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منذ القرن الثامن ع�سر، حافظت دار فا�سرون كون�ستانتين على تقليد الـ »Cabinotiers«، وهو اال�سم 

الذي اختارته للحرفّيين الماهرين ذوي الخبرات العالية في مجال �سناعة ال�ساعات، الذين ُيطلقون 

العنان لخيالهم في الم�ساغل النّيرة التي تحتّل الطوابق العليا من مقرّ الدار في جنيف. تقترن خبرة 

هوؤالء الحرفّيين المتمرّ�سين بالمعرفة العلمية ال�سا�سعة، وُي�سعلها حّب اال�ستطالع بحثًا عن اأفكار 

الناحية  اإن كان من  ا�ستثنائية ت�سمل تعقيدات نادرة،  التنوير. �ساعات  جديدة، وتحت�سنها فل�سفة 

التقنية اأم الجمالية، اأب�سرت النور على اأيديهم، من وحي علم الفلك والعلوم والفنون. 

وها هي �ليوم فا�صرون كون�صتانتين تو��صل �لإبد�ع وتخّطي �لتحديات �لتقنية، فتتيح �أمام عمالئها 

�س �لمهند�صون 
ّ
موديالت منقطعة �لنظير، ف�صاًل عن �صاعات م�صّممة ح�صب �لطلب. في هذ� �لإطار، ُيكر

و�لم�صّممون و�صانعو �ل�صاعات و�لحرفيون خبر�تهم �لعلمّية و�لفنية، ومخّيلتهم، ومعاييرهم �لعالية 

و�صغفهم بهذ� �لمجال لُي�صبح هذ� �لتمّيز في �صناعة �ل�صاعات حقيقة ملمو�صة، كما يتجّلى بو�صوح في 

.Les Cabinotiers لتي ل ُت�صاهى من مجموعة� Grand Complication Phoenix صاعة�

Les Cabinotiers موديل فريد من نوعه ي�صمل ميناءين ويحمل توقيع �صانعي �ل�صاعات في ق�صم •
�س للتعقيد�ت �لكبرى

ّ
• عيار مكر

ر �لدقائق و�لتوربيون و�لتقويم �لد�ئم و�لمعادلة �لزمنية
ّ
• 15 �آلية معّقدة ت�صمل مكر

 • �صاعة توّفق بين �لخبرة في مجال �صناعة �ل�صاعات وبين حرفة موروثة عن �لأجد�د، �أل وهي �لنق�س 
   �ليدوي
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15 اآلّية معّقدة تقهر الزمن  

تزعم �لأ�صاطير �لتي نبعت من �ل�صرق قبل تبلغ �آ�صيا �أّن طائر �لفينيق �لأ�صطوري كان يقهر دورة �لحياة 

و�لموت �إذ يحترق بالنار ليعود ويولد من �لرماد كل 500 عام. غد� هذ� �لطائر رمز�ً للخلود، و�ألهم مبتكري 

�صاعة Grand Complication Phœnix �لتي تتحّدى �لزمن بدورها بف�صل �حتو�ئها على 15 �آلية معّقدة.

تفي�س �ل�صاعة بلم�صة مرموقة وفاخرة، �إذ تظهر باقة من �لموؤ�ّصر�ت على �لجهتين �لأمامية و�لخلفية 

ومغيبها وخارطة  �ل�صم�س  �صروق  وتوقيت  �لزمنية  و�لمعادلة  �لد�ئم،  �لتقويم  وت�صمل  �ل�صاعة،  من 

�لنجوم و�لمو��صم و�لأبر�ج ومر�حل �لقمر، و�لنقالب �لف�صلي و�ل�صاعات و�لدقائق �لفلكية و�حتياطي 

ر �لدقائق و�لتوربيون. �لملفت �أّن �لحرفّيين في ق�صم 
ّ
�لطاقة. تكتمل لئحة �لوظائف �لممّيزة مع مكر

كل  ت�صغير  بف�صل  �ل�صغيرة  �لعلبة  د�خل  �لوظائف  هذه  كل  ��صتيعاب  في  نجحو�   Les Cabinotiers
�لمكّونات، من دون �لم�صاومة على دّقتها.

تبرز �لأرقام و�لعقارب بو�صوح بالتباين مع �للون �لرمادي على �لميناءين على كل جهة من �ل�صاعة، 

�لعّد�د�ت �لإ�صافية  ُي�صاهم ترتيب  �إلى �لوردي.  �للون �لذهبي �لمائل  مّما يزيد من رونق �لعلبة ذ�ت 

�ت �لوقت �لمختلفة في ت�صهيل قر�ءة �لموؤ�ّصر�ت على هذ� �لموديل �لمعّقد.
ّ
وموؤ�صر
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عيار CALIBRE 2755: ب�سمة ممّيزة من توقيع الدار  

�ختار �صانعو �ل�صاعات في د�ر فا�صرون كون�صتانتين عيار Calibre 2755 �ل�صهير لت�صغيل �لوظائف �لكثيرة 

�لتي تكتنزها هذه �ل�صاعة �لمعّقدة. ت�صمل هذه �لآلية يدوية �لتعبئة �حتياطي طاقة لمدة 58 �صاعة، وهي 

ح�صرية بالموديالت �لر�قية �لتي ُت�صّنعها �لد�ر، وتحديد�ً تلك �لتي تندرج تحت فئة »�لتعقيد�ت �لكبرى« 

Grand Complication �ل�صتثنائية �لتي ينتمي �إليها هذ� �لموديل �لفريد من نوعه.
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فّن النق�ش اليدوي  

د هذ� �لموديل �ل�صتثنائي �لتو�زن �لدقيق بين �لبتكار وتناقل �لمهار�ت �لموروثة عن �لأجد�د، وُيخّلد 
ّ
يج�ص

بع�س تقنّيات �لنق�س �لفني �لتي لم يعد ُيتقنها �صوى �لقليل من �لحرفيين، وهي �لنق�صة �لنافرة على علبة 

�ل�صاعة، ونق�صة �لخطوط �لرفيعة على حافة �لعلبة و�لجهة �لخلفية. يتطّلب نحت �لذهب لبتكار �أ�صكال 

ثالثية �لأبعاد ع�صر �صنو�ت من �لخبرة على �لأقّل، في عملية ت�صتغرق 300 �صاعة من �لحرفية �لدقيقة 

و�ل�صبر. ول عجب في ذلك، فمر�عاة �أدّق �لتفا�صيل باتت مر�دفة ل�صم �لعالمة. ينف�س �لطائر �لأ�صطوري 

ري�صه حول حو�ف علبة �ل�صاعة، فيما يمتّد عنقه حّتى منقاره �لمرّو�س بقّمة �لأناقة و�لرقي.
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9700C/003R-B187 - ختم �صهادة �لتمّيز من جنيف

2755 BOSS
�صنع د�ر فا�صرون كون�صتانتين - �آلية ميكانيكية يدوية �لتعبئة - قطرها 33.9 ملم و�صماكتها 12.15 ملم - 

�إحتياطي �لطاقة 58 �صاعة تقريبًا - 2.5 هرتز )18,000 ذبذبة في �ل�صاعة( - عدد �أجز�ئها 839 - عدد �لجو�هر 

فيها 40

�صاعات ودقائق موؤ�صر ثو�ني �صغير على م�صتوى �ل�صاعة �ل�صاد�صة على قف�س �لتوربيون

15 �آلية معقدة: 
مكرر دقائق  .1      

توربيون   .2      

      6-3.                 تقويم د�ئم )�لتاريخ، و�ليوم، و�ل�صهر، و�ل�صنة �لكبي�صة(

�إحتياطي �لطاقة   .7      

معادلة �لوقت   .8      

وقت �صروق �ل�صم�س  .9      

وقت غروب �ل�صم�س   .10      

خريطة �ل�صماء   .11      
مر�حل �إكتمال �لقمر  .12      

�لدقائق و�ل�صاعات �لفلكية   .13      

�لف�صول و�لأبر�ج  .14      

�آلية دق  .15      

�صبط �ل�صاعة و�لثو�ني: تاج )بمو�صعين( - �صبط مرحلة �إكتمال �لقمر: �صاغط ت�صحيح على �لعلبة - �صبط 

�لتقويم �لد�ئم: �صاغطا ت�صحيح على �لعلبة - �صبط خريطة �ل�صماء: مع تاج و�صاغط �إلى �لأ�صفل

مطلية بالذهب �لوردي عيار 18 قير�ط 5N، تزّينها نق�صة يدوية  على حافة �لعلبة على �صكل طائر �لفينيق، 

وتزينها نق�صة يدوية من �لخلف وعلى �لحافة �لعليا - قطرها 47 مم و�صماكتها 19.10 مم

لونها رمادي د�كن بر�ق - �لأرقام �لتي تدل على �ل�صاعة من �لذهب �لوردي عيار 18 قير�ط 5N - عقارب ذ�ت 

 5N من �لذهب �لوردي عيار 18 قير�ط

م�صمم من جلد تم�صاح Mississippiensis باللون �لبني �لد�كن، تنفيذ �صرجي، مدروز يدويًا وموؤّلف من حر��صف 

كبيرة مربعة

�إبزيم قابل للطي مطلي بالذهب �لوردي عيار 18 قير�ط 5N، وبكلة تزينها نق�صة يدوية

Half Maltese cross مزّين بنق�صة يدوية على �صكل 

علبة فاخرة لتعبئة �ل�صاعة م�صنوعة من خ�صب �لإبنو�س �لم�صتورد من مدينة مك�صر �لإندوني�صية

تاأتي مرفقة مع قلم ُم�صّحح وعد�صة مكّبرة

الرقم المرجعي

العيار 

الموؤ�ّسرات

�سبط الوقت 

العلبة 

موانئ ال�ساعة 

)على الجهتين االأمامية والخلفية(

ال�سوار

االإبزيم

ال�سندوق

االإك�س�سوارات 

الموا�سفات التقنية

LES CABINOTIERS من مجموعة GRAND COMPLICATION PHOENIX ساعة�

 »Pièce unique» ،»Les Cabinotiers» ،»AC» :صاعة فريدة من نوعها محفور على �لعلبة من �لجهة �لخلفية �لعبار�ت �لآتية�
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تأّسست فاشرون كونستانتين في جنيف عام 1755 وهي من أقدم مصّنعي الساعات في العالم. وقد قامت بتصنيع الساعات دون انقطاع 

لنحو 260 عاماً محافظًة على تاريخ عريق من التميّز والرقّي في صناعة الساعات التي شهدت أجيال من الحرفيين.

وفي ذروة صناعة الساعات الراقية وتعزيز األناقة المطلقة، تتولّى الدار السويسرية إنتاج ساعات ذات مواصفات تقنية وجمالية فريدة 

ولمسات نهائية ُمتقنة.

تجّسد فاشرون كونستانتين تراثاً ال يُضاهى وروحاً ابتكارية من خالل مجموعاتها الرئيسية: »باتريموني« )Patrimony(، »تراديسيونيل« 

 .)Historiques( »و »هيستوريك )Fiftysix( »فيفتي سيكس« ،)Overseas( »أوفرسيز« ،)Métiers d’Art( »ميتييه دار« ،)Traditionnelle(

.)Les Cabinotiers( »كما وتقّدم لزبائنها المميّزين من الخبراء فرصة نادرة القتناء ساعات استثنائية وحسب الطلب عبر قسم »لي كابينوتييه

#vacheronconstantin
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