
 
 
 
 

2016الصالون الدولي للساعات الراقية   
OVERSEASمل، نظرة فريدة إلى العا 

 
 

 

 يف القرن الواحد والعشرين إعادة صياغة لألناقة غري الرمسية، املخّصصة للمسافرينبصمة ممّيزة: 

 شهادة دمغة جنيف

تزاوج بني الوظائف البسيطة واملعّقدة، اليت حيرّكها الوزن املتذبذب املستوحى من زهرة معايرات فاشرون كونستانتين الجديدة 
 البوصلة، أال وهي رمز السفر

 ينشدها العمالءراحة استثنائية  تضمنأساور/أحزمة قابلة للتبديل، 

  

 
 

. ففي ظّل روح تنضح بأناقة غير رسمية Overseasتعيد فاشرون كونستانتين صياغة واحدة من مجموعاتها الرمزية، 
رات جديدة ايثالث مع مرجعاً) مزّودة بحركات من صنع الدار تضمّ  12وبطابع عملي، ابتكرت خمسة موديالت جديدة (

ت من وتجّسد الجيل الجديد من الساعات األوتوماتيكية المستوحاة من السفر. كما أّن كّل االصدارات، سواء أصنع
األكثر تعقيداً، تحمل دمغة جنيف مع أساور/أحزمة قابلة للتبديل بسهولة  حّتىاألبسط ب بدءاً الستانلس ستيل أو الذهب، و 

ى في أّي مكان في العالم. وإلى جانب الساعات التي تضّم عرضاً بسيطًا (الساعات، الدقائق، فائفة، ما يضمن راحة قصو 
 الثواني، مع أو من دون التاريخ)، تتأّلف المجموعة من كرونوغرافات وساعات رفيع جّداً.

 لمحة تاريخية وجيزة

مة مغناطيسية األرض إجنازات ثورية مهّمة من حيث مقاو ابتداًء من أواخر القرن التاسع عشر، شّكلت الساعات اليت تشتمل على 
طُرح موديل مصّمم  1885واملاء، اخلطوات األوىل باّجتاه االنطالق يف ابتكار ساعات ذات طابع رياضي من الدار. ففي العام 
مت فاشرون كونستانتني عام ملقاومة االضطرابات املغناطيسية، وذلك بفضل استعمال عناصر من البالديوم، الذهب والربونز. مثّ قدّ 

تصميم ، بّشرت مّيزات علبتها املتينة بساعة جيب مقاومة للماء، قادرة على مقاومة أكثر احلاالت قساوًة. آنذاك 1898
والدة الساعات املصنوعة من الستانلس ستيل واملمّيزة على الساعات الرياضية العصرية. أّما ثالثينيات القرن املاضي فقد شهدت 

، إضافة إىل كريستال الصفري غري القابل للكسر. كما ّمت التأكيد على هذه السمات التقنية وأظهر علبها املثبّتة برباغتا بإطارا
زاوج بني شكل العلبة املعتادة وعلبة بعشرة أطراف تعلوها أسطوانة واملظهر الرياضي هلذه الساعات من خالل مقاربة مجالية ت

الصيحة بعد مرور عقود عّدة، خالل السبعينيات، من خالل موديالت رمزية متنّوعة نذكر منها  مدّورة. ّمث أُعيدت صياغة هذه
لفاشرون كونستانتني. ّمت تزويد هذه الساعة الرياضية بإطار  222احتفاًال بالعيد الـ 1977الشهرية اليت أُطلقت عام  222ساعة 
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مرتاً. ومبا أّ�ا قد ُصّممت ألسلوب حياة مليء باالنشغاالت،  120وظهر علبة مثّبتني برباغ لضمان مقاومة للماء حّىت عمق 
 اليت ترتكز على روح السفر واالنفتاح على العامل. Overseasشّكلت مصدر الوحي ألوىل موديالت 

علبتها املتني الذي سرعان ما أصبحت هذه الموعة معيارًا بالنسبة إىل الدار. فخطوطها الديناميكية، وإطارها املمّيز، وظهر 
وة مفتوحة لإلحبار يف هي دع، املعروف أمرييغو فسبوتشياملستكشف ذات الصواري الثال   اليت سافر با فينة ُزخرف برسم للس

يًّا الرموز املمّيزة هلذه الموعة، مثل السوار املعدين املطروح ع ام البحار السبعة. وعلى مّر السنني، طّورت فاشرون كونستانتني تدّر
يدة اجلد Overseasفتطّل تشكيلة  2016والذي يتضّمن منطًا يشري إىل شعار الدار وهو صليب مالطه. أّما عام  2004

 جدارة يف القرن الواحد والعشرين.ت نفسها بكّل احلاصلة على شهادة دمغة جنيف لتثبّ 

 البصمة الممّيزة في التصميم

 Overseasبفضل خطوطها االنسيابية واررغونومية، وانعكاسات الضوء الناعمة، وملساتا النهائية الدقيقة، تتمركز موديالت 
اجلديدة بكّل ثبات يف عامل من اجلماليات السرمدية إّمنا العصرية يف آن معاً. فمنحنيات العلبة تضمن دجمًا سلسًا للسوار أو 
احلزام، وهذه ميزة معّقدة تقنيًا وممتعة للنظر يف الوقت عينه. بارضافة إىل ذلك، يشري ارطار بأطرافه السّتة وتاجه املثّلم مع 

التصميم اليت تتّبعها الدار. كما أّن الفتحة املدّورة، واملصقولة وامللّمعة متنح قرصًا مصقوًال يعلوه كريستال صفري  أخاديده إىل رموز
 –مقاوم لالنعكاس من اجلهتني. يف هذا  السياق، وسواء طُليت باألزرق الشفاف، الفضي، البيج الوردي، أو بالورنيش الرمادي 

 العمق، تطل األقراص إّما بنمط أشّعة الشمس أو بذلك احللزوين أو بلمسات خمملية. أّما الذي يعّزز تأثري –حبسب املوديل 
واملطلية مبادة تشّع يف الظالم، فتتماشى مع ارطار الذهيب الذي حييط حبلقة  واملشطّبةالعقارب ومؤّشرات الساعات الذهبية، 

للوقت. كما يكشف ظهر الساعة املثّبت برباغ واملزّود بكريستال الصفري، ارطار الداخلية، بينما تضمن األرقام العربية قراءة مثالية 
بزهرة البوصلة، وهي رمز عاملي يشري إىل النقاط الرئيسية للمسافرين، مع قريطاً، مزدان  22عن وزن متذبذب من الذهب عيار 

 مصقولة ومعرّقة بدقّة. و ملسات مسفوعة بالرمل، 

 لماء وأساور/أحزمة قابلة للتبديلمقاومة ل كيةة وعمالنية: معايرات أوتوماتيراح

املتطلّبات من حيث العمالنية بغية ضمان راحة وسهولة تاّمة ألصحابا.   Overseasيف احملافظة على روح السفر، تلّيب ساعات 
كما أّ�ا مزّودة حبركات ميكانيكية أوتوماتيكية تضمن إحتياطي طاقة كبري. وال بّد من ارشارة إىل أّن هذه املعايرات احملمية من 

فائقتني، بينما تضمن العلبة مع ظهرها الشفاف واملثّبت االضطرابات املغناطيسية من خالل حلقة حديدية ناعمة، متنح دقّة ومتانة 
 مرتاً لإلصدارات األخرى. 150مرتاً للموديالت الرفيعة جّداً وحّىت  50يف معظم األوقات بالرباغي مقاومة للماء حّىت عمق 

نلس ستيل أم من معدن أنواع أساور سهلة التبديل ومصنوعة إّما من الستا 3اجلديدة عنوان للنمطية مع  Overseasموديالت 
يكّملها نظام تعديل لراحة معّززة، إضافة إىل حزامي اجللد واملطاط. والالفت، أّن آلية التبديل لألساور/األحزمة واربزمي  –نفيس 

أو  القابل للطي/املشبك، تساعد على بقائها ثابتة بدون احلاجة إىل أي أدوات، بينما تضمن املتانة نفسها اليت يتمّتع با سوار
 حزام ثابت.

 بلمسات �ائية الفتة: فاألساور املعدنية مقبّبة ومصقولة بالفرشاة كما هي احلال Overseasتتمّتع أساور/أحزمة ساعات 



 
 
 

؛ أّما احلزام املطاطي فيتمّتع أيضاً بنمط شكل صليب مالطه نصفيعلى بالنسبة إىل الزوايا الداخلية امللّمعة، مشرية إىل شعار 
فاشرون كونستانتني الشهري؛ بينما يّتسم احلزام من جلد التمساح بطرف مسّطح وبطانة من جلد النبوك مستوحى من شعار 

 املخملي، يربزها تأثري الثقب الدقيق، ما يزاوج بني الراحة واجلماليات الرياضية.
 

 عاماً  130دمغة جنيف، التزام راسخ منذ 

. 1886اجلديدة املعايري املتطّلبة لشهادة دمغة جنيف، العالمة الفاخرة للجودة واألصالة منذ العام  Overseasتلّيب جمموعة 
دمغة جنيف الساعات املطّورة والّمعة يف جهة رمسية حيادية ومستقّلة. تكافئ هذه أكثر من جمّرد شهادة منشأ، فهي ناجتة عن 

وعرب جتسيدها ضمانة للمستهلك من حيث املنشأ،  الصارمة جّداً، املتعّلقة بعناصر احلركة وأداء الساعة.  جنيف حبسب املعايري
املقاومة، الدّقة واخلربة، ترسي دمغة جنيف معايري عالية لإلنتاج تسعى إىل إحراز أفضل النتائج من جهة املوثوقية واجلماليات، فيما 

قليدية، وتناقل هذه املهارات من جيل إىل جيل. وفاشرون كونستانتني هي أكثر ممثّليها وفاء منذ تؤّكد على احرتام احلرف اليدوية الت
 .1901العام 

 Overseasموديالت 

 5200معايرة  – Overseasكرونوغراف 

، الكرونوغراف األوتوماتيكي اجلديد املطّور 5200اليت حتمل دمغة جنيف مبعايرة  Overseasُزّودت ساعة كرونوغراف 
تأيت مزّودة برتس ، و سنوات من التطور 5عنصراً هي مثرة  263واملصنوع يف دار فاشرون كونستانتني. هذه املعايرة اليت تتأّلف من 

وظائف التشغيل، اريقاف، وإعادة الضبط للكرونوغراف، إضافة إىل قابض عمودي مقرون به للحؤول دون  عمودي ينّسق بني
اهتزاز اليد عندما يُشّغل الكرونوغراف. واجلدير ذكره أّن الرتس العمودي، وهو مسة ممّيزة يف كرونوغرافات فاشرون كونستانتني 

ذي يشّكل رمز الدار. وتتأّلف هذه احلركة من أسطوانتني مزدوجتني تعّززان ال شكل صليب مالطه نصفياجلديدة، مزدان بربغ على 
ساعة. كما أّ�ا حممّية من تأثريات احلقول املغناطيسية من  50عزم الدوران وموثوقيّته بينما تضمنان احتياطي طاقة ألكثر من 

لثواين، الكرونوغراف والتاريخ بالطاقة. كّل هذه خالل حلقة حديدية ناعمة، يف الوقت الذي متّد مؤّشرات الساعات، الدقائق، ا
ط أشعة الشمس، وملسات �ائية حلزونية وخمملية. كذلك األمر، قرص الفضي أو األزرق املزخرف بنمالوظائف معروضة على ال

 Overseasنوغراف يُقّدم كرو  طُلي العقربان ومؤّشرات الساعات الذهبية واملشطّبة مباّدة تشّع يف الظالم لضمان قراءة مثالية.
ة بالرباغي والتاج ر الضاغطة املثبتمم. أّما األزرا 42.5قرياطًا مع علبة بقطر يبلغ  18بالستانلس ستيل أو الذهب الوردي عيار 

الوزن املتذبذب املصنوع مرتاً، بينما يكشف ظهر العلبة الشفاف عن  150وظهر العلبة فتضمن مجيعها مقاومة للماء حّىت عمق 
قرياطًا واملزدان بزهرة البوصلة. جتدر ارشارة إىل أّن موديالت الستانلس ستيل اجلديدة ُتطرح مع ثالثة  22عيار  من الذهب

أساور/أحزمة قابلة للتبديل: سوار من الستالس ستيل مع نظام تعديل احلجم، إىل جانب حزامني من املطاط واجللد يُثّبتان بواسطة 
يله أيضاً. أخرياً ، يُقّدم املوديل بالذهب الوردي مع حزامني: األّول مصنوع من اجللد والثاين من إبزمي ثالثي قابل للطي، ميكن تبد

 املطاط، كالمها مزّود بإبزمي ثالثي الطيات قابل للطي ومصنوع من الذهب الوردي.
 

 

 5100معايرة  – Overseasموديل 



 
 
 

الوظائف الرئيسية بالة من التمّيز  Overseasالدقائق، الثواين، التاريخ: يعرض هذا املوديل ضمن تشكيلة  الساعات،
 41قرياطًا مع قطر يبلغ  18اجلديدة، واملقّدمة يف علبة من الستانلس ستيل أو الذهب الوردي عيار   5100الطبيعي. فمعايرة 

جزءاً. تنبض هذه املعايرة برتّدد يوازي  172تتأّلف من كامل يف دار فاشرون كونستانتني، مم، واملطّورة واملصّممة واملصنوعة بال
ساعة، مع أداء مضمون بفضل األسطوانتني  60يتعّدى عملي ذبذبة يف الساعة، كما أّ�ا مزّودة باحتياطي طاقة  28800

بارضافة إىل ذلك، يظهر ظهر العلبة الشفاف واملثّبت املزدوجتني (حيرصان على انتظام عزم الدوران الذي توفّره أداة الضبط). 
قرياطاً واملزدان بزهرة البوصلة. وتتأّلق هذه الساعة احلاصلة على شهادة  22برباغ الوزن املتذبذب النفيس املصنوع من الذهب عيار 

الظالم. جدير بالذكر هنا أّن  يف ذهبية ومطلية مبادة تشعّ ومؤّشرات ساعات  غة جنيف إّما بقرص أزرق أو فضي، يعلوه عقرباندم
مرتاً.   150املوديل مضاّد ملغناطيسية األرض بفضل احللقة احلديدية الناعمة اليت حتيط باحلركة، ومقاوم للماء حّىت عمق  هذا

تيل مع س سانلكذلك األمر، تناسب هذه الساعة مجيع املناسبات إذ تُقّدم مع ثالثة أساور/أحزمة قابلة للتبديل: سوار من الست
؛ إضافة إىل حزامني أحدمها مطاطي واآلخر جلدي. وقد ّمت تزويدها بإبزمي قابل للطي من الستانلس ستيل، نظام لتعديل احلجم

وإبزمي قابل  م جلدي، إىل جانب حزام مطاطي ثانٍ وقابل للتعديل بالقدر نفسه. وذلك يف حني ُزّود إصدار الذهب الوردي حبزا
 للطي من الذهب الوردي.

 5300معايرة  – الصغير Overseas وديلم

حّبة أملاس بتقطيع دائري، يفوق وز�ا القرياط الواحد وذلك على إطاره ذي األطراف  84الصغري هذا بـ Overseasُرّصع موديل 
مم، مبعايرة  37السّتة، بشكل مفعم باألناقة. وينبض قلب علبته املصنوعة من الستانلس ستيل أو الذهب الوردي مع قطر يبلغ 

 128ستانتني. يف هذا السياق، حتّرك هذه احلركة األوتوماتيكية، املؤلّفة من اجلديدة املطّورة واملصنوعة يف دار فاشرون كون 5300
 Overseas، بينما تضمن إحتياطي حلواىل يومني. يتوّفر موديل 9قطعة، الساعات والدقائق ومؤّشر الثواين الصغري عند الساعة 

مؤّشرات ان مبادة تشّع يف الظالم، يدوران حول ذهبيان ومطليالصغري بقرص ذي اللون البيج الوردي أم األزرق، يعلوه عقربان 
الساعات املتناسقة معهما واليت تعّزز مجال وجه القرص هذا، الذي يؤّمن قراءة واضحة جّداً. كما يلفت ظهر العلبة من يراه بالقدر 

لبوصلة. واجلدير بالذكر أّن قرياطاً واملزدان بزهرة ا 22الوزن املتذبذب املصنوع من الذهب عيار كونه يكشف عن ذاته من السحر  
أساور/أحزمة قابلة للتبديل. تُقّدم موديالت الصغري حيمل دمغة جنيف املرموقة بكّل فخر ويأيت مع  Overseasموديل 

الستانلس ستيل مع ثالثة أساور/أحزمة قابلة للتبديل وإبزمي قابل للطي، ميكن تبديله أيضاً، بينما تُقّدم املوديالت بالذهب الوردي 
 مع إثنني أو ثالثة أساور/أحزمة قابلة للتبديل اليت ميكن تزويدها بإبزمي قابل للطي، ميكن تبديله أيضاً أو مشبك. 

 QP 1120معايرة  – Overseas Ultra-thin Perpetual Calendar موديل

تعقيدها التق  مع ملسة التمّيز الناعمة اليت تّتسم با  Overseas Ultra-thin Perpetual Calendarُتربز ساعة 
الموعة. فهذه الساعة اليت حتمل شهادة دمغة جنيف واملتوفّرة حصريًا يف بوتيكات فاشرون كونستانتني، حتتوي على معايرة 

1120 QP  .الرمزية من صنع الدار، وهي عبارة عن حركة أوتوماتيكية مزّودة بتقومي دائم تكّمل نافذة لعرض أطوار القمر
،  2100تتطّلب هذه الوظيفة إجنازاً مبهراً من حيث التصغري بغية التعامل مع اختالفات التقومي بدون احلاجة إىل تعديل حّىت العام 

ذبذبة يف  19800برتدد يوازي  اآلليةمم. تنبض  4.05مساحة بالكاد تبلغ مساكتها  عنصرًا يف 276كما لتزويد الساعة بـ
مع مؤشرات لعرض يوم األسبوع،  –ساعة، وهي حتّرك الساعات، الدقائق، والتقومي الدائم  40احتياطي طاقة يقارب الـ الساعة مع

 18مر. وتؤطّر العلبة املصنوعة من الذهب األبيض عيار بارضافة إىل أطوار الق –شهراً  48التاريخ، الشهر والسنة الكبيس كّل 



 
 
 

 احملميظهر ظهر العلبة تربزه بشكل خفيف ملسات من اللون األزرق، فيما يُ  مم القرص الرمادي الذي 41.5قرياطاً والبالغ قطرها 
لقد  سات �ائية ناعمة.ضافة إىل ملرياطاً واملزدان بزهرة البوصلة إق 22كريستال الصفري الوزن املتذبذب املصنوع من الذهب عيار ب

نظام لتعديل ُزّود هذا املوديل اجلديد الذي ينضح بإطاللة آسرة يف كّل مناسبة بسوار من الذهب األبيض قابل للتبديل يكّمله 
 احلجم، إضافة إىل خيارين آخرين، واحد جلدي وآخر مطاطي، يُثبّتان بإبزمي من الذهب األبيض.

  1120معايرة  – Overseas Ultra-thin موديل

بالة من الرزانة الظاهرة. فهذا املوديل املمّيز الذي يتوفّر حصرياً يف بوتيكات فاشرون   Overseas Ultra-thinتنضح ساعة 
األبيض  كونستانتني، قد لّىب متطّلبات ومعايري شهادة دمغة جنيف. يف هذا ارطار، حتتوي علبته الرفيعة واملصنوعة من الذهب

وصنعتها دار فاشرون كونستانتني، تتأّلف من  ، وهي عبارة عن حركة رفيعة جّدًا طّورتا1120قرياطاً، على معايرة  18عيار 
عقربا الساعات والدقائق  Overseas Ultra-thinمم. يتحّرك يف ساعة  2.45عنصرًا بينما ال تتعّدى مساكتها الـ  144

ظهر تشّع يف الظالم، شأ�ما شأن مؤّشرات الساعات. ويكشف املشطّبان فوق قرص رمادي أنيق، ومها ذهبّيان ومطليان مباّدة 
قرياطًا واملزدان بزهرة البوصلة،  22العلبة احملمي بكريستال الصفري عن الرتاقص املنتظم للوزن املتذبذب املصنوع من الذهب عيار 

املوديل اجلديد بعلبة من الذهب األبيض قابلة للتبديل مع نظام  ة بدقّة. ّمت تزويد هذاإىل جانب ملسات مسفوعة بالرمل ومعرّق
 لتعديل احلجم، بينما يكّمله حزامان، واحد جلدي واآلخر مطاطي مع إبزمي من الذهب األبيض لتثبيت الساعة.

 



 
 
 

 المواصفات الفنية
 Overseasكرونوغراف 

 
  قرص فضي – 5500V/110A-B075 المرجعي للساعة الرقم

5500V/110A-B148  - قرص أزرق 
 ساعتان حتمالن دمغة جنيف 

 
 5200    المعايرة

 كونستانتني فاشرون وصنع تطوير من
 التدوير ذاتية ميكانيكية،

  قرياطاً  22متذبذب من الذهب عيار  Overseasوزن 
 مم 6.6 مساكتها، )13’’’ 4/1( مم  30.6قطرها 
 تقريباً  ساعة 52 حواىل يوازي طاقة احتياطي

 ) الساعة يف ذبذبة 28800 ( هريتز4 
 جزءاً  263

 حجراً  54
 

 الساعات، الدقائق   المؤشرات
 9مؤشر ثواين صغري عند الساعة    
 التاريخ   
  ساعة) 12دقيقة و 30كرونوغراف جمّهز برتس عمودي (عّدادا الـ   
 

 الستانلس ستيلمن    العلبة 
 مم 13.7 مساكتها مم، 42.5قطرها 

 حلقة حديدية ناعمة تضمن محاية من مغناطيسية األرض
 درجة وأزرار ضاغطة 90تاج مثّبت برباغ وبرغي مائل بزاوية 

 كريستال الصفري من شفاف ظهر علبة
 مرتًا) 150بار (على عمق يناهز  15ّمت اختبار مقاومتها للماء حىت ضغط 

  
قاعدة مطلية بالورنيش الفضي/األزرق، مع منط أشّعة الشمس وتلميع مع أخدود بلمسة خمملية،  القرص 

وعّدادات حلزونية، وعقربان للساعات والدقائق ومؤّشرات الساعات مصنوعة من الذهب عيار 
 قرياطاً ومطلّية مباّدة بيضاء تشّع يف الظالم 18

 



 
 
 

شكل صليب الت ملّمعة ومصقولة بالفرشاة، مصّممة على سوار من الستانلس ستيل مع وص األساور/األحزمة
 مالطه نصفي

مع بطانة داخلية من جلد ، باللون األسود/ األزرق ميسيسيب متساح يُقّدم مع حزام ثان من جلد
 خمّيط يدوياً، حراشف مربعة كبرية احلجم النبوك األسود بتأثري الثقب الدقيق،

 األسود/ األزرقطاط ويقّدم كذلك األمر مع حزام ثالث من امل
 

سوار من الستانلس ستيل مثّبت بواسطة إبزمي ثالثي الطيات من الستانلس ستيل مع أزرار ضاغطة  اإلبزيمان 
 ونظام تعديل مريح

يُقّدم مع إبزمي ثان ثالثي الطيات من الستانلس ستيل مع أزرار ضاغطة ونظام قابلية التبديل  
 ماشى مع احلزامني ارضافيني(بانتظار حصوله على براءة اخرتاع) يت

 
 



 
 
 

 المواصفات الفنية
 Overseasكرونوغراف 

 
  5500V/000R-B074 المرجعي للساعة الرقم

 ساعة حتمل دمغة جنيف 
 

 5200    المعايرة
 كونستانتني فاشرون وصنع تطوير من

 التدوير ذاتية ميكانيكية،
  قرياطاً  22متذبذب من الذهب عيار  Overseasوزن 
 مم 6.6 مساكتها، )13’’’ 4/1( مم  30.6قطرها 
 تقريباً  ساعة 52 حواىل يوازي طاقة احتياطي

 ) الساعة يف ذبذبة 28800 ( هريتز4 
 جزءاً  263

 حجراً  54
 

 الساعات، الدقائق   المؤشرات
 9مؤشر ثواين صغري عند الساعة    
 التاريخ   
  ساعة) 12دقيقة و 30كرونوغراف جمّهز برتس عمودي (عّدادا الـ   
 

 قرياطاً  18عيار  5Nمن الذهب الوردي    العلبة 
 مم 13.7 مساكتها مم، 42.5قطرها 

 حلقة حديدية ناعمة تضمن محاية من مغناطيسية األرض
 درجة وأزرار ضاغطة 90تاج مثّبت برباغ وبرغي مائل بزاوية 

 كريستال الصفري من شفاف ظهر علبة
 مرتًا) 150بار (على عمق يناهز  15ّمت اختبار مقاومتها للماء حىت ضغط 

  
قاعدة مطلية بالورنيش الفضي، مع منط أشّعة الشمس وتلميع  مع أخدود بلمسة خمملية،  القرص 

وعّدادات حلزونية، وعقربان للساعات والدقائق ومؤّشرات الساعات مصنوعة من الذهب عيار 
 قرياطاً ومطلّية مباّدة بيضاء تشّع يف الظالم 18

 



 
 
 

مع بطانة داخلية من جلد النبوك األسود بتأثري الثقب ، باللون الب  ميسيسيب متساح حزام من جلد الحزامان
 خمّيط يدوياً، حراشف مربعة كبرية احلجم الدقيق،

 الب ويقّدم كذلك األمر مع حزام ثان من املطاط 
 

ر ضاغطة ونظام قابلية قرياطًا مع أزرا 18عيار  5Nإبزمي ثالثي الطيات من من الذهب الوردي   اإلبزيم
 التبديل (بانتظار حصوله على براءة اخرتاع) يتماشى مع كّل من احلزامني.



 
 
 

 المواصفات الفنية
Overseas 

 
  قرص فضي – 4500V/110A-B126 المرجعي للساعة الرقم

4500V/110A-B128  - قرص أزرق 
 ساعتان حتمالن دمغة جنيف 

 
 5100    المعايرة

 كونستانتني فاشرون وصنع تطوير من
 التدوير ذاتية ميكانيكية،

  قرياطاً  22متذبذب من الذهب عيار  Overseasوزن 
 مم 4.7 مساكتها، )13’’’ 4/1( مم  30.6قطرها 
 تقريباً  ساعة 60 حواىل يوازي طاقة احتياطي

 ) الساعة يف ذبذبة 28800 ( هريتز4 
 جزءاً  172

 حجراً  37
 

 الساعات، الدقائق   المؤشرات
 مركزية ثواين   
 التاريخ   
 

 من الستانلس ستيل   العلبة 
 مم 11 مساكتها مم، 41قطرها 

 حلقة حديدية ناعمة تضمن محاية من مغناطيسية األرض
 تاج مثّبت برباغ 

 كريستال الصفري من شفاف ظهر علبة
 مرتًا) 150بار (على عمق يناهز  15ّمت اختبار مقاومتها للماء حىت ضغط 

  
مطلية بالورنيش الفضي/األزرق، مع منط أشّعة الشمس وتلميع  مع أخدود بلمسة خمملية، قاعدة  القرص 

وعّدادات حلزونية، وعقربان للساعات والدقائق ومؤّشرات الساعات مصنوعة من الذهب عيار 
 قرياطاً ومطلّية مباّدة بيضاء تشّع يف الظالم 18

 



 
 
 

شكل صليب لّمعة ومصقولة بالفرشاة، مصّممة على سوار من الستانلس ستيل مع وصالت م األساور/األحزمة
 مالطه نصفي

مع بطانة داخلية من جلد ، باللون األسود/ األزرق ميسيسيب متساح يُقّدم مع حزام ثان من جلد
 خمّيط يدوياً، حراشف مربعة كبرية احلجم النبوك األسود بتأثري الثقب الدقيق،

 ألسود/ األزرقاويقّدم كذلك األمر مع حزام ثالث من املطاط 
 

سوار من الستانلس ستيل مثّبت بواسطة إبزمي ثالثي الطيات من الستانلس ستيل مع أزرار ضاغطة   بزيماناإل
 ونظام تعديل مريح

يُقّدم مع إبزمي ثان ثالثي الطيات من الستانلس ستيل مع أزرار ضاغطة ونظام قابلية التبديل  
 مع احلزامني ارضافيني.(بانتظار حصوله على براءة اخرتاع) يتماشى 

 
 



 
 
 

 المواصفات الفنية
 Overseasكرونوغراف 

 
  4500V/000R-B127 المرجعي للساعة الرقم

 ساعة حتمل دمغة جنيف 
 

 5100    المعايرة
 كونستانتني فاشرون وصنع تطوير من

 التدوير ذاتية ميكانيكية،
  قرياطاً  22متذبذب من الذهب عيار  Overseasوزن 
 مم 4.7 مساكتها، )13’’’ 4/1( مم  30.6قطرها 
 تقريباً  ساعة 60 حواىل يوازي طاقة احتياطي

 ) الساعة يف ذبذبة 28800 ( هريتز4 
 جزءاً  172

 حجراً  37
 

 الساعات، الدقائق   المؤشرات
 ثواين مركزية   
 التاريخ   
 

 قرياطاً  18عيار  5Nمن الذهب الوردي    العلبة 
 مم 11 مساكتها مم، 41قطرها 
 حديدية ناعمة تضمن محاية من مغناطيسية األرض حلقة

 تاج مثّبت برباغ 
 كريستال الصفري من شفاف ظهر علبة

 مرتًا) 150بار (على عمق يناهز  15ّمت اختبار مقاومتها للماء حىت ضغط 
  

قاعدة مطلية بالورنيش الفضي، مع منط أشّعة الشمس وتلميع  مع أخدود بلمسة خمملية، وعقربان  القرص 
قرياطًا ومطلّية مباّدة بيضاء  18للساعات والدقائق ومؤّشرات الساعات مصنوعة من الذهب عيار 

 تشّع يف الظالم
 

مع بطانة داخلية من جلد النبوك األسود بتأثري الثقب ، باللون الب  ميسيسيب متساح حزام من جلد الحزامان
 حراشف مربعة كبرية احلجم، خمّيط يدوياً  الدقيق،



 
 
 

 الب ذلك األمر مع حزام ثان من املطاط ويقّدم ك
 

قرياطًا مع  18عيار  5Nحزام جلدي مثّبت بواسطة إبزمي ثالثي الطيات من من الذهب الوردي   اإلبزيم
أزرار ضاغطة ونظام قابلية التبديل (بانتظار حصوله على براءة اخرتاع) يتماشى مع كّل من 

 احلزامني.



 
 
 

 المواصفات الفنية
 الصغير Overseasموديل 

 
  قرص باللون البيج الوردي – 2305V/100A-B078 المرجعي للساعة الرقم

4500V/110A-B128  - قرص أزرق 
 ساعتان حتمالن دمغة جنيف 

 
 5300    المعايرة

 كونستانتني فاشرون وصنع تطوير من
 التدوير ذاتية ميكانيكية،

  قرياطاً  22متذبذب من الذهب عيار  Overseasوزن 
 مم 4 مساكتها، )9’’’ 4/1( مم  22.6قطرها 
 تقريباً  ساعة 44 حواىل يوازي طاقة احتياطي

 ) الساعة يف ذبذبة 28800 ( هريتز4 
 جزءاً  128

 حجراً  31
 

 الساعات، الدقائق   المؤشرات
 9مؤّشر الثواين الصغري عند الساعة    
    

 من الستانلس ستيل   العلبة 
 حّبة أملاس بتقطيع دائري) 84(إطار مرّصع حبّبات األملاس    

 مم 10.8 مساكتها مم، 37قطرها 
 حلقة حديدية ناعمة تضمن محاية من مغناطيسية األرض

 تاج مثّبت برباغ 
 كريستال الصفري من شفاف ظهر علبة

 مرتًا) 150بار (على عمق يناهز  15ّمت اختبار مقاومتها للماء حىت ضغط 
  

البيج الوردي/األزرق، مع منط أشّعة الشمس وتلميع  مع حلقة دقائق بلمسة قاعدة مطلية بالورنيش  القرص 
قرياطاً  18خمملية، وعقربان للساعات والدقائق ومؤّشرات الساعات مصنوعة من الذهب عيار 

 ومطلّية مباّدة بيضاء تشّع يف الظالم
 



 
 
 

شكل صليب ة، مصّممة على سوار من الستانلس ستيل مع وصالت ملّمعة ومصقولة بالفرشا األساور/األحزمة
 مالطه نصفي

مع بطانة داخلية من ، باللون البيج الوردي/ األزرق ميسيسيب متساح يُقّدم مع حزام ثان من جلد
 خمّيط يدوياً، حراشف مربعة كبرية احلجم جلد النبوك األسود بتأثري الثقب الدقيق،

 ردي/ األزرقباللون البيج الو ويقّدم كذلك األمر مع حزام ثالث من املطاط 
 

سوار من الستانلس ستيل مثّبت بواسطة إبزمي ثالثي الطيات من الستانلس ستيل مع أزرار ضاغطة   بزيماناإل
 ونظام تعديل مريح

يُقّدم مع إبزمي ثان ثالثي الطيات من الستانلس ستيل مع أزرار ضاغطة ونظام قابلية التبديل  
 مع احلزامني ارضافيني(بانتظار حصوله علىى براءة اخرتاع) يتماشى 

 قرياط. 1حّبة املاس بتقطيع دائري، وز�ا ارمجايل حواىل  84 إجمالي األلماس المرّصع
 



 
 
 

 المواصفات الفنية
 الصغير Overseasموديل 

 
 2305V/100R-B077 المرجعي للساعة الرقم
 2305V/000R-B077 

 ساعتان حتمالن دمغة جنيف 
 

 5300    المعايرة
 كونستانتني فاشرون وصنع تطوير من

 التدوير ذاتية ميكانيكية،
  قرياطاً  22متذبذب من الذهب عيار  Overseasوزن 
 مم 4 مساكتها، )9’’’ 4/1( مم  22.6قطرها 
 تقريباً  ساعة 44 حواىل يوازي طاقة احتياطي

 ) الساعة يف ذبذبة 28800 ( هريتز4 
 جزءاً  128

 حجراً  31
 

 الساعات، الدقائق   المؤشرات
 9مؤّشر الثواين الصغري عند الساعة    
    

 قرياطاً  18عيار  5Nمن الذهب الوردي    العلبة 
 حّبة أملاس بتقطيع دائري) 84إطار مرّصع حبّبات األملاس (   

 مم 10.8 مساكتها مم، 37قطرها 
 حلقة حديدية ناعمة تضمن محاية من مغناطيسية األرض

 تاج مثّبت برباغ 
 كريستال الصفري من شفاف ظهر علبة

 مرتًا) 150بار (على عمق يناهز  15ّمت اختبار مقاومتها للماء حىت ضغط 
  

قاعدة مطلية بالورنيش البيج الوردي/األزرق، مع منط أشّعة الشمس وتلميع  مع حلقة دقائق بلمسة  القرص 
قرياطاً  18خمملية، وعقربان للساعات والدقائق ومؤّشرات الساعات مصنوعة من الذهب عيار 

 ومطلّية مباّدة بيضاء تشّع يف الظالم
 



 
 
 

مع وصالت  قرياطاً  18عيار  5Nسوار من الذهب الوردي  :B077-2305V/100R األساور/األحزمة
 شكل صليب مالطه نصفيملّمعة ومصقولة بالفرشاة، مصّممة على 

مع أزرار ضاغطة  قرياطاً  18عيار  5Nمثّبت بواسطة إبزمي ثالثي الطيات من الذهب الوردي  
 ونظام تعديل مريح

مع بطانة داخلية من جلد ، باللون البيج الوردي ميسيسيب متساح يُقّدم مع حزام ثان من جلد
 خمّيط يدوياً، حراشف مربعة كبرية احلجم النبوك األسود بتأثري الثقب الدقيق،

 باللون البيج الورديويقّدم كذلك األمر مع حزام ثالث من املطاط 
 قرياطاً  18عيار  5Nن احلزامني ارضافيني مزّود مبشبك من الذهب الوردي كّل م
 

B077-2305V/000R: مع بطانة  باللون البيج الوردي ميسيسيب متساح حزام ثان من جلد
 خمّيط يدوياً، حراشف مربعة كبرية احلجم داخلية من جلد النبوك األسود بتأثري الثقب الدقيق،

 باللون البيج الورديمن املطاط  ثانيقّدم مع حزام 
 

مع أزرار ضاغطة ونظام قابلية  قرياطاُ  18عيار  5Nإبزمي ثالثي الطيات من الذهب الوردي 
 التبديل (بانتظار حصوله علىى براءة اخرتاع) يتماشى مع احلزامني

 
 قرياط. 1حّبة املاس بتقطيع دائري، وز�ا ارمجايل حواىل  84 إجمالي األلماس المرّصع

 
 



 
 
 

 المواصفات الفنية
Overseas ultra-thin perpetual calendar 

 
  4300V/120G-B102 المرجعي للساعة الرقم

 ساعة حتمل دمغة جنيف 
 

 QP 1120    المعايرة
 كونستانتني فاشرون وصنع تطوير من

 التدوير ذاتية ميكانيكية،
  قرياطاً  22متذبذب من الذهب عيار  Overseasوزن 
 مم 4.05 مساكتها، )12’’’ 4/1(قاعدة  مم  29.6قطرها 
 تقريباً  ساعة 40 حواىل يوازي طاقة احتياطي
 ) الساعة يف ذبذبة 19800 ( هريتز2.75 

 جزءاً  276
 حجراً  36

 
 الساعات، الدقائق   المؤشرات

 9مؤشر ثواين صغري عند الساعة    
 تقومي دائم (التاريخ، يوم األسبوع، الشهر، السنة الكبيس)   
 أطوار القمر   
 

 قرياطاً  18من الذهب األبيض    العلبة 
 مم 8.1 مساكتها مم، 41.5قطرها 

 حلقة حديدية ناعمة تضمن محاية من مغناطيسية األرض
 كريستال الصفري من شفاف ظهر علبة

 مرتًا) 50بار (على عمق يناهز  5ّمت اختبار مقاومتها للماء حىت ضغط 
  

الرمادي، مع منط أشّعة الشمس وتلميع  مع حلقة دقائق بلمسة خمملية،  قاعدة مطلية بالورنيش القرص 
قرياطاً ومطلّية مباّدة  18وعقربان للساعات والدقائق ومؤّشرات الساعات مصنوعة من الذهب عيار 

 بيضاء تشّع يف الظالم
 

فرشاة، مصّممة على قرياطًا مع وصالت ملّمعة ومصقولة بال 18سوار من الذهب األبيض عيار  األساور/األحزمة
 شكل صليب مالطه نصفي



 
 
 
مع بطانة داخلية من جلد ، باللون الرمادي الداكن ميسيسيب متساح يُقّدم مع حزام ثان من جلد

 خمّيط يدوياً، حراشف مربعة كبرية احلجم النبوك األسود بتأثري الثقب الدقيق،
 باللون األسودويقّدم كذلك األمر مع حزام ثالث من املطاط 

 
قرياطاً  18قرياطًا مع إبزمي ثالثي الطيات من الذهب األبيض عيار  18سوار من الذهب عيار  اإلبزيم

 وأزرار ضاغطة ونظام تعديل مريح.
 قرياطاً  18كّل حزام إضايف يأيت مزّوداً مبشبك من الذهب األبيض عيار  
 

 لّفاف للساعاتمع  علبة التقديم
 

 للتصحيحتُقّدم الساعة مع قلم  األكسسوار
 



 
 
 

 المواصفات الفنية
Overseas ultra-thin  

 
 2000V/120G-B122 المرجعي للساعة الرقم

 ساعة حتمل دمغة جنيف 
 

  1120    المعايرة
 كونستانتني فاشرون وصنع تطوير من

 التدوير ذاتية ميكانيكية،
  قرياطاً  22متذبذب من الذهب عيار  Overseasوزن 
 مم 2.45 مساكتها، )12’’’ 4/1(قاعدة  مم  29.6قطرها 
 تقريباً  ساعة 40 حواىل يوازي طاقة احتياطي
 ) الساعة يف ذبذبة 19800 ( هريتز2.75 

 جزءاً  144
 حجراً  36

 
 الساعات، الدقائق   المؤشرات

 
 قرياطاً  18من الذهب األبيض    العلبة 

 مم 7.5 مساكتها مم، 40قطرها 
 مغناطيسية األرضحلقة حديدية ناعمة تضمن محاية من 

 كريستال الصفري من شفاف ظهر علبة
 مرتًا) 50بار (على عمق يناهز  5ّمت اختبار مقاومتها للماء حىت ضغط 

  
قاعدة مطلية بالورنيش الرمادي، مع منط أشّعة الشمس وتلميع  مع حلقة دقائق بلمسة خمملية،  القرص 

قرياطاً ومطلّية مباّدة  18من الذهب عيار وعقربان للساعات والدقائق ومؤّشرات الساعات مصنوعة 
 بيضاء تشّع يف الظالم

 
قرياطًا مع وصالت ملّمعة ومصقولة بالفرشاة، مصّممة على  18سوار من الذهب األبيض عيار  األساور/األحزمة

 شكل صليب مالطه نصفي
ية من جلد مع بطانة داخل، باللون الرمادي الداكن ميسيسيب متساح يُقّدم مع حزام ثان من جلد

 خمّيط يدوياً، حراشف مربعة كبرية احلجم النبوك األسود بتأثري الثقب الدقيق،
 باللون األسودويقّدم كذلك األمر مع حزام ثالث من املطاط 



 
 
 

 
قرياطاً  18قرياطًا مع إبزمي ثالثي الطيات من الذهب األبيض عيار  18سوار من الذهب عيار  /المشبكاإلبزيم

 تعديل مريح. وأزرار ضاغطة ونظام
 قرياطاً  18كّل حزام إضايف يأيت مزّوداً مبشبك من الذهب األبيض عيار  
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 


