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تميز تصميم سيارة الدفع الرباعي جيب ®   بمقومات  وجرأة هائلة جعلته بطالً يتحدى بثقة عند الخطوط  اال�مامية في الحرب العالمية الثانية عام   ١٩٤١. 
ولكن سرعان ما وسع آفاقه لينتقل  من ساحات  المعارك الضارية إلى تحّديات حقول  المزارع  وخوض المغامرات الشّيقة على  مختلف 

 الدروب ليلبي جميع االحتياجات  اليومية  الشاقة في عالم الصناعة والترفيه على  حد  سواء. أسطورة رسمت تاريخاً عريقاً  على  مدار ٨٠ عاًما 

نجازات  على مختلف أنواع التضاريس  وشتى  الظروف الطبيعية الصعبة. لقد  قامت  مجموعة سيارات الدفع الرباعي  جيب ®  Vمن االبداع  واال
 المتنامية بتغيير مفهوم القوة بشكل  مّتسق  مع خط نقل قوة جبار، وتصاميم  مبتكرة  ومكونات عالية الجودة ما يجعل هذه السيارة  ترتقي 

 بقدراتها عن جميع سيارات الدفع  الرباعي  اال�خرى.  

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 KEPT 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. 

بجذوره  متأصل 
1941 منذ عام 

these roots 
have run deep 

since 1941
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قياسي/سبورت
مع  لتر   ٣٫٦ شكل  V   سعة  على  أسطوانات   ٦ بـ بنتاستار®  —  محرك 

 ٣٫٤٥ محور  ونسبة  ٨  سرعات  بـ أوتوماتيكي  حركة  ناقل 
تراك®   سيليك  المستمر  الرباعي  الدفع  نظام   —

دانا®  محاور   —
السرعة  ناقل  وعلبة  الوقود  لخزان  واقية  ألواح   —

ضباب ومصابيح  أمامية  هالوجين  مصابيح   —
للنزع قابلة  طار  Vاال كاملة  أبواب   —

خفيف  اللمعان  قياس  أسود  بلون  الصلب  الفوالذ  من  عجالت   —
١٧ بوصة

المواسم إطارات  P٢٤٥/ ٧٥R١٧،  BSW،  لكل   —
الطبيعي بالحجم  احتياطي  إطار   —

وسطية  بلون  فضي  عدادات  لوحة  مع  بالقماش  مكسوة  مقاعد   —
بالتيني

مالة Vواال للتعديل  قابل  توجيه  عمود   —
بالجلد مكسو  توجيه  مقود   —

زر بكبسة  التشغيل  بدء   —
السرعة تثبيت  نظام   —

آلياً للتدفئة  قابلة  مرايا   — 
الحرارة درجة  في  المنطقة  ثنائي  تلقائي  تحكم  مع  هواء  تكييف   —

أوتوماتيكية أمامية  مصابيح   — 
بوصة قياس   ٣٫٥  واحد  السائق  بلون  معلومات  عرض  شاشة   —
في  القسم  أخرى  مثبتة  مع  صوت  مكبرات   ٨ بـ صوتي  نظام   —

ي لعلو ا
التحكم  بميالن  ونظام  بالثبات  للتحكم  لكتروني  Vاال النظام   —

 المقطورة
من  لكتروني  للحد  Vوالنظام  اال التالل  تسّلق  على  المساعدة  نظام   —

االنقالب خطر 
االنتفاخ  للسائق  والراكب  مراحل  ومتعددة  متقدمة  هوائية  وسائد   —

مامي اال�
مامي في  المقعد  اال� مدمجة  إضافية  جانبية  هوائية  —  وسائد 

طارات Vفي  اال الهواء  ضغط  وعرض  مراقبة  نظام   —
للمحرك المجمد  كي®    سنتري  نظام   —

فولط  ١٢ بقوة  طاقة  منافذ   —
TMرايل تريل  بلمسات  الشحن  تثبيت  حلقات   —

تخزين  أرضية  خلفية وحجرة  الطول  كامل  مركزي  كونسول   —
التعتيم ذاتية  الخلفية  للرؤية  مرايا   —

بواب واال� السقف  زالة  Vال توركس®    عدة   —
للنزع قابلة  سجادات  مع  للغسل  قابلة  مقصورة   —

للنزع   (للطرازات  ببابين  قابل  والسحب،  للطي  قابل  خلفي،  —  مقعد 
الرؤية  سفل  لتحسين  اال� إلى  قابلة  للطي  رأس  مساند  مع  فقط) 

جانبية عتبات   —
بوصة  ٧ قياس  عرض  شاشة  مع  يوكونيكت   ٤     —

سرعات  ٨ بـ أوتوماتيكي  حركة  ناقل   —
االنزالق محدودة  لوك®  تراك  تفاضلية  تروس   —

قطع  مع  مّساحات/غساالت   ٣ من  توب®  فريدوم  صلب  —  سقف 
تخزين  وحقيبة  خلفي،  ومزيل  جليد  الخلفي،  الزجاج 

بانيل“ ”فريدوم 
المواسم لكل  موبار  من  أرضية  سّجادات   —

سيليك-سبيد بالسرعة  التحكم  نظام    — 
ووالعة قابلة  للنزع  منفضة  تتضمن  المدخنين: مستلزمات  مجموعة 

فر متو
أسواق  (في  لتر   سعة   ٢٫٠    I  شكل على  أسطوانات   ٤ بـ توربو  —  محرك 

فقط) محدودة 
فيو®  بارك  الرجوع  عند  الخلفية  للرؤية  كاميرا   —

بوصة قياس   ٧  رقيقة  ترانزستور  بشرائح  عدادات  لوحة   —
١٧  بوصة قياس  الكريستالي  بالجرانيت  مطلية  عجالت   —

 ®
موبار من  صلب  سقف  بطانة   —

صلب  من  سقف  بطانة  تتضمن  كومفورت/كونفينيانس:  مجموعة 
بُعد  المحرك  عن  تشغيل  ونظام  موبار     

فيو     بارك  كاميرا  تتضمن  بالس:  سبورت  الرياضية  المجموعة 
الهواء  كمية  حول  تنبيه  نظام  الرجوع،  عند  الخلفية  للرؤية 

الحرارة،  بدرجة  للتحكم  أزرار  مع  نظام  تكييف  طارات،  Vاال في 
بوصة  ١٧ قياس  بالغرانيت  الكريستالي  مطلية  عجالت 

الداخلية  المواصفات 
بارزة  أسود  وخياطة  بلون  بارزة  نقشات  مع  سولمايت  قماش   (١

(قياسي) بالتيني  بلون  فضي  الوسط  مطلي  في  مع  مسند  متناسقة 
مصفر   بلون  أسمر  تراثي  بارزة  نقشات  مع  سولمايت  قماش   (٢

فضي  بلون  في  الوسط  مطلي  مع  مسند  متناسقة  وخياطة  بارزة 
(قياسي)  بالتيني 

العجالت
اللمعان  قياس  خفيف  سود  اال� الفوالذي  لومينيوم  اال� من  عجالت   (١

(قياسية)  بوصة   ١٧
(متوفرة)  ١٧  بوصة  قياس  الكريستالي  بالجرانيت  مطلية  عجالت   (٢

STANDARD / SPORT

—  3.6 Pentastar® V6 engine with 8-speed automatic transmission and  
3.45 axle ratio

— Selec-Trac® Full-Time 4WD System 
— Dana® axles
— Skid plates for fuel tank, transfer case 
— Halogen headlamps and fog lamps
— Full-framed removable doors
— 17-inch steel Low-Gloss Black wheels
— P245/75R17 BSW All-Season tires
— Full-size spare tire
— Cloth seating with Silver Platinum dash mid-panel
— Tilt / telescoping steering column
— Leather-wrapped steering wheel
— Push-button start
— Cruise control
 — Power, heated mirrors
— Air conditioning with Dual-Zone Automatic Temperature Control
 — Automatic headlamps
— 3.5-inch monotone Driver Information Display (DID)
— 8-speaker sound system with overhead sound bar
— Electronic Stability Control (ESC) and Trailer Sway Control (TSC)
— Hill Start Assist (HSA) and Electronic Roll Mitigation (ERM)
— Advanced multistage driver and front-passenger air bags
— Supplemental front-seat-mounted side air bags
— Tire Pressure Monitoring Display
— Sentry Key® antitheft engine immobilizer
— 12-volt outlets
— Cargo anchors with Trail RailTM ready inserts 
— Full center console and rear in-floor storage bin
— Auto-dimming rearview mirror

— Torx® tool kit for top and door removal
— Wash-out interior with removable carpet
—  Fold and Tumble removable rear bench seat (2-door only) with fold-down 

headrests for improved visibility
— Side steps
— Uconnect 4 with 7-inch touchscreen
— 8-speed automatic transmission
— Trac-Lok® limited-slip differential
—  Freedom Top® Black 3-piece modular hardtop with rear wiper / washer, rear 

defroster and Freedom Panel storage bag
— Mopar All-Weather Floor Mats
— Selec speed control
SMOKER’S GROUP: Includes removable ashtray and lighter

AVAILABLE

— 2.0 Turbo I4 Engine (Limited Markets Only)
— ParkView® Rear Back-Up Camera
— 7-inch Thin Film Transistor (TFT) cluster
— 17-inch machined Granite Crystal wheels
— Mopar® Hardtop Headliner
COMFORT / CONVENIENCE GROUP: Includes Mopar Hardtop Headliner and Remote 

Start System 
SPORT PLUS GROUP: Includes ParkView Rear Back-Up Camera, Selectable Tire-Fill 

Alert, air conditioning with Automatic Temperature Control and 17-inch 
machined Granite Crystal wheels

INTERIORS 

1) Soulmate Cloth with Peak embossment in Black with tonal stitching and 
Silver Platinum-painted mid-bolster (standard)

2) Soulmate Cloth with Peak embossment in Heritage Tan with tonal stitching 
and Silver Platinum-painted mid-bolster (standard)

WHEELS

1) 17-inch steel Low-Gloss Black (standard)
2) 17-inch machined Granite Crystal (available)

*Content may vary. Please consult your local dealer.

المحلي. الوكيل إلى الرجوع المحتوى. يرجى يختلف *قد

١ ٢

Specifications/equipment may vary by market. Please consult your local dealer.

المحلي. الوكيل  إلى  الرجوع  يرجى  السوق.  حسب  المواصفات/المعدات  تختلف 
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قياسي
—  محرك بنتاستار® بـ٦ أسطوانات على شكل  V   سعة ٣٫٦  لتر مع ناقل حركة 

أوتوماتيكي بـ٨  سرعات ونسبة  محور ٣٫٤٥
—  محاور دانا®

—  نظام الدفع الرباعي المستمر سيليك تراك® 
—  ألواح واقية لخزان الوقود وعلبة ناقل السرعة 

—  مصابيح هالوجين أمامية أوتوماتيكية  ومصابيح ضباب
طار قابلة للنزع Vأبواب كاملة اال  —

 —  غطاء خزان الوقود
—  عجالت من اال�لومينيوم الملّمع مع أضلع مطلية  بلون  جرانيت كريستالي 

قياس ١٨ بوصة
—  إطارات  P٢٥٥/ ٧٠R١٨  لكل المواسم

—  إطار احتياطي بالحجم الطبيعي
—  عتبات جانبية

—  مصدات واقية بلون الهيكل
—  شبك أمامي بلمسات بلون الفضة

 —  مقاعد مكسوة بالقماش مع شعار صحارى® 
—  لوحة عدادات وسطية بلون غريلز

—  بدء التشغيل بكبسة زر
—  نظام تثبيت السرعة

—  شاشة عرض معلومات السائق ملونة قياس ٧  بوصة
—  يوكونيكت®     ٤   مع شاشة عرض تعمل باللمس  قياس ٧  بوصة

—  نظام تكييف هواء أوتوماتيكي مع منطقتين  للتحكم بدرجة  الحرارة
—   نظام صوتي بـ٨ مكبرات صوت مع أخرى  مثبتة في  القسم العلوي

—  كاميرا للرؤية الخلفية عند الرجوع بارك فيو®
لكتروني للتحكم بالثبات ونظام  التحكم بميالن  المقطورة Vالنظام اال  —

لكتروني  للحد من خطر االنقالب Vنظام المساعدة على تسّلق التالل والنظام  اال  —
—  وسائد هوائية متقدمة ومتعددة مراحل االنتفاخ  للسائق  والراكب اال�مامي 

—  وسائد هوائية جانبية إضافية مدمجة في المقعد  اال�مامي
طارات Vنظام مراقبة وعرض ضغط الهواء في  اال  —

—  نظام سنتري كي®   المجمد للمحرك
—  منافذ بقوة ١٢ فولط، ومنافذ طاقة إضافية بقوة   ٢٣٠ فولط

TMحلقات تثبيت الشحن بلمسات تريل رايل  —
—  كونسول مركزي كامل الطول وحجرة تخزين  أرضية  خلفية

—  مرايا للرؤية الخلفية ذاتية التعتيم
—  عدة توركس®   لنزع السقف واال�بواب

—  مقصورة قابلة للغسل مع سجادات قابلة للنزع
—  مقعد خلفي، قابل للطي والسحب، وقابل للنزع   (في الطرازات  ببابين 

فقط) مع مساند رأس  قابلة للطي إلى اال�سفل  لتحسين الرؤية 
—  سقف صلب فريدوم توب® من ٣ قطع  مع  مّساحات/غساالت الزجاج 

الخلفي، ومزيل  جليد خلفي،  وحقيبة تخزين ”فريدوم بانيل“
—  عجالت بواجهة من اال�لومينيوم الملمع قياس   ١٨ بوصة مع نوافذ مطلية 

 بلون رمادي ِتك
—  تروس تفاضلية تراك لوك®   خلفية محدودة  االنزالق

ضافة إلى صبووفر  Vنظام الصوت ألباين®   الفاخر مع ٩ مكبرات  صوت،  باال  —
لكل المواسم،  ومضخم صوت بقوة   ٥٥٢ واط، ومحّول بقوة   ٢٢٠ أمبير

— سّجادات أرضية من موبار®  لكل المواسم
 —   نظام التحكم بالسرعة سيليك-سبيد

طارات Vنظام تنبيه حول كمية الهواء في اال    — 
مجموعة كومفورت/كونفينيانس:  تتضمن بطانة سقف صلب  من موبار® 
ونظام التشغيل  عن بُعد (غير متوفر مع سكاي وان تاتش باور روف)

مجموعة مستلزمات المدخنين: تتضمن منفضة قابلة  للنزع ووالعة 

متوفر
—  محرك توربو بـ٤ أسطوانات على شكل  I  سعة   ٢٫٠ لتر  (في أسواق 

محدودة فقط)
— سقف سكاي®  يفتح آلياً بكبسة واحدة (متوفر في طرازات بـ٤ أبواب)

—  مقاعد مكسوة بالجلد مع شعار صحارى مطرز،  ودرزات  خفيفة تنجستين 
ولوحة عدادات  وسطية بلون أسود  موناكو

— نظام يوكنيكت® ٤ للمالحة مع شاشة لمس ٨٫٤ بوصة، ونظام تحديد 
المواقع العالمي (جي بي اس)، وبلوتوث®، وأبل كار بالي تي إم، 

وتوافق تلقائي مع أندرويد أوتو تي إم 
— سكاي ون تاتش توب (رانجلر أنليميتد فقط)

 —    نظام التنبيه من  االصطدام اال�مامي عند السرعات العالية  بالس
 —    نظام تثبيت السرعة المرن 

— كاميرا†أمامية†للدروب†الوعرة†مدمجة
مجموعة السقف المزدوج: يتضمن سطًحا صلًبا مكونًا من ٣ قطع 

من فريدوم بلون الهيكل وسطًحا مميًزا أسود اللون من صن رايدر 
(رانجلر أنليميتد فقط) 

مجموعة التكنولوجيا: تتضمن نظام فتح اال�قفال عن بُعد  عند االقتراب 
من السيارة، نظام مراقبة الزوايا العمياء  واكتشاف اال�جسام والسيارات 

العابرة عند الرجوع
ضاءة بتقنية  LED : تتضمن مصابيح  ضباب  LED، مصابيح أمامية  مجموعة اال2

عاكسة  LED، مصابيح خلفية  LED، مصابيح  نهارية والنظام اال�وتوماتيكي 
لضبط مستوى المصابيح  اال�مامية

المواصفات الداخلية 
قماش سولمايت مع نقشات بارزة باللون  اال�سود  وخياطة بارزة متناسقة   (١

مع مسند في  الوسط  مطلي بالغريلز (قياسي)
قماش سولمايت مع نقشات بارزة بلون  أسمر  تراثي مصفر وخياطة بارزة   (٢

متناسقة مع  مسند في  الوسط مطلي بالغريلز (قياسي)
جلد ماكينلي بلون أسود مع شعار  صحارى®    مطرز، وخياطة بارزة بلون   (٣

تنجستين فاتح  ومسند في الوسط  مكسو بجلد موناكو (متوفر) 
٤)  جلد ماكينلي بلون أسمر تراثي مصفر مع  شعار  صحارى مطرز، خياطة 

بارزة بلون تنجستين  فاتح  ومسند في الوسط مكسو بجلد موناكو (متوفر) 

العجالت
من اال�لومينيوم الملمع قياس ١٨ بوصة مع أضلع  مطلية بلون جرانيت   (١

 كريستال (قياسية) 

STANDARD

—  3.6 Pentastar® V6 engine with 8-speed automatic transmission and  
3.45 axle ratio

—  Dana® axles
—  Selec-Trac® Full-Time 4WD System
—  Skid plates for fuel tank, transfer case 
—  Automatic halogen headlamps and fog lamps
—  Full-framed removable doors
 —  Fuel-filler door
—  18-inch polished aluminum wheels with painted Granite Crystal spokes
—  P255/70R18 All-Season tires
—  Full-size spare tire
—  Side steps
—  Body-color fender flares
—  Silver grille inserts
 —  Cloth seats with Sahara® logo
—  Grillz dash mid-panel
—  Push-button start
—  Cruise control

—  7-inch full-color Driver Information Display (DID)
—  Uconnect® 4 with 7-inch touchscreen 
—  Dual-Zone Automatic Temperature Control
—  8-speaker sound system with overhead sound bar
—  ParkView® Rear Back-Up Camera
—  Electronic Stability Control (ESC) and Trailer Sway Control (TSC)
—  Hill Start Assist (HSA) and Electronic Roll Mitigation (ERM)
—  Advanced multistage driver and front-passenger air bags
—  Supplemental front-seat-mounted side air bags
—  Tire Pressure Monitoring Display
—  Sentry Key® antitheft engine immobilizer
—  12-volt outlets and 230-volt auxiliary power outlet
—  Cargo anchors with Trail RailTM ready inserts 
—  Full center console and rear in-floor storage bin
—  Auto-dimming rearview mirror
—  Torx® tool kit for top and door removal
—  Wash-out interior with removable carpet
—  Fold and Tumble removable rear bench seat (2-door only) with fold-down 

headrests for improved visibility
—  Freedom Top® body-color 3-piece modular hardtop with rear wiper / washer, 

rear defroster and Freedom Panel storage bag
—  18-inch polished aluminum face wheels with painted Tech Gray windows
—  Trac-Lok® limited-slip differential
—  Alpine® Premium Sound System with 9 speakers, including an all-weather subwoofer, 

552-watt amplifier and 220-amp alternator — Standard
— Mopar® All-Weather Floor Mats
— Selec speed control
— Tire fill alert system
COMFORT / CONVENIENCE GROUP: Includes Mopar Hardtop Headliner and Remote 

Start System (not available with Sky One-Touch Power Roof)
SMOKER’S GROUP: Includes removable ashtray and lighter 

AVAILABLE

— 2.0 Turbo I4 Engine (Limited Markets Only) 
— Sky One-Touch® Power Top (4-door models)
—  Leather-trimmed seats with embroidered Sahara logo, Light Tungsten accent 

stitching and Black Monaco dash mid-panel
—  Uconnect® 4 NAV with 8.4-inch touchscreen display, GPS Navigation, Bluetooth,®

Apple CarPlayTM and Android AutoTM compatibility
— Sky One Touch Top (Wrangler Unlimited only)
— Full speed forward collision warning plus
— Adaptive cruise control
— Integrated Off-Road Front Camera
DUAL TOP GROUP: Includes body-color Freedom Top 3-piece modular hardtop and 

premium Black Sunrider Soft Top (Wrangler Unlimited only) 
TECHNOLOGY GROUP: Includes remote proximity entry and Blind Spot 

Monitoring and Rear Cross-Path Detection
LED LIGHTING GROUP: Includes LED fog lamps, LED reflector 

headlamps, LED taillamps, daytime running lamps (DRLs) and 
automatic headlamp leveling

INTERIORS 

1) Soulmate Cloth with Peak embossment in Black with tonal 
stitching and Grillz-painted mid-bolster (standard)

2) Soulmate Cloth with Peak embossment in Heritage Tan with tonal 
stitching and Grillz-painted mid-bolster (standard)

3) McKinley Leather-trimmed in Black with embroidered Sahara®

logo, Light Tungsten accent stitching and Monaco-wrapped 
mid-bolster (available)

4)  McKinley Leather-trimmed in Dark Saddle with embroidered 
Sahara logo, Light Tungsten accent stitching and Monaco-wrapped 
mid-bolster (available)

WHEEL

1) 18-inch polished aluminum with painted Granite Crystal spokes (standard)
*Content may vary. Please consult your local dealer.
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Specifications/equipment may vary by market. Please consult your local dealer.

المحلي. الوكيل  إلى  الرجوع  يرجى  السوق.  حسب  المواصفات/المعدات  تختلف 



1

2 ٢

1 ١

32

قياسي
—  محرك بنتاستار®   بـ٦ أسطوانات على شكل  V   سعة ٣٫٦ لتر مع  ناقل حركة 

أوتوماتيكي بـ٨  سرعات ونسبة محور ٤٫١٠
—  نظام الدفع الرباعي روك تراك®  

—  محور دانا®    ٤٤   للمهام الشاقة من الجيل الثالث،  ومحاور  للمهام الصعبة 
مع التروس التفاضلية  ترو لوك®   اال�مامية  والخلفية، القابلة للقفل

 —     وضعية الدروب الوعرة بالس
—  سكك جانبية سفلية

—  غطاء محرك روبيكون® 
—  تقليم الشبك اال�مامي بلون رمادي

—  غطاء خزان الوقود
—  ألواح واقية لخزان الوقود وعلبة ناقل السرعة 

—  مصابيح هالوجين أمامية أوتوماتيكية  ومصابيح ضباب
طار قابلة للنزع Vأبواب كاملة اال   —

—  عجالت مطلية مع جيوب بلون أسود قياس ١٧  بوصة
٧٥R١٧C/ LTإطارات  ٢٥٥  —

 —  مقاعد من القماش اال�سود مع شعار روبيكون،  وخياطة  بارزة بلون أحمر 
ومسند وسطي إما  بلون أكسيد  راديكالي أو فضي بالتيني

—  تشغيل المحرك بكبسة زر
—  نظام تثبيت السرعة

—  مقود توجيه مكسو بالجلد
—  نوافذ كهربائية وأقفال مع نظام فتح اال�قفال عن  بُعد

 —  مرايا قابلة للتدفئة آلياً، مع مرآة للرؤية الخلفية  ذاتية  التعتيم
—  شاشة عرض معلومات السائق ملونة قياس ٧  بوصة

 —  يوكونيكت®     ٤   مع شاشة عرض تعمل باللمس  قياس ٧  بوصة
—  نظام تكييف هواء أوتوماتيكي مع منطقتين  للتحكم بدرجة  الحرارة

ضافة إلى صبووفر  Vنظام الصوت ألباين®   الفاخر مع ٩ مكبرات  صوت،  باال   —
لكل المواسم،  ومضخم صوت بقوة   ٥٥٢ واط، ومحول بقوة   ٢٢٠ أمبير

—  كاميرا للرؤية الخلفية عند الرجوع بارك فيو® 
لكتروني للتحكم بالثبات ونظام التحكم  بميالن  المقطورة Vالنظام اال  —

لكتروني  للحد من خطر االنقالب Vنظام المساعدة على تسّلق التالل والنظام  اال  —
—  وسائد هوائية متقدمة ومتعددة مراحل االنتفاخ  للسائق  والراكب اال�مامي 

—   وسائد هوائية جانبية إضافية مدمجة في  المقعد  اال�مامي
طارات Vنظام مراقبة وعرض ضغط الهواء في  اال  —

—  نظام سنتري كي® المجمد للمحرك
—  منافذ طاقة بقوة ١٢ فولط، ومنافذ طاقة إضافية  بقوة ٢٣٠ فولط

 —  نظام شبكّي مساِعد من جيب® مثبت على ظهر المقاعد
TM حلقات تثبيت الشحن بلمسات تريل رايل  —

—  كونسول مركزي كامل الطول وحجرة تخزين أرضية  خلفية مدمجة في اال�رضية
—  عدة توركس®   لنزع السقف واال�بواب

—  مقصورة قابلة للغسل مع سجادات قابلة للنزع
—  مقعد خلفي، قابل للطي والسحب، وقابل للنزع   (للطرازات  ببابين فقط) 

مع مساند رأس قابلة  للطي إلى اال�سفل  لتحسين الرؤية 
—  سقف صلب فريدوم توب® من ٣ قطع مع  مّساحات/غساالت الزجاج 

الخلفي، ومزيل جليد خلفي،  وحقيبة تخزين ”فريدوم بانيل“
— نظام التشغيل عن بُعد

— سّجادات أرضية من موبار®   لكل المواسم
 —   نظام التحكم بالسرعة سيليك-سبيد

طارات Vنظام تنبيه حول كمية الهواء في اال    — 
مجموعة كومفورت/كونفينيانس:  تتضمن بطانة سقف صلب  من موبار   

ونظام التشغيل  عن بُعد 
تتضمن منفضة قابلة  للنزع ووالعة  مجموعة مستلزمات المدخنين:

متوفرة
— عجالت من اال�لومينيوم بلون أسود خفيف  اللمعان قياس   ١٧ بوصة مع 

حواف ملمعة
— مصدات واقية بلون الهيكل

—  مقاعد مكسوة بالجلد مع شعار روبيكون مطرز بلون  أحمر روبيكون 
وخياطة بارزة ولوحة عدادات نصفية بلون أكسيد  راديكالي 

— سقف سكاي®  يفتح آلياً بكبسة واحدة (متوفر في طرازات بـ٤ أبواب)
— نظام فتح اال�قفال عن بُعد ”أدخل وانطلق TM  “ عند  االقتراب من السيارة

 —    نظام التنبيه من  االصطدام اال�مامي عند السرعات العالية  بالس
 —    نظام تثبيت السرعة المرن 

— كاميرا†أمامية†للدروب†الوعرة†مدمجة
مجموعة السقف المزدوج: تتضمن سقفاً صلباً فريدوم  توب من ٣ قطع 
بلون أسود،  وسقفاً طرياً صنرايدر  فاخراً بلون أسود (في طراز  رانجلر 

أنليميتد فقط)  
ضاءة بتقنية  LED : تتضمن مصابيح  ضباب  LED، مصابيح أمامية  مجموعة اال2
عاكسة  LED، مصابيح خلفية  LED، مصابيح  نهارية والنظام اال�وتوماتيكي 

لضبط مستوى المصابيح  اال�مامية
تتضمن محّوالً بقوة ٢٤٠ أمبير،  بطارية  المجموعة الكهربائية العالية الدقة:
بقوة ٧٠٠ أمبير ال تحتاج للصيانة، حلقة تثبيت  مقوصة، المرابط بـ١٣ سلكاً

وأزرار تحكم إضافية 
مجموعة التكنولوجيا:  تتضمن نظام فتح اال�قفال عن بُعد  عند االقتراب 

من  السيارة، نظام مراقبة الزوايا العمياء  واكتشاف اال�جسام  والسيارات 
العابرة عند الرجوع

المواصفات الداخلية 
قماش مادوكس منقوش بلون أسود مع  شعار  روبيكون® مطرز، ودرزات   (١

بلون أحمر  روبيكون،  ومسند وسطي إما بلون راديكال أو لون فضي 
 بالتيني، حسب لون الهيكل الخارجي (قياسي) 

فرش من جلد ماكينلي بلون أسود مع شعار  روبيكون®  مطرز، ودرزات   (٢
بلون أحمر روبيكون،  ومسند وسطي  إما بلون راديكال أو لون فضي 

بالتيني،  حسب  لون الهيكل الخارجي (قياسي) 
فرش من جلد ماكينلي بلون أسود داكن مع  شعار  روبيكون®   مطرز، ودرزات   (٣

خفيفة تنجستين،  ومسند  وسطي مطلي بلون فضي بالتيني (متوفر) 

العجالت
عجالت مطلية مع جيوب بلون أسود قياس ١٧  بوصة (قياسية)   (١

عجالت من اال�لومينيوم بلون أسود متوسط  اللمعان مع حواف ملّمعة   (٢
 قياس ١٧ بوصة (متوفرة) 

STANDARD

—  3.6 Pentastar® V6 engine with 8-speed automatic transmission and  
4.10 axle ratio

—  Rock-Trac® 4x4 system 
—  3rd-generation Dana® 44 heavy-duty axles with Tru-Lok® front and rear 

locking differentials
— Offroad plus mode
—  Rock rails
—  Rubicon® hood decal
—  Gray grille inserts
—  Fuel-filler door
—  Skid plates for fuel tank, transfer case 
—  Automatic halogen headlamps and fog lamps
—  Full-framed removable doors
—  17-inch machined wheels with Black pockets
—  LT255/75R17C tires

 —  Cloth seats in Black with Rubicon logo, Red accent stitching and either 
Redical or Silver Platinum dash mid-panel

—  Push-button start
—  Cruise control
—  Leather-wrapped steering wheel
—  Power windows and locks with keyless entry
 —  Power, heated mirrors and auto-dimming rearview mirror
—  7-inch full-color Driver Information Display (DID)
 —  Uconnect® 4 with 7-inch touchscreen
—  Dual-Zone Automatic Temperature Control
—  Alpine® Premium Sound System with 9 speakers, including an all-weather 

subwoofer, 552-watt amplifier and 220-amp alternator
—  ParkView® Rear Back-Up Camera
—  Electronic Stability Control (ESC) and Trailer Sway Control (TSC)
—  Hill Start Assist (HSA) and Electronic Roll Mitigation (ERM)
—  Advanced multistage driver and front-passenger air bags
—  Supplemental front-seat-mounted side air bags
—  Tire Pressure Monitoring Display
—  Sentry Key® antitheft engine immobilizer
—  12-volt outlets and 230-volt auxiliary power outlet
 —  Modular Seatback Jeep

®
 Utility Grid System

—  Cargo anchors with Trail RailTM ready inserts
—  Full center console and rear in-floor storage bin
—  Torx® tool kit for top and door removal
—  Wash-out interior with removable carpet
—  Fold and Tumble removable rear bench seat (2-door only) with fold-down 

headrests for improved visibility
—  Freedom Top® Black 3-piece modular hardtop with rear wiper / washer, rear 

defroster and Freedom Panel storage bag
— Remote Start System
— Mopar® All-Weather Floor Mats
— Selec speed control
— Tire fill alert system
COMFORT / CONVENIENCE GROUP: Includes Mopar Hardtop Headliner and Remote 

Start System 
SMOKER’S GROUP: Includes removable ashtray and lighter 

AVAILABLE

— 17-inch aluminum Mid-Gloss Black wheels with polished lip 
— Body-color fender flares
—  Leather-trimmed seats with Rubicon Red embroidered Rubicon logo and 

accent stitching and Redical anodized dash mid-panel 
— Sky One-Touch® Power Top (4-door models)
— Keyless Enter ’n GoTM proximity entry
— Full speed forward collision warning plus
— Adaptive cruise control
— Integrated Off-Road Front Camera
DUAL TOP GROUP: Includes Black Freedom Top 3-piece modular 

hardtop and premium Black Sunrider Soft Top (Wrangler 
Unlimited only) 

LED LIGHTING GROUP: Includes LED fog lamps, LED reflector 
headlamps, LED taillamps, daytime running lamps (DRLs) and 
automatic headlamp leveling

HEAVY-DUTY ELECTRICAL GROUP: Includes 240-amp alternator, 
700-amp maintenance-free battery, gooseneck hitch, 13-pin 
wiring harness and auxiliary switches 

TECHNOLOGY GROUP: Includes remote proximity entry and Blind Spot 
Monitoring and Rear Cross-Path Detection

INTERIORS 

1) Maddox embossed Cloth in Black with embroidered Rubicon® logo, Rubicon 
Red accent stitching, and either painted Redical or Silver Platinum 
mid-bolster, depending on exterior paint color (standard)

2) McKinley Leather-trimmed in Black with embroidered Rubicon logo, Rubicon 
Red accent stitching, and either painted Redical or Silver Platinum 
mid-bolster, depending on exterior paint color (standard)

*Content may vary. Please consult your local dealer.
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3) McKinley Leather-trimmed in Dark Saddle with embroidered Rubicon logo, 
Light Tungsten accent stitching and painted Silver Platinum 
mid-bolster (available)

WHEELS

1) 17-inch machined with Black pockets (standard)
2) 17-inch aluminum Mid-Gloss Black with polished lip (available)

®

١ ٢ ٣

Specifications/equipment may vary by market. Please consult your local dealer.
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وفق طراز صحارى®
(متوفر ببابين وبأربعة أبواب)

تتضمن المجموعة:

المواصفات الخارجية
 —  شعارات المصد الواقي إصدار سنوية الـ80 عاماً

 —  شعارات جيب ®  بلون أسود وشعار تريل رايتد ® 

LED  ضاءة Vمجموعة اال    — 

 —    سقف صلب من 3 قطع  بلون الهيكل

 —    حواف بلون رمادي حيادي معدني، وحلقات المصابيح 
اال�مامية وحواف مصابيح الضباب 

 —     مصد أمامي مصفح ملّون مع لمسات بلون رمادي 
حيادي

المواصفات الداخلية
 —    نظام صوت ألباين ®  فاخر

 —    مقاعد مكسوة بالجلد

 —    خياطة بارزة بلون تنجستين فاتح

 —   مسند وسط لوحة العدادات بلون جونميتال مؤكسد
 —    شعار الكونسول إصدار سنوية الـ80 عاماً

 —    ملصقات المقعد اال�مامي إصدار سنوية الـ80 عاماً

 —    سجادات أرضية من البربرمع ملصق وخياطة بارزة

أداء عالي وعملي
 —     عجالت من اال�لومينيوم بلون جرانيت كريستالي قياس 

18 بوصة 

٧٠R /إطارات لكل الدروب قياس 18 بوصة ٢٥٥    — 

Based on Sahara® Model 
(available on 2-door and 4-door)

PACKAGE INCLUDES:

EXTERIOR

— 80th Anniversary Edition fender badges

— Black Jeep
®
 badges and Trail Rated® badge

— LED Lighting Group

— Body-color 3-piece hardtop

— Neutral Grey Metallic grille bezels, headlamp rings 
and fog lamp bezels

—  Molded-in-color front bumper with  
Neutral Grey accents

INTERIOR

— Alpine® Premium Sound System

— Leather-trimmed seats

— Light Tungsten accent stitching

— Anodized Gunmetal dash mid-bolster

— 80th Anniversary Edition console badge

— 80th Anniversary Edition front seat tags

— Berber floor mats with tag and accent stitching 

FUNCTIONAL

— 18-inch Granite Crystal aluminum wheels

— 255/70R18 All-Terrain Tires

80TH ANNIVERSARY EDITION
عاماً  ٨٠ الـ سنوية  إصدار 



T O P  O P T I O N S * ة* > خيارات   السقف الممرى?
سقف طري صنرايدر ®

أسود

SUNRIDER® SOFT TOP

Black
Available with Dual Top Group 

(4-door only on Sahara® and Rubicon®)

SKY ONE-TOUCH® POWER TOP
سقف صلب فريدوم  توب ®  سقف سكاي ®   يفتح آلياً بكبسة واحدة   

FREEDOM TOP® MODULAR HARDTOP

اال�سود القماش من

متوفر في طرازي صحارى وروبيكون 

(بـ ٤ أبواب فقط)
Black 

Standard on Sport and Rubicon

الهيكل بلون

قياسي في صحارى؛

اختياري في روبيكون

Body-color  
Standard on Sahara;  
Optional on Rubicon

أسود

قياسي في طرازي سبورت وروبيكون

Black fabric  
Available on Sahara and Rubicon  

(4-door only)

*Content may vary, please consult your local dealer.
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متوفر مع مجموعة السقف المزدوج
(في طرازي صحارى ®  وروبيكون ®  بـ ٤ أبواب فقط) 



أقامت موبار® وعالمة جيب® شراكة جوهرية نتج عنها  مجموعة من المنتجات المصممة 
هندسياً من المصنع خصيصاً  لتعزيز االVداء على الطرقات الوعرة لمركبات العالمة جيب®  ذات 

  LED  ضواء بتقنيةVالدفع الرباعي. من المصدات إلى المحاور، من أنظمة  التعليق إلى اال
للدروب  الوعرة  المذهلة، تم تصميم قطع الغيار هذه المتطّورة لتلبية االحتياجات المتطلبة 

 لمحبي المغامرة على الطرقات الوعرة الذين يسعون وراء  االVفضل أكان في القدرات أو 
ضافة إلى ذلك، تقدم  موبار® باقة منوعة من االVكسسوارات االVصلية المجهزة  االVسلوب. باال2

mopar.com  لتعكس شخصيتك وأسلوب حياتك. اكتشف المزيد على 
 Mopar® and the Jeep

®
 Brand have forged a radical partnership,

 resulting in a portfolio of factory-engineered products
 specifically designed to enhance the off-road performance of

 4WD Jeep Brand vehicles. From bumpers to axles, from
 suspension to the impressive LED off-road lights, these extreme

 parts have been crafted to meet the needs of off-road
 .enthusiasts who demand the very best in capability and style

 In addition, Mopar offers a wide variety of Authentic
 Accessories, outfitted to reflect your personality and lifestyle.

Learn more at mopar.com

تتضمن مواصفات السيارة غطاء محرك شبكّي، دعامة تثبيت خفيفة على شكل  A،  عدة إضاءة بتقنية   LED  للدروب الوعرة قياس ٥ بوصات،  قطع غيار السكك الجانبية السفلية عالية اال�داء من جيب ® ، عجالت 
قفال مع حلقات قابلة للقفل عملية مطلية، قطع غيار جيب عالية اال�داء، رافعة روبيكون ® ، حلقة واقية لقاعدة المحول، عدة قاعدة الرافعة، شبك أمامي وطوق واقي للرافعة، عدة دعامة  Vبخرزات قابلة  لال 

تثبيت االVضاءة، عدة إضاءة بتقنية   LED  للدروب الوعرة قياس   ٧   بوصات.

VEHICL E FE AT URE S ME SH SUN BONNE T, LOWER A-PIL L AR L IGHT MOUN TING BR ACK E T S , 5- INCH L ED OFF-ROAD L IGHT K IT S ,  JEEP® PERFORMANCE PART S ROCK R AIL S ,  BE ADLOCK-

C APABL E WHEEL S WITH PAIN TED FUNC T IONAL BE ADLOCK R INGS , JEEP PERFORMANCE PART S RUBICON ® WINCH, FAIRL E AD ADAPTER PL ATE , WINCH MOUN TING K IT,  GRIL L E AND 

WINCH GUARD HOOP, WINCH GUARD L IGHT MOUN TING BR ACK E T S , AND 7- INCH L ED OFF-ROAD L IGHT K IT.

قطع غيار جيب ®  عالية االVداء
J E E P® P E R F O R M A N C E  P A R T S

if you can dream it,
you can build it

من الحلم
إلى أرض الواقع 

COLD AIR INTAKE SYSTEM
لبارد   ا الهواء  دخال  Vال بفتحات  إير  كولد  نظام 

TUBE DOORS AND MIRROR BRACKET KIT
المرآة غيار  قطع  وعدة  أنبوبية  أبواب 

DANA® AXLE
نا ®  دا محاور 

OFF-ROAD LIGHT KIT
الوعرة  إضاءة   للدروب  عدة 

®



E X T E R I O R  C O L O R S االVلوان الخارجية

ي بير ز سنا
SNAZZBERRY

ناري أحمر 
FIRECRACKER RED

هيدروليكي أزرق 
الحقاَ يتوفر 

HYDRO BLUE
LATE AVAILABILITY

يال هيال
HELLA YELLA

سارج
SARGE

معدني رصاصي  فضي 
BILLET SILVER METALLIC

المع أبيض 
BRIGHT WHITE

رمادي الذع
STING-GREY

أسود
BLACK

معدني كريستالي  جرانيت 
GRANITE CRYSTAL METALLIC



S P E C I F I C A T I O N S ت صفا ا لمو ا
INTERIOR DIMENSIONS 
(2-door / 4-door with soft top; mm unless otherwise noted)

Seating Capacity:  2-door (front / rear) 2 / 2 adults 
4-door (front / rear) 2 / 3 adults

Head Room: Front 1083 
Rear 1059

Leg Room: Front 1038 
Rear 910 / 974

Shoulder Room: Front 417 
Rear 1458 / 1417

Hip Room: Front 1370 
Rear 1143 / 1421

Cargo Volume (cu yards):  Rear seat up 1.34  
Rear seat folded 2.52

Front-seat Volume Index (cu yards) 1 .99
Rear-seat Volume Index (cu yards) 1 .84
Cargo Liftover Height 1 .1
Cargo Volume (cu yards):  Rear seat up 0.47 / 1 .17  

Rear seat folded 1.73 / 2.68

EXTERIOR DIMENSIONS 
(2-door / 4-door Rubicon® with soft top; mm unless otherwise noted)

Wheelbase 2460 / 3008
Overall  Length 4237.4 / 4785
Overall  Width 1877
Track (front / rear) 1598
Height (hard / soft) 1866.8 / 1903.5 
Ground Clearance (at curb weight) 276.8
Approach Angle (degrees) 1117 / 1115
Breakover Angle (degrees) 706 / 574
Departure Angle (degrees) 939
Water Fording Depth 762

CAPACITIES / WEIGHTS
(2-door / 4-door; kg unless otherwise noted)

Fuel Tank (l iters) 70 / 81
Base Curb Weight:  2.0 1818 / 1959 

3.6 1800 / 1911
Maximum Payload Capacity (with al l  occupants and cargo) 485 / 616
Gross Vehicle Weight Rating (GVWR) (when properly equipped) 2381 / 2630

TOWING DATA 
(2-door / 4-door; kg unless otherwise noted)

Towing Capacity:  2.0 907 / 1587 
3.6 907 / 1587

Tongue Load Limit 90 / 158
Maximum Trailer Frontal Area (sq meters) 2.2 / 3.3

المواصفات الداخلية 
(بابان/٤ أبواب مع سقف طري؛ ملم ما لم يذكر غير ذلك)

للبالغين ٢/٢ سعة المقاعد: بباين (أمامي/خلفي) 
للبالغين ٢/٣ ٤ أبواب (أمامية/خلفية) 
١٠٨٣ حيز الرأس: أمامي 
١٠٥٩ خلفي 
١٠٣٨ حيز اال�قدام: أمامي 
٩١٠ / ٩٧٤ خلفي 
٤١٧ حيز اال�قدام: أمامي 
١٤٥٨ / ١٤١٧ خلفي 
١٣٧٠ حيز اال�وراك: أمامي 
١١٤٣ / ١٤٢١ خلفي 
 ١٫٣٤ سعة حجرة اال�متعة (متر مكعب)، ظهر المقعد الخلفي  مستقيم   
٢٫٥٢ المقعد الخلفي مطوي  
١٫٩٩ مؤشر حجم المقعد اال�مامي (ياردة مربعة)   
١٫٨٤ مؤشر حجم المقعد الخلفي (ياردة مربعة)  
١٫١ ارتفاع رافعة الحمولة 
 ٠٫٤٧ / ١٫١٧ حجم الحمولة (ياردة مربعة):  المقعد الخلفي مستقيم   
١٫٧٣ / ٢٫٦٨ المقعد الخلفي مطوي 

المواصفات الخارجية 
روبيكون® ببابْين/٤ أبواب مع سقف طري؛ ملم ما لم يذكر غير ذلك)

٢٤٦٠ / ٣٠٠٨ قاعدة العجالت 
جمالي   ٤٢٣٧٫٤ / ٤٧٨٥  Vالطول اال
١٨٧٧ جمالي    Vالعرض اال
١٥٩٨ المسافة بين العجالت (اال�مامية/الخلفية)   

االرتفاع االجمالي (سقف صلب/طري)     ١٨٦٦٫٨ / ١٩٠٣٫٥  
٢٧٦٫٨ ارتفاع أسفل الشاسيه عن اال�رض (الوزن دون الحمولة)     
زاوية االقتراب (درجات)   ١١١٧ / ١١١٥ 
 ٧٠٦ / ٥٧٤ زاوية االنقطاع (درجات) 
٩٣٩ زاوية المغادرة (درجات)   
٧٦٢ عمق خوض المستنقعات المائية   

القدرات/االVوزان
(بابان/٤ أبواب، كجم ما لم يذكر غير ذلك)

خزان الوقود (لتر)    ٧٠ / ٨١ 
١٨١٨ / ١٩٥٩ معدل الوزن من دون الحمولة: ٢٫٠ 
١٨٠٠ / ١٩١١  ٣٫٦
٤٨٥ / ٦١٦ سعة الحمولة، اال�قصى   (مع جميع الركاب والشحن) 
٢٣٨١ / ٢٦٣٠ نسبة الوزن الكلي للسيارة (عندما تكون مجهزة بشكل صحيح) 

بيانات السحب 
(بابان/٤ أبواب، كجم ما لم يذكر غير ذلك)

٩٠٧ / ١٥٨٧ قدرة السحب: ٢٫٠ 
٩٠٧ / ١٥٨٧  ٣٫٦
٩٠ / ١٥٨ الوزن اال�قصى لعمود الربط 
٢٫٢ / ٣٫٣ قدرة السحب القصوى اال�مامية (ياردة مربعة) 

*Content may vary. Please consult your local dealer. المحلي. الوكيل إلى الرجوع المحتوى. يرجى يختلف *قد
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ENGINES / TRANSMISSIONS محركات/نواقل الحركة
3.6 Pentastar® V6 with 8-speed automatic transmission • • • • • • محرك بنتاستار®  بـ٦ أسطوانات على شكل  V  سعة ٣٫٦  لتر مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ٨ سرعات  

MECHANICAL FEATURES / CAPABILITY الميكانيكية/القدرة المواصفات 
Axle Ratios — 3.45:1 • • • • نسب المحور: ٣٫٤٥:١ 

— 4.10:1 • • ٤٫١٠:١ —

Axles — 3rd-generation Dana® solid front • • • • المحاور: محور دانا®   اال�مامي الصلب من الجيل الثالث

— 3rd-generation Dana solid rear • • • • — محور دانا الخلفي الصلب من الجيل الثالث

— 3rd-generation Dana 44 heavy-duty rear • • — محور دانا ٤٤ الخلفي عالي الدقة من الجيل الثالث

Differentials — Trac-Lok® limited-slip rear • • • • التروس التفاضلية: تراك لوك®   خلفية محدودة االنزالق 

— Tru-Lok® front and rear, electronic remote locking • • — تروس تفاضلية ترو لوك®   أمامية وخلفية، قابلة للقفل  إلكترونياً عن بُعد 

Sway Bar Disconnect — Electronically controlled, front • • فصل ذراع الميالن - بنظام تحكم إلكتروني، أمامي 

HD Electrical Group – Includes 240-amp alternator, 700-amp maintenance-free battery, Class II hitch receiver and  
auxiliary switches

O O الكهربائية العالية الدقة: تتضمن محوالً بقوة ٢٤٠ أمبير، بطارية بقوة ٧٠٠ أمبير ال تحتاج للصيانة، حلقة تثبيت 
من الفئة الثانية وأزرار تحكم إضافية

Trailer Sway Control • • • • • • نظام التحكم بميالن المقطورة

Offroad plus mode • • وضعية الدروب الوعرة بالس

 Tire fill alert system (packaged with Sport plus group) P • • P • • طارات (متضمن مع مجموعة سبورت بالس)  Vنظام تنبيه حول كمية الهواء في اال 

Selec Speed control • • • • • •  نظام التحكم بالسرعة سيليك-سبيد

Selec-Trac® Full-Time 4WD System • • • • نظام الدفع الرباعي طول الوقت سيليك تراك®

— Rock-Trac® Full-time, shift-on-the-fly transfer case; 4:1 low-gear ratio • • نظام الدفع الرباعي طوال الوقت سيليك تراك®، صندوق التروس للغيارات على الطائر، نسبة تروس منخفضة ٤:١

EXTERIOR FEATURES المواصفات الخارجية
Fender Flares — Black, molded-in-color • • • • مصدات واقية: سوداء، مصبوبة باال�لوان 

— Body-color (must have body-color 3-piece hardtop) • O • O — بلون الهيكل (يجب أن تكون مع سقف صلب بـ٣ ألواح  بلون الهيكل) 

Glass — Solar-Control • • • • • • الزجاج: واقي للشمس

— Tinted windshield • • • • • • — زجاج أمامي مظلل

— Power windows, front 1-touch down • • • • • • — نوافذ كهربائية، أمامية تعمل بكبسة زر واحدة

Doors — Full metal with roll-up glass windows, removable • • • • • • اال�بواب: معدنية بالكامل مع نوافذ تغلق وتفتح، قابلة  للنزع 

Grille — Body-color • • • • شبك أمامي: بلون الهيكل 

— Body-color / accent-color • • — بلون الهيكل/بلون بارز

Lighting — Halogen headlamps • • • • • • ضاءة: مصابيح هالوجين أمامية  Vاال

— LED reflector headlamps (packaged with LED Lighting Group) P P  P P  ( LED  ضاءة بتقنية Vمتضمنة مع  مجموعة اال)  LED  مصابيح أمامية عاكسة بتقنية —

— Headlamp-off time delay • • • • • • — ميزة تأخير وقت انطفاء المصابيح اال�مامية

• = مشمول    O = اختياري.    P = متاح داخل الحزمة.

المحلي. الوكيل إلى الرجوع المحتوى. يرجى يختلف *قد

• = Included. O = Optional. P = Available within Package noted.

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

S P E C I F I C A T I O N S المواصفات
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EXTERIOR FEATURES continued الميزات الخارجية ”تابع“
— Fog lamps • • • • • • — مصابيح ضباب 

— LED fog lamps (packaged with LED Lighting Group) P P P P  ( LED  ضاءة بتقنية Vمتضمنة مع  مجموعة اال)  LED  مصابيح ضباب بتقنية —

— Automatic headlamps • • • • • • — مصابيح أمامية أوتوماتيكية

Mirrors — Black, manual foldaway • • • • • • المراياـــ سوداء، قابلة للطي يدوياً

— Power, heated • • • • • • — قابلة للتدفئة آلياً

Side Steps — Diamond plate surface pattern • • • • عتبات جانبية ـــ بنموذج سطحي على شكل ماسي 

Rock Rails • • سكك جانبية سفلية 

Skid Plates — For fuel tank, transfer case and transmission • • • • • • ألواح واقية ـــ لخزان الوقود وعلبة ناقل السرعة وناقل  حركة

Tires — P245/75R17 All-Season • • طارات —  P٢٤٥/ ٧٥R١٧  لكل المواسم Vاال

— LT255/75R17C • • ٧٥R١٧C/LT٢٥٥ —

— P255/70R18 All-Season • • طارات —  P٢٤٥/  ٧٠R١٨   لكل المواسم Vاال —

Tops — Black Sunrider® Soft Top O O O O اال�سقف — سقف طري صنرايدر®  بلون أسود 

—  Black Freedom Top® 3-piece modular hardtop with rear wiper / washer, rear defroster, full-framed doors and Freedom 
Panel storage bag (packaged with Dual Top Group)

• • • • —  سطح بالك فريدوم توب® صلب مكون من ٣ قطع مع ممسحة/مساحة خلفية، مزيل صقيع خلفي، أبواب 
بإطارات كاملة وكيس تخزين فريدوم بانل (مرفق مع دوال توب جروب)

— Body-color 3-piece hardtop S O S O — سقف صلب من ٣ قطع بلون الهيكل  

—  Dual Top Group – Includes Freedom Panel storage bag, Black 3-piece hardtop and premium Sunrider Soft Top  
(4-door only)

O O O O
— مجموعة السقف المزدوج ــــ تتضمن حقيبة تخزين ”فريدوم بانيل“، سقفاً صلباً من ٣ قطع بلون أسود، 

 وسقفاً طرياً صنرايدر فاخراً (أربعة أبواب فقط)

— Sky One-Touch® Power Top (4-door only) O O — سكاي ون تاتش® باور توب (أربعة أبواب فقط)

Tow Hooks — Black, 2 front, 1 rear • • • • • • خطافات الجر — سوداء، ٢ أمامية، ١خلفية 

Wheels — 17-inch steel Low-Gloss Black • • العجالت — من الفوالذ الصلب بلون أسود خفيف اللمعان  قياس ١٧ بوصة

— 17-inch machined Granite Crystal O O — مطلية بلون جرانيت كريستالي قياس ١٧ بوصة

— 18-inch polished aluminum with painted Granite Crystal spokes • • — من اال�لومينيوم الملمع مع أضلع مطلية بلون جرانيت  كريستالي قياس ١٨ بوصة

— 17-inch machined with Black pockets • • — مطلية مع جيوب بلون أسود قياس ١٧ بوصة

— 17-inch aluminum Mid-Gloss Black with polished lip O O — من اال�لومينيوم بلون أسود متوسط اللمعان مع حواف  ملّمعة قياس ١٧ بوصة

INTERIOR FEATURES الداخلية المواصفات
Automatic Temperature Control • • • • • أوتوماتيكياً الحرارة بدرجة للتحكم أنظمة

Console — Full-floor with front / rear 12-volt auxiliary power outlet • • • • • • أمامية/خلفية فولط 12 بقوة إضافية طاقة منافذ مع الطول كامل أرضي — الكونسول

— Bin task light • • • • التخزين حجرة — إضاءة

— Remote USB port (charge) • • • • • • بُعد (للشحن)  عن بي إس يو — منفذ

• = مشمول    O = اختياري.    P = متاح داخل الحزمة.

المحلي. الوكيل إلى الرجوع المحتوى. يرجى يختلف *قد

• = Included. O = Optional. P = Available within Package noted.

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

S P E C I F I C A T I O N S المواصفات



ين
باب

ت ب
ور

سب
SP

OR
T 

2-
DO

OR

ين
باب

®  ب
رى

صحا
SA

HA
RA

®
 2-

DO
OR

ين
باب

 ب
ن®

كو
وبي

ر
RU

BI
CO

N®
 2-

DO
OR

ب
وا

 أب
٤ 

 بـ
رت

سبو
SP

OR
T 

4-
DO

OR

ب
وا

 أب
٤ 

 بـ
رى 

صحا
SA

HA
RA

 4
-D

OO
R

ب
وا

 أب
٤ 

 بـ
ون

بيك
رو

RU
BI

CO
N 

4-
DO

OR

INTERIOR FEATURES continued المواصفات الداخلية
— Media Hub USB port (charge) • • • • • • بي   (للشحن)  إس يو منفذ يتضمن عالمية، Vاال الوسائط — مركز

— Dual remote USB port (charge) • • • • بُعد (للشحن)  عن مزدوج بي اس يو — منفذ

Rubber Floor Mats • • • • • • مطاطية ممسحات

— Cargo compartment • • • • • • اال�متعة — منطقة

Lighting — Courtesy lamps • • • • • • خافتة مصابيح — ضاءة Vاال

— Ambient LED interior light • • • • LED بتقنية محيطة داخلية — إضاءة

Mirror — Auto-dimming with reading lights • • • • • • للقراءة إضاءة مع التعتيم المرايا — ذاتية

Keyless Go O O O O لالنطالق بُعد عن اال�قفال فتح نظام

Remote Keyless Entry • • • • • • للدخول بُعد عن اال�قفال فتح نظام

Remote Start System (packaged with Comfort / Convenience Group) P • • P • • كومفورت/كونفينيانس)  مجموعة بُعد (ضمن عن التشغيل نظام

Seating — Soulmate Cloth (available in Black or Heritage Tan) • • المصفر) التراثي اال�سمر باللون أو اال�سود باللون سولمايت (متوفرة قماش المقاعد:

— Soulmate Cloth with Sahara logo (available in Black or Heritage Tan) • • المصفر) التراثي اال�سمر باللون أو أسود بلون صحارى (متوفر شعار مع سولمايت — قماش

— Maddox embossed cloth with Rubicon logo (available in Black or Heritage Tan) • • المصفر)  التراثي اال�سمر باللون أو أسود بلون صحارى (متوفر شعار مع ماكينلي جلد — فرش

— McKinley Leather-trimmed with Sahara logo (available in Black or Dark Saddle) O O داكن)  تراثي أسمر بلون أو أسود بلون صحارى (متوفر شعار مع ماكينلي جلد — فرش

— McKinley Leather-trimmed with Rubicon logo (available in Black or Dark Saddle) O O داكن)  تراثي أسمر بلون أو أسود بلون روبيكون (متوفر شعار مع ماكينلي جلد — فرش

Rear Seat, Folding • • • للطي قابل خلفي، مقعد

— 60 / 40 split-folding • • • بنسبة (60/40) واالنقسام للطي — قابل

Steering Wheel — Mounted audio controls • • • • • • بالصوت للتحكم مدمجة أزرار مع — التوجيه مقود

— Leather-wrapped, with speed control • • • • • • بالسرعة للتحكم أزرار مع بالجلد، — مكسو

UCONNECT® MULTIMEDIA عالمية يوكونيكت®  نظام الوسائط اال2
Audio System — 8 speakers • • نظام الصوت — ٨ مكبرات صوت

— 9 Alpine® speakers with all-weather subwoofer and 552-watt amplifier (packaged with Luxury Group) • • • • — ٩ مكبرات صوت ألباين®   مع صبووفر لكل المواسم،  ومضخم صوت بقوة ٥٥٢ واط (ضمن مجموعة  الكجوري)  

Power Outlets — 12-volt, 2 total • • • • • • منافذ طاقة — ١٢ فولط، عدد ٢ 

Uconnect 4 with 7-inch Display • • • • • • يوكونيكت®     ٤   مع شاشة عرض قياس ٧ بوصة 

Uconnect 4 NAV with 8.4-inch Display O O O O نظام المالحة يوكونيت   ٤   مع شاشة عرض قياس ٨٫٤  بوصة

Integrated Voice Command • • • • • • وامر الصوتية المدمج نظام اال�

• = مشمول    O = اختياري.    P = متاح داخل الحزمة.

المحلي. الوكيل إلى الرجوع المحتوى. يرجى يختلف *قد

• = Included. O = Optional. P = Available within Package noted.

*Content may vary. Please consult your local dealer. Specifications/equipment may vary by market. Please consult your local dealer. المحلي. الوكيل  إلى  الرجوع  يرجى  السوق.  حسب  المواصفات/المعدات  تختلف 
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SAFETY & SECURITY مان Vالسالمة/اال
Air Bags — Advanced multistage driver and front-passenger • • • • • • الوسائد الهوائية — متقدمة ومتعددة مراحل االنتفاخ للسائق  والراكب اال�مامي

— Supplemental front-seat-mounted side • • • • • • — وسائد هوائية جانبية إضافية، مثبتة في المقعد اال�مامي

Antilock 4-wheel FNC Disc Heavy-Duty Brakes • • • • • • ربعة   نظام المكابح القرصية المانعة لالنغالق على العجالت  اال�

Blind Spot Monitoring and Rear Cross-Path Detection (packaged with Technology Group) P P P P نظام مراقبة الزوايا العمياء والسيارات العابرة عند  الرجوع (متضمن مع مجموعة التكنولوجيا) 

Electronic Roll Mitigation • • • • • • لكتروني للحد من خطر االنقالب Vالنظام اال

Electronic Stability Control — Includes hydraulic assist brake booster and traction control • • • • • • لكتروني للتحكم بالثبات — يتضمن نظام مؤازرة  الكبح الهيدروليكي ونظام التحكم بالتشبث   Vالنظام اال

Hill Descent Control • • • • • • نظام التحّكم عند هبوط التالل

Hill Start Assist • • • • • • نظام المساعدة على تسّلق التالل

ParkSense® Rear Park Assist • • • • • • نظام مساندة الركن الخلفي بارك سينس® 

Full Speed Forward Collision Warning Plus O O O O مامي عند  السرعات  العالية  بالس  نظام تنبيه من  االصطدام اال�

Adaptive Cruise Control with Stop O O O O نظام تثبيت السرعة المرن  مع ميزة التوقف

Integrated Off-Road front Camera O O O O كاميرا أمامية للدروب الوعرة مدمجة 

ParkView® Rear Back-Up Camera (packaged with Sport Plus Group) P • • P • • كاميرا بارك فيو®   للرؤية الخلفية عند الرجوع (متضمنة  مع المجموعة الرياضية سبورت بالس) 

Sentry Key® Antitheft Engine Immobilizer • • • • • • نظام سنتري كي®   المجمد للمحرك

GROUPS المجموعات
Comfort / Convenience Group — Includes Mopar® Hardtop Headliner and Remote Start System O • • O • • مجموعة كومفورت/كونفينيانس: تتضمن بطانة السقف  الصلب من موبار®   ونظام التشغيل عن بُعد

Smoker’s Group — Includes removable ashtray and cigar lighter • • • • • • مجموعة مستلزمات المدخنين: تتضمن منفضة قابلة  للنزع، ووالعة سيجار  

Technology Group — Includes remote proximity entry and Blind Spot Monitoring and Rear Cross-Path Detection O O O O مجموعة التكنولوجيا: تتضمن نظام فتح اال�قفال عن بُعد  عند االقتراب من السيارة، نظام مراقبة الزوايا العمياء 
 واكتشاف اال�جسام والسيارات العابرة عند الرجوع

LED Lighting Group — Includes LED fog lamps, LED reflector headlamps, LED taillamps, daytime running lamps (DRLs) and 
automatic headlamp leveling

O O O O ضاءة بتقنية  LED : تتضمن مصابيح  ضباب بتقنية  LED ، مصابيح أمامية عاكسة بتقنية  LED ، مصابيح خلفية  Vمجموعة اال
مامية بتقنية  LED ، مصابيح نهارية ونظاماً أوتوماتيكياً لضبط مستوى المصابيح  اال�

HD Electrical Group — Includes 240-amp alternator, 700-amp maintenance-free battery, gooseneck hitch, 13-pin wiring 
harness and auxiliary switches

O O المجموعة الكهربائية العالية الدقة: تتضمن محّوالً بقوة ٢٤٠ أمبير،  بطارية بقوة ٧٠٠ أمبير ال تحتاج للصيانة، حلقة 
تثبيت  مقوصة، المرابط بـ١٣ سلكاً وأزرار تحكم إضافية

• = مشمول    O = اختياري.    P = متاح داخل الحزمة.

المحلي. الوكيل إلى الرجوع المحتوى. يرجى يختلف *قد

• = Included. O = Optional. P = Available within Package noted.

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

S P E C I F I C A T I O N S المواصفات



Jeep is a registered trademark of FCA US LLC. 

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

الً حتفا عالمة  جيب®  التجاريةا عىل  عاًما   ٨٠ بمرور 

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


