
 
 
 

 
 التمیّز من عالم

 
 تواصل التي العالم في الساعات شركات أقدم من وھي 1755 عام في كونستانتین فاشرون دار ستتأسّ 

ً  أمانة بكل لتكّرس عاماً، 260 من أكثر منذ انقطاع دون إنتاجھا  صناعة في التمیّز في للفخر یدعو تراثا
 وجمالیة تقنیة توقیعاتب مجھزة ساعات المحترفین. الفنیین من أجیال ید على رةوالمتطوّ  الراقیة الساعات

 یبلغ حین الدار تبتكرھا النھائیة اللمسات وضع عند جداً  عالٍ  تشطیب مستوى عن فضالً  نوعھا من فریدة
 أوجھ. حقھا الوصف یفیھا ال التي األناقةب الصناعة فنّ  لقاء

 
 إرثًا كونستانتین رونفاش تحیي الدار، في الموروثة التقالید من المستوحاة االبتكار روح عن تعبیرھا وفي

 سیكس فیفتي ،اوفرسیز ،الفنیة المھن ،سیونیلترادی ،باتریموني :بارزةال امجموعاتھ خالل من لھ مثیل ال
 و  ®Patrimony، nnelleTraditio، d’Art Métiers، Overseas ، Fiftysix( ستوریكیوھ

Historique.(  فریدة ساعات على للحصول رةناد فرصة الخبراء من الممیزین لعمالئھا توفر أنھا كما 
  مصنعھا. في الكائن  "Cabinotiers Les" قسم من الطلب تحت مصنوعةو نوعھا من

 على بالصدفة. الشعار ھذا كونستانتین فاشرون رْ ختت لم دائًما." ممكن وھذا ،أمكن إن أفضل ھو بما قمْ "
 والجمالیة التقنیة الوسائل الدار اكتسبت واالبتكار، التقالید بین المتقن الترابط خالل منو ،القرون مرّ 

 ستعدّ ت تكان إن .ورعایتھا تعزیزھا على وعملت للوقت رؤیتھا عن للتعبیر المطلوبة والبشریة والفنیة
 قصصھا سردب یرتبط تحدّ  كلّ ل تصدّىت فالدار العظماء، المسافرین خطى على لتسیر أم الفضاء غزول

 البطولة دور یةالبشر الكائنات لعبت حیث اآللیة قلب في مأ الساعات موانىء على كانت سواء المصغرة
 في المشتركة بالقیم العمیق رتباطواال دقیقةال الیدویة حرفلل بحال یساھم فیما الملحمیة ةقصال ھذه في

 .الشركة في الیومیة الحیاة دیحدتو العاملة الفرق زیحفت
 

 الدقة الشدیدة الساعات بصناعة متیّمون الذوق رفیعو مجموعات ھواة
 الساعات صناعةب المتیّمین المجموعات ھواةو المبتدئین من دائرة على كونستانتین رونفاش دار انتصرت

ً  الراقیة  ھذه مع طبیعیة بةبقرا ھؤالء ورشع إلى ذلك ویعود .مستمراً  تزایداً  تشھد الدائرة ھذه ان علما
 الطبیعي. رقيبال المتأصل اإلحساس ھذاو ،للعرض ولیس معرفةلل شالتعطّ  ھذا مع ،المعلنة غیر األناقة

 تلبیة على كونستانتین فاشرون صحرت – ھتسبق ما وغالبًا - عصرھا مع ةبشدّ  ةمتناغم تظلّ  أن بعد
 الحفاظ مع العصریة للحیاة خصیًصا مصممة ساعات صنع خالل من المتمیزین األفراد ھؤالء متطلبات

 الصارمة. اومعاییرھ اھویتھ على
 

 تفاعل إلى تؤدي صناعة
 فاشرون لشركة الدولي المقرّ  ھي جنیف من بالقرب زوات" -لیھ – "بالن في القائمة الشركة إن

 والترمیم الزبائن خدمة التراث، والتطویر، االبحاث التصمیم، أقسام االدارة، تضمّ  وھي كونستانتین.
 ،علیبالت التعدیل، :تضمّ  لذلك صةمخصّ  عمل ورش حول اإلنتاج تنظیم تمّ  التدریب. قسم إلى باالضافة

 الزخرفة ،(النقش الفنیة المھن مجموعة الكبرى، تعقیداتال ،كرونوغراف بآلیة بیوناتتور ،تعقیداتال
 إلى إضافة ،یھكابینوتی لیھ ، )guillochage المتكرر بالنقش الزخرفة ،بالجواھر ترصیعال المینا،ب

 .الشھاداتو االختبار



 
 
 

  تشومي، برنارد السویسري الفرنسي عماريالم المھندس أنشأه الذي ،البناء من نتھاءاال تمّ  2005 عام في
 لتأسیس 260 والـ 250 الـ السنویة الذكرى یقابالن بارزین نیحدث في ،2015 عام في توسیعھ جرى ثمّ 

 المعدن من مربع متر 17000 من والمكونان التطور عالي فني تصمیمب المشیدان المبنیان ھذان .الدار
 یومنا في للبیئة الصدیقة المعاییر عيطبی بشكل تستوفي بحیث – والزجاج والخشب والفوالذ والخرسانة

 الثمینة الموادف االنسجام. لتحقیق السعي على تقوم كونستانتین رونفاش بھا عتزّ ت بروح تصمیمھما تمّ  -ھذا
 الصنعةو العمل في االتقان جوھر عن األنیقة الخطوط تكشف فیما لھیكلل المستدامة الطبیعة مع تنسجم

 المغروسین المشترك والعیش الةاألص واسعةال بناءال نوافذ من المتدفق الطبیعي الضوء ینقلو الدقیقة.
 الشخصي. والتفاعل الطبیعیة تدفقاتوال اإلبداع لتشجیع بأكملھ بناءال تصمیم تمّ  حیث ،ھناك

    
 الشركة في أیًضا تسود ،األساسیة دارلـا ممیزات في لمترّسخةوا ،بالحیویة النابضة الدینامیكیة أن كما  

 إلبراز جھدھم نیالحرفی أمھر ویبذل الساعة ناتمكوّ  تصنیع جريی حیث ،جو" دو "فاللیھ في القائمة
 إلى وصوالً  اآللي التشغیل من بدًءا ضوئیة،ال تأثیراتالو عمقال إضافة خالل من األجزاء ھذه جمال

 بصمة والممیزة البارعة لمساتھم تترك حین في ،كونستانتین فاشرون توقیع یمثل الذي وي،الید تشطیبال
 إن .دائري بتطبیع المرسومة والخطوط والتلمیع نعیموالت وتدویرھا الزوایا تشطیب عملیات على محىتُ  ال
 داخل جريت التي البشریة المغامرات قصة سرد وراء یقف الذي ھو الیدویة لبراعةل ملموسال حبال

 عن البنتھا شغفھا أورثت يتال دائري بتطبیع طوطالخ رسم في ةصالمتخصّ  قصةك - الشركة مصنع
  .دورھاب لیوما الشابة تعمل حیث منضدةال إلى ةصغیر ةكطفل جلبھا طریق
 یدوي ذكاء

 یعني ما خبرتھا، قتفوّ  بفضل اإلنتاج مناطق جمیع في جماليوال الفني كونستانتین فاشرون توقیع یظھر
 ً  شعار يتبنّ ب الدار تقوم أن 1860 عام في أنھ المصادفة لقبی من لیس الدقة. إلى الدائم ھاسعی ضمنا

 یتمّ  التي العملیات جمیعف الساعة. دقة لتحسین مخّصصة حركة من جزء شكل على ،المالطي" "الصلیب
 الزمان مرّ  على األسالف مھارات أبقت التي البشریة، الید توّجھھا بسالسة فیھا مالتحكّ و بإتقان تنفیذھا
 تنتقل حرفي كلّ  بھا یتمتع التي الخبرةف .بالمتدرّ  إلى  صانعال منو ،جیل إلى جیل من دارال داخل لتنقلھا

 .اآلخرین الحرفیین جودة على يحرف لكل الصنعة جودة تعتمد فیما عصاال بتسلیم بالتعاقب
 
 مأ مرئیة فوالذیة، مأ ذھبیة كانت سواء - فرادى الساعة أجزاء تُصنع ،اإلنتاج مراحل من مرحلة كلّ  يف

 مجال ال .ذاتھا الدقیقة العنایةب اختبارھاو تزیینھا یجريو - صغیرة مسامیر مأ رئیسیة جزاءأ ،مرئیة غیر
 الساعات صانعي أحد قولی كما .كبیرال تواضعالب ذلك عن ستعاضیُ  بل ھنا، األخطاء أو للتسویات
 أجواء في القوى". توازن بمكان تذكرنا الساعة فإن ،متواضعین نكون أن نسینا "إذا :الدار في الرئیسیین

 یاتتحدّ  أمام دائمة بصورة أنفسھم الساعات وصانع یضع ،معاییرال أعلىب واالحتفاظ والصبر الھدوء من
ً  تمضي أن "علیك مھنتھم. ابتكار بإعادة بینھم جرأة كثراأل یقوم حیث ،جدیدة  لدي المفضل فالتصمیم .قدما

ً  ھو  مرسومة بخطوط تشطیب ،مصقولة ،الدقة غایة في ةذوشحم تقطیعات شحذ، أدوات التالي". دائما
 وذلك الساطعة تلكو اللمعة أةالمطف األسطح بین بالتناوب بالضوء، نتالعب نحن ..." دائري بتطبیع

 ".رفیةالزخ الرسوم على الحیویة من لمسة إلضفاء
 
ً عمیق معنى ینقلو مكلف زلتمیّ ا  التحالف البشریة الید تقود حیث ،شركةال في الزمان مرّ  على مستمرّ  فھو .ا

 ناعصر في لإلنتاج الالزمة المتطورة تاآلال لصنع للحداثة المواكب واالبتكار المتوارث لیدلتقا بین الدائم
ً  الحدیث  كونستانتین. فاشرون تفرضھا التي میزةتالم الجودة لمعاییر وفقا



 
 
 

 تؤلف نماذج تشكیل في حتى ؛علیھا الموصى  الصنع جودة في تعبیرال درجات أقصى إلى الدقة تصل
 الشخصیة المتطلبات مع المواءمةو الدقةف فریدة. النماذج ھذه لجعل البشریة الید لدخّ تت حیث مجموعة

 .لكمالا أشكال أرقى یمثالن
 
 

   
 العالم أنحاء جمیع في منتشر اسم كونستانتین، فاشرون
 موظفًا 1094  •
 دولة 86 في ةممثل •
ً  68 ذلك في بما ،بیع نقطة 381  •  متجرا
 أوروبا في 11  •
 )سیول في 6 ،وماكاو كونغ ھونغ في 10 الصین، في 22( آسیا في 44  •
 األوسط الشرق في 6  •
 وكندا المتحدة الوالیات في 7 •

 
  واإلبداعي الفني التمیّز من سنة 260 من أكثر كونستانتین، فاشرون ساعات مجموعات

 
 رائدة مجموعات

 علبةو المعالم واضحة خطوط ،مشدودة منحنیات ،بدقة متوازنة أبعاد :Patrimony باتریموني •
 خمسینیات في كونستانتین رونفاش تصامیم من مستوحاة مصغّرة جمالیة معالم .التصمیم رفیعة
 الماضي. القرن

 الساعات صناعة في الجنیفي وبالفن الحرفیة بالمھارة إشادة :Traditionnelle ترادیسیونیل •
   لجیل. جیل من المتوارثة

 ھذه تؤكد .2016 عام في تصمیمھا وأعید 1996 عام في طرحھا تمّ  :Overseas اوفرسیز •
 معدنیة أطواق مع تأتي والمریح. العملي والریاضي، األنیق العصري، أسلوبھا على الساعة
 اوتوماتیكیة بآلیة تعمل التي الساعة ھذه أبازیم. بواسطة المعصم حول لتقف للتبدیل قابلة /جلدیة

    العالم. على واالنفتاح للسفر مخصصة ھي
  ،2018 العام في عنھا الشركة كشفت : FiftySix سیكس فیفتي •

 والمصممة العصریة الحیاة تناسب التي ،عملیةال لألناقة العالمیة الروح مع نسجمت وھي
 .1956 العام تصامیم ألحد جمالیةال رموزال بعض من مستوحاة الظروف. جمیع في الستخدامھا

 ظھر خالل من تظھر معقدة أو بسیطة ةبحرك مجھزة وھي الفوالذ أو الذھب من نسخ في تأتي
 المتذبذب األصلي میزانھا تزیین جرى فیما الصفیر كریستال من المصنوع شفافال علبةال

 المالطي. الصلیبب المتمثل ،الدار بشعار الذھب من والمصنوع
 
 خاصة مجموعات
ً  األصلیة كونستانتین فاشرون تصامیمل عصریة ترجمات :Historique ھیستوریك •  تكریما

  والجمالیة. الفنیة الدار لخبرات
 الزخرفة تقنیات على الضوء تسلّط استثنائیة تصامیم :d’Arts Métiers الفنیة المھن •

 الترصیع النقش، بالمینا، الطالء فن الخبراء: الحرفیین من أجیال بین المتوارثة التقلیدیة



 
 
 

 منھا: السنین مرّ  على متنّوعة مواضیع استكشاف تمّ  المضفّر. بالنقش الزخرفة بالمجوھرات،
Aérostiers، ajourées Mécaniques، Lumières Villes، célestes Sphères... 

  مذھلة. تأثیرات خلق بھدف وااللوان بالمواد  والتالعب
 الشكل في كونستانتین فاشرون لدى والجمالي التقني التمیّز یتجّسد :Harmony ھارموني •

 الساعة وزجاجة المربع واإلطار المنحني العلبة رباط یذّكر فیما تصمیمھ المعاد الوسادي
 تجھیز تمّ  .1928 العام في النور أبصر الذي بالكرونوغراف الكریستال من المصنوعة الدائریة

  ومبتكرة. أصلیة معایراتب المجموعة ھذه
 يوھ المالطي. الصلیب من والمستوحى االسطواني بشكلھا الساعة ھذه تُعرف :Malte مالت •

 .اساعاتھ تصمیم في كونستانتین رونلفاش الجوانب دوالمتعدّ  وافرال عاإلبدا بوضوح تبرز
 ومزینة جریئة ساحرة، ثمینة، أنثوي: بأسلوب الوقت :Créatives Heures كریاتیف ھیر •

 في الدار صممتھا التي االیقونیة التصامیم ببعض الساعات من المجموعة ھذه تذّكر بالماس،
  الماضي. القرن وسبعینیات وثالثینیات عشرینیات

ً  المجموعة ھذه ُسمیت :l’Île de Quai لیل دو كي •  في التاریخي الدار رأس بمسقط تیمنا
 المحترفین الكابینوتییھ ُصناع عززه الذي الساعات صناعة في التمیّز تقلید تكّرس وھي جنیف،

  الزبائن. مطالب مع یتناسب بما الساعات تصمیم طریق عن عشر الثامن القرن في
 وھي ةخیالی شخصیةب المألوف وغیر تناسقالم غیر التصمیم ذات الساعات ھذه تتباھى :1972 •

  متأنق. بأسلوب مصممة وأخرى بالمجوھرات مزینة تارة
 من فریدة بتصامیم باستمرار المجموعة ھذه غناءإ یتمّ  :Cabinotiers Les كابینوتییھ لیھ •

 من نادرة بدرجة تتمتع الطلب حسب مةمصمّ  ساعاتب أو ،الخبراء ئھاعمالل الدار تقدمھا نوعھا
 .كونستانتین فاشرون من خالصة فنیة براعة .ةوالجمالی ةالتقنی الوظائف

 


