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يلآ ازيربمإ  ورابوس 

ريفوتل ورابوس  دعو  جرحم  هنأل  وجيب  ورابوس  كرحم  يف  اهدحو  ةمزتلم  لازت  ورابوس ال  ايملاع , ارايعم  اهنوك  مدع  نم  مغرلا  ىلع  .مكالملا  ةطقن  نم  ةعيرس  ةمكل  ةكرح  هبشت  يتلاو  اهل ، سباكملا  نم  ةيقفألا  ةكرحلا  يف  اهمسا  جرعي  كرحملا  تفرجنا  .توصلا  رصنع  ضرعتسملا  دمتعي  .ةقطنملا ال  وأ  دلبلا  بسح  جتنملا  تافصاوم  فلتخت  نأ  نكمي 
حئارش ماظن  يعابرلا  عفدلا  يعابرلا  عفدلا  عم  جاوزأ  يف  يتأيو  .دوقولا  كالهتسا  ةءافك  نيسحتل  ةعرس  يأ  يف  ىلثملا  ةقاطلا  عم  ةحيرمو  ةسلس  ةدايق  ةبرجت  ةزيملا  هذه  رفوت  .يسدنهلا  زيمتلاو  يجولونكتلا  راكتبالل  عزعزتي  يذلا ال  انمازتلا  لثمي  هنأ  امك  .باكرلا  عيمجل  لابلا  ةنينأمطو  ةعتملا   torple ديج لكشب  نزاوتم  يضارتفالا  ريكروتو  .ةطشنلا 
ءادألاو ةمالسلا  نيسحت  لالخ  نم  .اهتارايسل  هب  قوثوملا  ءادألاو  ةناتملا  ملسي  هنأ  دئاوفلا , نم  ديدعلا  عم  تاكرحملا  نم  ىرخأ  عاونأ  نع  زيمتتو  اماع  ةدمل 50  وجيب  ورابوس  كرحم  ىلإ  ورابوس  تطرخنا  دقو  .ضعبلا  اهضعب  دض  ايقفأ  سبكملا  كرحتي  ثيحب  هتيبثت  مت  يذلا  كرحملا  وهو  .ةيلعفلا  رجلا  تابلطتم  ىلع  ادامتعا  ةباجتسالا  طبضيو  ءارولا  ىلإ 
ازيربمإ ورابوس  راعسأ  رصم ، يف  ةيراجتلا  ورابوس  ةمالعل  يلحملا  ليكولا  زروتوم ، يلاغ  وبأ  ةكرش  نلعت  هينج  فلأ  ةردقملا بـ370  ىلوألا  ةئفلا  .ءاوس  دح  ىلع  باكرلاو  نيقئاسلا  عيمجل  لابلا  ةنينأمطو  حرملا  نم  ديزملا  اضيأ  رفوي  ةيلبقتسملا --- اهتصاوغ  .ورابوس  يف  طقف  دجتس  ةدايقلا  ءانثأ  ديرف  روعش  ريفوتل  لضفأ  ءادأ  زواجتي  هنإف  لماك ، لكشب 

ةعس 1600 تاناوطسألا  يعابر  كرحمب  ةزهجم  ناديس ، ةئفل  ةعباتلا  ازورابوس  ليدوم  زارط 4  ىلع  ةرخافلا »  » ةيناثلا ةئفلا  ردقتو  هينج ، فلأ  ةميقب 370  وأ » / فإ  » ةئفلا 1  2020 CC, ازيربما ديوزت  متو  ربوتكأ  لالخ  ةيروكلا 1 % تارايسلا  عينصت  تاكرش  سمخ  تاعيبم  تضفخناو  .رتم  نتوين  نم 150  ىصقأ  نارود  مزع  عم  ناصح  ةوق 114  ديلوت 
ةبيقح ثحبلا 380  ةبيقح  ملم  وهو 1595  ىلإ 1800 م ، ةعومجم  ةيجراخلا 4465  داعبألا  .مك  ىلإ 100  لصت  تافاسم  رفسلا  دنع  رتل ، يلاوح 5.9  دوقولا  كالهتسا  طسوتم  .ةدحاو  ةينمز  ةرتف  نوضغ  يف  ةعاس ، / مك ىلإ 100  رارقتسالا  نم  عرسي  نأ  نكمي  يذلا  يلكلا  رجلا  ماظن  ىلع  دمتعي  يذلاو  تاعرس ، تس  نم  يكيتاموتوأ  كرحمب   2020

يت ازيربما 2020  ورابوس  ورابوستيال   ekipe ak anpil espesifikasyon estanda ak mezi sekirite, ki gen ladan erbags, abs ak distribisyon elektwonik nan fren EBD. يت وت  يل   itilize pri machin. Esperanza M12 komanse soti nan 75 mil liv epi li gen 16-pous espo wou, ىدأ  deye lanten fog, elektrik bo glas folding, mote
komanse / sispan sistem bouton, soley elektrik, kamera deye, van estabilize, kondisyone le, elatriye. دودحم رقم  ماعلا  ليلجلا  ويلوي 1953 سأبماع 7  ورابوس  ازيربما  ورابوس   Episo، 1 (] نابايلا  ) ويكوط ] Subaru.kzwww.subaru.com/index.htmlwww.subaru.co.ukwwwwww. ورابوس -global.comEconomic systemFuji ةكرشلا

تارئاطلل اميجاكان  ةكرش  نوسسؤملا  ةليقثلا  تاعانصلا  يجوف  كلام  تايصخشلا  مهأو  تارايسلا ، تاجتنم  تارايسلا ، تاجتنمو  تارايسلا ، ةعانص  ةليقثلا ، ةعانصلل  مألا  Modification - مسالا نم  اهمسا  تذخأ  ةليقثلا ، تاعانصلل  يجوف  ةكرشل  ةكولمم  عنصلا  ةيناباي  تارايس  ةكرش  يه  ةينابايلا ، ةغللاب  يكيو  تانايب  ورابوس  ليدعت  ريدصتلا -  ليدعت 
قوف 1500 اهتارايس  عيمج  يف  تالفاحلا  تاكرحم  عم  ورابوس  زيمتت  ناشت  موجن  نم  ةعومجم  يه  ةيبرعلا  اهتمجرتو  ورابوس  ىمست  موجنلا  نم  ةعومجمل  ينابايلا   CC 4 ماظن اضيأو  x4 ملاعلا ءاحنأ  مظعم  يف  ةطسوتملاو  ةريغصلا  اهتارايس  عيمج  يف  ايساسأ  حبصأو  ماع 1972  يف  ةرم  لوأل  هضرع  مت  اهتارايس  عيمج  ماظن  يف  عومجملا )  ) رمتسملا

ازيربمإ ورابوس  لثم  وبروت  تانحاشب  ةزهجم  تاكرحم  ورابوس  مدقت  امك  ماع 1996 ،  ذنم   WRX رتسروف و ةديدجلا ، ةكرتلل  [ 2  ] ةيكيرمألا ةدحتملا  تايالولا  ىلإ  قيرطلا  يتيركيس  يب  يك  نيشام  نال  ميرب  نينيج  يت  ورابوس  .اهريغو  B9 ، نادتنجو نيطسلفو  رصمو  ةيجيلخلا  ةلودلا  يفو  طسوألا ، قرشلا  يف  تابكرملا  هذه  دجوتو  .تاقبطلا  اكيبيرت 
.هدلاو ةدعاسمب  اًماع  رمعلا 19  نم  غلبي  باش  عرازم  اهيلإ  دوعتو  اماكيجان  يهوكيش  ىعدت  ةريغص  تارئاط  تأشنأو  ويكوط  نم  برقلاب  ةكرشلا  تأدب  امدنع  ماع 1917 ، ىلإ  ورابوس  ةصق  دوعت  .طسوألا  قرشلا  لود  ضعب  يفو  ندرألاو  رصم  ىلإ  اهئازجأ  عيبو  ورابوس  ةنايصو  حالصإ  يف  نوصصختم  كانهو  نآلا  ىتح  تانينامثلا  نم  ةضف  دجوت  ثيح 
اهيدل ناكو  ماع 1954  يف  تارايسلا  عينصت  تاكرش  يه  ةكرشلل  ةلحر  لوأ  تناكو  .نآلا  ىتح  ورابوس  كلمت  يتلا  ةكرشلا  ةدودحملا  ةعانصلا  ةليقثلا  يجوف  ماع 1953  يف  مسا  ءاجو  .ةريغص  ةكرش  ىلإ 12  ةكرشلا  ميسقت  متو  ماع 1950  يف  ويجوك  اشودج  يجوف  ىلإ  مسالا  رييغت  متو  ىرخأ  ةلئاع  ىلإ  ةيكلملا  لقن  مت  ةيناثلا ، ةيملاعلا  برحلا  نم 

كرحم 1500  CC ىمسي  P1، مسالا سفن  لمحت  ةبرع  يف  مدختسي  ناكو  ةمدقتملا  ورابوس  تاكرحم  عم  ناجوز  نويل ،  ىمست  ةرايس  تناكو  تالجع  تاذ  ةرايس  يف  مدختسي  يعابر  كرحم  عم  يناباي  كرحم  لوأ  جاتنإ  يف  لثمتملا  يدحتلا  ورابوس  تأدب  ماع 1971  يفو  ةيرابتخالا ، اهترايس  يف  نآلا  ىتح  ورابوس  هتمدختسا  يذلا  مسالا  وهو   Leyon
امب ةددعتم  تاردق  تاذ  ةبكرم  يهو  .يعابرلا  عفدلا  ماظن  ازاجم  ىمسي  ةلجع  لكلا  عفدلا  لثامتم  يعابرلا  عفدلا  يف  ورابوس  .ورابوس  ازيربما  نم  ورابوس  تارايسل  قابس  رتسروف  مدق  ماع 1991 ، يف  .ثارت  نآلا ، فرعي  نم  لك  مساب  ةرخاف  ةرايس  ورابوس  تمدق  ماع 1989 ، يف  .تقولا  كلذ  يف  ةرايسلا  يف  ةرايسلا  حمالم  مهأ  نم  ادحاو  ناكو 

كلذ 660 يف   CC (2 1500 تاناوطسأ ،)  CC، 1600 CC، 1800 CC، 2000 CC، 2500 CC، 6 3000 تاناوطسا  CC، 3300C 3600وC ازيربمإ ورابوس   WRX-STI ازيربما نابايلاو : ايسآ  طسوألا –  قرشلا  ابوروأ –  ةيلامشلا –  اكيرمأ  يف  دوجوملا  ورابوس  جذومن  .زيمتملا  اهئادأ  لضفب  ةمدقتم  زكارم  تققحو  يلودلا  قابسلا  يف  ةصصختملا 



ردنيت نويل  يد  اكيبيارت  ايروكأ  يتساجيل   BRZ بويتوي. ىلع  ورابوس  .رتيوت  ىلع  ورابوس  .كوبسيفلا  ىلع  ورابوس  عقوم  ىلع  يمسرلا  ورابوس  عقومل  ةيجراخ  طباور  .عقوملا  ىشم  قيرطلا  ىلع   2013 ربمسيد 31 , ظفح  ةخسن  خيرات  ورابوس  .راعلا ^  كبيو  عقوم  ىلع   2011 ربمسيد 2 , نمألا 02  مييقت  خسن   ^ 2019 سطسغأ 1 , خيراتلا : ةيعجرملا ^  –
50420528 ورابوس =  ناونع  = نم  اهليمحت  ورابوس  ىلع : تافلملاو  ةكرتشملا  روصلا  ىلع  ةباوبلا  ةكرشلا  ةباوب  نابايلا  ةباوب  قافتالا 1950  ةباوب  .اروك  ىلع  ورابوس 
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