
 
 
 

 
 الصیانة والتجدید

 الحفاظ على الساعات على مدى السنوات
  

 
 تجتھاأن التي اعاتالسّ  كلّ  وإستدامة أصالة ضمان في والصیانة العمالء خدمة قسم داخل فرقال مھّمة تتمثّل

  تجربتھم. أثناء الساعات وجامعي العمالء مواكبة في كذلك ،1755 العام في تأسیسھا منذ كونستانتین فاشرون
 النھج ینب ما الجمع خالل من – تعدیل أيّ  دون لكن – والتجدید التصلیح الصیانة، عملیات الفرق ھذه تتولّى

 على مونالقیّ  إنّھم نموذج. كل إحیاء إعادة بُغیة وخبراتھا قافتھاث على واإلعتماد العلمي والتحلیل التاریخي
 اعات.الس ومحبّي وجامعي العمالء تجذب التي بھا الموثوق وركائزھا الثابتة كونستانتین فاشرون نزاھة

ً  الُمصّممة للساعات مخّصصة عمل ورش ثالث ضمن مھاراتھم مارستُ   "الكالسیكیة" للنماذج كذلك حدیثا
 ةاألخیر ھذه تقع قد القدیمة. السویسریة الدار تصامیم الى إضافة 1970و 1930 عامي بین إنتاجھا تمّ  التي

 ور"كولیكسیون "لي سمإ تحمل التي كونستانتین رونفاش مجموعة من جزء أو الخاّصة الملكیة إطار ضمن
)Collectionneurs Les( دھا.تجدی عند للبیع یعرضھا الذي التراث إدارة لقسم والتابعة  
 

 المصادقة
 یةبُغ الساعة على أوالً  التعّرف یتمّ  محدّدة. دقیقة لعملیة الساعة تخضع العمل، ورشة الى وصولھا عند

 ھامم یؤدي الذي التراث إدارة قسم رأي الساعات صانعو یطلب الشّك، حالة وفي أصالتھا. على المصادقة
 الساعة أو الرقّة الفائق 1955 نموذج ذلك نیتضمّ  قد العدیدة. الدار محفوظات مع مقارنتھ خالل من التحقیق
 یُنفّذ ثّم المكّرر... بوظیفة المقترنة 1830 ساعة او 1950 كرونوغراف بااللماس، المرّصعة النسائیة

 التاج،و المفقودة العقارب والمیزان، النابضو المیناء تصمیم إعادة یعني ذلك انك سواء الفني التشخیص
 تراثھا لحو ودقیقًا مطوًال  بحثًا الشاملة العملیة ھذه یلي لإلستخدام. صالحة تعد لم تيال واألقراص الجسور

 تھ،وآلی تصمیمھ تشكیل إعادة كذلك التاریخي سیاقھ في النموذج إستبدال أجل ومن العریق. اإلبداعي
 إنتظامب تحدیثھ یتمّ  أن على الدار إبداعات وصور سماءأ یضمّ  ألبوم على العاإلطّ  الساعة صانع بإستطاعة

  التراث. إدراة قسم رقف قبل من
  التقالید أرقى مع تماشیًا األصلیة حالتھا الى الساعات إعادة
 تُعدّ  عاماً، 260 لنحو نقطاعإ دون الساعات بتصنیع قامت التي العالم في األقدم الدار كونھا عن فضالً 

 ألصلیةا خصائصھا على والحفاظ القدیمة النماذج إصالح إعادة على القادرة الوحیدة كونستانتین فاشرون
 یتطلّب األخالقیة. اإلعتبارات إحترام في الخبرة ذوي الحرفیین وأسالیب مھارات تتمثّل نفسھ. الوقت في

 1950 عامي بین إنتاجھا تم التي للساعات المخّصصة المكّونات من مجموعة على عتماداإل ذلك تحقیق

 
  .1755 العام في تأسیسھا منذ كونستانتین فاشرون دار أنتجتھا التي كلّھا الساعات وإستدامة أصالة تضمن فرقٌ  •
 الساعة. مكّونات حیث من األصلیة حالتھا الى وإعادتھا والتجدید الصیانة عملیات الّساعات صانعو یتولّى •
ً  التجدید عملیات تتمّ  •  التقلیدیة. واألدوات المھارات على القائمة الممارسات ألفضل وفقا

 



 
 

 للدقائق"، ضخم ذھبي "عقرب الكنوز: بعنوان علب في ھذه رةالمصغّ  ناتالمكوّ  تخزین یتمّ  .1970و
 مجّھزة صفوف في العیارات وتُنّظم نقّالة"... "منّصة زان"،اإلتّ  "عجلة للساعات"، ضخم ذھبي "عقرب

 المكّونات تعدیل الساعات صانعو یتولّى ،1950 عام قبل ما إلى تاریخھا یعود التي للساعات بالنسبة بدقّة.
 انعوص أما دقیقة. حسابات وتتطلّب األصعب تُعدّ  األخیرة العملیة ھذه نأ حیث – تصمیمھا إعادة أو لفارغةا

 مالرسو كالخطط، التراث إدارة قسم داخل المحفوظات وثائق على مھامھم تأدیة ءأثنا فیعتمدون الساعات
 التعلیمات. وكتیبات التخطیطیة

 اإلعتماد إستدامتھا وضمان سنة 260 مدى على الممتدّ  الراقیة الساعات صناعة تاریخ في الغوص یتطلّب
 عشر. سعالتا للقرن تابعة "مخرطة" الى قدیم نموذج أي یحتاج وبالتالي، التقلیدیة. والمھارات األدوات على

ً  كونستانتین فاشرون وتلتزم  حول بكتیّ  سلیمت یتمّ  الخاّصة، بالنماذج یتعلّق فیما عمالئھا. تجاه شدیداً  إلتزاما
 أجل من الساعة صانع ھاینفّذ التي الشاملة العملیات على عوایّطل كي الساعة أصحاب الى التجدید مراحل

  التصامیم. بعض إحیاء إعادة
 
 
 
 


