
االساعاتت ووررلدصناعة باززلل 2015معرضض
بالنبانن فيیلورريیهھ- مجموعة

االمرجعي:  55B-3616-6615االرقم

ووفن االمميیزاالحرفي shakudōبالنبانن

ً  ٬،أعمالل االنقش وواالطالء بالميیناتخصصة بشش عملهھا االموورر من خاللل شركة بالنبانن لطالما إإشتهھرتت ساعاتهھا كما ووأأيیضا
االمزيیج االمعدني االيیاباني ااالصل االمكّونن من االنحاسس وواالذهھھھب٬، ٬، shakudōااليیومم٬، تقّدمم االشركة  االدمشقيیة.لتقنيیة بامطّعمة اال

تركيیبتهھ ووتكويینهھ. إلختالففودد ووفقاً وواالذيي يیكتسب غشاًء غامق االلونن يیترااووحح بيین ااالززررقق ووااالس

وواالتي تتطلّب تطبيیق محلولل  )passivation( للحصولل على غشاء باللونن ااالسودد٬، يیخضع االمعدنن لعمليیة تُعرفف بإسم االتخميیل
. من rokushōمكّونن من أأسيیتاتت االنحاسس (ذذوو االلونن ااألخضر االرمادديي). هھھھذاا ااالخيیر يیُصنع تقليیديیاً في االيیابانن حيیث يیُعرفف بإسم 

ووأأغمق.  ودد ليیصبح حاددااً ٬، تختلف تدررجاتت االلونن ااالسrokushōمحلولل  اتتهھھھنا٬، ووووفقاً لعددد تطبيیق

لصناعة االسيیوفف٬، ااألغرااضض االزخرفيیة وواالمجوهھھھرااتت٬، مع ااإلشاررةة إإلى أأنن االحرفيیيین غالباً ما  shakudōتارريیخيیا٬ً، إإستخدمم معدنن 
.وواالزخرفةأأضافواا على هھھھذاا االمعدنن أأعمالل االنقش 

هھھھذاا االفن من خاللل سلسلة من االساعاتت االفريیدةة  تُحيیيهھھھا هھھھي بالنبانن ي عالم صناعة االساعاتت٬، على االرغم من ندررةة إإستخداامهھ فوو
 نماذذجج أأرربعة االشركة تقّدمم هھھھنا٬، من). métiers d’art( ةةاالمميیز ةاالحرفيی االفنوننخبرةة االشركة في مماررسة تسلّط االضوء على 

كل ساعة من هھھھذهه االمجموعة بفرااددتهھا االحصريیة٬، فهھي تعكس تتميیز  ٬، االنقش وواالتطعيیم االدمشقي.shakudō فن بيین تجمع أأخآذذةة
٬، ااالمر االذيي يینتج فرووقاً rokushōإإلى جانب أأسلوبهھ االخاصص االمعتمد في نقش غشاء  للمهھاررةة االشخصيیة االتي يیتّسم بهھا االحرفي

مختلفة في عمق االلونن ووبالتالي ساعة فريیدةة من نوعهھا بحق.

‘ غانيیش’بالنسبة إإلى االهھندووسيیيین٬،االشهھيیر برأأسهھ االشبيیهھ برأأسس االفيیل. ‘ غانيیش’كذلك٬، يیتميیز ميیناء هھھھذهه االمجموعة بعرضهھ لصوررةة 
تضم هھھھذهه االصوررةة عرشاً  يیتخطى االصعابب كما أأنهھ إإلهھ االحكمة٬، االذكاء٬، االتعقّل ووقائد االمدااررسس ووااألكادديیميیاتت. هھھھو ااإللهھ االذيي

لتنفيیذ هھھھذهه منقوشاً يیدوويیاً في ووسط االرسم االهھندووسي٬، باإلضافة إإلى ززخاررفف ددقيیقة إإستخدمت في صناعتهھا تقنيیة االتطعيیم االدمشقي. 
 بدقة تامةعليیهھا  خيیوطط معدنيیة ررفيیعة ووإإستخداامم االمطرقة لدققعلى سطح االميیناء  قاعدةة ووضعيیعمد االحرفي االمختص إإلى االتقنيیة٬، 

٬، ليیقومم بعد ذذلك بنقشهھا يیدوويیاً.(في هھھھذهه االساعة تم إإستخداامم االذهھھھب)

ً في هھھھذهه االمجموعة االجديیدةة٬، فقد صممت االنماذذجج نن االسماتت االجماليیة االخاصة بمجموعتجدرر ااإلشاررةة إإلى أأ ة فيیلورريیهھ باررززةة أأيیضا
ملم٬، بما يیوفر لحرفيیي بالنبانن مساحة أأكبر  45بقطر مصنوعة من االذهھھھب ااألحمر ووهھھھي بعلبة حاضنة ذذااتت إإططارر مزددووجج ااالرربعة 

ليیة االحركة ذذااتت االتعبئة كذلك٬، تبرزز عبر االجهھة االخلفيیة للعلبة االحاضنة وواالمزوّوددةة بكريیستالل صفيیريي٬، آآيیتألق عليیهھا فنهھم االمبدعع. 
).Côtes de Genèveدوويي مميیز لخطوطط جنيیف (وواالمزخرفف بنقش يی 15Bعيیارر االيیدوويیة من 
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ووررلدصناعة االساعاتت باززلل 2015معرضض
بالنبانن مجموعة فيیلورريیهھ -

55B-3616-6615االرقم االمرجعي: 

ووفن االمميیزاالحرفيshakudōبالنبانن

إإشتهھرتت بالنباننلطالما خالللشركة االمووررمن عملهھا بشش بالميیناتخصصة وواالطالء االنقش ٬ً،أعمالل ووأأيیضا ساعاتهھاكما
االشركةاالدمشقيیة.لتقنيیةبامطّعمةاال تقّدمم وواالذهھھھب٬،٬،shakudōااليیومم٬، االنحاسس من االمكّونن ااالصل االيیاباني االمعدني االمزيیج

ووااالس ااالززررقق بيین يیترااووحح االلونن غامق غشاًء يیكتسب ًوواالذيي ووفقا ووتكويینهھ.إلختالففودد تركيیبتهھ

االتخميیل بإسم تُعرفف لعمليیة االمعدنن يیخضع ااالسودد٬، باللونن غشاء على محلولل)passivation(للحصولل تطبيیق تتطلّب وواالتي
بإسم يیُعرفف حيیث االيیابانن في تقليیديیاً يیُصنع ااالخيیر هھھھذاا االرمادديي). ااألخضر االلونن االنحاسس (ذذوو أأسيیتاتت من . منrokushōمكّونن

تطبيیق لعددد ووووفقاً ااالسrokushōمحلوللاتتهھھھنا٬، االلونن تدررجاتت تختلف حادداا٬ً، ليیصبح ووأأغمق. ودد

معدنن إإستخدمم ماshakudōتارريیخيیا٬ً، غالباً االحرفيیيین أأنن إإلى ااإلشاررةة مع وواالمجوهھھھرااتت٬، االزخرفيیة ااألغرااضض االسيیوفف٬، لصناعة
االنقش أأعمالل االمعدنن هھھھذاا على .وواالزخرفةأأضافواا

فوو إإستخداامهھ ندررةة من االرغم االساعاتت٬،على صناعة عالم بالنبانني هھھھي االفريیدةةتُحيیيهھھھا االساعاتت من سلسلة خاللل من االفن هھھھذاا
على االضوء مماررسةتسلّط في االشركة نماذذججأأرربعةاالشركةتقّدممهھھھنا٬،من). métiers d’art(ةةاالمميیزةاالحرفيیاالفنوننخبرةة

االدمشقي.shakudōفنبيینتجمعأأخآذذةة وواالتطعيیم االنقش تعكستتميیز٬، فهھي االحصريیة٬، بفرااددتهھا االمجموعة هھھھذهه من ساعة كل
االحرفي بهھا يیتّسم االتي االشخصيیة غشاءللمهھاررةة نقش في االمعتمد االخاصص أأسلوبهھ جانب rokushōًإإلى فرووقا يینتج االذيي ااالمر ،٬

بحق. نوعهھا من فريیدةة ساعة ووبالتالي االلونن عمق في مختلفة

لصوررةة بعرضهھ االمجموعة هھھھذهه ميیناء يیتميیز االفيیل. ‘ غانيیش’كذلك٬، برأأسس االشبيیهھ برأأسهھ االهھندووسيیيین٬،االشهھيیر إإلى ‘ غانيیش’بالنسبة
االذيي ااإللهھ ووااألكادديیميیاتت.هھھھو االمدااررسس ووقائد االتعقّل االذكاء٬، االحكمة٬، إإلهھ أأنهھ كما االصعابب ًيیتخطى عرشا االصوررةة هھھھذهه تضم

االدمشقي. االتطعيیم تقنيیة صناعتهھا في إإستخدمت ددقيیقة ززخاررفف إإلى باإلضافة االهھندووسي٬، االرسم ووسط في يیدوويیاً هھھھذههمنقوشاً لتنفيیذ
إإلىاالتقنيیة٬، االمختص االحرفي االميیناءقاعدةةووضعيیعمد سطح لدققعلى االمطرقة ررفيیعةووإإستخداامم معدنيیة تامةعليیهھاخيیوطط بدقة

االذهھھھب) إإستخداامم تم االساعة هھھھذهه يیدوويیاً.(في بنقشهھا ذذلك بعد ليیقومم ،٬

أأ إإلى ااإلشاررةة بمجموعتجدرر االخاصة االجماليیة االسماتت االنماذذججنن صممت فقد االجديیدةة٬، االمجموعة هھھھذهه في أأيیضاً باررززةة فيیلورريیهھ ة
مزددووججااالرربعة إإططارر ذذااتت حاضنة ااألحمرووهھھھيبعلبة االذهھھھب من أأكبر45بقطرمصنوعة مساحة بالنبانن لحرفيیي يیوفر بما ملم٬،

االمبدعع.  فنهھم عليیهھا آآيیتألق صفيیريي٬، بكريیستالل وواالمزوّوددةة االحاضنة للعلبة االخلفيیة االجهھة عبر تبرزز االتعبئةكذلك٬، ذذااتت االحركة ليیة
من يی15Bعيیاررااليیدوويیة بنقش جنيیف (وواالمزخرفف لخطوطط مميیز ).Côtes de Genèveدوويي
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االساعاتت 2015معرضض باززلل ووررلد صناعة
بالنبانن فيیلورريیهھ- مجموعة

االمرجعي:  55B-3616-6615االرقم

ووفن االمميیزاالحرفيshakudōبالنبانن

إإشتهھرتت بالنباننلطالما خالللشركة االمووررمن عملهھا بشش بالميیناتخصصة وواالطالء االنقش ٬ً،أعمالل ووأأيیضا ساعاتهھاكما
االشركةاالدمشقيیة.لتقنيیةبامطّعمةاال تقّدمم وواالذهھھھب٬،٬،shakudōااليیومم٬، االنحاسس من االمكّونن ااالصل االيیاباني االمعدني االمزيیج

ووااالس ااالززررقق بيین يیترااووحح االلونن غامق غشاًء يیكتسب ًوواالذيي ووفقا ووتكويینهھ.إلختالففودد تركيیبتهھ

االتخميیل بإسم تُعرفف لعمليیة االمعدنن يیخضع ااالسودد٬، باللونن غشاء على محلولل)passivation(للحصولل تطبيیق تتطلّب وواالتي
بإسم يیُعرفف حيیث االيیابانن في تقليیديیاً يیُصنع ااالخيیر هھھھذاا االرمادديي). ااألخضر االلونن االنحاسس (ذذوو أأسيیتاتت من . منrokushōمكّونن

تطبيیق لعددد ووووفقاً ااالسrokushōمحلوللاتتهھھھنا٬، االلونن تدررجاتت تختلف حادداا٬ً، ليیصبح ووأأغمق. ودد

معدنن إإستخدمم ماshakudōتارريیخيیا٬ً، غالباً االحرفيیيین أأنن إإلى ااإلشاررةة مع وواالمجوهھھھرااتت٬، االزخرفيیة ااألغرااضض االسيیوفف٬، لصناعة
االنقش أأعمالل االمعدنن هھھھذاا على .وواالزخرفةأأضافواا

فوو إإستخداامهھ ندررةة من االرغم االساعاتت٬،على صناعة عالم بالنبانني هھھھي االفريیدةةتُحيیيهھھھا االساعاتت من سلسلة خاللل من االفن هھھھذاا
على االضوء مماررسةتسلّط في االشركة نماذذججأأرربعةاالشركةتقّدممهھھھنا٬،من). métiers d’art(ةةاالمميیزةاالحرفيیاالفنوننخبرةة

االدمشقي.shakudōفنبيینتجمعأأخآذذةة وواالتطعيیم االنقش تعكستتميیز٬، فهھي االحصريیة٬، بفرااددتهھا االمجموعة هھھھذهه من ساعة كل
االحرفي بهھا يیتّسم االتي االشخصيیة غشاءللمهھاررةة نقش في االمعتمد االخاصص أأسلوبهھ جانب rokushōًإإلى فرووقا يینتج االذيي ااالمر ،٬

بحق. نوعهھا من فريیدةة ساعة ووبالتالي االلونن عمق في مختلفة

لصوررةة بعرضهھ االمجموعة هھھھذهه ميیناء يیتميیز االفيیل. ‘ غانيیش’كذلك٬، برأأسس االشبيیهھ برأأسهھ االهھندووسيیيین٬،االشهھيیر إإلى ‘ غانيیش’بالنسبة
االذيي ااإللهھ ووااألكادديیميیاتت.هھھھو االمدااررسس ووقائد االتعقّل االذكاء٬، االحكمة٬، إإلهھ أأنهھ كما االصعابب ًيیتخطى عرشا االصوررةة هھھھذهه تضم

االدمشقي. االتطعيیم تقنيیة صناعتهھا في إإستخدمت ددقيیقة ززخاررفف إإلى باإلضافة االهھندووسي٬، االرسم ووسط في يیدوويیاً هھھھذههمنقوشاً لتنفيیذ
إإلىاالتقنيیة٬، االمختص االحرفي االميیناءقاعدةةووضعيیعمد سطح لدققعلى االمطرقة ررفيیعةووإإستخداامم معدنيیة تامةعليیهھاخيیوطط بدقة

االذهھھھب) إإستخداامم تم االساعة هھھھذهه يیدوويیاً.(في بنقشهھا ذذلك بعد ليیقومم ،٬

أأ إإلى ااإلشاررةة بمجموعتجدرر االخاصة االجماليیة االسماتت االنماذذججنن صممت فقد االجديیدةة٬، االمجموعة هھھھذهه في أأيیضاً باررززةة فيیلورريیهھ ة
مزددووججااالرربعة إإططارر ذذااتت حاضنة ااألحمرووهھھھيبعلبة االذهھھھب من أأكبر45بقطرمصنوعة مساحة بالنبانن لحرفيیي يیوفر بما ملم٬،

االمبدعع.  فنهھم عليیهھا آآيیتألق صفيیريي٬، بكريیستالل وواالمزوّوددةة االحاضنة للعلبة االخلفيیة االجهھة عبر تبرزز االتعبئةكذلك٬، ذذااتت االحركة ليیة
من يی15Bعيیاررااليیدوويیة بنقش جنيیف (وواالمزخرفف لخطوطط مميیز ).Côtes de Genèveدوويي

ررووززااتيأأوودد :ددووليیةعامةعالقاتت
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بالنبانن فيیلويیهھ- ووررلدمجموعة باززلل معرضض قبل
2015

االمرجعي 55B-3642-6669االرقم

للتارريیخ االكبيیر االعرضض تقّدمم فيیلورريیهھ مجموعة

اا االكبيیرللمرةة االعرضض سمة هھھھذهه االكالسيیكيیة نماذذجهھا على بالنبانن شركة تُضيیف فيیلورريیهھ٬، مجموعة إإططالقق منذ الوولى
هھھھذااللتارريیخ.  فائقةيیتميیز سهھولة توفيیر في تساهھھھمانن متالصقتيین نافذتيین من يیتألف فهھو االمطلقة٬، ووعمليیتهھ بأناقتهھ ااالخيیر

االتارريیخ. قرااءةة في

االعيیارر بالنبانن في االساعاتت صانعو إإبتكر عيینهھ6950عندما االوقت ووفي االتارريیخ قرااءةة في فائقة سهھولة توفيیر هھھھدفهھم كانن ،٬
االتارريیخ تغيیر ًإإمكانيیة منتلقائيیا االليیل.في هھھھذههتصف أأنن من للتأكد هھھھؤالء عمل االمقابل٬، كبيیراالتقنيیةفي حد إإلى تزيید لن االجديیدةة

االحركة. االنتيیجة:  آآليیة شكل االصدماتت.من لمقاوومة االمصممة االتارريیخ ووتقنيیة نابضتيین أأسطواانتيین ذذااتت أأووتوماتيیكيیة حركة آآليیة
مع االحر االتوااززنن بزنبركك ااآلليیة هھھھذهه تتميیز منكذلك٬، منززنبركك مصنوعع برغي بوااسطة ضبطهھ يیتم وواالذيي االسيیليیكونن٬،

ساعةاالذهھھھب. ززوّوددتت االمنطلق٬، هھھھذاا االمثبّتة.Villeret Grande Dateمن االقدررااتت ذذااتت هھھھذهه االحركة بآليیة االجديیدةة

هھھھذهه ساعاتت إإتّسمت لطالما بالنبانن. من االكالسيیكيیة فيیلورريیة مجموعة مع االجديیدةة االساعة هھھھذهه تتناسب فيیهھ٬، الشك مما
االساعةاا ترتكز هھھھنا٬، ووااالنيیق.  من االبسيیط تصميیمهھا خاللل من السيیما االتقليیديیة٬، االساعاتت لصناعة ااألززليیة بالقيیم لمجموعة

االذهھھھب من وواالمصنوعة االمزددووجج ااإلططارر ذذااتت االحاضنة االعلبة ذذلك في بما فيیلورريیهھ٬، لمجموعة االباررززةة االعناصر على االجديیدةة
بقطر مع40ااالحمر االلماعع االميیناء منملم٬، االمصنوعة االعقارربب االروومانيیة٬، عندااالعداادد االتارريیخ نافذةة ااالحمر٬، االذهھھھب
االساعة في6عالمة االنهھائيیة للمساتت ووااضحة ررؤؤيیة يیوفر بما االصفيیريي االكريیستالل من االمصنوعة االشفافة االخلفيیة االجهھة كما ،٬

االنحل. خاليیا بنمط يیزدداانن االذيي االمتأررجح االثقل إإلى باإلضافة ااآلليیة٬، االبني٬،أأماهھھھذهه باللونن االتمساحح جلد من االمصنوعع االحزاامم
االمميیزةة. االساعة هھھھذهه على خاصة أأناقة لمسة يیُضفي فهھو
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