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تشكيلة نمط الحياة



نتاج طبيعي للشغف الجامح

إن كل تصميم من تصميمات جاكوار يبدأ بحالة من الشغف. إصرار 

داخلي لتحدي كل ما هو مألوف. تلك هي القوة المحركة داخل 

كل سيارة من سياراتنا، وهي كذلك اآلن في أحدث تشكيالتنا 

من المالبس واإلكسسوارات التي تناسب مختلف أنماط الحياة. 

وهي أكثر من مجرد تجسيد لألناقة، بل إنها نتاج لالهتمام الشديد 

بالتفاصيل، وسعي جاكوار المتواصل نحو الكمال. 
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XS 50JGJM403BKB XL 50JGJM403BKF
S 50JGJM403BKC XXL 50JGJM403BKG
M 50JGJM403BKD XXXL 50JGJM403BKH
L 50JGJM403BKE XXXXL 50JGJM403BK3

 جاكيت مقاوم للمطر بقلنسوة للرجال
جاكيت مقاوم لألحوال الجوية والمطر بقلنسوة مثبتة به، 
مصمم لالستخدام في األماكن المكشوفة. حياكة بغرز 

متراكبة، وفتحات جانبية، وطبقة خارجية متينة مضادة 
للماء  )DWR®(. يوجد على الذراع حياكة دقيقة وشعار من 
السيليكون. متصل بقلنسوة مبطنة بشبكة وبه مقومات 

 من األسالك المطاطة.
أسود

تشكيلة نمط الحياة

مالبس الرجال

تشكيلتنا الجديدة من مالبس الرجال تعكس بجرأة 

السمات المميزة لتصميم جاكوار. إذ تبرز من خاللها 

خطوط جاكوار المتألقة وتفاصيلها المميزة التي تمنح 

أناقة ال تتهاون في أي من عناصرها.
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XS 50JGJM404BKB XL 50JGJM404BKF
S 50JGJM404BKC XXL 50JGJM404BKG
M 50JGJM404BKD XXXL 50JGJM404BKH
L 50JGJM404BKE XXXXL 50JGJM404BK3

XS 50JGJM405BKB XL 50JGJM405BKF
S 50JGJM405BKC XXL 50JGJM405BKG
M 50JGJM405BKD XXXL 50JGJM405BKH
L 50JGJM405BKE XXXXL 50JGJM405BK3

 جاكيت السائق العصري للرجال
 رفيق القيادة األمَثل. جاكيت رشيق وأنيق ذو ياقة 

مضلعة وجيوب داخلية، إضافة إلى بطانة مطبوع عليها 
الحرف األول من اسم جاكوار. يتميز بتقليم أحمر عند 

السحاب، وأبازيم ضغط موسومة برمز Leaper )الفهد 
المتوثب( الخاص بجاكوار. مقاوم للماء وله طبقة خارجية 

.)®DWR( متينة مضادة للماء 
أسود

 جاكيت سوفت شيل بسحاب كامل للرجال
تجاوز شتى العوامل الجوية بهذا الجاكيت المقاوم للماء والرياح. 
مثبت به قلنسوة مخفية، وطرف كل من الكمين محكم على 

الرسغ، والبطانة شبكية بما يضمن االستمتاع بتهوية جيدة. له 
.)®DWR( طبقة خارجية متينة داِفعة للماء 

أسود

مالبس الرجال
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XS 50JGSM406GYB XL 50JGSM406GYF
S 50JGSM406GYC XXL 50JGSM406GYG 
M 50JGSM406GYD XXXL 50JGSM406GYH
L 50JGSM406GYE XXXXL 50JGSM406GY3

12 ///

XS 50JGJM401GYB XL 50JGJM401GYF
S 50JGJM401GYC XXL 50JGJM401GYG
M 50JGJM401GYD XXXL 50JGJM401GYH
L 50JGJM401GYE XXXXL 50JGJM401GY3

XS 50JGJM402GYB XL 50JGJM402GYF
S 50JGJM402GYC XXL 50JGJM402GYG
M 50JGJM402GYD XXXL 50JGJM402GYH
L 50JGJM402GYE XXXXL 50JGJM402GY3

مالبس الرجال

 قميص كالسيكي رجالي
قميص كالسيكي لكل المناسبات. مصنوع من توليفة قطنية 

 لتحقيق الراحة، مع زر يحمل شعار جاكوار وله لون أحمر متميز.
ين والحياكة بإبرة مزدوجة.  له ياقة ُتثبت بزرَّ

رمادي

 جاكيت رجالي مبطن
جاكيت يجسد شغفنا بالتصميم. مصنوع بُرَقع ملصقة 

بالحرارة، وله مشدات رياضية للسحابات، وجيبين 
جانبيين مخفيين. له بطانة مطبوع عليها الحرف األول 
من اسم جاكوار، باإلضافة إلى حياكة دقيقة مستوحاة 

من تصميم جاكوار. مقاوم للماء وله طبقة خارجية 
 متينة مضادة للماء.

رمادي

GROWLER قبعة بشعار 
 Growler قبعة قطنية مريحة تحمل شعار

المصنوع من السيليكون على الجهة األمامية. 
تتميز بُرَقع متميزة وقطع نسيجية أنبوبية عاكسة 

لتشذيب الحواف، باإلضافة إلى نص عالمة 
جاكوار التجارية مطرًزا على الجهة الخلفية، ومقّوم 

.Leaper موسوم برمز

 قبعة LEAPER بخلفية شبكية
قبعة متميزة بقمة قطنية وخلفية شبكية بالكامل. 

تتضمن شعار Leaper، ونص عالمة جاكوار التجارية، 
ومقّوم يصدر عنه صوت طقطقة. يحمل شارة علم 

االتحاد على قمته.

 قبعة تحمل اسم جاكوار
قبعة رياضية عملية مصنوعة من القماش المفتل الواقي 

من الشمس بعامل حماية 40. وهي مرنة بما يكفي 
ليتم ثنيها وحفظها في الجيب، مع قطع نسيجية أنبوبية 

عاكسة لتشذيب الحواف، ونص عالمة جاكوار التجارية.

 ِصدار رجالي مبطن
ِصدار مصنوع بُرَقع ملصقة بالحرارة، وله مشدات رياضية 

للسحابات، وجيبين جانبيين مخفيين. له بطانة مطبوع عليها 
الحرف األول من اسم جاكوار، باإلضافة إلى حياكة دقيقة 
واستثنائية. مقاوم للماء وله طبقة خارجية متينة مضادة 

.)®DWR( للماء 
رمادي

50JGCH407BKA  /  أسود/ أحمر

50JGCH408BKA  / أسود

 50JGCH409WTA  /  أبيض

توافر محدود

توافر محدود
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XS 50JGPM399WTB XL 50JGPM399WTF
S 50JGPM399WTC XXL 50JGPM399WTG
M 50JGPM399WTD XXXL 50JGPM399WTH
L 50JGPM399WTE XXXXL 50JGPM399WT3

XS 50JGPM399BUB XL 50JGPM399BUF
S 50JGPM399BUC XXL 50JGPM399BUG
M 50JGPM399BUD XXXL 50JGPM399BUH
L 50JGPM399BUE XXXXL 50JGPM399BU3

XS 50JGPM399GYB XL 50JGPM399GYF
S 50JGPM399GYC XXL 50JGPM399GYG
M 50JGPM399GYD XXXL 50JGPM399GYH
L 50JGPM399GYE XXXXL 50JGPM399GY3

XS 50JATM003NVB XL 50JATM003NVF
S 50JATM003NVC XXL 50JATM003NVG
M 50JATM003NVD XXXL 50JATM003NVH
L 50JATM003NVE XXXXL 50JATM003NV3

XS 50JATM003GMB XL 50JATM003GMF
S 50JATM003GMC XXL 50JATM003GMG
M 50JATM003GMD XXXL 50JATM003GMH
L 50JATM003GME XXXXL 50JATM003GM3

مالبس الرجال

 قميص بولو بياقة مميزة للرجال
قميص بولو مصنوع من قماش البيكة القطني 

بنسبة %100 والياقة وطرفا الكمين حيكت 
بالَحْبك. تحمل شعار Growler على الصدر، وشارة 

جانبية لعلم االتحاد وحياكة دقيقة مستوحاة من 
 تصميم جاكوار.

رمادي غامق

GROWLER  تي شيرت برسمة 
 كبيرة للرجال

تي شيرت قطني مستدير ومحكم على الرقبة. 
مصنوع من القطن الجيرسي بنسبة 100%، 

ومطبوع على الصدر شعار Growler وعلى الذراع 
 رقعة تحمل علم االتحاد.

رمادي مارل

GROWLER  تي شيرت برسمة 
 كبيرة للرجال

تي شيرت قطني مستدير ومحكم على الرقبة. 
مصنوع من القطن الجيرسي بنسبة 100%، 

ومطبوع على الصدر شعار Growler وعلى الذراع 
 رقعة تحمل علم االتحاد.

أزرق داكن

 قميص بولو بياقة مميزة للرجال
قميص بولو مصنوع من قماش البيكة القطني 

بنسبة %100 والياقة وطرفا الكمين حيكت 
بالَحْبك. تحمل شعار Growler على الصدر، وشارة 

جانبية لعلم االتحاد وحياكة دقيقة مستوحاة من 
 تصميم جاكوار.

خمري 

 قميص بولو بياقة مميزة للرجال
قميص بولو مصنوع من قماش البيكة القطني 

بنسبة %100 والياقة وطرفا الكمين حيكت 
بالَحْبك. تحمل شعار Growler على الصدر، وشارة 

جانبية لعلم االتحاد وحياكة دقيقة مستوحاة من 
 تصميم جاكوار.

أبيض
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تشكيلة نمط الحياة

مالبس للسيدات

مالبس أساسية للسيدات تبرز شغفنا بالتصميم. 

مأخوذة من تصميمات عملية وأنيقة دون مبالغة في 

الزخرفة، مع بعض الصور الظلية المخيطة. متعددة 

االستعماالت مثلما هي شخصيتك المميزة.
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8 50JGJW483BKI 16 50JGJW483BKM
10 50JGJW483BKJ 18 50JGJW483BKN 
12 50JGJW483BKK 20 50JGJW483BK2
14 50JGJW483BKL 

8 50JGPW412WTI 16 50JGPW412WTM
10 50JGPW412WTJ 18 50JGPW412WTN 
12 50JGPW412WTK 20 50JGPW412WT2
14 50JGPW412WTL

 جاكيت السائق العصري للسيدات
 رفيق القيادة األمَثل. جاكيت أنيق محكم على الجسم،

 وله ياقة مضلعة وجيوب داخلية، إضافة إلى بطانة مطبوع
عليها الحرف األول من اسم جاكوار. يتميز بتقليم أحمر عند 

السحاب، وأبازيم ضغط موسومة برمز Leaper )الفهد 
 المتوثب( الخاص بجاكوار . مقاوم للماء وله طبقة خارجية

.)®DWR( متينة مضادة للماء 
 أسود

 تي شيرت برسمة قميص بولو بياقة 
 مميزة للسيدات

قميص بولو مصنوع من قماش البيكة القطني 
بنسبة %100 مع تقليم محبوك ناعم الملمس. له 
 Growler ياقة مستديرة وفتحة ممتدة. يوجد شعار

على الصدر وعلم االتحاد على الحياكة الجانبية. الشغل 
 الدقيق مستوحى من تصميم جاكوار.

أبيض

 مدفأة عنق برسمة 
مدفأة عنق متعددة الوظائف للجنسين ومناسبة 

لألنشطة الخارجية واألجواء الباردة. مصنوعة من قماش 
مطاط ناعم الملمس، مع رسمة تشبه صورة انفجار 

 باللون األحمر.

50JGSF410BKA / أسود

مالبس للسيدات
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8 50JGJW482BKI 16 50JGJW482BKM
10 50JGJW482BKJ 18 50JGJW482BKN 
12 50JGJW482BKK 20 50JGJW482BK2
14 50JGJW482BKL 

8 50JGJW413GYI 16 50JGJW413GYM
10 50JGJW413GYJ 18 50JGJW413GYN 
12 50JGJW413GYK 20 50JGJW413GY2
14 50JGJW413GYL

8 50JGJW496GYI 16 50JGJW496GYM
10 50JGJW496GYJ 18 50JGJW496GYN 
12 50JGJW496GYK 20 50JGJW496GY2
14 50JGJW496GYL

 جاكيت سوفت شيل بسحاب
 كامل للسيدات

حافظ على أناقتك أًيا كانت حالة الجو بهذا الجاكيت المقاوم 
للماء والريح. مصمم ليكون محكًما على الجسم، ومتصل به 
قلنسوة مخفية، وطرف كل من الكمين محكم على الرسغ، 
والبطانة شبكية لضمان تهوية جيدة. مقاوم للماء وله طبقة 

.)®DWR( خارجية متينة مضادة للماء 
أسود

 جاكيت مبطن للسيدات
جاكيت يجسد شغفنا بالتصميم. يتميز بتصميم محكم 
على الجسم، ومصنوع بُرَقع ملصقة بالحرارة، وله مشدات 

رياضية للسحابات، وجيبين جانبيين مخفيين. له بطانة مميزة 
مطبوع عليها الحرف األول من اسم جاكوار، باإلضافة إلى 

حياكة دقيقة مستوحاة من تصميم جاكوار. مقاوم للماء وله 
.)®DWR(طبقة خارجية متينة مضادة للماء 

الرمادي

 ِصدار مبطن للسيدات
ِصدار مزود ببطانة مطبوع عليها الحرف األول من اسم 

جاكوار، مع حياكة دقيقة واستثنائية، وتصميم محكم على 
الجسم. مصنوع بُرَقع ملصقة بالحرارة، وله مشدات رياضية 

 للسحابات، وجيبين جانبيين مخفيين. مقاوم للماء وله
.)®DWR( طبقة خارجية متينة مضادة للماء 

الرمادي

مالبس للسيدات
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1/

2/

3/

4/ 5/

تشكيلة نمط الحياة

الحقائب

ارتق بخطط سفرك. لقد ُصممت تشكيلة الحقائب 

الحديثة واألنيقة لكل أنواع الرحالت، وكل أنماط 

المسافرين. 

 تشكيلة الحقائب فائقة التحمل من جاكوار
أداء متميز تجسده تعبئة مثالية. حقائب فائقة التحمل بهياكل 

من البولي كاربونات، وذات أطر مصنوعة من األلومنيوم، 
وزخارف شبكية متكررة على الهياكل األمامية. تتميز بأقفال 
معتمدة من ِقَبل إدارة أمن النقل، ولها عجالت طوافة متعددة 

االتجاهات، وبطانة حمراء ذات زخارف متكررة. وحدة تعليق 
مالبس قابلة للفصل من أجل تنظيم المالبس بال مجهود.

 4/ حقيبة عمل فائقة التحمل من جاكوار

حقيبة فائقة التحمل ومتميزة األداء تصاحبك في عملك 
أينما ذهبت. تمتاز بزخارف شبكية متكررة على الهيكل 

األمامي، ولها قفل معتمد من ِقَبل إدارة أمن النقل، 
ويوجد بداخلها وخارجها شعار Growler كما أنها مزودة 
بيد متينة قابلة للتطويل. تحتوي على أقسام متعددة 

 بما يضمن تنظيم محتوياتها بال مجهود.
 عرض 45 سم ارتفاع 35 سم عمق 20 سم

50JELU257SLA فضي  / 

 5/ حقيبة عطلة نهاية األسبوع الجلدية

استعد لعطلة نهاية األسبوع بهذه الحقيبة اللينة 
المصنوعة من الجلد الطبيعي ذي السطح الحبيبي. 

لها حزام كتف قابل للفصل، وبطانة من األلياف 
الدقيقة، وتحتوي على قسم صغير بسحاب، ومشدات 

السحابات والمشابك تحمل االسم التجاري. تتضمن 
خيوًطا بارزة وشعار Leaper المختوم في الجهة 

 األمامية. 
50JHLU364BKA فضي  / 

 1/ كبيرة
 عرض 50.6 سم ارتفاع 73 سم عمق 34 سم

50JELU260SLA فضي  /  

 2/ متوسطة
 عرض 46.5 سم ارتفاع 68 سم عمق 26 سم

50JELU259SLA فضي  / 

 3/ صغيرة
 عرض 35 سم ارتفاع 55 سم عمق 23 سم

50JELU258SLA فضي  / 
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1/

5/

6/

3/

2/

4/

تشكيلة نمط الحياة

نظارات شمسية

مجموعة نظاراتنا الشمسية كلها، بدًءا من الظالل 

المعاصرة وحتى األشكال الكالسيكية المناسبة 

لجميع األوقات، تتميز بمستويات عالية من الوقاية 

ضد األشعة فوق البنفسجية مع الوسم بعالمة 

جاكوار الكالسيكية. 

نظارة شمسية مستقطبة عالية األداء  /1 

نظارة شمسية مستقطبة عالية األداء يمكنك 
ارتداءها أثناء مزاولة جميع أنشطتك. عليها شعار 

 Leaper في زاوية العدسة. 

50JFGM402BKA أسود / 

HERITAGE   2/ نظارة شمسية من تشكيلة 
 Heritage نظارة شمسية كالسيكية تحمل شارة

 على اإلطار وشعار Leaper على العدسة. 
50JFGM400BLA أسود / 

SPIRIT مستقطبة   3/ نظارة شمسية 
نظارة شمسية مستقطبة خفيفة الوزن وذات إطار 

معدني ودائرية بشكل مميز من الجوانب. تحمل نص 
 Leaper عالمة جاكوار التجارية على اإلطار مع شعار

 على العدسة. 
50JFGM401GUA  لون نحاسي أحمر / 

50JFGM404BKA  أسود / 

SPIRIT مستقطبة  ننظارة شمسية   /4

 بإطار ُحَبيبي
 نظارة شمسية كالسيكية مستقطبة باللون

األسود ومصقولة بالنايلون الُحَبيبي. يوجد شعار 
Leaper على العدسة وكذلك نص عالمة جاكوار 

 التجارية على اإلطار.
50JFGM399GDA األسود/ الذهبي / 

HERITAGE  5/ نظارة شمسية مستقطبة من 

نظارة شمسية كالسيكية مستقطبة باللون األسود. 
 Leaper على اإلطار وشعار Heritage توجد شارة 

 على العدسة. 
50JFGM403BKA أسود / 

 6/ نظارة شمسية كالسيكية مستقطبة

حمل معك الطراز الكالسيكي لجاكوار بهذه النظارة 
الشمسية المستقطبة خفيفة الوزن. تحمل نص 

عالمة جاكوار التجارية بشكل أنيق على اإلطار مع 
 شعار Leaper على العدسة.

50JFGM405BKA أسود / 
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تشكيلة نمط الحياة

ساعات اليد

ساعات يد ملِهمة تعكس اهتمامنا الكبير بالتفاصيل. 

ساعات يد وأجهزة توقيت كالسيكية تتيح لك 

اقتناص اللحظة بأناقة. 

 1/ ساعة جاكوار التراثية

إنها ساعة كرونوغراف مستوحاة بشكل من 
تراث جاكوار في السباقات. صّممت للحياة على 
مضمار السباق أو خارجه، وهي تتمّيز بوجه باندا 

الكالسيكي للسباقات مع 3 مؤشرات فرعية 
ومؤقت لّفات ونافذة للتاريخ، مع سوار معصم 

بأسلوب سباقات الرالي وشعار تراث جاكوار. 
مقاومة للماء حتى عمق 10 أمتار، وتأتي مع 

 صندوق جاكوار الخاص.
50JHWM978BKA أسود / 

 2/ ساعة جاكوار الكالسيكية

ساعة كالسيكية من عالمة تجارية خالدة، 
مستوحاة من لوحة مؤشرات جاكوار التاريخية، 
ويظهر فيها عداد ثانوي على الطرف الخارجي 
لإلطار مع مكبرة لنافذة التاريخ وسوار جلدي 

منقوش. مقاومة للماء حتى عمق 10 أمتار، وتأتي 
 مع صندوق جاكوار الخاص.

50JHWM979BKA أسود / 

 3/ ساعة جاكوار الشمسية والمصممة

 من جاكوار وتعمل بالشمس.
تمتاز ساعة الكرونوغراف هذه بوجود 

مؤشرات تعمل بضوء الشمس، مع مؤشر 
لمقدار الطاقة المخّزنة، و3 مؤشرات فرعية 

ونافذة للتاريخ. الساعة في عبوة PVD عالية 
المقاومة، مع سوار من السيليكون بالكامل 

وشعار جاكوار المطبوع بشكل خفيف، وتأتي 
 مع صندوق جاكوار الخاص.

50JHWM980BKA أسود / 

26 /// /// 27



1/ 2/

3/

4/5/

تشكيلة نمط الحياة

الهدايا

تعتبر هذه المجموعة من الهدايا الحصرية، بدًءا من 

األدوات الكتابية الرائعة إلى حلقات المفاتيح األنيقة، هي 

اإلكسسوارات المثالية لنمط الحياة التي تشكل جاكوار 

جزًءا ال يتجزأ منها. 

زجاجة مياه/قارورة من الفوالذ  /1 

 المقاوم للصدأ
هذه القارورة المستوحاة من التصميم الداخلي 
لسيارة جاكوار، تتميز بزر تشغيل/ إيقاف على 

الغطاء، كما أنها مصقولة على نحو يسهل 
 اإلمساك بها. 

50JGGF432GYA رمادي / 

  2/ شاحن طاقة يحمل
GROWLER  شعار  

شاحن طاقة أنيق بهيكل مطلى بأكسيد األلومنيوم 
وشعار Growler المحفور بالليزر. يشتمل على كبل 3 
في 1، مع موصالت اليتنينج وUSB صغير وUSB من 

 النوع C. بطارية خارجية 8000 مللي أمبير ساعة.
 عرض 7.4 سم ارتفاع 15 سم عمق 1.18 سم

50JGPH428BKA أسود / 

  4/ محفظة مطبوع عليها
GROWLER  شعار  

محفظة جلدية بثالث درجات وست فتحات للبطاقات 
إضافة إلى شارة علم االتحاد على الحياكة الجانبية. 

كل ذلك مستوحى من طراز جاكوار وتصميمها 
األنيق. مصقولة باللون األسود مع بطانة تحمل رسمة 

 Growler وفتحة حمراء مميزة للبطاقات. 

50JGLG424BKA أسود  / 

IPHONE محبوك   5/ كبل 
 كبل USB محبوك لهاتف iPhone بغالف مضفور
من النايلون باللونين األحمر واألسود. يشتمل على 
كبل 3 في 1، مع موصالت اليتنينج وUSB صغير و

USB من النوع C. يحمل نص العالمة التجارية وشعار 
 .MFI على الموصالت. معتمد من ِقَبل Growler 

50JGPH429RDA أسود  / 

  3/ حامل جواز سفر مطبوع عليه
GROWLER  شعار 

نظارة شمسية مستقطبة خفيفة الوزن وذات إطار 
معدني ودائرية بشكل مميز من الجوانب. تحمل نص 
 Leaper عالمة جاكوار التجارية على اإلطار مع شعار

 على العدسة. 
50JGLG425BKA  أسود / 
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 فالسك السفر األفضل
قارورة فالسك لحفظ الماء. تصميم بسيط وأنيق، 
ومصنوعة من الفوالذ المقاوم للصدأ. تحافظ على 

القارورة خالية من التكثيف وتحافظ على المشروبات 
باردة لساعات. تتميز بحزام للحمل، وشعار جاكوار 

تأسست 1935 محفور بالليزر، ولوحة قاعدة مطاطية 
 مع العالمة التجارية. 

50JHMG971SLA فّضي  / 

 كوب السفر من الستانلس ستيل
 كوب سفر مع مقبض من السيليكون باللون
 األحمر. الكوب يحمل شعار جاكوار النصي.

50JDMG898RDA أحمر  / 

 كوب سفر من السيراميك
كوب سفر من السيراميك باللون الرمادي 

بمقبض من السيليكون. مطبوع عليه شعار 
Growler. آمن لالستعمال في غسالة 

 األطباق والميكروويف.
50JGMG494GYA رمادي  / 

GROWLER حمالة مفاتيح بشعار 
كوب تتميز حمالة المفاتيح التي تحمل شعار 

 Growler بنقش محفور للشعار 
 النصي لجاكوار، 

50JAKR274RDA  أحمر  /  
50JAKR274BKA   / أسود  

 حمالة مفاتيح مع حلقة من الجلد 
 حمالة مفاتيح معدنية ناعمة الملمس مع 
 حلقة جلدية. مزودة بآلية سحب وتدوير. 

50JDKR916BKA   /  أسود  
50JDKR915RDA  أحمر  /  

الهدايا
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1:43 لسيارة  نموذج مصغر بمقياس 
I-PACE 

نموذج مصغر بمقياس 43:1 لسيارة جاكوار 
طراز I-PACE بلون أحمر Photon. نموذج 

مصغر تفصيلي ألول سيارة لنا على اإلطالق 
متعددة االستعماالت وكهربائية بالكامل، وهو 
مصنوع بطريقة الصب بالضغط، ومركب على 

 قاعدة عرض سوداء. 
50JEDC280RDY /  PHOTON حمر  أ

 جولة الصغار بسيارة جاكوار 
مصنوعة من أجل األطفال كنموذج إلحدى 

 سيارات جاكوار الحقيقية. وتكتمل السيارة 
مع مصابيح إضاءة ليد أمامية وخلفية ومقعد 
ناعم الملمس وإطارات منخفضة الضوضاء. 

 AA تعمل باستخدام 3 بطاريات 
 )ال تأتي مع السيارة(. مناسبة لألطفال 

 الذين تتراوح أعمارهم من 18 إلى 36 شهًرا. 
50JDTY907BKA  /  أسود 

50JDTY907BLA زرق /  أ

E-PACE بمقياس  نموذج جاكوار 
1:43 

نموذج بمقياس بمقياس 1:43 لسيارة جاكوار 
E-PACE الجديدة بلون أحمر كاليدرا. يتمّيز 

 E-PACE هذا النموذج بمطابقة تفاصيل طراز
 First Edition، وهو مركب على 

 قاعدة سوداء 
  50JEDC279RDY  / ا  يدر حمر كا أ

الهدايا
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 حافظة الحاسوب اللوحي الجلدية 
تتميز حافظة الحاسوب اللوحي الجلدية 

الملساء بنص عالمة جاكوار التجارية المنقوش 
في شكل رقاقة معدنية. الحافظة مالئمة 

 لجهازي Samsung Galaxy أو 
 .iPad tablet 

50JELG228BKA  / أسود 

 حافظة iPHON جلدية
حافظة iPhone مصنوعة من الجلد بنسبة 
%100، عليها نص عالمة جاكوار التجارية 
 المنقوش في شكل رقاقة معدنية على

 الجهة الخلفية.
د   سو  أ

50JEPH209BKA   /  8+ 
50JEPH208BKA   /  8 

XS  /  50JGPH518BKA

 المظلة األفضل 
مظلة كالسيكية تتمّيز بصناعة عالية الجودة. 

تتألف من قطعة واحدة مع مقبض خشبي 
معالج مائيًا، وأضالع من األلياف الزجاجية لوزن 

خفيف مع األداء العالي، وطباعة مونوغرام 
داخلية وشعار جاكوار المحفور بالليزر مع سنة 

التأسيس 1935 على المقبض. تفتح المظلة 
 101 سم.

50JHUM969BKA  / أسود 

 مظلة جيب
مظلة سفر عملية. مع هيكل من األلومنيوم 

 مع مقبض ناعم الملمس. 
50JEUM121BKA  / أسود 

 شمسية غولف مميزة
شمسية غولف المميزة هذه، والمختبرة 

بواسطة نفق هوائي على سرعة 125 كيلو 
متر بالساعة، تحمل نص عالمة جاكوار التجارية 
بشكل غير ملحوظ على الُظلة. تأتي بغطاء 

 يحمل العالمة التجارية.  
50JEUM119BKA  / أسود 

الهدايا
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الهدايا

 مونتغرابا تصنع قلم جاكوار المثالي
قلم مصنوع بدقة وإتقان من الراتينغ المصقول 
والمخروط آلًيا. مصمم من ِقَبل جاكوار وصنعته 

مونتغرابا، أول شركة إيطالية تصمم األدوات 
الكتابية الفائقة. هذا القلم الفخم له سطح مزخرف 

بنقوش دقيقة باللون األزرق، ويتميز بنقوشه 
الشبيهة بالجواهر وغير المبالغ فيها، إضافة إلى 

 الصور الظلية األنيقة.   
50JFPN374BLA زرق /  أ

 مونتغرابا تصنع قلم جاكوار
لتجربة كتابة تتسم بالسالسة كما هو الحال في أي 
سيارة من سيارات جاكوار. خرطوش بكرة مطاطية 
سائلة بنسب مدروسة وخطوط أنيقة. يضيف نص 
عالمة جاكوار التجارية المحفور والشارة البارزة على 

 الغطاء مستوى أعلى من األناقة.   
50JFPN375GYA  / غامق  رمادي 

 قلم جاكوار الكالسيكي
يتميز قلمنا الجاف بخطوط عالمتنا التجارية 

المتدفقة إضافة إلى نص عالمة جاكوار التجارية 
 المختوم في الجزء المصقول بالكروم.    

50JDPN978WTA  /  أبيض 
50JGPN500BKA  /  أسود 
50JDPN978RDA  / حمر  أ

A5  دفتر مالحظات كبير بمقاس 
 A5 دفتر مالحظات يحمل العالمة التجارية بمقاس
ويوجد شعار Leaper في كل صفحة من صفحاته. 

 الدفتر مكون من 96 صفحة. وزن الورق 93 جم/م3    
50JDNB759BKA  /  أسود 
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الرجال

السيدات

الصدر أمام الكتفين )سم(

الصدر )سم(

دليل مقاسات المالبس

أسعار المنتجات ومدى توفرها خاضعة للتغيير. تظل حقوق طبع ونشر جميع النسخ والصور محفوظة لشركة جاكوار الند روڤر. المنتجات الواردة صحيحة 
في وقت نشرها، وتخضع لمدى توفرها في السوق؛ تحتفظ جاكوار الند روڤر بالحق في إزالة أو تغيير أي مواصفة من مواصفات المنتجات التي تتضمنها 

المجموعة في أي وقت من األوقات.
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تشكيلة التراث



42 43

سيارة تجسد معنى التفرد

 كل أسطورة تترك
في أعقابها إرًثا

إنها سيارة جاكوار مارك 2، حيث المعنى الحقيقي لألناقة والتفرد والسرعة، وال تضاهيها في ذلك 

سيارة بريطانية أخرى. إنها دوًما محط إعجاب، ولكن ال تجرؤ سيارة أخرى على أن تتجاوزها، وهو ما 

يجعلها االختيار األول لكل من المتسابقين وقوات إنفاذ القانون. لقد كان تصميمها الذي يتسم بالمتانة 

واألناقة هو مصدر اإللهام وراء هذه التشكيلة الجديدة الرائعة من المالبس واإلكسسوارات التي تناسب 

مختلف أنماط الحياة. إنها أسطورة حقيقية في زمانها، وتترك إرًثا ال يمكن أن يطويه النسيان.



XS 50JFLM344BKB    XL       50JFLM344BKF
S 50JFLM344BKC XXL 50JFLM344BKG 
M 50JFLM344BKD XXXL 50JFLM344BKH
L 50JFLM344BKE XXXXL 50JFLM344BK3

HERITAGE للرجال  جاكيت جلدي من تشكيلة 
هذا الجاكيت الجلدي الذي يتسم بالنعومة والجمال يحتوي 

على جيبين على األجناب مزودان بسحاب، مع رقعة مضلعة 
على الكتفين والذراعين. تبرز شارة Heritage على الصدر 

 مع شارة السباق المقلمة حتى أعلى الظهر.
 أسود

توافر محدود

تشكيلة التراث



47474646

XS 50JGEM480NVB XL 50JGEM480NVF
S 50JGEM480NVC XXL 50JGEM480NVG 
M 50JGEM480NVD XXXL 50JGEM480NVH
L 50JGEM480NVE XXXXL 50JGEM480NV3

XS 50JGJM479NVB XL 50JGJM479NVF
S 50JGJM479NVC XXL 50JGJM479NVG 
M 50JGJM479NVD XXXL 50JGJM479NVH
L 50JGJM479NVE XXXXL 50JGJM479NV3

تشكيلة التراث

 جاكيت قطني بسحاب من تشكيلة 
للرجال  HERITAGE 

 الجاكيت الذي يجسد معنى التفرد. مصنوع من 
القطن الخالص ومصقول بطبقة خفيفة من الشمع. يوجد 

على البطانة الداخلية رسومات توحي بالنشاط والحركة 
لسيارة جاكوار مارك 2، كما يوجد نص العالمة التجارية 

 "Ultimate Getaway Car" )السيارة التي 
 تجسد معنى التفرد( على الجيب الداخلي. ويشتمل

 على مقومات للظهر ومشد لسحاب على شكل 
.Heritage شارة 

أزرق داكن

HERITAGE للرجال  جاكيت بسحاب من تشكيلة 
تناغم رائع بين الطراز غير الرسمي والطراز الكالسيكي في هذا الجاكيت المصنوع من القطن بنسبة 
%100 والمزود بسحاب. يحتوي على أجزاء مبطنة، وياقة مضلعة، وعلى شارة Heritage التي تمثل 
 العالمة التجارية على الذراع ومشدات السحابات. مزدان بشارة السباق المقلمة على الحياكة الجانبية.

أزرق داكن



4948 4948

XS 50JGTM476GYB XL 50JGTM476GYF
S 50JGTM476GYC XXL 50JGTM476GYG
M 50JGTM476GYD XXXL 50JGTM476GYH
L 50JGTM476GYE XXXXL 50JGTM476GY3

XS 50JGTM476NVB XL 50JGTM476NVF
S 50JGTM476NVC XXL 50JGTM476NVG
M 50JGTM476NVD XXXL 50JGTM476NVH
L 50JGTM476NVE XXXXL 50JGTM476NV3

XS 50JGTM476WTB XL 50JGTM476WTF
S 50JGTM476WTC XXL 50JGTM476WTG
M 50JGTM476WTD XXXL 50JGTM476WTH
L 50JGTM476WTE XXXXL 50JGTM476WT3

أبيضأزرق داكن

رمادي

HERITAGE للرجال  تي شيرت 
 Heritage تي شيرت كالسيكي ضيق الرقبة يحمل شعار جاكوار الخاص بتشكيلة
على الصدر، باإلضافة إلى شارة سباق Heritage المقلمة ذات الحياكة الجانبية. 

مصنوعة من القطن بنسبة 100%.

تشكيلة التراث



5150 5150

XS 50JGTM477GNB XL 50JGTM477GNF
S 50JGTM477GNC XXL 50JGTM477GNG
M 50JGTM477GND XXXL 50JGTM477GNH
L 50JGTM477GNE XXXXL 50JGTM477GN3

XS 50JGTM477NVB XL 50JGTM477NVF
S 50JGTM477NVC XXL 50JGTM477NVG
M 50JGTM477NVD XXXL 50JGTM477NVH
L 50JGTM477NVE XXXXL 50JGTM477NV3

XS 50JGTM477GYB XL 50JGTM477GYF
S 50JGTM477GYC XXL 50JGTM477GYG
M 50JGTM477GYD XXXL 50JGTM477GYH
L 50JGTM477GYE XXXXL 50JGTM477GY3

XS 50JFPM347NVB XL 50JFPM347NVF
S 50JFPM347NVC XXL 50JFPM347NVG
M 50JFPM347NVD XXXL 50JFPM347NVH
L 50JFPM347NVE XXXXL 50JFPM347NV3

50JFPM347GN

تشكيلة التراث

HERITAGE للرجال   قميص بولو من تشكيلة 
قميص بولو مصنوع من قطن بيكيه بنسبة %100 بشارة 

Heritage مطرزة على الصدر. مزود بأزرار تحمل العالمة 
 التجارية وحواف حمراء على الياقة وطرفي الُكّمين. 

أزرق داكن

 HERITAGE  قبعة
قبعة كالسيكية مصنوعة من القطن بنسبة %100، مع 

شارة Heritage المطرزة في الجهة األمامية. مزين بتقليم 
أحمر، ويحتوي على فتحتين صغيرتين متميزتين، باإلضافة 

 إلى إبزيم في الجهة الخلفية.  

 HERITAGE ح شا  و
وشاح Heritage ناعم الملمس بشارة السباق المقلمة ذات 
األلوان األزرق البحري واألبيض واألحمر. مصنوع من الصوف 
 بنسبة %100 مع شارة Heritage المحاكة باللون األحمر.   

 HERITAGE  قبعة تراكر من تشكيلة 
قبعة تراكر بمقاسات قابلة للتعديل، عليها رسومات توحي 

بالحركة والنشاط لسيارة جاكوار مارك 2. مزينة بعالمة 
Heritage المطرزة على حواف قمتها، باإلضافة إلى أنها 

   .Heritage مقلمة وتحمل عالمة 

HERITAGE  قبعة مقلمة من تشكيلة 
 مزدانة برسومات

لقد ُصممت قبعة Heritage بطباعة باهتة لتضفي عليها 
طابع األصالة، باإلضافة إلى شارة جاكوار الحمراء المتميزة مع 

تشكيلة Heritage. تبدو على شكل حافة ساندويتش مع 
شريط تشكيلة Heritage وعالمة x على جانب القبعة تشبه 

 األضواء األمامية للسيارة.   

أخضر

HERITAGE للرجال   تي شيرت برسومات ديناميكية من تشكيلة 
تي شيرت يجعل من العالمة التجارية جاكوار مارك 2 ذكرى ال يمحوها الزمن. يحمل هذا التي شيرت رسومات في األمام 

إلى جانب صورة أخرى تحمل شعار السيارة التي تجسد معنى السرعة Ultimate Getaway على الجزء الخلفي من 
الرقبة. كما أنه مزين بـحبات سوداء صغيرة من عالمة Heritage على الكم. 

رمادي أزرق داكن 

أخضر

50JFCH348NVA   
50JFCH348GNA   

أزرق داكن
أخضر

50JFSF349NVA   أزرق داكن

50JGCH478GNA    أخضر

50JGCH499RDA    أحمر
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تشكيلة التراث

A5 عليه رسومات ديناميكية  دفتر 
 HERITAGE  من تشكيلة 

دفتر A5 ناعم الملمس لالحتفال بالسيارة التي تجسد 
معنى التفرد Ultimate Getaway Car. ويحمل الدفتر 

رسومات توحي بالحركة لسيارة جاكوار مارك 2، وقائمة 
مرجعية لالنطالق، وجيب خلفي غير ظاهر. تحتوي الصفحات 

المسطرة على نقاط تحمل عالمة Heritage إلى جانب 
 عالمة X التي تشبه اإلضاءة األمامية.  

 حامل بطاقات جلدي برسومات ديناميكية
 HERITAGE  من تشكيلة 

حامل بطاقات وحافظة يحمل من الداخل رسومات للسيارة 
مارك 2، إلى جانب عالمة X التي تشبه اإلضاءة األمامية. 

مزين بنقاط صغيرة تحمل عالمة Heritage المختومة. 
 مصنوع من الجلد بنسبة 100%. 

 محفظة جلدية برسومات ديناميكية
HERITAGE  من تشكيلة 

إرث مارك 2 ال يعرف حدود الزمن. تضم المحفظة 
المصنوعة من الجلد بنسبة %100 رسومات 

وصوًرا حركية للسيارة جاكوار مارك 2 بأشكال 
مزينة من الداخل. تم صقلها وتجميلها بشارة 

 Heritage المختومة على الجزء الخارجي.   

50JGNB439KHA    كاكي

50JGNB439KHA    بني

50JGLG435BNA    بني



5554 5554

تشكيلة التراث

 HERITAGE  محفظة 
قطعة من التاريخ داخل جيبك. تتميز المحفظة الجلدية 
السوداء األنيقة بتقليم خمري وخيوط بيضاء وأقسام 

 متعددة. شارة Heritage البارزة في الداخل. 

 HERITAGE  حافظة بطاقات 
صغيرة الحجم وكالسيكية. تتميز حافظة البطاقات 
األنيقة هذه بتقليم خمري وخيوط بيضاء وأقسام 
 متعددة. نقاط صغيرة بعالمة Heritage بارزة في

 الجهة األمامية. 

HERITAGE مع نقاط زخرفية   حمالة مفاتيح 
حمالة مفاتيح ضمن تشكيلة Heritage تحمل 

عالمة جلدية بنية أنيقة مزينة بنقاط صغيرة وعالمة 
 Heritage. خياطة متمايزة على الحواف.

ححافظة جواز سفر من تشكيلة 
 HERITAGE 

فلتصطحب معك تاريخنا في سفرك وترحالك. تتميز 
حافظة جواز السفر السوداء األنيقة بخطوط خمرية 
اللون مع خيوط بيضاء. هناك أيضًا شارة السباق 

 Heritage المقلمة والمزينة بخطوط تحمل عالمة
 البارزة في الداخل. 

فتاحة زجاجات على شكل مقياس وقود من 
 HERITAGE  تشكيلة 

 ،E مصممة على نمط مقياس الوقود الخاص بالطراز
وتتمتع بوجود سبيكة الزنك إلى جانب فتاحة الزجاجات 

المزينة بالجلد وحلقة المفاتيح المزخرفة من الجهة 
 الخلفية بعالمة Heritage البارزة.  

 HERITAGE  أزرار أكمام 
 مع نقاط مزخرفة 

أزرار أكمام مع شعار جاكوار وعالمة 
Heritage موسومة بشعار جاكوار النصي 

 على الجزء الخلفي. 

 HERITAGE  أزرار أكمام 
 مع نقاط مزخرفة 

أزرار أكمام مع شعار جاكوار وعالمة 
Heritage موسومة بشعار جاكوار النصي 

 على الجزء الخلفي. 

HERITAGE مع نقاط زخرفية   حمالة مفاتيح 
حمالة مفاتيح ضمن تشكيلة Heritage تحمل 

عالمة جلدية أسود أنيقة مزينة بنقاط صغيرة وعالمة 
 Heritage. خياطة متمايزة على الحواف.

50JFLG351BKA    أسود
50JFLG352BKA    أسود

50JDKR923BNA    بني

50JFLG353BKA    أسود
50JFKR355BKA    أسود

50JDCF922RDA    أحم 50JDCF922RDA    أسود

50JDKR920BKA    أسود
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تشكيلة التراث

HERITAGE من جاكوار  ساعة يد 
جهاز توقيت )كرونوغراف( دقيق مصنوع من 

 الصلب المصقول، مع كل السمات التي تميزت 
 ،heritage بها جاكوار القديمة. تحمل عالمة

واليدين والمؤشرات المضيئة، إلى جانب األذرع 
الفرعية المستوحاة من علب األدوات األصلية 
 فضاًل عن شريط مصنوع من الجلد اإليطالي 
 يشبه األحزمة ذات التصاميم الرائعة. مقاومة

 للماء حتى عمق 10 أمتار.   

50JHWM978BKA    أسود



تشكيلة التراث

 HERITAGE  حقيبة سفر 
احمل معك روح تراثنا في عالم السباقات. تتميز 
حقيبة السفر الجلدية السوداء األنيقة بحزام قابل 

للخلع على شكل شعار السباق، ويحمل عالمة 
 Heritage البارزة.   

50JFLU350BKA    أسود

توافر محدود
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تشكيلة التراث

طقم اإلسبريسو برسومات ديناميكية 
HERITAGE  من تشكيلة 

 طقم إسبريسو مكون من فناجين عليها
 رسومات لـلسيارة جاكوار مارك 2، وصحون 

أكواب عليها تصاميم صغيرة تشبه المصابيح 
األمامية للسيارة. آمن لالستعمال في 

 الميكروويف وغسالة األطباق.  

50JGGF441MXA    4 قطع مجموعة من 

سدادات زجاجات من تشكيلة 
 HERITAGE 

مجموعة من ثالث سدادات للزجاجات ماركة 
جاكوار، مستوحاة من تصميم لناقل سرعة 
جاكوار التاريخي. مصنعة من االستانلس 

 ستيل مع سدادات مطاطية.   

50JFGF903NAA    3 قطع مجموعة من 

HERITAGE  فنجان يحمل عالمة 
فنجان سيراميك أبيض يحمل عالمة 

 Heritag مع نقاط صغيرة لعالمة Heritag
األصلية باللون األحمر. آمن لالستعمال في 

 الميكروويف وغسالة األطباق. 

 HERITAGE قاعدة أكواب من تشكيلة 
4 مع علبة  مجموعة من 

قاعدة أكواب من تشكيلة Heritage تقدم في 
علبة معدنية تحمل العالمة التجارية. اثنان منهما 
يحمالن رسومات تخطيطية للطراز E. واثنان 

 .Heritage آخران يحمالن عالمة 

50JBM9186WTA    أبيض

50JFGF322NVA    4 قطع مجموعة من 

توافر محدود
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تشكيلة التراث

HERITAGE مطبوعات فنية من تشكيلة 
 هذه المطبوعات المعلقة تحمل أعمااًل فنية

 لجاكوار مارك 2 األصلية. تصميمات ديناميكية 
تجسد روح ماركة هذه السيارة التاريخية. مطبوعة 

على ورق بوزن 350 غرام لكل متر مربع. األطر 
غير مشمولة.

50JGAP436MXA    أخضر وأحمر
50JGAP437MXA    رمادي وأبيض

50JGAP438MXA    أسود وأحمر
A3 بحجم 
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8 AMALGAM بحجم 1 إلى  XKSS من   نسخة طبق األصل من السيارة 
فقط ستة عشر سيارة من هذه السيارات االستثنائية تم تصنيعها وبيعها، وإحداها 

مملوكة لألسطورة ستيف ماكوين. وعندما ُكِشف النقاب عن جاكوار XKSS عام 1957، 
كادت أن تكون هي السيارة األسرع في زمنها، حيث كانت تصل إلى سرعة 100 كيلومتًرا 

في الساعة في 5.2 ثانية فقط، وكانت سرعتها القصوى 232 كيلومتًرا في الساعة. 

هذا الطراز محدود الكمية ُصنع يدوًيا، مع مراعاة أدق التفاصيل. وقد تم صنع هذه السيارة 
بحجم 1 إلى 8، أما كل جانب من أجزائها الخارجية والداخلية، إلى جانب حجرة المحرك، فقد 
ُصنعت بدقة بالغة. وكما هو الحال في السيارة األصلية التي تجسدها، فإن هذه السيارة 

تعد تعبيرًا عن الجمال بمعناه الحقيقي. 

يرجى مالحظة أن هذا المنتج ُيصنع عند الطلب، ويتم تسليمه بواسطة خدمة متخصصة. 

50JBDC589GNA    أخضر

سيارة تجسد معنى التفرد

اآلن ندعوك القتناء تشكيلة 
مارك 2

استلهاًما من جاكوار مارك 2 األسطورية، فإن هذه المجموعة من المالبس واألكسسوارات 

التي تالئم مختلف أنماط الحياة تحتفي بسيارة هي بحق أيقونة متميزة. من خالل األشكال 

المتميزة لعالمة heritage ورسومات عالمة مارك 2 فقد ُصنعت كل قطعة من هذه 

المجموعة بعناية فائقة بأدق التفاصيل.

توافر محدود
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أسعار المنتجات ومدى توفرها خاضعة للتغيير. تظل حقوق طبع ونشر جميع النسخ والصور محفوظة لشركة جاكوار الند روڤر. المنتجات الواردة 
صحيحة في وقت نشرها، وتخضع لمدى توفرها في السوق؛ تحتفظ جاكوار الند روڤر بالحق في إزالة أو تغيير أي مواصفة من مواصفات المنتجات 

التي تتضمنها المجموعة في أي وقت من األوقات. 

الرجال الصدر أمام الكتفين )سم(

دليل مقاسات المالبس



يرجى زيارة الوكيل المحّلي

Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF, UK :شركة جاكوار الند روڤر المحدودة. المكتب المسجل
مسجلة في المملكة المتحدة تحت رقم: 1672070.


