3

الكوهجي
سولتير

5

منذ أكثر من  ٦٥عام ًا في مجال صنع
المجوهرات الفاخرة ،تميزت مجوهرات
الكوهجي من خالل أعمالها التي
تمزج بين روعة الفكر وجمال الفن ودقة
الصناعة.

7

مجوهراتنا مبتكرة بطريقة تعطي
لمسة من األناقة لمن يرتديها ،وتعكس
حس ًا فني ًا عصريا.

9

لهذا فان شراكتنا مع أرزانو «أصحاب
التحف النادرة» قد خرجت بقطع جديدة
أكثر تميزا وعصرية .محافظين على
طابعنا الخاص وتألقنا الدائم عبر كل
قطعة .لننقل بهذا روعة فننا إلى كل
بقاع الخليج العربي.

11

وسعيا منها الى االبتعاد عن كل ما
هو تقليدي ،فإن تصميم مجوهرات
الكوهجي للسولتير الخاص بها يعطي
لمسة خاصة من األناقة لمن يرتديها.
فهي تمنح كل قطعة من األلماس
خصائص وشكال مميزا وفريدا عن باقي
المجوهرات التقليدية ،لنعطي كل روح
رقيقة فرصة للتألق والتفرد.

13

هل يمكن لقطعة من المجوهرات
رواية قصة حب؟
مع مجوهرات الكوهجي ،اآلن ممكن!

15

الكوهجي سولتير ..انعكاس الحب

17

ينعكس الحب في كل قطعة من
مجوهراتنا بطريقة مبتكرة ،يمثل حس ًا
فني ًا ومهارة عالية .فقطعة األلماس
الرئيسية في األمام تأخذ شكال استثنائيا
دقيقا ومميزا ،يقابله في الجانب
اآلخر قطعة ماسية فريدة أخرى تمنح
الكوهجي سولتير خصائص وشكال
مميزا فريدا من نوعه.

19

تمثل القطعتان الماسيتان العالقة
طويلة األمد ودوام االستقرار لحياة
جميلة مليئة بقصص الحب والسعادة.

21

ولتتويج منتجاتنا بجرعة زائدة من الجودة
واألناقة ،فقد رصعنا السولتير بألماس
موثق بدقة وبراعة يستخدم فيها الذهب
لحماية قطع األلماس النقية من
الضياع.

23

لنكون بذلك من الشركات المتميزة
التي تحول الذهب واأللماس إلى تحف
نقاء وفنا نموذجيين
فنية رائعة تعكس
ً
تتوافق مع أعلى معايير الجودة.

25

علما بأن جميع األحجار المستخدمة
تحمل شهادة دولية من معهد علم
األحجار الكريمة (.)GIA
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table size

star length

لون األلماس

crown angle
crown height
gridle
thickness
pavilion angle

lower
half facet
length

pavilion depth
culet

خصائص األلماس
األلماس هو في األساس اصلب مادة موجودة
في الطبيعة .وهي تتألف من ذرات الكربون
التي شكلت على مدى ماليين السنين في
حوالي  100ميل تحت سطح األرض ،في أجزاء
مستقرة من القشرة القارية المعروفة باسم

 .cratonsمع الظروف المناسبة من
ارتفاع الضغط وارتفاع في درجة
الحرارة ،وجدت ذرات الكربون الذائبة
في الصخورالمترابطة معا لتشكيل
األلماس.

total depth

يشير لون األلماس إلى مقدار ودرجة اللون
الموجود في تركيبة األلماس .يتدرج اللون في
االلماس تحت مقياس  D-Zمقياس  Dيكون
عديم اللون ابيض (شفاف) حينما Zتكون
درجاته ذات الطيف األصفر الخفيف (الشحوب)
وتدرجه من األبيض الضارب أكثر إلى األصفر .
األلماس النقي كيميائيا الذي ال يحتوي على
لون وشحوب له قيمة أعلى نتيجة لندرته.
في حين يعتبراأللماس الذي يقع في مقياس
بعد  Zويكون قوي ومتعدد في اللون وتقع
خارج نطاق اللون الطبيعي والقوي لاللماس.
ويسمى .Fancy Colored Diamonds
من المهم أن نفهم أن في كل مقياس من
األلوان يندرج تحته مجموعة من األلوان حيث ان
اثنين من االلماس من اللون  Fقد ال يكون نفس
اللون مطلقا ًحتى للعين المجردة.

Z

H

N

D
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قطع األلماس

وضوح األلماس

قطع األلماس هوعامل أساسي لتألق األلماس وبريقه ال»قطع» يشير إلى األوجه ،التماثل والتناسب ، ،والحك
والصقل من األلماس .تألق األلماس يعتمد بشكل كبير على القطع حيث هناك قطع ممتاز لأللماس يجعل
األلماس يتألق ويشرق أكثر بكثير من األلماس ذو القطع الغير جيد .من المهم أن نفهم أن قطع األلماس
ليس نفسه شكل األلماس .حيث يشير الشكل إلى المظهر الخارجي العام لأللماسة مثل المدور ،البيضاوي،
الزمردي،شكل القلب ،وشكل العين ،الكمثرى ،الخ

يصنف وضوح األلماس وجودته فيما يتعلق بالشوائب والعيوب المرئية من السطح والعيوب والشوائب
الداخلية التي ترى داخل األلماسة .يشار الى وضوح االلماس وعدم وجود عيوب بـ  Flawlessاي ال تشوبه
شائبة وهي األكثر قيمة .عدد ولون وحجم وموقع وبروز الشوائب يؤثر على وضوح االلماس ،والتي تصنف
عند فحصه بعدسة مكبره وقوة تكبيرها عشرة اضعاف.

GIA CLARITY SCALE

INCLUDED

وزن األلماس
الوزن بالقيراط هو وحدة قياس االلماس قياس كم يزن االلماس .كل «قيراط»
يعادل  200ملليغرام .كلما زايد وزن األلماسة كذلك تزداد قيمتها ،وكلما كبرت
األلماسة اصبحت أكثر ندرة ومرغوب بها بشكل كبير .من المهم أن نفهم انه
على الرغم وجود اثنين من األلماس من نفس الوزن بالقيراط ليس بالضرورة
ان تكون من نفس القيمة ،ان الوضوح واللون وقطع والحك تلعب أدوارا
رئيسية في تحديد قيمة األلماس.

S L I G H T LY
INCLUDED

V E RY S L I G H T LY
INCLUDED

F L AW L E S S

POOR

FAIR

GOOD

VERY GOOD

EXCELLENT

I3

I2

I1

S I2

S I1

V S2

V S1

V V S2

V V S1

I N T E R N A L L LY
F L AW L E S S

GIA CUT SCALE

V E RY V E RY
S L I G H T LY I N C L U D E D

لأللماس صفة مميزة
الصفة المميزة لأللماس هو  5سمة مهمة يجب اخذها بعين االعتبار.فمن المستحيل تقريبا أن تجد
اثنتين من األلماس متطابقين لكل الماسة «مميزات وسمات خاصة فريدة من نوعها سواء كان ذلك
يرجع إلى خصائص اللون ،القطع ،الوزن بالقيراط أو الوضوح .قد تجد الماسة بها شوائب على شكل '' S
تشكلت طبيعيا فيها ،والتي ال يمكن استنساخها أو العثور عليها في أي الماسة أخرى .هذا هو ما يجعل
كل الماسة فريدة ومميزة عن األلماسات االخرى بصفاتها ومميزاتها.
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مملكة البحرين
 .المنامة

المملكة العربية السعودية
 .الخبر

 .اإلحساء

 .الرياض

 .جده

www.kooheji.net

