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صناعة االساعاتت  
2013باززلل ووررلد            بالنبانن  

 

 
 

1953- ساعة "فيیفتي فاثومز" من بالنباننعلى إإططالقق  60: ااإلحتفالل بالذكرىى االـ2013   
قصة أأسطوررةة  

 
 
 

االبداايیة:  
جانن’تسلّم عندما  ٬، بدأأ بالعمل على 1950في االعامم  ٬، ووهھھھو من هھھھوااةة االغطس٬، ززمامم االمسؤووليیة في شركة بالنبانن‘جاكك فيیشتر -

ساعاتت االغطس٬، وواالتي لم تكن موجوددةة في ذذلك كانن على يیمكنهھا مراافقتهھ خاللل أأنشطتهھ االريیاضيیة. أأددااةة موثوقة ووصلبة 
أأنن تثبت جدااررتهھا في قيیاسس ااووقاتت االغطس ووقدررتهھا على توقيیت االعديید من االعمليیاتت. االحيین٬،   

) تيیمناً بالمقيیاسس Fifty Fathoms‘ (فيیفتي فاثومز’تم تقديیم أأوولل ساعة عصريیة للغطس وواالتي حملت إإسم ٬، 1953في االعامم 
متراا٬ً، ووهھھھو أأقصى عمق كانن يیمكن للغطاسيین بلوغهھ نظرااً لتقنيیة االهھوااء االمضغوطط االمستخدمم  91االبريیطاني االذيي يیعاددلل نحو 

في ذذلك االوقت.   
جانن’قامم  االعديید من االساعاتت  عرضضكما يید خاللل ررحلة غوصص في جنوبب فرنسا٬، بإختبارر نموذذجهھ االجد‘ جاكك فيیشتر -

هھھھو عضو فيیهھ.إلختباررهھھھا من قبل معلمي االغطس في نادديي االغطس االذيي   
 لوحدةةاالشريیك االمؤسس ‘ وبب مالوبيیهھب’ توّجهھبالمزوّودديین االمحليیيین٬،  فشل االعديید من االمحاووالتت لإلتصاللووإإثر في االعامم عيینهھ٬، 

ً ‘ بالنبانن’إإلى االعسكريیة٬، االفرنسيیة  االغطس االوحيیدةة االمتوفرةة. هھھھذهه االخطوةة شّكلت تزوويید هھھھذهه االوحدةة بساعاتت االغطس  ططالبا
ددااةة أأساسيیة ذذااتت مصدرر االموثوقة وواالصلبة ووقبولهھا أل االساعةإإستثناًء تقومم بهھ االوحدةة االفرنسيیة٬، ووذذلك مع إإعتماددهھھھا على هھھھذهه 

سويیسريي.  
 

1953ة تُطلق في االعامم من بالنبانن أأوولل ساعة غطس عصريی‘ فيیفتي فاثومز’ساعة   
 ٬NIHS 92-11، متطابقة تقريیباً مع مبدأأ 1953إإنهھ ألمر مذهھھھل تماماً اانن تكونن كافة االسماتت االتي إإستخدمتهھا بالنبانن في االعامم 

(ISO 6425)  عاماً: ٬40، اايي بعد مروورر نحو 1996االذيي حددد لساعاتت االغطس في االعامم  
االسالمة: إإططارر يیمكن إإقفالهھ ووهھھھو يیحمل عالماتت تسمح باإلططالعع على ووقت االغطس ووااإلحتيیاططي االمتبقي من االهھوااء:  -

‘.فيیفتي فاثومز’ااوولل برااءةة إإخترااعع مسّجلة لساعة   
متر تقريیباً. في سبيیل تعزيیز مستوىى إإحكامم االعلبة  100االموثوقيیة: مقاوومة هھھھامة لتسّربب االميیاهه تصل حتى عمق  -

على االتاجج: برااءةة إإخترااعع ثانيیة تسّجلهھا بالنبانن لهھذهه  O-ringت بالنبانن بتطويیر ختم مزددووجج من نوعع االحاضة٬، قام
االساعة.  

االمتانة: تعبئة ااووتوماتيیكيیة تساهھھھم في تقليیص االحاجة لفك االتاجج ووبالتالي خفض خطر تعّرضض نظامم مقاوومة تسّربب  -
االميیاهه في االتاجج للضررر.    

ميیناء ااسودد االلونن مع مؤشرااتت بّرااقة ووااضحة٬، ووهھھھي موجوددةة ضمن علبة حاضة كبيیرةة االحجم.إإمكانيیة االقرااءةة:  -  
: حمايیة ضروورريیة لساعة االغطس.ةغيیر ممغنط -  

 
 

إإنجازز باررزز يیتحّولل إإلى أأسطوررةة ناجحة  
 إإستقطبت حتى االعسكريیة٬، االغطس ساعة بصفتهھا االدووليیة االساحة على تربّعت أأنن بالنبانن من‘ فاثومز فيیفتي’ ساعة لبثت ما

 The فيیلم في وواالموثّقة‘ كوستو جاكك’ بهھا قامم االتي االغطس ررحالتت في االساعة هھھھذهه إإستخدمت هھھھنا٬، من. االمدنيیيین االغطاسيین
Silent World فازز وواالذيي ااووسكارر٬، جائزةة على االحائز  ً  االعامم في لالفالمم كانن مهھرجانن في‘ االذهھھھبيیة االسعفة’ بجائزةة اايیضا

1956.  
 1964،٬ االعامم في االفرنسي‘ برجيیهھ غوفر’ كهھف إإلى إإستكشافيیة ررحلة منهھا أأخرىى حالتترر في شارركت متخصصة ااددااةة هھھھي
ً ‘ فاثومز فيیفتي’ ساعة بلغت حيیث ً  عمقا . ااالررضض سطح تحت مترااً  1.122 حتى ووصل قيیاسا  
. االمغامرةة االريیاضاتت هھھھذهه لمراافقة ضروورريیة ااخرىى خاصة سماتت: ددوّواارر إإططارر االمتانة٬، ااإلشرااقق٬، االميیاهه٬، تسربب مقاوومة  

 
 
 

بالنبانن من‘ فاثومز فيیفتي’ لساعة االمعتمدةة ااألفكارر تنّوعع في يیبرزز جديید شغف  

صناعة االساعاتت 2013ما قبل معرضض بالي            
  االمجموعة االنسائيیة – بالنبانن

58A-2954-3626االرقم االمرجعي:   
 
 
 

االجديیدةة Chronograph Grande Dateساعة   
مناسبة تماماً للسيیدااتت االعصريیاتت   

 
 
 

وواالمزوّوددةة بآليیاتت حركة ذذااتت تتابع شركة بالنبانن مسيیرتهھا االراائدةة في إإبتكارر االساعاتت االمخصصة للسيیدااتت ٬،  1930منذ االعامم 
من  طّوررةة وواالتي تناسب االسيیدااتت االلوااتي يیرغبن بساعة سهھلة ااإلستخداامم ووددقيیقة.تتقّدمم بإنتظامم االنماذذجج االم فهھيتعبئة ذذااتيیة٬، 

بوفائهھا للترااثث٬، السيیما كونهھا تجمع  االمميیزةةاالجديیدةة  Chronograph Grande Dateهھھھذاا االمنطلّق٬، تقّدمم االشركة ساعة 
ضمن نموذذجج مزدداانن  ٬، كل ذذلكيیتّسم بعناصر ددقيیقة عدةةووقلب نابض ذذااتي االتعبئة  ن ووجهھ مصنوعع من عرقق االلؤلؤ ااألنيیقبيی

باالحجارر االكريیمة.  
 
 

بداائرةة االدقائق٬، عن هھھھيیكليیة من جزئيین تُحيیط بهھا من االنظرةة ااألوولى٬، يیكشف االميیناء االمصنوعع من عرقق االلؤلؤ االلماعع وواالمحاطط 
عند عالمة االساعة  حبة االماسس مختلفة االحجم تتماووجج من ووسط االميیناء مع عقربب ثوااني االكروونوغراافف. 17سلسلتيین مؤلفتيین من 

قق ٬، يیبرزز عرضض االوقت غيیر االمركزيي مع ااررقامم االساعة وواالدقائق االروومانيیة االموجودد على ميیناء فرعي مصنوعع من عر12
ارريیخ االموجودد لموجوددةة على عدااددااتت االكروونوغراافف؛ فيیما يیظهھر عرضض االتتبايیناً دديیناميیكيیاً مع ااألعداادد االعربيیة ااااللؤلؤ٬، بما يیُضفي 

. 6من خاللل نافذتيین مزددووجتيین عند عالمة االساعة  على قرصص كبيیر االحجم  
 

٬، آآليیة االحركة االميیكانيیكيیة ذذااتت 26F8Gن نوعع االجديیدةة مزوّوددةة بعيیارر بالنبانن م Chronograph Grande Dateيیُذكر بأنن ساعة 
عنصرااً. 495االتعبئة االذااتيیة وواالمؤلفة من   

 
حبة من  40قيیرااططاً وومرّصعة بـ 18ملم٬، ووهھھھي مصنوعة من االذهھھھب ااألحمر عيیارر  38.6من جهھتهھا٬، يیبلغ قطر االعلبة االحاضة 

٬، فهھي االمصنوعة من االكريیستالل االصفيیرييأأما االجهھة االخلفيیة بارر.  3ااأللماسس٬، فضالً عن كونهھا مقاوومة لتسّربب االميیاهه حتى عمق 
(االثقل  االدوّوااررتي تتميیز بهھا كافة ااجزااء آآليیة بالنبانن٬، إإلى جانب إإمكانيیة تأمل توفر فرصة مشاهھھھدةة االلمساتت االزخرفيیة االراائعة اال

ً  اسسباأللم االمزدداانناالتاجج  يیتممهھا لمسة من ااألنوثة االرااقيیة بما يیُضفيبتلة على شكل  االمتأررجح) .أأيیضا  
 

وعع من جلد يیتوفر هھھھذاا االنموذذجج أأيیضاً بإصداارريین مختلفيین٬، ااألوولل من االذهھھھب ااالبيیض وواالثاني من االفوالذذ٬، ووهھھھو مزوّودد بحزاامم مصن
.إإضافي عالووةة على حزاامم ثاننٍ االنعامم باللونن ااألبيیض   

 
 
 
 
 

بيینيیديیكت فانديیل ووأأوودديي مولر  عالقاتت عامة ددووليیة:  
36 36 796 21 41+   هھھھاتف:  
pr@blancpain.com  إإلكترووني:بريید   

مركز إإعالمي إإلكترووني:  http://press.blancpain.com/  
 

 +41 21 796 36 36
 pr@blancpain.com
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صناعة االساعاتت  
2013باززلل ووررلد            بالنبانن  

 

 
 

1953- ساعة "فيیفتي فاثومز" من بالنباننعلى إإططالقق  60: ااإلحتفالل بالذكرىى االـ2013   
قصة أأسطوررةة  

 
 
 

االبداايیة:  
جانن’تسلّم عندما  ٬، بدأأ بالعمل على 1950في االعامم  ٬، ووهھھھو من هھھھوااةة االغطس٬، ززمامم االمسؤووليیة في شركة بالنبانن‘جاكك فيیشتر -

ساعاتت االغطس٬، وواالتي لم تكن موجوددةة في ذذلك كانن على يیمكنهھا مراافقتهھ خاللل أأنشطتهھ االريیاضيیة. أأددااةة موثوقة ووصلبة 
أأنن تثبت جدااررتهھا في قيیاسس ااووقاتت االغطس ووقدررتهھا على توقيیت االعديید من االعمليیاتت. االحيین٬،   

) تيیمناً بالمقيیاسس Fifty Fathoms‘ (فيیفتي فاثومز’تم تقديیم أأوولل ساعة عصريیة للغطس وواالتي حملت إإسم ٬، 1953في االعامم 
متراا٬ً، ووهھھھو أأقصى عمق كانن يیمكن للغطاسيین بلوغهھ نظرااً لتقنيیة االهھوااء االمضغوطط االمستخدمم  91االبريیطاني االذيي يیعاددلل نحو 

في ذذلك االوقت.   
جانن’قامم  االعديید من االساعاتت  عرضضكما يید خاللل ررحلة غوصص في جنوبب فرنسا٬، بإختبارر نموذذجهھ االجد‘ جاكك فيیشتر -

هھھھو عضو فيیهھ.إلختباررهھھھا من قبل معلمي االغطس في نادديي االغطس االذيي   
 لوحدةةاالشريیك االمؤسس ‘ وبب مالوبيیهھب’ توّجهھبالمزوّودديین االمحليیيین٬،  فشل االعديید من االمحاووالتت لإلتصاللووإإثر في االعامم عيینهھ٬، 

ً ‘ بالنبانن’إإلى االعسكريیة٬، االفرنسيیة  االغطس االوحيیدةة االمتوفرةة. هھھھذهه االخطوةة شّكلت تزوويید هھھھذهه االوحدةة بساعاتت االغطس  ططالبا
ددااةة أأساسيیة ذذااتت مصدرر االموثوقة وواالصلبة ووقبولهھا أل االساعةإإستثناًء تقومم بهھ االوحدةة االفرنسيیة٬، ووذذلك مع إإعتماددهھھھا على هھھھذهه 

سويیسريي.  
 

1953ة تُطلق في االعامم من بالنبانن أأوولل ساعة غطس عصريی‘ فيیفتي فاثومز’ساعة   
 ٬NIHS 92-11، متطابقة تقريیباً مع مبدأأ 1953إإنهھ ألمر مذهھھھل تماماً اانن تكونن كافة االسماتت االتي إإستخدمتهھا بالنبانن في االعامم 

(ISO 6425)  عاماً: ٬40، اايي بعد مروورر نحو 1996االذيي حددد لساعاتت االغطس في االعامم  
االسالمة: إإططارر يیمكن إإقفالهھ ووهھھھو يیحمل عالماتت تسمح باإلططالعع على ووقت االغطس ووااإلحتيیاططي االمتبقي من االهھوااء:  -

‘.فيیفتي فاثومز’ااوولل برااءةة إإخترااعع مسّجلة لساعة   
متر تقريیباً. في سبيیل تعزيیز مستوىى إإحكامم االعلبة  100االموثوقيیة: مقاوومة هھھھامة لتسّربب االميیاهه تصل حتى عمق  -

على االتاجج: برااءةة إإخترااعع ثانيیة تسّجلهھا بالنبانن لهھذهه  O-ringت بالنبانن بتطويیر ختم مزددووجج من نوعع االحاضة٬، قام
االساعة.  

االمتانة: تعبئة ااووتوماتيیكيیة تساهھھھم في تقليیص االحاجة لفك االتاجج ووبالتالي خفض خطر تعّرضض نظامم مقاوومة تسّربب  -
االميیاهه في االتاجج للضررر.    

ميیناء ااسودد االلونن مع مؤشرااتت بّرااقة ووااضحة٬، ووهھھھي موجوددةة ضمن علبة حاضة كبيیرةة االحجم.إإمكانيیة االقرااءةة:  -  
: حمايیة ضروورريیة لساعة االغطس.ةغيیر ممغنط -  

 
 

إإنجازز باررزز يیتحّولل إإلى أأسطوررةة ناجحة  
 إإستقطبت حتى االعسكريیة٬، االغطس ساعة بصفتهھا االدووليیة االساحة على تربّعت أأنن بالنبانن من‘ فاثومز فيیفتي’ ساعة لبثت ما

 The فيیلم في وواالموثّقة‘ كوستو جاكك’ بهھا قامم االتي االغطس ررحالتت في االساعة هھھھذهه إإستخدمت هھھھنا٬، من. االمدنيیيین االغطاسيین
Silent World فازز وواالذيي ااووسكارر٬، جائزةة على االحائز  ً  االعامم في لالفالمم كانن مهھرجانن في‘ االذهھھھبيیة االسعفة’ بجائزةة اايیضا

1956.  
 1964،٬ االعامم في االفرنسي‘ برجيیهھ غوفر’ كهھف إإلى إإستكشافيیة ررحلة منهھا أأخرىى حالتترر في شارركت متخصصة ااددااةة هھھھي
ً ‘ فاثومز فيیفتي’ ساعة بلغت حيیث ً  عمقا . ااالررضض سطح تحت مترااً  1.122 حتى ووصل قيیاسا  
. االمغامرةة االريیاضاتت هھھھذهه لمراافقة ضروورريیة ااخرىى خاصة سماتت: ددوّواارر إإططارر االمتانة٬، ااإلشرااقق٬، االميیاهه٬، تسربب مقاوومة  

 
 
 

بالنبانن من‘ فاثومز فيیفتي’ لساعة االمعتمدةة ااألفكارر تنّوعع في يیبرزز جديید شغف  
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 أأططر االشكل٬، متنّوعة عقارربب تارريیخ٬، بدوونن أأوو مع‘: فاثومز فيیفتي’ ساعة لتقديیم تحصى ال ووسائل إإعتمادد تم إإبتكاررهھھھا٬، منذ
.االحاضنة االعلبة سطح لمعالجة االمستخدمة االمواادد من ووااسعة مجموعة إإلى باإلضافة مختلفة٬، وومواانىء  

 
ً  االشغف٬، حولل بالنبانن من‘ فاثومز فيیفتي’ ساعة إإططالقق يیتمحورر  االذيي االشغف هھھھذاا. االمذهھھھلة االنجاحح قصص من كغيیرهھھھا تماما
جانن: ’االشركة في االتنفيیذيیيین االرؤؤساء من إإثنيین يیتشارركهھ  وواالرئيیس االرئيیس‘ حايیك مارركك’وو ووالددتهھا٬، لهھمم‘ فيیشتر جاكك -
 قوةة عنصر يیعتبر االذيي ااإلبتكارر ترااثث يیوااصل ووأأنهھ السيیما االعصريي٬، ررصداالإل االداافعة االقوةة يیشّكل االذيي الياالح االتنفيیذيي
.بالنبانن  

 
 ننقر نصف من الكثر تمتد مذهھھھلة ساللة إإلى يینضم‘ 2013 باثيیسكافف فاثومز فيیفتي’ ساعة من االجديید ااإلصداارر هھھھو هھھھا االيیومم٬،
.االعصريیيین االغطاسيین متطلباتت تلبي تزاالل ال ووهھھھي تقريیبا٬ً،  

 

صناعة االساعاتت 2013ما قبل معرضض بالي            
  االمجموعة االنسائيیة – بالنبانن

58A-2954-3626االرقم االمرجعي:   
 
 
 

االجديیدةة Chronograph Grande Dateساعة   
مناسبة تماماً للسيیدااتت االعصريیاتت   

 
 
 

وواالمزوّوددةة بآليیاتت حركة ذذااتت تتابع شركة بالنبانن مسيیرتهھا االراائدةة في إإبتكارر االساعاتت االمخصصة للسيیدااتت ٬،  1930منذ االعامم 
من  طّوررةة وواالتي تناسب االسيیدااتت االلوااتي يیرغبن بساعة سهھلة ااإلستخداامم ووددقيیقة.تتقّدمم بإنتظامم االنماذذجج االم فهھيتعبئة ذذااتيیة٬، 

بوفائهھا للترااثث٬، السيیما كونهھا تجمع  االمميیزةةاالجديیدةة  Chronograph Grande Dateهھھھذاا االمنطلّق٬، تقّدمم االشركة ساعة 
ضمن نموذذجج مزدداانن  ٬، كل ذذلكيیتّسم بعناصر ددقيیقة عدةةووقلب نابض ذذااتي االتعبئة  ن ووجهھ مصنوعع من عرقق االلؤلؤ ااألنيیقبيی

باالحجارر االكريیمة.  
 
 

بداائرةة االدقائق٬، عن هھھھيیكليیة من جزئيین تُحيیط بهھا من االنظرةة ااألوولى٬، يیكشف االميیناء االمصنوعع من عرقق االلؤلؤ االلماعع وواالمحاطط 
عند عالمة االساعة  حبة االماسس مختلفة االحجم تتماووجج من ووسط االميیناء مع عقربب ثوااني االكروونوغراافف. 17سلسلتيین مؤلفتيین من 

قق ٬، يیبرزز عرضض االوقت غيیر االمركزيي مع ااررقامم االساعة وواالدقائق االروومانيیة االموجودد على ميیناء فرعي مصنوعع من عر12
ارريیخ االموجودد لموجوددةة على عدااددااتت االكروونوغراافف؛ فيیما يیظهھر عرضض االتتبايیناً دديیناميیكيیاً مع ااألعداادد االعربيیة ااااللؤلؤ٬، بما يیُضفي 

. 6من خاللل نافذتيین مزددووجتيین عند عالمة االساعة  على قرصص كبيیر االحجم  
 

٬، آآليیة االحركة االميیكانيیكيیة ذذااتت 26F8Gن نوعع االجديیدةة مزوّوددةة بعيیارر بالنبانن م Chronograph Grande Dateيیُذكر بأنن ساعة 
عنصرااً. 495االتعبئة االذااتيیة وواالمؤلفة من   

 
حبة من  40قيیرااططاً وومرّصعة بـ 18ملم٬، ووهھھھي مصنوعة من االذهھھھب ااألحمر عيیارر  38.6من جهھتهھا٬، يیبلغ قطر االعلبة االحاضة 

٬، فهھي االمصنوعة من االكريیستالل االصفيیرييأأما االجهھة االخلفيیة بارر.  3ااأللماسس٬، فضالً عن كونهھا مقاوومة لتسّربب االميیاهه حتى عمق 
(االثقل  االدوّوااررتي تتميیز بهھا كافة ااجزااء آآليیة بالنبانن٬، إإلى جانب إإمكانيیة تأمل توفر فرصة مشاهھھھدةة االلمساتت االزخرفيیة االراائعة اال

ً  اسسباأللم االمزدداانناالتاجج  يیتممهھا لمسة من ااألنوثة االرااقيیة بما يیُضفيبتلة على شكل  االمتأررجح) .أأيیضا  
 

وعع من جلد يیتوفر هھھھذاا االنموذذجج أأيیضاً بإصداارريین مختلفيین٬، ااألوولل من االذهھھھب ااالبيیض وواالثاني من االفوالذذ٬، ووهھھھو مزوّودد بحزاامم مصن
.إإضافي عالووةة على حزاامم ثاننٍ االنعامم باللونن ااألبيیض   
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