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Every new MUSTANG brings a renewal. Of the 
human spirit. The open road. And the wanderlust 
that exists within us all. For over 5 decades, 
America’s legendary Pony car has delivered 
countless moments of pure exhilaration.

The new MUSTANG is loaded with bravado. 
Coiled with confidence.

It honors this authentic lineage – by launching 
it forward. With advanced new technology that 
allows for a level of personalization not seen 
before. But very familiar to a new generation of 
free spirits. Who refuse stereotypes. Encourage 
self-expression. And are ready. For this.

The new 2018 MUSTANG.

Our most advanced MUSTANG ever hits the 
pavement running with a lineup of hard-charging 
machines. Fastback. Convertible. EcoBoost. GT. 
And the heart-pounding, 392kW Shelby GT350. 
Get into yours. Get gone. And leave everything 
else in the rear view.

ارة موستانج جديدة تأتي نفحة من  مع كل سي
ة. الطرقات المفتوحة.  التجّدد. تجّدد الروح البشرّي

ا.  وحّب السفر والتجوال الكامن في أعماقنا جميعن
ارة  طوال أكثر من 5 عقود من الزمن، منحتنا سي

ة األمريكية لحظات ال  ة األسطورّي "الفرس" الرياضّي
ارة. عّد وال ُتحصى من التشويق واإلث ُت

ارة موستانج الجديدة بالشجاعة واإلقدام.  تزخر سي
الثقة. وهي مفعمة ب

 تكّرم هذا اإلرث األصيل من خالل الُمضي ُقدمًا
من دون أن يردعها أّي شيء. باإلضافة إلى 
ا الجديدة المتطّورة التي تسمح  التكنولوجي

بمستوى من التخصيص لم نشهده من قبل. 
ها مألوفة جدًا بالنسبة إلى الجيل الجديد  ولكّن

ة.  ّي من األشخاص الذين يحّبون الحرية واالستقالل
ة واآلراء السائدة.  الذين يرفضون الصور النمطّي

ويشّجعون التعبير عن الذات. وهم جاهزون... لهذا.

ارة موستانج 2018 الجديدة. سي

ارة موستانج األكثر تطّورًا على اإلطالق  تنطلق سي
ارة.  بقّوة هائلة مع مجموعة من الطرازات الجّب

ارة  كوبيه. قابلة للكشف. EcoBoost. GT. وسي
شيلبي GT350 التي تخطف األنفاس بقّوة 392 
كيلوواط. اصعد إلى سيارتك. وانطلق بأقصى 

سرعة. واترك كّل شيء آخر وراءك.

YOUR PONY الرياضية

FASTBACK or 
CoNVErTIBLE
ECoBooST or 
ECoBooST PrEMIUM
GT or GT PrEMIUM
6-SPEED MANUAL  
or 10-SPEED 
SELECTSHIFT® 
AUTOMATIC1

كوبيه أو قابلة للكشف

 EcoBoost أو EcoBoost

بريميوم

Gt أو Gt بريميوم

ـ6 سرعات  ناقل حركة يدوي ب
أو ناقل حركة أوتوماتيكي 
ـ10 سرعات¹ ®SelectShift ب

PICK اختر سيارتك



3

GT Premium in Oxford White

GT بريميوم بلون أبيض أكسفورد

DREAMS
WILDESTYOUR

LEAN AND MEAN
Acting on information from engineering about “usable space” in the engine bay, the 2018 MUSTANG design team 
lowered the hood and grille for a lean, more athletic look. New headlamps are lower, and more sinister.  
More modern as well, with all-LED front illumination1 – including signature lighting, low and high beams,  
turn signals and fog lamps2 – adding additional shine to the 2018 MUSTANG.

MorE HorSEPoWEr, MorE TorQUE, MorE MUSTANG
Increased torque on the 2.3L EcoBoost engine encourages wide-open throttle acceleration.  
The upgraded 5.0L V8 revs higher than any MUSTANG GT before, and improvements to the  
6-speed manual allow it to handle more torque. A new 10-speed SelectShift®  
automatic transmission2 improves responsiveness and all-round performance for both engines.

PoWEr To PErSoNALIZE
5 wheel designs. 4 new instrument panel finishes. A new, fully customizable 12" LCD digital  
instrument cluster.2 An all-new MUSTANG MyMode2 that allows you to save your favorite  
drive settings, including suspension, steering and exhaust note2 preferences. And a new “pulsing”  
start button that pulses red from the moment the door is unlocked until the engine roars to life.  
Now more than ever, the new MUSTANG puts the power directly into your hands.
1EcoBoost and GT. 2Available feature.

رشيقة وشرسة
ارة موستانج 2018 على  بعد تلّقي المعلومات من قسم الهندسة حول "المساحة القابلة لالستعمال" في حجرة المحّرك، عمل فريق تصميم سي

تالي أصبحت المصابيح األمامية الجديدة أكثر  ال ة للحصول على إطاللة أكثر رشاقًة وذات طابع رياضّي أكثر. وب تخفيض غطاء المحّرك والشبكة األمامّي
زة،  الكامل، بما في ذلك اإلضاءة الممّي ارة األمامّية1 العاملة بتقنية LED ب ًة أيضًا من خالل اإلن ها أصبحت أكثر عصرّي انخفاضًا وأشّد شراسة. كما أّن

ارة موستانج 2018. أّلق على سي ت ة من ال واإلضاءة المنخفضة والعالية، ومصابيح التأشير لالنعطاف، ومصابيح الضباب2، ما يضفي لمسة إضافّي

المزيد من القّوة الحصانّية، والمزيد من عزم الدوران، والمزيد من قدرات موستانج الهائلة
از محّرك  تر إلى التشجيع على التسارع والضغط على دواسة الوقود إلى أقصى حّد. كما يمت تؤّدي زيادة عزم الدوران في محّرك EcoBoost سعة 2.3 ل

ارة موستانج GT على اإلطالق، والتحسينات التي ُأدخلت على ناقل الحركة  تر المحّسن بقّوة أكبر وعدد دورات محّرك أعلى من أّي سي V8 سعة 5.0 ل
ـ10 سرعات2 الجديد إلى تحسين  التعامل مع المزيد من عزم الدوران. ويؤّدي ناقل الحركة األوتوماتيكي ®SelectShift ب ـ6 سرعات تسمح له ب اليدوي ب

االستجابة واألداء اإلجمالّي لكال المحّركين.

القدرة على التخصيص وإضفاء لمسة شخصّية
الكامل  ة جديدة قياس 12 بوصة قابلة للتخصيص ب 5 تصاميم للعجالت. لمسات نهائية جديدة للوحة العدادات ومؤشرات القيادة. شاشة LCD رقمّي

ًا في موستانج التي تسمح لك بحفظ إعدادات القيادة المفّضلة، بما في ذلك تفضيالت  في لوحة القيادة2. باإلضافة إلى ميزة 2MyMode الجديدة كلي
اللون األحمر من اللحظة التي يتّم فتح أقفال الباب فيها  نظام التعليق، ونظام التوجيه، وصوت العادم2. وزّر التشغيل "المتوّهج" الجديد الذي يتوّهج ب

الحياة. واآلن أكثر من أّي وقت مضى، تضع موستانج الجديدة القّوة بين يديك مباشرًة. إلى أن يهدر المحّرك وينبض ب
رة. EcoBoost¹2 وGT. 2ميزة متوّف

لطالما حلمت بها 
السيارة الرائعة التي 



Orange Fury. Carbon Sport Package. Available equipment. 
1Society of Automotive Engineers (SAE) tested using 93-octane fuel. 2Available feature.

.Orange Fury. Carbon Sport Package. Available equipment 
رة. ارات باستعمال وقود 93 أوكتان. 2ميزة متوّف ار أجرته جمعية مهندسي السي ب 1بحسب اخت

5

EcoBoost EcoBoost
310HP
228kW @ 5 500RPM1

310 حصان 
228 كيلوواط عند 5500 د.د.¹

10-SPEED
SELECTSHIFT® 
AUTOMATIC2  
OR 6-SPEED MANUAL 
TRANSMISSION

ـ10 ب
سرعات2 أو ناقل حركة

ـ6 سرعات يدوي ب

475Nm
OF TORQUE
@ 3 000RPM1

475 نيوتن
متر من عزم الدوران عند

3000 د.د.1

REAR REDESIGN
Revised LED taillamps are just one of the 
changes out back. There’s a new bumper, 
fascia and performance rear wing. A new 
dual exhaust with rolled tips completes 
the athletic look.

التصميم الخلفّي
ُمعاد  ة العاملة بتقنية LED وال المصابيح الخلفّي
تصميمها هي واحدة من التغييرات التي طرأت 

زات  ة. حيث تشتمل المّي احية الخلفّي ن على ال
اح  ة والجن الجديدة على المصّد، والواجهة الخلفّي

الخلفّي المخّصص لألداء العالي. ومخارج العادم 
المزدوجة الجديدة ذات أطراف ملتّفة تضفي 

ة. رياضّي ة ال ة على اإلطالل ّي نهائ اللمسات ال

INTERIOR UPGRADE3
Choose the Carbon Sport Interior Package 
to cover the instrument panel and shift 
knob with sleek carbon fiber, while 
Alcantara® inserts enhance the door trim 
and Ebony leather-trimmed seats.

3Available on EcoBoost Premium and GT Premium.

االرتقاء بالمقصورة3
لتجهيزات  ة ل رياضّي ياف الكربون ال ار مجموعة أل ي يمكنك اخت

ادة ومقبض ناقل  ة من أجل تغطية لوحة القي ّي الداخل
ينما تعّزز اإلدخاالت من  ياف الكربون األنيقة، ب أل الحركة ب

ارا ®Alcantara كسوة األبواب والمقاعد  ت كان قماش أل
اللون األسود األبنوسّي. الجلد ب المكسّوة ب

رة في EcoBoost بريميوم وGT بريميوم. 3متوّف

4



HANDLES
LIKE A DREAM
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GT Premium. Lightning Blue. Available equipment. 
1Society of Automotive Engineers (SAE) tested using 93-octane fuel.  
10-speed automatic and Drag Mode. Figures based on internal Ford test data.

  GT بريميوم. أزرق اليتنينغ. تجهيزات متوّفرة.
ارات باستعمال وقود 93 أوكتان. ناقل حركة أوتوماتيكّي  ار أجرته جمعية مهندسي السي 1بحسب اختب

ارات الداخلية لدى فورد. ـ10 سرعات مع نمط دراغ Drag. تستند األرقام إلى بيانات االختب ب

GT GT

460HP
343kW @ 7 000RPM1

ًا 460 حصان
343 كيلوواط

عند 7000 د.د.1

569Nm
OF TORQUE
@ 4 600RPM

569 نيوتن
 متر من عزم الدوران

عند 4600 د.د.

SMOKE THE 
COMPETITION
With a more powerful, higher-revving 5.0L 
V8 than before. Thanks to a new dual-
injection system featuring low-pressure 
port fuel injection and high-pressure direct 
injection, 2018 MUSTANG GT power 
output increases to 460HP1 and 569Nm  
of torque.

تفّوق على المنافسة
ر أكثر قّوة وعزمًا  ت من خالل محّرك V8 سعة 5.0 ل

من أّي وقت مضى. بفضل نظام ضّخ الوقود 
ز بضخ الوقود المنخفض  المزدوج الجديد الذي يتمّي

ر المنفذ والضخ المباشر العالي  الضغط عب
د 460  توّل الضغط، تتعّزز قدرة موستانج GT  2018 ل

ًا1 و569 نيوتن متر من عزم الدوران. حصان

6

مدهشة فائقة الدّقة
قدرة تحّكم



AND THRIVE
IN THE REAL
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WORLD

Whether you’re driving an iconic fastback or eye-catching drop-top, 
expect passionate performance from MUSTANG GT. You’ll get it with 
a redesigned 6-speed manual transmission that features increased
torque capability and more efficient clutch modulation. A 4-wheel, 
fully independent suspension that delivers excellent road feel  
and precise handling. Plus, Selectable Drive Modes1 that allow  
you to activate predefined powertrain and chassis calibrations for 
Normal, Sport+, Track, Drag Strip and Snow/Wet. Wherever you are, 
MUSTANG is a joy to put through its paces.

Get ready to rumble. Through a new dual exhaust with quad tips, you 
can now customize the MUSTANG GT exhaust note with the new 
Active Valve Performance Exhaust System.1 Then store your settings 
in the new MyMode1 for easy recall. You can even program when you 
want to keep that signature rumble to a minimum with industry-first 
Quiet Start – when heading out at 5 a.m., for instance – to keep you in 
good graces with neighbors. Our most advanced MUSTANG ever is 
ready to roar. As often as you want it to.
1Standard on GT derivative.

ارة مكشوفة تلفت األنظار، يمكنك  ة أو سي ارة كوبيه أسطورّي سواء كنت تقود سي
زة بناقل حركة  ارة موستانج GT. ستأتي مجّه توّقع أداًء مفعمًا بالشغف من سي

از بقدرة عزم دوران معّززة ويؤّمن معايرة  ـ6 سرعات ُمعاد تصميمه يمت يدوّي ب
الكامل على  ة لوحدة التعشيق. باإلضافة إلى نظام تعليق مستقّل ب ّي أكثر فعال
ًا مع الطريق وقدرة تحّكم دقيقة. وأنماط  ي ال العجالت األربع الذي يؤّمن تفاعاًل مث

ار1 التي تسمح لك بتفعيل إعدادات المعايرة المحّددة مسبقًا  ي ادة القابلة لالخت القي
رياضي +Sport، نمط  للقوة المحّركة والشاسي النمط العادي Normal، النمط ال

 .Snow/Wet ثلجية/الرطبة الحلبة Track، نمط حلبة الدراغ Drag Strip ونمط الطرقات ال
ارة موستانج. أينما كنت، ستستمتع إلى أقصى حّد عندما تطلق العنان لسي

ارة والحماسة. من خالل العادم المزدوج الجديد مع أربعة رؤوس،  استعّد لهدير إلث
ارة موستانج GT بفضل نظام  أصبح بإمكانك اآلن تخصيص صوت العادم في سي

ّم يمكنك حفظ  العادم الجديد مع صمامات نشطة المخّصص لألداء العالي1. ث
إعداداتك بفضل ميزة MyMode1 الجديدة الستعادتها بسهولة. كما يمكنك أيضًا 
ز ليخفت صوته من خالل ميزة التشغيل الهادئ األولى في  ر المتمّي برمجة الهدي

احًا على سبيل المثال، لكي  القطاع، عندما تغادر منزلك عند الساعة الخامسة صب
ر تطّورًا على اإلطالق جاهزة  ارة موستانج األكث تبقى على توافق مع جيرانك. سي

ما أردت ذلك. ر بكّل قّوة. كّل للهدي
.GT 1قياسّي في طراز

REVISED 5.0L TI-VCT V8
New Dual-Injection System
Direct injection and port fuel injection improve power output and 
efficiency over a wide variety of engine loads.
Plasma Transferred Wire Arc (PTWA)
Spray-bore cylinder-lining technology, learned from the Shelby 
GT350 program, results in more engine displacement and
larger valves for improved horsepower and torque.

محّرك TI-VCT V8 سعة 5.0 لتر ُمعاد تصميمه
نظام ضّخ الوقود المزدوج الجديد

يعمل ضّخ الوقود المباشر وضّخ الوقود عبر منفذ لتحسين مقدار القّوة 
والفعالية ضمن مجموعة متنّوعة من حموالت المحّرك.

PTWA نقل البالزما بواسطة القوس الكهربائي
مها  ّم تعّل ا رّش بطانة القطر الداخلّي لألسطوانات، التي ت ينتج عن تكنولوجي

ر لتحسين القوة  امات أكب ر للمحّرك وصّم رنامج شيلبي GT350، سعة أكب من ب
الحصانية وعزم الدوران.
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ظروف الحياة 
وتتأّلق في

الواقعّية



DYNAMO
DIGITAL
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The new 12" color LCD instrument cluster1 is the first all-digital display ever 

offered on MUSTANG. And it puts you in the driver’s seat, giving you total control 

of what you see. Through the Pony button on the steering wheel, you can choose 

to display: any combination of 1 to 3 virtual gauges; Exhaust mode; TrackApps™; 

a Performance Shift Indicator (3 types with configurable rpm), launch control 

and more. It’s easy to view. It’s fast. It’s responsive. And, like everything else in this 

new 2018 MUSTANG, absolutely beautiful.

1Available feature.

لوحة العدادات ومؤشرات القيادة1 الجديدة مؤّلفة من شاشة LCD ملّونة قياس 12 بوصة 

ارة موستانج. تضعك في مقعد  الكامل يتّم تقديمها في سي ة ب وهي أّول شاشة رقمّي

السائق وتمنحك قدرة التحّكم الكاملة بما تراه. من خالل زّر "موستانج" على عجلة القيادة، 

ة من 1 إلى 3  الية: أّي تنسيق للمؤشرات االفتراضّي ت ار عرض الخصائص ال يمكنك أن تخت

مؤشرات، ونمط العادم، وتطبيق ™Track Apps، ومؤّشر نقل الحركة المخّصص لألداء العالي 

)3 أنواع مع عدد دورات المحرك في الدقيقة القابلة للتهيئة، ونظام التحّكم باالنطالق، 

والكثير غيرها. واضحة الرؤية. سريعة. شديدة االستجابة. كما أنها جميلة بكل بساطة، على 

ارة موستانج 2018 الجديدة. غرار كّل شيء آخر في سي

رة 1ميزة متوّف

MyColor® حّدد مزاجك مع نظام
بعد تخصيص تنسيق لوحة القيادة واختيار المؤشرات 

والعدادات، يمكنك تعزيزها أكثر من خالل نظام 
®MyColor. يمكنك تحديد لونك األساسّي )أحمر(. ولونك 

الثانوّي )ربما األزرق الجليدي Ice Blue(. ومع توّفر 30 لونًا 
مختلفًا لالختيار منها، فالتنسيقات تكاد تكون غير محدودة.

SET THE MYCOLOR® MOOD 
After customizing the cluster layout and gauge 
displays, enhance it further with MyColor®. Set 
your primary color (Red). Your secondary color 
(maybe Ice Blue). With 30 different color 
choices, the combinations are almost endless.

مؤشرات حسب اختيارك
اختر المؤشرات االفتراضية التي ترغب في رؤيتها. يمكنك 

االحتفاظ بالمؤشرات القياسية للمحّرك والزيت والحرارة. 
أو االختيار من بين الئحة تشتمل على حرارة هواء السحب، 
نسبة الهواء إلى الوقود، حرارة رؤوس األسطوانات، حرارة 

المحور )GT( والكثير غير ذلك.

GAUGE YOUR OPTIONS 
Pick the virtual gauges you want to see. Stay 
with the standard Engine, Oil and Temperature 
gauges. Or choose from a list that includes 
Inlet Air Temp, Air/Fuel Ratio, Cylinder Head 
Temp, Axle Temp (GT) and more.

تصميم العرض
في سيارة موستانج 2018، يمكنك اختيار تصميم لوحة 

العّدادات ومؤشرات القيادة. ويمكنك إعادة تصميمها بقدر 
ما شئت. هل تريد مؤّشر سرعة دوران المحّرك بشكل دائرّي؟ 

هل تريده بشكل شريط؟ هل تريد لوحة القيادة مع مؤشر 
واحد أو اثنين أو ثالثة؟ القرار في يدك. رائع! أليس كذلك؟

DISPLAY DESIGN 
In the 2018 MUSTANG, you can choose your
gauge cluster design. And redesign as
often as you’d like. Circle tach? Ribbon
tach? Cluster with 1, 2 or 3 gauges? It’s up
to you. How amazing is that?

11

رقمّي
دينامو
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TRACK APPSTRACK APPS
MUSTANGتطبيق موستانج

CLOCK YOUR TIME 
With the Lap Timer, you can record 
lap time and average speed at 
3 separate tracks. Store up to 100 
sessions (a session is 25 laps) in 
Track Mode.

احتسب توقيتك
من خالل جهاز توقيت اللّفات، يمكنك 

تسجيل توقيت اللّفة ومعّدل السرعة في 
3 حلبات مختلفة. يمكنك تسجيل حتى 100 

جولة )كّل جولة توازي 25 لّفة( في نمط 
.Track الحلبة

1 320 FEET OF EXHILARATION 
The 1/4 mile. How quickly do you 
get there? And at what speed? 
The Acceleration Timer shows you. 
Start your launch with the iconic 
“Christmas tree.” 3 ... 2 ... 1. Gone! 
An Accelerometer even tracks the 
g-forces you pull.

1320 قدمًا من اإلثارة والتشويق
سباق الربع ميل. بأّي توقيت تجتاز تلك 

المسافة؟ وكم تبلغ سرعتك؟ هذا ما 
يكشفه لك جهاز توقيت التسارع. ابدأ عملّية 

االنطالق من خالل مؤشرات االنطالق 
الضوئّية األسطورّية. 3... 2... 1. انطلق! 

كما يقوم مقياس التسارع بعرض قّوة 
الجاذبية.

LIGHT ’EM UP 
At the track. And in the cluster. 
The Line Lock feature, standard on 
all models, allows you to “heat up” 
the rear tires. While they smoke 
outside, you’ll see a visual 
representation here.

أشعلها!
على الحلبة. وفي لوحة العّدادات ومؤشرات 

القيادة. تسمح لك ميزة قفل الفرامل 
األمامية Line Lock، القياسّية في كّل 

الطرازات، بتحمية اإلطارات الخلفية. وبينما 
يتصاعد منها الدخان في الخارج، سترى عرضًا 

بصريًا هنا.

12
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REVVED-UP
ROAD WARRIOR

The joy of driving is celebrated here. Steering column: tilts and telescopes. Accelerator and footrest: at matching angles. Shifter 
placement: allows open access to controls. MUSTANG Premium: adds aluminum foot pedals, ambient lighting with MyColor®, 
an Angled Brush aluminum instrument panel finish, illuminated door-sill scuff plates, and heated and cooled leather-trimmed 
power front seats. Premium Plus Package: ups the ante with accent-color stitching on the seats.

زاوية مطابقة.  زان ب اتجاه السائق. دّواسة الوقود ومسند القدم: يتمّي ارة متعة القيادة. عمود عجلة القيادة: قابل لإلمالة والسحب ب تجّسد هذه السي
تحّكم. موستانج بريميوم: تضيف دواسات من األلومنيوم، إضاءة محيطية مع نظام  ة ناقل الحركة: تسمح بالوصول بسهولة إلى أزرار ال وضعّي

أة  ة للوحة العّدادات ومؤشرات القيادة من األلومنيوم المحفوف المائل، لوحات عتبات الصعود مضاءة، ومقاعد أمامية مدّف ّي ®MyColor، لمسة نهائ

اينة على المقاعد. ب ة مت ّي ًا. مجموعة التجهيزات الفاخرة "بريميوم بالس": تعّزز المظهر من خالل درزات بلمسات لون ي لتعديل آل ّردة قابلة ل ومب

ترقيات الداخلية لمجموعة التجهيزات الفاخرة "بريميوم بالس"  تشتمل ال
ة، ومساند مغّلفة  2018 على غطاء جديد للكونسول المركزي مع درزات يدوّي

ُمعاد تصميمها  ناقل الحركة1. بينما تشتمل المقاعد ال لركبة، وغطاء ل ل
ليلّي الجديدين. كما  اللون األحمر الملفت واألزرق ال على كسوة جلدية ب

زجاج األمامي الصفائحّي اآلمن والعازل للصوت القياسّي  يساعد ال
الجديد على التخفيف من مستوى الضجيج إلى أقصى حّد. ما يسمح لك 

زة التي تحّب سماعها. اع بأصوات موستانج الممّي باالستمت

ليلّي.  اللون األزرق ال الجلد ب GT بريميوم. مجموعة التجهيزات الفاخرة "بريميوم بالس". مقاعد مكسّوة ب
رة. زة متوّف رة. 1مي تجهيزات متوّف

2018 Premium Plus Package interior upgrades include a new 
handstitched center console lid, wrapped knee bolsters and 
shifter boot.1 Restyled seating surfaces include leather trim1 in 
new Showstopper Red and Midnight Blue. While a standard 
new acoustic-laminate windshield helps keep noise distractions 
to a minimum. Letting you enjoy the signature MUSTANG 
sounds you love to hear.

GT Premium. Premium Plus Package. Leather-trimmed interior in Midnight Blue. Available equipment.
1Available feature.

ذات قّوة هائلة
سيارة جبارة



1Don’t drive while distracted. Use voice-operated systems when possible; 
don’t use handheld devices while driving. Some features may be locked out
while the vehicle is in gear. Not all features are compatible with all phones. 
2SYNC®3 and voice-activated navigation are available features. 3Requires 
phone with active data service and compatible software. SYNC® does 
not control third-party products while in use. Third parties are solely 
responsible for their respective functionality. 4Commands may vary by 
phone and AppLink® software. 3,4Features not currently available.

STAY CONNECTED ON 
THE MOVE.
Imagine controlling calls, music and more with
just a touch and your voice. SYNC®31,2 lets you
keep your hands on the wheel while it quickly
responds to your spoken requests.
Or use the responsive touchscreen in the
center of your instrument panel to access its
many helpful features. Bring the power of Siri
into MUSTANG with Siri Eyes Free and your
paired iPhone. The system also features two
smart-charging USB ports to help keep your
devices powered up and ready to go.

SYNC®3  نظام المزامنة
.SYNC®3
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VOICE-ACTIVATED NAVIGATION2 
• Turn-by-turn directions
• Vivid 3-D maps
• Pinch-to-zoom touchscreen 

capability

نظام مالحة منّشط صوتيًا2
إرشادات المالحة المفّصلة عند كل منعطف  •

خرائط ثالثّية األبعاد نابضة بالحياة  •
القدرة على تحريك إصبعين للتكبير والتصغير ضمن   •

الشاشة العاملة باللمس

ANDROID AUTO™ COMPATIBILITY3

• Talk to Google™ to interact with your  
 Android™ smartphone
• Access your favorite music through 
 your apps
• Utilize Waze™ or Google Maps™ for voice- 
 guided navigation and estimated travel time

Android Auto™³ متوافق مع
Android™ للتفاعل مع هاتفك الذكي من Google™ تحدث الى  •
يمكنك الوصول إلى موسيقاك المفّضلة من خالل تطبيقاتك  •

يمكنك استخدام ™Waze أو ™Google Maps للمالحة مع  • 
إرشادات صوتية ومعرفة وقت الرحلة المتوّقع  

APPLE CARPLAY™ COMPATIBILITY3

• Use Siri to interact with your iPhone
• Access your favorite songs and
 playlists in Apple Music®

• Utilize Apple Maps for voice-guided
 navigation and estimated travel time

Apple CarPlay™3 متوافق مع
iPhone للتفاعل مع هاتف Siri استخدم  •

يمكنك الوصول إلى أغانيك ولوائح التشغيل   •
Apple Music® المفّضلة ضمن

استخدم خرائط Apple Maps للمالحة مع   •
إرشادات صوتية ومعرفة وقت الرحلة المتوّقع

SYNC APPLINK®4

• Voice control for your favorite
 compatible mobile apps
• Spotify® t Alexa Auto t and more

SYNC APPLINK®4 نظام
تحّكم صوتّي بتطبيقات األجهزة الجّوالة   •

المفّضلة المتوافقة
Alexa Auto t  Spotify® t والكثير غيرها  •

ًا عند  ي 1ال تقد وأنت شارد الذهن. استخدم األنظمة المنّشطة صوت

ادة. قد ال تعمل  اء القي ن ة أث اإلمكان؛ ال تستخدم األجهزة المحمول
ادة في وضعية التعشيق.  بعض الميزات إذا كان أحد تروس القي

زات متوافقة مع كافة الهواتف. ليست كل المّي
ًا هما من  ي 2نظام المزامنة SYNC®3 ونظام المالحة المنشط صوت

ًا  امج رن انات نشطة وب ي رة. 3يتطّلب هاتفًا مع خدمة ب زات المتوّف المّي
اء  ن ثة أث ال ث متوافقًا. ال يتحّكم نظام ®SYNC بمنتجات األطراف ال

ة  ّي ة الوحيدة عن الفعال ثة هي المسؤول ال ث استخدامه. األطراف ال
امج     رن لهاتف وب بعًا ل ة لمنتجاتها. 4قد تختلف األوامر ت الوظيفّي

ًا. ي رة حال ر متوّف زات غي AppLink®3,4المّي

ابَق على تواصل أينما كنت.
ر  تخّيل أّنك تتحّكم باالتصاالت والموسيقى والكثي

غير ذلك من خالل اللمس أو من خالل صوتك. يسمح 
إبقاء يديك على عجلة  لك نظام المزامنة SYNC®31,2 ب
ة. أو  ّي القيادة بينما يستجيب بسرعة ألوامرك الصوت
اللمس السريعة  يمكنك استخدام الشاشة العاملة ب

زات  االستجابة في لوحة القيادة للوصول إلى المّي
ارة  المفيدة المتعّددة. استفد من قّوة Siri في سي
 iPhone وهاتف Siri Eyes Free موستانج من خالل
المقرون. كما يشتمل النظام أيضًا على منفذين 

USB مع ميزة الشحن الذكّي إلبقاء أجهزتك مشحونة 
وجاهزة لالستخدام.
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DROP-TOP
THRILLS

Open-air freedom. At its best. To perfect its look, exclusive MUSTANG convertible design cues set 
it apart from fastback. Note the higher, straighter muscle line across its haunches. The distinctively 
contoured trunk lid. And the tonneau caps that slide neatly in place for a sleek, top-down finish. It 
even has best-in-class1 trunk space. And since this vacation on wheels was engineered from the 
beginning as a convertible, it’s designed to deliver a smooth ride. To start your adventure, follow 
these simple instructions. Release latch. Press button. Go topless.

ارة موستانج القابلة  ز سي الية على مظهرها، تتمّي الحّرية في الهواء الطلق. في أبهى حللها. إلضفاء لمسة مث
القّوة  زها عن طراز الكوبيه. يمكن مالحظة الخط األكثر ارتفاعًا واستقامة المفعم ب ة تمّي للكشف برموز تصميمية حصرّي

ز بمحيط ملفت. كما أّن أغطية غطاء السقف تنزلق بسالسة  على الجانبين الخلفيين. وغطاء الصندوق الذي يتمّي
از أيضًا بفسحة الصندوق الفضلى في  زة. وهي تمت في مكانها لتمنح السقف المكشوف لمسة نهائية متمّي

ارة قابلة للكشف من البداية، فقد تّم تصميمها  ًا كسي ارة المدهشة تّم تصميمها هندسي الفئة1. وبما أّن هذه السي
زّر.  لتقّدم قيادة أكثر سالسة. من أجل بدء مغامرتك، اتبع هذه اإلرشادات البسيطة. قم بتحرير المزالج. اضغط على ال

وسيصبح السقف مكشوفًا.

سقف فاخر قابل للكشف. السقف القماشّي القابل للكشف في 
موستانج مبّطن ومعزول ويشتمل على نافذة خلفية زجاجية. كما أّن نظام 
ائّي الذي يقوم بكشف السقف ليس سريعًا فقط بل هو  التشغيل الكهرب

هادئ وصامت أيضًا.

لة للكشف. قرمزّي ملكّي معدني مع طالء شفاف بلون خفيف. مقصورة  EcoBoost بريميوم القاب
عًا  ب ة الفائقة القّوة ت رياضي ارات ال رة. 1الفئة هي السي اللون األسمر. تجهيزات متوّف الجلد ب مكسّوة ب

لتصنيفات فورد.

PREMIUM TOP. The cloth convertible top on MUSTANG is 
lined, insulated and includes a glass rear window. The electric 
drive system to lower the top operates not only quickly, but 
quietly as well.

EcoBoost Premium Convertible. Royal Crimson Metallic Tinted Clearcoat. Leather-trimmed interior
in Tan. Available equipment. 1Class is High-Power Sports Cars based on Ford segmentation.

السيارة المكشوفة
إثارة وتشويق



IF NEEDED
Pre-Collision Assist with Pedestrian Detection1,2 can alert you with 
visible and audible warnings if a potential collision with a vehicle 
or pedestrian is detected. If it determines a collision is imminent, 
Automatic Emergency Braking (AEB) may apply the brakes.4

إن دعت الحاجة
يستطيع مساعد استباق االصطدام مع رصد المشاة1,2 أن ينّبهك من 

ة في حال الكشف عن اصطداٍم محتمل بمركبة  ّي ة وصوت ّي خالل إنذارات مرئ
أّن االصطدام وشيك، قد تقوم ميزة  أو بأحد المشاة. إن استشعر النظام ب

ة في الحاالت الطارئة AEB بالضغط على الفرامل4. ّي تلقائ الفرملة ال

WHEN CHANGING LANES
Blind Spot Information System (BLIS) with Cross-traffic Alert1,2,5 
warns you if it detects a vehicle in either of your blind spots while 
driving forward, or approaching from either side while in Reverse.

عند تغيير خطوط السير
ر المرئية BLIS مع نظام اإلنذار  ا غي زواي ال ينّبهك نظام المعلومات الخاص ب

اء  ن ة أث ّي ر المرئ ا غي زواي عند الرجوع1,2,5 في حال الكشف عن مركبة في ال
اء الرجوع. ن ادة إلى األمام، أو إن كانت تقترب من إحدى الجهتين أث القي
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IN TRAFFIC
When activated, Adaptive Cruise 
Control1,2 helps maintain your 
choice of speed and preset gaps 
from the vehicle in front of you.

في زحمة السير
يساعد مثّبت السرعة التفاعلّي1,2 

عندما يتّم تفعيله، في الحفاظ 
ارة والمسافات  على السرعة المخت

الفاصلة المحّددة مسبقًا بين 
مركبتك والمركبة التي أمامك.

BETWEEN THE LINES
Drifting out of your lane?  
The new Lane-keeping System1,2 
can help when activated.  
By alerting you with steering 
wheel vibration, and even applying 
steering wheel torque, it helps 
direct you to return to your lane.3

بين الخطوط
هل تنحرف خارج مسارك؟ يستطيع 

ر1,2  نظام البقاء في خّط السي
الجديد أن يساعدك عندما يتّم 

ر  تنشيطه. من خالل تنبيهك عب
ارتجاج في عجلة القيادة، وحتى 
من خالل إرسال عزم الدوران إلى 
عجلة القيادة، فهو يساعد على 

توجيهك للعودة إلى مسارك3.

EVEN BACKING UP
See what’s behind MUSTANG as you slowly back up. A standard 
rear- view camera1 puts a full-color image on the LCD screen that 
centers the instrument panel.

حتى عند الرجوع إلى الخلف
اء الرجوع إلى الخلف  ن ارة موستانج أث يمكنك أن ترى ما يوجد خلف سي

ة صورة باأللوان الكاملة على  را الرؤية الخلفية1 القياسّي ببطء. تعرض كامي
شاشة LCD الموجودة في وسط لوحة القيادة.

1Driver-assist features are supplemental and do not replace the driver’s attention, judgment 
and need to control the vehicle. 2Available feature. 3Lane-keeping System does not control 
steering. 4Pre-Collision Assist with Pedestrian Detection can detect pedestrians, but not in 
all conditions and does not replace safe driving. See owner’s manual for system limitations.
5BLIS replaces standard integrated blind spot mirrors.

EcoBoost Premium. Race Red MUSTANG in image also has Black Accent Package and  
Black painted roof option. Available equipment.

دة للسائق هي تقنيات إضافية تهدف إلى المساعدة وال تحّل مكان  زات المساِع 1إّن المّي

ز الفطرية التي يتحّلى بها وضرورة سيطرته على المركبة.  ي تمي اه السائق وقدرة ال ب ت ان
باق  التوجيه. 4مساعد است بقاء في خّط السير ال يتحّكم ب رة. 3إّن نظام ال 2ميزة متوّف

االصطدام مع رصد المشاة قادر على رصد المشاة، لكن ليس في كافة الظروف وهو ال 
ادة اآلمنة. يرجى مراجعة دليل المالكين بشأن قيود النظام. 5يحل نظام  يحّل مكان القي

ر المرئية ا الخلفية غي زواي ًا للكشف عن ال ا المستعملة تقليدي BLIS مكان المراي

نة في  ّي رياضي رايس المب اللون األحمر ال ارة موستانج ب EcoBoost بريميوم. سي
اللون  ار السقف المطلّي ب الصورة تشتمل أيضًا على مجموعة اللمسات السوداء وخي

رة. األسود. تجهيزات متوّف

FAST FORWARD 
ALL AROUND.
Every aspect of the 2018 MUSTANG is designed to 
give you greater confidence behind the wheel. This 
includes the addition of new driver-assist technology1,2 
that covers the front, rear and sides of the vehicle. 
Equip your MUSTANG with the new Ford Safe and 
Smart™ Package, and it can: encourage your alertness,2 
help direct you to return to your lane,2 call attention to 
vehicles in your blind spots,2 and even help you keep a 
preset distance from the vehicle in front of you.2

.قّوة وسرعة وأمان
 تّم تصميم كّل النواحي في موستانج 2018 لتمنحك المزيد من
ا  الثقة بالنفس وراء عجلة القيادة. هذا يتضّمن إضافة تكنولوجي

 مساعدة السائق1,2 الجديدة التي تغّطي النواحي األمامية
ارة موستانج بالمجموعة ارة. جّهز سي  والخلفية والجانبية للسي

 الجديدة، Safe and Smart™ تجهيزات فورد لألمان والذكاء
 فهي تعّزز مستوى انتباهك2، وتساعد على توجيهك للعودة

 إلى مسارك2، وتنّبهك إلى المركبات الموجودة في الزوايا غير
ّية2، وتساعدك حتى في المحافظة على المسافة المبرمجة  المرئ

ارة الموجودة أمامك2 .مسبقًا التي تفصلك عن السي



STANDARD FEATURES

Mechanical

4-wheel vented disc Anti-Lock Brake System (ABS)

Electronic line-lock (track use only)

Front suspension: independent double-ball-joint MacPherson strut with stabilizer 
bar
Rear suspension: independent integral link with stabilizer bar

Launch control (manual transmission only)

Selectable-effort electric power-assisted steering
(Standard, Sport, Comfort)

Spare tire

Upsized Rear Sway Bar (fastback only)

Driver-Assist Technology

Autolamp automatic on/off headlamps

Seating

50/50 split-fold rear seat (fastback only)

Front bucket seats

Interior

12V power points (2)

Air conditioning

Auto-dimming rear-view mirror

Black carpeted front floor mats

Cruise control

Driver and front-passenger sun visors with illuminated
vanity mirrors

Full center console with storage bin

Heavy-duty front springs

Illuminated locking glovebox

Power windows with global open and one-touch-up/ -down feature

Steering wheel-mounted cruise, audio and 5-way controls

Sunglasses storage bin

Tilt/telescoping steering column

TrackApps™ located in instrument cluster

Exterior

Acoustic-laminate windshield

Body-color, power sideview mirrors with integrated blind spot mirrors

Easy Fuel® capless fuel filler

Embedded radio antenna (fastback only)

Fully lined Black cloth top (convertible only)

Hood vents

LED headlamps with signature lighting

LED taillamps with sequential turn signals

Rear-window defroster

Tonneau caps (convertible only)

Tires and Wheels
19 x 9" Ebony Black painted Alloy wheels 255/40 R19 tires

Variable-intermittent windshield wipers

زات القياسية المّي

ة التجهيزات الميكانيكّي

ABS فرامل قرصية مهّواة على العجالت األربع مع نظام الفرامل المانع لالنغالق

لفرامل األمامية )لالستخدام على الحلبة فقط( كترونّي ل قفل إل

رية مزدوجة وبقوائم ماكفرسون  تعليق األمامي: نظام تعليق مستقل بمفاصل ربط دائ نظام ال
االنضغاطية مع عمود توازن

تعليق الخلفي: نظام تعليق مستقل بوصلة متكاملة مع عمود توازن نظام ال

يدوّي فقط( م باالنطالق )ناقل الحركة ال تحّك نظام ال

ار نمط المجهود )قياسي، رياضي، مريح( ي ية اخت ًا مع إمكان ي ائي معّزز آل نظام توجيه كهرب

إطار احتياطي

يه فقط( ر حجمًا )كوب عمود توازن خلفّي أكب

تكنولوجيا مساعدة السائق

نهار ًا عندما يخفت ضوء ال ي لقائ يح ت زة تشغيل/إيقاف إضاءة المصاب يح مع مي مصاب

المقاعد

يه فقط( تجزئة بنسبة 50/50 )في الكوب مقعد خلفي قابل للطي وال

رة ة مقّع مقاعد أمامّي

من الداخل

مآخذ طاقة بقّوة 12 فولت )2(

مكّيف هواء

لرؤية الخلفية تعتيم ل ية ال لقائ مرآة ت

اد لألرضية األمامية فرش أسود من السّج

مثبت السرعة

ا مضاءة راكب األمامي مع مراي ان للشمس للسائق وال  حاجب

رة تخزين كونسول مركزي كامل مع حجي

انة ية المت نوابض أمامية عال

لة لإلقفال رة قفازات مضاءة وقاب حجي

زة الفتح واإلغالق بلمسة واحدة نوافذ ومي زة فتح كافة ال ية مع مي نوافذ آل

ـ5 اتجاهات م ب يح تحّك ادة لمثّبت السرعة ونظام الصوت ومفات أزرار ضبط في عجلة القي

ز لحفظ نظارات الشمس حّي

ًا اتجاه السائق ولإلمالة عمودي ادة قابل للسحب ب عمود عجلة قي

ادة تطبيق ™Track Apps موجود في لوحة القي

من الخارج

زجاج أمامي صفائحّي آمن وعازل للصوت

ية ر المرئ ا الخلفية غي زواي نة للكشف عن ال ا مضّم ية بلون الهيكل مع مراي ية آل ب ا جان مراي

ئة الوقود السهل ®Easy Fuel بال غطاء داخلي للفوهة نظام تعب

يه فقط( هوائي راديو مضّمن )كوب

كامل )الطراز القابل للكشف فقط( ال سقف من القماش األسود المبّطن ب

فتحات تهوية في غطاء المحّرك

زة ة LED مع إضاءة ممّي ي تقن يح أمامية ب مصاب

ية اإلضاءة ال ت ر مت يح تأشي ة LED مع مصاب ي تقن يح خلفية ب مصاب

زجاج الخلفي ة الصقيع عن ال زة إزال مي

أغطية لغطاء السقف )الطراز القابل للكشف فقط(

اإلطارات والعجالت
اللون األسود األبنوسّي قياس 19 × 9 بوصة مع إطارات  ة ب ّي عجالت مصنوعة من مزيج معدنّي مطل

 255/40 R19

رة زجاج األمامي تعمل على فترات فاصلة بسرعة متغّي ل مّساحات ل

Safety & Security

4-way adjustable front head restraints

AdvanceTrac® electronic stability control

Belt-Minder® front safety belt reminder
Driver’s knee, glove-box-door-integrated knee, and front-seat side 
airbags2

Illuminated entry system

Individual Tire Pressure Monitoring System (excludes available spare)

Intelligent Access with push-button start

LATCH – Lower Anchors and Tether Anchors for Children

MyKey® technology to help parents encourage responsible driving

Personal Safety System™ with dual-stage front airbags2

Side-curtain airbags2 (fastback only)

Perimeter alarm

Rear-view camera

Remote keyless entry system
Safety belt restraint system – Manual 3-point shoulder and lap safety 
belt system for all seating positions
SecuriLock® Passive Anti-Theft System

POWERTRAINS/EPA-ESTIMATED RATINGS3

2.3L EcoBoost® I-4

310HP (228kW) @ 5 500rpm4; 475Nm of torque @ 3 000rpm4

Standard: EcoBoost/EcoBoost Premium

5.0L Ti-VCT V8

460HP (343kW) @ 7 000rpm4; 569Nm of torque @ 4 600rpm4

السالمة واألمان

لتعديل في 4 وضعيات لة ل مساند رأس أمامية قاب

AdvanceTrac® بات ث ال كتروني ب تحكم اإلل نظام ال

ربط أحزمة األمان األمامية ر ب تذكي ل نظام ®Belt-Minder ل
نة في  راكب األمامي مضّم ة ال ية لحماية ركب ركبة السائق، وسادة هوائ ية ل وسادة هوائ

ية للمقاعد األمامية2 ب ة جان ّي ازات، ووسائد هوائ رة القّف باب حجي
ارة وإقفالها ارة عند فتح السي زة اإلن مي

ر( اء اإلطار االحتياطي المتوّف ن ث نظام مراقبة ضغط اإلطارات الفردية )باست

نظام الوصول الذكي مع تشغيل بكبسة زّر

ثبيت كراسي أمان األطفال ت ية ورباطات ل نظام LATCH – مشابك سفل

ادة اآلمنة ا ®MyKey لمساعدة األهل على تشجيع القي تكنولوجي
ية أمامية  نظام السالمة الشخصية ™Personal Safety System مع وسائد هوائ

تعمل على مرحلتين2
يه فقط( بية2 )الكوب ية جان ر هوائ ائ ست

نظام اإلنذار المحيطي

لرؤية الخلفية را ل كامي

اح نظام الدخول بدون مفت
كتفين والفخذين  ًا عند ال لتعديل يدوي ـ3 نقاط قابل ل نظام شّد أحزمة األمان – ب

كافة المقاعد ل
كامن ضّد السرقة نظام ®SecuriLock ال

3 EPA بيئة األمريكية القوى المحّركة/التقديرات الصادرة عن وكالة حماية ال

تر محّرك ®I-4 EcoBoost سعة 2.3 ل
ر عند 3000 د.د.4 310 حصان )228 كيلوواط( عند 5500 د.د.4؛ 475 نيوتن مت

ريميوم قياسّي: EcoBoost/ EcoBoost ب

تر محّرك Ti-VCT V8 سعة 5.0 ل
ر عند 4600 د.د.4 ًا )343 كيلوواط( عند 7000 د.د.4؛ 569 نيوتن مت 460 حصان

MUSTANG Specifications مواصفات موستانج

2Always wear your safety belt and secure children in the rear seat. 3Actual mileage will vary. 
4Horsepower and torque ratings achieved with 93-octane fuel. 5For Shelby GT350® 
dimensions  and capacities, see your Distributor.

Restrictions apply. Some options whilst shown as available, may not be compatible together. 
For more clarification, please visit your local Ford Distributor.

2احرص دائمًا على ربط حزام األمان وتأمين األطفال في المقعد الخلفي. 3قد يختلف استهالك الوقود الفعلّي. 
4تّم تحقيق تصنيفات القوة الحصانية وعزم الدوران باستعمال وقود 93 أوكتان. 5لالّطالع على أبعاد وسعات شيلبي 

®GT350، يرجى مراجعة الوكيل المحّلي.

قد ُتطّبق بعض القيود. بعض الخيارات المتوّفرة قد ال تكون متوافقة معًا. للمزيد من التوضيح، يرجى زيارة موّزع فورد 
المحلّي.
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DIMENSIONS5 FASTBACK/CONVERTIBLE

Exterior
Height 54.3"/54.9"

Length 188.5"

Wheelbase 107.1"

Width – including mirrors 81.9"

Width – mirrors folded 76.1"

Interior – Front

Headroom 37.6"

Hip room 54.9"

Legroom (max.) 45.1"

Shoulder room 56.3"

Interior – Rear

Headroom 34.8"/35.7"

Hip room 47.4"/43.7"

Legroom 29.0"/29.2"

Shoulder room 52.2"/44.7"

Capacities (cu. ft.)

Luggage capacity 13.5/11.4

Passenger volume 82.8/79.2

Total interior volume 96.3/90.6

Fuel Tank (gal.)

I-4 15.5

V8 16.0

فشكلل ةلباق/هيبوك األبعاد5 

من الخارج

ةصوب 54.9/ةصوب 54.3 االرتفاع 

ةصوب 188.5 الطول 

ةصوب 107.1 قاعدة العجالت 

ةصوب 81.9 العرض - مع المرايا

ةصوب 76.1 ة  ا مطوّي العرض – مع المراي

ة – في األمام ّي ناحية الداخل ال

ةصوب 37.6  ز الرأس حّي

ةصوب 54.9 ردفين  ز ال حّي

ةصوب 45.1 ز الساقين )األقصى(  حّي

ةصوب 56.3 ز الكتفين  حّي

ة – في الخلف ّي ناحية الداخل ال

ةصوب 35.7/ةصوب 34.8 ز الرأس  حّي

ةصوب 43.7/ةصوب 47.4 ردفين  ز ال حّي

ةصوب 29.2/ةصوب 29.0 ز الساقين  حّي

ةصوب 44.7/ةصوب 52.2 ز الكتفين  حّي

السعات )قدم مكّعب(

11.4/13.5 ز األمتعة  سعة حّي

 79.2/82.8 ركاب سعة حجرة ال

90.6/96.3 ية  ية اإلجمال داخل السعة ال

ر( ت خّزان الوقود )ل

15.5  I-4

16.0  V8
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1 18" x 8" Machined-Face Aluminum with High-Gloss Ebony Black-Painted Pockets Std GT/GT Premium

2 18" x 8" Machined-Face Aluminum with Low-Gloss Ebony Black-Painted Pockets Opt GT

3 19" x 9" Low-Gloss Ebony Black-Painted Aluminum Std EcoBoost

4 19" x 8.5" Ebony Black-Painted Aluminum Incl. Black Accent Package

5 19" x 8.5" Polished Aluminum Opt. GT Premium

Standard with GT Base
18" x 8" Machined-Face

Aluminum with High-Gloss
Ebony Black-Painted Pockets

Optional with GT when not equipped
with Black Accent Package

18" x 8" Machined-Face Aluminum with
Low-Gloss Ebony Black-Painted Pockets

Standard on all EcoBoost
19" x 9" Low-Gloss Ebony
Black-Painted Aluminum

Black Accent Package wheel
available on GT

19" x 8.5" Ebony Black-Painted
Aluminum

Optional with GT when not equipped
with Black Accent Package

19" x 8.5" Polished Aluminum

اختيارّية مع GT عندما ال تكون مجّهزة بمجموعة 
اللمسات السوداء

عجالت من األلومنيوم المصقول قياس 19 × 
8.5 بوصة

Wheels
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Restrictions apply. Some options whilst shown as available, may not be compatible together. For more clarification, please visit your local Ford Distributor.

اع1 ّم ل اللون األسود األبنوسّي ال ية ب ريميومقياسيعجالت من األلومنيوم المشغول قياس 18 × 8 بوصة مع جيوب مطل GT /GT ب

اللون األسود األبنوسّي القليل اللمعان2 ية ب ارّيعجالت من األلومنيوم المشغول قياس 18 × 8 بوصة مع جيوب مطل ي GTاخت

اللون األسود األبنوسّي القليل اللمعان3 ية ب EcoBoostقياسيعجالت من األلومنيوم قياس 19 × 9 بوصة مطل

اللون األسود األبنوسّي قياس 19 × 8.5 بوصة4 مجموعة اللمسات السوداءمضّمنعجالت من األلومنيوم المطلّي ب

ارّيعجالت من األلومنيوم المصقول قياس 19 × 8.5 بوصة5 ي ريميوماخت GT ب

العجالت

قد ُتطّبق بعض القيود. بعض الخيارات المتوّفرة قد ال تكون متوافقة معًا. للمزيد من التوضيح، يرجى زيارة موّزع فورد المحلّي.

عجالت مجموعة اللمسات السوداء متوّفرة 
GT في

عجالت من األلومنيوم المطلّي باللون األسود 
األبنوسّي قياس 19 × 8.5 بوصة

قياسّية مع GT من الطراز األساسّي
عجالت من األلومنيوم المشغول 

قياس 18 × 8 بوصة مع جيوب مطلية 
باللون األسود األبنوسّي اللّماع

اختيارّية مع GT عندما ال تكون مجّهزة بمجموعة 
اللمسات السوداء عجالت من األلومنيوم المشغول 
قياس 18 × 8 بوصة مع جيوب مطلية باللون األسود 

األبنوسّي القليل اللمعان

EcoBoost قياسّية في كّل طرازات
عجالت من األلومنيوم قياس 19 × 9 

بوصة مطلية باللون األسود األبنوسّي 
القليل اللمعان



EcoBoost

Includes all standard features, plus:

2-way manually adjustable cloth front-passenger seat

3.55 limited-slip rear axle

4-way manually adjustable cloth driver’s seat

6-speed manual transmission

Active noise cancellation

AM/FM stereo/single-CD player with 6 speakers

Dual bright exhaust with rolled tips

High series brakes with 4-piston front calipers

Intelligent access with Push-button Start

Rear-view camera

SYNC® Voice Recognition Communications and Entertainment System 
with 4.2" color LCD screen in center stack and 2 smart-charging USB ports

Track Apps

EcoBoost & EcoBoost Premium Packages
Carbon Sport Interior Package1 (EcoBoost Premium only)
EcoBoost Performance Package Standard equipment on all EcoBoost 
MUSTANGS
Ford Safe and Smart™ Package (EcoBoost Premium only)
EcoBoost Performance Package: Black-painted strut tower brace; larger 
radiator; upsized rear sway bar; heavy-duty front springs; unique chassis 
tuning; larger brake rotors with 4-piston front calipers; 19" x 9" low-gloss 
Ebony Black-painted aluminum wheels with 255/40R19 summer-only 
tires4; unique Electric Power-Assisted Steering (EPAS), ABS and electronic 
stability control tuning; Gauge Pack (oil pressure and boost); spoiler 
delete; and 3.55 TORSEN® limited-slip rear differential

EcoBoost

زات القياسية باإلضافة إلى: تشتمل على كافة المّي

ًا في وضعيتين لتعديل يدوي القماش قابل ل راكب األمامي مكسّو ب ل مقعد ل

محور خلفّي محدود االنزالق بنسبة 3.55

ًا في 4 وضعيات لتعديل يدوي القماش قابل ل مقعد للسائق مكسّو ب

ـ6 سرعات ناقل حركة يدوّي ب

نظام إلغاء الضجيج النشط

ريو AM/FM مع مشّغل لقرص CD واحد و6 مكبرات صوت ي ست

تّفة اعة مع أطراف مل ّم مخارج عادم مزدوجة ل

اسات ّب أربعة ك ة ب ية مع القطات أمامّي فرامل من الفئات العال

نظام الوصول الذكي مع تشغيل بكبسة زّر

لرؤية الخلفية را ل كامي

ارة مع شاشة  ترفيه داخل السي ًا لالتصاالت وال ي ة SYNC® المنّشط صوت نظام المزامن
زة الشحن الذكّي ة، ومنفذين USB بمي زّي لوحة المرك ّونة قياس 4.2 بوصة في ال LCD مل

Track Apps تطبيق

مجموعات تجهيزات EcoBoost وEcoBoost بريميوم
ريميوم فقط( ةEcoBoost( 1 ب ّي داخل زات ال لتجهي ة ل رياضّي كربون ال ياف ال مجموعة أل

EcoBoost ة في كّل طرازات موستانج زات EcoBoost لألداء قياسّي مجموعة تجهي
ريميوم فقط( مجموعة تجهيزات فورد لألمان والذكاء ™EcoBoost ( Safe and Smart ب

ة باألسود؛  ّي برج ممتصات الصدمات مطل مجموعة تجهيزات EcoBoost لألداء: دعامة ل
انة؛ وشاسي  ية المت ر حجمًا؛ ونوابض أمامية عال ر؛ وعمود توازن خلفّي أكب ر أكب ي ات ورادي

اسات؛  ّب أربعة ك ة ب ر حجمًا مع القطات أمامّي مضبوط بشكل فريد؛ وأقراص فرامل أكب
ون األسود األبنوسّي القليل  ّل ال ة ب ّي وعجالت من األلومنيوم قياس 19 × 9 بوصة مطل

توجيه  اللمعان مع إطارات 255/40R19  لموسم الصيف فقط4؛ وضبط فريد لنظام ال
م  تحّك ًا EPAS ونظام الفرامل المانع لالنغالق ABS ونظام ال ي ّي المعّزز آل ائ الكهرب

زة  زخم(؛ ومي زيت وال زات العّدادات )ضغط ال بات ESC؛ ومجموعة تجهي ث ال كتروني ب اإلل
 ®TORSEN "اح الخلفي؛ وترس تفاضلي خلفي محدود االنزالق من نوع "تورسن جن ة ال إزال

بنسبة 3.55

BUILD YOUR MUSTANG ECOBOOST ارة موستانج ECOBOOST على هواك اصنع سي
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2.3L EcoBoost I–4 
6-speed manual or 10-speed 
automatic transmission 
Fastback or Convertible

 محّرك I-4 EcoBoost سعة 2.3 
ـ6 سرعات أو  ر ناقل حركة يدوّي ب ت ل

ـ10 سرعات  ناقل حركة أوتوماتيكّي ب
كوبيه أو قابلة للكشف

EcoBoost Premium

Includes select EcoBoost features, plus:

6-way power leather-trimmed front seats with driver-seat power lumbar

Aluminum accelerator, brake and clutch pedals

Ambient lighting with MyColor®

AM/FM stereo/single-CD player with 9 speakers and amplifier

Bright-finish door speaker surrounds

Dual-zone electronic automatic temperature control

Heated and cooled front seats

Illuminated door-sill scuff plates

LED foglamps

Pony Projection lights

Premium door trim including soft rollover

Reverse sensing system

Selectable Drive Modes with 4-gang toggle switch pack (Normal, Sport+,
Track, Drag Strip, Snow/Wet)

SYNC®3 with 8" color LCD capacitive touchscreen in center stack, 
AppLink, Apple CarPlay™ compatibility, Android Auto™ compatibility, and 
2 smartcharging USB ports

EcoBoost بريميوم

زات طراز EcoBoost باإلضافة إلى: تشتمل على بعض مّي

ّي  ًا في 6 وضعيات مع مسند آل ي لتعديل آل لة ل الجلد قاب ة مكسّوة ب مقاعد أمامّي
ألسفل الظهر للسائق

دواسات الوقود الفرامل والتعشيق من األلومنيوم

MyColor® إضاءة محيطية مع نظام

ريو AM/FM مع مشّغل لقرص CD واحد و9 مكبرات صوت ومضّخم صوت ي ست

رات الصوت في األبواب ّب ماعة لمك أطر ّل

ائي المناطق ن حرارة ث كتروني تلقائي لدرجة ال ضبط إل

ّردة مقاعد أمامية مدفأة ومب

بات الصعود مضاءة لوحات عت

LED ة ي تقن يح للضباب ب مصاب

يح لتسليط شعار الفرس الضوئي مصاب

كسوة فاخرة لألبواب مع لمسات ناعمة

رجوع نظام استشعار عند ال

رياضي  ة )النمط العادي Normal، النمط ال ّي ر 4 مفاتيح مفصل ار عب ي لة لالخت ادة قاب أنماط قي
ثلجية/الرطبة  دراغ Drag Strip ونمط الطرقات ال بة ال ة Track، نمط حل ب +Sport، نمط الحل

)Snow/Wet

اللمس قياس 8 بوصات  ّونة عاملة ب ة SYNC®3 مع شاشة LCD مل نظام المزامن
ة، نظام AppLink، متوافق مع ™Apple CarPlay، ومتوافق مع  زّي لوحة المرك في ال

زة الشحن الذكّي ™Android Auto، ومنفذين USB بمي

Options

10-speed SelectShift® automatic transmission with steering  
wheel-mounted paddle shifters, Remote Start System (included with 101A 
and EcoBoost Premium), and leather-wrapped shifter

All-weather floor mats

Black-painted roof

Over-the-top racing stripe

RECARO® sport leather-trimmed front seats with manual adjustment1
(EcoBoost Premium only)

Shaker™ Pro Audio System1 with 12 speakers and subwoofer, plus HD 
Radio™ Technology (EcoBoost Premium only)

Single rear wing spoiler

Voice-activated Navigation system1 with pinch-to-zoom capability

الخيارات

ة  ـ10 سرعات مع وحدتين لنقل الحركة في عجل يكّي SelectShift® ب ناقل الحركة األوتومات
 EcoBoost101  وA تجهيزات عد )مضّمن مع مجموعة ال ادة، نظام التشغيل عن ُب القي

الجلد ريميوم(، وناقل حركة مغّلف ب ب

كافة األحوال الجوية اد لألرضية ل سّج

ون األسود ّل ال سقف مطلّي ب

ارات السباق خطوط فوق السقف بأسلوب سي

ريميوم  ًاEcoBoost( 1 ب لتعديل يدوّي لة ل الجلد قاب ة مكسّوة ب مقاعد RECARO® رياضّي
فقط(

رًا للصوت ومضّخم لدرجات الصوت المنخفضة،  ّب نظام الصوت Shaker™ Pro 1مع 12 مك
ريميوم فقط( راديو الرقمي ™EcoBoost ( HD Radio ب ة ال ي باإلضافة إلى تقن

اح خلفّي منفرد جن

ر ر والتصغي ي تكب ل ًا1 مع القدرة على تحريك إصبعين ل ي نظام مالحة منّشط صوت

PACKAGES

Equipment Group 101A: SYNC®3, 9-speaker audio system, Selectable
Drive Modes with 4-gang toggle switch pack, 6-way power cloth
front seats, dual-zone electronic automatic temperature control,
Remote Start System (requires automatic) and Reverse Sensing
System

Premium Plus Package (Equipment Group 201A): 12" configurable 
LCD digital instrument cluster with MyColor®; heated steering 
wheel; voice-activated Navigation system; and premier trim with 
color accent group which includes hand-stitched center console lid, 
wrapped knee bolsters with accent stitching, shifter boot, color-
accented leather-trimmed front seats and unique door-trim panel 
inserts, wrapped center console with accent stitching, and Linked 
Graphite aluminum instrument panel trim

Optional Safe and Smart Package (not available to Bahrain): 
Contains: Adaptive Cruise Control including Forward Collision 
Warning with Brake Support, Pre-collision Assist with Pedestrian 
Detection and Emergency Brake Assist, Auto High Beam, BLIS®  
(Blind Spot Information System) with Cross-traffic Alert, Lane-
keeping Alert, Memory: driver seat (three (3) settings), Rain-sensing 
windshield wipers

Enhanced Security Package (standard): Active Anti-Theft System; 
Electronic-locking center console; electronic steering column lock; 
Wheel locking kit

Carbon Sport Interior Package1: Alcantara® seat and door inserts,
carbon-fiber instrument panel trim and shift knob

مجموعات التجهيزات

رات للصوت، أنماط  ّب ة SYNC®3،  9 مك تجهيزات 101A : نظام المزامن مجموعة ال
القماش  ة مكسّوة ب ة، مقاعد أمامّي ّي ر 4 مفاتيح مفصل ار عب ي لة لالخت ادة قاب قي

ائي  ن حرارة ث كتروني تلقائي لدرجة ال ًا في 6 وضعيات، ضبط إل ي لتعديل آل لة ل قاب
ًا( ونظام  ّي ك ي عد )يتطّلب ناقل حركة أوتومات المناطق، نظام التشغيل عن ُب

رجوع االستشعار عند ال

ئة  لتهي لة ل تجهيزات 201A (: شاشة LCD قاب زات الفاخرة )مجموعة ال تجهي مجموعة ال
ادة مع نظام MyColor® ؛ عجلة  قياس 12 بوصة في لوحة العدادات ومؤشرات القي

ًا؛ ومجموعة الكسوات الفاخرة مع  ي ادة مدفأة؛ نظام المالحة المنشط صوت قي
ة على غطاء الكونسول المركزي،  ّونة التي تشتمل على درزات يدوّي لمسات مل
ة  اينة، وغطاء ناقل الحركة، مقاعد أمامّي ب فة مع درزات مت ركبة المغّل ومساند ال

ّونة وإدخاالت فريدة في كسوة األبواب، كونسول  الجلد مع لمسات مل مكسّوة ب
ادة من  اينة وكسوة لوحة العّدادات ومؤشرات القي ب مركزي مغّلف مع درزات مت

نكد غرافيت" ي األلومنيوم بنمط "ل

رة في  ر متوّف ارية )غي ي اء Safe and Smart االخت ذك مجموعة تجهيزات األمان وال
تحذير  تفاعلي بما في ذلك نظام ال بحرين(: تتضّمن ما يلي: مثّبت السرعة ال ال

باق االصطدام مع رصد المشاة  من اصطدام أمامي مع دعم الفرملة، مساعد است
ية، نظام المعلومات  لقائ ية ت ونظام دعم الفرملة في الحاالت الطارئة، إضاءة عال

بقاء في  رجوع، نظام ال ة BLIS® مع نظام اإلنذار عند ال ي ر المرئ ا غي زواي ال الخاص ب
زجاج األمامي  ة )3( إعدادات(، مساحات ال ر، وذاكرة: مقعد السائق )ثالث خّط السي

المتحّسسة للمطر

ة(: نظام الحماية النشط من السرقة،  ز األمان )قياسّي زات تعزي مجموعة تجهي
توجيه،  كترونّي لعمود ال ًا، قفل إل ي رون كت الكونسول المركزّي القابل لإلقفال إل

ومجموعة إقفال العجالت

ارا  ت كان ة1: إدخاالت من قماش أل ّي داخل زات ال لتجهي ة ل رياضّي كربون ال ياف ال مجموعة أل
لوحة العّدادات  كربون ل ياف ال Alcantara® في المقاعد واألبواب، كسوة من أل

ادة، ومقبض ناقل الحركة ومؤشرات القي
1Restrictions may apply. See your dealer for details. 4Ford does not recommend using summer tires 
when temperatures drop to approximately 45°F or s below (depending on tire wear and environmental 
conditions) or in snow/ice conditions. If the vehicle must be driven in these conditions, Ford recommends 
using all-season or snow tires.using all-season or snow tires.

تفاصيل. 4ال توصي فورد باستخدام  ق بعض القيود. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من ال طّب 1قد ُت

ًا أو أقل )بحسب بلى  ب حرارة إلى 45 درجة فهرنهايت تقري اإلطارات الصيفية عندما تنخفض درجات ال
ادة المركبة في هذه  ّد من قي يد. إذا كان ال ب جل لج/ال ث ة( أو في ظروف ال ي ئ ي ب اإلطارات والظروف ال

لج. ث كافة المواسم أو ال الظروف فإّن فورد توصي باستخدام اإلطارات المخّصصة ل
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GT

Includes all standard features, plus:

3.55 limited-slip rear differential

6-speed manual transmission with dual mass flywheel and twin-disc 
clutch

6-way power cloth front seats with driver-seat power lumbar

18" aluminum painted High Gloss Wheel

Active Valve Performance Exhaust System1

Dual exhaust with quad tips

Engine oil cooler

Instrument panel – Silver Arrow aluminum trim

LED foglamps

Reverse sensing system

SYNC® Voice Recognition Communications and Entertainment System 
with 4.2" color LCD screen in center stack, AppLink®, and 2 smart-charging 
USB ports

Spoiler – raised blade-style decklid

Unique high-gloss Black-painted front grille

Unique rear valance

GT and GT Premium Packages
Premium Plus Package (GT Premium only)
Black Accent Package
Carbon Sport Interior Package (GT Premium only)
Ford Safe and Smart Package (GT Premium only)

GT

زات القياسية باإلضافة إلى: تشتمل على كافة المّي

ترس تفاضلي خلفّي محدود االنزالق بنسبة 3.55

ية الكتل ووحدة تعشيق بأسطوانتين ائ ن ـ6 سرعات مع عجلة موازنة ث ناقل حركة يدوّي ب

ّي  ًا في 6 وضعيات مع مسند آل ي لتعديل آل لة ل القماش قاب ة مكسّوة ب مقاعد أمامّي
ألسفل الظهر للسائق

عجالت من األلومنيوم المطلّي الفائق اللمعان قياس 18 بوصة

نظام العادم مع صمامات نشطة المخّصص لألداء العالي1

عادم مزدوج مع أربعة رؤوس

زيت المحّرك رد ل مّب

ية من األلومنيوم بنمط "السهم الفضّي" ادة – لمسة نهائ لوحة القي

LED ة ي تقن يح للضباب ب مصاب

نظام استشعار عند الرجوع

ّونة قياس  ترفيه مع شاشة LCD مل ًا لالتصاالت وال ي ة ®SYNC المنّشط صوت نظام المزامن
زة الشحن الذكّي ة، نظام ®AppLink ومنفذين USB بمي زّي لوحة المرك 4.2 بوصة في ال

اح الخلفي - مرتفع بأسلوب الشفرة مثّبت عند غطاء الصندوق جن ال

اع الفريد ّم ل اللون األسود ال ة ب ّي شبكة أمامية مطل

غطاء فريد للمصّد الخلفّي

ريميوم زات GT وGT ب مجموعات تجهي
ريميوم فقط( ريميوم بالس" )GT ب زات الفاخرة "ب تجهي مجموعة ال

مجموعة اللمسات السوداء
ريميوم فقط( ةGT( 1 ب ّي داخل زات ال لتجهي ة ل رياضّي كربون ال ياف ال مجموعة أل
ريميوم فقط( اء GT ( Safe and Smart ب ذك مجموعة تجهيزات فورد لألمان وال

BUILD YOUR MUSTANG GT انج GT على هواك ارة موست اصنع سي

5.0L Ti-VCT V8 
6-speed manual or 10-speed 
automatic transmission 
Fastback or Convertible 
(Convertible on GT Premium only)

ر ناقل  ت محّرك Ti-VCT V8 سعة 5.0 ل
ـ6 سرعات أو ناقل حركة  حركة يدوّي ب

ـ10 سرعات كوبيه  أوتوماتيكّي ب
أو قابلة للكشف )الطراز القابل 
للكشف في GT بريميوم فقط(

PACKAGES

Equipment Group 301A: SYNC®3, 9-speaker audio system, Selectable
Drive Modes, dual-zone electronic automatic temperature control,
and ambient lighting with MyColor®

Premium Plus Package (Equipment Group 201A): 12" configurable 
LCD digital instrument cluster with MyColor®; heated steering wheel; 
voice-activated Navigation system; and Premier Trim with Color 
Accent Group which includes hand-stitched center console lid, 
wrapped knee bolsters with accent stitching, shifter boot, color-
accented leather-trimmed front seats and unique door-trim panel 
inserts, wrapped center console with accent stitching, and linked 
graphite aluminum instrument panel trim

Black Accent Package1: 19" x 8.5" Ebony Black-painted aluminum
wheels, Black-painted exterior badging, and Black-painted bladestyle
decklid spoiler

Carbon Sport Interior Package1: Alcantara® seat and door inserts,
carbon-fiber instrument panel trim and shift knob

Ford Safe and Smart Package: Adaptive Cruise Control and 
forward collision warning with brake support; Pre-collision Assist 
with Pedestrian Detection and active braking; automatic high-beam 
headlamps; BLIS (Blind Spot Information System) with Cross-traffic 
Alert; Lane-keeping System; rain-sensing windshield wipers; and 
memory feature for driver’s seat, sideview mirrors and ambient 
lighting

Enhanced Security Package (standard): Active Anti-Theft System; 
Electronic-locking center console; electronic steering column lock; 
wheel locking kit

مجموعات التجهيزات

رات  ّب ـ 9 مك ة SYNC®3، نظام صوت ب مجموعة التجهيزات 301A : نظام المزامن
ائي  ن حرارة ث كتروني تلقائي لدرجة ال ار، ضبط إل ي لة لالخت ادة قاب للصوت، أنماط قي

MyColor® المناطق، وإضاءة محيطية مع نظام

لة  مجموعة التجهيزات الفاخرة )مجموعة التجهيزات 201A (: شاشة LCD قاب
ادة مع نظام  لتهيئة قياس 12 بوصة في لوحة العدادات ومؤشرات القي ل

ًا؛ ومجموعة الكسوات  ي ادة مدفأة؛ نظام المالحة المنشط صوت ®MyColor؛ عجلة قي

ة على غطاء الكونسول  ّونة التي تشتمل على درزات يدوّي الفاخرة مع لمسات مل
اينة، وغطاء ناقل الحركة، مقاعد  ب فة مع درزات مت ركبة المغّل المركزي، ومساند ال

ّونة وإدخاالت فريدة في كسوة األبواب،  الجلد مع لمسات مل ة مكسّوة ب أمامّي
ادة  اينة وكسوة لوحة العّدادات ومؤشرات القي ب كونسول مركزي مغّلف مع درزات مت

نكد غرافيت" ي من األلومنيوم بنمط "ل

اللون األسود  مجموعة اللمسات السوداء1: عجالت من األلومنيوم المطلّي ب
ة  احي ن اللون األسود في ال ية ب األبنوسّي قياس 19 × 8.5 بوصة، شعارات مطل

اح خلفّي بأسلوب الشفرة مطلّي باألسود مثّبت عند غطاء الصندوق خارجية، وجن ال

ة1: إدخاالت من قماش  ّي لتجهيزات الداخل ة ل رياضّي مجموعة ألياف الكربون ال
لوحة  كربون ل ياف ال ارا ®Alcantara في المقاعد واألبواب، كسوة من أل ت كان أل

ادة، ومقبض ناقل الحركة العّدادات ومؤشرات القي

:Safe and Smart مجموعة تجهيزات فورد لألمان والذكاء 
تحذير من اصطدام أمامي مع دعم الفرملة؛  تفاعلي ونظام ال مثّبت السرعة ال

يح أمامية  باق االصطدام مع رصد المشاة والفرملة النشطة؛ مصاب مساعد است
ا غير  زواي ال ية؛ نظام المعلومات الخاص ب ارة العال اإلن تلقائي ب م ال تحّك زة ال بمي

ر؛ مساحات  بقاء في خّط السي رجوع؛ نظام ال ة BLIS مع نظام اإلنذار عند ال ي المرئ
ية  ب جان ا ال ذاكرة لمقعد السائق، والمراي زة ال زجاج األمامي المتحّسسة للمطر؛ ومي ال

واإلضاءة المحيطية

ة(: نظام الحماية النشط من السرقة،  ز األمان )قياسّي زات تعزي مجموعة تجهي
توجيه،  كترونّي لعمود ال ًا، قفل إل ي رون كت الكونسول المركزّي القابل لإلقفال إل

ومجموعة إقفال العجالت

GT Premium

Includes select GT features, plus:

Aluminum accelerator, brake and clutch pedals

Ambient lighting with MyColor®

AM/FM stereo/single-CD player with 9 speakers and amplifier

Bright-finish door speaker surrounds

Dark aluminum  instrument panel

Dual-zone electronic automatic temperature control

Heated and cooled front seats

Illuminated door-sill scuff plates

Leather-trimmed front seats

Pony projection lamps

Premium door trim including soft rollover

Selectable Drive Modes with 4-gang toggle switch pack
(Normal, Sport+, Track, Drag Strip, Snow/Wet)

SYNC®3

GT بريميوم

زات GT، باإلضافة إلى: تشتمل على بعض مّي

دواسات الوقود الفرامل والتعشيق من األلومنيوم

MyColor® إضاءة محيطية مع نظام

ريو AM/FM مع مشّغل لقرص CD واحد و9 مكبرات صوت ومضّخم صوت ي ست

رات الصوت في األبواب ّب ماعة لمك أطر ّل

ادة من األلومنيوم الداكن لوحة العدادات ومؤشرات القي

ائي المناطق ن حرارة ث كتروني تلقائي لدرجة ال ضبط إل

ّردة مقاعد أمامية مدفأة ومب

بات الصعود مضاءة لوحات عت

الجلد مقاعد أمامية مكسّوة ب

يح لتسليط شعار الفرس الضوئي مصاب

كسوة فاخرة لألبواب مع لمسات ناعمة

ة )النمط العادي Normal، النمط  ّي ر 4 مفاتيح مفصل ار عب ي لة لالخت ادة قاب أنماط قي
دراغ Drag Strip ونمط الطرقات  بة ال ة Track، نمط حل ب رياضي +Sport، نمط الحل ال

)Snow/Wet ة ثلجية/الرطب ال

.SYNC®3 ة نظام المزامن

Options

10-speed SelectShift® automatic transmission with steering wheel-
mounted paddle shifters, 3.15 limited-slip rear differential, Remote Start 
System, and leather-wrapped shifter

3.55 limited-slip rear differential (only available on automatic)1

18" Low-gloss Ebony Black-painted Aluminium with Machined Face 
Wheels

All-weather floor mats

Black-painted roof

Over-the-top racing stripe

RECARO® sport leather-trimmed front seats with manual adjustment1 
(GT Premium only)
Shaker Pro Audio System1 with 12 speakers and subwoofer,
plus HD Radio Technology (GT Premium only)

Spoiler delete

Voice-activated Navigation system1 with pinch-to-zoom capability

الخيارات

ة  ـ10 سرعات مع وحدتين لنقل الحركة في عجل ناقل الحركة األوتوماتيكي ®SelectShift ب
عد،  ادة، ترس تفاضلي خلفي محدود االنزالق بنسبة 3.15، نظام التشغيل عن ُب القي

الجلد ومقبض ناقل الحركة مغّلف ب
ر فقط مع ناقل الحركة  ترس تفاضلي خلفي محدود االنزالق بنسبة 3.55 )متوّف

يكّي(1 األوتومات
اللون األسود األبنوسّي  ية ب عجالت من األلومنيوم المشغول قياس 18 بوصة مطل

القليل اللمعان

كافة األحوال الجوية اد لألرضية ل سّج

ون األسود ّل ال سقف مطلّي ب

ارات السباق خطوط فوق السقف بأسلوب سي

ريميوم فقط( ًاGT( 1 ب لتعديل يدوّي لة ل الجلد قاب ة مكسّوة ب مقاعد ®RECARO رياضّي

رًا للصوت ومضّخم لدرجات الصوت المنخفضة،  ّب نظام الصوت Shaker Pro 1 مع 12 مك
ريميوم فقط( راديو الرقمي GT ( HD Radio ب ة ال ي باإلضافة إلى تقن

اح الخلفي جن ة ال زة إزال مي

ر والتصغير ي تكب ل ًا1 مع القدرة على تحريك إصبعين ل ي نظام مالحة منّشط صوت

Restrictions apply. Some options whilst shown as available, may not be compatible together. For more 
clarification, please visit your local Ford Distributor

لمزيد من التوضيح،  رة قد ال تكون متوافقة معًا. ل ارات المتوّف خي ق بعض القيود. بعض ال طّب قد ُت
ارة موّزع فورد المحلّي. يرجى زي
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INTERIORS/SEATING مجموعات التجهيزات

Ebony Cloth
لون األسود األبنوسّي ال قماش ب

Ceramic Leather
راميك جلد بلون السي

Midnight Blue Leather
يلّي ل لون األزرق ال ال جلد ب

Midnight Blue Leather 
with Grabber Blue stitching

Ebony Leather with 
Metal Gray Stitching

ون األسود األبنوسّي مع  ّل ال جلد ب
رمادّي المعدنّي لون ال ال درزات ب

Showstopper Red 
Leather

لون األحمر  ال جلد ب
الملفت

1 - Ebony Cloth
ون األسود األبنوسّي ّل ال 1 - قماش ب

2 - Dark Ceramic Cloth
راميك داكن 2 - قماش بلون السي

3 - Ebony Leather
ون األسود األبنوسّي ّل ال د ب 3 - جل

4 - Ceramic Leather
راميك 4 - جلد بلون السي

5 - Tan Leather
لون األسمر ال 5 - جلد ب

6 - Ebony Leather with Metal Gray stitching
رمادّي المعدنّي لون ال ال ون األسود األبنوسّي مع درزات ب ّل ال د ب 6 - جل

7 - Showstopper Red Leather
لون األحمر الملفت ال 7 - جلد ب

8 - Midnight Blue Leather with Grabber Blue stitching
لون األزرق الجذاب ال لّي مع درزات ب ي ل لون األزرق ال ال 8 - جلد ب

9 - Ebony Leather with Alcantara® inserts
ون األسود األبنوسّي مع إدخاالت من قماش ّل ال  9 - جلد ب

Alcantara® ارا ت ان ك أل

Orange Fury Metallic Tri-coat Oxford White Ingot Silver

Triple Yellow Tri-coat Race Red Lightning Blue

Ruby Red Metallic Tinted Clearcoat Kona Blue Magnetic

EXTERIORS/STRIPES ة ّي ين زي ت ة/الخطوط ال األلوان الخارجّي

MISSING 
LINK

Shadow Black Royal Crimson Metallic Tinted Clearcoat

MISSING 
LINK

Stripes EcoBoost/GT EcoBoost Premium/ 
GT Premium

Orange Fury Metallic Tri-coat1 E W     1    2 3   4         6              9
Oxford White E 1    2 3   4   5   6   7   8   9
Ingot Silver2  E 1    2 3   4   5   6   7   8   9
Triple Yellow Tri-coat1 E 1 3              6              9
Race Red E W 1    2 3   4         6   7   8   9
Lightning Blue2 E W 1    2 3   4         6   7   8   9
Ruby Red Metallic Tinted Clearcoat1 E W 1    2 3   4   5   6   7         9
Kona Blue2 E W 1    2 3   4   5   6   7   8   9
Magnetic2 E W 1    2 3   4   5   6   7   8   9
Shadow Black W 1    2 3   4   5   6   7   8   9
Royal Crimson Metallic Tinted Clearcoat1 E W 1    2 3   4   5   6               9

 EcoBoost بريميوم/
GT بريميوم EcoBoost/GT ينّية زي ت الخطوط ال

3   4         6              9 1    2      E W ّي فيوري معدني ثالثي الطبقات1 رتقال ب
3   4   5   6   7   8   9 1    2 E أبيض أكسفورد
3   4   5   6   7   8   9 1    2 E 2فّضي آنغو
3              6              9 1 E ريبل ثالثي الطبقات1 أصفر ت
3   4         6   7   8   9 1    2 E W أحمر رياضي رايس
3   4         6   7   8   9 1    2 E W ينغ2 ن ت أزرق الي
3   4   5   6   7         9 1    2 E W أحمر ياقوتي معدني مع طالء شفاف بلون خفيف1
3   4   5   6   7   8   9 1    2 E W ا2 أزرق كون
3   4   5   6   7   8   9 1    2 E W رمادّي مغناطيسّي2
3   4   5   6   7   8   9 1    2 W أسود ظّلي
3   4   5   6               9 1    2 E W قرمزّي ملكّي معدني مع طالء شفاف بلون خفيف1

Colors are representative only. Visit your Ford Distributor for actual paint/trim options.

Restrictions apply. Some options whilst shown as available, may not be compatible together. 
For more clarification, please visit your local Ford distributor.

ًا للطالء/الكسوات. ي رة فعل ارات المتوّف خي ارة وكيل فورد بشأن ال نة هي نماذج فقط. يرجى زي ّي األلوان المب

لمزيد من التوضيح، يرجى  رة قد ال تكون متوافقة معًا. ل ارات المتوّف خي طّبق بعض القيود. بعض ال قد ُت
ارة موّزع فورد المحلّي. زي

ّي فيوري معدني ثالثي الطبقات رتقال ب أبيض أكسفورد فّضي آنغو

ريبل ثالثي الطبقات أصفر ت أحمر رياضي رايس نغ ي ن ت أزرق الي

أحمر ياقوتي معدني مع طالء شفاف بلون خفيف ا أزرق كون رمادّي مغناطيسّي

أسود ظّلي قرمزّي ملكّي معدني مع طالء شفاف بلون خفيف

 1 Extra charge      2Metallic      E = Ebony      W = White      6,7,8: Premium Plus Package      9: Carbon Sport Interior Package

ة ّي داخل زات ال لتجهي ة ل رياضّي كربون ال ياف ال ريميوم بالس"      9: مجموعة أل زات الفاخرة "ب تجهي ة.      2معدني       E = أسود أبنوسي      W = أبيض      6، 7، 8: مجموعة ال تكلفة إضافي زة ب 1مي

لّي مع  ي ل لون األزرق ال ال جلد ب
لون األزرق الجذاب ال درزات ب
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GT350
• Hand-assembled 5.2L Ti-VCT V8 w/Flat Plane Crank
• 526 HP (392kW) @ 7 500rpm ; 582Nm of torque @ 4 750rpm
• TREMEC® TR-3160 6-speed manual transmission
• Engine oil, transmission, and differential coolers
• Vented aluminum fenders and hood 
• Aluminum strut-tower brace
• 19" Ebony Black-painted aluminum wheels
• Michelin® Pilot® Super Sport tires
• MagneRide® Damping System

GT350
ًا مع عمود مرفقّي مسّطح تر تّم تجميعه يدوي • محّرك Ti-VCT V8 سعة 5.2 ل

ًا )392 كيلوواط( عند 7500 د.د.؛ 582 نيوتن متر عند 4750 د.د. • 526 حصان
ـ6 سرعات • ناقل حركة يدوّي TREMEC® TR-3160 ب

ّردات لزيت المحّرك وناقل الحركة والترس التفاضلي • مب
• غطاء المحّرك والرفاريف األمامية من األلومنيوم مزّودة بفتحات تهوية

• دعامة من األلومنيوم لبرج ممتصات الصدمات
اللون األسود األبنوسّي قياس 19 بوصة • عجالت من األلومنيوم المطلي ب

• إطارات Michelin® Pilot® Super Sport الرياضّية
MagneRide® نظام التخميد •

EVERYTHING
LEAVE

BEHIND
No MUSTANG in the stable makes a more powerful impression than the most potent of them all – the head-
turning, heart-pounding Shelby GT350. Inside, its exclusive interior features aluminum trim, and a flat-bottom 
steering wheel wrapped in Alcantara® and leather. RECARO® sport front seats trimmed in a mix of Carbon Weave 
cloth and Miko® inserts help hold you firmly in place – turn after turn.

ارة SHELBY GT350 التي تسحر  ارة التي تتفّوق على الجميع، سي ارة الجب اعًا أقوى من السي ارة موستانج تترك انطب ما من سي
الجلد  فة ب ة مستقيمة مغّل ة بكسوة من األلومنيوم، وعجلة قيادة بناحية سفلّي األلباب وتخطف األنفاس. تمتاز مقصورتها الحصرّي
ألياف الكربون  ارا ®Alcantara. أما مقاعد ®RECARO الرياضية األمامية فهي مكسّوة بمزيج من القماش المحبوك ب ت وبقماش ألكان

ًا في مكانك، منعطفًا تلو اآلخر. ت اب مع إدخاالت من قماش ®Miko للمساعدة في إبقائك ث

Shelby GT350. Triple Yellow Tri-coat. Available equipment.
Society of Automotive Engineers (SAE) tested using 93-octane fuel.

 Society of.رة ريبل ثالثي الطبقات. تجهيزات متوّف شيلبي GT350. أصفر ت
ان. ارات باستعمال وقود 93 أوكت ار أجرته جمعية مهندسي السي ب بحسب اخت
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FASTBACK

Mechanical

TREMEC® TR-3160 6-speed manual transmission

3.73 TORSEN® helical gear differential

Aluminum front bumper beam

Brakes – 15.5" front and 14.9" rear cross-drilled 2-piece rotors

Brakes – Brembo™ 6-piston front and 4-piston rear calipers

Electronic line-lock (track use only)

Engine oil, transmission, and differential coolers

Integrated Driver Control System (IDC)

MagneRide® Damping System

Driver-Assist Technology

SYNC®3 Enhanced Voice Recognition Communications and Entertainment System.  
8” LCD Touchscreen in center stack with voice-activated touchscreen Navigation 
system and 2 smart-charging USB ports

Seating

4-way manually adjustable driver and 2-way manually adjustable front-passenger 
seats in RECARO® sport Ebony Carbon Weave cloth with Miko® inserts

Interior

9-speaker premium audio system

Gauge Pack

Leather and Alcantara® wrapped flat-bottom steering wheel

Unique instrument cluster with Gray accents

Exterior

Aluminum hood with center vent

Dual exhaust with electronic valves and quad tips

Dual mode performance exhaust system

Front fender vents with vented inner fenders

Gloss Black power sideview mirrors

Injection-molded carbon-fiber composite grille opening

Rear diffuser

Spoiler – raised decklid

كوبيه

ة التجهيزات الميكانيكّي

ـ6 سرعات يدوّي TREMEC® TR-3160 ب ناقل الحركة ال

بّي من نوع "تورسن" ®TORSEN بنسبة 3.73 ترس تفاضلّي لول

عارضة المصّد األمامي من األلومنيوم

تثقيب المستعرض قياس 15.5 بوصات في األمام و14.9  زة ال الفرامل - أقراص من قطعتين بمي
بوصات في الخلف

اسات في الخلف ّب ـ4 ك اسات في األمام وب ّب ـ6 ك ريمبو" ™Brembo مع القطات ب الفرامل - "ب

لفرامل األمامية )لالستخدام على الحلبة فقط( كترونّي ل قفل إل

زيت المحّرك وناقل الحركة والترس التفاضلي ّردات ل مب

IDC نظام تحّكم متكامل

MagneRide® تخميد نظام ال

تكنولوجيا مساعدة السائق

اللمس  ترفيه. شاشة LCD عاملة ب ًا لالتصاالت وال ي ة SYNC®3 المحّسن والمنشط صوت نظام المزامن
اللمس،  ًا بشاشة عاملة ب ي ة، مع نظام المالحة المنّشط صوت زّي لوحة المرك قياس 8 بوصات في ال

زة الشحن الذكي ومنفذين USB مع مي

المقاعد

كربون مع إدخاالت من  ياف ال أل القماش األبنوسّي المحبوك ب ة ®RECARO رياضية مكسّوة ب مقاعد أمامّي
تين  ًا في وضعّي لتعديل يدوي لة ل ـ4 وضعيات لجهة السائق وقاب ًا ب لتعديل يدوي لة ل قماش ®Miko، قاب

راكب األمامي لجهة ال

من الداخل

رات صوت ـ9 مكّب نظام صوت فاخر ب

زات العّدادات مجموعة تجهي

Alcantara® ارا ت كان الجلد وبقماش أل فة ب ة مستقيمة مغّل ّي احية سفل ن ادة ب عجلة قي

رمادّي لون ال ال ادة فريدة مع لمسات ب لوحة قي

من الخارج

غطاء محرك من األلومنيوم مع فتحة تهوية في الوسط

ية وأربعة رؤوس كترون مخارج عادم مزدوجة مع صمامات إل

ّي المخّصص لألداء العالي ائ ن ث النمط ال نظام العادم ب

ة مهّواة ّي رفاريف األمامية مع رفاريف داخل فتحات تهوية في ال

ماع ّل ون األسود ال ّل ال ية ب ة آل ّي ب ا جان مراي

َحقن بة بواسطة ال بة المتطّورة المقول كربون المرّك ياف ال ة مصنوعة من أل شبكة أمامّي

حاجب ريح خلفّي

اح الخلفي - مرتفع ومثّبت عند غطاء الصندوق جن ال

GT350 Specifications GT350 مواصفات

Standard with Shelby GT350  
Ebony Black-Painted Aluminum
19" x 10.5" Front/19" x 11" Rear

قياسّية مع SHELBY GT350 عجالت من األلومنيوم 
مطلّية بالّلون األسود األبنوسّي

قياس 19 × 10.5 بوصة في األمام/19 × 11 بوصة 
في الخلف

Wheels العجالت

INTERIORS/SEATING المقصورة/المقاعد

EXTERIORS/STRIPES

Lightning Blue2 Magnetic2 

Triple Yellow Tri-coat1

Shadow Black

Ruby Red Metallic Tinted Clearcoat1

Oxford WhiteOxford White Lead Foot Gray

Race Red

Kona Blue2

Orange Fury Metallic Tri-coat4

SHELBY GT350 SHELBY GT350

Note: Colors are representative only. See your Distributor for actual paint/trim options. Restrictions 
may apply. See your Distributor for details. Ford does not recommend using summer tires when 
temperatures drop to approximately 45°F or below (depending on tire wear and environmental 
conditions) or in snow/ice conditions. If the vehicle must be driven in these conditions, Ford 
recommends using all-season or snow tires. ¹Additional charge. ²Metallic.

ًا  ي رة فعل ارات المتوّف خي نة هي نماذج فقط. يرجى مراجعة وكيلك بشأن ال ّي مالحظة: األلوان المب
تفاصيل. ال توصي  ق بعض القيود. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من ال طّب لطالء/الكسوات. قد ُت

ًا أو  ب حرارة إلى 45 درجة فهرنهايت تقري فورد باستخدام اإلطارات الصيفية عندما تنخفض درجات ال
ادة  ّد من قي يد. إذا كان ال ب جل لج/ال ث ة( أو في ظروف ال ي ئ ي ب أقل )بحسب بلى اإلطارات والظروف ال
كافة المواسم أو  المركبة في هذه الظروف فإّن فورد توصي باستخدام اإلطارات المخّصصة ل

ة. 2معدنّي. تكلفة إضافي زة ب لج. 1مي ث ال

ينغ2 ن ت أزرق الي

ريبل ثالثي الطبقات1 أصفر ت

أسود ظّلي

أحمر ياقوتي معدني مع طالء شفاف بلون 
خفيف1

أبيض أكسفورد

رمادّي مغناطيسّي2

رمادّي رصاصّي فوت

أحمر رياضي رايس

ا2 أزرق كون

ّي فيوري معدني ثالثي الطبقات4 رتقال ب

كربون مع  ياف ال أل لون األسود األبنوسّي محبوك ب ال قماش ب
إدخاالت من قماش Miko السويدي
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Ebony Carbon Weave cloth with Miko suede Inserts

ة ّي ين زي ت ة/الخطوط ال األلوان الخارجّي
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accessories.ford.com

Exterior

Front trim – Lighted Pony emblem1

Full vehicle cover1 (A)

Graphics1

Grille insert

Hood protector1

Quarter window scoops1

Rear spoilers

Side scoops1

من الخارج

ة - شعار الفرس المضاء1 الكسوة األمامّي

 )A(  1ارة كامل السي غطاء ل

الرسومات1

ية على الشبكة األمامية ن ي زي إدخاالت ت

حماية لغطاء المحرك1

ربعية الخلفية1 لنوافذ ال شقوق تهوية ل

أجنحة خلفّية

ية1 ب تجويفات جان

Interior

Ash cup/coin holders

Carbon-fiber gear shift knob (C)

Cargo organizers and protectors

Carpeted floor mats

First aid and roadside assistance kits1

Floor liners (B)

Illuminated door-sill plates

Interior light kit

Sport pedals

Tablet cradle1

UVS100® Custom Sunscreen1

من الداخل

ر/حاملة العملة المعدنية منفضة سجائ

)C( كربون ياف ال أل مقبض ناقل الحركة مغّلف ب

وحدات تنظيم الحمولة وحواجب واقية

ية اد لألرضية عّدة اإلسعافات األول فرش من السّج

وعّدة الطوارئ للمساعدة على الطريق1

)B( ة بطانات لألرضي

بية مضاءة لألبواب بات جان عت

داخلية ارة ال مجموعة اإلن

دّواسات رياضية

لوحّي1 ر ال حامل الكمبيوت

1 UVS100® حاجب للشمس مخّصص من
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Vehicles may be shown with optional equipment. Features may be offered only in combination with other options or 
subject to additional ordering requirements/limitations. Dimensions shown may vary due to optional features and/
or production variability. Information is provided on an “as is” basis and could include technical, typographical or 
other errors. Ford makes no warranties, representations, or guarantees of any kind, express or implied, including but 
not limited to, accuracy, currency, or completeness, the operation of the information, materials, content, availability, 
and products. Ford reserves the right to change product specifications, pricing and equipment at any time without 
incurring obligations. Your Ford Distributor is the best source of the most up-to-date information on Ford vehicles. 

Ford Genuine Parts & Service. Keep your vehicle in optimum operating condition with scheduled maintenance 
service. Ford and Lincoln dealership technicians know your vehicle inside and out. They are continuously trained by 
Ford Motor Company and the parts they use are specifically designed for your vehicle. See your Distributor for limited 
warranty information on Ford Original Accessories. Ford Licensed Accessories (FLA) are warranted by the accessory 
manufacturer’s warranty. FLA are designed and developed by the accessory manufacturer and have not been 
designed or tested to Ford Motor Company engineering requirements. Contact your Ford Distributor for details and/
or a copy of all limited warranties.

Quality
We design and build your Ford 
to feel as good after many years 
of service as it did the day you 
picked it up. And to drive just as 
beautifully too.

Green
Using advanced Ford technology, 
we’re committed to creating 
vehicles with improved fuel 
economy, reduced CO2 emissions 
and a lower overall cost  
of ownership.

Safe
Ford’s Intelligent Protection System 
uses sophisticated technology 
designed to help prevent an 
accident and, if one should 
happen, to protect you.

Smart
Vehicles with smart intuitive 
technologies designed to connect 
your world, and many clever 
solutions from Ford that make  
life a little easier.

Ford reserves the right, subject to all applicable laws, to discontinue or change features and other specifications either temporarily or permanently, which will be communicated to the  

Ford Distributor Network. Published by Ford Motor Company. Printed in United Arab Emirates @2018 Ford Motor Company.

نة إاّل ضمن تركيبة مع خيارات أخرى أو قد تخضع  ّي زات المب ة. قد ال يمكن تقديم المّي ارّي نة على تجهيزات اختي ّي قد تشتمل المركبات المب
زات االختيارية و/أو تبّدل اإلنتاج. يتم تقديم المعلومات  بات إضافية تتعّلق بالطلب أو لبعض القيود. قد تختلف األبعاد تبعًا للمّي لمتطّل
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، 
ًا، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، الدقة والتداول والشمولية، وتشغيل المعلومات، والمواد، والمحتوى، والتوّفر،  صراحًة أو ضمن
د أي موجبات. إن وكيل فورد  والمنتجات. تحتفظ شركة فورد للسيارات بحق تغيير مواصفات المنتج وسعره وتجهيزاته في أي وقت بدون تكّب

المعتمد هو أفضل مرجع للحصول على أحدث المعلومات حول مركبات فورد.

خدمة الصيانة وقطع الغيار األصلية من فورد. حافظ على حالة التشغيل المثلى لمركبتك بفضل خدمة الصيانة المجدولة. إّن فنّيي وكالة 
فورد ولينكون يعرفون مركبتك عن ظهر قلب. هم يخضعون باستمرار للتدريب من قبل شركة فورد والقطع التي يستعملونها مصممة 
ة.  ّي المحدودة على أكسسوارات فورد األصل الكفالة  المعلومات حول  المزيد من  للحصول على  لمركبتك. يرجى مراجعة وكيلك  خصيصًا 
عة لألكسسوارات. كما أّن األكسسوارات المرّخصة من  وُيشار إلى أّن األكسسوارات المرّخصة من فورد ALF تغّطيها كفالة الشركة المصنِّ
بات الهندسية الخاصة بشركة فورد.  عة لها، ولم يتّم تصميمها أو اختبارها تبعًا للمتطّل رة من ِقبل الشركة المصنِّ مة ومطوَّ فورد ALF مصمَّ

يرجى االتصال بوكيل فورد المحلي لديك للحصول على تفاصيل و/أو نسخة عن الكفاالت المحدودة.

بليغ عن ذلك عبر شبكة وكالء فورد. ت ّم ال ت ًا أو بشكل دائم، وسي زات والمواصفات األخرى سواء مؤقت ر المّي ي تحتفظ فورد بحّقها، وفق القوانين المرعية اإلجراء، في وقف أو تغي

اني 2018. ية المتحدة. جميع الحقوق محفوظة© لشركة فورد موتور كومب اعة في اإلمارات العرب اني. تّمت الطب صدر هذا الكتّيب عن فورد موتور كومب

الجودة العالية
نحن نصّمم ونصنع مركبات فورد 

ازة بعد سنوات  لكي تكون ممت
طويلة من الخدمة كما كانت في 
اليوم األول الذي استلمتها فيه. 
القدر  ادتها رائعة ب ولكي تكون قي

نفسه أيضًا.

بيئة مراعاة ال
ا فورد  عبر استخدام تكنولوجي

المتطّورة، نحن نلتزم بتصميم 
ر أكبر في  ز بتوفي مركبات تتمّي

انبعاثات أقّل  استهالك الوقود، وب
ثاني أكسيد الكربون، وبكلفة  ل

ية أقّل للملكية. إجمال

السالمة
يستخدم نظام الحماية الذكي من 
ا متطّورة مصّممة  فورد تكنولوجي

للمساعدة على تجّنب الحوادث، 
وفي حال كان الحادث أمرًا ال مفّر 

منه، فهي مصّممة لحمايتك.

الذكاء
مركبات مع تكنولوجيات بديهية 

بقيك على اتصال  ُت ة مصّممة ل ذكّي
ة  بعالمك، والعديد من الحلول الذكّي

اة بعض  من فورد التي تسّهل الحي
الشيء.

Visit Ford MiddleEast تفّضل بزيارة فورد الشرق األوسط
44

G
TB

70
38

2



MUSTANG

G
TB

70
38

2


