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ساعة  إصدار حصري لعبر إطالق  2022رأس السنة الصینیة بتحتفل  انبالنب دار
Traditional Chinese Calendar 

 

 Traditional Chineseإصداراً حصریاً جدیداً من ساعة    ،2022  الصینیة  رأس السنة القمریةباحتفاالً    أطلقت بالنبان،
Calendar  التقویم القمري على قرص    الساعة مؤشراتتقدم ھذه  وقطعة.    50إصدار محدود من  بعلبة بالتینیة    المصممة مع

 الخلفیة للساعة. الواجھة السنة، على ھذه الخاص ب البرج ،النمر، بینما یتألق Grand Feuالمینا األبیض الكبیر 

 

على مبادئ   ، على نحو حصري، بالتركیز Traditional Chinese Calendarساعة  الذي تمثَل ب  التعقیدبالنبان  دار  طورت  
عبر المینا  الساعات والدقائق والتقویم الغریغوري    ویتناغنم عداد  تجذر بعمق في التقالید الصینیة.طویلة، تمنذ قرون  سائدة  أساسیة  

ومجسمات    األشھر الكبیسةإلى    اإلشارةمع    األشھروكالساعات المزدوجة التقلیدیة واألیام  ،  مع المؤشرات الرئیسة للتقویم الصیني
حدد األشھر الصینیة التقلیدیة  تمراحل القمر التي    تم تقدیمكما  .  السماویة العشرة جذوع  الو  العناصر الخمسةباإلضافة إلى    ،األبراج

 الكاملة.  الدارویم اتق في جمیع ئیسیاً ر اً عنصرالتي تمثل و

دار  ، ابتكرت  2023  ینایر   21  حتى  2022فبرایر    أولالتي تبدأ من    2022عام  ل  وبمناسبة االحتفال بالسنة الصینیة الجدیدة للنمر
 علبة بالتینیة مع قرص المینا األبیض الكبیرعلى  ھذه الساعة    حتويتو من نوعھا.  الساعة الفریدةاصداراً جدیداً لھذه    بالنبان

Grand Feu  الجدید الذي یجسد البرج الصیني للعامالمحفور، و النمرمع رسم  مع نابض التوازن . 

العروة    أسفلم بمصححات  لم  45  بحجمتم تجھیز العلبة المكررة ذات الخطوات المزدوجة    ،Villeretجمالیات مجموعة  ل  ووفاء
بسھولةإل الوظائف  إطاراتھا  مكانیة ضبط  تجسد  بینما  بالنبان،  الفصل  وصممت   ،حرفیة  ذھبیة  حلقة  زخارف  مع طالء  من   ،

من الصلب   عقرب ذي تصمیم أفعوانيواسطة  العقارب الرئیسة على شكل أوراق مجوفة بوترتبط    المؤشرات األخرى بالمینا. 
 یذكرنا بتقلید صناعة الساعات في القرن الثامن عشر. ، في تصمیماألزرق یكتسح أرقام التقویم الغریغوري

عدد المؤشرات  مع  تعقیدھا  ویتعاظم    .حركة ذاتیة المأل  3638عبر   Traditional Chinese Calendarیتم التحكم بساعة  و
التي توجھ  ، ومسارات مألوفة لخبرة صناعة الساعات منذ أكثر من قرنین تتوفرفي حین  وراتھا.عدم انتظام د معالمراد عرضھا 

  ھذا التعقید نتیجةٌ وبالتالي یأتي  .  بدون أي أسس سابقةإلى جانب إنشاء التقویم الصیني التقلیدي  ،  تطویر آلیاتھملصانعي الساعات  
 والتطویر. خمس سنوات من البحث  استغرقطویل  لتحدٍ 

الوقت و لمفھوم  التفكیر في مناھج مختلفة  الفاخرة إلى  الساعات  التقلیدي، المفید والرمزي، ھواة صناعة  الصیني  التقویم  یدعو 
على ھذه الثروة   2022فرداً من المجموعات الزمنیة المكونة لھذه السلسلة لعام    50یشھد  حیث  تكمیلیة.  من األمور الباعتبارھا  
 من التنوع. 
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