
 دار أي دبليو سي شافهاوزن وشريكتها طويلة األمد 
 مرسيدس-إيه إم جي 

 تطلقان كرنوغراف فائق األداء مستوحى من هندسة 
األداء الفائق

 .Pilot’s Watch Chronograph Edition “AMG”  شافهاوزن، 21 مايو 2021 أطلقت دار أي دبليو سي شافهاوزن وشركة مرسيدس-إيه إم جي ساعة
منذ  األلمانية  السيارات  صناعة  وشركة  الفاخرة  السويسرية  الساعات  صناعة  دار  تربط  التي  بالشراكة  لالحتفاء  المخصصة  اإلبتكارات  أحدث  الساعة  هذه  وتعتبر 
عام 2004. أولى ساعات Pilot’s Watch Chronograph من دار أي دبليو سي المصنوعة من التيتانيوم تنبض بآلية الحركة 69385 من صنع أي دبليو 
سي وتتميز بميناء من ألياف الكربون. كشفت دار أي دبليو سي عن اإلصدار الجديد خالل مؤتمر عبر اإلنترنت مع الرئيس التنفيذي لدار أي دبليو سي السيد كريستوف 

غرينغر-هير، والرئيس التنفيذي لشركة مرسيدس-إيه إم جي السيد فيليب شيمر، وسفير العالمة التجارية وسائق السباقات المشترك مارو إنجل.

يرتكز التعاون طويل األمد بين دار صناعة الساعات السويسرية الفاخرة 
والعالمة التجارية للسيارات الرياضية وفائقة األداء مرسيدس-إيه إم جي 
على العديد من القيم المشتركة، بما في ذلك السعي لتحقيق الكمال التقني 
رؤًى  أصحاب  يد  على  الشركتين  كلتا  تأسست  النظير.  منقطعة  والجودة 
بأفكار جريئة. ففي عام 1868، جمع السيد فلورنتين أريوستو جونز بين 
مفهوم  تحديد  إلعادة  المتقدمة  الصناعية  والتكنولوجيا  التقليدية  الحرفية 
صناعة الساعات في سويسرا. وفي عام 1967 بمدينة جروساشباخ بألمانيا، 
أسس السيد هانز فيرنر أوريشت والسيد إيرهارد ميلشر شركة إيه إم جي 
طرازات  سلسلة  في  السباقات  تقنيات  أحدث  بدمج  يقضي  حالم  بمفهوم 

السيارات المخصصة للطرق العادية.

أي  لدار  التنفيذي  الرئيس  غرينغر-هير،  كريستوف  السيد  يقول  ذلك  عن 
شافهاوزن  سي  دبليو  أي  دار  »تشترك  موضحا:  شافهاوزن  سي  دبليو 
إلى  إضافة  والتصميم،  باألداء  الشغف  في  جي  إم  مرسيدس-إيه  وشركة 
االلتزام بالتميز الهندسي حتى أدق التفاصيل. وعلى مدى السنوات السبع 
عشرة الماضية من شراكتنا، تشاركت دار أي دبليو سي وشركة إيه إم جي 
العديد من اللحظات السعيدة في رياضة السيارات وخارجها، وصنعنا العديد 
من الذكريات الخالدة لعمالئنا. واليوم، نفخر بتقديم شركة مرسيدس-إيه إم 
جي كعالمة مميزة دائمة لمجموعة ساعات Pilot's Watch الخاصة بنا، 

.Pilot's Watch Chronograph Edition “AMG”  بداية من ساعة

جي:  إم  مرسيدس-إيه  لشركة  التنفيذي  المدير  شيمر،  فيليب  السيد  يقول 
»تضم الشراكة بين شركة مرسيدس-إيه إم جي ودار أي دبليو سي جميع 

أن  جدا  النادر  من  األمد.  وطويل  ناجح  تعاون  إلنشاء  الالزمة  المقومات 
والقيم  االهتمامات  من  الكبير  الكم  هذا  لديهم  وأشخاًصا  شركة  تصادف 
المشتركة. إن التزامنا بالحرفية في أعلى مستوياتها وسعينا لخلق منتجات 
يرتبط بها العمالء عاطفيا هو ما جمعنا في شراكة واحدة منذ عام 2004 
- وتؤكد الساعة  "Pilot's Watch Chronograph Edition "AMG من 

جديد على تلك الشراكة القوية«.

الساعة  تعتبر  للسيارات،  الهندسي  التصميم  خامات  من  صناعتها  بفضل 
 ”Pilot’s Watch Chronograph Edition “AMG )الرقم المرجعي 
قياس   Pilot’s Watch Chronograph ساعات  أولى   )IW377903
43 مم من دار أي دبليو سي التي تشتمل على الكاليبر 69385 من إنتاج 
 Pilot’s Watch Chronograph دار أي دبليو سي، وكذلك أولى ساعات
المصممة بعلبة ساعة من التيتانيوم الخفيف للغاية وفائق المقاومة للخدوش. 
المطفأ، وهو  الرمادي  الساعة مظهرها  يمنح   5 الفئة  التيتانيوم من  طالء 
مستوحى من طالء إيه إم جي المميز Selenite Gray Magno. ويتميز 
من  مباشرة  مأخوذة  مادة  وهي  بدقة،  المنسوجة  الكربون  بألياف  الميناء 
عناصر إيه إم جي الهوائية. وهذه األجزاء يجري إنتاجها من خالل عملية 
وصالبتها  بخفتها  معروفة  وهي  والضغط  الحرارة  على  تنطوي  معقدة 
الفائقتين. المادة الخام عبارة عن ألياف كربون متصلة، تتم معالجتها على 
آالت النسيج لتحويلها إلى تركيبات نسيجية، وهو ما يمنح المنتج النهائي 
»مظهر الكربون« المنسوج المميز. ويتباين الميناء بمظهر الكربون األسود 
بصورة مثالية مع موانىء الكرونوغراف الفرعية الفضية، المستوحاة من 

لوحات القياس والبيان برياضة سباقات السيارات.
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تعمل هذه الساعة متكاملة األداء باستخدام الكاليبر 69385 من إنتاج دار 
أي دبليو سي، وهو عبارة عن آلية حركة كرونوغراف قوية ودقيقة تتيح 
إجراء قياسات لساعة اإليقاف تصل إلى 12 ساعة. ويتم التحكم في وظيفة 
مستويين  ذو  معقد  جزء  وهي  العامودية،  الطارة  بواسطة  اإليقاف  ساعة 
الساعة  منقوشا على ظهر  إم جي  ويتجلى شعار مرسيدس-إيه  وظيفيين. 
المصنوع من الكريستال السافيري. الساعة مزودة بسوار أسود منقوش من 

جلد العجل مع حياكات متباينة وإبزيم قابل للطي.

 Pilot’s Watch Chronograph Edition "AMG"  تم الكشف عن الساعة
السيد فيليب شيمر والسيد  من خالل بث عبر اإلنترنت استضافه كل من 
كريستوف غرينغر-هير. وقد أوضح كالهما شغفهما بالسباقات، والقيم التي 
والسيارات.  الساعات  لصناعة  المستدام  والمستقبل  الماركتين،  تتشاركها 
باعتباره سائق سباقات  قدم وجهة نظره  الذي  إنجل،  إليهما مارو  وانضم 
محترف. سفير ماركة أي دبليو سي هو أيًضا سائق مصنع مرسيدس-إيه إم جي 
ولديه معرفة عميقة بكلتا الشركتين. يمكن مشاهدة كال البثين عبر اإلنترنت 

.https://watches.iwc.com/amgwebcast من خالل الموقع

 Pilot’s Watch Chronograph Edition “AMG”  سوف تتوفر الساعة
 IWC.com للطلب المسبق بدءا من 21 مايو عبر اإلنترنت من خالل الموقع
ولدى متاجر دار أي دبليو سي وموزعيها المعتمدين. هذه الساعة مؤهلة 
لمدة  تمديد  من  االستفادة  ثم  ومن   My IWC Care برنامج  في  للتسجيل 

6 سنوات للضمان الدولي القياسي المحدود لمدة عامين.

عن شركة مرسيدس-إيه إم جي

شركة مرسيدس-إيه إم جي هي ماركة سيارات األداء والرياضة لسيارات 
رياضة  سحر  من  بدافع  ألمانيا.  أفالترباخ،  في  ومقرها  مرسيدس-بنز 
السيارات، أسس كل من السيد هانز فيرنر أوفريشت والسيد إرهارد ميلشر 
إم جي  2005، أصبحت مرسيدس-إيه  منذ عام   .1967 في عام  الشركة 
شركة مملوكة بالكامل لشركة Daimler AG، ممثلة رأس الحربة بالنسبة 
من  واسعة  مجموعة  خالل  من  الرياضية  السيارات  سباقات  في  للشركة 
السيارات  وحتى  األداء  عالية  المدمجة  السيارات  من  بدًءا  الموديالت 
اإلنتاج  AMG GT. على عكس  الحقيقية مثل سلسلة طرازات  الرياضية 
أفالترباخ  إم جي في  تم تجميع محركات مرسيدس-إيه  بمعدالت ضخمة، 
وفًقا لمبدأ »رجل واحد ومحرك واحد«. ُولِدت ماركة إيه إم جي على حلبة 
السباق وهي ملتزمة حتى يومنا هذا »بتحفيز األداء« في جميع التفاصيل، 
وهو ما يعبر عنه أيًضا التميز الملموس والمبتكر لكل سيارة. إيه إم جي - 
والمشاعر  والتفرد  للسيارة  الفائق  األداء  إلى  الثالثة  األحرف  هذه  ترمز 
والكفاءة ومتعة القيادة الديناميكية للغاية والقاءات الحصرية ونقاط االتصال 
بالعمالء من جميع أنحاء العالم والتعاون معهم. تواصل إيه إم جي وضع 
المعايير، وباعتبارها عالمة تجارية فرعية لمرسيدس-بنز، فإنها تطمح إلى 
األداء.  عالية  فاخرة  تجارية  عالمة  باعتبارها  المنتجات  مجموعة  تعزيز 
تشكيل مستقبل  وإعادة  الشركة  تحول  تحفيز  حالًيا على  إم جي  إيه  تعمل 

تحفيز األداء باستخدام مجموعات نقل الحركة الكهربائية.
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الخصائص

حركة ميكانيكية – وظائف كرونوغراف للساعات والدقائق والثواني – نافذة عرض للتاريخ واليوم - عقرب ثواني صغير قابل لإليقاف 
– تاج ضبط ملولب - زجاج مضاد للحركة بفعل انخفاض ضغط الهواء - خلفية من زجاج السافير

الحركة

69385 كاليبر من دار أي دبليو سي 
28,800 ذبذبة في الساعة/ 4 هرتز التردد 

33 المجوهرات 
46 ساعة مخزون الطاقة 

أوتوماتيكية التعبئة 

الساعة

المواد  علبة من التيتانيوم، ميناء كربون، عقارب سوداء، سوار جلدي أسود
كريستال سافاير، حافة مقّوسة، طالء مضاد لالنعكاس على الوجهين الزجاج 

6 بار المقاومة للماء 
43 مم القطر 

14.9 مم االرتفاع 

 PILOT’S WATCH CHRONOGRAPH الساعة 
EDITION “AMG” 

IW377903 الرقم المرجعي: 
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دار أي دبليو سي شافهاوزن

في عام 1868، سافر صانع الساعات األمريكية ورجل األعمال فلورنتين 
أريوستو جونز من بوسطن إلى سويسرا وأسس دار الساعات الدولية في 
شافهاوزن. كان حلمه هو الجمع بين أساليب التصنيع األمريكية المتقدمة 
الجيب  أفضل ساعات  لصنع  السويسرية  الساعات  في صناعة  والحرفية 
في عصره. من خالل القيام بذلك، لم يرسي األساس لنهج الهندسة الفريد 
للساعات  المركزي  اإلنتاج  أيضاً  أنشأ  بل  فحسب،  سي  دبليو  أي  لدار 

الميكانيكية في سويسرا.

شافهاوزن  دبليو سي  آي  دار  قامت  تاريخها،  من  عاًما   150 مدار  على 
الكرونوغرافات  خاصة  الوظيفية،  اآلليات  صناعة  في  سمعتها  بتعزيز 
ِقبل  من  االستخدام  وسهولة  والمتانة  بالبراعة  تتميز  التي  والتقويمات، 
العمالء. تعتبر أي دبليو سي اليوم رائدة في استخدام التيتانيوم والسيراميك، 
وهي متخصصة في تصنيع علب الساعات الفنية الهندسية للغاية المصنوعة 
مبدأ  بتفضيل  والسيراتانيوم®.  التيتانيوم  ألومينايد  مثل  متطورة  مواد  من 
»الشكل يتبع الوظيفة« أكثر من الزخرفة، تجسد إبداعات الدار السويسرية 
لصناعة الساعات الخالدة أحالم صاحبها وطموحاته أثناء رحلته عبر الحياة.

تنتقي دار أي دبليو سي المواد بمسؤولية وتتخذ إجراءات لتقليل تأثيرها على 
لتستمر لألجيال.  التي صممت  المستدامة جوهريا  الساعات  البيئة، وخلق 
تفخر الدار بتدريب صناع ساعات ومهندسي المستقبل، باإلضافة إلى توفير 
بيئة عمل ممتازة لجميع الموظفين. تشارك أي دبليو سي أيًضا مع المنظمات 

التي تعمل عالمًيا لدعم األطفال والشباب.

التنزيالت

 Pilot’s Watch Chronograph كما يمكن تحميل صور الساعة
press.iwc.com الجديدة مجاًنا على الموقع Edition “AMG” 

لمزيد من المعلومات

دار أي دبليو سي شافهاوزن
قسم العالقات العامة

press-iwc@iwc.com البريد اإللكتروني 
press.iwc.com موقع اإلنترنت 

اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي

iwc.com موقع اإلنترنت 
facebook.com/IWCWatches فيسبوك 

youtube.com/iwcwatches يوتيوب 
twitter.com/iwc تويتر 

linkedin.com/company/ لينكدإن 
iwc-schaffhausen  

instagram.com/iwcwatchesarabia انستجرام 
pinterest.com/iwcwatches بنتريست 

IWC Schaffhausen · Baumgartenstrasse 15 · CH-8201 Schaffhausen
Phone +41 (0)52 235 75 65 · Fax +41 (0)52 235 75 01 · press@iwc.com · press.iwc.com


