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تجذرت  أصالة 
تصميماته  جوهر  في 

١٩٤١ منذ عام 

these roots  
have run deep  

since 1941

BORN AS A PURPOSE-BUILT 4x4 FOR THE FRONT 
LINES OF WWII IN 1941, JEEP® 4x4s SOON 

TRANSITIONED FROM THE BATTLEFIELDS TO THE 
FARM FIELDS AND BACKROADS, WHERE THEY 

HAD TO KEEP UP WITH HARD DAILY USE IN 
INDUSTRY AND RECREATION ALIKE. THROUGH 80 

YEARS AND ALL MANNER OF TERRAIN AND 
WEATHER, A GROWING LINEUP OF JEEP® 4x4s  

HAS CONSISTENTLY MOVED THE BAR WITH 
STRONG DRIVETRAINS, INNOVATIVE ENGINEERING 

AND QUALITY COMPONENTS THAT STAND OUT 
FROM ALL OTHER 4x4 SUVs.

هائلة  بمقومات  وجرأة   ٤ جيب ®    ٤× الرباعي  الدفع  سيارة  تصميم  تميز 
العالمية  الحرب  في  مامية  الخطوط  اال2 بثقة  عند  يتحدى  بطالً  جعلته 

لينتقل  من  ساحات  آفاقه  وسع  ما  سرعان  ولكن  الثانية  عام   ١٩٤١.   
المغامرات  تحّديات  حقول  المزارع  وخوض  إلى  الضارية   المعارك 

في  جميع  االحتياجات  اليومية  الشاقة  ليلبي  الشّيقة  على  مختلف  الدروب 
تاريخاً  عريقاً رسمت  أسطورة  على  حد  سواء.  الصناعة  والترفيه  عالم 

أنواع  التضاريس  مختلف  نجازات  على  Wمن  االبداع  واال عاًما   ٨٠  على  مدار 
الدفع  سيارات  الصعبة.  لقد  قامت  مجموعة  الطبيعية   وشتى  الظروف 

نقل  خط  القوة  بشكل  مّتسق  مع  مفهوم  بتغيير   الرباعي  جيب ®    المتنامية 
يجعل  هذه  ما  الجودة  عالية  جبار،  وتصاميم  مبتكرة  ومكونات  قوة 
خرى.  سيارات  الدفع  الرباعي  اال2 جميع  عن  السيارة  ترتقي  بقدراتها 
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1

المعيار

محرك بنتاستار® بعدد ٦ أسطوانات على شكل حرف V سعة ٣٫٢ لتر مزّود بتقنية     — 
تشغيل المحرك يشمل عادم خلفي بمخارج مزدوجة المعة / إيقاف

ناقل حركة أوتوماتيكي ٩ سرعات    —   
عادم منفرد      — 

باب خزان الوقود بال غطاء    — 
الهيكل / واجهات بلون اللمسة    — 

حواّف فتحة ضوء النهار - سوداء    — 
إطار الشبك اال2مامي من الكروم    — 

 —    مقابض أبواب - سوداء
مصاريع شبك فّعالة    — 

طارات Wإخطار تعبئة اال    — 
التحكم في ثبات السرعة    — 

مصابيح LED أمامية    — 
مصابيح LED خلفية       — 

 —    مصابيح LED تُضيء أثناء القيادة في النهار
بعيدة المدى /  —    مصابيح أمامية قريبة

حواف المصابيح الخلفية السوداء    — 
التحكم في ثبات السرعة    — 

مرايا آلية بلون الهيكل مزّودة بميزة الطي اليدوي    — 
متقطعة /  —    نظام ماسحات الزجاج - أمامية، متغيرة

 —    شاشة عرض مقاس ٣٫٥ بوصة
 —    منطقة اال2متعة تشمل ٨ حلقات ربط ال2سفل

مالة Wاال / عمود توجيه قابل للتعديل    — 
زجاج بالتحكم الشمسي    — 

 —    واقيات شمس منزلقة بمرايا 
 —    مقاعد مكسوة بالقماش بتقليمات ذات ألوان مدّرجة وخياطات قماشية بقوة تحّمل 

البيج البلوري الفاتح) / من الدرجة الثانية (متوفرة باللون اال2سود واال2سود
مقاعد سائق وراكب أمامي يدوية بعدد ٦ وضعيات        — 
 —    مقاعد الصف الثاني قابلة للطي منقسمة بنسبة ٤٠/٦٠ 

الوسائد الهوائية - متقدمة، متعددة مراحل االنتفاخ للسائق والراكب اال2مامي، حماية      —  
لركبة السائق والركاب، وستارة كاملة الطول، وحماية لجانبي الصدر

لكتروني للتحكم في الثبات على نظام إدارة ثبات السيارة والنظام  Wيشتمل النظام اال    —  
لكتروني للحد من خطر االنقالب ونظام التحكم بالتشبث لجميع السرعات  Wاال

ونظام مساندة الفرملة ونظام المكابح القرصية المانعة لالنغالق على العجالت 
اال2ربعة رباعي القنوات

الدخول بدون مفتاح    — 
نظام المساعدة على تسلق التالل      — 

كاميرا بارك فيو® للرؤية الخلفية عند التراجع مع الخطوط الشبكية الديناميكية    — 

نظام التحكم بميالن المقطورة    — 
نظام المالحة يوكونيكت® ٤ بشاشة عرض تعمل باللمس قياس ٧ بوصات         — 

نظام اال2وامر الصوتية مع ميزة بلوتوث®    — 
TMوأندرويد أوتو TMأبل كار بالي    — 

ناقل حركة مكسّو بالجلد    — 
عوارض جانبية مثبتة على السقف سوداء المعة    — 

مقود توجيه مكسّو بالجلد مع عناصر تحكم في الصوت    — 
كاميرا بارك فيو للرؤية الخلفية عند التراجعع    — 

مجموعة مستلزمات المدخنين: تتضمن منفضة قابلة للنزع وواّلعة سيجار  —

المواصفات الداخلية 
١)  قماش متين بألوان مدّرجة وقوة تحّمل من الدرجة الثانية مع خياطة بارزة بلون 

أسمر مصّفر وأزرق: أسود (قياسي) 
بيج بلوري فاتح  / قماش متين بألوان مدّرجة وقوة تحّمل من الدرجة الثانية: أسود   (٢

(قياسي) 

العجالت
لمسة فضية رائعة مطلّية مقاس ١٧ بوصة  (١

STANDARD

— 3.2 Pentastar® V6 engine with Engine Stop  / Start (ESS) includes dual 
rear exhaust with bright tips

— 9-speed automatic transmission
— Single exhaust
— Capless fuel fill
— Accent- / body-color fascias
— Daylight Opening (DLO) Moldings — Black
— Chrome grille surround
— Door handles — Black
— Active grille shutters
— Tire-fill notification
— Cruise control
— LED headlamps
— LED taillamps
— LED daytime running lamps

— Low- /  high-beam headlamps
— Black headlamp bezels
— Cruise control
—  Power body-color mirrors with manual foldaway functionality
—  Wiper system – Front, variable / intermittent
—  3. 5 -inch cluster display
—  Cargo area includes 8 tie-down loops
— Tilt  /  telescoping steering column
— Solar-Control Glass
— Sliding sun visors with mirror
—  Cloth seats with Ombré insert and Brook II Cloth bolsters (available in 

Black and Black  /  Light Frost Beige)
—  Manual 6-way driver and front-passenger seats
— 2nd-row 60  / 40 split-folding seats
—  Air bags – Advanced multistage driver and front-passenger, driver and 

passenger knee, full-length curtain and side-thorax
—  Electronic Stability Control includes vehicle stability management 

system, Electronic Roll Mitigation, All-Speed Traction Control, Brake 
Assist and 4-channel Antilock Brake System

— Keyless entry
— Hill Start Assist 
—  ParkView® Rear Back-Up Camera with Dynamic Grid Lines
— Trailer Sway Control
— Uconnect® 4 with 7-inch touchscreen display
— Integrated Voice Command with Bluetooth®

— Apple CarPlayTM and Android AutoTM

— Leather-wrapped shifter
— Gloss Black roof rails
— Leather-wrapped steering wheel with audio controls
— ParkView Rear Back-Up Camera
SMOKERS GROUP: Removable ashtray and cigar lighter

INTERIORS 

1)  Ombré Solid and Brook II Cloth with Storm Blue accent stitching:  
Black (standard)

2)  Ombré Solid and Brook II Cloth: Black / Light Frost Beige (standard)

WHEEL

1) 17-inch Painted Fine Silver (standard)

Specifications / equipment may vary by market. Please consult your local dealer.
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المعيار
محرك بنتاستار® بالنظام المتغير لتوقيت عمل الصمامات بعدد ٦ أسطوانات على شكل    — 
حرف V سعة ٣٫٢ لتر مزّود بتقنية إيقاف / تشغيل المحرك (قياسي في طرازات الدفع 

الرباعي)
ناقل حركة أوتوماتيكي ٩ سرعات   — 

I نظام الدفع الرباعي بسرعة واحدة جيب® أكتيف درايف   — 
نظام عادم خلفي منفرد (طرازات الدفع الرباعي) وخلفي مزدوج (طرازات الدفع    — 

الرباعي)
باب خزان الوقود بال غطاء     — 

نظام إدارة التحكم بالتشبث سيليك تيرين® - أرضي مع ٥ إعدادات للتحكم بالتشبث    —
(طرازات الدفع الرباعي فقط)

إطار بلون جرانيت كريستالي ساتيني المع   — 
طارات Wنظام تنبيه حول كمية الهواء في اال   — 

٤ منافذ USB تعمل عن بعد   — 
LED مصابيح أمامية بتقنية   — 
LED مصابيح نهارية بتقنية   — 
LED مصابيح خلفية بتقنية   — 
LED إضاءة محيطة بتقنية   — 

طفاء Wمصابيح أمامية مع ميزة تأخير وقت اال   — 
LED مصابيح ضباب بتقنية   — 

 —   باب خلفي كهربائي يعمل بلمسة قدم من دون  استخدام اليدين
سكك جانبية مثبتة في السقف بلون جرانيت ساتيني المع   — 

فتحات لدخول ضوء النهار  بلون جرانيت كريستالي ساتيني المع   — 
 —   ماسحات زجاج خلفي مع غساالت

شاشة عرض متعددة الرؤية مكتملة اال2لوان مقاس ٧ بوصات   — 
مقود توجيه مكسّو بالجلد مع عناصر تحكم في الصوت والسرعة   — 

تحكم أوتوماتيك بدرجة الحرارة مع منطقتين يشمل مستشعر رطوبة ومرشحات    — 
هواء ممتازة

مقاعد أمامية من جلد نابا قابلة للتدفئة   — 
مقاعد آلية مع ٨ وضعيات للسائق والراكب اال2مامي مع تعدي أسفل الظهر كهربائياً   — 

وفقاً ال2ربع وضعيات 
الوسائد الهوائية - متقدمة، متعددة مراحل االنتفاخ للسائق والراكب اال2مامي، حماية      —  

لركبة السائق والركاب، وستارة جانبية كاملة الطول، وحماية لجانبي الصدر
نظام فتح اال2بواب عن بُعد ”ادخل وانطلقTM“ (بدء زر الدخول / الضغط المجهول)   — 

مساندة الركن الخلفي بارك سينس®   — 
كاميرا بارك فيو® للرؤية الخلفية عند التراجع مع الخطوط الشبكية الديناميكية   — 

نظام تشغيل السيارة عن بعد   — 
نظام التحكم بميالن المقطورة   — 

نظام المالحة يوكونيكت® ٤ بشاشة عرض قياس ٨٫٤ بوصات®       — 
TMالتوافق مع أبل كار بالي   — 

TMالتكامل مع أندرويد أوتو   — 
نظام اال2وامر الصوتية مع ميزة بلوتوث®   — 

وسائد فاتحة مانعة للخدش للباب اال2مامي   — 
تعتيم أتوماتيكي للمرآة الخلفية   — 

مصابيح أمامية أتوماتيكية   — 
نذار Wجهاز اال   — 

ماسحات الزجاج اال2مامي الحساسة للمطر   — 
نظام صوت ألباين الفاخر مع ٩ مكبرات للصوت وصبووفر ومضخم صوت بقوة ٥٠٦    — 

واط
نظام المالحة يوكونيكت ٤ مع شاشة عرض قياس ٨٫٤ بوصات   — 

فتحة سقف بانورامية مزدوجة كوماند فيو® - آلية بالكامل من اال2مام وثابتة من    — 
الخلف

تتضمن منفضة قابلة للنزع وواّلعة سيجار مجموعة مستلزمات المدخنين:  —

متوفر
سيتي تك جروب: نظام مراقبة الزوايا العمياء ونظام استكشاف اال2جسام والسيارات 

  العابرة عند التراجع ونظام مساندة الركن العمودي والمتوازي

المواصفات الداخلية
مقاعد مكسوة بجلد أسود مع خياطة بارزة بلون تنجستين  (قياسية)  (١

العجالت
عجلة مطلية بلون جرانيت كريستالي قياس ١٩ بوصة  (١

STANDARD

—  3.2 Pentastar® V6 Variable Valve Timing engine with ESS (standard on 4x4)
—  9-speed automatic transmission
—  Jeep

®
 Active Drive I, single-speed 4x4 system

— Single rear (4x2), dual rear (4x4) exhaust system
— Capless fuel fill
—  Selec-Terrain® Traction Management System – Floor dial with 4 traction 

control settings (4x4 models only)
— Satin Gloss Granite Crystal surround
— Tire-fill notification
— 4 remote USB ports
— LED headlamps
— LED daytime running lamps
— LED taillamps
— LED Ambient lighting
— Headlamps-off time delay
— LED fog lamps
— Hands-free foot-activated power liftgate
— Satin Gloss Granite Crystal roof rails 
— Satin Gloss Granite Crystal daylight openings 

— Rear window wiper with washer
— 7-inch full-color Multi-View Display
—  Leather-wrapped steering wheel with audio and speed controls 
—  Dual-Zone Automatic Temperature Control includes humidity sensor and 

premium air filters 
—  Black leather-trimmed seats with Tungsten accent stitching 
—  8-way power driver’s and front-passenger seat with 4-way power  

lumbar adjust 
—  Air bags – Advanced multistage, driver and front-passenger, driver and 

passenger knee, full-length side-curtain and side-thorax
—  Keyless Enter ’n GoTM (passive entry / push-button start)
—  ParkSense® Rear Park Assist
—  ParkView® Rear Back-Up Camera with Dynamic Grid Lines 
— Remote Start System
— Trailer Sway Control
—  Uconnect® 4 with 8.4-inch display
— Apple CarPlayTM  compatibility
— Android AutoTM integration
—  Integrated Voice Command with Bluetooth®

— Bright front door sill scuff pads
— Rearview auto-dimming mirror
— Automatic headlamp
— Security alarm
— Rain-sensitive windshield wipers
— Alpine® Premium Sound System with 9 speakers, subwoofer and  

506-watt amplifier
— Uconnect 4 NAV with 8.4-inch display
—  CommandView® Dual-Pane Panoramic Sunroof – Full, power front,  

fixed rear
SMOKERS GROUP: Removable ashtray and cigar lighter

AVAILABLE

CITY TECH GROUP: Blind Spot Monitoring and Rear Cross-Path Detection and 
Parallel and Perpendicular Park Assist

INTERIORS 

1)  Black Leather-trimmed seats with Tungsten  
accent stitching (standard) 

WHEELS

1) 19-inch Painted Granite Crystal wheel 
(standard)

Specifications / equipment may vary by market. Please consult your local dealer.
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المعيار
محرك بنتاستار بـ ٦ اسطوانات على شكل V سعة ٣٫٢ لتر مع تقنية إيقاف / تشغيل     —  

  المحرك
ناقل حركة أوتوماتيكي ٩ سرعات     —    

عادم خلفي بمخارج مزدوجة المعة     — 
جيب® أكتيف درايف لوك، بنظام دفع رباعي ثنائي السرعة مزود بمكبح خلفي    — 

باب خزان الوقود بال غطاء    — 
نظام التحكم بالسرعة سيليك-سبيد®      — 

نظام التحكم بالتشبث سيليك تيرين® - أرضي مع ٥ إعدادات للتحكم بالتشبث،    —  
  بما في ذلك وضع الصخور

َخّطافات جّر بلون أحمر (٢ باال2مام، و١ بالخلف، وهي غير متوفرة بجميع اال2سواق)    — 
التعليق على الطرق الوعرة – (٢٥ ملم) ارتفاع القيادة مع ألواح واقية    — 

طارات Wإخطار تعبئة اال    — 
واجهات ملونة بارزة على الطرق الوعرة مع غطاء خلفي لالنزالق من الواجهة،    —  
  ولمسات خارجية بلون رمادي داكن ومحيط شبكي، ومرايا خارجية، وواجهات

  سفلية منخفضة،  وعوارض سقفية وشعار
حواّف فتحة ضوء النهار - سوداء    — 

LED مصابيح ضباب    — 
مصابيح LED أمامية    — 
مصابيح LED خلفية    — 

مصابيح LED تُضيء أثناء القيادة في النهار    — 
رفراف العجلة على الطرق الوعرة    — 

غطاء المحرك أسود غير المع    — 
٤ منافذ USB عن بُعد    — 

شاشة عرض متعددة الرؤية مكتملة اال2لوان مقاس ٧ بوصات     — 
التحكم عند نزول المرتفعات    — 

تحكم أوتوماتيك بدرجة الحرارة مع منطقتين يشمل مستشعر رطوبة ومرشح    —  
  هواء ممتاز

مقاعد مزينة بنسيج / جلد مع قماش نسيجي، ومسامير نابا وخياطة روبي ريد (متوفر    —  
  باللون اال2سود)

مقاعد آلية مع ٨ وضعيات للسائق والراكب اال2مامي مع تعدي أسفل الظهر كهربائياً   —  
  وفقاً ال2ربع وضعيات 

الوسائد الهوائية - متقدمة، متعددة مراحل االنتفاخ للسائق والراكب اال2مامي، حماية     —  
  لركبة السائق والركاب، وستارة جانبية كاملة الطول، وحماية لجانبي الصدر

إطار احتياطي كامل الحجم    — 
سجادات أرضية للموسم بالكامل    — 

نظام فتح اال2قفال عن بعد ”أدخل وانطلقTM“ (الدخول السلبي / بدء ضغط الزر)    — 
نظام المساعدة على تسلق التالل    — 

لكتروني للتحكم بالثبات ونظام التحكم بميالن المقطورة Wالنظام اال      — 
الدخول بدون مفتاح باستخدام زر الذعر    — 

كاميرا بارك فيو® للرؤية الخلفية عند التراجع مع الخطوط الشبكية الديناميكية    — 
نظام المالحة يوكونيكت® ٤ بشاشة عرض قياس ٨٫٤ بوصات    — 

أبل كار باليTM متوافق    —
أندرويد أوتوTM مدمج    — 

نظام اال2وامر الصوتية مع ميزة بلوتوث®    — 
٦ مكبرات صوت    — 

ماسحات الزجاج اال2مامي الحساسة للمطر    — 
باب خلفي كهربائي طليق اليدين يتم تنشيطه بالقدم    —

تعتيم أتوماتيكي للمرآة الخلفية    —
رفراف العجلة على الطرق الوعرة    —

مصابيح أمامية أتوماتيكية    —
نظام تشغيل السيارة عن بعد    —

تتضمن منفضة قابلة للنزع وواّلعة سيجار مجموعة مستلزمات المدخنين:  —

متوفر
نظام صوت ألباين® الفاخر مع ٩ مكبرات للصوت وصبووفر  ساوند تك جروب:

ومضخم صوت بقوة ٥٠٦ واط ونظام المالحة يوكونيكت ٤ مع شاشة عرض قياس 
٨٫٤ بوصة

المواصفات الداخلية
كابريس فينيل فاخر بقطعة قماش نسيجية للمقبس وخياطة روبي ريد بارزة: أسود   (١

(قياسي)

العجالت
ألومنيوم مطلي ١٧ انش بشريط ماسي (قياسي)   (١

STANDARD

—  3.2 Pentastar® V6 engine with Engine Stop / Start (ESS)
— 9-speed automatic transmission 
— Dual rear exhaust with bright tips
—  Jeep

®
 Active Drive Lock, 2-speed 4x4 system with rear locker

— Capless fuel fill
— Selec-Speed® Control
—  Selec-Terrain® Traction Management System – Floor dial with 5 traction 

control settings, including Rock Mode
—  Red tow hooks (2 front, 1 rear; not available in all markets)
—  Off-road suspension – Raised (25-mm) ride height with skid plates
— Tire-fill notification
—  Off-road accent-color fascias with rear fascia skid plate appliqué,  

Dark Neutral Grey exterior accents, grille surrounds, exterior mirrors, 
lower fascia, roof rails and badging

— Daylight Opening (DLO) Moldings — Black
— LED fog lamps
— LED headlamps
— LED taillamps
— LED daytime running lamps
— Off-road wheel flares
— Matte Black hood decal
— 4 remote USB ports

— 7-inch full-color Multi-View Display
— Hill descent control
—  Dual-Zone Automatic Temperature Control includes humidity sensor and 

premium air filter
—  Fabric  / leather-trimmed seats with fabric insert, Nappa bolsters and 

Ruby Red accent stitching (available in Black)
—  8-way power driver’s and front-passenger seat with 4-way power  

lumbar adjust
—  Air bags – Advanced multistage driver and front-passenger, driver and 

passenger knee, full-length side-curtain and side-thorax
— Full-size spare tire 
— All-season floor mats
—  Keyless Enter ’n GoTM (passive entry / push-button start)
— Hill Start Assist
—  Electronic Stability Control and Trailer Sway Control
— Keyless entry with panic button
—  ParkView® Rear Back-Up Camera with Dynamic Grid Lines
— Uconnect® 4 with 8.4-inch display
— Apple CarPlayTM compatibility
— Android AutoTM integration
— Integrated Voice Command with Bluetooth®

— 6 speakers
— Rain-sensitive windshield wipers
— Hands-free foot-activated power liftgate
— Rearview auto-dimming mirror
— Off-road wheel flares
— Automatic headlamps
— Remote Start System
SMOKERS GROUP: Removable ashtray and cigar lighter

AVAILABLE

SOUND TECH GROUP: Alpine® Premium Sound System with  
9 speakers, subwoofer and 506-watt amplifier and Uconnect 4 NAV with 
8.4-inch display 

INTERIOR 

1)  Caprice Lux Vinyl with Fabric Socket Cloth and  
Ruby Red accent stitching: Black 
(standard)

WHEEL

1) 17-inch Painted Diamond-Cut 
Aluminum (standard)

Specifications / equipment may vary by market. Please consult your local dealer.
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المحلي. الوكيل  إلى  الرجوع  يرجى  السوق.  حسب  المعدات  / المواصفات تختلف 



Authentic Jeep® Brand Vehicle Accessories
اال2صيلة  

  ® 
جيب التجارية  العالمة  مركبات  أكسسوارات 

عندما يتعلق اال-مر بسيارتك جيب ®   شيروكي، ال يتم  تصنيع جميع قطع  الغيار واال-كسسوارات بشكل 
متساٍو ،  كما التي توفرها مراكز الخدمة وقطع الغيار الرسمية،  ومراكز خدمة  العمالء لعالمة جيب 

التجارية، فقط موبار ®    هي الخيار الوحيد الذي  يضمن قطع الغيار  واال-كسسوارات اال-صلية التي تالئم 
احتياجات سيارتك  بشكل  فعال وبأداء عاٍل.  هذا ال-نها قطع غيار أصلية تم  تصميمها خصيصاً بواسطة 

 المهندسسين أنفسهم الذين  صمموا سيارتك، وهذا إن دّل على شيء يدل على الجودة  العالية التي 
تضمن لك قيادة متخصصة بثقة تامة مثلما  تتمنى. 

كما أن موبار هي أيضاً أكثر من مجرد شركة قطع  غيار  وأكسسوارات، إذ تسّخر خبراتها ومعرفتها 
 المتأصلة  بسيارتك لخدمتك ومساعدتك على االعتناء  بسيارتك كما  يجب. يتم تدريب الفنيين المعتمدين 

 لدينا على معرفة  سيارتك بشكل دقيق، كما تم إعداد  مراكز موبار للخدمة  السريعة لصيانة سيارتك 
 بسرعة شديدة. فبدءاً من قطع  الغيار واال-كسسوارات اال-صلية  وصوالً إلى جودة خدمة  الخبراء وغيرها 

mopar.com  الكثير، تأكد  دائماً من اختيار موبار.  لمعرفة المزيد تفضل بزيارة

When it comes to Jeep
®
 Cherokee, not all parts and accessories are 

created equal. As the official service, parts and customer care provider 
for the Jeep Brand, only Mopar® Parts and Accessories can ensure the 
proper fit, finish and functionality. That’s because they’re original 
equipment, engineered by the same people who designed your vehicle, 
which means you can personalize your ride with complete confidence.

Mopar is also more than parts and accessories. We’re here to help you 
properly maintain and care for your vehicle. Our certified technicians 
are trained to know your vehicle best, and our Mopar Express Lane 
service departments are set up to get you in, out and back on the 
road again. From parts and accessories to expert service and more, 
always be sure to choose Mopar. Learn more at mopar.com

SHOWN WITH BLACK HOOD GRAPHIC, ROOF RACK CROSSRAILS, KAYAK CARRIER, 17-INCH SEMI-GLOSS BLACK WHEELS AND ROCK RAILS.

يظهر في الصورة سيارة مع رسومات غرافيكية على  غطاء المحرك بلون أسود، سكك جانبية متقاطعة على  السقف، حاملة قوارب الكاياك مثبتة على 
.PROPERLY SECURE ALL CARGOالسقف،  عجالت سوداء شبه المعة قياس ١٧ إنش وسكك جانبية  سفلية.

وآمن صحيح  بشكل  متعة  اال2 جميع  تثبيت  من  تأّكد 

عجلة بلون أسود داكن قياس ١٨ إنش
18-inch Hyper Black Wheel

الباب عتبة  مصدات 
Door Sill Guards

المواسم لكل  أرضية   مداسات 
All-Weather Floor Mats

الدواسات المعة مجموعة عدة 
Bright Pedal Kit



exterior colors الخارجية اال2لوان 
1] Sting-Gray 

2] Blue Shade Pearl 

3] Velvet Red Pearl 

4] Billet Silver Metallic

5] Granite Crystal Metallic

 1]  رمادي الذع
مظّلل لؤلؤي  أزرق    [2 

مخملي   لؤلؤي  أحمر    [3 
معدني   رصاصي  فضي    [4 

معدني كريستالي  جرانيت    [5 

6] Hydro Blue Pearl

7] Olive Green Pearl

8] Diamond Black Crystal Pearl

9] Bright White

10] Light Brownstone Pearl 

هيدروليكي   لؤلؤي  أزرق    [6 
لؤلؤي   زيتوني  أخضر    [7 

لؤلؤي كريستالي  ماسي  أسود   [8
المع أبيض   [9

فاتح  لؤلؤي  بني  حجر    [10 

2 ٢

Exterior color availability may vary by trim. 
Specifications / equipment may vary by market. Please consult your local dealer.

قد يختلف توافر اال2لوان الخارجية باختالف  أكسسوارات  الهيكل
الوكيل  المحلي.  مراجعة  يرجى  السوق،  المعدات حسب  / المواصفات تختلف  قد 

1 ١ 3 ٣ 4 ٤
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ت صفا ا لمو Sا P EC I F I CAT IONS

TRANSMISSION
9-speed automatic with AutoStick  Std.

DRIVE SYSTEMS
Jeep

®
 Active Drive I, single-speed Four-Wheel Drive (4WD)  Std.

Jeep Active Drive Lock, 2-speed 4WD with rear locker Std. on Trailhawk®

EXTERIOR DIMENSIONS 
(mil l imeters unless otherwise noted)
  Front-Wheel Drive (FWD) 4x2 / Jeep Active Drive 4x4 / Jeep Active Drive II 4x4 / Jeep Active Drive Lock 4x4
Wheelbase   2705 / 2707 / 2720 / 2720
Overall Length   4651 / 4651 / 4651 / 4645
Overall Width   1859 / 1859 / 1859 / 1904
Overall Width (Overland®)   1871 / 1871 / 1871 / —
Track, Front   1600 / 1600 / 1600 / 1622
Track, Rear   1612 / 1612 / 1605 / 1626
Overall Height (at roof rails)   1680 / 1683 / 1707 / 1724
Ground Clearance   154 / 167 / 183 / 212
Approach Angle (with air dam; degrees)   18.2 / 18.2 / 20.2 / 29.9
Breakover Angle (degrees)   17.7 / 19.5 / 21.7 / 22.9
Departure Angle (degrees)   24.7 / 24.7 / 24.7 / 31.4

ناقل الحركة
قياسية حركة أوتوماتيكية بـ ٩ سرعات من خالل عصا (الفتيس اال2وتوماتيكي)  

أنظمة القيادة
قياسية     (٤WD) مزودة بمحرك دفع رباعي مفرد السرعة ،I جيب® أكتيف درايف
قياسية في تريلهوك® جيب أكتيف درايف لوك، محرك دفع رباعي ثنائي السرعة مزود بمكبح خلفي   

اال2بعاد الخارجية 
(ميلمتر ما لم يذكر خالف ذلك) 

جيب أكتيف درايف لوك ٤×٤ / ٤×٤ II جيب أكتيف درايف / جيب أكتيف درايف ٤×٤ / الدفع بالعجالت اال2مامية ٤×٢  
٢٧٢٠ / ٢٧٢٠ / ٢٧٠٧ / قاعدة العجالت   ٢٧٠٥
٤٦٤٥ / ٤٦٥١ / ٤٦٥١ / جمالي   ٤٦٥١ Wالطول اال
١٩٠٤ / ١٨٥٩ / ١٨٥٩ / جمالي   ١٨٥٩ Wالعرض اال
—  / ١٨٧١ / ١٨٧١ / العرض الكلي (أوفرالند®)   ١٨٧١
١٦٢٢ / ١٦٠٠ / ١٦٠٠ / المسافة بين العجالت اال2مامية   ١٦٠٠
١٦٢٦ / ١٦٠٥ / ١٦١٢ / المسافة بين العجالت الخلفية   ١٦١٢
١٧٢٤ / ١٧٠٧ / ١٦٨٣ / جمالي (حتى عوارض السقف)    ١٦٨٠ Wاالرتفاع اال
٢١٢ / ١٨٣ / ١٦٧ / ارتفاع أسفل الشاسيه عن اال2رض (الخلوص اال2رضي)    ١٥٤
 ٢٩٫٩ / ٢٠٫٢ / ١٨٫٢ / ١٨٫٢ زاوية االقتراب (مع سد الهواء؛ درجات)   
٢٢٫٩ / ٢١٫٧ / ١٩٫٥ / زاوية االنقطاع (درجات)   ١٧٫٧
٣١٫٤ / زاوية المغادرة (درجات)    ٢٤٫٧ / ٢٤٫٧ / ٢٤٫٧

Engine Displacement (cm3) Power (kW @ rpm) Torque (N•m @ rpm) Emissions Class

3.2 Pentastar® V6 3239 200 @ 6500 324 @ 4400 Euro 6

زاحة (سم3)المحرك Wاال
القدرة 

(كيلو وات / دورة في الدقيقة)
عزم الدوران 

(نيوتن متر / دورة في الدقيقة)
فئة االنبعاثات

محرك بنتاستار 
(Pentastar® V٦) 

 سعة ٣٫٢ لتر
معيار اال2ورو ٣٢٣٩٢٠٠/٦٥٠٠٣٢٤/٤٤٠٠٦



ت صفا ا لمو Sا P EC I F I CAT IONS

BODY / SUSPENSION
SUSPENSION:
Front  MacPherson struts,  r igid mounted high-strength steel cradle,  

aluminum lower control arms and knuckles

Rear   4-l ink rear suspension with trai l ing arm, aluminum spring l ink  
and isolated high-strength steel rear cradle

Steering   Electric power steering (rack and pinion)

Overall  Ratio (:1)

4x2 and 4x4   15.1

4x4 Lock   15.36

Turns  ( lock-to-lock)

4x2 and 4x4   2.5 

4x4 Lock   2.67

Turning Diameter  (curb-to-curb; m)   11 .6 / 12 (Jeep
®

 Active Drive Lock)

ELECTRONIC STABILITY CONTROL  —  4-channel, 4-wheel antilock brakes with active wheel-speed, steering-wheel angle, yaw-rate 
lateral-acceleration sensors and longitudinal acceleration, vehicle stabil ity management with 2-stage activation switch, 
All-Speed Traction Control,  Brake Assist,  Electronic Roll  Mitigation and Electronic Brake-Force Distribution

CAPACITIES / WEIGHTS
(ki lograms unless otherwise noted)

Fuel Tank (L)   60

BASE CURB WEIGHT 

(Jeep Active Drive I (auto) / Jeep Active Drive Lock) 
3.2   1714  

الهيكل/نظام التعليق
نظام التعليق:

العجالت اال2مامية   مصدات ماكفرسون، وأذرع تحكم مزدوجة سفلية من الفوالذ الصلب، وأذرع تحكم سفلية من 
اال2لومنيوم، ومحور توجيه
العجالت الخلفية   نظام تعليق للعجالت الخلفية رباعي الوصالت مع ذراع سحب ووصلة زنبركية مصنوعة من 
اال2لومنيوم، وحواضن خلفية مثبتة من الفوالذ الصلب عالي القوة معزولة
التوجيه   توجيه الطاقة الكهربائية (مسننات وتروس كهربائية)

جمالية (: ١) Wالنسبة اال
٤×٢ و٤×٤   ١٥٫١
قفل ٤×٤   ١٥٫٣٦ 

دورة (من القفل إلى القفل)
٤×٢ و٤×٤   ٢٫٥ 
قفل ٤×٤   ٢٫٦٧
١٢ (جيب® أكتيف درايف لوك)  / ُقطر االستدارة (من المصد إلى المصد، متر)   جيب أكتيف درايف لوك ١١٫٦

لكتروني للتحكم بالثبات — نظام المكابح القرصية المانعة لالنغالق على العجالت اال2ربعة، مع سرعة نشطة  Wالنظام اال
للعجلة، وزاوية عجلة التوجيه، ومستشعرات تسارع جانبي ذات معدل انحسار وتسارع طولي، وإدارة ثبات السيارة 

لكتروني  Wبمفتاح تنشيط ثنائي المراحل، ونظام التحكم بالتشبث على جميع السرعات، ومساعدة الفرامل، والنظام اال
لكترونية  Wللحد من خطر االنقالب، وتوزيع قوة الفرامل اال

 القدرات / اال2وزان 
(كجم ما لم يذكر خالف ذلك) 

خزان وقود كامل (لتر)    ٦٠

الوزن الخالي اال2ساسي 

(جيب أكتيف درايف ١ (أتوماتيكي) جيب أكتيف درايف لوك)
٣٫٢   ١٧١٤



Jeep is a registered trademark of FCA US LLC. 

جيب    هي عالمة تجارية مسجلة لمجموعة فيات كرايسلر للسيارات،  الواليات  المتحدة  ذ.م.م. 

مبرور التجاريةاحتفاالً
®
جيب عالمة عىل عاًما

C E L E B R AT I N G Y E A R S  O F  T H E  J E E P
®
 B R A N D


