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شهادة المصادقة اإللكترونية بتقنية بلوك تشين

من أجل مكافحة التزوير والتكفل بإعطاء الزبائن ساعات أصلية موثوق بها لمدى الحياة، تأخذ دار فاشرون 
كونستانتين على عاتقها اليوم عملية إصدار شهادات مدعومة بتقنية بلوك تشين. وحرصًا منها على أن تقدم 
لزبائنها خدمة ذات جودة مثالية، تعتمد الدار هذا النوع المتطور والقيم جدًا من الشهادات المصدقة لساعات

Les Collectionneurs. وقد تم عرض هذا اإلبتكار في مؤتمر Viva Technology 2019 في باريس، فرنسا. 

مكرسة لخدمة العمالء
بناًء على تاريخ طويل يعود لعام 1755 واستنادًا إلى تفوق في العمل توارثته أجيال من الحرفيين األسياد، تواصل دار 
فاشرون كونستانتين سعيها للتفاعل كليًا مع هذا العصر. وكونها الشركة التي تقود في مجموعة ريشمون عملية اختبار 
إصدار الشهادات لساعاتها عبر تقنية بلوك تشين، تؤكد فاشرون كونستانتين رغبتها المتواصلة في تقديم أفضل ضمانات 

ممكنة لزبائنها. 

تعمل شهادة البلوك تشين على تجنب مصادقة األوراق التي يسهل تزويرها. كما وتتيح هذه التقنية الجديدة إنشاء شهادة 
أصالة رقمية غير قابلة للتزوير، تسمح بتعقب الساعة مدى الحياة، مهما تبدل عدد أصحابها. وبالتالي يتم تخصيص رقم 

فريد لهدف فريد وتحويلهما إلى بيانات غير منفصلة ومأمونة بما يتعلق بخاصية الساعة وقيمتها وطبيعتها وصحتها.

ساعات ”هواة الجمع“ تستفيد من تقنية بلوك تشين
 .Les Collectionneurs “اختارت فاشرون كونستانتين أن تجري أول اختبار لها في هذا المجال على مجموعة ”هواة الجمع
هذه الساعات القديمة التي تعقبها اختصاصيو التراث في فاشرون كونستانتين وانتقوها بصبر ومهارة تغطي حقبة القرن 
العشرين بأكملها. يتم عرضها على الذواقة والنخبة في مناسبات تكرسها الدار لهم في بوتيكاتها المنتشرة حول العالم. 
واآلن يستفيد هذا العرض االستثنائي في عالم صناعة الساعات-إضافة إلى الشهادة المطبوعة-من شهادة رقمية جديدة 

محمية ما يضمن أصالتها بطريقة دائمة وشفافة وغير قابلة للتغيير. 

باإلضافة إلى القدرة الفعالة على محاربة التزوير وضمان تعقب الساعة أينما تكن عبر الزمن، تتيح الشهادة المدعومة 
بتقنية بلوك تشين لفاشرون كونستانتين إدخال عناصر أخرى إلى الشهادة، كتاريخ الساعة المعنية فضاًل عن معلومات 

حول المجموعة والدار.

الكثير من  Viva Technology 2019 في باريس، ما يفتح  التجربة األولى بنجاح في مؤتمر  قدمت فاشرون كونستانتين 
اإلمكانيات للتطور المستمر على الخدمة والكفاالت. تضع هذه الشهادة الرقمية اآلمنة جدًا العميل في أساس العملية من 

خالل تقديم ضمانات على مراقبة الجودة واألصالة وإمكانية التتبع وحماية البيانات، مع عدم الكشف عن هويته.



تأّسست فاشرون كونستانتين في جنيف عام 1755 وهي من أقدم مصّنعي الساعات في العالم. وقد قامت بتصنيع الساعات دون 
انقطاع لنحو 260 عامًا محافظًة على تاريخ عريق من التمّيز والرقّي في صناعة الساعات التي شهدت أجيااًل من الحرفيين.

وفي ذروة صناعة الساعات الراقية وتعزيز األناقة المطلقة، تتوّلى الدار السويسرية إنتاج ساعات ذات مواصفات تقنية وجمالية 
فريدة ولمسات نهائية ُمتقنة.

 ،)Patrimony( “باتريموني”  الرئيسية:  مجموعاتها  من خالل  ابتكارية  وروحًا  ُيضاهى  ال  تراثًا  كونستانتين  فاشرون  تجّسد 
“تراديسيونل” )Traditionnelle(، “المهن الفنية” )Métiers d’Art(، “أوفرسيز” )Overseas(، “فيفتيسكس” )Fiftysix( و"الساعات 

التاريخية” )Historiques(. كما وتقّدم لزبائنها الممّيزين من الخبراء فرصة نادرة القتناء ساعات استثنائية وحسب الطلب عبر قسم 
.)Les Cabinotiers( ”لي كابينوتييه“
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