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 بيان صحفى

 

Patek Philippeجنيف ، 

 2021يونيو 

 .اليدوية النادرة غشاا األ وعةروبين فن صناعة الساعات  تجمع الحالية، Patek Philippe مجموعةفي ستة موديالت جديدة 

موديالت نماذج الساعات ذات لظهورا عالميا ألو  مرة  جنيف ، يقدم مصنع "Rare Handcrafts 2020-2021"بمناسبة معر

 ، ميناوراند فج وني، مينا كلوزالاائرأو أيقونات تصميم الساعات التي تتميز بزخارف فنية مث  النقش اليدوي  ىالكبر اتالتعقيد

 .وترصيع باألحجاروغشا اليدوية ي، تقنية جراند فوك جنيي، مينا فلراند فوج تغشامبلفي

، من األعمال الفنية التي تعكس الجماليات الدقيقة للكمال 1839ساعاتها منذ تأسيس الشركة في عام  Patek Philippe لطالما اعتبرت

الميكانيكي. يأتي البحث عن التناغم واالنسجام في المقدمة في التصميمات البسيطة واألنيقة الخالدة. يتم التأكيد عليها أيضا من خالل 

تزيين الساعات، لتضمن خاصة بجميع التقنيات الPatek Philippe وظف بنفس الشغف، تو الجودة في الحرفية والتشطيب المنفذ يدويا.

 .هذه المهارات من جيل إلى آخرإنتقال 

على القطع الفريدة من نوعها واإلصدارات المحدودة التي تشكل، عاما بعد عام، مجموعة  ه التقنيات العريقةهذام داستخ ال يقتصر

ساعات المجموعة  موديالت اهبهذه المهارات في عملها اليومي وتزين  Patek Philippe تكرس بل مشغوالت يدوية نادرة جديدة.

 وساعة، تداديراإلتاريخ ال ذات 500/5160 كوددائم التقويم ال ساعة الساعات مثل ميناءاتأغلفة و بإحياءالنقش اليدوي  يقومالحالية. 

Calatrava “Volutes and Arabesques”  وساعة 5088/100كود Calatrava   تزين زخارف  .5180/1المفرغة كود

لدى  تعقيدا يدات الأكثر ساع) 6300كود  Chime Grandmasterساعة  االستثنائية مثلأغلفة الموديالت  جيوشا ذات الحبيبات

Patek Philippe مكرر دقائق التوقيت العالميوساعة  )تعقيدا 20، تضم Repeater Minute Time World زينت. 5531 كود 

 World ، تتميز ساعاتةخاص ةهكواجدقائق. والمكررات  عدد من التعقيدات الكبرى، بما في ذلك ساعاتبعض ءات مينا جراند فو مينا

Time  لبارزة ا حمال. يعد ترصيع األحجار أحد المكلوزوني يدوية أو زخارف مينامزينة بتقنية جيوشا الذات حواف ميناءات الشهيرة ب

 هإلى هذ Patek Philippe جواهر ثمينة. تضيفقطع مالمجوهرات الراقية إلى  ساعاتحول تالتعقيدات الكبرى  ساعات لعدد من

 .ظهر ألول مرةت موديالت جديدة ستة ةالثري اتاالختيار

Artisanat Haut Tourbillon Moon Sky 6002-001 كودR 

  ومينا كلوزوني راند فوج تغشامبلفي مينامزين ب ميناء بني اللون عيدويا مالمزخرف  الذهب الورديغالف 

 Patek Philippe منهي ثاني أكثر ساعات اليد تعقيدا و. 2001في عام  5002كود  Sky Moon Tourbillonساعة  تم إطالق

، كانت ساعة اليد ذات 2016إلى عام  2013ها هواة الجمع والخبراء. من عام إلي حوأصبحت واحدة من التعقيدات الكبرى التي يطم

تبعه (6002G-001) . من الذهب األبيض وميناء مطلي بالمينا الزرقاء غالفنادرة باليدوية المشغوالت الالوجهين متوفرة في إصدار 

 .(6002G-010) اءدالسوبالمينا ميناء مطلي  ذوإصدار جديد  2016في عام 

نفيذ . تم تةالبني راند فوجوجها جديدا، حيث تجمع بين اللمعان الدافئ للذهب الوردي ومينا يقونية هذه الساعة األ الشركةاآلن، أعطت 

استخدام هذه التقنية، يجب أوال طحن المعدن عند  .تشامبلفي مينابالقمر، وقمر القرص الدوار في عرض مراحل محيط الميناء، وفتحة 

العناصر الفردية مثل مقياس الدقائق. ثم يتم ملء التجاويف يدويا بمركب المينا. يتميز مركز الميناء  يتم أعادة إحياءاألساسي بدقة بحيث 
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والتيجان  يطقابل للوالقفل الالغالف نقش  سلك ذهبي مسطح رفيع. تم ماتخدساب اهجاتتم إنيي تالكلوزوني  راند فوجمن مينا  بزخارف

ساعة من العمل  100النحت أكثر من يستغرق فنان رف من الحلزونات واألرابيسك من جميع الجوانب. اوشريحة المكرر يدويا بزخ

 .العملية وفقا ألعلى المعايير تنفيذ تلكر لوصبال

ائية. الكاتدر صنوجيدق على التوربيون ومكرر الدقائق الذي تعقيدا رائعا، بما في ذلك  12بين  Sky Moon Tourbillon ساعة جمعت

خطط اآلخر مه جوالعلى يظهر  فيما القمر ودورة السنة الكبيسة. مراحلوعرض  إرتداديالميناء األمامي تقويم دائم مع تاريخ على يظهر 

الباليه الكبير لألجرام السماوية، هذا لتنظيم  سماوي يمكن من خالله مشاهدة الحركة الظاهرية للقمر والنجوم من نصف الكرة الشمالي.

 .نظاما من ثالثة أقراص متراكبة تتحرك في مسارات مختلفة محسوبة بدقة Patek Philippe طورت

مل نقوش يدوية حت من الذهب الورديقميص  بأزرار مصحوبة 6002R-001ة كود الجديد Sky Moon Tourbillonتأتى ساعة 

 .اءالسود راند فوج مينا المطلي بميناء ال ذاتمن الذهب األبيض  6002G-010كود ال ساعة حل محلوت. غائرة

 
 5304/301R-001إرتدادي كود  بتقويم دائم مع الدقائق ةمكرر Repeater Minuteساعة 

 قطع باجيتماسة من  80جديدة من الذهب الوردي مرصعة بـ  غالفروعة من الغشفافية في 

؛ 2006في عام  5104 في كودياقوت الميناء شفاف من كريستال  ذات Patek Philippe من ىكبر اتتعقيد ساعة تم إطالق أول

 المطعممن الذهب الوردي  5304 تها ساعة الكود، تبع2018إلى  2014الذهب الوردي. من ب مطعمالبالتين ال في غالف من  تكان

لمجوهرات الفاخرة من من ساعات اتفسير هذه الساعة غير العادية كإصدار جديد  Patek Philippe الذهب األبيض. اآلن، أعادتب

قيراط(  6.22)~  توب ويسيلتون بقطع باجيت ماسة من نوع 80 بلهيبالذهب الوردي. يتألق إطارها وعرواتها وإبزيمها القابل للطي 

  .ناءرائع، ويسلط الضوء على الحركة على جانب الميالمشهد الالتركيز على  يجذب

نظاما بارعا لعرض دورة اليوم والشهر والسنة الكبيسة  Patek Philippe للسماح بهذا االنغماس في القلب الميكانيكي للساعة، طورت

صغيرة تحتها. لاالمعنية باللون األبيض مقابل الخلفية السوداء للفتحات  عروض الوقتمع أقراص شفافة من كريستال الياقوت حيث تبرز 

ها الفوالذية الصغيرة، كان من الضروري تطوير عملية تجميع وعرفة للغاية المصنوعة من كريستال الياقوت بقيقاألقراص الرلربط و

 .حصرية حاصلة على براءة اختراع

اؤها جزوأ الماكينة حركة مشهداألسود  لونكما تعزز العقارب المثقبة على شكل أوراق الشجر والمصنوعة من الذهب األبيض المطلي بال

. يرالجب الوردي والمزينة بزخارف بالذهبتبرز بشكل جميل مقابل الصفائح المذهبة والتي مصقولة المشطوفة والحواف ذات الالفوالذية 

مقياس عند الحافة الخارجية للقرص. يكتمل الاألرقام على  يشير إلىهالل بشكل رأس  له عقرببوجود  فالى باك تميز عرض التاريخي

 .انيوثميناء جانبي للو ةالسادسعرض مراحل القمر عند موضع الساعة بالتقويم الدائم 

بدمج تطعيمات دقيقة من الذهب األبيض مع زخارف أوراق محفورة  Patek Philippe جاذبية هذه الساعة ، قامتال من زيدمللمنح ا

 .كررموشريحة ال فالغفي جوانب ال

، وخاصة آلية ملءذاتية ال R 27 PS QR LU عيار الماكينة اءالمصنوع من كريستال الياقوت عن بن الشفاف فالغيكشف ظهر ال

. تم التركيز بشكل خاص ةالمثقب Calatrava كاالترافا  نقش عالمة مكرر الدقائق مع اثنين من الصنوج أو حاكم الطرد المركزي أسفل 

المصنوع من الذهب الوردي والمزين بزخرفة على شكل  غير المركزىالصغير الدوار  تجويف كما يتضح من الماكينةعلى تشطيب 

 .من الروديوم الغائرة الشجر قاورأ
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 5374G-001كود  بتقويم دائم مع الدقائق مكررة Repeater Minuteساعة 
 اءمن الذهب األبيض وميناء مطلي بالمينا الزرق مع غالفصنوج الكاتدرائية  نامات ساعة

 بإعتبارها اجتذبت الساعة الذواقة وعشاق الساعات المذهلةو. 2016التقويم الدائم في عام ذات الدقائق  ةمكرر 5374 ساعة الكود تم تقديم

هذا  تفسير Patek Philippe اآلن، أعادت. اءراند فو السودبمينا جميناء مطلي وبالتين ف من الالغتحفة ميكانيكية استثنائية في 

 .اءالزرقراند فو بمينا جمطلي التعقيد الكبير بنهج جديد من الذهب األبيض مع ميناء 

ة في التجاويف نفس البراع تظهر. يتميز اإلطار بمظهر جانبي مقعر. حوافات والمنحنيالتفاعل اللطيف والمتناغم بين ال غالفشكل اليبرز 

 ومعولة المصق بناء الماكينةبشكل جميل مع أجزاء  وكيف أنها تتقابل. فالغانب الوج علىالساتان  بنعومه يدويا التي تم تشطيبها

 .الكابوشون الذي يزين نهايات العروات

 ةرائعكيبة رت ، باإلضافة إلىتشطيب شديد اللمعان، وهو نموذج يحتذى به في الحرفية الرائعةالذو  اءراند فو الزرقمطلى بمينا جالميناء ال

ا يدويا بمسحوق المينا الذي يتم صهره بعد ذلك عند يتهغطقيراط، تم ت 18من الذهب عيار  الميناءواللمعان المشبع. لوحة  غنيلون المن ال

من الذهب  بتةثدرجة مئوية. كخطوة تالية، يجب حفر ثقوب صغيرة في المينا الصلبة والهشة. ثقوب تستوعب أقدام أرقام بريجيه الم 850

 24عرض لها كميمكبرة قليال،  ميناءات جانبيةض التقويم الدائم )اليوم، التاريخ، الشهر، دورة السنة الكبيسة( على عر يأتي األبيض.

بطبقة مضيئة من أجل قراءة ممتازة. تم تنفيذ  ةمغطا العقارب المصممة على شكل أوراق الشجر والمصنوعة من الذهب األبيض ساعة.

 .الذهب األبيضب حاطةومشامبليفي  القمر بتقنية مراحل عرضفتحة 

ة ينكاميقارب ضعف محيط اللطولها  يدمدتم تصنوج الكاتدرائية ؛ على أتنين من ذاتي الملء بمكرر دقائق يضرب  R 27 Q يتميز العيار

  .كامال رنانانتج صوتا لت

 طي من الذهب األبيض.قابل للمن جلد التمساح مؤمن بقفل  لغامقازرق األ باللونالمع  على حزام 5374G-001ء ساعة الكود يتم ارتدا

 البالتين من 5374P-001ساعة الكود حل محل تقابل للتبديل.  أخر مصمت من كريستال الياقوت وظهر غالف شفافظهر  مع تسلمو

 .اءراند فو الزرقبمينا ج مطلىالميناء ذات ال

 
 7040/250G-001 كود للسيدات النادرة اليدوية األغشاا  Repeater Minute ساعة
 الماس من ®اللهيب بترصيع وإطار اءالزرق فو راندج بمينا مطلي ميناء ذات ةجديد ةأنثوي دقائق ةمكرر ساعة

ميناء  الذهب الوردي مع منلسيدات ل Ladies First Minute Repeaterساعة ، 2017إلى  2011من  ةمتاحكانت تلك الساعة 

 وإطار اءلزرقافلينيك راند فو بمينا ج مطلىقطرها أكبر قليال، وميناء  من الذهب األبيض. راقي جديد موديلالمجال لبلون الكريم يفسح 

ة عن مركبالضابط مع عروات مستقيمة وقضبان ، غالف بتصميم مظهرها المعاصر والخالدجماال على الغالف يضفي مرصع بالماس. 

 طريق الربط.

ألسماك "ا ساعة الجيبالمتموجة بلطف مستوحاة من  ة بزوغ الشمسبزخرفبتقنية جيوشا بالكامل يدويا الذهبية مزينة  الميناءلوحة 

بالمينا الزرقاء الشفافة  طالئهاثم يتم  (.2019ها في عام جات)قطعة فريدة من نوعها تم إن 992/137G-001كود  "السيامية المقاتلة

هو خلفية  للميناءدائم واللمعان الالرائع اللون  فلينيك. باسم مينايها يشار إلىالعريقة التي  التقنية، وهى األساسي بالتألق نقشالتي تسمح لل

ذهبية مطبوعة يدويا، وتم  ساعات عالماتوالتي تشير إلى المصنوعة من الذهب األبيض؛  األوجه متعددةعقارب الساعات والدقائق 

  .السادسةموضع الساعة صافة عند حجانبي باني وث ميناءوضع 
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" ®للهيب"ا باستخدام تقنيةمتقابلين قطع بريانت مرصعة في صفين نقية من ماسة توب ويسلتون  168رائع ببريق  اإلطار بشكليتألق 

فردة نموالحاصلة على براءة اختراع، يستخدم الحرفي بورين حاد لقطع شقوق في الذهب بين األحجار ال لترصيعل الحصرية تقنيةفي هذه ال

 .الماس من األسفل أيضا، مما يعزز من بهجة اإلبداع الثمين لهيببحيث يمكن للضوء أن يشعل 

. فهي ال تجويف الماكينةقيراط مثبت في  22من الذهب عيار  مركزىصغير غير  دوارذاتي الملء بواسطة  R 27 PS عيارال يعمل

الصوت ب، ولكن أيضا ةقارشال في منتهى يجعل المشهد الجانبى للغالفمما  ،مم( 5.05ف للغاية )االرتفاع: نحيز فقط بمظهرها التميت

يمكن استبداله ومن كريستال الياقوت.  الغالف. يمكن االستمتاع بهندسته وتشطيباته الفخمة من خالل ظهر ةج الكالسيكيوصنلالمتناغم ل

 .الذي يأتي مع الساعةوبالظهر المصمت المصنوع من الذهب األبيض 

بلون على حزام من جلد التمساح باللون األزرق  7040/250G-001كود  ةالجديد Repeater Minute Ladies ء ساعةدايتم ارت

 قيراط(. 0.18ماسة قطع بريانت ) 26المحيط. اإلبزيم المصنوع من الذهب األبيض مرصع بـ 

 5738/51G-001 كود Artisanat Haut Ellipse Golden ساعة
 ئرغا يدوي ونقش راند فوج تغشامبلفي ميناب مطلي ميناء مع األبيض الذهب من كبيرة كالسيكية Philippe Patek ساعة

 طقم،  100إصدارا محدودا من  Patek Philippe ، قدمت Golden Ellipseبمناسبة الذكرى الخمسين لمجموعةو، 2018في عام 

اليدوية النادرة التي أصبحت أصوال نادرة. إلعادة التأكيد مرة  شغال؛ وأشادت باألقميص مماثلةمن ساعة بالتينية وأزرار  طقم كل تكوني

مصقولة من  بغالفأخرى على كفاءتها الفنية والجمالية، قامت الشركة بإثراء مجموعتها الحالية بتفسير جديد لهذه الساعة االستثنائية 

 .تم إعادة صياغتها بمهارة ميناءلل زخرفيةالذهب األبيض وتفاصيل 

. ثم يتم (ي)مينا شامبليف اءالسودجراند فو بمينا ئها ملالتي يتم  تجاويفالقيراط إلنشاء  18من الذهب عيار  ميناءلوحة ال م تقطيعتأوال، 

بين اثنين من أكثر أساليب العمل  Patek Philippe . بهذه الطريقة، تجمعزهورنقش المناطق المرتفعة يدويا بزخارف نباتية أو 

 تصميم بشكل مثاليوالحلزونية واألرابيسك،  ابأشكاله الزخارفكمل ت)النقش اليدوي والمينا(.  عراقة الساعاتالمستخدمة في تزيين 

من القسم الذهبي، والذي  ىالمستوح لغالفعالوة على ذلك، فهي تؤكد على النسب المتناسقة ل. Golden Ellipseلساعة  الفريد الغالف

يتم تتبع  لبشرية.في تاريخ ااألساس لبعض أعظم اإلبداعات المعمارية والفنية  كانت، كما وأنها أيضا باسم "النسبة اإللهية" ايشار إليه

 .عقيقمن الكابوشون  يعلوهامن الذهب األبيض. رأس التاج   "تشيفو" بتصميم مسار الوقت بواسطة عقارب رفيعة للغاية 

مصنوع من ال غير المركزىالصغير الدوار  بواسطة االمصقول بشكل فني. يتم تشغيله ءذاتية الملء تحت المينا 240ة العيار ينكماتعمل 

مم(.  6.58: ه)ارتفاع الغالف الرقيقللغاية، فإنه يتناسب مع نحيف ؛ بفضل تصميمه الوالموضوع في تجويف قيراط 22عيار  الذهب

كي اإلبزيم مربعة. يحا يمقاستب ةيدويال ةطاالخي وذاألسود الالمع يتم التأكيد على التصميم الخالد للساعة من خالل حزام من جلد التمساح 

 .تصميم غالف الساعةالمسنن 

لتجتمع مع ساعة الكود إلى المجموعة الحالية  5738/51G-001ة كود الجديد Golden Ellipse Haut Artisanatساعة  نضمت

001-5738P 5738-001وساعة الكود  بنقش بزوغ الشمس من البالتين مع ميناء أزرقR  من الذهب الوردي مع ميناء من خشب

 .بنقش بزوغ الشمس األبنوس األسود
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 G7118/1450 كود Joaillerie Haute Nautilus ساعة
 لماسبا عغشوائيال الرصف عيرصبت األبيض الذهب من جديد إصدار

ساعة مع براعة المجوهرات الفاخرة وتقدم اآلن   Nautilusبين التصميم األيقوني لـ  Patek Philippe، تجمع2021منذ أبريل 

ف الثلج. تتألأل عدة صفو ترصيعما يسمى ببواإلطار والسوار بالماس  فالغمن الذهب الوردي. تم تزيين ال 7118/1450R-001الكود 

يدات. اآلن، تقدم الشركة هذا الثوب للس  Nautilusتموديالالمتموج بلطف، وهو وجه نموذجي ل بروزحجار على الميناء، لتتبع المن األ

الذي يجمع بين اإلبداع والحساسية  Patek Philippe بأسلوب اتجوهرمالالمع في نسخة جديدة من الذهب األبيض. إنه مثال رائع لفن ال

 .الفنية والتنفيذ الخالي من العيوب بطريقة فريدة

قطع بريانت نقية من ماسة توب ويسلتون  2553بلهيب  7118/1454Gكود الجديدة  Nautilus Haute Joaillerieساعة تتألق 

الثلج، والتي  وهى ترصيعللغاية  دقيقةتقنية   Patek Philippe قيراط(. لمزيد من تحسين جاذبيتها الجمالية، اختارت 12.69)حوالي 

، مع التأكد من ةحريمختلفة جنبا إلى جنب ب أحجار الماس بأحجام فنان الترصيعالعشوائي. يضع  لرصفا ترصيعيشار إليها أيضا باسم 

الثلج لها وجه فريد.  ترصيعفردة. هذا هو السبب في أن كل ساعة ذات منمرئي بين األحجار ال ال يزال من مصفوفة الذهب جزءاأن 

 .Patek Philippe كجزء ال يتجزأ من الساعة، يجب أن يتوافق ترصيع األحجار مع المعايير الصارمة للغاية لختم

ات للساع ألفا براقةعقارب  ءالمينا ملحي -وهو مطلب ينطبق أيضا على ساعات المجوهرات الفاخرة  - للقراءة لضمان الوضوح التام

 .مصنوعة من نفس المعدن الثمينأيضا  براقةطبقة  ذات مثبتهأرقام عربية مع األسود، الملون بوالدقائق من الذهب األبيض 

 فالغيمكن االستمتاع بمظهرها النهائي المتقن من خالل ظهر ال S 324 عيار ينةكماالمصنوع من الذهب األبيض ب الغالف تم تجهيز

قيراط بين األناقة والراحة. تتميز الساعة بمشبك قابل  18من كريستال الياقوت. يجمع هذا السوار المصنوع من الذهب األبيض عيار 

 الحالية، Patek Philippe في مجموعة براءة اختراع ومثبت بأربعة مسكات مستقلة.الحاصل على  Patek Philippe للطي من

كود  الذهب الورديساعة من الذهب األبيض إلى  7118/1450G-001 كودالجديدة  Nautilus Haute Joaillerieساعة تنضم 

001-7118/1450R. 


