بيان صحفي

إصداران محدودان ألسبوع دبي للساعات
مدينة نويهاوزن أم راين فال 21 ،نوفمبر2019 ،
بالتعاون مع شركة أحمد صديقي وأوالده المحدودة .،ابتكرت شركة  .H.Moser & Cieإصدارين محدودين لساعتين بمينا متميزة ذات
ألوان مثيرة جديدة كليًا .وتخليدًا للشراكة الراسخة طويلة األمد بين عائلتي صديقي وميالن ،يحتفل كال الموديلين بالصداقة والقيم التي تحظى
بهما الشركتان بكل قوة .يتناغم المينا ذي الظالل الدخانية بنمط إطاللة شروق الشمس الهادئة مع الجمال الفني للساعة Swiss Alp
 Watchالجرئية ،والتي تتوفر بعلبة من الفوالذ المُعالج بطبقة سوداء بتقنية  .DLCويتميز الموديل الثاني بمينا ذي ظالل دخانية رمادية
داكنة يعزز بسالسة من الشكل التناغمي واألبعاد المتوازنة باتساق مثالي بقطر يبلغ  38مم ،علبة الساعة  ،Endeavourمصنوعة من
الفوالذ وتتميز بإطار مرصع بقطع األلماس .فتُكون هاتين التحفتين الفنيتين جزء من سلسلة ساعات  Conceptلشركة& H.Moser .
 ،.Cieالمجردة من الشعار والمؤشرات ،وسوف يتم إطالقها بالتزامن مع أسبوع دبي للساعات.
تقليدية ولكن مثيرة :تتجلى هذه الفلسفة تما ًما في اإلصدار المحدود للساعة .Swiss Alp Watch Concept Dubai Limited Edition
فعلبتها مستطيلة ذات زوايا ناعمة ومستديرة مصنوعة من الفوالذ ال ُمعالج بطبقة سوداء بتقنية  ،DLCويعلو قمتها كريستال بزوايا منحنية لكي
البراقة الجديدة كليًا .ويضيف السوار
تبدو كتحفة فنية معاصرة بشكل فائق .وتتألق المينا النحيفة بشكل مدهش من خالل الظالل اللونية الصفراء ّ
من جلد الغزال غزال "الكودو" األسود لمسة جمال إلى هذه التحفة الفنية ،التي تُدار بآلية حركة  HMC 324يدوية التعبئة ويتم إطالقها في
إصدار محدود من  10ساعات.
أما الموديل الثاني الذي قد تم تصميمه من قِبل شركة .H.Moser & Cie .ألسبوع دبي للساعات يتمثل في الساعة Endeavour Centre
 .Seconds Concept Diamonds Dubai Limited Editionتتميز بعلبة من الفوالذ ،ال ُمعاد تصميمها بقطر يبلغ  38مم .ومع المزيد من
اإلنحنائات الديناميكية والخطوط ال ُمعاد تصميمها ،تتميز الساعة بأبعادها المتوازنة باتساق مثالي .وقد تم تطعيم اإلطار بقطع ألماس لتعزيز شكل
المينا ذي الظالل الدخانية الرمادية الداكنة الجديد كليًا ،المتجرد من الشعار والمؤشرات .ومع اقترانها بآلية الحركة  HMC 200األوتوماتيكية
المصنوعة داخل الشركة ،تصبح الساعة سويسرية  %100و  ،H.Moser & Cie. %100ويتم إطالقها في إصدار محدود من  9ساعات.
صرح السيد محمد عبد المجيد صديقي ،المدير التنفيذي لشركة أحمد صديقي وأوالده قائالً" :لقد نشأ التعاون بين شركة أحمد صديقي وأوالده
وشركة  H. Moserمنذ النسخة األولى ألسبوع دبي للساعات ،ونحن نحرص على تقديم إصدار محدود كل عام .وهذا العام سوف نطلق
موديلين جديدين ،وبصفة خاصة نشعر بالسعادة الغامرة لمشاركتنا في إبداع أول ساعة نسائية لماركة  ،H. Moserوالتي سيتم إصدارها من
قِبل شركة أحمد صديقي وأوالده خالل أسبوع دبي للساعات .2019
سوف يتم إطالق اإلصدارين المحدودين  Swiss Alp Watch Concept Dubai Limited Editionو Endeavour Centre
 Seconds Concept Diamonds Dubai Limited Editionبالتزامن مع أسبوع دبي للساعات.
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المواصفات الفنية – الساعة SWISS ALP WATCH CONCEPT DUBAI LIMITED EDITION
الرقم المرجعي  ،1204-5324موديل من الفوالذ ال ُمعالج بطبقة سوداء بتقنية  ،DLCمينا ذي ظالل دخانية صفراء ،سوار من جلد غزال
"الكودو" األسود ،إصدار محدود من  10ساعات
جسم الساعة
فوالذ ُمعالج بطبقة سوداء بتقنية ،DLC
األبعاد 44.0 × 38.2 :مم/ارتفاع 10.3 :مم
كريستال سافاير
خلفية كريستال ياقوتي شفافة لجسم الساعة
تاج ضبط ملولب مزدان بالحرف ""M
الكتابة " "of 10 1منقوشة على العلبة ناحية آلية الحركة
المينا
ظالل دخانية صفراء بنمط إطاللة شروق الشمس
سودة على شكل ورق الشجر للساعات والدقائق
عقارب ُم َ
آلية الحركة
كاليبر  HMC 324يدوي الملء من إنتاج الجهة الصانعة
األبعاد 36.0 × 32.0 :مم/ارتفاع 4.8 :مم
التردد 18,000 :ذبذبة/ساعة
 27جوهرة
مخزون الطاقة 4 :أيام على األقل
عقرب ثواني قابل لإليقاف
تقنية  Moser teethلجميع التروس والطارات
ميزان  Moserقابل للتبديل
النابض الشعيري ® Original Straumann Hairspringمع الملف العلوي Breguet
قرص ميزان من الذهب وشوكة سقاطة
تم تشطيب وزخرفة آلية الحركة والمكونات يدويا ً
الوظائف
عرض الساعات والدقائق
مبين مخزون الطاقة على الوجه األخر
السوار
جلد غزال "كودو" أسود بدرز يدوية
فوالذ ُمعالج بطبقة سوداء بتقنية  DLCمع إبزيم بسن من الفوالذ
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المواصفات الفنية – الساعة ENDEAVOUR CENTRE SECONDS CONCEPT DIAMONDS DUBAI LIMITED
EDITION
الرقم المرجعي  ، 1212-1200موديل من الفوالذ ،إطار مزدان بقطع ألماس ،مينا ذي ظالل دخانية رمادية داكنة ،سوار جلد تمساح رمادي
داكن ،في إصدار محدود من  9ساعات
جسم الساعة
فوالذ ،إطار مرصع بعدد  60قطعة ألماس بقطعية براقة ( 1.13قيراط)
القطر 38.0 :مم ،االرتفاع 10.3 :مم
كريستال سافاير
خلفية كريستال ياقوتي شفافة لجسم الساعة
تاج ضبط مزدان بالحرف ""M
الكتابة " "1 of 9منقوشة على العلبة ناحية آلية الحركة
المينا
ظالل دخانية رمادية داكنة بنمط إطاللة شروق الشمس
عقارب على شكل ورق الشجر
آلية الحركة
الكاليبر األوتوماتيكي HMC 200
القطر 32.0 :مم أو  4/1 14خط (وحدة قياس طول فرنسية)
االرتفاع 5.5 :مم
التردد 21,600 :ذبذبة/ساعة
 27جوهرة
نظام أوتوماتيكي الملء ثنائي االتجاه
ثقل متذبذب من الذهب المصمت بنقش شعار H. Moser hallmark
مخزون الطاقة 3 :أيام على األقل
النابض الشعيري ®Original Straumann Hairspring
تشطيب بخطوط Moser
الوظائف
عرض الساعات والدقائق
عقرب ثوان مركزي
السوار
جلد تمساح رمادي داكن بدرز يدوية
إبزيم بسن من الفوالذ ،بنقش بشعار Moser
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األرقام المرجعية والصور
الساعة  ،Swiss Alp Watch Concept Dubai Limited Editionذات الرقم المرجعي  ،1204-5321موديل من الفوالذ ال ُمعالج
بطبقة سوداء بتقنية  ،DLCمينا بظالل دخانية صفراء ،سوار من جلد غزال "كودو" أسود ،في إصدار محدود من  10ساعات

الساعة  ،Endeavour Centre Seconds Concept Diamonds Dubai Limited Editionذات الرقم المرجعي ،1200-1212
موديل من الفوالذ ،مينا ذي ظالل دخانية رمادية داكنة ،سوار جلد تمساح رمادي داكن ،في إصدار محدود من  9ساعات
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بيانات االتصال
اإللكتروني
البريد
،
هاتف
،
press@h-moser.com
+41 76 319 03 09
Nathalie Cobos

تم إنشاء شركة  .H. Moser & Cieبواسطة  Heinrich Moserفي عام  . 1828مقرها في نوهوسن آم رينفال ،ويعمل بها اآلن 60
شخصا ،ولديها  14كاليبرات مصنعة وتنتج  1500ساعة في السنة .تقوم شركة  .H. Moser & Cieبتصنيع المكونات ،مثل األجزاء
التنظيمية والزنبركات ،التي تستخدمها إلنتاجها الخاص وأيضا تزود بها الشركات الشريكة .تتشرف شركة  .H. Moser & Cieبكون عضوا
من عائلة  Moserهو رئيس فخري لمجلس اإلدارة ورئيس مؤسسة  .Heinrich und Henri Moserتهدف مؤسسة  ،Moserالتي أنشأها
أحد أحفاد  ، Heinrich Moserإلى إبقاء تاريخ العائلة على قيد الحياة والبحث عن القطع األثرية إلمداد متحف  ،Moserالذي يقع في منزل
 ،Charlottenfelsمنزل عائلة .Heinrich Moserمجموعة  MELB Holdingهي مجموعة عائلية ومستقلة ،تقع في قلب الوادي
األسطوري فاليه دو جو .لصالح مهارة صناعة الساعات والخبرة المثبتة بالمجال ،تمتلك مجموعة  MELB Holdingمشاركين في جمعيات
 .H. Moser & Cieو Hautlence
نبذة عن شركة أحمد صديقي وأوالده
تُعد شركة أحمد صديقي وأوالده الموزع المعتمد الرائد للساعات الفاخرة والمجوهرات على مستوى المنطقة .ومنذ تأسيسها في عام ،1950
تحرص الشركة على التطوير الدائم لتلبية احتياجات عمالئها من خالل الجمع بين أعمالها منقطعة النظير وااللتزام بتقديم خدمة ممتازة.
واليوم ،تشتهر الشركة كونها الرائدة في المنطقة ،بإمتالكها مجموعة كبيرة تزيد على  60ساعة فاخرة وماركات مجوهرات منتشرة في 50
موق ًعا داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة.
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