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الجديدة كليًا
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تايتينيوم. أزرق أساسي معدني. تجهيزات متوفرة. 
قد تكون الصور في هذا الكتّيب مبتكرة بواسطة الحاسوب وقد تتضّمن 

تجهيزات متوّفرة أو تجهيزات السوق الثانوية. قد يتم عرض طراز ما قبل اإلنتاج 
عبر هذا الكتّيب.

بتصميم ديناميكي وهندسي فّعال، تتمّيز السيارة 
الرياضية المتعّددة االستعماالت SUV فورد تيريتوري 

الجديدة كليًا بثالثة طرازات مختلفة مع مقاعد تّتسع لما 
 يصل إلى 5 ركاب. 

إنها جاهزة لتحقيق كل ما تتمّناه تقريبًا، أنت وعائلتك. 
 SUV ستلفت فورد تيريتوري المتعّددة االستعماالت

والجديدة كليًا األنظار أينما ذهبت، بفضل وقفتها 
العريضة، وهيكلها األنيق، وخطوطها االنسيابية الجّذابة.

فورد تيريتوري
الجديدة كليًا

ُصممت

لتتمّيز
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تايتينيوم. أزرق أساسي معدني. تجهيزات متوفرة.

رياضي شكل 
تجتمع المصابيح التي تعمل في ضوء النهار على شكل 

مشابك، والمصابيح األمامية والخلفية العاملة بتقنية 
LED، ومصابيح الضباب األمامية والخلفية مع أقواس 
العجالت العريضة والعجالت المعدنية المتوفرة قياس 

19 بوصة لتضفي مظهرًا جريئًا يجّسد الثقة والقدرة. 
ويوّفر محّرك EcoBoost® I-4 سعة 1.8 لتر مع ناقل حركة 
أوتوماتيكي بـ 7 سرعات معّزز للقيادة في المدن توازنًا 

استثنائيًا ما بين القوة، وعزم الدوران، والتوفير في 
استهالك الوقود.
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ترند. أسود نمري. تجهيزات متوفرة.

1. محّرك EcoBoost® I-4 سعة 1.8 لتر، 138 كيلوواط عند 5,200 د.د. وفق 
االختبارات القياسية لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 

2. القوة الحصانية وعزم الدوران هي خصائص مستقلة وال يمكن تحقيقها 
في الوقت عينه.

بفضل محّرك EcoBoost® I-4 سعة 1.8 لتر وناقل الحركة 
األوتوماتيكي بـ 7 سرعات، تتيح لك فورد تيريتوري 

المتعّددة االستعماالت SUV والجديدة كليًا اجتياز 
مسافات طويلة بسرعة عالية. ومع قوة حصانية قصوى 

قدرها 190 حصانًا وعزم دوران يبلغ 320 نيوتن متر، 
تتسارع تيريتوري بسالسة إذ يدعم ناقل الحركة عملية 

تبديل التروس. وتساعد الفرامل القرصية للعجالت 
األربعة مع نظام الفرامل المانع لالنغالق ABS، ونظام 
التحّكم اإللكتروني بالثبات مع ميزة التحّكم بالدفع في 
توفير تجربة قيادة ثابتة في مختلف ظروف الطرقات 

والظروف الجوية.

قوة األداء

1.8 لتر محّرك ECOBOOST I-4 سعة 
قياسي في طرازات تيريتوري الجديدة كليًا كافة

حصانًا1,2 190  نيوتن متر   من عزم الدوران1,2   320
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في سيارة ُصنعت للحظات الخالدة، ُصّممت المقصورة 
الداخلية األنيقة والفسيحة للترحيب بالجميع. تستطيع 

الدخول إلى السيارة باستخدام نظام الدخول الذكي بدون 
مفتاح، واالنطالق بمساعدة ميزة التشغيل بكبسة زر، 

وضمان راحة جميع الركاب مع فتحات التهوية في المقعد 
الخلفي. وتساهم عجلة القيادة الرياضية بناحية سفلية 

مستقيمة والتصميم الداخلي األفقي في تعزيز لمسة 
األناقة الحديثة.

واضحة خطوط 

تايتينيوم. مقاعد مكسّوة بالجلد بلون أزرق الطاووس. تجهيزات متوفرة.
تختلف المعلومات المبّينة على الشاشة تبعًا للسوق.

ل
الـداخـ

ن 
م
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تايتينيوم. مقاعد مكسّوة بالجلد باللون الرمادي. تجهيزات متوفرة. تختلف المعلومات 
المبّينة على الشاشة تبعًا للسوق.

1. إن نظام Apple CarPlay ووظائفه هي من منتجات شركة  ®Apple، وتنطبق الشروط 
وبيانات الخصوصية الخاصة بها. يتطّلب هاتف  ®iPhone متوافقًا واتصااًل بشبكة اإلنترنت. 
تتوفر كل المّيزات الموجودة في أسواق منطقة الشرق األوسط. 2. تختلف الوظائف تبعًا 

للسوق. 3. إن نظام Android Auto ووظائفه هي من منتجات شركة ™Google، وتنطبق 
الشروط وبيانات الخصوصية الخاصة بها. يتطّلب هاتف ™Android ذكيًا متوافقًا مع تطبيق 

Android Auto المتوّفر على ™ Google Play واتصااًل بشبكة اإلنترنت. تتوفر كل المّيزات 
الموجودة في أسواق منطقة الشرق األوسط. 4. الشحن الالسلكّي Qi قد ال يكون 

متوافقًا مع األجهزة الجّوالة كافة.

في المقصورة الداخلية الفاخرة، توّفر فورد تيريتوري المتعّددة 
االستعماالت SUV والجديدة كليًا للسائق شاشة بانورامية 

وقياسية خاصة بنظام الترفيه المعلوماتي داخل المركبة. ويحتوي 
طراز أمبيانتي وطراز ترند على لوحة مؤشرات قيادة قياس 7 

بوصات للسائق، بينما يتمّيز طراز تايتينيوم بلوحة مؤشرات قيادة 
رقمية قياس 12 بوصة. وفي الطرازات كافة، تتحّكم شاشة لمس 

قياسية في اللوحة المركزية قياس 12 بوصة في نظام الترفيه 
 Android Auto™2,3و Apple CarPlay® 1,2 المعلوماتي مع توافق مع

 Bluetooth®  عبر االتصال الالسلكي. ويتيح االتصال عبر تقنية
استخدام األوامر الصوتية بسهولة، بينما يساعد مأخذ الطاقة 
بقوة 12 فولت في الناحية األمامية و3 منافذ USB في إبقاء 
الهواتف الذكية واألجهزة األخرى مشحونة وجاهزة لالستخدام.

+ ابتكار 
مضّمنة مالءمة 

وسائل الراحة والترفيه الداخلية

أزرار تحّكم مثّبتة في عجلة القيادة أ 

قم بإجراء مكالمات وأكثر باستخدام أزرار التحّكم السهلة هذه.
منصة شحن السلكي متوّفرة4 ب 

أبِق هاتفك الذكي مشحونًا وجاهزًا، بدون استخدام أي أسالك.

قرص دّوار لنقل الحركة ج 

انقل الحركة بسهولة بمجّرد تحريك القرص الدّوار.
ج ب أ
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تايتينيوم. أزرق أساسي معدني. تجهيزات متوفرة.

إضافية مّيزات 
مضّمنة في مجموعة التجهيزات التكنولوجية المتوّفرة في طراز تايتينيوم:

مثّبت السرعة التفاعلي مع ميزة التوّقف واالنطالق التلقائي2
نظام الفرملة الطارئة التلقائي

نظام التحذير من اصطدام أمامي2
نظام اإلنذار بترك خط السير2
مساعد البقاء في خط السير

1. إّن المّيزات المساِعدة للسائق هي تقنيات إضافية تهدف إلى المساعدة وال تحّل مكان انتباه السائق وقدرة التمييز الفطرية التي يتحّلى بها وضرورة سيطرته على المركبة. كما أنها ال تحّل محل القيادة اآلمنة. يرجى مراجعة دليل المالك بشأن 
التفاصيل وقيود النظام. 2. يتطّلب مقاعد أمامّية مبّردة. قد ُتطّبق بعض القيود. يرجى مراجعة الوكيل المحلي للحصول على المزيد من المعلومات.

التكنولوجيا  
للسائق المساِعدة   

تساهم مّيزات فورد المساِعدة للسائق1 المفيدة في 
مختلف المواقف والظروف في تعزيز مهاراتك في 

القيادة لمنحك المزيد من الثقة أثناء القيادة.

القياسية المّيزات 
BLIS® نظام المعلومات الخاص بالزوايا غير المرئية

مثّبت السرعة
أجهزة استشعار خلفية لركن السيارة

كاميرا للرؤية الخلفية
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 تايتينيوم. مقاعد مكسّوة بالجلد باللون الرمادي. أزرق أساسي معدني. 
تجهيزات متوفرة.

رحبة مساحة 
عندما تسّطح المقاعد الخلفية، ستحصل على حّيز 

حمولة فسيح لتمأل فورد تيريتوري الجديدة كليًا بما يحلو 
لك من أمتعة وأغراض. في طراز تايتينيوم، يفتح باب 

الصندوق الخلفي العامل اليدويًا الذي يتم تنشيطه 
بالقدم بمجّرد تمرير قدمك تحت المصّد الخلفي أو 

ينغلق – كل ذلك بينما تبقي مفتاحك في حقيبتك أو 
جيبك. ويعمل الضوء في فسحة الحمولة، القياسي 

في طراَزي ترند وتايتينيوم، على تحسين الرؤية في حّيز 
الحمولة في الليل أو في حاالت اإلضاءة المنخفضة. 
كما تستطيع فتحة السقف المزّودة بلوحين، القياسية 
في طراز تايتينيوم واالختيارية في طراز ترند، أن تغمر 

المقصورة بالنور الطبيعي في أي وقت.
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الخارجية األلوان 

تايتينيوم. أزرق أساسي معدني. تجهيزات متوفرة.

أسود نمري

أزرق أساسي معدني

أبيض نجمي معدني ثالثي الطبقات

أحمر الياقوت معدني خفيف وشفاف

بّني الخريف معدني

فّضي ديفيوزد معدني

أبيض لؤلؤّي كريستال معدني ثالثي الطبقات

األلوان المبّينة هي نماذج فقط.
يرجى مراجعة الوكيل المحلي بشأن الخيارات 

المتوفرة فعليًا للطالء/ الكسوات.



تايتينيوم. أزرق أساسي معدني. تجهيزات متوفرة.
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العجالت

معدنية قياس 18 بوصةقياسيةأمبيانتي + ترندأ.

معدنية قياس 19 بوصةقياسيةتايتينيومب.

الناحية الخارجية )ملم(
2,726قاعدة العجالت

4,630الطول
1,706االرتفاع
1,935العرض

الناحية الداخلية )ملم(
 )في األمام/ في الخلف(

 997/ –حّيز الرأس
1,034 )األقصى(/  971حّيز الساقين
1,436  /1,438حّيز الردفين
1,494/ 1,484حّيز الكتفين

بأ

األبعاد

قد تختلف األبعاد المبّينة بحسب الطراز.
يرجى مراجعة الوكيل المحلي للحصول على المزيد 

من المعلومات.
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قق
التجهيزات الميكانيكية

عجالت معدنية قياس 18 بوصة
إطارات  قق

عجالت معدنية قياس 19 بوصةق
إطارات  ق

ق
من الخارج

صفائح جانبية معدنية في أسفل الهيكل
مقابض أبواب بلون الهيكلقق
مرايا جانبية قابلة للطي يدويًا مع زجاج مرآة يدوي، قق

وأضواء تنبيه وامضة جانبية، وأغطية للمرايا بلون الهيكل
مّساحات للزجاج األمامي تعمل على فترات فاصلة قق

بسرعة متغّيرة
مصابيح )مع ميزة تشغيل/ إيقاف إضاءة المصابيح قق

تلقائيًا عندما يخفت ضوء النهار(
مصابيح أمامية مع ميزة برمجة اإلضاءة لتأخير انطفاء قق

المصابيح
صفائح جانبية في أسفل الهيكل مطلية باأللومنيوم قق

الساتيني المظهر
مقابض أبواب من الكرومق
باب الصندوق الخلفي عامل اليدويًا يتم تنشيطه بالقدمق
مرايا جانبية قابلة للطي آليًا مع زجاج مرآة آلي ومدّفأ،  ق

وأضواء تنبيه وامضة جانبية، ومصابيح إنارة األرضية، 
وأغطية للمرايا بلون الهيكل

مّساحات الزجاج األمامي متحّسسة للمطرق

ق
الراحة والمالءمة

أزرار يدوية للتحّكم في مكّيف الهواء
شاشة قياس 7 بوصات في لوحة مؤشرات القيادةقق
مرآة للرؤية الخلفية للنهار/ الليلقق
نوافذ آليةقق
مقاعد من الفينيلقق

عجلة قيادة ناعمة الملمسق
ضبط إلكتروني تلقائي لدرجة الحرارة ثنائي المناطققق
ضوء في حّيز الحمولةقق

شاشة قياس 12 بوصة في لوحة مؤشرات القيادةق
إضاءة محيطيةق
مرآة تلقائية التعتيم للرؤية الخلفيةق
مقاعد مكسّوة بالجلدق
عجلة قيادة مغّلفة بالجلدق
نوافذ آلية مع ميزة الفتح/ اإلغالق بكبسة واحدةق
منصة شحن السلكيق

التجهيزات الميكانيكية

محّرك EcoBoost® I-4 سعة 1.8 لتر
ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 7 سرعات

خّزان وقود سعة 60 لتر
مكبح إيقاف كهربائي

نظام التوجيه الكهربائي المعّزز آليًا
نظام دفع أمامي

من الخارج
نظام مغاليق الشبكة النشطة1

سكك جانبية للحاملة السقفية من األلومنيوم
مصّدات مطلية بلون الهيكل
سقف مطلي بلون الهيكل

شبكة من الكروم
مصابيح تعمل في ضوء النهار

مصابيح للضباب أمامية وخلفية
واقيات من الوحل أمامية وخلفية

فرامل قرصية أمامية مهّواة/ خلفية صلبة مع 
ABS نظام الفرامل المانع لالنغالق

غطاء خّزان الوقود قابل لإلقفال
عجلة وإطار احتياطيان من الحجم الصغير

قرص دّوار لنقل الحركة

مشابك سحب أمامية وخلفية
ميزة موازنة المصابيح األمامية

LED مصابيح أمامية وخلفية عاملة بتقنية
جناح خلفي مع مصباح توّقف

ميزة إزالة الصقيع عن الزجاج الخلفي
مّساحة الزجاج الخلفي وبخاخ الرش

مجموعة أدوات

كونسول أرضي كامل مع حاملة أكواب
فلتر هواء المقصورة عالي الفعالية

نظام الدخول بدون مفتاح/ نظام كامن لتشغيل 
المركبة

عمود عجلة قيادة قابل للسحب/ اإلمالة يدويًا
عرض للحرارة الخارجية

مسند ذراع وسطي خلفي مع حاملة أكواب
مصابيح علوية خلفية للقراءة

فتحات تهوية للمقاعد الخلفية
حاجبان للشمس مع مرآة مضاءة لجهة السائق

كمبيوتر معلومات الرحلة

نظام الترفيه المعلوماتي داخل المركبة المنّشط 
 Android™3و Apple CarPlay®2 صوتيًا، توافق مع

Auto عبر االتصال الالسلكي

أجهزة استشعار خلفية لركن السيارة
كاميرا للرؤية الخلفية

السالمة واألمان
وحدات تثبيت أحزمة األمان األمامية قابلة 

للتعديل
نظام ®Belt-Minder )للتذكير بربط أحزمة األمان 

األمامية(
رباطات لتثبيت كراسي أمان األطفال
أقفال أبواب خلفية لسالمة األطفال

وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب األمامي4

ESC نظام التحكم اإللكتروني بالثبات
نوابض شّد أحزمة األمان األمامية المسبقة 

الضبط
تجهيزات ISOFIX لتثبيت كراسي أمان األطفال
 TPMS نظام مراقبة ضغط اإلطارات الفردية

)باستثناء اإلطار االحتياطي(
نظام التحكم بالدفع

القياسية الطرازاتالمّيزات  مّيزات وخيارات 

1. يختلف التوفر تبعًا للسوق. 2. إن نظام Apple CarPlay ووظائفه هي من منتجات شركة  ®Apple، وتنطبق الشروط وبيانات الخصوصية 
الخاصة بها. يتطّلب هاتف  ®iPhone متوافقًا واتصااًل بشبكة اإلنترنت. تتوفر كل المّيزات الموجودة في أسواق منطقة الشرق األوسط.                         

3. إن نظام Android Auto ووظائفه هي من منتجات شركة  ™Google، وتنطبق الشروط وبيانات الخصوصية الخاصة بها. يتطّلب هاتف 
™Android ذكيًا متوافقًا مع تطبيق Android Auto المتوّفر على ™ Google Play واتصااًل بشبكة اإلنترنت. تتوفر كل المّيزات الموجودة في 

أسواق منطقة الشرق األوسط. 4. احرص دائمًا على ربط حزام األمان وتأمين األطفال في المقعد الخلفي.

قق
االتصال والترفيه

6 مكّبرات صوتية للراديو
8 مكّبرات صوتية للراديوق

قق
المّيزات المساِعدة للسائق

مثّبت السرعة

ق
السالمة واألمان

وسائد هوائية جانبية للمقاعد األمامية4
ستائر هوائية جانبية4ق

قإ
ميزة اختيارية

فتحة سقف مزّودة بلوحين
 مجموعة التجهيزات التكنولوجية:إ

• مقاعد مبّردة للسائق والراكب األمامي
• مثّبت السرعة التفاعلي مع ميزة التوّقف واالنطالق 

 التلقائي
 • نظام الفرملة الطارئة التلقائي

 • نظام التحذير من اصطدام أمامي
 • نظام اإلنذار بترك خط السير
• مساعد البقاء في خط السير

الراحة والمالءمة
مساند رأس للمقاعد األمامية قابلة للتعديل في 

وضعيتين
مقعد السائق قابل للتعديل يدويًا في 6 

وضعيات ومقعد الراكب األمامي قابل للتعديل 
يدويًا في 4 وضعيات

شاشة لمس في اللوحة المركزية قياس 12 
بوصة

مقعد خلفي مجّزأ بنسبة 60/40
فرش من السّجاد لألرضية األمامية

قفل آلي لباب السائق
مقابض للتمّسك في األمام والخلف

جيوب لحفظ األوراق في ظهر المقاعد األمامية

االتصال والترفيه
مأخذ للطاقة بقوة 12 فولت في األمام
منافذ USB )3 في األمام، 1 في الخلف(

Bluetooth®  تقنية

المّيزات المساِعدة للسائق
BLIS® نظام المعلومات الخاص بالزوايا غير المرئية

مساعد اإلقالع على التالل
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ق: قياسي
إ: اختياري



إّن فورد، وOval Device، وBelt-Minder، وEcoBoost، وTerritory وغيرها من العالمات التجارية ذات الصلة هي عالمات تجارية لشركة فورد موتور كومباني.
قد يتم عرض المركبات مع تجهيزات اختيارية قد تكون أو ال تكون متوفرة في السوق المحلية لديك. قد ال يمكن تقديم المّيزات المبّينة إاّل ضمن تركيبة مع خيارات أخرى أو قد تخضع لمتطّلبات إضافية 
تتعّلق بالطلب أو لبعض القيود. قد تختلف األبعاد تبعًا للمّيزات االختيارية و/ أو تبّدل اإلنتاج. يتم تقديم المعلومات على أساس قاعدة »كما هو«، وقد تحتوي على أخطاء فنية أو طباعية أو غيرها. ال 

تقّدم فورد أي كفاالت أو تصاريح أو ضمانات من أي نوع، صراحًة أو ضمنًا، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، الدقة والتداول والشمولية، وتشغيل المعلومات، والمواد، والمحتوى، والتوّفر، 
والمنتجات. تحتفظ شركة فورد بحق تغيير مواصفات المنتج وسعره وتجهيزاته في أي وقت بدون تكّبد أي موجبات. إن وكيل فورد أو لينكون المعتمد هو أفضل مرجع للحصول على أحدث المعلومات 

حول سيارات فورد ولينكون.
إّن Android، وAndroid Auto، وGoogle، وGoogle Play هي عالمات تجارية لشركة Google المحدودة المسؤولية. إّن Apple، وApple CarPlay، وiPhone هي عالمات تجارية لشركة .Apple Inc، مسّجلة في 

.Bluetooth SIG Inc هي عالمة تجارية لشركة Bluetooth الواليات المتحدة وبلدان أخرى. إن عالمة كلمة

جميع الحقوق محفوظة © لشركة فورد موتور كومباني 2022 

تايتينيوم. أزرق أساسي معدني. تجهيزات متوفرة.

LATCHA/METERRITORY/23MY


