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 تبدأ قصة رام  1500 
. ن بهيكلها الصلب والمت�ي

RAM 1500 BEGINS WITH 

A STRONG STRUCTURE.



POWERTRAIN
5.7 HEMI® V8 Multi-Displacement System (MDS) VVT/8-speed automatic

STANDARD FEATURES 
INCLUDE SELECT BIG HORN® FEATURES PLUS:

INTERIOR AMENITIES
Unique Black interior trim with Red accents
Vinyl/cloth bucket seats with tire-tread pattern
Full-length reconfigurable center console

60/40 rear split-bench seat
Rebel branded black/red rubber floor mats
7-inch Rebel themed color reconfigurable cluster

EXTERIOR FEATURES
Sport Performance Hood
Black powder-coated grille
Black powder-coated front/rear bumper
Dual rear exhaust w/Black tips
LED headlamps and taillamps with Black bezels
LED fog lamps

Body-color door handles
Unique Black wheel flares
18-inch Rebel unique black/polished aluminum wheels
LT18-inch BSW All-Terrain tires
Black unique R-A-M tailgate lettering

CAPABILITY & FUNCTIONALITY
Electronic shift-on-the-fly part-time transfer case 

(2WD/4-High/4-Low)
Bilstein® Front/rear off-road performance shock absorbers
Electronic locking rear axle (eLocker)

1-inch factory lift-kit
220 AMP Alternator
115V Aux power outlet

SAFETY & SECURITY
Hill Descent Control Dampened tailgate

خط نقل القوة
زاحة المتعددة والنظام المتغير لتوقيت عمل الصمامات مع عزم إلكتروني إي-تورك /ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات محرك هيمي® بـ 8 أسطوانات على شكل V سعة 5.7 لتر مع نظام الإ

اختيار المواصفات القياسية
تتضمن مواصفات بالس لبيج هورن® المختارة:

وسائل الراحة داخل المقصورة
فرش داخلي بلون أسود فريد مع إكسسوارات بلون أحمر

طارات مقاعد حاضنة فينيل/قماش مع تقليمات على شكل آثار الإ
عادة التشكيل كونسول مركزي كامل الطول مع شاشة عرض قابلة لإ

مقعد خلفي قابل للطي منقسماً بنسبة 40/60
مداسات أرضية ريبل من المطاط الأسود/الأحمر

عادة التشكيل قياس 7 بوصة لوحة عدادات مع شاشة عرض ملونة ريبل قابلة لإ

المواصفات الخارجية
غطاء المحرك رياضي عالي الأداء

شبكة مطلية ببودرة سوداء
مصدات أمامية/خلفية مطلية ببودرة سوداء

عادم خلفي بمخارج مزدوجة بلون أسود
مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED مع حواف بلون أسود

LED مصابيح ضباب

مقابض الأبواب بلون الهيكل
رفراف العجالت بلون أسود فريد

عجالت من ألمونيوم ريبل الفريد قياس 18 بوصة سوداء/لمعة
إطارات BSW لكل التضاريس قياس LT18 بوصة

باب خلفي من الألمونيوم رام الفريد

القدرة والأداء العالي
لكتروني أثناء القيادة )دفع ثنائي/4 أعلى/ 4 أسفل( علبة ناقل السرعة بخاصية التعشيق الإ

ماصات صدمات بلشتاين® خلفية وأمامية للدروب الوعرة
محور خلفي قابل للقفل إلكترونًيا )قفل إلكتروني(

ارتفاع أسفل الهيكل بنسبة 1 بوصة
مولد قدرة 220 أمبير

مخرج طاقة ايه يو اكس بجهد 115 فولت

السالمة والأمان
باب خلفي عازلنظام التحكم عند هبوط التالل

REBEL® ريبل ® 

RAM 1500 TRIM LEVELS طرازات رام  1500 



من الألومينيوم المطلي قياس 18 بوصة
)WBB (   ® قياسية في طراز بيج هورن

من الألومينيوم المصبوب المطلي 
بلون أسود/ لمسات ملّمعة 

قياس 18 بوصة قياسية 
)WBT (   ® في طراز ريبل

من الألومينيوم بريميوم المطلي/الملّمع 
قياس 20 بوصة 

قياسية في طراز لرامي 
)WRB (

من الألومينيوم الملّمع
قياس 20 بوصة 

مع تطعيمات
قياسية في طراز ليميتد

)WRR (

من الألومينيوم بطالء بريميوم قياس 22 بوصة
اختيارية في طراز ليميتد أحادي اللون

)WPZ (

18-inch Aluminum Painted
Standard on Big Horn® 

)WBB(

18-inch Cast Aluminum Painted  
Black / Polished Finish 

Standard on Rebel®  
)WBT(

20-inch Aluminum Premium  
Painted / Polished 

Standard on Laramie  
)WRB(

20-inch Polished Aluminum  
with Inserts 

Standard on Limited  
)WRR(

22-inch Aluminum Premium Paint 
Optional on monotone Limited  

)WPZ(

S = Standard Configuration O = Optional Configuration S = تكوين قياسي O = تكوين اختياري

CONFIGURATIONS

CREW CAB QUAD CAB® 5' 7" BOX 6' 4" BOX BENCH SEAT BUCKET SEATS

BIG HORN S  S  S O

REBEL S O S O  S

LARAMIE S  S  S O

LIMITED S  S   S

التكوينات

RAM 1500 WHEELS عجالت رام  1500 

Crew Cab 57 Bed RRP19US1_168

Quad Cab 64 Bed RRP19US1_194Big Horn 4x4 Crew Cab 64 Bed_167

Crew Cab 64 Bed RRP19US1_169

Bench Seats RRP19US1_171
Bucket Seats RRP19US1_172



Cloth Bench/Bucket,  
Diesel Gray/Black

Big Horn®

مقعد طويل/مقعد حاضن من القماش،
رمادي ديزل/أسود

بيج هورن ®  

Cloth Bench/Bucket,  
Light Mountain Brown/Black

Big Horn®

مقعد طويل/مقعد حاضن من القماش،
بّني ماونتن فاتح/أسود

بيج هورن®

Cloth Bench/Bucket, 
Black

Big Horn®

مقعد طويل/مقعد حاضن من القماش،
أسود 

بيج هورن ® 

Vinyl/Cloth Bucket,  
Black/Dark Ruby Red

Rebel® 

مقاعد حاضنة فينيل/قماش
أسود/أحمر ياقوتي داكن

ريبل ® 

Leather-Trimmed Bucket, 
 Black
Rebel®

مقعد حاضن مكسو بالجلد،
أسود
ريبل ® 

Leather-Trimmed Bench/Bucket,
Black

Laramie®

مقعد طويل/ مقعد حاضن مكسو بالجلد،
أسود

لرامي ® 

Leather-Trimmed Bench/Bucket, 
Light Frost Beige/Light Mountain Brown

Laramie®

مقعد طويل/ مقعد حاضن مكسو بالجلد،
بيج بّلوري فاتح/بّني ماونتن فاتح 

لرامي ®  

Premium Leather Bucket,  
Black
Limited

مقاعد حاضنة من الجلد الفاخر بريميوم
أسود 
ليميتد

Premium Leather Bucket,  
Light Frost Beige/Indigo

Limited

مقاعد حاضنة من الجلد الفاخر بريميوم
بيج بلوري فاتح/ نيلي

ليميتد

RAM 1500 INTERIOR SEAT FABRICS/COLORS قماش/ألوان المقاعد الداخلية لرام  1500 



PAINT COLORS AND TWO-TONE OPTIONS

Bright White

أبيض لمع
Ivory White

أبيض عاجي
Billet Silver

فضي رصاصي
Maximum Steel

فولذي ماكسيموم
Granite Crystal 

جرانيت كريستالي
Diamond Black Crystal

أسود ماسي كريستالي
Hydro Blue

أزرق مائي
Patriot Blue

أزرق باتريوت
Flame Red

أحمر ناري
Delmonico Red Pearl

أحمر لؤلؤي دلمونيكو

BIG HORN® M N/A M M M M M M M M

REBEL® M/n N/A M/n M/n M/n M N/A N/A M/n N/A

LARAMIE® N/A M/n M M/n M/n M/n M/n M/n M/n M/n

LIMITED N/A M M M M M N/A M N/A M

M = Available Monotone Color n = Diamond Black Lower n = Billet Silver Lower n = RV Match Walnut Brown Metallic Lower N/A = Not Available

Bright White
أبيض لمع

كريستالي جرانيت 

أحمر ناري

أبيض عاجي بثالث طبقات

أسود ماسي كريستالي

أحمر لؤلؤي دلمونيكو

فضي رصاصي

أزرق لؤلؤي مائي

معدني فولذي ماكسيموم

أزرق باتريوت

Maximum Steel Metallic

Hydro Blue Pearl 

Flame Red

Ivory White Tri-Coat 

Granite Crystal Patriot Blue

Delmonico Red Pearl

Billet Silver

Diamond Black Crystal

RAM 1500 EXTERIOR COLORS الألوان الخارجية لرام  1500 

ن  ألوان الطالء وخيارات الطالء بطبقت�ي

ي خفيف N/A = غ�ي متوفر
ي جوزي معد�ن ّ

ي رصاصي خفيف RV Match    =   n ب�ن
M = يتوفر طالء بلون واحد n = أسود ماسي خفيف n  =  ف�ن



أكسسوارات أصلية من موبار®  
عندما يتعلق الأمر بسيارتك رام  1500  طراز 2020، ل يتم تصنيع  جميع 

 قطع الغيار والأكسسوارات بشكل متساٍو. كما  التي  توفرها مراكز 
الخدمة وقطع الغيار الرسمية،  ومراكز  خدمة العمالء لعالمة رام 
 التجارية، فقط  موبار  هي الخيار الوحيد الذي يضمن قطع  الغيار 

 والأكسسوارات التي تالئم  احتياجات سيارتك  بشكل  فعال وبأداء عاٍل.  
هذا لأنها قطع غيار أصلية  تم  تصميمها بواسطة نفس  الأشخاص 

الذين  صمموا  سيارتك، ما يعني أنه بإمكانك تصميم شاحنتك رام، 
وإضافة لمساتك كما تشاء وبثقة تامة.  

كما أن  موبار هي أيضاً أكثر من مجرد  شركة قطع  غيار  وأكسسوارات. 
إذ تكّرس  خبراتها  ومعرفتها  المتأصلة  بسيارتك لخدمتك ومساعدتك 

 على  العتناء  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 
 والأكسسوارات  الأصلية  وصولً إلى جودة  خدمة  الخبراء وغيرها 
 الكثير،  تأكد  دائماً  من  اختيار  موبار.  لمعرفة  المزيد تفضل بزيارة 

mideast.mopar.com 

أ – لوحات تشغيل بتصميم الدروب الوعرة
ب – بطانة الصندوق منسدلة

س – غطاء تونو طري قابل للطي
د –  مجموعة عدة الرفع 12 قياس 2 بوصة

ج – خرزات على العجالت قابلة للقفل
ه – وحدة خاصة لتوسيع صندوق التحميل

AUTHENTIC ACCESSORIES 
BY MOPAR® 

When it comes to your 2020 Ram 1500,  
not all parts and accessories are created equal. 
As the official service, parts and customer care 
provider for the Ram 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 
customize your truck 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 and out quickly. From parts and 
accessories to expert service and more, always  
be sure to choose Mopar. Learn more at  
mideast.mopar.com

A. Off-Road-Style Running Boards  

B. Drop-In Bedliner  

C. Soft Roll-Up Tonneau Cover  

D. 2-inch Lift Kit12  

E. Beadlock-Capable Wheel  

F. Bed Extender

EC

FDB

A

Properly secure all cargo. ثّبت جميع الحمولة بأمان.



2020 RAM 1500

Big Horn® Rebel® Laramie® Limited

CPOS Z W H M مجموعة الختيار المفضل للعميل  

ENGINES / TRANSMISSIONS المحركات/نواقل الحركة

ENGINE - 5.7 HEMI® V8 / 8-Speed automatic O S O S محرك   هيمي®   بـ    ٨ أسطوانات   على   شكل   V   سعة 5.7 لتر  مع   ناقل   حركة   أوتوماتيكي   بـ    ٨ سرعات    

3.6 PENTASTAR V6 / 8-Speed automatic w/ Mild-Hybrid eTorque System S S محرك بنتاستار بـ 6 أسطوانات على شكل V سعة 3.6 لتر/ناقل حركة أوتوماتيكي بـ ٨ سرعات مع نظام إي تورك الهجين المتوسط

BODY MODEL — Crew Cab 5’7” box - 144.6-inch wheelbase S S S S طراز   الهيكل  : مقصورة   الركاب®   بصندوق    5    قدم    7    بوصة  -  قاعدة   العجالت   قياس 441، 5 بوصة

 —  Quad Cab 6’4” box - 140.5-inch wheelbase O  — مقصورة رباعية بصندوق 6 قدم 4 بوصة - قاعدة العجالت قياس 140.5 بوصة

DRIVE — 4x4 S S S S قوة   الدفع  4    ×  4 

MECHANICAL المواصفات الميكانيكية

ALTERNATORS — 220-amp - included with HEMI V8 if equipped with 400-watt inverter  
or Rambox® System

S S S S مبّدل    0٢٢   -  أمبير   متضمن   مع   محرك   هيمي   بـ    ٨ أسطوانات   على   شكل   V   إذا   كان   مجهزاً   بنظام   عاكس    004    واط   أو  
دارة   الشحن     نظام   رام   بوكس®   لإ

REAR AXLE — 3.92 Axle ratio (included with 5.7 HEMI V8 Engine) P S P S المحور الخلفي - نسبة محور 3.9٢ )متضمن محرك هيمي بـ ٨ اسطوانات شكل V سعة 5.7 لتر(

 —  3.21 Axle Ratio (included with 3.6 PENTASTAR V6 Engine) P P  — نسبة محور 3.٢1 )متضمن محرك بنتاستار بـ 6 اسطوانات شكل V سعة 3.6 لتر(

ENGINE COOLING — Heavy-duty (included with 5.7 Hemi V8) S S S S مبرد   المحرك   –   للمهام   الثقيلة  ) متضمن   مع   محرك   هيمي   بـ    ٨ أسطوانات   على   شكل   V   سعة 5    ،    7 لتر ( 

FUEL FILL — Capless with secondary seal S S S S مصفاة   خزان   الوقود   مع   قفل   ثانوي

 —  33-Gallon S S S S  —    3  3    غالون

GRILLE SHUTTERS — Active S S S S مغاليق   الشبكة   الأمامية   النشطة

SHOCK ABSORBERS — Front, heavy-duty S S S ماصات   صدمات   –   أمامية،   للمهام   الثقيلة

 —  Rear - heavy-duty S S S  —   خلفية   –   للمهام   الثقيلة

 —  Bilstein® Shocks S  —   ماصات   صدمات   بلشتاين®

STEERING — Electronic Power (rack and pinion) S S S S التوجيه   –   إلكتروني   آلي  ) مسننات   وتروس(

SUSPENSION — Front, upper and lower a-arms, coil springs, twin-tube shocks S S S S نظام   التعليق   –   أمامي،   بأذرع   على   شكل   A   علوية   وسفلية،   نوابض   حلزومية،   ماصات   صدمات   مزدوجة   الأنبوب

 —  Rear, 5-link, coil-springs, twin-tube shocks S S S S  —  خلفي،   وصالت   خماسية،   نوابض   حلزومية،   ماصات   صدمات   مزدوجة   الأنبوب

 —  Active-levelTM Four-Corner Air Suspension System O O S  — نظام   التعليق   الهوائي   النشط   أكتيف   ليفل  TM الرباعي   الزوايا

TRANSFER CASE — Electronic on-demand S S S علبة   ناقل   السرة  -  كهربائية   عند   الطلب

 —  Electronic part-time S  —  إلكترونية   تعمل   بشكل   جزئي

EXTERIOR من   الخارج

AIR DAM — Active S S S S المنفذ الهوائي - نشط

ANTENNA — Shark fin (AM/FM/GPS) S S S S   ) AM/FM/GPS (  هوائي   –   على   شكل   زعنفة   القرش

BED RAIL CAPS - Black S S S S سكك   صندوق   التحميل   سوداء

BEDLINER — Spray-in (included in bed utility group) P O P S بطانة   الصندوق   قابلة   للطالء  ) ضمن   مستلزمات   صندوق   التحميل ( 

BODYSIDE MOLDINGS - Chrome S قوالب   جوانب   الهيكل  -  من   الكروم

BLACK DAYLIGHT OPENING MOLDINGS S S S حواف   بفتحات   لدخول   ضوء   النهار،   سوداء

CHROME DAYLIGHT OPENING MOLDINGS S حواف   بفتحات   لدخول   ضوء   النهار،   من   الكروم

BUMPERS — Front, chrome S S S مصدات  -  أمامية   من   الكروم     

 —  Painted, rugged with unique steel powder-coated lower bumper S  —   مصد   سفلي   صلب   مطلي   ببودرة   الفولذ   الفريد     

 —  Rear — chrome S S S  —   خلفية   –   من   الكروم

 —  Rugged with unique finish S  —   صلبة   مع   لمسات   نهائية   مميزة   

DOOR HANDLES — Chrome insert S S S مقابض   الباب   –   بلمسات   من   الكروم

 —  Body-color S  —   بلون   الهيكل

EXHAUST — dual, bright tip (packaged with 5.7 HEMI) P P S مخرج عادم - مزدوج لمع )مزود بهيمي سعة 5.7 لتر(

 —  Dual, black tip S  —   مخارج   العادم،   مزدوجة   سوداء

 —  Single, bright tip (packaged with 3.6 PENTASTAR) S S  —  مخرج عادم فردي لمع )مزود ببنتاستار سعة 3.6 لتر(  

• = Standard. 0 = Optional. P = Part of Package. • = قياسي . 0 = إختياري. P = متوفر ضمن مجموعة.



2020 RAM 1500

Big Horn® Rebel® Laramie® Limited

CPOS Z W H M مجموعة الختيار المفضل للعميل  

EXTERIOR من   الخارج

FOG LAMPS — Incandescent S مصابيح   ضباب  -  متوهجة

 —  Led (included with premium Lighting Group) P S S S ضاءة   الفاخرة (   —   إضاءة   )LED   ضمن   مجموعة   الإ

GRILLE — Chrome surround, black billet inserts with chrome ram letters S شبكة   أمامية  -  إطار   من   الكروم،   حواف   باللون   الأسود   الرصاصي   مع   حروف   رام   من   الكروم

 —  Unique black rebel grille with painted silver ram letters S  —   شبكة   أمامية   حصرية   تحمل   شعار   ريبل،   مع   حروف   رام   مطلية   باللون   الفضي   

 —  Chrome surround, chrome billet inserts with chrome ram letters S  —   إطار   محيطي   من   الكروم،   حواف   من   الكروم   الرصاصي   مع   حروف   رام   من   الكروم   

 —  Unique limited chrome surround, chrome inserts with chrome ram letters S  —   إطار   فريد   يحمل   شعار   ليميتد   من   الكروم،   حواف   من   الكروم   مع   حروف   رام   من   الكروم

HEADLAMPS — Halogen with bright internal bezel S مصابيح   أمامية  -  هالوجيني   مع   حواف   داخلية   لمعة   

 —  Mid-level led headlamp with dark internal bezels S  —   مصابيح   أمامية LED   متوسطة   المدى   مع   حواف   داخلية   داكنة

 —  Mid-level led headlamp (included with premium lighting group) P S ضاءة   الفاخرة (   —   مصابيح   أمامية   LED   متوسطة   المدى  ) ضمن   مجموعة   الإ

 —  Full led with signature lighting S  —   LED   بالكامل   مع   إضاءة   حصرية   

 —  Automatic (day/night sensor) S S S S  —   أوتوماتيكية  ) حساسات   للنهار / لليل ( 

SPORT PERFORMANCE HOOD S غطاء   المحرك   سبورت   عالي   الأداء

LIGHTING — Cargo box illumination S S S S ضاءة   -  نظام   إضاءة   الصندوق    الإ

 —  Bed lighting (included with tonneau cover and Bed Utility Group) P P P S  — إضاءة داخل صندوق التحميل )متضمنة مع غطاء صندوق الأمتعة ومجموعة مستلزمات صندوق التحميل( 

MIRRORS, EXTERIOR — 6-x9-inch, powered, Black, power-folding, heated, auto-dimming, 
convex wide-angle insert; includes exterior courtesy lamps and supplemental  
turn signal

S S مرايا - خارجية، 6*9 بوصة، آلية، سوداء، قابلة للطي آلياً، قابلة للتدفئة، ذاتية التعتيم، مع ميزة زاوية واسعة 
محدبة، تتضمن مصابيح خارجية خافتة وأضواء انعطاف إضافية

 —  6-x9-inch, powered, chrome, power-folding, heated, auto-dimming, multifunctional, 
convex wide-angle insert; includes exterior courtesy lamps, supplemental  
turn signal

S S  — 9x6 بوصة، آلية، من الكروم، قابلة للطي آلياً، قابلة للتدفئة، ذاتية التعتيم، متعددة الوظائف، مع ميزة 
زاوية واسعة محدبة، تتضمن مصابيح خارجية خافتة وأضواء انعطاف إضافية

 —  Position memory S S  — ذاكرة لحفظ الوضعيات

PAINT — Monotone S O S S طالء   أحادي   اللون

 — Two-tone S O  — طالء بطبقتين

SKID PLATES — Front suspension (included with Protection Group) S S S P ألواح واقية – نظام التعليق الأمامي )ضمن مجموعة الحماية(

 —  Transfer case (included with Protection Group) S S S P  — علبة ناقل الحركة )ضمن مجموعة الحماية(

 —  Electronic power steering (included with Protection Group) S S S P  — مقود توجيه إلكتروني معزز آلياً )متضمن ضمن مجموعة الحماية(

 —  Fuel tank (included with Protection Group) S S S P  — خزان الوقود )ضمن مجموعة الحماية(

STEPS/RUNNING BOARD — Chrome side steps, wheel-to-wheel O O عتبات/ دواسة الأبواب – عتبات جانبية من الكروم، على طول المقصورة 

 —  Black Tubular Side Steps O  — عتبات جانبية أنبوبية سوداء

 —  Running boards, power-operated S  — دواسات الأبواب، تعمل آلياً 

STORAGE— RamBox® System O O O O منطقة التخزين – نظام التحميل رام بوكس® 

 —  Bed cargo divider (included in Bed Utility Group) P P P P  — مقسم صندوق التحميل )ضمن مجموعة مستلزمات صندوق التحميل( 

TAILGATE — Standard, locking S S S S الباب الخلفي – قياسي، قابل للقفل

 —  Tailgate-ajar warning lamp S S S S  — مصباح تحذير لمزلج الباب الخلفي 

 —  Fully dampened/assisted tailgate P S S S  — باب خلفي خفيف الوزن/معزز 

 —  Power-release tailgate S S  — باب خلفي يفتح آلياً 

 —  Multi-Function Tailgate O O  — باب خلفي متعدد الوظائف

TAILLAMPS — Incandescent with bright internal bezel S مصابيح   خلفية  -  متوهجة   مع   حواف   داخلية   لمعة   

 —  Premium LED with opaque Light Red lens in front of blind-spot sensor area 
(included with Premium Lighting Group)

P S S  — إضاءة LED فاخرة بعدسات شفافة بلون أحمر فاتح أمام منطقة أجهزة الستشعار في نظام مراقبة النقاط 
ضاءة الفاخرة( العمياء )ضمن مجموعة الإ

 —  Premium LED with opaque Dark Red lens in front of blind-spot sensor area S  — إضاءة LED فاخرة بعدسات شفافة بلون أحمر داكن أمام منطقة أجهزة الستشعار في نظام مراقبة النقاط 
العمياء 

• = Standard. 0 = Optional. P = Part of Package. • = قياسي . 0 = إختياري. P = متوفر ضمن مجموعة.
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Big Horn® Rebel® Laramie® Limited

CPOS Z W H M مجموعة الختيار المفضل للعميل  

EXTERIOR من   الخارج

TIE-DOWN — Lower, fixed (4) S S S S أذرع تثبيت - منخفضة، ثابتة )4(

 —  Upper adjustable (included in Bed Utility Group) P P P P  — علوية، قابلة للتعديل )ضمن مجموعة مستلزمات صندوق التحميل( 

TIRES — 18-inch BSW All-Season S إطارات BSW لكل المواسم قياس 1٨ بوصة

 —  18-inch OWL BSW All-Terrain S  — إطارات OWL BSW لكل الطرق قياس 1٨ بوصة 

 —  20-inch OWL All-Season S  — إطارات OWL لكل الطرق قياس ٢0 بوصة 

 —  20-inch BSW All-Season S  — إطارات BSW لكل الطرق قياس ٢0 بوصة 

 —  22-inch BSW All-Season (included with 22-inch wheel offering) O  — إطارات BSW لكل المواسم )ضمن عروض العجالت قياس ٢٢ بوصة(

 —  Full size spare tire S S S S  — إطار احتياطي كامل الحجم

TONNEAU COVER — Tri-fold (soft; includes bed lighting) O O O O غطاء منطقة التحميل –ثالثي الطيات )طري؛ يتضمن إضاءة الصندوق(

TOW HOOK — Front, Black S S S  — خطافات الجر – أمامية، سوداء 

 —  Front, chrome S أمامية   –   من   الكروم

TRAILER TOW — 4-/7-pin connector S S S S خطافات   الجر   للمقطورة    7   /  4    –   وصالت   

 —  Class IV hitch receiver S S S S  — حلقة تثبيت من الفئة الرابعة

WHEELS — 18 x 8-inch cast-aluminum base paint S  — العجالت – طالء أساسي من الألومينيوم المصقول قياس ٨ ×1٨ بوصة

 —  18 x 8-inch cast-aluminum painted/polished, black finish S  — عجالت من الألومينيوم المصقول المطلي/الملمع قياس ٨ ×1٨ بوصة، بلمسات سوداء

 —  20 x 9-inch cast-aluminum premium paint/polished S  — عجالت من الألومينيوم المصقول المطلي/ الملمع الفاخر قياس 9×٢0 بوصة

 —  20 x 9-inch cast-aluminum premium paint/partial clad S  — عجالت من الألومينيوم المصقول الفاخر المطلي بشكل جزئي قياس 9×٢0 بوصة 

 —  22 x 9-inch cast-aluminum premium paint/insert O  — عجالت من الألومينيوم المصقول الفاخر المطلي/تصاميم داخلية قياس 9×٢٢ بوصة

WHEEL FLARES — Lower two-tone body-color (included with lower two-tone paint) O رفراف العجلة – مع طالء خفيف بلون الهيكل بطبقتين )مع طالء خفيف بطبقتين( 

 —  Monotone body-color S S  — طالء بلون الهيكل - أحادي اللون 

 —  Off-Road S  — الطرق الوعرة

WINDSHIELD WIPER - Variable intermittent S S S S ماسحات الزجاج الأمامي – ذات حركة متقطعة

INTERIOR من   الداخل

AIR CONDITIONING — Control, Dual-zone Automatic Temperature Control (ATC) S S S S نظام تكييف هوائي مع منطقتين للتحكم بدرجة الحرارة 

ENTRY — Keyless Entry (passive, included in Rebel Equipment Package) P S S نظام   فتح   الأقفال   عن   بعد   للدخول  ) بدون   مفتاح،   ضمنة    مجموعة   معدات   ريبيل( 

CLUSTERS — Medium - 4-gauge with 3.5-inch color display S شاشة   عرض   مركزية    4    –   مقاييس   مع   شاشة   عرض   ملونة   قياس 3    ،    5 بوصة   

 —  Premium - 6-gauge with 7-inch color reconfigurable Thin Film Transistor (TFT) 
display; animation-capable (included in Big Horn Equipment Package)

P S عادة التشكيل من شرائح   — شاشة عرض فاخرة – 6 مقاييس مع شاشة عرض ملونة قياس 7 بوصة قابلة لإ
الترانزستور، مع ميزة الرسوم المتحركة )ضمن مجموعة معدات بيج هورن( 

 —  Premium - 6-gauge with 7-inch color reconfigurable TFT display; animation-capable 
(Rebel theme)

S عادة التشكيل من شرائح   — شاشة عرض فاخرة – 6 مقاييس مع شاشة عرض ملونة قياس 7 بوصة قابلة لإ
الترانزستور، مع ميزة الرسوم المتحركة )تصميم ريبل الخاص(

 —  Premium - 6-gauge with 7-inch color reconfigurable TFT display; animation-capable 
(Limited theme)

S عادة التشكيل من شرائح   — من شرائح الترانزستور – 6 مقاييس مع شاشة عرض ملونة قياس 7 بوصة قابلة لإ
الترانزستور، مع ميزة الرسوم المتحركة )تصميم ليميتد الخاص(

CONSOLE, OVERHEAD — Base S S قاعدة الكونسول العلوي

 —  Premium (included with dual-pane sunroof) P S S  — بريميوم )مع فتحة سقف مزدوجة(

CUP HOLDERS — Two on front and 2 on rear of center console, with bucket seats P S P S حامالت أكواب – كونسول مركزي مع حامالت أكواب إثنين في الخلف واثنين في الأمام، مع المقاعد الحاضنة

 —  Two, front of fold-down center seat with bench S S  — مقاعد عدد إثنين وسطية قابلة للطي إلى الأمام مع مقعد طويل

 —  Two, rear-seat fold-out center armrest S S S S  — مسند ذراع خلفي قابل للطي إلى الوراء، عدد إثنين 

SPEED-SENSITIVE POWER LOCKS S S S S أزرار أقفال كهربائية حساسة للسرعة

 —  Illuminated entry S S S S ضاءة عند الدخول  — نظام الإ

FLOORING — Carpet, base S S S S قاعدة المداسات الأرضية 

• = Standard. 0 = Optional. P = Part of Package. • = قياسي . 0 = إختياري. P = متوفر ضمن مجموعة.
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INTERIOR من   الداخل

FLOOR MATS, FRONT & REAR — Carpet S S مداسات أرضية أمامية وخلفية مغطاة بالسجاد 

 —  Rubber - Rebel theme S  — من المطاط – تصميم ريبل الخاص

 —  Rubber with premium carpet inserts S  — من المطاط بلمسات من السجاد الفاخر 

LIGHTING, AMBIENT — Interior mirror switches S S S S إضاءة محيطة – مقابس المرآة من الداخل

 —  Overhead console, LED S S S S  LED كونسول علوي بإضاءة — 

 —  Front door handles and map pockets, LED S S  LED مقابض الأبواب الأمامية وجيوب الخرائط بإضاءة — 

 —  Rear door handles and map pockets, LED (Crew Cab only) S S  — مقابض الأبواب الخلفية وجيوب الخرائط بإضاءة LED )مقصورة الركاب فقط(

 —  Instrument-panel LED pipes S S  LED لوحة العدادات بأنابيب إضاءة — 

LIGHTING, COURTESY — Front map light, incandescent S S ضاءة، خافتة، مصابيح أمامية للخرائط، متوهجة  الإ

 —  Front map light, LED, included with dual-pane sunroof P S S  — مصابيح أمامية للخرائط، بإضاءة LED متضمنة مع فتحة سقف مزدوجة

 —  Front footwell, incandescent S S  — منطقة الأرجل الأمامية، بإضاءة متوهجة

 —  Front footwell, LED S S  LED منطقة الأرجل الأمامية، بإضاءة — 

 —  Glove box lamp S S S S  — مصباح في حجرة القفازات 

 —  Rear dome lamp, incandescent S S  — مصباح خلفي علوي متوهج

 —  Rear dome lamp, incandescent, switchable S S طفاء    مصباح   خلفي   علوي   متوهج،   قابل   لالإ

 —  Rear dome lamp, LED, switchable S S طفاء    مصباح   خلفي   علوي،   بإضاءة   ،LED   قابل   لالإ

 —  Rear dome lamp dual, LED, switchable (included with Dual-pane sunroof) P P P طفاء،   متضمن   مع   فتحة   سقف   مزدوجة    مصباح   خلفي   علوي   مزدوج،   بإضاءة   ،LED   قابل   لالإ

MEMORY — Driver only (seat, exterior mirrors, power-adjustable pedals, radio presets) S S نظام   الذاكرة   لحفظ   الوضعيات   -  للسائق   فقط  ) المقعد،   المرايا   الخارجية،   الدواسات   القابلة   للتعديل   آلياً،  
 إعدادات   الراديو( 

MIRROR, INTERIOR REARVIEW — Manual day/night S S مرآة   داخلية   للرؤية   الخلفية،   يدوية   ليل / نهار

 —  Automatic dimming day/night S S S S مرآة   ذاتية   التعتيم   ليل / نهار

PEDALS — Power-adjustable S S دواسات   قلبلة   للتعديل   آلياً

 —  Power-adjustable with memory S S قابلة   للتعديل   آلياً   مع   ذاكرة   حفظ   للوضعيات

SEATS — Cloth Bench front seats - 40/20/40 split bench, 4-way manual driver (fore/aft, 
seatback recline), 4-way manual passenger (fore/aft, seatback recline), 8-way power 
driver seat (fore/aft, up/down, cushion tilt, seatback recline), 4-way power driver 
lumbar (fore/aft, up/down), 4-way manual passenger (fore/aft, seatback recline) , 
4-way manual adjustable head restraints (up/down, fore/aft), outboard positions only, 
map pocket (back of outboard seats; rear seats, 60/40 stadium-folding bench, 
outboard head restraints manual dump feature

S

مالة بنسبة 40/٢0/40 – مقعد  "المقاعد – مقاعد طويلة أمامية مكسوة بالقماش- مقاعد طويلة منقسمة قابلة لالإ
مالة إلى الأمام/الخلف ظهر المقعد قابل  السائق قابل للتعديل يدوياً وفقاً لـ4 وضعيات )مسند ظهر قابل لالإ
مالة إلى الأمام/ لالنحناء(، مقعد الراكب الأمامي قابل للتعديل يدوياً وفقاً لـ4 وضعيات )مسند ظهر قابل لالإ

الخلف، ظهر المقعد قابل لالنحناء(، مقعد السائق قابل للتعديل آلياً وفقاً لـ٨ وضعيات )مسند ظهر إلى الأمام/
مالة(، أسفل ظهر مقعد السائق قابل للتعديل وفقاً لـ4 وضعيات  الخلف الأعلى/الأسفل، وسادة المقعد قابلة لالإ

مالة إلى الأمام/الخلف وإلى الأعلى/الأسفل(، مقعد الراكب الأمامي قابل للتعديل يدوياً وفقاً لـ4  )قابل لالإ
مالة إلى الأمام/الخلف(، مساند رأس قابلة للتعديل يدوياً وفقاً لـ4   وضعيات )مسند ظهر قابل لالإ

وضعيات )إلى الأعلى/الأسفل، إلى الأمام/الخلف(، للمقاعد قرب الأبواب فقط، جيب للخرائط )خلف ظهر 
المقاعد قرب الأبواب، المقاعد الخلفية، مقعد طويل قابل للطي بنسبة 40/60، مساند رأس للمقاعد قرب 

الأبواب مع ميزة نزعها يدوياً"

 —  Deluxe Cloth Bucket front seats - Bucket seats, 8-way power driver seat (fore/aft,  
up/down, cushion tilt, seatback recline), 4-way power driver lumbar (fore/aft, up/down), 
4-way manual passenger (fore/aft, seatback recline), 4-way manual adjustable head 
restraints (up/down, fore/aft), outboard positions only, full-length floor console with 
2 front and 2 rear cup holders, map pocket (back of outboard seats) rear seats, 
60/40 stadium-folding bench, outboard head restraints manual dump feature

O

 — مقاعد حاضنة أمامية مكسوة بالقماش الفاخر– مقاعد حاضنة، مقعد السائق قابل للتعديل آلياً وفقاً لـ٨ 
مالة(، أسفل  وضعيات ) الأمام/الخلف وإلى الأعلى/الأسفل، ظهر المقعد قابل لالنحناء، وسادة المقعد قابلة لالإ
ظهر مقعد السائق قابل للتعديل آلياً وفقاً لـ4 وضعيات ) إلى الأمام/الخلف، إلى الأعلى/الأسفل(، مقعد الراكب 

مالة إلى الأمام/الخلف(، مساند رأس قابلة  الأمامي قابل للتعديل يدوياً وفقاً لـ4 وضعيات )مسند ظهر قابل لالإ
للتعديل يدوياً وفقاً لـ4 وضعيات )إلى الأعلى/الأسفل، إلى الأمام/الخلف(، للمقاعد قرب الأبواب فقط، كونسول 

أرضي كامل الطول مع حامالت أكواب ٢ أمامية و٢ خلفية، جيب للخرائط، )في ظهر المقاعد قرب الأبواب( 
المقاعد الخلفية، مقعد طويل قابل للطي بنسبة 40/60 ، مساند رأس للمقاعد قرب الأبواب مع ميزة إمكانية نزعها 

يدوياً 

• = Standard. 0 = Optional. P = Part of Package. • = قياسي . 0 = إختياري. P = متوفر ضمن مجموعة.



2020 RAM 1500

Big Horn® Rebel® Laramie® Limited

CPOS Z W H M مجموعة الختيار المفضل للعميل  

INTERIOR من   الداخل

 —  Vinyl/cloth bucket front seats - Bucket seats, unique 2-tone with new tread pattern 
and embroidery, 8-way power driver seat (fore/aft, up/down, cushion tilt, seatback 
recline), 4-way power driver lumbar (fore/aft, up/down), 4-way manual passenger 
(fore/aft, seatback recline), 4-way manual adjustable head restraints (up/down, 
fore/aft), outboard positions only, Ram’s Head logo on inside surface, map pocket 
(back of outboard seats) rear seats are 60/40 stadium-folding bench, outboard 
head restraints manual dump feature

S

" — مقاعد حاضنة أمامية مكسوة بالقماش/فينيل – مقاعد حاضنة، فريدة مع تقليمات وتطريزات جديدة، 
مقعد السائق قابل للتعديل آلياً وفقاً لـ٨ وضعيات )الأمام/الخلف وإلى الأعلى/الأسفل، وسادة المقعد قابلة 

مالة، ظهر المقعد قابل لالنحناء(، أسفل ظهر مقعد السائق قابل للتعديل آلياً وفقاً لـ4 وضعيات ) إلى الأمام/ لالإ
مالة إلى  الخلف، إلى الأعلى/الأسفل(، مقعد الراكب قابل للتعديل يدوياً وفقاً لـ4 وضعيات )مسند ظهر قابل لالإ
الأمام/الخلف(، مساند رأس قابلة للتعديل يدوياً وفقاً لـ4 وضعيات ) إلى الأمام/الخلف، إلى الأعلى/الأسفل(، 

للمقاعد قرب الأبواب فقط، شعار رأس رام يزين داخل المقصورة، جيب للخرائط )في ظهر المقاعد قرب 
الأبواب(، المقاعد الخلفية طويلة قابلة للطي بنسبة 40/60، مساند رأس المقاعد الجانبية قرب الأبواب مع ميزة 

نزعها يدوياً"

 —  Leather-trimmed bench front seats - 40/20/40 split bench, 8-way power driver  
seat (fore/aft, up/down, cushion tilt, seatback recline), 8-way power passenger 
seat (fore/aft, up/down, cushion tilt, seatback recline), 4-way power driver lumbar 
(fore/aft, up/down), 4-way power passenger lumbar (fore/aft, up/down), driver 
memory, heated outboard seating positions, ventilated outboard seating positions, 
heated steering wheel, 4-way manual adjustable head restraints (up/down, fore/
aft), outboard positions only, map pocket (back of outboard seats) rear seats, 
60/40 stadium-folding bench, 60/40 stadium-folding bench with manual recline 
and center 20% fold-down console , outboard head restraints manual dump 
feature, heated rear seat (3 adjustment levels each; included with Laramie 
Equipment Package)

S

 — مقاعد طويلة أمامية مكسوة بالجلد - منقسمة بنسبة 40/٢0/40، مقعد السائق قابل للتعديل آلياً وفقاً لـ٨ 
مالة، ظهر المقعد قابل لالنحناء(،  وضعيات )إلى الأمام/الخلف وإلى الأعلى/الأسفل، وسادة المقعد قابلة لالإ

مقعد الراكب الأمامي قابل للتعديل آلياً وفقاً لـ٨ وضعيات )إلى الأمام/الخلف، إلى الأعلى/الأسفل، وسادة 
مالة، ظهر المقعد قابل لالنحناء(، أسفل ظهر مقعد السائق قابل للتعديل آلياً وفقاً لـ4 وضعيات  المقعد قابلة لالإ

)إلى الأمام/الخلف، إلى الأعلى/الأسفل(، مقعد السائق مع ذاكرة حفظ وضعيات السائق، مقاعد قرب الأبواب 
قابلة للتدفئة، مقاعد قرب الأبواب قابلة للتهوية، مقود التوجيه قابل للتدفئة، مساند رأس قابلة للتعديل يدوياً 

وفقاً لـ4 وضعيات ) إلى الأمام/الخلف، إلى الأعلى/الأسفل(، للمقاعد قرب الأبواب فقط، جيب للخرائط )في 
ظهر المقاعد قرب الأبواب(، جيب للخرائط )في ظهر المقاعد قرب الأبواب( في المقاعد الخلفية، مقعد طويل 

قابل للطي بنسبة 40/60، مقعد طويل قابل للطي بنسبة 40/60 مع إمكانية النحناء يدوياً وكونسول مركزي قابل 
مالة يدوياً إلى الأسفل بنسبة ٢0%، مساند رأس للمقاعد قرب الأبواب مع ميزة إمكانية نزعها يدوياً، مقعد  لالإ

خلفي قابل للتدفئة قابلة للتعديل وفقاً لـ 3 مستويات لكل منها متضمنة ضمن مجموعات معدات لرامي(

 —  Leather-trimmed bucket - Front bucket seats, 8-way power driver seat (fore/aft,  
up/down, cushion tilt, seatback recline), 8-way power passenger seat (fore/aft, 
up/down, cushion tilt, seatback recline), 4-way power driver lumbar (fore/aft, up/down), 
4-way power passenger lumbar (fore/aft, up/down), driver memory, heated outboard 
seating positions, ventilated outboard seating positions, heated steering wheel, 
4-way manual adjustable head restraints (up/down, fore/aft), outboard positions 
only, full-length floor console with 2 front and 2 rear cup holders, map pocket (back 
of outboard seats) rear seats, 60/40 stadium-folding bench with manual recline and 
center 20% fold-down center console (Crew Cab only), outboard head restraints 
manual dump feature, heated rear seat (3 adjustment levels each; included with 
Laramie Equipment Package)

O

 — مقاعد حاضنة مكسوة بالجلد – مقاعد حاضنة أمامية، مقعد السائق قابل للتعديل آلياً وفقاً لـ٨ وضعيات 
مالة، ظهر المقعد قابل لالنحناء(، مقعد الراكب  )إلى الأمام/الخلف وإلى الأعلى/الأسفل، وسادة المقعد قابلة لالإ

الأمامي قابل للتعديل آلياً وفقاً لـ٨ وضعيات )إلى الأمام/الخلف وإلى الأعلى/الأسفل، وسادة المقعد قابلة 
مالة، ظهر المقعد قابل لالنحناء(، أسفل ظهر مقعد السائق قابل للتعديل آلياً وفقاً لـ4 وضعيات ) إلى الأمام/ لالإ
الخلف، إلى الأعلى/الأسفل(، أسفل ظهر مقعد الراكب قابل للتعديل آلياً وفقاً لـ4 وضعيات ) إلى الأمام/الخلف، 
إلى الأعلى/الأسفل(، مقعد السائق مع ذاكرة حفظ وضعيات السائق، مقاعد قرب الأبواب قابلة للتدفئة، مقاعد 

قرب الأبواب قابلة للتهوية، مقود توجيه قابلل للتدفئة، مساند رأس قابلة للتعديل يدوياً وفقاً لـ4 وضعيات )إلى 
الأمام/الخلف، إلى الأعلى/الأسفل(، للمقاعد الجانبية قرب الأبواب فقط، كونسول أرضي كامل الطول مع 

حامالت أكواب ٢ أمامية و٢ خلفية، جيب للخرائط )في ظهر المقاعد قرب الأبواب( للمقاعد الخلفية، مقعد 
مالة إلى الأسفل يدوياً بنسبة  طويل قابل للطي بنسبة 40/60 مع إمكانية النحناء يدوياً وكونسول مركزي قابل لالإ

٢0% )متوفر في مقصورة الركاب كرو كاب® فقط(؛ مساند رأس للمقاعد قرب الأبواب مع ميزة إمكانية نزعها 
يدوياً، مقاعد خلفية قابلة للتدفئة )قابلة للتعديل وفقاً لـ3 مستويات لكل منها متضمنة ضمن مجموعات معدات 

لرامي(

 —  Premium leather bucket front seats - Bucket seats, 8-way power driver seat (fore/
aft, up/down, cushion tilt, seatback recline), 8-way power passenger seat (fore/aft, 
up/down, cushion tilt, seatback recline), 4-way power driver lumbar (fore/aft,  
up/down), 4-way power passenger lumbar (fore/aft, up/down), driver memory, heated 
outboard seating positions, ventilated outboard seating positions, heated steering 
wheel, 4-way manual adjustable head restraints (up/down, fore/aft), outboard 
positions only, full-length floor console with 2 front and 2 rear cup holders, map 
pocket (back of outboard seats) rear seats, 60/40 stadium-folding bench with 
manual recline and center 20% fold-down console, outboard head restraints 
manual dump feature, heated rear seat (3 adjustment levels each), ventilated rear 
seat (3 adjustment levels each; included with Limited Equipment Package)

S

 — مقاعد أمامية حاضنة مكسوة بالجلد الفاخر – مقاعد حاضنة، مقعد السائق قابل للتعديل وفقاً لـ٨ وضعيات 
مالة، ظهر المقعد قابل لالنحناء(، مقعد الراكب  )إلى الأمام/الوراء، الأعلى/الأسفل، وسادة المقعد قابلة لالإ

مالة،  الأمامي قابل للتعديل آلياً وفقاً لـ٨ وضعيات )إلى الأمام/الوراء، الأعلى/الأسفل، وسادة المقعد قابلة لالإ
ظهر المقعد قابل لالنحناء(، أسفل ظهر مقعد السائق قابل للتعديل آلياً وفقاً لـ4 وضعيات )إلى الأمام/الوراء، 

الأعلى/الأسفل(، أسفل ظهر مقعد الراكب الأمامي قابل للتعديل آلياً وفقاً لـ4 وضعيات )إلى الأمام/الوراء، 
الأعلى/الأسفل(، ذاكرة حفظ وضعيات مقعد السائق، مقاعد قرب الأبواب قابلة للتدفئة، مقاعد قرب الأبواب 

قابلة للتهوية، مقود توجيه قابل للتدفئة، مساند رأس قابلة للتعديل يدوياً وفقاً لـ4 وضعيات )إلى الأمام/
الوراء، الأعلى/الأسفل(، للمقاعد قرب الأبواب فقط، كونسول أرضي كامل الطول مع حامالت أكواب عدد ٢ 

أمامية و٢ خلفية، جيوب الخرائط )في ظهر المقاعد قرب الأبواب( المقاعد الخلفية، مقعد طويل خلفي قابل 
للطي بنسبة 40/60 مع إمكانية النحناء يدوياً وكونسول مركزي قابل لالنحناء لالأسفل بنسبة ٢0%، مساند رأس 
للمقاعد قرب الأبواب مع ميزة إمكانية نزعها يدوياً، مقعد خلفي قابل للتدفئة )3 مستويات تعديل لكل منها( 

مقعد خلفي قابل للتهوية قابلة للتعديل وفقاً لـ 3 مستويات لكل منها متضمنة ضمن مجموعات معدات لرامي(

SHIFTER — Rotary S S S S ناقل حركة - دوار

 —  Black S  — أسود

 —  Bright S S S  — لمع

SILL PLATES — Door sill scuff plates (plastic) S S ألواح العتبات -ألواح مبطنة لعتبة الباب )من البالستيك( 

 —  Door sill scuff plates (metal) S S  — ألواح مبطنة لعتبة الباب )المعدن( 

SPEED CONTROL — Cruise control S S S S نظام التحكم بالسرعة – نظام تثبيت السرعة

 —  Adaptive Cruise Control with Stop & Go (included in Advanced Safety Group) P  — نظام تثبيت السرعة المرن مع ميزة توقف وانطلق )ضمن مجموعة السالمة المتقدمة(

• = Standard. 0 = Optional. P = Part of Package. • = قياسي . 0 = إختياري. P = متوفر ضمن مجموعة.
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INTERIOR من   الداخل

START — Keyless Go (push-button start) S S S S نظام   التشغيل   -  فتح   الأقفال   عن   بعد   ) تشغيل   المحرك   بكبسة   زر (  

STEERING COLUMN — Manual tilt/telescoping S S S S مالة عمود   التوجيه   –   يدوي   قابل   للتعديل   والإ

STEERING WHEEL — Leather-wrapped S S مقود   التوجيه  -  مكسو   بالجلد

 —  Leather-wrapped, perforated, accent stitching and chrome-color bezels S مكسو   بالجلد،   مثقوب،   خياطة   بارزة   مع   حواف   بلون   الكروم

 —  Leather-wrapped, real wood S  — مكسو بالجلد، من الخشب الأصلي

 —  Buttons controls - Driver Information Display S S S S  — أزرار التحكم – شاشة عرض لمركز معلومات السيارة

 —  Buttons controls - Cruise control S S S S  — أزرار التحكم – نظام تثبيت السرعة

 —  Buttons controls - Bluetooth®/hands-free S S S S  — أزرار التحكم – تقنية بلوتوث® /طليق اليدين

 —  Buttons controls - Adaptive Cruise Control with Stop & Go P  — أزرار التحكم – نظام تثبيت السرعة المرن مع ميزة “توقف وانطلق”

 —  Dual-note electric horns S S S S  — أبواق إلكترونية مزدوجة

 —  Electronic Range Select S S S S لكتروني للنطاق  — التغيير الإ

STORAGE — Center stack pull-out drawer (bench seats only) S S  — حجرة تخزين – درج مركزي قابل للسحب )مع المقاعد الطويلة فقط(

 —  Front-center underseat storage bin (bench seats only; included with CD player) S S حجرة تخزين وسطية تحت المقعد الأمامي )مع المقاعد الطويلة فقط: متوفرة مع مشغل الأقراص المدمجة( 

 —  Front-seat-center seatback bin (bench seat only) S S  — حجرة تخزين وسطية خلف المقعد الأمامي )مع المقاعد الطويلة فقط( 

 —  Front-seat-center console bin (with buckets seats only) O S O S  — كونسول مركزي مع حجرة تخزين أمامية )مع المقاعد الحاضنة فقط( 

 —  Rear in-floor storage bins with removable liners S S S S  — صناديق خلفية مثبتة في الأرض مع طبقات قابلة للنزع )مقصورة الركاب فقط( 

 —  Rear underseat storage - (included in Rebel [Crew Cab only] and Laramie  
Equipment Packages)

P P S  —  منطقة تخزين تحت المقاعد الخلفية – مقصورة الركاب فقط )ضمن مجموعة معدات ريبيل )مقصورة 
الركاب فقط( ومجموعة معدات لرامي(

SUNROOF — Dual-pane, power-operated (Crew Cab only for Rebel) O O O فتحة سقف مزدوجة، تعمل آلياً )في مقصورة الركاب فقط في ريبيل( 

 —  Single-pane, power-operated (Quad Cab only for Rebel) O  — فتحة سقف فردية، تعمل آلية )مقصورة رباعية في ريبل فقط(

SUN VISOR — Passenger-side sun visor mirror and light S S واقية   للشمس  -  مرآة   جانبية   مضاءة   واقية   للشمس   للركاب

 —  Driver-side sun visor mirror and light S S S S مرآة   جانبية   مضاءة   واقية   للشمس   للسائق

 —  Cloth driver/passenger sun visor mirror S S S S  — مرآة جانبية واقية للشمس للسائق/ الراكب الأمامي

TURN SIGNALS — Three-blink lane change feature S S S S إشارات   النعطاف    –   ثالث   ومضات   عند   تغيير   المسار

WINDOW CONTROL — Windows, power; 1-touch up/down driver and front passenger S S S S نظام   التحكم   بالنوافذ   –   آلي،   نوافذ   أمامية   للسائق   والراكب   الأمامي   آلية   مع   ميزة   النزال   والرفع   بكبسة   زر

 —  Rear backlight, power sliding S S S S  — إضاءة خلفية، قابلة لالنزلق آلياً

 —  Rear defroster (with power sliding backlight only) S S S S  — مزيل الصقيع في الخلف )مع إضاءة خلفية قابلة لالنزلق آلياً فقط(

UCONNECT® MULTIMEDIA نظام   الوسائط   المتعددة   يوكونيكت®

BLUETOOTH Hands-Free Phone with Voice Control S S S S هاتف   طليق   اليدين   بتقنية   بلوتوث   مع   ميزة   نظام   التحكم   الصوتي   

 —  Front: two 2.5A USB ports - fully functional S S S S  —   أمامي  : منفذ   يو   إس   بي  ٢.5  أمبير    عدد   اثنين   بكامل   طاقته

 —  Middle: one 2.5A USB port - charging only (included with bench and bucket seats) S S S S  —   في   الوسط  : منفذ   يو   إس   بي    ٢.5  أمبير    عدد   واحد   للشحن   فقط  ) متضمن   مع   المقعد   الطويل   والمقاعد  
 الحاضنة( 

 —  Rear: one 2.5A USB port - fully functional (included in Big Horn and Rebel  
Equipment Packages)

S S S S  —   خلفي  : منفذ   يو   إس   بي   واحد  ٢.5 أمبير   –   يعمل   بكامل   طاقته  ) ضمن   مجموعات   معدات   بيج   هورن   وريبيل (     

 —  Rear: one 2.5A USB port  - charging only (included in Big Horn and Rebel  
Equipment Packages)

P P S S  —   خلفي  : منفذ   يو   إس   بي   واحد  ٢.5  أمبير   –   للشحن   فقط  ) ضمن   مجموعات   معدات   بيج   هورن   وريبيل (   

 —  Front - auxiliary headphone jack P P S S  —   وصلة   صوت   إضافية   للسماعات  -  أمامية

 —  CD player, single-disc, remote S S S S  —   مشغل   الأقراص   المدمجة،   إسطوانة   واحدة،   جهاز   التشغيل   عن   بعد   

POWER — Accessory delay S S S S وحدة   أكسسوار   لتأخير   الطاقة   

 —  Front seat, 12-volt ignition-fed S S S S  —   المقعد   الأمامي،   مزود   بتغذية   الشتعال      ٢1  فولط   

• = Standard. 0 = Optional. P = Part of Package. • = قياسي . 0 = إختياري. P = متوفر ضمن مجموعة.
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UCONNECT® MULTIMEDIA نظام   الوسائط   المتعددة   يوكونيكت®

 —  Front seat, 115-volt outlet (3-prong), battery-fed (included in Big Horn  
Equipment Package)

S S S S  —   المقعد   الأمامي  - وصلة   طاقة   بـ    511    فولط    3   ) منافذ   كهربائية   ، ) شاحن   بطارية (  ضمن   مجموعة   معدات   بيج  
 هورن( 

 —  Rear seat, 115-volt outlet (3-prong), battery-fed (included in Big Horn and Rebel 
Equipment Packages)

P S S S  —   المقعد   الخلفي  - وصلة   طاقة   بـ    511    فولط    3   ) منافذ   كهربائية   ، ) شاحن   بطارية (  ضمن   مجموعة   معدات   بيج  
 هورن   وريبيل( 

 —  115-volt outlet (3-prong) in RamBox® System, battery-fed (included with  
RamBox System)

P P S S  —  وصلة طاقة بقوة 115 فولت )3 منافذ كهربائية( في نظام رام بوكس® شاحن بطارية )ضمن نظام 
رام بوكس(

 —  Front seat, wireless charging pad (available with bucket seats only; included in 
Laramie Equipment Package)

P P P P  —   المقعد   الأمامي   –   لوحة   الشاحن   الالسلكي  ) متوفر   مع   المقاعد   الحاضنة   فقط؛   ضمن   مجموعة   معدات  
 لرامي( 

 —  400-watt inverter (included with Big Horn Equipment Package or RamBox System) P S دارة   الشحن(   —   محول    004    واط  ) ضمن   مجموعة   معدات   بيج   هورن   أو   نظام   رام   بوكس   لإ

SCREEN — Uconnect 4 with 8.4-inch display P S S S الشاشة - يوكونيكت 4 بشاشة عرض قياس ٨.4 بوصات

 —  Uconnect 4 NAV with 8.4-inch display (included in Laramie Equipment Package) S S S  —   يوكونيكت    4    المالحي   مع   شاشة   عرض   قياس 4    ،    ٨    بوصة  ) ضمن   مجموعة   معدات   لرامي ( 

 —  Uconnect 12.0 NAV with 12-inch display O O O/P  —   يوكونيكت   المالحي  ٢1    ،    0 مع   شاشة   عرض   قياس    ٢1    بوصة

RADIO CONTROLS — Steering wheel-mounted S أزرار   التحكم   بجهاز   الراديو   مثبتة   على   مقود   التوجيه

SOUND SYSTEM — Six-speaker system S S S S نظام   صوتي    6    –   مكبرات   صوت

 —  Alpine® 10-speaker system S S  —   نظام   الصوت   ألباين®    بـ    01 مكبرات   صوت

 —  Harman Kardon® 19-speaker system (included with Laramie and Limited  
Equipment Packages)

O S S  —   نظام   الصوت   هارمن   كاردون®    بـ    91 مكبراً  ) ضمن   مجموعات   معدات   لرامي   وليميتد( 

UCONNECT FEATURES — Power side step personalization (included with power side steps) P P لية (  مزايا   يوكونيكت   –   عتبات   جانبية   آلية   قابلة   للتخصيص  ) ضمن   العتبات   الجانبية   الآ

 —  Apple CarPlayTM/Google Android AutoTM (included with 8.4-inch NAV and 12-inch NAV) P  —   أبل   كار   بالي™ / غوغل   أندرويد   أوتو™   )ضمن   نظام   المالحة   بشاشة   قياس ٨    ،    4 بوصة   ونظام   المالحة   بشاشة  
 قياس    ٢1    بوصة ( 

 —  Active Noise Cancellation P P P S  —   نظام   تقليص   الضجيج   النشط   

SAFETY AND SECURITY السالمة   والأمان

AIR BAGS — Advanced multistage front driver and passenger S S S S وسائد   هوائية  -  متقدمة   ومتعددة   مراحل   النتفاخ   لحماية   السائق   والراكب   الأمامي    

 —  Supplemental side-curtain S S S S  —   وسائد   هوائية   جانبية   إضافية    

 —  Supplemental side seat S S S S  —   وسائد   هوائية   إضافية   للمقعد   الجانبي   

BELT ALERT — Driver S S S S التنبيه   باستخدام   الحزام  -  للسائق

 —  Passenger S S S S  —   للراكب   الأمامي

BRAKES — Power-assisted 4-wheel antilock S S S S المكابح   –   نظام   مساندة   آلي   للمكابح   القرصية   المانعة   لالنغالق   على   العجالت   الأربعة   

 —  Brake override S S S S  —   نظام   الفرملة   عند   التجاوز   

ELECTRONIC STABILITY CONTROL (ESC) S S S S لكتروني   للتحكم   بالثبات النظام   الإ

 —  Brake Assist S S S S  —   نظام   مساندة   الفرملة   

 —  Electronic Roll Mitigation S S S S لكتروني   للحد   من   خطر   النقالب  —   النظام   الإ

 —  Hill Start Assist S S S S  —   نظام   المساعدة   على   تسلق   التالل

 —  Rain Brake Support S S S S  —   نظام   مساندة   الفرملة   عند   المطر

 —  Ready Alert Braking S S S S  —   إنذار   التنبيه   بالفرملة

 —  All-Speed Traction Control S S S S  —   نظام   التحكم   بالتشبث   لجميع   السرعات

TRAILER SWAY DAMPING S S S S نظام   التحكم   بميالن   وانحراف   المقطورة

ELECTRONIC PARKING BRAKE S S S S فرامل   يد   معززة   آلياً

CAMERA — ParkView® Rear Back-Up Camera with dynamic grid lines and center lines S S S S كاميرا  - بارك   فيو®   للرؤية   الخلفية   عند   التراجع   مع   خطوط   شبك   ديناميكية   وخطوط   مركزية

SURROUND-VIEW CAMERA — (Included in Advanced Safety Group and Limited Equipment 
Package; not available with ParkView Rear Back-Up Camera)

P كاميرا   للرؤية   المحيطة   بالسيارة   –  ) ضمن   مجموعة   السالمة   المتقدمة   ومجموعة   معدات   ليميتد،   غير   متوفرة   مع  
 كاميرا   بارك   فيو   للرؤية   الخلفية(

• = Standard. 0 = Optional. P = Part of Package. • = قياسي . 0 = إختياري. P = متوفر ضمن مجموعة.
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SAFETY AND SECURITY السالمة   والأمان

FORWARD COLLISION WARNING (Adaptive Emergency Braking; included in Advanced  
Safety Group)

P نظام   التنبيه   من   الصطدام   الأمامي   )نظام   الفرملة   في   حالة   الطوارئ   المرن؛   ضمن   مجموعة   السالمة   المطورة ( 

LANESENSE® LANE DEPARTURE WARNING PLUS (included in Advanced Safety Group) P نظام   التنبيه   من   النحراف   عن   المسار   لين   سينس   بالس®  ) ضمن   مجموعة   السالمة   المتقدمة ( 

HEAD RESTRAINTS, FRONT — Outboard - 4-way manual adjustable (up/down, fore/aft) S S S S  مساند   الرأس،   أمامية   –   عند   المقاعد   قرب   الأبواب   الأمامية   –   قابلة   للتعديل   يدوياً   وفقاً   لـ    4 وضعيات 
 ) إلى   الأعلى / الأسفل،   الأمام / الخلف ( 

HEAD RESTRAINTS, REAR — Manual dump feature on outboard seating positions S S S S مساند   الرأس،   خلفية   –   مع   ميزة   إمكانية   نزعها   يدوياً   عند   المقاعد   قرب   الأبواب   

PARKING SENSORS حساسات الركن

PARKSENSE® FRONT AND REAR PARK ASSIST WITH REAR PARKSENSE STOP S S S S نظام   مساندة   الركن   الأمامي   والخلفي   بارك   سينس®   مع   نظام   التوقف   الخلفي   بارك   سينس

PARALLEL AND PERPENDICULAR PARK ASSIST (included in Advanced Safety Group) P نظام   مساندة   الركن   العمودي   والمتوازي   بارك   أسيست  ) ضمن   مجموعة   السالمة   المتقدمة( 

REMOTE KEYLESS ENTRY نظام   فتح   الأبواب   عن   بُعد

REMOTE START — Key fob activation (optional or included in Big Horn and Rebel 
Equipment Packages)

O/P O/P S S جهاز   التشغيل   عن   بُعد   –   مفتاح   التشغيل  ) إختياري   أو   ضمن   مجموعات   معدات   بيج   هورن   وريبل ( 

RESTRAINTS — Front 3-point seat belts, shoulder height-adjustable (outboard  
seating positions)

S S S S مساند   رأس   –   أحزمة   أمان   أمامية   قابلة   للتعديل   إلى    3    مستويات،   قابلة   لتعديل   الرتفاع   حول   الأكتاف  ) عند   المقاعد  
 قرب   الأبواب ( 

 —  Front 3-point seat belt (center seating position, bench only) S S  —   أحزمة   أمان   أمامية   قابلة   للتعديل   إلى    3    مستويات  ) منطقة   جلوس   مركزية،   للمقعد   الطويل   فقط ( 

 —  Rear 3-point seat belts (all seating positions) S S S S  —   أحزمة   أمان   خلفية   قابلة   للتعديل   إلى    3    مستويات  ) جميع   وضعيات   المقاعد ( 

CHILD SEAT ANCHOR SYSTEM (LATCH) S S S S   ) LATCH (  نظام   لتثبيت   مقاعد   الأطفال

OCCUPANT CLASSIFICATION SYSTEM S S S S نظام   تصنيف   الراكب

SECURITY — Sentry Key® engine immobilizer S S S S جهاز   إنذار   –   نظام   سنتري   كي®   المانع   للسرقة   ومجمد   المحرك   

 —  Security alarm (included in Big Horn and Rebel Equipment Packages) P P S S  —   جهاز   إنذار   )ضمن   مجموعات   معدات   بيج   هورن   وريبيل( 

TIRE PRESSURE MONITOR (TPM) — Tire-specific TPM display S S S S طارات   –   نظام   مراقبة   وعرض   ضغط   الهواء   في   إطار   خاص نظام   مراقبة   ضغط   الهواء   في   الإ

 —  Tire-fill alert system S S S S طارات  —   نظام   تنبيه   بكمية   الهواء   في   الإ

EQUIPMENT PACKAGES مجموعات   المعدات

BIG HORN START PACK — Includes switchable rear dome lamp, glove box lamp, upper 
closed glove box with painted hard door, auto-dimming interior rearview mirror, 
exterior power-folding mirrors with signal and puddle lamps, 4-gauge cluster with 
3.5-inch color display, power-adjustable pedals, rear defroster, Uconnect® 4 with 
8.4-inch display, rear backlight, driver-side sun visor mirror and light, CD player, 
single-disc, remote, 8-way power driver seat (fore/aft, up/down, cushion tilt, seatback 
recline), 4-way power driver lumbar (fore/aft, up/down), foam bottle inserts (front 
doors only), Class IV hitch receiver, Big Horn (on instrument panel) 

S

مجموعة   بيج   هورن   ستارت  -  تتضمن   مصباحاً   خلفياً   علوياً   مع   كبسة   إطفاء   وتشغيل،   مصباحاً   في   حجرة   القفازات،  
قفال   مع   باب   مطلي،   مرآة   داخلية   للرؤية   الخلفية   قابلة   للتعتيم   الذاتي،   مرايا    حجرة   قفازات   علوية   قابلة   لالإ
 خارجية   قابلة   للطي   آلياً   مع   إشارات   ومصابيح،   لوحة   عدادات   بـ    4 مقاييس   مع   شاشة   عرض   ملونة   قياس 3    ،  5  
 بوصة،   دواسات   قابلة   للتعديل   آلياً،   مزيل   صقيع   خلفياً،   يوكونيكت   المالحي   قياس    4    بوصة   مع   شاشة   عرض  

 قياس 4    ،    ٨    بوصة،   مصابيح   خلفية،   واقية   للشمس   جهة   السائق   مع   مرآة   جانبية    مضاءة،   مشغل   الأقراص  
 المدمجة،   أسطوانة   واحدة،   جهاز   التشغيل   عن   بُعد،   مقعد   السائق   قابالً   للتعديل   آلياً   وفقاً   لـ    ٨ وضعيات 

مالة،   ظهر   المقعد   قابل   لالنحناء ( ،   أسفل   ظهر   مقعد    ) إلى   الأمام / الوراء،   الأعلى / الأسفل،   وسادة   المقعد   قابلة   لالإ
 السائق   قابالً   للتعديل   آلياً   وفقاً   لـ    4 وضعيات  ) إلى   الأمام / الوراء،   الأعلى / الأسفل ( ،   حجرة   لأسطوانة   الحريق  

 )الأبواب   الأمامية   فقط( ،  حلقة   تثبيت   خلفية   متوفرة   من   الفئة   الرابعة،   شعار   بيغ   هورن  ) على   لوحة   العدادات ( 

BIG HORN EQUIPMENT PACKAGE — Includes Big Horn Start Pack with Remote start, 
security alarm, ParkSense Front and Rear Park Assist with Rear ParkSense Stop, 
heated front seats, heated steering wheel, Automatic Temperature Control 
(dual-zone), rear: one 2.5A USB port, fully functional, rear: one 2.5A USB port, 
charging only, front seat, 115-volt outlet (3-prong), battery-fed, rear seat, 115-volt 
outlet (3-prong), battery-fed, 400-watt inverter, fully dampened/assisted tailgate, 
7-inch programmable cluster display, rear backlight, power sliding

O

مجموعة   معدات   بيج   هورن  -  تتضمن   مجموعة   بيج   هورن   ستارت   مع   جهاز   التشغيل   عن   بُعد،   جهاز   إنذار،   نظام  
 مساندة   الركن   الأمامي   والخلفي   بارك   سينس   مع   نظام   التوقف   الخلفي   بارك   سينس،   مقاعد   أمامية   قابلة   للتدفئة،  

 مقود   توجيه   قابل   للتدفئة،   نظام   تكييف   هوائي   أوتوماتيكي   مع   منطقتين   للتحكم   بدرجة   الحرارة،   خلفي  : منفذ  
 واحد   يو   إس   بي ٢    ،    5 أمبير،   يعمل   بكامل   طاقته،   خلفي  : منفذ   واحد   يو   إس   بي ٢    ،    5 أمبير،   للشحن   فقط،   المقعد  
 الأمامي،   وصلة   طاقة   بقوة    511    فولط    3   ) منافذ   كهربائية ( ،   شاحن   بطارية،   المقعد   الخلفي،   وصلة   طاقة   بقوة  511     
 فولط    3   ) منافذ   كهربائية ( ،   شاحن   بطارية،   عاكس   بقوة    004    واط،   نظام   تخميد   كامل / مساند   للباب   الخلفي،   شاشة  

 لوحة   العدادات   قابلة   للبرمجة   قياس    7    بوصة،   مصابيح   خلفية   مع   ميزة   النزلق   الآلية

REBEL START PACK — Includes switchable rear dome lamp, auto-dimming interior 
rearview mirror, exterior power-folding mirrors with signal and puddle lamps, 
power-adjustable pedals, heated front seats, heated steering wheel, rear defroster, 
Uconnect 4 with 8.4-inch display, driver-side sun visor mirror and light, CD player, 
single-disc, remote, foam bottle inserts (front doors only)

S

مجموعة   ريبل   ستارت   تتضمن   مصباحاً   خلفياً   علوياً   مع   كبسة   إطفاء   وتشغيل،   مرآة   داخلية   للرؤية   الخلفية   قابلة  
 للتعتيم   آلياً،   مرايا   خارجية   قابلة   للطي   آلياً   مع   إشارات   ومصابيح،   دواسات   قابلة   للتعديل   آلياً،   مقاعد   أمامية  

 قابلة   للتدفئة،   مقود   توجيه   قابالً   للتدفئة،   مزيل   صقيع   خلفياً،   يوكونيكت    4    مع   شاشة   عرض   قياس  ٨.4    بوصة،  
 واقية   للشمس   جهة   السائق   مع   مرآة   جانبية   مضاءة،   مشغل   الأقراص   المدمجة،   قرصاً   واحداً،   جهاز   التشغيل   عن  

 بُعد،   حجرة   لأسطوانة   الحريق  ) الأبواب   الأمامية   فقط( 

• = Standard. 0 = Optional. P = Part of Package. • = قياسي . 0 = إختياري. P = متوفر ضمن مجموعة



2020 RAM 1500

Big Horn® Rebel® Laramie® Limited

CPOS Z W H M مجموعة الختيار المفضل للعميل  

EQUIPMENT PACKAGES مجموعات   المعدات

REBEL EQUIPMENT PACKAGE — Includes Rebel Start Pack with Remote start, Keyless 
Enter ’n Go,TM security alarm, rain-sensing wipers, ParkSense® Front and Rear Park 
Assist with Rear ParkSense Stop, Automatic Temperature Control (dual-zone), rear: 
one 2.5A USB port, fully functional, rear: one 2.5A USB port, charging only, rear seat, 
115-volt outlet (3-prong), battery-fed, rear underseat storage, Crew Cab only

O

مجموعة   معدات   ريبل   تتضمن   مجموعة   رييل   ستارت   مع   نظام   التشغيل   عن   بُعد،   نظام   فتح   الأقفال   عن   بُعد  
 “أدخل   وانطلق”،   نظام   إنذار،   ماسحات   الزجاج   الأمامية   الحساسة   للمطر،   نظام   مساندة   الركن   الأمامي   والخلفي  

 بارك   سينس®   مع   نظام   التوقف   الخلفي   بارك   سينس،   نظام   تكييف   هوائي   أوتوماتيكي   مع   منطقتين   للتحكم  
 بدرجة   الحرارة،   خلفي  : منفذ   واحد   يو   إس   بي ٢.5  أمبير،   يعمل   بكامل   طاقته،   خلفي  : منفذ   واحد   يو   إس   بي 5.٢  
 أمبير،   للشحن   فقط،   المقعد   الخلفي،   وصلة   طاقة   بقوة    511    فولت    3   ) منافذ   كهربائية ( ،   شاحن   البطارية،   منطقة  

 تخزين   تحت   المقعد،   مقصورة   الركاب   فقط

LARAMIE START PACK — Includes Auto High-Beam Headlamp Control, rain-sensing 
wipers, CD player, single-disc, remote, Blind Spot Monitoring with Rear Cross-Path  
and Trailer Detection, foam bottle inserts (front doors only), tailgate-ajar warning, 
power-release tailgate, 60/40 stadium-folding rear bench with manual recline and 
center 20% fold-down console (not available with Quad Cab), ParkSense Front and 
Rear Park Assist with Rear ParkSense Stop

S

مجموعة   لرامي   ستارت   تتضمن   التحكم   بالمصابيح   الأمامية   الأوتوماتيكية   الطويلة   المدى،   ماسحات   الزجاج  
 الأمامي   الحساسة   للمطر،   مشغل   الأقراص   المدمجة،   قرصاً   واحداً،   جهاز   التشغيل   عن   بُعد،   نظام   مراقبة   الزوايا  
 العمياء   مع   نظام   استكشاف   الأجسام   والسيارات   عند   التراجع   ونظام   استشعار   في   المقطورة،   حجرة   لأسطوانة  

 الحريق  ) الأبواب   الأمامية   فقط ( ،   نظام   تحذير   لمزلج   الباب   الخلفي،   باباً   خلفياً   يفتح   آلياً،   مقعداً   طويالً   خلفياً  
مالة   لالأسفل   بنسبة  %  0٢   ) غير   متوفر    قابالً   للطي   بنسبة    04  /  06    مع   إمكانية   النحناء   يدوياً   وكونسولً   مركزياً   قابالً   لالإ

 مع   مقصورة   رباعية ( ،   نظام   مساندة   الركن   الأمامي   والخلفي   بارك   سينس   مع   نظام   التوقف   الخلفي   بارك   سينس

LARAMIE EQUIPMENT PACKAGE — Includes Laramie Start Pack  with Uconnect® 4 NAV, 
wireless charging pad (available with bucket seats only), Premium Plus Sound System, 
heated rear seat (3 adjustment levels each), rear underseat storage, Crew Cab 
models only

O
مجموعة   معدات   لرامي   تتضمن   مجموعة   لرامي   ستارت   مع   نظام   يوكونيكت®    4    المالحي،   لوحة   الشاحن   الالسلكي  

  )متوفرة   مع   المقاعد   الحاضنة   فقط ( ،   نظام   الصوت   الفاخر   بريميوم   بالس،   مقعداً   خلفياً   قابالً   للتدفئة     
  )3 مستويات   تعديل   لكل   منها ( ،   منطقة   تخزين   تحت   المقعد   الخلفي،   في   طرازات   مقصورة   الركاب   فقط

LIMITED EQUIPMENT PACKAGE — Includes Adaptive Cruise Control with Stop & Go, 
Forward Collision Warning, LaneSense® Lane Departure Warning Plus, Surround-View 
Camera, Parallel and Perpendicular Park Assist, ventilated rear seat (3 adjustment 
levels each), Premium Plus Sound System

O
مجموعة   معدات   ليميتد   تتضمن   نظام   تثبيت   السرعة   المرن   مع   ميزة   توقف   وانطلق،   نظام   التنبيه   من   الصطدام  

 الأمامي،   نظام   التنبيه   من   النحراف   عن   المسار   لين   سينس®   بالس،   كاميرا   للرؤية   المحيطة،   نظام   مساندة   الركن  
 العمودي   والمتوازن،   مقعداً   خلفياً   قابالً   للتهوية  )  3    مستويات   تعديل   لكل   منها ( ،   نظام   الصوت   بريميوم   بالس   

FUNCTIONAL PACKAGES مجموعات   عملية

BED UTILITY GROUP — Includes upper adjustable tie-downs, bed extender (available 
with RamBox® System only), deployable, bed step, bed lighting, spray-in bedliner 
(Standard on Limited and excluded for Rebel [optional])

O O O O
مجموعة   مستلزمات   صندوق   التحميل   –   تتضمن   حلقات   علوية   مثبتة   قابلة   للتعديل،   وحدة   خاصة   لتوسيع   صندوق  

 التحميل  ) متوفرة   في   نظام   رام   بوكس®   فقط ( ،   قابلة   للطي،   عتبات   جانبية،   نظام   إضاءة   صندوق   التحميل،  
 بطانة   الصندوق   قابلة   للطالء  ) قياسية   في   ليميتد   ومتضمنة   في   ريبيل  { اختيارية }( 

PROTECTION GROUP — Includes tow hooks, front suspension skid plate, transfer case 
skid plate, electronic power steering skid plate, fuel tank skid plate

S S O مجموعة   الحماية   –   تتضمن   خطافات   الجر،   لوحاً   واقياً   لنظام   التعليق   الأمامي،   لوحاً   واقياً   لعلبة   ناقل   الحركة،  
لكتروني،   لوحاً   واقياً   لخزان   الوقود     لوحاً   واقياً   لنظام   التوجيه   الكهربائي   الإ

TRAILER-TOW GROUP — Includes Class IV hitch receiver, integrated trailer brake 
controller, 7 x 11-inch trailer-tow mirrors

O O O O مجموعة   عدة   السحب   للمقطورة   –   تتضمن   حلقة   تثبيت   خلفية   من   الفئة   الرابعة،   نظام   التحكم   بفرامل   المقطورة  
 المدمجة،   مرايا   سحب   المقطورة 11    ×    7  بوصة    

ADVANCED SAFETY GROUP — Includes Adaptive Cruise Control with Stop & Go, Forward 
Collision Warning, LaneSense Lane Departure Warning Plus, Surround-View Camera, 
Auto High-Beam Headlamp Control, Parallel and Perpendicular Park Assist

O
مجموعة   السالمة   المتقدمة   –   تتضمن   نظام   تثبيت   السرعة   المرن   مع   ميزة   “توقف   وانطلق”،   نظام   التنبيه   من  

 الصطدام   الأمامي،   نظام   التنبيه   من   النحراف   عن   المسار   لين   سينس   بالس،   كاميرا   للرؤية   المحيطية،   نظام  
 التحكم   بالمصابيح   الأمامية   الأوتوماتيكية   الطويلة   المدى،   نظام   مساندة   الركن   العمودي   والمتوازن

PREMIUM LIGHTING GROUP — Includes bi-LED projector headlamps with signature 
lighting, LED taillamps with signature lighting, LED fog lamps

O ضاءة   الفاخرة   –   تتضمن   مصابيح   أمامية   بكشاف   ضوئي   ثنائي   LED   مع   إضاءة   حصرية،   مصابيح   خلفية   مجموعة   الإ
   LED   مع   إضاءة   حصرية،   مصابيح   ضباب  LED   

• = Standard. 0 = Optional. P = Part of Package • = قياسي . 0 = إختياري. P = متوفر ضمن مجموعة.



RAM 1500 INTERIOR DIMENSIONS بعاد الداخلية لرام   1500  الأ
All dimensions are in inches )millimeters( unless otherwise noted. QUAD CAB CREW CAB  جميع الأبعاد هي بالبوصة )ملم ما لم يذكر غ�ي ذلك( 

FRONT أمامية

HEAD ROOM 40.9 )1038( حيز الرأس  )1038( 40.9 

LEG ROOM 40.9 )1040( 40.9 )1040( حيز الأقدام

SHOULDER ROOM 66.0 )1676( 66.0 )1676( حيز الأكتاف

HIP ROOM 63.4 )1610( 63.4 )1610( حيز الأوراك

SEAT TRAVEL 8.7 )220( 8.7 )220( مقعد السفر

REAR خلفي

HEAD ROOM 39.2 )995( 39.8 )1011( حيز الرأس

LEG ROOM 35.6 )903( 45.2 )1147( حيز الأقدام

SHOULDER ROOM 65.7 )1668( 65.7 )1670( حيز الأكتاف

HIP ROOM 63.4 )1610( 63.4 )1611( حيز الأوراك

INTERIOR VOLUME الحجم الداخلي

FRONT, cu ft (cu m) 63.9 )1.8( 63.9 )1.8( )في الأمام، قدم مكعب )متر مكعب

REAR, cu ft (cu m) 53.3 )1.5( 68.5 )1.9( في الخلف، قدم مكعب )متر مكعب(

RAM 1500 CARGO BOX DIMENSIONS   1500 أبعاد صندوق الحمولة في رام 
All dimensions are in inches )millimeters( unless otherwise noted.  )جميع الأبعاد هي بالبوصة )ملم ما لم يذكر غ�ي ذلك 

BOX SIZE 5' 7" 6' 4" حجم الصندوق 

SAE VOLUME, cu ft (cu m) 53.9 )1.5( 61.5 )1.7(  )قدم مكعب )متر مكعب ،SAE   حجم 

LENGTH AT FLOOR, TAILGATE CLOSED 67.4 )1711( 76.3 )1937( طول الأرضية، الباب الخلفي مغلق

CARGO WIDTH 66.4 )1687( 66.4 )1687( عرض الشحن

DISTANCE BETWEEN WHEELHOUSINGS 51.0 )1295( 51.0 )1295( المسافة بين حواضن العجالت

DEPTH العمق )545( 21.5 )543( 21.4

TAILGATE OPENING WIDTH 60.0 )1525( 60.0 )1525(  عرض فتحة الباب الخلفي

RAM 1500 SPECIFICATIONS مواصفات رام 1500 

RAM 1500 EXTERIOR DIMENSIONS 1500  الخارجية أبعاد رام 
All dimensions are in inches )millimeters( unless otherwise noted. QUAD CAB® PICKUP CREW CAB PICKUP  جميع الأبعاد هي بالبوصة )ملم ما لم يذكر غ�ي ذلك( 

MODEL —  TIRE SIZE 4WD — 275/55R20 4WD — 275/55R20 طار الطراز ــــ حجم الإ

BOX SIZE 6' 4" 5' 7" حجم الصندوق

WHEELBASE (NOMINAL) 140.5 )3569( 144.6 )3672(  )قاعدة العجالت )رمزي

TRACK, FRONT 68.5 )1741( 68.5 )1741(  المسافة بين عجالت المحور الأمامي

TRACK, REAR 68.1 )1729( 68.1 )1729(  المسافة بين عجالت المحور الخلفي

OVERALL LENGTH 228.9 )5814( 232.9 )5916( جمالي الطول الإ

OVERALL WIDTH 82.1 )2084( 82.1 )2084( جمالي العرض الإ

OVERALL HEIGHT جمالي )1971( 77.6 )1973( 77.7 الرتفاع الإ

GROUND CLEARANCE إرتفاع أسفل الشاسيه عن الأرض

FRONT AXLE 8.2 )208( 8.2 )209( المحور الأمامي

REAR AXLE المحور الخلفي )220( 8.7 )221( 8.7

OPEN TAILGATE TO GROUND إرتفاع الباب الخلفي المفتوح عن الأرض  )872( 34.3 )875( 34.4

PICKUP BODY HEIGHT إرتفاع هيكل البيك أب )543( 21.4 )545( 21.4

APPROACH ANGLE, degrees 18.9 19.0 زاوية القتراب، درجات

DEPARTURE ANGLE, degrees 25.0 24.9 زاوية النطالق، درجات

RAMP BREAKOVER ANGLE WITHOUT SKID PLATE, degrees 19.9 19.5 زاوية النقطاع عند المنحدر دون ألواح واقية، درجات

RAMP BREAKOVER ANGLE WITH SKID PLATE, degrees 17.8 17.5 زاوية النقطاع عند المنحدر مع ألواح واقية، درجات

GROUND CLEARANCE WITHOUT SKID PLATE 8.7 )221( 8.7 )222(  إرتفاع أسفل الشاسي عن الأرض دون ألواح واقية

GROUND CLEARANCE WITH SKID PLATE 8.2 )208( 8.2 )209(  إرتفاع أسفل الشاسي عن الأرض مع ألواح واقية



1) Always sit properly in designated seating positions with seat belts securely fastened at all times. 2) 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. 3) This system is a driver convenience system, not a substitute for 
active driver involvement. The driver must remain of traffic conditions and be prepared to use the brakes to avoid collisions. 4) 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.  
5) Always check visually for vehicles prior to changing lanes. 6) Always check entire surroundings visually before proceeding. 7) Check state and local laws regarding the 
use of remote start systems. 8) Requires compatible iPhone. See dealer for phone compatibility. Data plan rates apply. Vehicle user interface is a product of Apple. Apple 
CarPlay, Apple Music and Siri are trademarks of Apple Inc. iPhone is a trademark of Apple Inc., registered in the US and other countries. Apple terms of use and privacy 
statements apply. 9) To use Android Auto on your phone screen, you’ll need an Android phone running 5.0 or higher and the Android Auto App. Google, Android, Google Play 
and Android Auto are trademarks of Google LLC. 10) The Uconnect Phone requires a mobile phone equipped with the Bluetooth Hands-Free Profile. To check phone 
compatibility, please visit www.UconnectPhone.com. 11) Requires an iPhone with Siri. Certain features are not available while the vehicle is in motion. iPhone must be within 
active cellular range. Customer’s existing iPhone data rates apply to Internet-supported features. 12) Mopar Performance Parts, including Lift Kits, are designated as 
“Off-Road Only” parts and have not been evaluated or tested for crashworthiness or compliance with safety standards. Mopar Parts noted as “Off-Road Only” are aftermarket 
only and may not be installed by a Chrysler, Dodge, Jeep, Ram or FIAT dealer on a new vehicle, and may not be sold or financed in conjunction with the sale of a new vehicle. 
FCA US LLC does not authorize the installation of any part noted as “Off-Road Only” on any vehicle prior to its first retail sale.

©2019 FCA US LLC. All Rights Reserved. Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, Mopar, the Ram’s Head logo, Big Horn, HEMI, LaneSense, Laramie, Laramie Longhorn, Pentastar, 
RamBox, Rebel and Uconnect are registered trademarks, and Active-Level and Keyless Enter ’n Go are trademarks of FCA US LLC. FIAT is a registered trademark 
of FCA Group Marketing S.p.A., used under license by FCA US LLC. 

Bilstein is a registered trademark of August-Bilstein GmbH & Co. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. SmartBeam is a registered trademark 
of Gentex Corporation. Apple CarPlay, Apple Maps, Apple Music, iPhone and Siri are registered trademarks of Apple Inc. Google, Google Maps, Google Play, Android, 
Android Auto, YouTube Music and Waze are trademarks of Google LLC. Audible is a registered trademark of Audible Inc. Spotify is a registered trademark of Spotify AB. 
WhatsApp is a registered trademark of WhatsApp Inc.

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 for printing. 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.

1( أحرص دائماً على الجلوس في المقاعد المخصصة بشكل  صحيح مع ربط حزام الأمان في جميع الأوقات.   2( 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. 3( هذا النظام هو نظام لراحة السائق، وليس بديالً  عن التدّخل السريع والمرن من قبل السائق. لذا ينبغي 
على  السائق أن يبقى متنبهاً لحركة المرور ويكون على استعداد  تام لتطبيق الفرامل من أجل تفادي الصطدامات. 4( إن 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.  5( تأكد دائماً بواسطة 
النظر من عدم وجود مركبات قبل النتقال  من مسار إلى آخر.  6( تفقد دائماً بواسطة النظر محيط سيارتك قبل التقدم.  7( تأكد من القوانين المحلية بما يخص استخدام  أنظمة  تشغيل السيارة عن بعد.  
8( تتطلب جهاز أي فون    متوافق. يرجى مراجعة الوكيل  لمعرفة تطابق الجوال. قد يتم تطبيق رسوم على  البيانات. برنامج المستخدم هو منتج لأبل ®  . أبل كاربالي، وموسيقى أبل، وسيري هي  عالمات 
تجارية مسجلة لشركة آبل. أي فون عالمة تجارية لشركة  أبل، مسجلة في الوليات المتحدة وبلدان أخرى. تطبق  شروط الستخدام وأحكام وبيانات الخصوصية الخاصة  بأبل.  9( لستخدام  تطبيق 
أندرويد أوتو على شاشة جوالك،  ستحتاج إلى هاتف متوافق مع أندرويد يعمل بنظام Lollipop  5.0  أو إصدار أحدث، وتطبيق أندرويد أوتو. غوغل، و أندرويد، وغوغل بالي، وأندرويد أوتو هي عالمات 
تجارية لشركة  غوغل ذ.م.م. المحدودة.  10( يتطلب هاتف يوكونيكت هاتفاً جوالً متطابقاً مع تقنية  بلوتوث طليق اليدين. تفضل بزيارة   www.UconnectPhone.com. لمعرفة توافق الأجهزة.  11( 
تتطلب هاتف أي فون مجهز بميزة سيري. ل تتوفر  بعض المزايا أثناء تحرك السيارة. أي فون يجب أن  يكون ضمن نطاق الخدمة الالسلكية، تطبق نسب بيانات  أي فون الموجودة للعميل على المزايا 
نترنت.  12( تم تحديد قطع غيار موبار العالية الأداء، بما في ذلك مجموعات عدة الرفع، كقطع غيار مخصصة “للدروب الوعرة فقط” ولم يتم تقييمها أو اختبارها للتأكد من صحتها  المدعومة  بالإ
لمقاومة أية اصطدام أو امتثالها لمعايير السالمة. إن قطع غيار موبار الُمشار إليها باسم “للدروب الوعرة فقط “ هي متوفرة لما بعد البيع فقط ول يجوز تثبيتها بواسطة وكيل كرايسلر أو دودج أو 
جيب أو رام أو فيات على سيارة جديدة ، ول يجوز بيعها أو تمويلها عند بيع سيارة جديدة. ل تأذن مجموعة  فيات  كرايسلر  للسيارات، الوليات  المتحدة  ذ.م.م.  بتثبيت أي قطع غيار مشار إليها باسم 

“للدروب الوعرة فقط” على أي مركبة جديدة قبل بيعها لأول مرة.

 2019   ©   مجموعة فيات كرايسلر  للسيارات  ذ.م.م.     الوليات  المتحدة الأمريكية.  جميع  الحقوق  محفوظة.  كرايسلر، دودج، جيب ، رام،موبار، شعار رأس رام، بيج هورن، هيمي، لين سينس، لرامي، 
لرامي لونغ هورن،  بنتاستار، رام بوكس، ريبل، ويوكونيكت هي عالمات تجارية مسجلة، وأكتيف ليفيل، ونظام  فتح  الأقفال عن  بعد  ”أدخل وانطلق”  هي  عالمات تجارية  مسجلة  لمجموعة  فيات 
 كرايسلر  للسيارات، الوليات  المتحدة  ذ.م.م.  فيات هي عالمة تجارية مسجلة لدى قسم التسويق اس بي إيه لمجموعة  فيات  كرايسلر  للسيارات ، بترخيص  من  مجموعة فيات كرايسلر للسيارات، 

الوليات المتحدة ذ.م.م.                              

بلشتاين هي عالمة تجارية مسجلة لشركة أوغوست  بلشتاين GmbH  وشركاه. بلوتوث هي عالمة تجارية مسجلة لشركة  بلوتوث إس آي جي.  سمارت بيم هي عالمة تجارية مسجلة لشركة جينتكس. أبل 
كار بالي، خرائط أبل، موسيقى أبل، أي فون، وسيري هي عالمات تجارية  مسجلة  لشركة آبل.  غوغل، خرائط غوغل، غوغل بالي، أندرويد، أندرويد أوتو، موسيقى يوتيوب، ووايز  هي  عالمات تجارية 

 مسجلة لشركة غوغل.  أوديبل هي عالمة تجارية مسجلة لشركة أوديبل.  سبوتيفاي هي عالمة تجارية مسجلة لشركة  سبوتيفاي   AB .   واتس أب هي عالمة  تجارية مسجلة لشركة واتس  أب. 

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، قم بمراجعة وكيل رام المحلي.  

 

Ram is a registered trademark of FCA US LLC.
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