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تكشف رولكس هذا العام عن الجيل الجديد من ساعتي الغواصين أويستر بربتشوال 
كلتا  في  العلبة  تصميم  ُأعيد  ديت.  بربتشوال صبمارينر  وأويستر  صبمارينر 
الساعتين بقطر أكبر بقليل يبلغ ٤١ مم، وُجهزتا على التوالي بالعيار ٣٢٣٠ والعيار 
٣٢٣٥. ُجِهز إصدار أويستر بربتشوال ديت جست ٣١ المصنوع من الروليسور 
 األبيض )تركيبة تجمع بين فوالذ أويستر ستيل والذهب األبيض عيار ١٨ قيراًطا( 
بالعيار ٢٢٣٦ وبمواٍن جديدة راقية وأنيقة. ِانضم إلى تشكيلة أويستر بربتشوال 

من  جديدة  إصدارات  إلى  باإلضافة  الجديد،   ٤١ بربتشوال  أويستر   موديل 
أويستر بربتشوال ٣٦ التي تتميز بمواٍن مطلية بألوان نابضة بالحياة. ُزّود موديل 
أويستر بربتشوال سكاي دويَلر المصنوع من الذهب األصفر عيار ١٨ قيراًطا بسوار 
أويسترفلكس. إنها أول ساعة من فئة ساعات رولكس الكالسيكية التي ُتجهز بهذا 

السوار المبتكر والمصنوع من مطاط إالستومر أسود عالي األداء.

رولكس تقّدم آخر إبداعاتها 
ضمن مجموعة ساعاِتها 

أويستر بربتشوال
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الساعات الجديدة لعام ٢٠٢٠

 أويستر بربتشوال 

أويستر بربتشوالصبمارينر
 أويستر بربتشوال 

سكاي دويَلر
 أويستر بربتشوال 

ديت جست

صفحة 28صفحة 18صفحة 04 صفحة 11



أويستر بربتشوال صبمارينر

غزو أعماق البحار
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بربتشوال صبمارينر  أويستر  الجديد من ساعتي  الجيل  تقّدم رولكس 
وأويستر بربتشوال صبمارينر ديت اللتين تجّسدان الروابط التاريخية 
القائمة بين رولكس وعالم الغوص. وكلتا الساعتين تتمّيزان اآلن بعلبة 
أكبر بقليل أعيد تصميمها بقطر ٤١ مم لتسليط الضوء على شكلها من 
بسوار  المضيئة، وُجّهزت  والقضبان  العلبة  انعكاسات جوانب  خالل 
دتا بحركتين تتصّدران تكنولوجيا صناعة الساعات؛  أعيد تشكيله. وزوِّ
إذ تعمل ساعة صبمارينر بالعيار ٣٢٣٠ الذي أصدرته العالمة في هذا 
العام، بينما تعمل صبمارينر ديت بالعيار ٣٢٣٥ الذي يوفر وظيفتي 
 التاريخ والوقت والذي اسُتخدم للمرة األولى في مجموعة صبمارينر. 
تلتزم ساعة صبمارينر الجديدة المزّودة بسوار أويستر ستيل بتراثها الجمالي 
وتزدان بمينا أسود وإطار دّوار، فضاًل عن ترصيعة سيراكروم من اللون نفسه.
تعرض نسخة صبمارينر ديت المصنوعة من الروليسور األصفر   

)تركيبة من فوالذ أويستر ستيل والذهب األصفر عيار ١٨ قيراًطا( مينا 
باللون األزرق الملكي إلى جانب إطار دّوار وترصيعة سيراكروم زرقاء.

وهناك إصداران من ساعة صبمارينر ديت، أحدهما مصنوع من   
فوالذ أويستر ستيل واآلخر من الذهب األبيض عيار ١٨ قيراًطا، يكتسيان 
بتوليفة من األلوان المتمّيزة، باإلضافة إلى المينا وترصيعة سيراكروم بألوان 
مختلفة. تجمع الساعة األولى بين مينا أسود وإطار أخضر، بينما تقترح 

الساعة األخرى مينا أسود وإطاًرا أزرق.
بربتشوال  وأويستر  بربتشوال صبمارينر  أويستر  ساعتا  حازت    
صبمارينر ديت، على غرار ساعات رولكس كافة، توثيق الكرونومتر المتفوق 
األداء؛ ما يضمن توفيرهما أداء منقطع النظير عند ارتدائهما على المعصم. ُيشير 
الختم األخضر، المطبوع على كل ساعات رولكس، إلى تمّتعها بصفة كرونومتر 
متفّوق األداء، كما ُترافق هذا الختم األخضر كفالٌة دولية لمدة خمس سنوات.

أويستر بربتشوال 

صبمارينر
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أويستر بربتشوال صبمارينر 

تتمّيز ساعتا صبمارينر
وصبمارينر ديت اآلن 

بعلبة أكبر بقليل ُأعيد
تصميمها بقطر ٤١ مم.
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رقم العلبة المرجعي
 ١٢٤٠٦٠

رقم السوار المرجعي 
٩٧JB٠٠

أويستر بربتشوال 

العلبةصبمارينر

القطر
٤١ مم	 

المادة
فوالذ أويستر ستيل	 

العلبة الوسطية
لمسة ساتانية نهائية مع أطراف مصقولة	 

اإلطار
دّوار باتجاه واحد	 
ترصيعة سيراكروم أحادية الكتلة “مونوبلوك” 	 

جة بستين دقيقة من السيراميك األسود،  ُمَدرَّ
تدرجات وأرقام مكسية وغائرة

مقاومة الماء
حتى عمق ٣٠٠ متر )١٠٠٠ قدم(	 

الحركة

العيار ٣٢٣٠، من صنع رولكس	 
 حركة ميكانيكية، مع تعبئة ذاتية باتجاهين، 	 

من خالل الدّوار الدائم بربتشوال

الدقة
-٢/+٢ ثانية في اليوم، بعد التركيب	 

الوظائف
عقارب مركزية للساعات والدقائق والثواني	 

المذبذب
النابض الَشعري البارامغناطيسي باراكروم 	 

األزرق
ماّصات الصدمات بارافلكس	 

ميزان الساعة
كرونرجي بطاقة ذات فعالية مثلى	 

احتياطي الطاقة
٧٠ ساعة تقريًبا	 

المينا

مطلي بالك أسود	 
 عالمات الساعة من الذهب األبيض عيار 	 

١٨ قيراًطا، نظام عرض كرومااليت
عقارب من الذهب األبيض عيار ١٨ قيراًطا، 	 

نظام عرض كرومااليت

السوار

أويستر بحلقات متينة	 
فوالذ أويستر ستيل	 
إبزيم األمان أويسترلوك القابل للّطي	 
 نظام التوسعة غاليد لوك من رولكس 	 

)بزيادة ٢٠ مم تقريًبا، طول الزيادة الواحدة منها 
مليمتران تقريًبا(

التوثيق 
ق األداء   كرونومتر متفوِّ

 )المعهد السويسري الرسمي الختبار الكرونومتر 
)COSC( + توثيق رولكس بعد التركيب(

كفالٌة دولية لمدة خمس سنوات
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رقم العلبة المرجعي
١٢٦٦١٠ LV

رقم السوار المرجعي 
٩٧JB٠٠

أويستر بربتشوال 

العلبةصبمارينر ديت

القطر
٤١ مم	 

المادة
فوالذ أويستر ستيل	 

العلبة الوسطية
لمسة ساتانية نهائية مع أطراف مصقولة	 

اإلطار
دّوار باتجاه واحد	 
ترصيعة سيراكروم أحادية الكتلة “مونوبلوك” 	 

جة بستين دقيقة من السيراميك األخضر،  ُمَدرَّ
تدرجات وأرقام مكسية وغائرة

مقاومة الماء
حتى عمق ٣٠٠ متر )١٠٠٠ قدم(	 

الحركة

العيار ٣٢٣٥، من صنع رولكس	 
 حركة ميكانيكية، مع تعبئة ذاتية باتجاهين، 	 

من خالل الدّوار الدائم بربتشوال

الدقة
-٢/+٢ ثانية في اليوم، بعد التركيب	 

الوظائف
عقارب مركزية للساعات والدقائق والثواني	 
 عرض فوري للتاريخ على عالمة الساعة ٣ 	 

مع ضبط سريع وآمن

المذبذب
النابض الَشعري البارامغناطيسي باراكروم 	 

األزرق
ماّصات الصدمات بارافلكس	 

ميزان الساعة
كرونرجي بطاقة ذات فعالية مثلى	 

احتياطي الطاقة
٧٠ ساعة تقريًبا	 

المينا

مطلي بالك أسود	 
 عالمات الساعة من الذهب األبيض عيار 	 

١٨ قيراًطا، نظام عرض كرومااليت
عقارب من الذهب األبيض عيار ١٨ قيراًطا، 	 

نظام عرض كرومااليت

السوار

أويستر بحلقات متينة	 
فوالذ أويستر ستيل	 
إبزيم األمان أويسترلوك القابل للّطي	 
 نظام التوسعة غاليد لوك من رولكس 	 

)بزيادة ٢٠ مم تقريًبا، طول الزيادة الواحدة منها 
مليمتران تقريًبا(

التوثيق 
ق األداء   كرونومتر متفوِّ

 )المعهد السويسري الرسمي الختبار الكرونومتر 
)COSC( + توثيق رولكس بعد التركيب(

كفالٌة دولية لمدة خمس سنوات
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رقم العلبة المرجعي
١٢٦٦١٣ LB

رقم السوار المرجعي 
٩٧JA٠٣

أويستر بربتشوال 

العلبةصبمارينر ديت

القطر
٤١ مم	 

المادة
فوالذ أويستر ستيل وذهب أصفر عيار ١٨ قيراًطا 	 

)روليسور أصفر(

العلبة الوسطية
لمسة ساتانية نهائية مع أطراف مصقولة	 

اإلطار
دّوار باتجاه واحد	 
ترصيعة سيراكروم أحادية الكتلة “مونوبلوك” 	 

جة بستين دقيقة من السيراميك األزرق،  ُمَدرَّ
تدرجات وأرقام مكسية وغائرة

مقاومة الماء
حتى عمق ٣٠٠ متر )١٠٠٠ قدم(	 

الحركة

العيار ٣٢٣٥، من صنع رولكس	 
 حركة ميكانيكية، مع تعبئة ذاتية باتجاهين، 	 

من خالل الدّوار الدائم بربتشوال

الدقة
-٢/+٢ ثانية في اليوم، بعد التركيب	 

الوظائف
عقارب مركزية للساعات والدقائق والثواني	 
 عرض فوري للتاريخ على عالمة الساعة ٣ 	 

مع ضبط سريع وآمن

المذبذب
النابض الَشعري البارامغناطيسي باراكروم 	 

األزرق
ماّصات الصدمات بارافلكس	 

ميزان الساعة
كرونرجي بطاقة ذات فعالية مثلى	 

احتياطي الطاقة
٧٠ ساعة تقريًبا	 

المينا

أزرق ملكي، المع، بلمسة نهائية ُمِشّعة	 
 عالمات الساعة من الذهب األبيض عيار 	 

١٨ قيراًطا، نظام عرض كرومااليت
عقارب من الذهب األصفر عيار ١٨ قيراًطا، 	 

نظام عرض كرومااليت

السوار

أويستر بحلقات متينة	 
فوالذ أويستر ستيل وذهب أصفر عيار ١٨ قيراًطا 	 

)روليسور أصفر(
إبزيم األمان أويسترلوك القابل للّطي	 
 نظام التوسعة غاليد لوك من رولكس 	 

)بزيادة ٢٠ مم تقريًبا، طول الزيادة الواحدة منها 
مليمتران تقريًبا(

التوثيق 
ق األداء   كرونومتر متفوِّ

 )المعهد السويسري الرسمي الختبار الكرونومتر 
)COSC( + توثيق رولكس بعد التركيب(

كفالٌة دولية لمدة خمس سنوات
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رقم العلبة المرجعي
١٢٦٦١٩ LB

رقم السوار المرجعي 
٩٧JA٠٩

أويستر بربتشوال 

العلبةصبمارينر ديت

القطر
٤١ مم	 

المادة
ذهب أبيض عيار ١٨ قيراًطا	 

العلبة الوسطية
لمسة ساتانية نهائية مع أطراف مصقولة	 

اإلطار
دّوار باتجاه واحد	 
ترصيعة سيراكروم أحادية الكتلة “مونوبلوك” 	 

جة بستين دقيقة من السيراميك األزرق،  ُمَدرَّ
تدرجات وأرقام مكسية وغائرة

مقاومة الماء
حتى عمق ٣٠٠ متر )١٠٠٠ قدم(	 

الحركة

العيار ٣٢٣٥، من صنع رولكس	 
 حركة ميكانيكية، مع تعبئة ذاتية باتجاهين، 	 

من خالل الدّوار الدائم بربتشوال

الدقة
-٢/+٢ ثانية في اليوم، بعد التركيب	 

الوظائف
عقارب مركزية للساعات والدقائق والثواني	 
 عرض فوري للتاريخ على عالمة الساعة ٣ 	 

مع ضبط سريع وآمن

المذبذب
النابض الَشعري البارامغناطيسي باراكروم 	 

األزرق
ماّصات الصدمات بارافلكس	 

ميزان الساعة
كرونرجي بطاقة ذات فعالية مثلى	 

احتياطي الطاقة
٧٠ ساعة تقريًبا	 

المينا

مطلي بالك أسود	 
 عالمات الساعة من الذهب األبيض عيار 	 

١٨ قيراًطا، نظام عرض كرومااليت
عقارب من الذهب األبيض عيار ١٨ قيراًطا، 	 

نظام عرض كرومااليت

السوار

أويستر بحلقات متينة	 
ذهب أبيض عيار ١٨ قيراًطا	 
إبزيم األمان أويسترلوك القابل للّطي	 
 نظام التوسعة غاليد لوك من رولكس 	 

)بزيادة ٢٠ مم تقريًبا، طول الزيادة الواحدة منها 
مليمتران تقريًبا(

التوثيق 
ق األداء   كرونومتر متفوِّ

 )المعهد السويسري الرسمي الختبار الكرونومتر 
)COSC( + توثيق رولكس بعد التركيب(

كفالٌة دولية لمدة خمس سنوات



أويستر بربتشوال ديت جست

 جماليات 
أيقونية
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تنضم أربعة إصدارات جديدة من ساعة أويستر بربتشوال ديت جست ٣١، 
المصنوعة من الروليسور األبيض )تركيبة تجمع بين فوالذ أويستر ستيل 

والذهب األبيض عيار ١٨ قيراًطا( إلى تشكيلة ديت جست.
تتمّيز الساعة األولى بإطار مرّصع بـ ٤٦ ماسة مقطوعة بشكل   
برليانت، وبمينا يزدان بلمسة نهائية مشّعة باللون الباذنجاني والرقم الروماني 
VI المرّصع باأللماس. وتتمّيز اإلصدارات الثالثة األخرى على التوالي 
بمينا يزدان بلمسة نهائية مشّعة بلون أخضر نعناعي، وبمينا بلمسة نهائية 
مشّعة مطلي بالك أبيض أو بمينا Dark Grey، وبإطار مخدد مصنوع 
من الذهب األبيض عيار ١٨ قيراًطا. ُصنعت عقارب الساعات األربع 
 وعالمات ساعاتها وأرقامها الرومانية من الذهب األبيض عيار ١٨ قيراًطا. 

ُيبرز انعكاس الضوء على جوانب العلبة وُقضبانها تصميم علبة أويستر 
األنيقة التي يبلغ قطرها ٣١ مم.

ُزّودت هذه الساعات الجديدة بالعيار ٢٢٣٦، وهو حركة تتصّدر   
تكنولوجيا صناعة الساعات.

حازت ساعة أويستر بربتشوال ديت جست ٣١، على غرار ساعات   
رولكس كافة، توثيق الكرونومتر المتفوِّق األداء؛ ما يضمن توفيرها أداء 
منقطع النظير عند ارتدائها على المعصم. ُيشير الختم األخضر، المطبوع 
على كل ساعات رولكس، إلى تمّتعها بصفة كرونومتر متفّوق األداء؛ كما 

ُترافق هذا الختم األخضر كفالٌة دولية لمدة خمس سنوات.

أويستر بربتشوال 

ديت جست
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أويستر بربتشوال ديت جست

تنضم أربعة إصدارات جديدة من ساعة 
أويستر بربتشوال ديت جست ٣١، المصنوعة من 

الروليسور األبيض )تركيبة تجمع بين فوالذ 
أويستر ستيل والذهب األبيض عيار ١٨ قيراًطا( 

إلى تشكيلة ديت جست.
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أويستر بربتشوال 

العلبةديت جست ٣١

القطر
٣١ مم	 

المادة
فوالذ أويستر ستيل وذهب أبيض عيار ١٨ قيراًطا 	 

)روليسور أبيض(

العلبة الوسطية
مصقولة وُملمعة	 

اإلطار
ع بـ ٤٦ حبة ألماس، مقطوعة بشكل برليانت	  مرصَّ

مقاومة الماء
حتى عمق ١٠٠ متر )٣٣٠ قدًما(	 

الحركة

العيار ٢٢٣٦، من صنع رولكس	 
 حركة ميكانيكية، مع تعبئة ذاتية باتجاهين، 	 

من خالل الدّوار الدائم بربتشوال

الدقة
-٢/+٢ ثانية في اليوم، بعد التركيب	 

الوظائف
عقارب مركزية للساعات والدقائق والثواني	 
 عرض فوري للتاريخ على عالمة الساعة ٣ 	 

مع ضبط سريع وآمن

المذبذب
 نابض شعري سيلوكسي بالسيليكون 	 

ذو هندسة ُسّجلت براءة اختراعها
ماّصات الصدمات بارافلكس	 

احتياطي الطاقة
٥٥ ساعة تقريًبا	 

المينا

باذنجاني، المع، بلمسة نهائية ُمِشّعة	 
 أرقام رومانية من الذهب األبيض عيار 	 

 ١٨ قيراًطا، والرقم الروماني VI مرّصع 
بـ ١١ حبة ألماس

عقارب من الذهب األبيض عيار ١٨ قيراًطا	 

السوار

أويستر بحلقات متينة	 
فوالذ أويستر ستيل	 
إبزيم أويستر كالسب القابل للطي	 
وصلة توسعة إيزي لينك المريحة )٥ مم تقريًبا(	 

رقم العلبة المرجعي
٢٧٨٣٨٤ RBR

رقم السوار المرجعي 
٧٢٣٦٠

التوثيق 
ق األداء   كرونومتر متفوِّ

 )المعهد السويسري الرسمي الختبار الكرونومتر 
)COSC( + توثيق رولكس بعد التركيب(

كفالٌة دولية لمدة خمس سنوات
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أويستر بربتشوال 

العلبةديت جست ٣١

القطر
٣١ مم	 

المادة
فوالذ أويستر ستيل وذهب أبيض عيار ١٨ قيراًطا 	 

)روليسور أبيض(

العلبة الوسطية
مصقولة وُملمعة	 

اإلطار
مخّدد	 

مقاومة الماء
حتى عمق ١٠٠ متر )٣٣٠ قدًما(	 

الحركة

العيار ٢٢٣٦، من صنع رولكس	 
 حركة ميكانيكية، مع تعبئة ذاتية باتجاهين، 	 

من خالل الدّوار الدائم بربتشوال

الدقة
-٢/+٢ ثانية في اليوم، بعد التركيب	 

الوظائف
عقارب مركزية للساعات والدقائق والثواني	 
 عرض فوري للتاريخ على عالمة الساعة ٣ 	 

مع ضبط سريع وآمن

المذبذب
 نابض شعري سيلوكسي بالسيليكون 	 

ذو هندسة ُسّجلت براءة اختراعها
ماّصات الصدمات بارافلكس	 

احتياطي الطاقة
٥٥ ساعة تقريًبا	 

المينا

أخضر نعناعي، المع، بلمسة نهائية ُمِشّعة	 
 عالمات الساعة من الذهب األبيض عيار 	 

١٨ قيراًطا، نظام عرض كرومااليت
عقارب من الذهب األبيض عيار ١٨ قيراًطا. 	 

عرض كرومااليت، باستثناء عقرب الثواني

السوار

جوبيلي بحلقات متينة	 
فوالذ أويستر ستيل	 
إبزيم كراون كالسب المخفي والقابل للطي	 

رقم العلبة المرجعي
 ٢٧٨٢٧٤

رقم السوار المرجعي 
٦٣٣٦٠

التوثيق 
ق األداء   كرونومتر متفوِّ

 )المعهد السويسري الرسمي الختبار الكرونومتر 
)COSC( + توثيق رولكس بعد التركيب(

كفالٌة دولية لمدة خمس سنوات
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أويستر بربتشوال 

العلبةديت جست ٣١

القطر
٣١ مم	 

المادة
فوالذ أويستر ستيل وذهب أبيض عيار ١٨ قيراًطا 	 

)روليسور أبيض(

العلبة الوسطية
مصقولة وُملمعة	 

اإلطار
مخّدد	 

مقاومة الماء
حتى عمق ١٠٠ متر )٣٣٠ قدًما(	 

الحركة

العيار ٢٢٣٦، من صنع رولكس	 
 حركة ميكانيكية، مع تعبئة ذاتية باتجاهين، 	 

من خالل الدّوار الدائم بربتشوال

الدقة
-٢/+٢ ثانية في اليوم، بعد التركيب	 

الوظائف
عقارب مركزية للساعات والدقائق والثواني	 
 عرض فوري للتاريخ على عالمة الساعة ٣ 	 

مع ضبط سريع وآمن

المذبذب
 نابض شعري سيلوكسي بالسيليكون 	 

ذو هندسة ُسّجلت براءة اختراعها
ماّصات الصدمات بارافلكس	 

احتياطي الطاقة
٥٥ ساعة تقريًبا	 

المينا

مطلي بالك أبيض	 
 أرقام رومانية من الذهب األبيض عيار 	 

١٨ قيراًطا
عقارب من الذهب األبيض عيار ١٨ قيراًطا	 

السوار

أويستر بحلقات متينة	 
فوالذ أويستر ستيل	 
إبزيم أويستر كالسب القابل للطي	 
وصلة توسعة إيزي لينك المريحة )٥ مم تقريًبا(	 

رقم العلبة المرجعي
 ٢٧٨٢٧٤

رقم السوار المرجعي 
٧٢٣٦٠

التوثيق 
ق األداء   كرونومتر متفوِّ

 )المعهد السويسري الرسمي الختبار الكرونومتر 
)COSC( + توثيق رولكس بعد التركيب(

كفالٌة دولية لمدة خمس سنوات
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أويستر بربتشوال 

العلبةديت جست ٣١

القطر
٣١ مم	 

المادة
فوالذ أويستر ستيل وذهب أبيض عيار ١٨ قيراًطا 	 

)روليسور أبيض(

العلبة الوسطية
مصقولة وُملمعة	 

اإلطار
مخّدد	 

مقاومة الماء
حتى عمق ١٠٠ متر )٣٣٠ قدًما(	 

الحركة

العيار ٢٢٣٦، من صنع رولكس	 
 حركة ميكانيكية، مع تعبئة ذاتية باتجاهين، 	 

من خالل الدّوار الدائم بربتشوال

الدقة
-٢/+٢ ثانية في اليوم، بعد التركيب	 

الوظائف
عقارب مركزية للساعات والدقائق والثواني	 
 عرض فوري للتاريخ على عالمة الساعة ٣	 

 مع ضبط سريع وآمن

المذبذب
 نابض شعري سيلوكسي بالسيليكون 	 

ذو هندسة ُسّجلت براءة اختراعها
ماّصات الصدمات بارافلكس	 

احتياطي الطاقة
٥٥ ساعة تقريًبا	 

المينا

Dark Grey، بلمسة نهائية مشّعة	 
 عالمات الساعة من الذهب األبيض عيار 	 

١٨ قيراًطا، نظام عرض كرومااليت
عقارب من الذهب األبيض عيار ١٨ قيراًطا. 	 

عرض كرومااليت، باستثناء عقرب الثواني

السوار

جوبيلي بحلقات متينة	 
فوالذ أويستر ستيل	 
إبزيم كراون كالسب المخفي والقابل للطي	 

رقم العلبة المرجعي
 ٢٧٨٢٧٤

رقم السوار المرجعي 
٦٣٣٦٠

التوثيق 
ق األداء   كرونومتر متفوِّ

 )المعهد السويسري الرسمي الختبار الكرونومتر 
)COSC( + توثيق رولكس بعد التركيب(

كفالٌة دولية لمدة خمس سنوات

 



أويستر بربتشوال

تصميم جريء ومتقن
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ِانضم إلى تشكيلة أويستر بربتشوال موديل أويستر بربتشوال ٤١ الجديد، 
باإلضافة إلى إصدارات جديدة من أويستر بربتشوال ٣٦ التي تتميز بمواٍن 
ذات ألوان زاهية. ُيبرز انعكاس الضوء على جوانب العلبة وُقضبانها تصميم 
علبة أويستر األنيقة المصنوعة من فوالذ أويستر ستيل. وتتمّيز كلتا العلبتين 

اللتين يبلغ قطرهما ٤١ مم أو ٣٦ مم على التوالي بإطار مقّبب.
يتمّيز اإلصدار األول من أويستر بربتشوال ٤١ بعناصر جديدة، كالمينا   
الفّضي الذي يزدان بلمسة نهائية مشّعة وعقارب وعالمات ساعات من 
الذهب األصفر عيار ١٨ قيراًطا. أّما اإلصدار اآلخر، فإّنه يستأثر بمينا أسود 
مشرق يزدان بلمسة نهائية مشّعة وعقارب وعالمات ساعات من الذهب 

األبيض عيار ١٨ قيراًطا.
ُعرضت ساعة أويستر بربتشوال ٣٦ بإطاللة جديدة ونابضة بالحياة؛   
حيث ُقّدمت بمواٍن مطلية بخمسة ألوان جديدة، وهي لون زهري كاندي 

واألزرق الفيروزي واألصفر واألحمر المرجاني واألخضر.

 يتمتع موديل أويستر بربتشوال من الجيل الجديد بعرض كرومااليت؛ 
إذ ُطليت العقارب وعالمات الساعات أو ُملئت بمادة مضيئة لتبعث بريًقا 

أزرق طويل األمد في الظالم.
ُجّهزت أويستر بربتشوال ٤١ وإصدارات أويستر بربتشوال ٣٦ الجديدة   
بالعيار ٣٢٣٠، وهي حركة تتصّدر تكنولوجيا صناعة الساعات، أطلقتها 

رولكس هذا العام.
حازت أويستر بربتشوال ٤١ وأويستر بربتشوال ٣٦، على غرار   
ساعات رولكس كافة، توثيق الكرونومتر المتفوق األداء؛ ما يضمن توفيرهما 
أداء منقطع النظير عند ارتدائهما على المعصم. ُيشير الختم األخضر، 
المطبوع على كل ساعات رولكس، إلى تمّتعها بصفة كرونومتر متفّوق 

األداء، كما ُترافق هذا الختم األخضر كفالٌة دولية لمدة خمس سنوات.

أويستر بربتشوال 
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أويستر بربتشوال

يتمتع موديل أويستر بربتشوال 
من الجيل الجديد بعرض كرومااليت.
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رقم العلبة المرجعي
 ١٢٤٣٠٠

رقم السوار المرجعي 
٧٢JB١٠

العلبةأويستر بربتشوال ٤١

القطر
٤١ مم	 

المادة
فوالذ أويستر ستيل	 

العلبة الوسطية
لمسة ساتانية نهائية مع أطراف مصقولة	 

اإلطار
ُمقبَّب	 

مقاومة الماء
حتى عمق ١٠٠ متر )٣٣٠ قدًما(	 

الحركة

العيار ٣٢٣٠، من صنع رولكس	 
 حركة ميكانيكية، مع تعبئة ذاتية باتجاهين، 	 

من خالل الدّوار الدائم بربتشوال

الدقة
-٢/+٢ ثانية في اليوم، بعد التركيب	 

الوظائف
عقارب مركزية للساعات والدقائق والثواني	 

المذبذب
النابض الَشعري البارامغناطيسي باراكروم 	 

األزرق
ماّصات الصدمات بارافلكس	 

ميزان الساعة
كرونرجي بطاقة ذات فعالية مثلى	 

احتياطي الطاقة
٧٠ ساعة تقريًبا	 

المينا

فضي، المع، بلمسة نهائية ُمِشّعة	 
 عالمات الساعة من الذهب األصفر عيار 	 

١٨ قيراًطا، نظام عرض كرومااليت
عقارب من الذهب األصفر عيار ١٨ قيراًطا. 	 

عرض كرومااليت، باستثناء عقرب الثواني

السوار

أويستر بحلقات متينة	 
فوالذ أويستر ستيل	 
إبزيم أويستر كالسب القابل للطي	 
وصلة توسعة إيزي لينك المريحة )٥ مم تقريًبا(	 

التوثيق 
ق األداء   كرونومتر متفوِّ

 )المعهد السويسري الرسمي الختبار الكرونومتر 
)COSC( + توثيق رولكس بعد التركيب(

كفالٌة دولية لمدة خمس سنوات
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العلبةأويستر بربتشوال ٤١

القطر
٤١ مم	 

المادة
فوالذ أويستر ستيل	 

العلبة الوسطية
لمسة ساتانية نهائية مع أطراف مصقولة	 

اإلطار
ُمقبَّب	 

مقاومة الماء
حتى عمق ١٠٠ متر )٣٣٠ قدًما(	 

الحركة

العيار ٣٢٣٠، من صنع رولكس	 
 حركة ميكانيكية، مع تعبئة ذاتية باتجاهين، 	 

من خالل الدّوار الدائم بربتشوال

الدقة
-٢/+٢ ثانية في اليوم، بعد التركيب	 

الوظائف
عقارب مركزية للساعات والدقائق والثواني	 

المذبذب
النابض الَشعري البارامغناطيسي باراكروم 	 

األزرق
ماّصات الصدمات بارافلكس	 

ميزان الساعة
كرونرجي بطاقة ذات فعالية مثلى	 

احتياطي الطاقة
٧٠ ساعة تقريًبا	 

المينا

أسود مشرق، المع، بلمسة نهائية ُمِشّعة	 
 عالمات الساعة من الذهب األبيض عيار 	 

١٨ قيراًطا، نظام عرض كرومااليت
عقارب من الذهب األبيض عيار ١٨ قيراًطا. 	 

عرض كرومااليت، باستثناء عقرب الثواني

السوار

أويستر بحلقات متينة	 
فوالذ أويستر ستيل	 
إبزيم أويستر كالسب القابل للطي	 
وصلة توسعة إيزي لينك المريحة )٥ مم تقريًبا(	 

رقم العلبة المرجعي
 ١٢٤٣٠٠

رقم السوار المرجعي 
٧٢JB١٠

التوثيق 
ق األداء   كرونومتر متفوِّ

 )المعهد السويسري الرسمي الختبار الكرونومتر 
)COSC( + توثيق رولكس بعد التركيب(

كفالٌة دولية لمدة خمس سنوات
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العلبة

القطر
٣٦ مم	 

المادة
فوالذ أويستر ستيل	 

العلبة الوسطية
لمسة ساتانية نهائية مع أطراف مصقولة	 

اإلطار
ُمقبَّب	 

مقاومة الماء
حتى عمق ١٠٠ متر )٣٣٠ قدًما(	 

الحركة

العيار ٣٢٣٠، من صنع رولكس	 
 حركة ميكانيكية، مع تعبئة ذاتية باتجاهين، 	 

من خالل الدّوار الدائم بربتشوال

الدقة
-٢/+٢ ثانية في اليوم، بعد التركيب	 

الوظائف
عقارب مركزية للساعات والدقائق والثواني	 

المذبذب
النابض الَشعري البارامغناطيسي باراكروم 	 

األزرق
ماّصات الصدمات بارافلكس	 

ميزان الساعة
كرونرجي بطاقة ذات فعالية مثلى	 

احتياطي الطاقة
٧٠ ساعة تقريًبا	 

المينا

مطلي بالك زهري كاندي	 
 عالمات الساعة من الذهب األبيض عيار 	 

١٨ قيراًطا، نظام عرض كرومااليت
عقارب من الذهب األبيض عيار ١٨ قيراًطا. 	 

عرض كرومااليت، باستثناء عقرب الثواني

السوار

أويستر بحلقات متينة	 
فوالذ أويستر ستيل	 
إبزيم أويستر كالسب القابل للطي	 
وصلة توسعة إيزي لينك المريحة )٥ مم تقريًبا(	 

أويستر بربتشوال ٣٦

رقم العلبة المرجعي
 ١٢٦٠٠٠

رقم السوار المرجعي 
٧٢HB٠٠

التوثيق 
ق األداء   كرونومتر متفوِّ

 )المعهد السويسري الرسمي الختبار الكرونومتر 
)COSC( + توثيق رولكس بعد التركيب(

كفالٌة دولية لمدة خمس سنوات
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العلبةأويستر بربتشوال ٣٦

القطر
٣٦ مم	 

المادة
فوالذ أويستر ستيل	 

العلبة الوسطية
لمسة ساتانية نهائية مع أطراف مصقولة	 

اإلطار
ُمقبَّب	 

مقاومة الماء
حتى عمق ١٠٠ متر )٣٣٠ قدًما(	 

الحركة

العيار ٣٢٣٠، من صنع رولكس	 
 حركة ميكانيكية، مع تعبئة ذاتية باتجاهين، 	 

من خالل الدّوار الدائم بربتشوال

الدقة
-٢/+٢ ثانية في اليوم، بعد التركيب	 

الوظائف
عقارب مركزية للساعات والدقائق والثواني	 

المذبذب
النابض الَشعري البارامغناطيسي باراكروم 	 

األزرق
ماّصات الصدمات بارافلكس	 

ميزان الساعة
كرونرجي بطاقة ذات فعالية مثلى	 

احتياطي الطاقة
٧٠ ساعة تقريًبا	 

المينا

مطلي بالك أزرق فيروزي	 
 عالمات الساعة من الذهب األبيض عيار 	 

١٨ قيراًطا، نظام عرض كرومااليت
عقارب من الذهب األبيض عيار ١٨ قيراًطا. 	 

عرض كرومااليت، باستثناء عقرب الثواني

السوار

أويستر بحلقات متينة	 
فوالذ أويستر ستيل	 
إبزيم أويستر كالسب القابل للطي	 
وصلة توسعة إيزي لينك المريحة )٥ مم تقريًبا(	 

رقم العلبة المرجعي
 ١٢٦٠٠٠

رقم السوار المرجعي 
٧٢HB٠٠

التوثيق 
ق األداء   كرونومتر متفوِّ

 )المعهد السويسري الرسمي الختبار الكرونومتر 
)COSC( + توثيق رولكس بعد التركيب(

كفالٌة دولية لمدة خمس سنوات
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العلبةأويستر بربتشوال ٣٦

القطر
٣٦ مم	 

المادة
فوالذ أويستر ستيل	 

العلبة الوسطية
لمسة ساتانية نهائية مع أطراف مصقولة	 

اإلطار
ُمقبَّب	 

مقاومة الماء
حتى عمق ١٠٠ متر )٣٣٠ قدًما(	 

الحركة

العيار ٣٢٣٠، من صنع رولكس	 
 حركة ميكانيكية، مع تعبئة ذاتية باتجاهين، 	 

من خالل الدّوار الدائم بربتشوال

الدقة
-٢/+٢ ثانية في اليوم، بعد التركيب	 

الوظائف
عقارب مركزية للساعات والدقائق والثواني	 

المذبذب
النابض الَشعري البارامغناطيسي باراكروم 	 

األزرق
ماّصات الصدمات بارافلكس	 

ميزان الساعة
كرونرجي بطاقة ذات فعالية مثلى	 

احتياطي الطاقة
٧٠ ساعة تقريًبا	 

المينا

مطلي بالك أصفر	 
 عالمات الساعة من الذهب األبيض عيار 	 

١٨ قيراًطا، نظام عرض كرومااليت
عقارب من الذهب األبيض عيار ١٨ قيراًطا. 	 

عرض كرومااليت، باستثناء عقرب الثواني

السوار

أويستر بحلقات متينة	 
فوالذ أويستر ستيل	 
إبزيم أويستر كالسب القابل للطي	 
وصلة توسعة إيزي لينك المريحة )٥ مم تقريًبا(	 

رقم العلبة المرجعي
 ١٢٦٠٠٠

رقم السوار المرجعي 
٧٢HB٠٠

التوثيق 
ق األداء   كرونومتر متفوِّ

 )المعهد السويسري الرسمي الختبار الكرونومتر 
)COSC( + توثيق رولكس بعد التركيب(

كفالٌة دولية لمدة خمس سنوات
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العلبةأويستر بربتشوال ٣٦

القطر
٣٦ مم	 

المادة
فوالذ أويستر ستيل	 

العلبة الوسطية
لمسة ساتانية نهائية مع أطراف مصقولة	 

اإلطار
ُمقبَّب	 

مقاومة الماء
حتى عمق ١٠٠ متر )٣٣٠ قدًما(	 

الحركة

العيار ٣٢٣٠، من صنع رولكس	 
 حركة ميكانيكية، مع تعبئة ذاتية باتجاهين، 	 

من خالل الدّوار الدائم بربتشوال

الدقة
-٢/+٢ ثانية في اليوم، بعد التركيب	 

الوظائف
عقارب مركزية للساعات والدقائق والثواني	 

المذبذب
النابض الَشعري البارامغناطيسي باراكروم 	 

األزرق
ماّصات الصدمات بارافلكس	 

ميزان الساعة
كرونرجي بطاقة ذات فعالية مثلى	 

احتياطي الطاقة
٧٠ ساعة تقريًبا	 

المينا

مطلي بالك أحمر مرجاني	 
 عالمات الساعة من الذهب األبيض عيار 	 

١٨ قيراًطا، نظام عرض كرومااليت
عقارب من الذهب األبيض عيار ١٨ قيراًطا. 	 

عرض كرومااليت، باستثناء عقرب الثواني

السوار

أويستر بحلقات متينة	 
فوالذ أويستر ستيل	 
إبزيم أويستر كالسب القابل للطي	 
وصلة توسعة إيزي لينك المريحة )٥ مم تقريًبا(	 

رقم العلبة المرجعي
 ١٢٦٠٠٠

رقم السوار المرجعي 
٧٢HB٠٠

التوثيق 
ق األداء   كرونومتر متفوِّ

 )المعهد السويسري الرسمي الختبار الكرونومتر 
)COSC( + توثيق رولكس بعد التركيب(

كفالٌة دولية لمدة خمس سنوات
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العلبةأويستر بربتشوال ٣٦

القطر
٣٦ مم	 

المادة
فوالذ أويستر ستيل	 

العلبة الوسطية
لمسة ساتانية نهائية مع أطراف مصقولة	 

اإلطار
ُمقبَّب	 

مقاومة الماء
حتى عمق ١٠٠ متر )٣٣٠ قدًما(	 

الحركة

العيار ٣٢٣٠، من صنع رولكس	 
 حركة ميكانيكية، مع تعبئة ذاتية باتجاهين، 	 

من خالل الدّوار الدائم بربتشوال

الدقة
-٢/+٢ ثانية في اليوم، بعد التركيب	 

الوظائف
عقارب مركزية للساعات والدقائق والثواني	 

المذبذب
النابض الَشعري البارامغناطيسي باراكروم 	 

األزرق
ماّصات الصدمات بارافلكس	 

ميزان الساعة
كرونرجي بطاقة ذات فعالية مثلى	 

احتياطي الطاقة
٧٠ ساعة تقريًبا	 

المينا

مطلي بالك أخضر	 
 عالمات الساعة من الذهب األبيض عيار 	 

١٨ قيراًطا، نظام عرض كرومااليت
عقارب من الذهب األبيض عيار ١٨ قيراًطا. 	 

عرض كرومااليت، باستثناء عقرب الثواني

السوار

أويستر بحلقات متينة	 
فوالذ أويستر ستيل	 
إبزيم أويستر كالسب القابل للطي	 
وصلة توسعة إيزي لينك المريحة )٥ مم تقريًبا(	 

رقم العلبة المرجعي
 ١٢٦٠٠٠

رقم السوار المرجعي 
٧٢HB٠٠

التوثيق 
ق األداء   كرونومتر متفوِّ

 )المعهد السويسري الرسمي الختبار الكرونومتر 
)COSC( + توثيق رولكس بعد التركيب(

كفالٌة دولية لمدة خمس سنوات



أويستر بربتشوال سكاي دويَلر

دعوة للسفر
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ُقّدمت ساعة أويستر بربتشوال سكاي دويَلر بسوار أويسترفلكس. هذا 
اإلصدار الجديد المصنوع من الذهب األصفر عيار ١٨ قيراًطا، هو أول 
ساعة من فئة الساعات الكالسيكية ُتجهز بهذا السوار المبتكر والمصنوع من 
مطاط إالستومر عالي األداء. باإلضافة إلى ذلك، تتمّيز بمينا أسود مشرق 
يزدان بلمسة نهائية مشّعة وعقارب ومؤشرات مصنوعة من الذهب األصفر 
عيار ١٨ قيراًطا. ُيبرز انعكاس الضوء على جوانب العلبة وُقضبانها تصميم 

علبة أويستر الراقية التي يبلغ قطرها ٤٢ مم.
يتألف هذا اإلصدار الجديد بطبيعة الحال من إطار دّوار مخدد تنفرد   
به سكاي دويَلر، وُيستخدم لضبط الوقت باإلضافة إلى نظام رينغ كوماند. 

تتمتع الساعة أيًضا بعرض كرومااليت؛ إذ تبعث العقارب وعالمات الساعات 
المطلية أو المملوءة بمادة مضيئة بريًقا أزرق يدوم طوياًل في الظالم.

ُجّهز هذا اإلصدار الجديد من سكاي دويلَر بالعيار ٩٠٠١ الذي يتصّدر   
تكنولوجيا صناعة الساعات.

حازت ساعة أويستر بربتشوال سكاي دويَلر، على غرار ساعات   
رولكس كافة، توثيق الكرونومتر المتفوِّق األداء؛ ما يضمن توفيرها أداء 
منقطع النظير عند ارتدائها على المعصم. ُيشير الختم األخضر، المطبوع 
على كل ساعات رولكس، إلى تمّتعها بصفة الكرونومتر المتفّوق األداء، 

كما ُترافق هذا الختم األخضر كفالٌة دولية لمدة خمس سنوات.

أويستر بربتشوال 

سكاي دويَلر
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أويستر بربتشوال سكاي دويَلر

سكاي دويَلر هي أول ساعة 
من فئة الساعات الكالسيكية 

ُتجهز بسوار أويسترفلكس.
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رقم العلبة المرجعي
 ٣٢٦٢٣٨

سوار أويسترفلكس

أويستر بربتشوال 

العلبةسكاي دويَلر

القطر
٤٢ مم	 

المادة
ذهب أصفر عيار ١٨ قيراًطا	 

العلبة الوسطية
مصقولة وُملمعة	 

اإلطار
دّوار باتجاهين وُمخّدد، مزّود بنظام رينغ كوماند 	 

لضبط الوظائف

مقاومة الماء
حتى عمق ١٠٠ متر )٣٣٠ قدًما(	 

الحركة

العيار ٩٠٠١، من صنع رولكس	 
 حركة ميكانيكية، مع تعبئة ذاتية باتجاهين، 	 

من خالل الدّوار الدائم بربتشوال

الدقة
-٢/+٢ ثانية في اليوم، بعد التركيب	 

الوظائف
عقارب مركزية للساعات والدقائق والثواني	 
توقيت محلي بواسطة العقارب التقليدية، ضبط 	 

مستقل وسريع لعقرب الساعات
 توقيت مرجعي بواسطة عقرب يشير إلى 	 

٢٤ ساعة في قرص خارج المركز
 تقويم سنوي فوري بواسطة نظام ساروس:	 

 ضبط سريع وثنائي االتجاه وآمن للتاريخ 
 عند موضع الساعة ٣، عرض الشهر 
من خالل ١٢ فتحة حول محيط المينا

المذبذب
النابض الَشعري البارامغناطيسي باراكروم 	 

األزرق
ماّصات الصدمات بارافلكس	 

احتياطي الطاقة
٧٢ ساعة تقريًبا	 

المينا

أسود مشرق، المع، بلمسة نهائية ُمِشّعة	 
 عالمات الساعة من الذهب األبيض عيار 	 

١٨ قيراًطا، نظام عرض كرومااليت
عقارب من الذهب األصفر عيار ١٨ قيراًطا. 	 

عرض كرومااليت، باستثناء عقرب الثواني

السوار

أويسترفلكس	 
شفرات معدنية مرنة ومكسوة بمطاط إالستومر 	 

عالي األداء
إبزيم أويستر كالسب القابل للطي من الذهب 	 

األصفر عيار ١٨ قيراًطا
نظام توسعة غاليد لوك من رولكس )زيادة ١٥ مم 	 

تقريًبا، طول الزيادة الواحدة منها ٢،٥ مم تقريًبا(

التوثيق 
ق األداء   كرونومتر متفوِّ

 )المعهد السويسري الرسمي الختبار الكرونومتر 
)COSC( + توثيق رولكس بعد التركيب(

كفالٌة دولية لمدة خمس سنوات
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