
2022 |  RAM 1500 1500 رام   |  2 0 2 2



UNRIVALED ATTITUDE حضور رائد



TOTAL REFINEMENT تحفة مصقولة بإتقان
LIMITED ANNIVERSARY EDITION INTERIOR SHOWN. معروض. السنوية  الذكرى  صدار  لإ الداخلي  لتصميم 



صممت بإتقان لتلبي جميع احتياجاتك، أكان للعمل أو اللهو والمغامرات وكل ما بينهما

BUILT FOR WORK,  PLAY AND EVERYTHING IN BETWEEN

CAPABILITY
Bring on your big jobs and huge payloads.  

Ram 1500 offers eTorque technology, multilink 
coil spring rear suspension and available Active-

LevelTM Four-Corner Air Suspension. 

القدرة
حقق كل ما تصبو إليه، أنجز مهامك الكبيرة واشحن ما تشاء من 

 حمولة ضخمة. 
 يوفر رام  1500  تقنية عزم إلكتروني إي-تورك،   ونظام تعليق 
 خلفي متعدد الوصالت ونوابض  حلزونية، ونظام   تعليق   هوائي 

  أكتيف – ليفيل TM رباعي   الزوايا   متوفر . 

SAFETY/SECURITY/COMFORT
Comfort doesn’t just come from spacious up to six-
person seating; it also comes from peace-of-mind 

available technology like LaneSense® Lane Departure 
Warning Plus1* and Blind Spot Monitoring (BSM)2 with 

Rear Cross-Path and Trailer Detection.3 

سالمة/أمان/راحة
الراحة ل تترجمها المقاعد الفسيحة التي تتسع لستة أشخاص فقط؛ 

وإنما تأتي من راحة البال التي توفرها التكنولوجيا المتوفرة مثل نظام 
التنبيه من البتعاد عن المسار لين سينس®   بالس1* ونظام مراقبة 

الزوايا العمياء2 مع نظام  اكتشاف  الأجسام  والسيارات  العابرة ونظام 
استشعار في  المقطورة عند الرجوع3. 

*All disclosures can be found on the last page. خبارات على الصفحة الأخيرة  .   * يمكن العثور على جميع الإ



تقنية وسائد هوائية4 متقدمة
توفر الوسائد الهوائية      الـ 6 القياسية في رام الحماية المطلقة  وراحة البال لجميع الركاب. في حالة حدوث تصادم أمامي، 

فية التي  تضخ الهواء داخل الوسادة الهوائية    بكمية وبشكل يتكيف مع   تتميز الوسائد الهوائية      الأمامية بتكنولوجيا التهوية التكيُّ
 حجم الراكب وشدة الصطدام. 

ADVANCED AIR BAG4 TECHNOLOGY
The six standard air bags help provide protection and peace of mind to vehicle occupants. In the 
event of a front-end collision, the front air bags feature adaptive venting technology, opening a 
vent within the air bag cushion that adapts to the occupant size and severity of the crash.

ممتصات الصدمات الذكية 
تتكيف ممتصات الصدمات بنظام تخميد استجابة الترددات مع مختلف الأسطح ومتطلبات السائق.

نوابض حلزومية خلفية تتكيف بمعدل تصاعدي 
تتكيف أوتوماتيكياً مع الحمولة  مع الحفاظ على مستوى عال لالأداء وجودة عالية  للقيادة. 

SMART SHOCKS
Frequency Response Damping (FRD) shock absorbers adapt to varying surfaces and driver demand.

PROGRESSIVE-RATE REAR SPRINGS
They automatically adapt to payload while helping maintain a level profile and remarkable ride quality.

محاور الأبواب ماصة للصدمات الجانبية 
تساعد محاور الأبواب الصلبة داخل كل شاحنة رام  1500  على تعزيز الحماية  ضد الصطدامات الجانبية.

فولذ شديد الصالبة
 يتميز هيكل شاحنة رام بصالبة فائقة إلى أبعد الحدود. إذ إن الـ 98 بالمائة من الفولذ المستخدم لبناء الهيكل هو من الفولذ 

الشديد الصالبة. 

SIDE-IMPACT DOOR BEAMS
The robust beams built into every Ram 1500 help reinforce protection against side impacts.

HIGH-STRENGTH STEEL
The frame takes the concept of durability to extremes. 98 percent of the steel used in the frame is high-
strength steel.

قسم سكك إطار الهيكل الأمامي 
في حالة حدوث تصادم وإلتواء أمامي، فإن المناطق الأمامية الديناميكية القابلة للتحطم على مراحل مع أسطح سكك الهيكل 

طارات تعمل مجتمعة على توفير الحماية من اختراق المقصورة. المسطحة وواقي الإ

مكابح ضخمة
تتميز رام 1500  بأقراص فرامل أمامية وخلفية قياسية ضخمة، إذ يبلغ قطر الأمامية 378 مم، والخلفية 375 مم. 

FRONT FRAME RAIL SECTION
In the event of a frontal offset collision, dynamic front crumple zones with front splayed frame rails and 
tire blockers help protect against cab intrusion.

MASSIVE BRAKES
Front and back, Ram 1500 standard rotors measure up—378 mm front and 375 mm rear in diameter.

حلقة تثبيت خلفية من الفئة الرابعة
قوة ونظام القطر هو جزء من تكوين رام. وتساعد حلقة التثبيت الخلفية من  الفئة الرابعة المتوفرة على تحقيق ذلك. 

دارة الحرارية للمحور - الخلفي  نظام الإ
تعمل هذه التقنية المتوفرة على إدارة اللزوجة لزيت المحرك -  للمساعدة في تعزيز  الكفاءة في  استهالك  الوقود. 

CLASS IV HITCH RECEIVER
Trailering is part of Ram DNA. The available Class IV hitch receiver helps make it happen.

REAR-AXLE THERMAL MANAGEMENT SYSTEM
This available technology controls lubricant viscosity-a real contribution to the impressive efficiency.

CAPABILITY STARTS HERE القدرة تبدأ هنا



With systems that can automatically help adjust braking, provide guidance when 
parallel and perpendicular parking or alert the driver of lane drift, Ram 1500 

offers a host of standard and available Safety and Security technology features. 
The available smart Blind Spot Monitoring (BSM)2 with Rear Cross-Path When 
equipped, the available Automatic Emergency Pedestrian Braking5 uses radar 

technology to help determine if a collision between the vehicle and a pedestrian 
appears imminent. If so, available Full-Speed Forward Collision Warning Plus5 

activates the vehicle’s brakes.

تتميز رام  1500  بتكنولوجيا فّذة وذكية توفر باقة من ميزات السالمة والأمان القياسية والمتوفرة، وذلك مع 
الأنظمة التي يمكن أن تساعد تلقائًيا في ضبط الكبح، وتوفير التوجيه عند الركن العمودي المتوازي أو تنبيه 

السائق عند انحراف السيارة عن مسارها. مثل نظام مراقبة الزوايا العمياء2 الذكي مع نظام  اكتشاف  الأجسام 
 والسيارات  العابرة  عند الرجوع المتوفر عندما يكون مجهزاً، كما يستخدم نظام الكبح الطارئ الأوتوماتيكي 
لحماية المشاة5 المتوفر تقنية الرادار للمساعدة في تحديد ما إذا كان الصطدام بين السيارة والمشاة وشيًكا. 
إذا كان الأمر كذلك، فإن نظام التنبيه من الصطدام الأمامي عند السرعات العالية  بالس5 المتوفر يعمل على 

تنشيط فرامل السيارة.  

تساعدك التكنولوجيا الخاصة بنا
على التنقل بحرية وثقة تامة

OUR TECHNOLOGY
HELPS YOU MOVE WITH CONFIDENCE



 523 كيلوواط  •  881 نيوتن متر من عزم الدوران  • 

 4.5 ثانية   

523 kW • 881 N•m • 4.5 SEC

291 كيلوواط  •  556 نيوتن متر من عزم الدوران 

291 kW • 556 N•m

224 كيلوواط  •  364 نيوتن متر من عزم الدوران 

224 kW • 364 N•m

 متوفر فقط في رام TRX   1500،  يضمن محرك هيمي سوبرتشارج الأسطوري 
بـ 8 أسطوانات على شكل V سعة 6.2 لتر توفير القدرة الالزمة لهذا الوحش على 
الشحن من 0 إلى 97 كم/ساعة في 4.5 ثانية فقط. يوفر الشاحن التوربيني الفائق 
القوة عزًما شبه فوري، وتبلغ سرعته القصوى 14.600 دورة في الدقيقة وينتج 11 

رطاًل لكل بوصة مربعة من التعزيز.

Only available on the Ram 1500 TRX, the legendary 6.2 
Supercharged HEMI V8 engine ensures this monster can 
charge from 0–97 km/h in just 4.5 seconds. The supercharger 
provides near-instantaneous torque, has a maximum speed 
of 14,600 rpm and produces 11 psi of boost.

يوفر محرك هيمي بـ 8 أسطوانات على شكل  V  سعة 5.7 لتر 
الشهير والمتوفر القوة والقدرات الأسطورية التي تتوقعها من 

اسم هيمي.

The available and renowned 5.7 HEMI V8 engine 
offers the legendary power and capability you’ve 

come to expect from the HEMI name.

يستخدم محرك بنتاستار بـ 6 أسطوانات على  شكل  V   سعة   3.6 لتر 
لكتروني إي- تورك تقنيات متقدمة مثل النظام المتغير  مع العزم الإ

 لتوقيت  عمل الصمامات واسع النطاق والنظام المتغير لرفع الصمامات 
ذات خطوتين لتوفير الطاقة والكفاءة العالية. كما يولد محرك العزم 

لكتروني عزًما إضافًيا متوفراً يبلغ 90 رطل-قدم. الإ

The 3.6 Pentastar V6 engine with eTorque uses 
advanced technologies like wide-range Variable 

Valve Timing and two-step variable valve lift 
to deliver power and efficiency. The eTorque 

motor also provides an available extra 90 lb-ft of 
supplemental torque.

 محرك هيمي ®  سوبرتشارج بـ 8 أسطوانات على 

شكل V سعة 6.2 لتر  

6.2 SUPERCHARGED HEMI® V8 ENGINE 
5.7 HEMI V8 ENGINE WITH eTORQUE

لكتروني إي-تورك محرك بنتاستار ®  بـ 6 أسطوانات على شكل  V   سعة   3.6 لتر مع العزم الإ

3.6 PENTASTAR® V6 ENGINE WITH eTORQUE

Eالمحركات N G I N E S

محرك هيمي بـ 8 أسطوانات على شكل V سعة 5,٧ لتر 

لكتروني إي-تورك مع العزم الإ



DETAILS MAKE THE DIFFERENCE. We’ve built our trucks to be as accommodating 
as they are capable. Available features like the lockable RamBox® Cargo Management 
System, a multifunction tailgate, foot-controlled steel deployable bed step, in-bed LED 

lighting and more bring convenience to your travels.

الفرق في التفاصيل. لقد قمنا بتصميم شاحناتنا لتكون واسعة ومريحة كما هي متفوقة بقدراتها الفريدة. إذ تتميز 
دارة الشحن القابل للقفل، باب خلفي متعدد الوظائف،  عتبة صندوق  بمواصفات متوفرة مثل نظام رام بوكس ®   لإ

التحميل من الفولذ الصلب قابلة للطي بلمسة قدم، نظام إضاءة داخل صندوق  التحميل وغيرها الكثير مما يوفر المالءمة 
والسهولة في تنقالتك.



STAY CONNECTED. The advanced Uconnect® system offers convenient available 
connected services and features. Both novice and expert users will enjoy the ease of use.

 إبق على تواصل. يوفر نظام يوكونيكت ®  المتقدم ميزات وخدمات تواصل مالئمة متوفرة. مما يجعل كل من 
المستخدمين المبتدئين والخبراء الستمتاع بسهولة الستخدام.

.U.S. Uconnect screen shownتظهر في الصورة شاشة يوكونيكت    بمواصفات  سوق الوليات  المتحدة. 



A DIFFERENT LEVEL OF CAPABILITY. TRX was designed to be the ultimate high-
performance, sandstorming full-size pickup. Bilstein® Black Hawk® E2 active damping 

shock absorbers maximize handling, comfort and bottom-out resistance on high-speed  
sand runs. Intense power comes from the SRT® developed 6.2 Supercharged HEMI® V8 

and TorqueFlite® 8-speed transmission. The robust 35-inch Goodyear® Wrangler® Territory 
tires offer control and stability in shifting conditions.

داء لمواجهة  الأ بالحجم  الكامل عالية  البيك أب  لتكون شاحنة    TRX  لقد تم تصميم الفائقة.  القدرات  مستوى آخر من 
الثبات،  زيادة  بلشتاين ®    بالك هوك ®      E2   على  النشط  التخميد  الرملية .  تعمل ممتصات صدمات  العواصف  جنون 

الهائلة من محرك هيمي ®    القوة  تأتي  الجنونية.  العواصف  الرملية  إلى  الخارج عند  الأسفل  والراحة  والمقاومة من 
وتوماتيكي تورك   سوبرتشارج بـ 8 أسطوانات على شكل  V   سعة   6.2  لتر المطور في طراز ®SRT،  وناقل  الحركة  الأ
التحكم  والثبات في مختلف  الجبارة قياس   35 إنش  8 سرعات . توفر  إطارات جوديير ®   رانجلر ®   تريتوري  بـ  فاليت® 

البيئية.  الظروف 



THE NEW G/T PACKAGE, shown on the Ram 1500 Rebel® and also available on 
Laramie® trim levels, adds sporty attitude and a performance boost. Exterior features 

include G/T decals, a Sport Performance Hood, Black mesh grille, functional factory-installed 
cold-end exhaust, and a Mopar® Cold-Air Intake and Cat-Back Exhaust System. A G/T-specific 
interior boasts bucket seats with high bolsters and G/T logo, TRX metal pedal kit, steering-

wheel-mounted paddle shifters, Mopar All-Weather Floor Mats and a console-mounted 
performance shifter. Performance Pages on the cluster and Uconnect® touchscreen display 

information such as engine performance, 0-60 times, g-forces and much more.

تضيف مجموعة   G/T الجديدة، التي تظهر في طراز رام   1500  ريبل ®  والمتوفرة على مستويات طراز لرامي® مظهراً 
رياضياً مميزاً وتعزز الأداء. تتضمن الميزات الخارجية ملصقات  G/T، وغطاء محرك رياضي عالي الأداء، وشبكة أمامية سوداء 

 مموجة، وعادم بارد عملي مثبت في المصنع، ونظام كولد إير   بمداخل للهواء البارد من موبار ®  ونظام العادم الخلفي 
كات - باك. تتميز المقصورة الداخلية الخاصة بطراز G/T بمقاعد حاضنة مع مساند عالية  وشعار G/T، ومجموعة دواسات 

TRX من المعدن، ونواقل حركة مثبتة على عجلة القيادة، وسجادات أرضية من موبار لكل المواسم، وناقل حركة مثبت على 
الكونسول عالي الأداء. صفحات الأداء على لوحة العدادات وشاشة عرض المعلومات يوكونيكت® تعمل باللمس تعرض على 

سبيل المثال، أداء المحرك، من 0 إلى 60 مرة، قوى التسارع “ G-FORCES” وغيرها الكثير. 



BUILT TO DELIVER
MEMORIES FOR A LIFETIME

صمم ليقدم
ذكريات رائعة ل يمحوها الزمان



Big Horn 4x4 Crew Cab 64 Bed_167Big Horn 4x4 Crew Cab 64 Bed_167

1 This system is a driver convenience system, not a substitute for active driver involvement. The driver must remain aware of traffic conditions and maintain control of the vehicle. 2 Always check visually for vehicles 
prior to changing lanes. 3 Always check entire surroundings visually before proceeding. 4 Always sit properly in designated seating positions with seat belts securely fastened at all times. 5 This system is an alert system 
for the front of the vehicle. It is not a substitute for active driver involvement. The driver must remain aware of traffic conditions and be prepared to use the brakes to avoid collisions. 

©2021 FCA US LLC. All Rights Reserved. Ram, Mopar, the Ram’s Head logo, Big Horn, HEMI, LaneSense, Laramie, Pentastar, Quad Cab, RamBox, Rebel, SRT, TorqueFlite, Tradesman and Uconnect are registered 
trademarks, and Active-Level, Limited Longhorn and TRX are trademarks of FCA US LLC.

Bilstein and Black Hawk are registered trademarks of August-Bilstein GmbH & Co. Goodyear and Wrangler are registered trademarks of The Goodyear Tire & Rubber Company. 

About this catalog: since the time of publication, some of the information you’ll find in this catalog may have been updated. Ask your dealer for details. Some of the equipment shown or described throughout this 
catalog may be available at extra cost. Specifications, descriptions, illustrative materials and all competitive comparisons contained herein are as accurate as known at the time this publication was approved. FCA US 
LLC reserves the right to discontinue models at any time or change specifications without notice or without incurring obligation. Options may be required in combination with other options. For the price of the model 
with the equipment you desire, or verification of specifications contained here, see your Ram dealer.

Ram is a registered trademark of FCA US LLC.

1 هذا النظام هو نظام لراحة السائق، وليس بديالً عن  التدّخل  السريع  والمرن من قبل السائق. لذا ينبغي على  السائق أن يبقى  متنبهاً لحركة  المرور ويحافظ على التحكم  بالسيارة.  2 تأكد دائماً بواسطة 
النظر من عدم وجود مركبات قبل  النتقال  من  مسار إلى آخر.   3 تفقد دائماً بواسطة النظر محيط سيارتك قبل التقدم.  4 أحرص دائماً على الجلوس في المقاعد المخصصة  بشكل  صحيح مع  ربط حزام 
الأمان في جميع الأوقات.   5 هذا النظام هو مجرد نظام إنذار خاص  بالجزء  الأمامي من  السيارة،  وليس بديالً عن  التدخل  السريع  والمرن من قبل  السائق. لذا ينبغي  على  السائق أن  يبقى متنبهاً لحركة 

المرور  وأن  يكون  على  استعداد  تام لتطبيق الفرامل من أجل  تفادي  الصطدامات.  

2021   ©   مجموعة فيات كرايسلر للسيارات ذ.م.م. الوليات  المتحدة  الأمريكية.  جميع  الحقوق  محفوظة.    رام ، موبار، شعار  رأس رام، بيج هورن، هيمي، لين سينس،  لرامي،  بنتاستار، كواد كاب، 
 رام بوكس، ريبل،  SRT، تورك فاليت، ترايدزمان    ويوكونيكت هي  عالمات تجارية مسجلة، وأكتف ليفل، ليميتد لونغهورن، و TRX   هي عالمات تجارية مسجلة لمجموعة  فيات كرايسلر  للسيارات، 

الوليات المتحدة  ذ.م.م.

بلشتاين وبالك هوك هي عالمات تجارية مسجلة لشركة  أوغوست  بلشتاين  GmbH   وشركاه.  جوديير ورانجلر هي عالمات  تجارية مسجلة لشركة جوديير  تاير أند  رابر. 

حول هذا الكتيب: بعض المعلومات الواردة في هذا الكتيب  تم  تحديثها  في وقت لحق بعد أن تمت الطباعة. يرجى  مراجعة  الوكيل المحلي  لمزيد من التفاصيل.  بعض  المواصفات الواردة  أو الظاهرة 
في هذا  الكتيب قد تتوفر  بتكلفة إضافية. تعتبر كافة  المنتجات والمواصفات  والرسوم  التوضيحية والمقارنات  التنافسية الواردة هنا صحيحة  حين  تمت الموافقة على الطباعة.  تحتفظ مجموعة فيات 
 كرايسلر  للسيارات، الوليات المتحدة  ذ.م.م. بحق إيقاف إنتاج  بعض  الطرازات في أي وقت أو إجراء  التعديالت التي تراها  مناسبة  دون إشعار مسبق أو أي إلتزام  يترتب عليها. جميع  المواصفات 
 الختيارية قد تتطلب وجود  مجموعة من  المواصفات الختيارية  الأخرى. لمعرفة سعر  طراز محدد  مع تجهيزات تالئم طلبك أو  التحقق من  المواصفات  المذكورة هنا، يرجى مراجعة وكيل رام  المحلي. 

رام هي عالمة تجارية مسجلة لمجموعة  فيات  كرايسلر  للسيارات، الوليات  المتحدة  ذ.م.م. 

CONFIGURATIONS التكوينات

مقصورة الركاب كرو كاب
CREW CAB

صندوق بحجم 5 قدم ٧ بوصة
5'7" BOX

مقاعد منقسمة بنسبة 40/20/40
40/20/40-SPLIT BENCH SEAT

مقاعد حاضنة
BUCKET SEATS

BIG HORN®  قياسي 
S

 مقصورة الركاب كرو كاب
CREW CAB

 قياسي 
S

• بيج هورن ® 

REBEL®  قياسي 
S

 مقصورة الركاب كرو كاب
CREW CAB

 غير المتوفرة 
N/A

 قياسي 
S ريبل  ® 

LARAMIE®  قياسي 
S

 مقصورة الركاب كرو كاب
CREW CAB

 قياسي 
S

• لرامي®  

LIMITED LONGHORNTM  قياسي 
S

 مقصورة الركاب كرو كاب
CREW CAB

 غير المتوفرة 
N/A

 قياسي 
S

TMليميتد لونغهورن

LIMITED  قياسي 
S

 مقصورة الركاب كرو كاب
CREW CAB

 غير المتوفرة 
N/A

 قياسي 
S ليميتد

TRX  قياسي 
S

 مقصورة الركاب كرو كاب
CREW CAB

 غير المتوفرة 
N/A

 قياسي 
S TRX

S = Standard Configuration • = Available Configuration N/A = Not Available   S  = التكوينات القياسية  •   = التكوينات المتوفرة. N/A = التكوينات غير  المتوفرة
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Bench Seats RRP19US1_171
Bucket Seats RRP19US1_172
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