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بيان صحفى 

2008عالم بازل  

جينيف Patek Philippe

2008ابريل  

5131كود التوقيت العالمى كود   Patek Philippe ساعه
 
الساعه كعمل فنى 
 

5131فى معرض عالم بازل لھذا العام النقاب عن ساعه التوقيت العالمى كود  Patek Philippe  تكشف
مثل الميكانيزم المستخدم للعرض الدائم  ، عديد ألسباب سيسحركل من يراھاوالذى  ، كون أول ظھور لھا لي

لألربع و عشرين منطقه زمنيه مختلفه و اإلمكانيه المزھله للتحويل السريع للساعه ألى توقيت محلى ، و تميزھا 
المنتج ره فإن ميناء اإلينامل وو بد.  يدهالتقنى الذى سيحصل على إعجاب أى شخص يقدر الساعات المعقده المف

سوف يسعد العالمين بفن إستخدام اإلينامل ، و أخيراً فإن ھواه إقتناء الساعات القيمه  cloisonné بتقنيه
و التى حصل أسالفھا على أسعار خياليه فى المزادات  -برؤيه ھذا النوع بالتحديد من الساعات   اسيسعدو
.المجموعات التقليديه من الساعات التى تنتجھا جينيفيعود الى  - العالميه

ومض على المعصمتمنطقه زمنيه  24 
 

تنتمى ساعه  Patek Philippe ىو الت.  التعقيدات المفيدهبذات المناطق الزمنيه المتعدده الى فئه ما يسمى 
توضح ساعه  .وميه للشخص المعاصرتخدم أصحابھا بشكل عملى من خالل وظائف مفيده مرتبطه بالحياه الي

 توضحهالذى الساعات و الدقائق توقيت نطبق ي.  التوقيت العالمى الساعات فى كل المدن الكبرى فى لمحه
التى تقع محازيه مباشره للساعه الثانيه و عقارب التوقيت المحلى على الموقع الموضح على اسطوانه المدن 

و بالتالى يمكن تميز  و عشرين ساعه األربعالتوقيت على أسطوانه لضبط يستخدم زرالضبط الرئيسى .  عشره
و اآلن يمكن ببساطه اإلنتقال بين منطقه زمنيه و أخرى  .  عه الرابعه صباحاً عن الساعه الرابعه مساءً االس

كل ضغطه على ذلك الزر تقوم بتقديم عقرب الساعات . بالضغط على الزر الواقع عند مكان الساعه العاشره
ما حلقه المدن و حلقه األربع و العشرين ساعه ستدوران فى عكس اتجاه حركه عقارب نيبقدار ساعه واحده ، بم

القيام ضغط الزر أربع و عشرين مره فيما يضاھى ). بما يساوى منطقه زمنيه واحده(الساعه بمقدار ساعه واحده 
 .الى نقطه البدايهرحله حول العالم و الرجوع ب

انيزم صانع ساعات جينيف العبقرى لويس كوتور فى مطلع الثالثينيات و الذى عرض إختراعه قام بعمل الميك
السويسريهقامت الشركه بحمايه برائه اإلختراع لدى الجھات  1959و فى عام .     Patek Philippe أوالً على

آخر تم تصنيعه فى جينيف ، و دھا قام ذلك المخترع الموھوب بإبتكار ميكانيزم عو ب.  340   191تحت رقم     
 و فى أواخر التسعينيات كان ذلك اإلختراع األخير . الذى كان يمكن من عرض منطقتين زمنيتين فى وقت واحد

.أوقات السفر   Calatrava ھو اإللھام الرئيسى وراء ساعه
    



 

 
 
 

 

إختصاراً (  240 HU  كاليبر Patek Philippe طورت 1999عام و بتعديل تم تسجيل براءته فى 
بفصل الحركه المستمره للساعه تماماً عن ميكانيزم التوقيت العالمى بما يحمل من  حلقات )  للتوقيت العالمى 

و بالتالى فإنه عند تغيير الميكانيزم من منطقه زمنيه ألخرى ال توثر . المدن و األربع و العشرين ساعه
ملء ذات حركه خاص بماكينه قليله جداً فى السمك ، ذاتيه ال 240 HU كاليبر  . على حركه عقرب الدقائق

نصف إھتزازه   21600ينبض بذبذبه  . قيراط فى قلب الطبق 22ميكانيكيه  و قلب شحن صغير من ذھب عيار  
Patek Philippe تلك الماكينه إلعاده تقديم ساعه  إستخدمت  2000فى عام ) . ھيرتز 3(فى الساعه 

ضمن المجموعه األساسيه ، و التى كانت إضافه ناجحه جداً من البدايه عند إعاده تقديمھا  التوقيت العالمى
 
ساعات للخبراء و الھواه 
 

Patek Philippe  بال شك فإن تلك الماكينه المبتكره و الخاصه   ھى السبب الرئيسى وراء حصول ساعات
بعينيات و الخمسينيات على أعلى عروض السعار فى المزادات العالميه التوقيت العالمى التى تم إنتاجھا فى األر
و قد أصبحت المزايدات بمئات اآلالف من الفرنكات السويسريه ھى . مقارنه باى من ساعات المعصم األخرى

لكيتھا التى تغيرت موواحد من أوائل موديالت ساعات البالتين تحتفظ بالرقم القياسى  و لكن التزال. القاعده اآلن 
).ماليين دوالر أمريكى 6أكثر من ( مالين فرنك سويسرى   6.6فى مقابل سعر رائع يبلغ  2002فى عام 

 
cloisonné فى مركز ميناء الساعه موديالت تحمل النقوش الدقيقه  اليدويه المتقنه من اإلينامل بأسلوب 

ن أشجار النخيل الصغيره أو فنار دقيق و لكن تتنوع النقوش بين مجموعه م. تجذب إعجاب الھواه بشكل خاص
النقوش التى حصلت بالفعل على إعجاب األغلبيه ھى خريطه العالم المزخرفه باأللوان الزاھيه ، حيث انھا تحمل 

5131كود   Patek Philippe ميناءعلى ذلك النقش للخريطه اتى ي . رسم مرتبط بوظيفه الساعه ذاتھا
لھواه للحصول على ساعه من تلك الفئه من بين ساعات اإلنتاج لفرصه جديده  ده اإلنتاج ى إعاعطتو فى النھايه 
.   الحالى للشركه

 
cloisonné فإن عدد القطع المتاحه من  نظراً لتعقيد الخطوات الداخله فى إنتاج ميناء اإلينامل  بأسلوب

.كل عام سيكون عدد محدود 5131الساعه كود 
 
 cloisonné فن ميناء اإلينامل  بأسلوب 
 

فإن cloisonné ھو أحد champlevé الى جانب طالء اإلينامل بإسلوب جينيف و إينامل 
التقنيات الثالثه الكالسيكيه التى استخدمت على مدى السنين فى زخرفه  ميناءات الساعات حيث يتم تفريغ النقوش 

و التى تحتوى على ) بالفرنسيه  cloisonné) حتى خطوطھا الخارجيه التى تحدد شكل الوحده أو الخانه 
صفه تشترك فيھا كل تقنيات الطالء باإلينامل .  األلوان المتنوعه لألجزاء المختلفه إلضفائھا على طالء اإلينامل 

تبھت ألوانھا   ھى األلوان المبھره العبقريه عكس الرسوم التى تستخدم فيھا األصباغ العاديه فإن رسوم اإلينامل ال
.و تحتفظ برونقھا على مدى القرون

كرقائق من النحاس أو الذھب تم تحديد النقوش المطلوبه  cloisonné تبدأ القطعه المنتجه بإسلوب إينامل 
 بإستخدام عليھا بشكل يدوى ، ثم يتم تتبع ذلك التحديد بسلك رقيق جدا من الذھب ، و الذى يتم عمل إنحناءاته

أدوات دقيقه لتشكيله طبقاً لحدود الرسوم و فى النھايه يتكون الرسم الكامل من عدد من الوحدات أو الخانات و 
يتكون طالء اإلينامل من الزجاج المصحون بدرجه كبيره ليأتى فى صوره . التى تنتظر ملئھا بماده اإلينامل 

إنصھارھا مع مسحوق  داأللوان المتنوعه عن مسحوق و بخلط ذلك المسحوق بأكاسيد المعادن المختلفه تتكون
فى   يهالفنحرق القطعه و بعد ملء الوحدات أو الخانات بالمسحوق المحتوى على المواد الملونه يتم . الزجاج 



 

 
 
 

 

و لتجنب أى تغير غير مرغوب فى شكل .  درجه مئويه 900و  850فرن خاص فى درجه حراره تتراوح بين 
قه المعدنيه غير المنقوش يتم طالئه كذلك بطبقه من ماده اإلينامل و ھو ما يطلق عليه القطعه الفنيه فإن ظھر الرقي

" كونترايمل"

و حيث أن أكاسيد المعادن المضافه لمسحوق الزجاج يمكن أن تغير ألوانھا فى درجات حراره متنوعه ، فإن 
و النتيجه النھائيه نقش زجاجى .  هعمليه طالء اإلينامل قد تتضمن عدد غير محدود من الحرق على مراحل مختلف

صقلھا فى النھايه  و تلك السلوك الذھبيه  ءمتنوع األلوان يمثل السلك الذھبى حدود و حواف الرسوم فيه و يتم طال
و جعلھا فى نفس مستوى إرتفاع طبقه الرسم الزجاجى ، و فى المرحله النھائيه يتم حمايه العمل الفنى بالكامل 

ن اإلينامل ذات درجه عاليه جداً من الشفافيه و تضاف تلك الطبقه فى المرحله النھائيه من بطبقه غير ملونه م
القطعه المطليه الى درجه حراره الحجره تحت التحكم الشديد و إال فإن التغير فى درجه د يتبرو يتم . الحرق 

.الحراره قد يسبب تشقق الزجاج المصھور أثناء تجمده
 

ى عالى و متطور بالجمال و لكن على الفنان يتطلب فقط إحساس فن ال cloisonné و من ثم فإن فن اإلينامل 
الذى يريد إتقان ھذا الفن أن يكون خبيراً بالخطوات الفنيه  و التقنيه  و العمليه و الكيميائيه الداخله فى عمليات 

.تحضير و خلط و طالء و حرق خليط اإلينامل
دايات القرن العشرين كانت عمليات طالء اإلينامل باسلوبحتى ب cloisonné أو على طريقه 

Champlevé أو الرسم و الطالء بإسلوب جينيف التقليدى يتطلب إمكانيات فنيه نادره  لزخرفه الساعات و 

و فى كل مكان آخر ذھبت  مثل ھذه التقاليد فى طى النسيان  و لكن فى الوقت نفسه فإن . القطع النفيسه األخرى
تتوقف عن إبداع قطع جميله منقوشه باإلينامل من ساعات المعصم و ساعات الجيب و لم  Patek Philippe

فن يجب الحفاظ عليه  هفى النھايه فإن. ساعات المائده لتقدم جمال و زخرفه معتمده على تقنيات فن اإلينامل الجميل
.لتأمين مستقبل ناجح



 

 
 
 

 

بيانات فنيه 
 

قيراط 18من الذھب األصفر عيار  5131كود    - ساعه التوقيت العالمى 

240 HU كاليبر  :الماكينه
منطقه زمنيه 24ماكينه ذاتيه الشحن ، حركه ميكانيكيه ، تعرض 

تتضمن مؤشر عرض الليل و النھار 
 
مليمتر   27.50  :القطر
مليمتر  3.88 :اإلرتفاع
 239 :عدد األجزاء
 33 :عدد األحجار
ساعه 48حد أقصى   :تخزين الطاقه

، اتجاه احادى للملء 22قلب صغير مندمج من الذھب عيار  :قلب الشحن
جيروماكس  :اإلتزان

ھيرتز 3نصف اھتزازه فى الساعه ،  21600 :الذبذبه
مستوى  :تزانياى اإل
متحرك  :مسمار ياى اإلتزان
 
:زر ضبط ذو وضعين 

لضبط الوقت: وضع الزر للخارج  -          
لملء الماكينه: وضع الزر للداخل   -          

:الوظائف

الحركه فى إتجاه عقارب الساعه تقدم عقرب الساعات بمقدار ساعه واحده و 
شرين ساعه فى عكس إتجاه عقارب الساعه دوران اسطوانه المدن و األربع و الع

يحدث ھذا التعديل بدون التأثير على مستوى حركه أو تقدم . درجه 15يضيف 
) 1999ديسمبر  9بتاريخ  99124527.5براءه إختراع رقم ( عقرب الدقائق 

زر تغيير المناطق الزمنيه 
:عند مكان الساعه العاشره

الساعات و الدقائق
اسطوانه المدن 

:العرض

دمغه  جينيف  :الدمغه

:المواصفات

قيراط ، مع توقيع 18من الذھب األصفر عيار   Patek Philippe محفوراً  :ظرف الساعه
و كلمه جينيف عند مكان الساعه السادسه  12الساعه  عند مكان

قيراط مثبت بمسامير ربط ، مع نافذه  18ظھر الساعه من الذھب األصفر عيار 
. كريستال الصفير من 

.مقاومه المياه حتى ثالثه أضعاف الضغط الجوى
 



 

 
 
 

 

مليمتر  39.50: القطر 
مليمتر 10.61: اإلرتفاع

مليمتر 21: العرض بين مسامير الربط

:األبعاد

قيراط ، و يحمل مركز الميناء رسم ملون لخريطه  18من الذھب األصفر عيار 
 اللون األزرق على خلفيه فضيه ،بأرقام النھار ( قمر العالم و عالمات الشمس و ال

)اللون األبيض على خلفيه زرقاءبو أرقام الليل 
 

:الميناء

قيراط  18عقرب الساعات فى شكل حلقه من الذھب األصفر عيار 
قيراط  18الدقائق من الذھب األصفر عيار  عقرب

: العقارب

حياكه يدويه ليحممستطيله ،  بصماتمن جلد التمساح ذو 
 .لون الشيكوالته البنى المطفىب

.قيراط 18قفل يعمل بطريقه الثنى من الذھب األصفر عيار 

:السوار

 


