــد أهــم أهدافنــا، الــذي يتمثــل بالتحكــم فــي االنبعاثــات، 

ــاظ  ــة الحف ــز ثقاف ــتهدف تعزي ــا، تس ــي ندعمه ــة الت ــوث العلمي ــن البح ــر م ــك الكثي ــا، وكذل ــي نبذله ــة الت ــة المحلي ــود المجتمعي ــن الجه ــد م إن العدي

علــى البيئــة.
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Committing  ourselves to sustainability practices in our daily processes has led to saving energy, improving the efficiency 

of resources consumption, reinforcing innovation and reducing costs. This commitment is still helping us to achieve one 

of our most important goals, which is controlling emissions. Many of the local community efforts which we are making, as 

well as the scientific research we support aim at reinforcing the culture of environment reservation. 

Sustainability as an Approach
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فلســفة الجــودة الشــاملة .. قناعــة والتــزام تضامنــي بيــن إدارتنــا وطواقمنــا كافــة مــن أجــل القيــام بالعمــل الصحيــح بشــكل صحيــح مــن أول 

وهلــة، بمــا يســاعد علــى تحقيــق النجــاح الطويــل األمــد مــن خــال إرضــاء زبائننــا وتحقيــق المنفعــة للجميــع، وهــذا عهدنــا ..
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The philosophy of comprehensive quality is solidarity conviction and commitment between our administration and all our 

teams to do the right job properly from the very beginning. This helps to achieve a long-term success through satisfying 

our customers and realizing benefits for all. This is our covenant. 

Quality is a Covenant 
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