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عالٌم من الحرفية

التي  الراقية  السويسرية  الساعات  صناعة  دار  كونستنتان،  ڤاشرون  تشارك  أبريل 2202-   72 قطر  الدوحة، 
مايو   31 إلى   9 من  والمجوهرات  للساعات  السنوي  الدوحة  معرض  في  عاًما،   662 عن  تزيد  بخبرة  تتمتع 

-وهو  أحد أكبر معارض الساعات وأكثرها شهرة في الشرق األوسط.

عالم  يختصر  الذي  للتميز  الفريد  والسعي  والحرفية  الفن  الكتشاف  جمعها  وهواة  الساعات  خبراء  الدار  تدعو 
صناعة الساعات في ڤاشرون كونستنتان. 

تشتهر الدار ببراعتها الفنية وصقلها الجمالي، وتهدي معرض هذا العام لموضوح "تشريح الجمال" الذي تبنته 
إلى  الحرفيون، وصواًل  التي قام بها  التفصيلية  التشطيب  للعام 2202. هو تحية جميلة ألعمال  ابتكاراتها  في 
أدق التفاصيل، حتى على األجزاء التي تظل غير مرئية لعين المتفرج. يرافق هذه التجربة االستثنائية وجود صانع 

ساعات يسمح للزوار بالغطس بعمق أكبر في الساعة واكتشاف جمال كل عنصر على حدة.

ترحب ڤاشرون كونستنتان بضيوفها في هذه الرحلة الدقيقة بين التعقيدات البسيطة والكبيرة، وتسلط الضوء 
على الساعات المذهلة التي سيتم عرضها، من بينها تراديسيونل توربيون "عرق اللؤلؤ"، و تراديسيونل توربيون 

كرونوغراف مونوبوشر، والساعة النسائية إيجيري مون فايز جولري.

لدار ڤاشرون كونستنتان في الشرق األوسط على المشاركة  المدير اإلقليمي  راميل،  يعلق كريستوف 
في هذا المعرض بالقول: "نتطلع إلى المشاركة في معرض الدوحة الشهير للساعات والمجوهرات مرة أخرى 
هذا العام ويسعدنا أن نرحب بالخبراء وعشاق صناعة الساعات الراقية في الدار. ستؤدي هذه الفرصة إلى تعزيز 

العالقة طويلة األمد مع عمالئنا القطريين".

http://www.vacheron-constantin.com/fr/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/VacheronConstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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إيجيري مون فايز جولري

احتفااًل باللقاء الجامع بين صناعة الساعات الفاخرة وعالم الهوت كوتور، تسلط ڤاشرون كونستنتان الضوء على 
ساعة المجوهرات اآلسرة "إيجيري مون فايز" التي تختصر الوقت في وابل من الماس.

الخط  أعمال  ُتظهر  التفاصيل.  من  عالمًا  جولري  فايز  مون  إيجيري  ساعة  تخفي  كوتور،  هوت  راٍق  فستان  مثل 
الفني، المصممة خصيًصا للمجموعة، دقة الدانتيل؛ طور القمر محاط بالماس ؛ وتذكرنا عقارب الساعة والدقائق 

من نوع الورقة بتلك التي تستخدمها األصابع الذكية في مشاغل هوت كوتور.
بـ 4431 ماسة  73 ملم، وميناء وسوار مرصعين  إبراز هذا التفسير من خالل علبة من الذهب األبيض مقاس  يتم 
مقطوعة بشكل المع، إلى جانب ماسة مقطوعة باللون الوردي تزين التاج األوفست المحاذي لعرض مراحل القمر.

http://www.vacheron-constantin.com/fr/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/VacheronConstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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تراديسيونل توربيون

النموذج  في  أخرى  جهة  من  التقني  والتطور  جهة  من  الجمالي  الصقل  بين  "تراديسيونل"  مجموعة  تجمع 
النسائي من خالل الترحيب بأول توربيون ذاتي التعبئة من ڤاشرون كونستنتان في ساعة نسائية.  إنها جوهرة 

من التعقيد في صناعة الساعات تحتفي بالفن الميكانيكي بروعة كبيرة.
تظهر هذه التعقيدات المرموقة داخل علبة جديدة من الذهب الوردي بقطر 93 مم مرصعة بالماس في شكل 

أنثوي غير مسبوق. هي ساعة مخصصة للمرأة المتطلبة التي تبحث عن ساعة تجمع بين الدقة واألناقة.

http://www.vacheron-constantin.com/fr/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/VacheronConstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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تراديسيونل توربيون كرونوغراف

"تراديسيونل".  مجموعة  ضمن  الساعات  صناعة  مجال  في  معقدتين  وظيفتين  كونستنتان  ڤاشرون  دار  توّحد 
يرتدي التوربيون، وهو رمز من رموز الساعات الفاخرة، شخصية أقوى وهالة أكثر ديناميكية، جنًبا إلى جنب مع 

وظيفة الكرونوغراف بزر ضغط أحادي.

كرونوغراف"  توربيون  "تراديسيونل  ساعة  تجمع  جنيف،  في  الكبرى  الساعات  صناعة  تقاليد  عن  حديث  كتعبير 
الجديدة بين دقة الكرونوغراف بزر الضغط األحادي مع نظام التوربيون، وهو تعقيد يرمز بمفرده إلى نبل صناعة 
الديناميكي، تشيد هذه  الساعات وطابعها  الفاخرة. من خالل عالقاتها مع قرون من ثقافة صناعة  الساعات 

الساعة بالتعقيد الميكانيكي مع احترام الرموز الجمالية المميزة للدار وأناقتها المتأصلة.

http://www.vacheron-constantin.com/fr/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/VacheronConstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/


O N E  O F 
N O T  M A N Y . 

تأّسست ڤاشرون كونستنتان في جنيف عام 1755 وهي من أقدم مصّنعي الساعات في العالم. وقد قامت بتصنيع الساعات
دون انقطاع لنحو 265 عامًا محافظًة على تاريخ عريق من التمّيز والرقّي في صناعة الساعات التي شهدت أجيااًل من الحرفيين. 

وفي ذروة صناعة الساعات الراقية وتعزيز األناقة المطلقة، تتوّلى الدار السويسرية إنتاج ساعات ذات مواصفات تقنية وجمالية 
فريدة ولمسات نهائية ُمتقنة.

تجّسد ڤاشرون كونستنتان تراثًا ال ُيضاهى وروحًا ابتكارية من خالل مجموعاتها الرئيسية: "باتريموني" و"ميتييه دار" 
و"أوڤرسيز"و"فيفتي سيكس" و"هيستوريك". كما وتقّدم لزبائنها الممّيزين من الخبراء فرصة نادرة القتناء ساعات استثنائية 

وحسب الطلب عبر قسم "لي كابينوتييه".

#vacheronconstantin

#OneOfNotMany

https://twitter.com/Vacheron1755
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