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يبدأ النجاح 

بالقوة الداخلية.
يتمّتع فوالذ البورون المستخدم في صنع سيارة فورد توروس سيدان 

 الجديدة كليًا بقوة أكبر من الفوالذ العادي، وهو للمفاجأة خفيف الوزن. 
يساهم هذا في تقليل الوزن اإلجمالي للسيارة مع تحسين األداء وضمان 

السالمة الفائقة في مقصورة القيادة. تقّدم لك توروس أيضًا أسلوبًا أصياًل 
مع مصابيح أمامية متكّيفة عاملة بتقنية LED تقودك في الظالم، وتتعّدل أثناء 

قيادتك. عندما تنعطف، تنعطف اإلضاءة معك لتنير طريقك إلى النجاح. كذلك، 
.LED تتوفر المصابيح األمامية باإلضاءة العالية التلقائية العاملة بتقنية

تايتينيوم. أزرق معدني1. 
1. ميزة بتكلفة إضافية.



على عالمك  افتح 

اإلمكانيات.
ال تقّدم لك فتحة السقف البانورامية المزّودة بلوحين والمتوفرة مشهدًا جمياًل على الخارج فحسب، بل إنها قابلة للسحب 
للوراء أيضًا، عوضًا عن السحب تحت اللوح الخلفي فقط، لتمنحك أقصى حّيز ممكن للرأس. وأحيانًا، تشّكل هذه التفاصيل 
الصغيرة كل الفرق. أما نظام التحّكم بالتكييف الثنائي المناطق والمتوفر، فيفصل بين إعدادات درجة حرارة المقصورة لك 

وللراكب األمامي حتى يشعر كل منكما بالراحة على طريقته الخاصة.

تايتينيوم. كسوات جلدية باللون دومينو والرمادي الحضري الفاتح جدًا.



تايتينيوم. أزرق معدني3.
1. تستند تصنيفات القوة الحصانية وعزم الدوران على الوقود 
العالي الجودة وفق معايير ®J1349 الخاصة بجمعية مهندسي 

السيارات SAE. قد تختلف نتائجك. 2. تذّكر دائمًا أّنه مهما كانت 
 التكنولوجيا متطّورة فهي ال تستطيع التغلب على قوانين الفيزياء. 
وبالتالي، من الممكن فقدان السيطرة على المركبة نتيجة قيادة غير 

مالئمة للظروف الراهنة. 3. ميزة بتكلفة إضافية.

جريئة سيارة 

بأدائها.
ECOBOOST محّرك

يجمع محّرك  ®EcoBoost سعة 2.0 لتر بين الشحن 
التوربيني وتقنية الضخ المباشر للوقود، ويوّلد قوة 

قدرها 232 حصانًا1 وعزم دوران يبلغ 388 نيوتن متر1. 
ويمنحك ذلك القدرة على تقديم أداء عاٍل باإلضافة إلى 

الفعالية في استهالك الوقود. فالمحّرك الفعال جدًا في 
استهالك الوقود يساعدك في توفير استهالك الوقود 

من دون أن تخسر القوة. 

القوة والتحكم
تصل قوة العزم في سيارة توروس سيدان لحّد 388 

نيوتن متر1، وهي تأتي مجهزة بنظام لتوجيه عزم 
الكامنة  الدوران لضمان االستفادة من كامل القدرات 
لهذه السيارة من دون المساومة على مزايا السالمة 

واالنسيابية في ظروف القيادة كافة2.

نظام توجيه كهربائي
تتجّدد لذة القيادة في كل مرة يجلس فيها السائق وراء 

العجلة، ويستمر الشعور بالراحة والثبات على الطريق حتى 
عند المنعطفات، بفضل نظام التوجيه الكهربائي2.  



تايتينيوم. كسوات جلدية باللون دومينو والرمادي الحضري الفاتح جدًا. 
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. تتوّفر كل المّيزات الموجودة في أسواق منطقة الشرق 
األوسط. 2. ال تقد وأنت شارد الذهن أو عند استخدام األجهزة المحمولة. استخدم األنظمة المنّشطة صوتيًا عند اإلمكان. قد ال تعمل بعض المّيزات إذا كان أحد تروس القيادة في وضعية التعشيق. ال تتوافق كل المّيزات مع الهواتف كافة. 
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 المتوفر على 

Google Play واتصااًل بشبكة اإلنترنت. تتوّفر كل المّيزات الموجودة في أسواق منطقة الشرق األوسط. 4. الشحن الالسلكي Qi قد ال يكون متوافقًا مع الهواتف الجّوالة كافة.

تضفي التشويق
اليومية. حياتك  إلى 

تضفي سيارة فورد توروس سيدان الشعور بالتشويق إلى حياة السائق اليومية. بفضل 
نظام SYNC® 4، يمكنك الوصول بسرعة وبساطة إلى الموارد الصوتية وتستطيع 

التفاعل مع تطبيقات هاتفية مختارة، وكل ذلك بدون أن تشيح بنظرك عن الطريق. وتمنحك 
وظائف مختلفة مثل األوامر الصوتية، وأزرار التحّكم على عجلة القيادة، والنقر السريع 

على شاشة اللمس قياس 13.2 بوصة، القدرة على التحّكم بسهولة بتطبيقات الجوال 
 Apple CarPlay®1 المتوافق مع iPhone® المتوافقة مع النظام. قم بتوصيل هاتفك

لتحصل على إمكانية الوصول إلى ®Apple Music واستخدام ®Siri إلرسال واستقبال 
الرسائل النصية بدون استخدام اليدين2. أما إذا كان لديك هاتف ™Android متوافق، فيتصل 
 Google Assistant™ والمساعد الشخصي Google Maps™ بخرائط Android Auto™3 نظام
لتشغيل األوامر الصوتية. وتتيح لك منصة الشحن الالسلكي الموجودة في الكونسول المركزي، 
 .Qi4 شحن هاتفك الذكي من دون أي أسالك. تقّدم عالمة توروس بروتوكول الشحن الالسلكي

ويمّكنك القرص الدّوار لنقل الحركة من التحّكم في ناقل الحركة األوتوماتيكي بـ 8 سرعات من 
خالل حركة بسيطة للقرص الدّوار.



قمة

الرقي.
تتمتع سيارة توروس سيدان الجديدة كليًا بتصميم قوي وواثق وجّذاب ليقّدم لك سيارة سيدان مبتكرة بالفعل. 
استمتع بالراحة التي تمنحها المقاعد المتوفرة والقابلة للتعديل آليًا في 10 وضعيات. أما المقصورة الخلفية 

فرحبة بشكل استثنائي مع حّيز واسع للكتف والردفين. هذا ويتضّمن التصميم الداخلي وسائل الراحة العصرية 
كافة. 

تايتينيوم. أسود حالك1.
1. ميزة بتكلفة إضافية.



تايتينيوم. أسود حالك2.

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 تحل محل القيادة اآلمنة. يرجى مراجعة دليل المالك بشأن 
التفاصيل وقيود النظام. 2. ميزة بتكلفة إضافية.

تمنحك

راحة البال.
تقّدم لك توروس مجموعة مذهلة من التكنولوجيا المساعدة للسائق1 لتؤّمن 

لك راحة البال. تشتمل المّيزات المتوّفرة على التالي: نظام المعلومات 
الخاص بالزوايا غير المرئية )®BLIS(، ونظام التخفيف من خطر االصطدام، 

ومساعد استباق االصطدام مع الفرملة الطارئة اآللية، ونظام التحذير من 
اصطدام أمامي، ومساعد البقاء في خط السير، ونظام اإلنذار بترك خط 
السير، وأجهزة استشعار خلفية لركن السيارة، ونظام مراقبة أداء السائق، 

ومساعد التوجيه عند المناورات الطارئة، وكاميرا للرؤية الخلفية.



من الخارج

1  أسود حالك1

2  أزرق معدني1

3  أبيض بالتيني

4  رمادي المع1

5  أبيض كريستال غير شفاف

األلوان المبّينة هي نماذج فقط. يرجى مراجعة وكيلك 
بشأن الخيارات المتوّفرة فعليًا للطالء/ الكسوات. 1. ميزة 

تايتينيوم. أزرق معدني1. بتكلفة إضافية.



العجالت

ABC

تايتينيوم. أزرق معدني1. 
1. ميزة بتكلفة إضافية.

عجالت معدنية قياس 17 بوصة قياسية  A. أمبيانتي   
عجالت معدنية قياس 18 بوصة قياسية  تريند   .B
عجالت معدنية قياس 19 بوصة قياسية  تايتينيوم   .C
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الميكانيكية التجهيزات 
محّرك GTDI سعة 2.0 لتر مع نظام دفع أمامي FWD وناقل 

حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات
القوة الحصانية – 232 حصانًا
عزم الدوران – 388 نيوتن متر

نظام مراقبة ضغط اإلطارات )TPMS( –  4 عجالت

من الخارج
أسلوب الهيكل – 4 أبواب

فتحة السقف )فتح/ إغالق(
LED مصابيح أمامية عاملة بتقنية

مصابيح أمامية تعمل تلقائيًا
مرايا جانبية آلية بوظيفتين – مصابيح للتأشير باالنعطاف عاملة 

LED بتقنية
مقابض أبواب عصرية

إطار احتياطي صغير

من الداخل
نظام التوقف والتشغيل التلقائي

مثّبت السرعة
شاشة لمس قياس 13.2 بوصة، و6 مكبرات صوتية، ونظام        

SYNC® 4
Bluetooth® تقنية

السالمة واألمان
ستائر هوائية1 – جهة اليسار/ جهة اليمين

وسائد هوائية للسائق والراكب1
نظام الدخول الذكي بدون مفتاح مع نظام كامن لتشغيل المركبة

نظام الفرامل المانع لالنغالق )ABS( مع نظام التحكم اإللكتروني 
بالثبات )ESC(، نظام توجيه عزم الدوران، نظام التوزيع اإللكتروني 

لقوة الفرملة )EBD( / نظام دعم الفرملة في الحاالت الطارئة 
)EBA(، مصابيح التوقف الطارئ الوامضة، مساعد اإلقالع على 

التالل، وكاميرا للرؤية الخلفية

القياسية المّيزات 

1. احرص دائمًا على ربط حزام األمان وتأمين األطفال في المقعد الخلفي. 
2. المقاعد الجلدية هي مزيج من الجلد والمواد المتينة والعالية الجودة. 3. ميزة 

بتكلفة إضافية.
تحتفظ فورد بحّقها، وفق القوانين المرعية اإلجراء، في وقف أو تغيير المّيزات 
والمواصفات األخرى سواء مؤقتًا أو بشكل دائم من دون تكّبد أّي موجبات أو 

تحّمل أّي مسؤولية تجاه أّي شاٍر محتمل أو شراة محتملين.
       ،EcoBoostو Built Ford Proudو ،BLISو ،Oval Deviceإّن فورد، و

وSYNC، وTaurus وغيرها من العالمات التجارية ذات الصلة هي عالمات 
تجارية لشركة فورد موتور كومباني.

 Google Assistantو ،Google Mapsو ،Android Autoو ،Android إّن
 Apple المحدودة المسؤولية.  إّن Google هي عالمات مسّجلة لشركة

CarPlay، وApple Music، وiPhone، وSiri هي عالمات تجارّية لشركة 
.Apple Inc، مسّجلة في الواليات المتحدة وبلدان أخرى.  إن عالمة كلمة 

  .Bluetooth SIG Inc هي عالمة تجارية لشركة Bluetooth

ق: قياسي

تايتينيوم. أزرق معدني3.

الميكانيكية التجهيزات      
ق  محّرك بنزين سعة 2.0 لتر مع نظام دفع أمامي  ق  ق   

FWD وناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات؛ القوة 
الحصانية – 232 حصانًا؛ عزم الدوران – 388 نيوتن 

متر
نظام مراقبة ضغط اإلطارات )TPMS( –  4 عجالت ق  ق  ق   

السالمة واألمان     
ستائر هوائية1 – جهة اليسار/ جهة اليمين ق  ق  ق   

وسادة هوائية لركبة السائق1 ق  ق    
وسائد هوائية للسائق والراكب1 ق  ق  ق   

نظام الدخول الذكي بدون مفتاح مع نظام كامن    ق  ق  ق   
لتشغيل المركبة     

التشغيل بكبسة زّر ق  ق  ق   
ق  نظام الفرامل المانع لالنغالق )ABS( مع نظام  ق  ق   

التحكم اإللكتروني بالثبات )ESC(، نظام توجيه عزم 
الدوران، نظام التوزيع اإللكتروني لقوة الفرملة 
)EBD( / نظام دعم الفرملة في الحاالت الطارئة 

)EBA(، مصابيح التوقف الطارئ الوامضة، 
ومساعد اإلقالع على التالل

للسائق المساِعدة  المّيزات      
نظام اإلنذار بترك خط السير ق  ق    

نظام مراقبة أداء السائق ق  ق    
مساعد البقاء في خط السير ق  ق    

نظام التخفيف من خطر االصطدام ق  ق    
نظام المعلومات الخاص بالزوايا غير المرئية    ق  ق    

)BLIS®(     
ق  مساعد التوجيه عند المناورات الطارئة    

كاميرا للرؤية الخلفية ق  ق  ق   
مثّبت السرعة ق     

مثّبت السرعة التفاعلي ق     

والترفيه االتصال      
شاشة لمس قياس 13.2 بوصة، و6 مكبرات صوتية،   ق  ق  ق   

SYNC® 4 ونظام     
منصة شحن السلكي ق     

Bluetooth تقنية ق  ق  ق   

من الخارج     
أسلوب الهيكل بـ 4 أبواب ق  ق  ق   

مساعد خلفي للركن ق  ق    
فتحة سقف )فتح/ إغالق( ق   ق   

فتحة سقف مزّودة بلوحين ق     
LED مصابيح أمامية عاملة بتقنية ق  ق  ق   

ق  مصابيح أمامية تعمل تلقائيًا ق  ق   
ق  مرايا جانبية آلية بوظيفتين – مصابيح للتأشير باالنعطاف  ق  ق   

LED عاملة بتقنية
LED مصابيح أمامية للضباب عاملة بتقنية ق     

ق  إطار احتياطي صغير ق  ق   

من الداخل     
نظام التوقف والتشغيل التلقائي ق  ق  ق   

ق    ضبط إلكتروني تلقائي لدرجة الحرارة أحادي المناطق  
ق  ضبط إلكتروني تلقائي لدرجة الحرارة ثنائي المناطق ق    

إضاءة محيطية ق  ق    
ق    مقاعد من القماش؛ مقعد السائق قابل للتعديل آليًا في   

6 وضعيات، ومقعد الراكب األمامي قابل للتعديل آليًا 
في 6 وضعيات

ق   مقاعد من الجلد الجزئي2؛ مقعد السائق قابل للتعديل آليًا    
في 8 وضعيات، ومقعد الراكب األمامي قابل للتعديل 

آليًا في 6 وضعيات
ق  مقاعد من الجلد الفاخر2؛ مقعد السائق قابل للتعديل آليًا     
في 10 وضعيات، ومقعد الراكب األمامي قابل للتعديل 

آليًا في 6 وضعيات



قد تشتمل المركبات المبّينة على تجهيزات اختيارية. 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 المعتمد هو أفضل مرجع للحصول على 
أحدث المعلومات حول مركبات فورد.

الناحية الخارجية )ملم(
1,498 االرتفاع 
1,875 العرض 
4,927 الطول 
2,930 قاعدة العجالت 

الناحية الداخلية )ملم( )في األمام/ في الخلف(
966/991 حّيز الرأس 

1,020/1,071 حّيز الساقين 
1,380/1,410 حّيز الردفين 
1,430/1,480 حّيز الكتفين 

السعات 
520 سعة الحمولة في الصندوق )لتر مكّعب( 
خّزان الوقود )لتر(  66

قد تختلف األبعاد والسعات المبّينة لسيارة توروس 
بحسب الطراز. يرجى مراجعة الوكيل المحلي 

للحصول على المزيد من المعلومات.

األبعاد

تايتينيوم. أزرق معدني1. 
1. ميزة بتكلفة إضافية.
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