
 
 

 2018لعام  SIHHالمعرض العالمي للساعات الفاخرة 

Les Cabinotiers Grande Complication “Ornementale” 

Les Cabinotiers Grande Complication “Crocodile” 

 متعّددة تجتمع معھا حرف فنیّة ماھرة میقاتیةتعقیدات  •
 Grande Complicationمعایرات  •
دقائق، توربیون،  مكّررتعقیداً على التوالي (بما في ذلك  15و 16مودیالن یعرضان ما مجموعھ  •

 تقویم دائم، ومعادلة الوقت) بین القرصین األمامي والخلفي
 قیراطاً منقوشة یدویاً بالكامل 18علبة من الذھب عیار  •
 مودیالن فریدان من نوعھما •
•  

 

  

 

الحصریة  Les Cabinotiersن ضمن مجموعة یجدیدتن یكشف فاشرون كونستانتین عن تحفتت
ویتألّف المودیالن من باقة تعقیدات تدخل في صناعة الساعات الراقیة وتتطلّب مھارة كبیرة، تّم  للغایة.

تسلیط الضوء علیھا بواسطة فّن النقش. إنّھما عبارة عن إنجاز في مجال التصغیر والتفّوق الحرفي 
تعقیداً على التوالي تُعرض جمیعھا بین  15و 16حّركان تیدویّتي التدویر الیدوي یتجّسد في معایرتین 

القرصین األمامي والخلفي، اللذین تؤّطرھما علبة من الذھب المزخرف یدویاً. لقد تلّون القرصان 
 Grande و ”Grande Complication “Ornementaleالمتشابھان لكّل من ساعة 

Complication “Crocodile”  بلونْي الباذنجاني والرمادي الداكن العمیقین، بینما نُقشت علبتاھما
بالنمط "الفیكتوري" الزخرفي ونمط "جلد التمساح" على التوالي. كما یقوم حزام أنیق، مصنوع من 

جلد التمساح ومثبّت بفضل مشبك مسماري منقوش بأسلوب یتماشى مع موضوع الساعة، بوضع 



 
 

ھاز مزودة بج، على ھاتین الساعتین الفاخرتین والمقّدمتین في علبة راقیة اللمسة النھائیة المثالیة
 لتشغیل الساعة ومصنوعة من خشب الماكاسار.

ھاتان الساعتان الفریدتان من نوعھما مع حركتیھما االستثنائیّتین وعلبتیھما الممیّزتین قد استوحیتا من 
من  Tour de l’Île؛ نتكلّم ھنا عن ساعة 2005عام ساعة الید األكثر تعقیداً حول العالم والتي أُطلقت 

عاماً من خبرة الدار القائمة في جنیف، في صناعة الساعات  250صنع فاشرون كونستانتین، التي تشید بـ
رصین األمامي والخلفي، تظھر ھاتان التحفتان قتعقیداً على التوالي بین ال 15و 16الراقیة. ومع عرضھما 

فاشرون كونستانتین في المزاوجة ما بین باقة وافرة من التعقیدات في مساحة صغیرة، مّرة جدیدة خبرة 
 حرف فنیّة متمیّزة.  لوإبرازھا بفض

" المكّرس لصنع ساعات فاخرة استثنائیة Les Cabinotiersیأتي ھذان االبداعان كثمرة عمل قسم "
مل صنّاع الساعات المتخّصصین داخل دار فاشرون كونستانتین، والذي یعكس الحقبة عندما كان یع

بالعلیات البتكار ساعات فریدة من نوعھا وفقاً لمتطلّبات زبائن مرموقین. ویعكس كّل المھرة في جنیف 
 والخبرة الحرفیة، واالبداع الفني المیقاتي ین التفّوقبمن ھذه المودیالت النادرة الفلسفة التي تجمع 

المنقطع النظیر. باإلضافة إلى ذلك، تحمل كّل ھذه المودیالت وبكّل فخر دمغة جنیف، كونھا تلبي المعاییر 
 الكثیرة المتطلّبة لعالمة الجودة واألصالة المستقلّة ھذه. 

 

 تعقیداً  15و 16حركتان تشغّالن 

ذین المودیلین الفریدین إنجازاً مبھراً من حیث التصغیر والھندسة. تمثّل المعایرتان بالتدویر الیدوي لھ
تعقیداً على التوالي، معظمھا فلكي. باإلضافة إلى الساعات والدقائق، یعرض  15و 16فھما تحّركان 

، توربیون، تقویم دائم یشیر إلى دقائق، معادلة الوقت مكّرروظیفة أخرى:  11القرص (األمامي) األّول 
التاریخ، یوم األسبوع، الشھر، والسنوات الكبیسة، احتیاطي الطاقة، إلى جانب توقیتْي الشروق والغروب. 

مؤّشراً لعرض  ”Les Cabinotiers Grande Complication “Ornementaleكما تضّم ساعة 
ة ألّف من باقأّما القرص (الخلفي) الثاني فیتالدقائق).  مكّرر(احتیاطي الطاقة ل طنّان میكانیكيعزم 

قمر، ، عمر وأطوار الالفلكیةدقائق الساعات وال، االعتدال واالنقالب، السماء خریطةتعقیدات فلكیة آسرة: 
 واألبراج الفلكیة. الفصولكما 

 مكّرر یمثّل، تُعرض التعقیدات األساسیة المختلفة بوضوح وتمییز قّل نظیرھما. ھنا، في الجھة األمامیة
الدقائق الذي یدّق الساعات، األرباع، والدقائق بحسب الطلب، خبرة واسعة في مجال صناعة الساعات 

ول دون والذي یحصامت بامتیاز ال ھذا المكّرریتحكم بالدقات. مبدع بجھاز طنان مركزي ُزّود  بعدما
قّي من تنظیم مدّة التسلسل الموسییقوم بجھاز التحكم الطنان بالدقات نتیجة االستعمال المتكرر،  تردّي حالة

كما تّم تجھیز متناغمة كلّھا وتُسَمع بوضوح عندما تتّك الساعة.  أجل ضمان أن تكون النغمات المخّصصة
م على م مثاالً على التفوق المیقاتي بالنسبة إلى فاشرون كونستانتین، بناقلالتوربیون، الذي یشّكل  صمَّ

. یدور التوربیون دورة كاملة في الدقیقة لیخفّف الجاذبیّة فیتحّسن دارالشكل صلیب مالطھ وھو شعار 
مستوى دقّة الحركة ویتم إظھار الثواني. وفي الوقت نفسھ، فإّن التقویم الدائم أو "ذاكرة الوقت اآلتي" قادر 

 400یخ كّل على مواكبة تعقیدات التقویم المیالدّي من دون الحاجة إلى أّي تدّخل یدوي إالّ لتغییر التار
التي تھدف إلى قیاس الفرق بالدقائق بین التوقیت الشمسي  –أّما صناعة معادلة الوقت الفاخرة  سنة.

فتستلزم خبرة كبیرة. أخیراً، توضع اللمسة األخیرة على ھذا القرص األّول  –والتوقیت الرسمي القیاسي 
ینة التي ذین یمكن ضبطھما بحسب المدبفضل تعقید "قابل للتعدیل"، یعرض توقیتْي الشروق والغروب الل

 یختارھا العمیل. 



 
 

ً ، في الجھة الخلفیة للساعة قرص على مستویین. فال عدداً كبیراً من الوظائف یعرض القرص الثاني أیضا
ن انافذت وتكشفوالجھات األساسیّة األربع.  المركزّي یحتوي على خریطة سماء نصف الكرة الشمالي

بالتوافق مع الزمن "الحقیقي". كما یدور عقرب صغیر على  ةالفلكیّ  والساعاتجنوبیة وشمالیة، أشھر السنة 
قرب ع، بینما یشیر إلظھار عمر القمر، أو بمعنى آخر عدد األیّام المتبقّیة قبل أن یصبح القمر بدراً  الطرف

ى األبراج، والفصول، وأخیراً إلو، اریخإلى الت مزیّن بشكل شمس صغیرة، موازنل ثق، زّود بطویل ورفیع
 االعتدال أو االنقالب الذي یتوافق مع التاریخ الحالّي.

اتان ھباعتبارھما من بین الحركات األكثر تعقیداً التي صنعتھا فاشرون كونستانتین على مّر التاریخ، تمتاز 
 836و ”Grande Complication “Ornementaleجزءاً لساعة  839المؤلّفتان من  –المعایرتان 

 33.9ساعة، بقطر بالغ  58مع احتیاطي طاقة لمدّة  – ”Grande Complication “Crocodileلساعة 
تعقیداً  15أو  16م. ال شّك أّن إدخال ھذه اآللیات المحدّدة التي تشغّل الـم 12.15مم فقط وسماكة تصل إلى 

عمل بشكل مثالي، وضمان قراءة واضحة إلى أقصى في مساحة صغیرة إلى ھذا الحدّ، والحرص على أن ت
حدّ على القرص المزدوج، قد دّل على مھارة حقیقیة وعالیة في ھذا المجال. تطّل ھاتان المعایرتان 

مم، ُصّممت سماتھا خصیصاً لضمان  47المطّورتان والمصّممتان داخل الدار في علبة ذھبیة یبلغ قطرھا 
دقائق. كذلك األمر، تّم تمییز كّل من العناصر المعدّلة بدقّة بالغة لضمان أفضل جودة صوت ممكنة لمكّرر ال

 أداء ممتاز، من خالل لمسات نھائیة منفّذة یدویّاً بعنایة فائقة. 

 
Les Cabinotiers Grande Complication « Ornementale » 

تعرض ھذه الساعة االستثنائیة وظائفھا المتعدّدة على قرصین ذھبیین ملّونین بدرجة باذنجانیة أنیقة مع 
ھنا، یتزیّن القرص األمامي من مؤّشرات ساعات مثبّتة، عقارب بطراز "دوفین"، صقل بنمط أشعّة الشمس. 

ة من الذھب األبیض والمشغولة منفّذ بدقّة كبیرة، یغمرھا سطوع العلبة المصنوع زونيوعدّادات بنمط حل
العلبة، الوصالت، والمشبك المسماري بنمط زخرفي مستوحى  طوقبعنایة المتناھیة. ولقد ازدان اإلطار، 

دیة الذي یعكس مھارات تقلیمن الھندسة المعماریة الفیكتوریة من القرن التاسع عشر. فھذا النحت المصغّر 
راعة الحرفیة والعنایة الفائقة، مزاوجاً ما بین الزخرفة النافرة وتقنیات نّمتھا الدار، یمثّل إنجازاً من حیث الب

صیاغة ال فيساعة  150الزخرفة قلیلة البروز مع أنواع متعدّدة من النقش الرفیع. لقد استلزم ذلك أكثر من 
 باستخدام مناقش متنّوعة وغیرھا من األدوات المتخّصصة. للذھب الیدویة الدقیقة 

Les Cabinotiers Grande Complication « Crocodile » 
متفاوتة. إّن نقش رسمْي ھذا تشّع ھذه الساعة بطابع آسر مع علبتھا المزدانة بتمساحین وحراشف بأحجام 

ع من النقش الرفی ةالحیوان الزاحف، من لوح معدن أحادي باستخدام تقنیة الزخرفة النافرة وأنواع متعدّد
مسفوع بالرمل، المصقول بالفرشاة والملّمع)، یستلزم عملیّات فائقة الدقّة تتطلّب مھارات (غیر الالمع، ال

مل عّزز قّوة ھذا الحیوان. كما تقوم الدقّة في العمتقنة. أّما االھتمام البالغ الذي یتّم إیالؤه إلى عیني التمساح فی
ي ة مفعمة بالحیویة ، وإشراق وتباین فعلى الحراشف التي تزیّن اإلطار، الوصالت، وظھر العلبة ببّث حیا

ھذه التحفة المصغّرة، التي أبصرت النور بین األنامل الخبیرة لنقّاش ماھر ومخضرم. مّما ال شّك فیھ أّن 
ھذه البراعة الكبیرة في صیاغة الذھب الوردي تتماشى بشكل مثالي مع األناقة غیر المتكلّفة للقرصین 

الجھتین األمامیة والخلفیة للساعة. ولقد ُعّزز ھذا العرض الواضح  الملّونین بالرمادي الداكن على
والمصقول في الجھة األمامیة بمؤّشرات ساعات مثبّتة من الذھب الوردي، وعقارب على شكل ورق، 

 حلزوني منفّذ بدقّة كبیرة.وعدّدات بنمط 
  ”Les Cabinotiers Grande Complication “Ornementaleلقد ُزّودت ساعتا 

 ”AC“ودمغة  ”Les Cabinotiers“و ”Pièce Unique“المنقوشتان بعبارتْي  ”Crocodile“و



 
 

)Atelier Cabinotiers جلد تمساح میسیسبي، یُثبّت بواسطة مشبك منقوش ) على ظھر العلبة، بحزام من
ّحح قلم مصراقیة، مزودة بجھاز لتشغیل الساعة ومصنوعة من خشب الماكاسار، مع یدویاً، لتُقدّم في علبة 

 وعدسة مكبّرة. 
 
 
 

 

  



 
 

 المواصفات الفنیة

LES CABINOTIERSGRANDE COMPLICATION ORNEMENTALE 
 

   80175/000G-B280  الرقم المرجعي
 تحمل دمغة جنیف عالمة الجودة واألصالة ةساع   
 

 من تطویر وصنع فاشرون كونستانتین   المعایرة
 حركة میكانیكیة، یدویة التدویر   
 )¾ ’”14مم ( 33.9قطرھا    

 مم 12.15سماكتھا 
ً  58احتیاطي الطاقة لمدّة      ساعة تقریبا
 ذبذبة في الساعة) 18,000ھیرتز ( 2.5   
   839  ً  جزءا
 حجراً  42   
 

 الساعات، الدقائق المؤشرات

 على ناقل التوربیون 6الثواني الصغیرة عند الساعة 

 تعقیداً  16

 دقائق مكّرر .1
 توربیون .2
 تقویم دائم (التاریخ، یوم األسبوع، الشھر، السنة الكبیسة). 3-7

 . احتیاطي الطاقة8

 . معادلة الوقت9

 . توقیت الشروق10

 . توقیت الغروب11

 السماءخریطة . 12

 . عمر وأطوار القمر13

 الفلكیةدقائق الساعات وال. 14

 ، األبراج الفلكیةالفصول. 15

 طنّان میكانیكي. عزم 16

 

 (موضعان) دّوارتعدیل الساعات والدقائق: تاج   االعدادات



 
 

 على العلبة للتعدیلتعدیل أطوار القمر: زر ضاغط    

 على العلبة للتعدیلتعدیل التقویم الدائم: زّران ضاغطان    

 : مع تاج وزّر ضاغط مثبّت ببراغٍ السماءتعدیل خریطة    

 
علبة، وجھة خلفیة منقوشة  طوققیراطاً مع إطار،  18األبیض عیار من الذھب  العلبة

 یدویاً مع النمط "الفیكتوري" الزخرفي
 مم 19.10مم، سماكتھا  47قطرھا    
 

مصقول بنمط أشعّة الشمس باللون قیراطاً،  18عیار من الذھب األبیض    القرصان
 الباذنجاني

ً  18مؤشرات ساعات مثبّتة من الذھب األبیض عیار  ) (الجھة األمامیة والخلفیة  قیراطا
ً  18عقارب من الذھب األبیض عیار      قیراطا
 

جلد تمساح میسیسبي باللون البني الداكن، مخاط یدویاً، تنفیذ سرجي، حراشف  الحزام
 مربّعة كبیرة الحجم

 
قیراطاً مع النمط "الفیكتوري"  18مشبك مفتوح من الذھب األبیض عیار  المشبك

 الزخرفي
 ملّمع مصّمم على شكل صلیب مالطھ نصفي 
 

 مصنوعة من خشب الماكاسارو مزودة بجھاز لتشغیل الساعة، راقیة علبة التقدیم
 

 یُقدّم معھا قلم مصّحح وعدسة مكبّرة األكسسوار
 

  فریدة ساعة 

 على ظھر العلبةة منقوش ”AC“ ودمغة، ”Les Cabinotiers” ،“Pièce unique“عبارتا 

 
  



 
 

 

 المواصفات الفنیة

LES CABINOTIERSGRANDE COMPLICATION CROCODILE 
 

   9700C/001R-B187  الرقم المرجعي
 تحمل دمغة جنیف عالمة الجودة واألصالة ةساع   
 

 من تطویر وصنع فاشرون كونستانتین   المعایرة
 حركة میكانیكیة، یدویة التدویر   
 )¾ ’”14مم ( 33.9قطرھا    

 مم 12.15سماكتھا 
ً ساعة  58احتیاطي الطاقة لمدّة      تقریبا
 ذبذبة في الساعة) 18,000ھیرتز ( 2.5   
   836  ً  جزءا
 حجراً  42   
 

 الساعات، دقائق المؤشرات

 على ناقل التوربیون 6الثواني الصغیرة عند الساعة 

 تعقیداً  15

 دقائقال مكّرر .3
 توربیون .4
 . تقویم دائم (التاریخ، یوم األسبوع، الشھر، السنة الكبیسة)3-7

 . احتیاطي الطاقة8

 . معادلة الوقت9

 . توقیت الشروق10

 . توقیت الغروب11

 السماءخریطة . 12

 . عمر وأطوار القمر13

 الفلكیةدقائق الساعات وال. 14

 ، األبراج الفلكیةالفصول. 15

 

قیراطاً مع نمط جلد التمساح المنقوش على  18عیار  5Nالوردي من الذھب    العلبة
 العلبة طوق



 
 

 مم 19.10مم، سماكتھا  47قطرھا    
 

باللون الرمادي الداكن، قیراطاً،  18عیار  5Nمن الذھب الوردي    القرصان
 أوبالین

ً  18عیار  5Nمؤشرات ساعات مثبّتة من الذھب الوردي  ) (الجھة األمامیة والخلفیة  قیراطا
ً  18عیار  5Nعقارب من الذھب الوردي      قیراطا
 

الداكن، مخاط یدویاً، تنفیذ سرجي، حراشف جلد تمساح میسیسبي باللون البني  الحزام
 مربّعة كبیرة الحجم

 
 قیراطاً مع "نمط جلد التمساح" 18عیار  5Nمشبك مفتوح من الذھب الوردي  المشبك

 مصّمم على شكل صلیب مالطھ نصفي ملّمع 
 

 مصنوعة من خشب الماكاسارو مزودة بجھاز لتشغیل الساعة، راقیة علبة التقدیم
 

 یُقدّم معھا قلم مصّحح وعدسة مكبّرة األكسسوار
 

  فریدة ساعة 

 على ظھر العلبةة منقوش ”AC“ ودمغة، ”Les Cabinotiers” ،“Pièce unique“عبارتا 
 

 


