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CONVERTIBLE
Available : EcoBoost 
Premium, GT Premium 
SHOWN: GT Premium. Ruby Red. 
Available equipment.

قابلة للكشف.
ر: EcoBoost بريميوم، GT بريميوم متوّف
ياقوت. في الصورة: GT بريميوم. أحمر ال

تجهيزات متوّفرة.

FASTBACK
AVAILABLE: EcoBoost, EcoBoost Premium, GT, GT Premium.
SHOWN on left: GT Premium. Twister Orange. Available equipment. 
SHOWN on right: EcoBoost Premium. Velocity Blue. Available equipment.

انضم إلينا

STANDARD ON EVERY MUSTANG
MECHANICAL
Electronic line-lock (track use only)
Launch control (manual transmission only)
Selectable-effort Electric Power-assisted Steering (Normal, Sport, Comfort)
Suspension – front: MacPherson strut with stabilizer bar; rear: independent 
integral link with stabilizer bar
DRIVER-ASSIST TECHNOLOGY
Autolamp automatic on/off headlamps with wiper activation
INTERIOR
Auto-dimming rear-view mirror
Illuminated visor mirrors
Power windows with global open and front one-touch up/down feature
Tilt/telescoping steering column
TrackApps™ located in instrument cluster
EXTERIOR
LED headlamps with signature lighting, and LED taillamps with sequential turn signals
Power sideview mirrors with integrated blind spot mirrors
Variable-intermittent windshield wipers

SAFETY & SECURITY
Personal Safety System™ with dual-stage front airbags2

Driver’s knee, glove-box-door-integrated knee, and front-seat side airbags2

Side-curtain airbags2 (fastback only)
AdvanceTrac® electronic stability control
Belt-Minder front safety belt reminder
Enhanced Security Package (standard on convertible):  
Active anti-theft system, electronic-locking center console, electronic steering 
column lock, and wheel locks
Individual Tire Pressure Monitoring System
Intelligent Access with push-button start
MyKey® technology (helps encourage responsible driving)
Perimeter alarm
Rear-view camera
SecuriLock® Passive Anti-Theft System
SOS Post-Crash Alert System™

التجهيزات القياسية في موستانج
التجهيزات الميكانيكية

لفرامل األمامية )لالستخدام على الحلبات فقط( كترونّي ل قفل إل
يدوّي فقط( م باالنطالق )ناقل الحركة ال تحّك نظام ال

ار نمط المجهود )النمط العادي Normal، النمط  ي ية اخت ًا مع إمكان ي ائي معّزز آل نظام توجيه كهرب
)Comfort راحة رياضي Sport، نمط ال ال

احية األمامية: نظام تعليق بقوائم ماكفرسون االنضغاطية وعمود توازن؛  ن تعليق – ال نظام ال
احية الخلفية: نظام تعليق مستقل بوصلة متكاملة مع عمود توازن ن ال

تكنولوجيا مساعدة للسائق
ًا عند  ي لقائ زة إضاءتها ت ًا ومي ي لقائ يح ت زة تشغيل/إيقاف إضاءة المصاب ة مع مي يح أمامّي مصاب

تشغيل المّساحات
من الداخل

لرؤية الخلفية تعتيم ل ية ال لقائ مرآة ت
ا مضاءة في حاجبي الشمس مراي

زة الفتح واإلغالق بلمسة واحدة في األمام نوافذ ومي زة فتح كافة ال ية مع مي نوافذ آل
ًا اتجاه السائق ولإلمالة عمودي ادة قابل للسحب ب عمود عجلة قي

ادة تطبيق ™Track Apps موجود في لوحة القي
من الخارج

ر  يح تأشي ة LED مع مصاب ي تقن يح خلفية ب زة ومصاب ة LED مع إضاءة ممّي ي تقن يح أمامية ب مصاب
ية اإلضاءة ال ت مت

ية ر المرئ ا الخلفية غي زواي نة للكشف عن ال ا مضّم ية مع مراي ية آل ب ا جان مراي
رة زجاج األمامي تعمل على فترات فاصلة بسرعة متغّي ل مّساحات ل

السالمة واألمان
ية أمامية تعمل على  نظام السالمة الشخصية ™Personal Safety System مع وسائد هوائ

مرحلتين2
نة في باب  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 حجي
يه فقط( بية2 )الكوب ية جان ر هوائ ائ ست

AdvanceTrac® بات ث ال كتروني ب تحكم اإلل نظام ال
ربط أحزمة األمان األمامية ر ب تذكي ل نظام Belt-Minder ل

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

ومجموعة إقفال العجالت
نظام مراقبة ضغط اإلطارات الفردية

نظام الوصول الذكي مع تشغيل بكبسة زّر
ادة اآلمنة( ا ®MyKey )تساهم في تشجيع القي تكنولوجي

نظام اإلنذار المحيطي
لرؤية الخلفية را ل كامي

كامن ضّد السرقة نظام ®SecuriLock ال
تلقائي بعد الحوادث نظام ™SOS Post-Crash Alert System لإلنذار ال

Standards are high at this establishment. Admittance requires
a fastback or convertible. Next, choose a torque-rich 2.3L 
EcoBoost or a rumbling 5.0L V8. Then, select a precise 6-speed 
manual or smooth-shifting 10-speed SelectShift® automatic1 
to transfer that power to the pavement. Now, you’re more than 
ready to pass the entrance test. We have no doubt you’ll enjoy 
the benefits of membership.

MAKE IT PERSONAL: A fully customizable 12" LCD instrument 
cluster1. MyMode1 allows you to save your favorite drive settings, 
including suspension, steering and exhaust note preferences. 
And, from the moment you unlock your door until the engine 
roars to life, a start button that pulses red. Now more than ever, 
the power to personalize MUSTANG is directly in your hands.

ضع لمستك الشخصية: من شاشة LCD قياس 12 بوصة يمكنك 
الكامل في لوحة القيادة1، إلى ميزة 1MyMode التي تسمح لك  تخصيصها ب

بحفظ إعدادات القيادة المفّضلة، بما في ذلك تفضيالت نظام التعليق، 
اللون  ونظام التوجيه، وصوت العادم، وصواًل إلى زّر التشغيل الذي يضيء ب
األحمر من اللحظة التي تفتح فيها قفل الباب وحتى يهدر المحّرك وينبض 

اة. اآلن أكثر من أّي وقت مضى، تضع موستانج القّوة بين يديك  الحي ب
مباشرًة.

نادي، أما  ر العالية يسعهم االنضمام إلى هذا ال وحدهم أصحاب المعايي
ارة كوبيه أو قابلة للكشف مع  شروط القبول فتقتصر على امتالك سي
تر يتمتع بعزم دوران قوي أو بمحّرك V8 سعة 5.0 لتر  محّرك سعة 2.3 ل

ار بين ناقل حركة يدوي  ي يترّدد صدى هديره في الطرقات. ويمكنك االخت
ـ6 سرعات أو ناقل الحركة ®SelectShift األوتوماتيكي1. عندما تكتمل  ب

لنجاح في امتحان الدخول ونحن على ثقة بأنك  هذه العناصر تصبح جاهزًا ل
نادي. ستستمتع بمنافع العضوية في ال

1Available feature. 2Always wear your safety belt and secure children in the rear seat. أمين األطفال في المقعد الخلفي. رة. 2احرص دائمًا على ربط حزام األمان وت زة متوّف 1مي

كوبيه
ر: EcoBoost، EcoBoost بريميوم، GT، GT بريميوم متوّف

رة. إلى اليسار: GT بريميوم. برتقالي تويستر. تجهيزات متوّف
رة. إلى اليمين: EcoBoost بريميوم. أزرق فيلوسيتي. تجهيزات متوّف
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GT Premium Convertible. Ruby Red Metallic Tinted Clearcoat. Available equipment. 1Driver-assist features are supplementary and do not replace the driver’s attention, judgment and need to control the vehicle. 2Available feature. 
3BLIS® replaces standard integrated blind spot mirrors. 4Lane-keeping System does not control steering. 5Pre-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.

ز  ي تمي اه السائق وقدرة ال ب ت يات إضافية تهدف إلى المساعدة وال تحّل مكان ان دة للسائق هي تقن زات المساِع مّي رة. 1إّن ال ياقوت معدني مع طالء شفاف بلون خفيف. تجهيزات متوّف لة للكشف. أحمر ال GT بريميوم القاب
ه. 5مساعد  توجي ال م ب ر ال يتحّك بقاء في خّط السي ة. 4إّن نظام ال ة القياسي ي ر المرئ ا الخلفية غي زواي نة للكشف عن ال ا المضّم رة. 3إّن نظام ®BLIS يحّل مكان المراي زة متوّف ة. 2مي الفطرية التي يتحّلى بها وضرورة سيطرته على المركب

كين بشأن قيود النظام. يل المال ادة اآلمنة. يرجى مراجعة دل ن المشاة، لكن ليس في كل الظروف، وال يحّل مكان القي ّي ب باق االصطدام مع رصد المشاة ي است

Every aspect of the 2020 MUSTANG is designed to 
give you greater confidence behind its leather-wrapped 
steering wheel. This includes driver-assist technology1,2 
that covers the front, rear and sides of the vehicle. Equip 
your MUSTANG with the Ford Safe and Smart™ Package, 
and it can encourage your alertness, help direct you 
to return to your lane, and even help you keep a preset 
distance from the vehicle in front of you.

تّم تصميم كّل النواحي في موستانج 2020 لتمنحك المزيد من 
الجلد. ويتضّمن ذلك  فة ب النفس وراء عجلة القيادة المغّل الثقة ب

تكنولوجيا مساعدة السائق1،2 التي تغّطي النواحي األمامية 
ارتك موستانج بمجموعة  ارة. جّهز سي والخلفية والجانبية للسي

تجهيزات فورد لألمان والذكاء ™Safe and Smart، فهي تعّزز 
مستوى انتباهك، وتساعد على توجيهك للعودة إلى مسارك، 

وتساعدك حتى في المحافظة على المسافة المبرمجة مسبقًا 
ارة الموجودة أمامك. التي تفصلك عن السي

RESPONSIVE
KEEP ALERT AND 

التنّبه واالستجابة
حافظ على مستوى عال من

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.

WHEN CHANGING LANES
Add BLIS® (Blind Spot Information 
System) with cross-traffic alert,1,2,3 
which warns you if it detects a vehicle 
in either of your blind spots while 
driving forward, or approaching
from the sides while backing up.

BETWEEN THE LINES
Drifting out of your lane? The 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 lane4.

IN TRAFFIC
When activated, adaptive 
cruise control1,2 helps 
maintain your choice
of speed and preset gap 
from the vehicle in front 
of you.

IF NEEDED
Pre-collision Assist with 
Pedestrian Detection1,2,5 
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.

الرجوع بالسيارة
ارة  يمكنك أن ترى ما يوجد خلف سي
اء الرجوع ببطء. تعرض  ن موستانج أث

ة  را الرؤية الخلفية1 القياسّي كامي
 LCD صورة كاملة باأللوان على شاشة

الموجودة في وسط لوحة القيادة.

ر  عند تغيير خطوط السي
ينّبهك نظام المعلومات الخاص 

ية ®BLIS مع نظام  ر المرئ ا غي زواي ال ب
اإلنذار عند الرجوع1،2،3 في حال الكشف 
اء  ن ة أث ّي ر المرئ ا غي زواي عن مركبة في ال
ادة إلى األمام، أو إن كانت تقترب  القي
اء الرجوع إلى الخلف. ن من الجهتين أث

عند الضرورة
يستطيع مساعد استباق 

االصطدام مع رصد 
المشاة1،2،5 أن ينّبهك 

ة  ّي من خالل إنذارات مرئ
ة في حال الكشف  ّي وصوت

عن اصطدام محتمل 
أحد المشاة.  بمركبة أو ب
أّن  إن استشعر النظام ب
االصطدام وشيك، قد 
يتولى نظام الفرملة 

تلقائي عملية  الطارئة ال
الضغط على الفرامل.

في زحمة السير
يساعد مثّبت السرعة 

التفاعلّي1،2 عندما يتّم 
تفعيله، في الحفاظ 

ارة  على السرعة المخت
والمسافات الفاصلة 
المحّددة مسبقًا بين 

مركبتك والمركبة التي 
أمامك.

بين المسارات
هل تنحرف خارج مسارك؟ يستطيع نظام 

ر1،2 أن يساعدك عندما  البقاء في خّط السي
ر  يتّم تنشيطه. فمن خالل تنبيهك عب

ادة، وحتى من خالل  ارتجاج في عجلة القي
ادة،  إرسال عزم الدوران إلى عجلة القي

يساعد في توجيهك للعودة إلى مسارك4.
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NEW B&O SOUND 
SYSTEM
With CD player and 12 speakers  
(plus subwoofer)

 نظام صوت
B&O جديد

رًا  مع مشّغل قرص CD و12 مكّب
للصوت )مع مضّخم لدرجات 

الصوت المنخفضة(

4

MAKE IT PERSONAL: MUSTANG is designed to custom 
fit the way you drive, down to the very last detail. Choose 
sleek fastback or drop-top convertible. The exhaust note 
with the Active Valve Performance Exhaust System3, is 
standard on the EcoBoost 2020. It appeals to the racer with 
the hood racing stripes2. There are so many ways you can 
make this legend your own.

ضع لمستك الشخصية: موستانج مصممة لتلبي أسلوبك في 
ار بين طراز الكوبيه أو  ي القيادة، حتى أدق التفاصيل. يمكنك االخت

القابل للكشف. استمتع بصوت العادم مع نظام العادم مع صمامات 
نشطة المخّصص لألداء العالي3، وهما قياسيان في مجموعة 

تجهيزات بريميوم بالس الفاخرة لمحّرك EcoBoost طراز 2020، أو 
ز مع خطوط السباق على الغطاء2. تتعّدد الطرق  بالشكل الممّي

ارة األسطورية. لتضيف لمستك الخاصة على هذه السي

320 
HORSEPOWER @  
6 200RPM1  
440Nm OF TORQUE 
@ 2 000RPM1

320 
ًا عند 6,200 د.د1 حصان

440 نيوتن متر من عزم 
الدوران

عند 2,000 د.د1

ECOBOOST 2.3L  EcoBoost محّرك
سعة 2.3 لتر

EcoBoost Premium.  
Available equipment. 1Horsepower and torque ratings achieved 
with 93-octane fuel. 2EPA-estimated rating: 21 city/32
hwy/25 combined mpg, 2.3L with 10-speed SelectShift(r) 
automatic transmission. Actual mileage will vary.  
2,3Available feature.

 EcoBoost بريميوم.
ة  ي ّم تحقيق تصنيفات القوة الحصان رة. 1ت زات متوّف تجهي
ة  ال ان. 2تقديرات وك وعزم الدوران باستعمال وقود 93 أوكت

جالون داخل  ركية EPA: 21 ميل في ال ئة األمي ي ب حماية ال
ة/32 على الطرقات السريعة/25 كمعّدل استهالك،  ن المدي
ـ10 سرعات. قد يختلف  اقل حركة أوتوماتيكي ب ر مع ن ت 2,3 ل

استهالك الوقود الفعلّي.
رة. زة متوّف 2،3مي



MUSTANG ECOBOOST/ECOBOOST PREMIUM

ECOBOOST/ ECOBOOST PREMIUM – STANDARD FEATURES زات القياسية ECOBOOST/ ECOBOOST بريميوم - المّي
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انج ECOBOOST/ ECOBOOST بريميوم موست

MECHANICAL

Export stage 6.1 emissions

Engine – 2.3L high-performance EcoBoost

Launch control (manual transmission only)

Transmission – 6-speed manual - reverse lockout pull ring

Selectable drive modes with toggle switches

EXTERIOR

Air extractor hood vents

Dual bright exhaust with rolled tips

Easy Fuel® capless fuel-filler

LED front park/turn lamps

LED taillamps with sequential turn signals

Tires – 255/40R19 summer only

Wheels – 19”x9” machined-face Aluminum with Low-gloss Ebony painted pockets

Windshield wipers – variable-intermittent

INTERIOR/COMFORT

Climate Control
Dual-zone Automatic Temperature Control (DEATC), cabin particulate air filter

Console – full armrest

Cruise control

Cupholders – two (2)

Driver footrest

Dual illuminated visor vanity mirrors

Floormats – 1st row carpeted, black

Front map lights

Illuminated glove compartment with lockable door and dedicated space for owner’s manual

Leather-wrapped gearshift knob (manual only)

Leather-wrapped mechanical parking brake

Power door locks

Power points – two (2)

Satin chrome instrument cluster register vents and cupholder surround

Seats
Cloth buckets, 6-way power-adjustable driver seat with power lumbar – cloth, driver 
memory recline, 4-way power-adjustable passenger seat – cloth, rear seat –  
split-bench, folding (Fastback only)

Steering Wheel
Leather-wrapped, tilt/telescoping steering column, cruise control, audio control

Sunglass bin

Front power windows with one-touch up/down funtion with global open

SAFETY/SECURITY

4-way adjustable head restraints on front seats

AdvanceTrac® with electronic stability control

Airbags
Driver's knee airbag, driver/passenger side-impact airbags, dual front airbags,  
glove-box-door-integrated knee airbag, side curtain airbags (Fastback only)

Auto-dimming rear-view mirror

Emergency tool kit

Fire extinguisher fixings

Illuminated entry

Individual Tire Pressure Monitoring System (TPMS)

LATCH (Lower Anchors and Tether Anchors for Children)

LED headlamps
LED signature lighting, wiper-activated

Mirrors, Sideview
Heated, larger surface area, manual-folding, turn signals, unique puddle lamps

High speed warning chime

MyKey®

Personal Safety System™ – driver and front-passenger (seatbelt pre-tensioners,
load-limiting retractors, driver seat position sensing and crash severity sensing)

Rear-view camera

Rear-window defroster

Remote keyless-entry system

Remote start system

Remote start system

Reverse sensing system

Security
Perimeter alarm, SecuriLock® Passive Anti-Theft System

SOS Post-Crash Alert System™

التجهيزات الميكانيكية

ر ر التصدي ي بعاثات وفق معاي المستوى 6.1 لالن

المحّرك – EcoBoost عالي األداء

يدوّي فقط( حركة ال اقل ال م باالنطالق )ن تحّك نظام ال

رجوع إلى الخلف ر المقصود إلى وضع ال لة للسحب لمنع االنتقال غي ـ6 سرعات مع حلقة قاب اقل الحركة – يدوي ب ن

ة ّي يح مفصل ار مع مفات ي لة لالخت ادة قاب أنماط قي

من الخارج

فتحات الستخراج الهواء على غطاء المحّرك

ّفة ت اعة مع أطراف مل ّم مخارج عادم مزدوجة ل

ة الوقود السهل ®Easy Fuel بال غطاء داخلي للفوهة ئ نظام تعب

LED ة ي تقن ر لالنعطاف عاملة ب تأشي ركن/ال ل ة ل يح أمامّي مصاب

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

اإلطارات – 255/40R19  في الصيف فقط

لمعان لون األبنوسّي القليل ال ال ة ب ي العجالت – من األلومنيوم المشغول قياس 9×19 بوصة مع جيوب مطل

رة رات فاصلة بسرعات متغّي زجاج األمامي – تعمل على فت مساحات ال

التجهيزات الداخلية/الراحة

التكييف تحّكم ب ال
ر الهواء المنّقي للمقصورة ت ائي المناطق، فل ن حرارة ث ّي لدرجة ال لقائ ضبط ت

الكونسول – مسند ذراع كامل

ّبت السرعة مث

ان ) 2( ت ن حامالت أكواب – إث

مسند قدم للسائق

ان في حاجبي الشمس ان مضاءت مرآت

لون األسود ال اد في الصف األول، ب ة – من السّج فرش األرضّي

لقراءة ة ل أضواء أمامي

يل المالكين دل رة قفازات مضاءة مع باب قابل لإلقفال وفسحة مخّصصة ل حجي

يدوّي فقط( حركة ال اقل ال جلد )ن ال اقل الحركة مغّلف ب مقبض ن

الجلد يكّي مغّلف ب كان مكبح إيقاف مي

ية لألبواب أقفال آل

مآخذ للطاقة – عدد 2

ينّي كروم السات تهوية وإطار حامالت األكواب من ال ادة، فتحات ال لوحة العّدادات ومؤشرات القي

 المقاعد
ًا في 6 وضعيات مع مسند آلي ألسفل الظهر  ي لتعديل آل ر من القماش، قابل ل مقعد السائق مقّع

ذاكرة للسائق –  زة ال لتعديل في 4 وضعيات ولإلرجاع مع مي راكب األمامي من القماش قابل ل – مقعد ال
يه فقط( المقعد الخلفي من القماش – مقعد طويل مجزأ قابل للطي )الكوب

 عجلة القيادة
ّبت السرعة، أزرار  ًا، مث ة عمودي اتجاه السائق ولإلمال ادة قابل للسحب ب ة القي الجلد، عمود عجل فة ب مغّل

تحّكم لضبط نظام الصوت

نظارات الشمسية تخزين ال فتحة ل

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

السالمة/األمان

لتعديل في 4 وضعيات في المقاعد األمامية ة ل ل مساند رأس قاب

ثبات ال كتروني ب تحكم اإلل نظام ®AdvanceTrac مع ال

 الوسائد الهوائية
تين،  ية أمامية عاملة على مرحل راكب، وسائد هوائ ية للسائق/ال ب ية جان ركبة السائق، وسائد هوائ ة ل ي وسادة هوائ

يه فقط( ة )الكوب ي ب ية جان ر هوائ ائ ازات، ست قّف رة ال نة في باب حجي راكب األمامي مضّم ة ال ية لحماية ركب وسادة هوائ

رؤية الخلفية ل تعتيم ل ة ال ي لقائ مرآة ت

مجموعة أدوات الطوارئ

ثبيت مطفأة الحريق زات ت تجهي

ارة عند دخول المركبة زة اإلن مي

TPMS ة نظام مراقبة ضغط اإلطارات الفردّي

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

LED يح أمامية عاملة بتقنية  مصاب
ًا عند تشغيل المّساحات ي لقائ ة LED، تعمل ت ي تقن زة عاملة ب إضاءة متمّي

ا الجانبية  المراي
ارة األرضية يح فريدة لإلن ر لالنعطاف، مصاب يح تأشي ًا، مصاب لة للطي يدوي مدفأة، تغطي مساحات أوسع، قاب

ية عال السرعة ال إنذار صوتي ب

MyKey® اح المبرمج زة المفت مي

راكب األمامي )نوابض شّد مسبقة  نظام السالمة الشخصية ™Personal Safety System – للسائق وال
راكب، نظام استشعار  فة مع وزن ال كّي الضبط ألحزمة األمان، وأنظمة ضبط قّوة شّد أحزمة األمان مت

مقعد السائق ونظام استشعار حّدة االصطدام(

رؤية الخلفية ل را ل كامي

زجاج الخلفي ة الصقيع عن ال زة إزال مي

اح نظام الدخول بدون مفت

عد نظام التشغيل عن ُب

عد نظام التشغيل عن ُب

رجوع نظام استشعار عند ال

 السالمة
لحماية من السرقة كامن ل ذار المحيطّي، نظام ®SecuriLock ال نظام اإلن

تلقائي بعد الحوادث ذار ال نظام ™SOS Post-Crash Alert System لإلن

Front towing hooks

Vented four-wheel disc power brakes

DRIVER ASSIST TECHNOLOGY

BLIS® (Blind Spot Information System) with cross-traffic alert

Headlamps – autolamp (automatic on/off)

SYNC® 3
Enhanced voice recognition communications and entertainment system,  
8” LCD capacitive touchscreen in center stack with swipe capability,  
pinch-to-zoom capability included when equipped with available, voice-activated 
touchscreen Navigation system, smart-charging USB ports – two (2).

FUNCTIONAL

Audio
B&OTM Sound System by Bang & Olufsen (12 speakers), single CD with dual tuner

Electric Power-Assisted Steering (EPAS) with selectable effort

Independent rear suspension

Intelligent access with push-button start

Track Apps™

Free Standing Packages & Options (FSO)

2.3L High Performance Package
3.55 limited-slip rear-axle • 19”x9” machined-face Aluminum with Low-gloss Ebony 
painted pockets wheel • 255/40R19 summer only tires1 • Active valve performance 
exhaust • Black-painted strut-tower brace • “Engine Spun” aluminum instrument 
panel • Exterior mirror – painted black • Gauge Pack (oil pressure and boost) •  GT 
Performance Package front splitter and belly pan • Hood accent stripe •  Heavy-duty 
front springs • Large brake rotors with four-piston fixed calipers • Larger radiator •  Mini 
spare wheel and tire • Raised blade decklid spoiler – magnetic • Unique chassis tuning, 
unique EPAS, ABS, and stability control tuning • Upsized rear sway bar

AVAILABLE ONLY ON ECOBOOST PREMIUM  

EXTERIOR

Convertible top (features are standard with available Convertible)
Center latch, electromechanical drive, fully-lined cloth top, tonneau caps

LED fog lamps

Pony projection lights

INTERIOR/COMFORT

Aluminum foot pedals

Ambient lighting with MyColor®

Engine spun aluminum instrument panel

Bright door speaker surround

Illuminated door-sill scuff plates

Premium door trim

Satin cup holder, air vent and instrument cluster surrounds

Seats
Leather-trimmed (front), vinyl (rear) 
Climate controlled (heated and cooled; driver and front-passenger seats only)

Soft door rollover

FUNCTIONAL

Active noise cancellation (Convertible only)

SAFETY/SECURITY

Memory mirrors

Premium Plus Package
12” LCD digital instrument cluster with MyColor® • Premier Trim with Color Accent Group • 
Accent stitched center console lid, wrapped knee bolsters with accent stitch and shifter 
boot • Color-accented leather-trimmed seats • “Linked Graphite” aluminum instrument 
panel • Unique color-accented door-trim • Comfort-wrapped center console  
• Voice-activated touchscreen Navigation system with pinch-to-zoom capability

Free Standing Packages & Options (FSO)

2.3L High Performance Package
3.55 limited-slip rear-axle • 19”x9” machined-face Aluminum with Low-gloss Ebony 
painted pockets wheel (D2VL5) • 255/40R19 summer only tires1 • Active valve performance 
exhaust • Black-painted strut-tower brace • “Engine Spun” aluminum instrument panel • 
Gauge Pack (oil pressure and boost) • GT Performance Package front splitter and belly 
pan • Hood accent stripe • Heavy-duty front springs • Large brake rotors with four-piston 
fixed calipers • Larger radiator • Mini spare wheel and tire • Raised blade decklid spoiler 
– Magnetic (Fastback only) • Spoiler delete (Convertible only) • Unique chassis tuning • 
Unique EPAS, ABS, and stability control tuning • Upsized rear sway bar

مشابك سحب أمامية

فرامل قرصية مهّواة للعجالت األربع

التكنولوجيا المساعدة للسائق

ية ®BLIS مع نظام اإلنذار عند الرجوع ر المرئ ا غي زواي ال نظام المعلومات الخاص ب

ًا( ي لقائ يح ت تلقائي للمصابيح )تشغيل /إطفاء المصاب زة التشغيل ال ة - مي المصابيح األمامّي
SYNC®3 نظام 

ّلمس  ال ة ب ترفيه، شاشة LCD قياس 8 بوصات عامل ًا لالتصاالت وال ي النظام المحّسن المنّشط صوت
المحتوى، يتضّمن القدرة على  م ب تحّك ل ر اإلصبع على الشاشة ل وحة المركزية مع قدرة تمري ّل في ال
ًا مع  ي زة بنظام المالحة المنّشط صوت ر عندما تكون المركبة مجّه ر والتصغي ي كب ت ل تحريك إصبعين ل

زة الشحن الذكي - عدد 2 افذ USB مع مي ر، من اللمس المتوّف ة ب شاشة عامل
الخصائص العملية

 نظام الصوت
رًا للصوت، مشغل قرص CD واحد مع موالف واحد ّب نظام الصوت B&O من Bang & Olufsen مع 12 مك

ار نمط المجهود ي ية اخت ًا EPAS مع إمكان ي ائي معّزز آل نظام توجيه كهرب

نظام تعليق خلفي مستقّل

نظام الوصول الذكي مع تشغيل بكبسة زّر

Track Apps™ تطبيق

)FSO( ة ارات المستقّل مجموعات التجهيزات والخي
ر العالي األداء ت  مجموعة محّرك 2.3 ل

ة 3.55 • عجالت من األلومنيوم المشغول قياس 9×19 بوصة مع  محور خلفّي محدود االنزالق بنسب
لمعان • إطارات 255/40R19  في الصيف فقط1 • نظام العادم  لون األبنوسّي القليل ال ال ة ب ي جيوب مطل
لون األسود •  ال ة ب ي برج ممتصات الصدمات مطل المخّصص لألداء العالي مع صمامات نشطة • دعامة ل

لون األسود • مجموعة تجهيزات العّدادات  ال ة ب ادة من األلمنيوم • مرآة خارجي لوحة العّدادات ومؤشرات القي
ارة من مجموعة أداء  عة للحماية وصفيحة لحماية حوض السي زخم( • شبكة أمامية مضّل زيت وال )ضغط ال

رة مع القطات  ي انة • أقراص فرامل كب ة المت ي طراز GT • تصاميم على غطاء المحّرك • نوابض أمامية عال
اح مرتفع بأسلوب  ر • جن ان من الحجم الصغي ياطي ر حجمًا • عجلة وإطار احت ر أكب ي ات اسات • رادي ّب أربعة ك ة ب ت اب ث

ائي  ه الكهرب توجي ّبت عند غطاء الصندوق – معدني • شاسي مضبوط بشكل فريد، نظام ال الشفرة مث
ر حجمًا بات • عمود توازن خلفّي أكب ث ال م ب تحّك ًا، نظام الفرامل المانع لالنغالق، نظام ال ي المعّزز آل

متوفر في ECOBOOST بريميوم فقط

من الخارج
ر( يشتمل على مزالج مركزّي،  زات قياسية مع الطراز القابل للكشف المتوّف سقف قابل للكشف )المي

كامل، أغطية لغطاء السقف ال كانيكي، سقف من القماش مبّطن ب كترومي نظام تشغيل إل
يح LED للضباب مصاب

يح لتسليط شعار الفرس الضوئي مصاب

التجهيزات الداخلية/الراحة

دواسات من األلومنيوم

MyColor® إضاءة محيطية مع نظام

ادة من األلومنيوم لوحة العدادات ومؤشرات القي

رات الصوت في األبواب ّب اعة لمك ّم أطر ل

بات الصعود مضاءة لوحات عت

كسوة أبواب فاخرة

ة المظهر ّي ن ي تهوية، وحاملة األكواب سات ادة، وفتحات ال أطر لوحة العّدادات ومؤشرات القي
 المقاعد

الجلد ، خلفية من الفينيل  أمامية مكسّوة ب
ّردة( فة )مدفأة ومب راكب األمامي مكّي مقاعد السائق وال

اعمة لألبواب لمسات ن

الخصائص العملية

لة للكشف فقط( قاب نظام إلغاء الضجيج النشط )ال

السالمة/األمان

ا مع ذاكرة مراي

مجموعة التجهيزات الفاخرة بريميوم بالس
ة قياس 12 بوصة مع نظام  فة من شاشة LCD رقمّي ادة مؤّل LC ”12لوحة العدادات ومؤشرات القي

د  لكونسول المركزي مع درزات، ومسان ّونة • غطاء ل ®MyColor • مجموعة الكسوات الفاخرة مع لمسات مل

ادة  الجلد • لوحة العدادات ومؤشرات القي ّونة مكسّوة ب اقل الحركة • مقاعد مل ن ركبة، وغطاء ل ل فة ل مغّل
ّونة فريدة • كونسول مركزي مريح • شاشة عاملة  نكد غرافيت« • ألواح أبواب بلمسات مل ي بنمط »ل

ر ر والتصغي ي كب ت ل ًا مع نظام المالحة ومع القدرة على تحريك إصبعين ل ي اللمس منّشطة صوت ب
)FSO( ة ارات المستقّل مجموعات التجهيزات والخي

ر العالي األداء ت مجموعة محّرك 2.3 ل
ة 3.55 • عجالت من األلومنيوم المشغول قياس 9×19 بوصة  3.55 محور خلفّي محدود االنزالق بنسب
لمعان )D2VL5 ( • إطارات D2VL5/255  في الصيف فقط1  لون األبنوسّي القليل ال ال ة ب ي مع جيوب مطل
ية  برج ممتصات الصدمات مطل • نظام العادم المخّصص لألداء العالي مع صمامات نشطة • دعامة ل
زات العّدادات )ضغط  ادة من األلمنيوم • مجموعة تجهي لون األسود • لوحة العّدادات ومؤشرات القي ال ب
ارة من مجموعة أداء طراز  لحماية وصفيحة لحماية حوض السي عة ل زخم( • شبكة أمامية مضّل زيت وال ال

ة  ت اب رة مع القطات ث ي انة • أقراص فرامل كب ة المت ي GT • تصاميم على غطاء المحّرك • نوابض أمامية عال
اح مرتفع بأسلوب  ر • جن ان من الحجم الصغي ياطي ر حجمًا • عجلة وإطار احت ر أكب ي ات اسات • رادي ّب أربعة ك ب
لة للكشف فقط( •  اح )قاب جن غاء ال زة إل يه فقط( • مي ّبت عند غطاء الصندوق – معدني )كوب الشفرة مث
ًا، نظام الفرامل المانع لالنغالق،  ي ائي المعّزز آل ه الكهرب توجي شاسي مضبوط بشكل فريد • نظام ال

ر حجمًا بات • عمود توازن خلفّي أكب ث ال م ب تحّك نظام ال

Fastback or Convertible يه أو قابلة للكشف كوب

1 Designed to optimize driving dynamics and provide superior performance on wet and dry roads. High performance summer tires wear faster than non-performance tires. Ford does not recommend using summer tires when 
temperatures drop to approximately 45°F (7° C) or below or in snow/ice conditions.

ر المخّصصة لألداء العالي. ال توصي فورد باستخدام  زويد أداء متفّوق على الطرقات الرطبة والجافة. اإلطارات الصيفية المخّصصة لألداء العالي تتلف أسرع من تلك غي ادة وت ة القي اميكي ن ز دي تعزي 1مصمم ل

يد. جل لج/ال ث ًا أو أقل، أو في ظروف ال ب حرارة إلى 7 درجات مئوية تقري اإلطارات الصيفية عندما تنخفض ال
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ECOBOOST PERFORMANCE 
PACKAGE1,2

ECOBOOST / ECOBOOST PREMIUM 
- Black-painted strut-tower brace
- Larger radiator
- Upsized rear sway bar
- Unique front springs
- Unique chassis tuning
- Larger brake rotors with 4-piston front calipers
- Unique Electric Power-Assisted Steering (EPAS), ABS 
 and electronic stability control tuning
- Engine Spun aluminum instrument panel trim
- Gauge Pack (oil pressure and boost)
- Raised blade decklid spoiler – Magnetic
- 3.55 TORSEN® limited-slip rear differential
 – 19" x 9" low-gloss Ebony Black-painted aluminum  
  wheels with 255/40 R19 summer-only tires3: Standard

1،2 ECOBOOST مجموعة أداء
 ECOBOOST/ ECOBOOST بريميوم

اللون األسود - دعامة لبرج ممتصات الصدمات مطلية ب
ر أكبر حجمًا ي - راديات

- عمود توازن خلفّي أكبر حجمًا
ة فريدة - نوابض أمامّي

- شاسي مضبوط بشكل فريد
اسات أربعة كّب ة ب - فرامل أكبر حجمًا مع القطات أمامّي

ًا، نظام الفرامل المانع  ي - نظام التوجيه الكهربائي المعّزز آل
ثبات ال لالنغالق، نظام التحّكم اإللكتروني ب

- لوحة العدادات ومؤشرات القيادة من األلومنيوم
- مجموعة تجهيزات العّدادات )ضغط الزيت والزخم(

- جناح مرتفع بأسلوب الشفرة مثّبت عند غطاء الصندوق – معدني
®TORSEN ترس تفاضلي خلفّي محدود االنزالق بنسبة 3.55 من - 

اللون األسود      – عجالت قياس 9×19 بوصة مع جيوب مطلية ب
      األبنوسّي القليل اللمعان مع إطارات 255/40R19  صيفية

ة     فقط3: قياسّي

1Restrictions may apply. See your Dealer for details. 2Not available with optional wheels, spare wheel and tire, or the following Packages: Wheel & Stripe, Black Accent, or Pony. 3Ford does not recommend using summer tires when 
temperatures drop to approximately 45°F (7°C) 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.

ية: Wheel & Stripe، أو Black Accent، أو Pony . ال توصي 3فورد  ال ت ياطية، أو في المجموعات ال ارية، والعجالت واإلطارات االحت ي ر متوفر مع العجالت االخت تفاصيل. 2غي ق بعض القيود. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من ال طّب 1قد ُت

ادة المركبة في هذه الظروف فإّن فورد توصي  ّد من قي يد. إذا كان ال ب جل لج/ال ث ة( أو في ظروف ال ي ئ ي ب ًا أو أقل )بحسب بلى اإلطارات والظروف ال ب حرارة إلى 7 درجات مئوية تقري باستخدام اإلطارات الصيفية عندما تنخفض ال
لج. ث كافة المواسم أو ال باستخدام اإلطارات المخّصصة ل

PREMIUM PLUS PACKAGE 
ECOBOOST PREMIUM 
- 12" LCD digital instrument cluster with MyColor®

- Premier trim with color accent group
- Accent-stitched center console lid, wrapped knee bolsters with  
 accent stitch, and shifter boot
- Color-accented leather-trimmed seats
- “Linked Graphite” aluminum instrument panel
- Comfort-wrapped center console
- Unique color-accented door trim
- Voice-activated touchscreen navigation system with  
 pinch-to-zoom capability

ENHANCED SECURITY PACKAGE
(Standard on Convertible, Mandatory on Coupe) 
- Active anti-theft system
- Electronic-locking center console
- Electronic steering column lock
- Wheel locking kit

مجموعة تجهيزات تعزيز األمان
 )قياسية في الطراز القابل للكشف وإلزامية في طراز الكوبيه(

- نظام الحماية النشط من السرقة
ًا ي - الكونسول المركزّي القابل لإلقفال إلكترون

- قفل إلكترونّي لعمود التوجيه
- مجموعة إقفال العجالت

مجموعة التجهيزات الفاخرة بريميوم بالس 
 ECOBOOST بريميوم

ة قياس 12  فة من شاشة LCD رقمّي  - لوحة العدادات ومؤشرات القيادة مؤّل
MyColor® بوصة مع نظام  

- مجموعة الكسوات الفاخرة مع لمسات ملّونة
لركبة، وغطاء  فة ل  - غطاء للكونسول المركزي مع درزات، ومساند مغّل

ناقل الحركة   ل
الجلد مع لمسات ملّونة - مقاعد مكسّوة ب

- لوحة العدادات ومؤشرات القيادة من األلومنيوم بنمط »لينكد غرافيت«
- كونسول مركزي مريح

- ألواح أبواب بلمسات ملّونة فريدة
ًا مع نظام المالحة ومع القدرة على ي اللمس منّشطة صوت  - شاشة عاملة ب

لتكبير والتصغير   تحريك إصبعين ل

FORD SAFE AND SMARTTM 
PACKAGE
ECOBOOST PREMIUM 
- Adaptive Cruise Control
- Auto high beam
- Lane-keeping Alert
- Pre-collision Assist with Pedestrian Detection
- Automatic Emergency Braking
- Forward Collision Warning with brake support
- Memory: driver seat (three (3) settings)
- Rain-sensing windshield wiper

مجموعة تجهيزات فورد لألمان والذكاء 
SAFE AND SMARTTM

 ECOBOOST بريميوم
- مثّبت السرعة التفاعلي

- التحّكم التلقائي باإلضاءة العالية
- إنذار البقاء في خّط السير

- مساعد استباق االصطدام مع رصد المشاة
- نظام الفرملة الطارئة التلقائي

- نظام التحذير من اصطدام أمامي مع دعم الفرملة
- ذاكرة: في مقعد السائق )ثالثة ] 3[ إعدادات(
لزجاج األمامّي متحّسسة للمطر - مّساحات ل



You can hear it coming. The wicked 5.0L V8 rumble that is MUSTANG GT. "No other engine with a
mass-made badge sounds anything as good as this," says CAR magazine. This high-revving V8
features a dual-injection system and plasma transferred wire arc (PTWA) spray-bore cylinder-lining
technology to deliver 440Nm of torque1 along with its 444 horsepower.1 You'll enjoy making this 
beast howl.

MAKE IT PERSONAL: Active Valve Performance Exhaust System Standard on GT 2020MY.2 Then 
store your settings in MyMode2 for easy recall. With Quiet Start, you can even keep that signature 
rumble to a minimum, when leaving the neighborhood at 5 a.m., for instance. Up your street cred 
with the GT Performance Package. Michelin® Pilot® summer-only tires and a TORSEN® limited-slip 
differential. And that's just for starters.

5.0L GT
THE GRUNT. THE GROWL

محّرك Gt سعة 5.0 لتر
زمجرة  
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GT Premium. Velocity Blue. Available equipment. 
1Horsepower and torque ratings achieved with 93-octane fuel. 2Available feature. 3MUSTANG GT with GT Performance Package, 10-speed automatic and Drag Strip mode. Figures based on internal Ford test data.

رة.  GT بريميوم. أزرق فيلوسيتي. تجهيزات متوّف
د  ن دراغ Drag Strip. تست ة ال ب ـ10 سرعات، ونمط حل اقل حركة أوتوماتيكي ب زات GT لألداء، ن ارة MUSTANG GT مع مجموعة تجهي رة. 3سي زة متوّف ان. 2مي ية وعزم الدوران باستعمال وقود 93 أوكت ّم تحقيق تصنيفات القوة الحصان 1ت

ية لدى فورد. داخل ارات ال ب انات االخت ي األرقام إلى ب

444 444HORSEPOWER 
@ 7 000RPM

ًا  حصان
'عند 7,000 د.د.

UNDER 4 SECONDS 
0–60 MPH3

في أقل من 4 ثوان 
60-0 ميل/الساعة3

ارة MUSTANG GT، وبحسب مجلة CAR: »ما من  تسمع هديره عن بعد، إنها زمجرة محرك V8 سعة 5.0 لتر في سي
ا نقل البالزما بواسطة القوس الكهربائي  ز محّرك V8 بنظام ضخ وقود مزدوج وبتكنولوجي محّرك آخر يزأر مثله«. ويتمّي
ارة عن طريقة لرش رذاذ البالزما على األسطح الداخلية لألسطوانات، لتوليد 440 نيوتن متر من عزم الدوران1  وهي عب

ارة المذهلة وبهدير محّركها على الطرقات. ًا1. نحن على ثقة بأنك ستستمتع بقيادة هذه السي وقوة 444 حصان

ضع لمستك الشخصية: مع نظام العادم مع صمامات نشطة المخّصص لألداء العالي في GT طراز 2020 2 ثم 
يمكنك حفظ إعداداتك بفضل ميزة MyMode 2 الستعادتها بسهولة. كما يمكنك بفضل ميزة التشغيل الهادئ 

اكر على سبيل المثال، لئال  ب ز ليخفت صوته عندما تغادر منزلك في الصباح ال Quiet Start، برمجة الهدير المتمّي
 Michelin® Pilot®  لألداء. ويمكنك أن تبدأ مع إطارات GT تزعج الجيران. عّزز أداءك على الطريق مع مجموعة تجهيزات

  .TORSEN®  الصيفية والترس التفاضلي المحدود االنزالق من



12 13

انج GT أو GT بريميوم ارتك موست BUILD YOUR MUSTANG GT/GT PREMIUMاصنع سي

MECHANICAL
Engine – 5.0L Ti-VCT V8
Note: Includes Port Fuel Direct Injection (PFDI)

Engine oil cooler

Frame fuel heavy filter
Note: Standard in Iraq and Lebanon only

Larger brake rotors with four-piston fixed calipers

MT82-D4 manual transmission (5.0L) – includes dual mass flywheel, twin disc 
clutch and new gearing

Rev matching included with MT82-D4 manual transmission

Tire – 255/40R19 w-rated

Wheel – 19”x8.5” Ebony Black-painted Aluminum

EXTERIOR

5.0L fender badge

Active valve performance exhaust system

GT rear appliqué badge

High speed warning chime
Note: Not available in Madagascar

LED fog lamps

Black blade decklid spoiler
Note: black rear spoiler included from standard Black Accent Package

Unique front grille

Unique rear valance

INTERIOR/COMFORT

Ambient lighting with MyColor® and 4.2” Cluster

Illuminated door-sill scuff plates

“Silver Arrow” aluminum instrument panel finish

AVAILABLE ONLY ON MUSTANG GT PREMIUM

EXTERIOR

Pony projection lights

Convertible top (features are standard with available Convertible)
- Center latch
- Electromechanical drive
- Fully-lined cloth top
- Tonneau caps

INTERIOR/COMFORT

Aluminum foot pedals

“Linked Graphite” instrument panel

Premium door-trim

Seats
- Leather-trimmed (front), vinyl (rear)
- Climate controlled (heated and cooled; driver and front-passenger seat only)

Soft door rollover

SAFETY/SECURITY

Memory mirrors

Premium Plus Package
12” LCD digital instrument cluster with MyColor®

Premier Trim with Color Accent Group
- Accent-stitched center console lid, wrapped knee bolsters with accent stitch, 
and shifter boot
- Color-accented leather-trimmed seats
- “Linked Graphite” aluminum instrument panel
- Comfort-wrapped center console
- Unique color-accented door trim
Voice-activated touchscreen Navigation system with pinch-to-zoom capability
Note: See Color & Trim Availability section for seat and stitch color information
Note: “Linked Graphite” aluminum Instrument panel supersedes 
“Dark Aluminum” instrument panel
Note: Voice-activated touchscreen Navigation not available in 
Madagascar and Yemen

التجهيزات الميكانيكية
ر ت المحّرك – Ti-VCT V8 سعة 5.0 ل

PFDI ر منفذ وضّخ الوقود المباشر مالحظة: يشتمل على نظام ضّخ الوقود عب
زيت المحّرك رد ل مّب

انة مثّبت في الهيكل ر الوقود عالي المت ت فل
ان فقط ن ب مالحظة: قياسي في أسواق العراق ول

اسات ّب أربعة ك ة ب ت اب رة مع القطات ث ي أقراص فرامل كب
ية  ائ ن ة ث ر( - يشتمل على عجلة موازن ت يدوي MT82-D4  )المحّرك سعة 5.0 ل حركة ال اقل ال ن

تين، ونسب تروس جديدة كتل، ووحدة تعشيق بأسطوان ال
 MT82-D4 يدوي حركة ال اقل ال نة مع ن زة مزامنة دورات المحّرك مضّم مي

W 255/40  بتصنيف السرعةR19 – إطارات

لون األسود األبنوسّي قياس8.5 × 19 بوصة ال ّي ب عجالت – من األلومنيوم المطل

من الخارج

5.0L fender badge

نظام العادم مع صمامات نشطة المخّصص لألداء العالي

ة ة الخلفّي احي ن شعار GT على ال
السرعة العالية إنذار صوتي ب

ر في أسواق مدغشقر. ر متوّف مالحظة: غي
يح LED للضباب مصاب

لون األسود ال اح على الصندوق الخلفي ب جن
لون األسود من مجموعة اللمسات السوداء القياسية ال اح الخلفّي ب جن مالحظة: ال

ة فريدة شبكة أمامّي

غطاء فريد للمصّد الخلفّي

راحة التجهيزات الداخلية/ال
عّدادات  إضاءة محيطية مع نظام اإلضاءة ®MyColor وشاشة قياس 4.2 بوصات في لوحة ال

ادة ومؤشرات القي
بات الصعود مضاءة لوحات عت

ادة من األلومنيوم لوحة العّدادات ومؤشرات القي ة بنمط "السهم الفضّي" ل ّي لمسة نهائ

انج GT بريميوم فقط متوفر في موست

من الخارج

يح لتسليط شعار الفرس الضوئي مصاب
ر( زات قياسية مع الطراز القابل للكشف المتوّف مّي سقف قابل للكشف )ال

- مزالج مركزّي
كانيكي كترومي - نظام تشغيل إل

كامل ال - سقف من القماش مبّطن ب
- أغطية لغطاء السقف

راحة التجهيزات الداخلية/ال

دواسات من األلومنيوم

نكد غرافيت« ي ادة بنمط »ل لوحة العدادات ومؤشرات القي

كسوة أبواب فاخرة
المقاعد

الجلد ، خلفية من الفينيل - أمامية مكسّوة ب
ّردة( فة )مدفأة ومب راكب األمامي مكّي - مقاعد السائق وال

اعمة لألبواب لمسات ن

السالمة/األمان

ا مع ذاكرة مراي

مجموعة التجهيزات الفاخرة بريميوم بالس
ة قياس 12 بوصة مع نظام  فة من شاشة LCD رقمّي ادة مؤّل لوحة العدادات ومؤشرات القي

ّونة ®MyColor مجموعة الكسوات الفاخرة مع لمسات مل

اقل الحركة ن ركبة، وغطاء ل ل فة ل لكونسول المركزي مع درزات، ومساند مغّل - غطاء ل
ّونة الجلد مع لمسات مل - مقاعد مكسّوة ب

نكد غرافيت« ي ادة من األلومنيوم بنمط »ل - لوحة العدادات ومؤشرات القي
- كونسول مركزي مريح

ّونة فريدة - ألواح أبواب بلمسات مل
ًا مع نظام المالحة ومع القدرة على تحريك إصبعين  ي اللمس منّشطة صوت ة ب شاشة عامل

ر والتصغير ي كب ت ل ل
درزات لون والكسوة للحصول على معلومات حول لون المقاعد وال مالحظة: راجع قسم توفر ال

نكد غرافيت« تحل محل  ي ادة من األلومنيوم بنمط »ل مالحظة: لوحة العدادات ومؤشرات القي
ادة من األلومنيوم الداكن لوحة العدادات ومؤشرات القي

اللمس ليس متوفرًا في أسواق  ة ب ًا مع شاشة عامل ي مالحظة: نظام المالحة المنّشط صوت
مدغشقر واليمن

Ford Safe and SmartTM Package
Adaptive Cruise Control
Auto high beam
Lane-keeping Alert
Pre-collision Assist with Pedestrian Detection
- Automatic Emergency Braking
- Forward Collision Warning with Brake Support
Memory: driver seat (three (3) settings)
Rain-sensing windshield wipers

مجموعة تجهيزات فورد لألمان والذكاء Safe and SmartTM تشتمل على:
مثّبت السرعة التفاعلي

تلقائي باإلضاءة العالية تحّكم ال ال
ر إنذار البقاء في خّط السي

مساعد استباق االصطدام مع رصد المشاة
تلقائي - نظام الفرملة الطارئة ال

- نظام التحذير من اصطدام أمامي مع دعم الفرملة
ذاكرة: في مقعد السائق )ثالثة ] 3[ إعدادات(
لزجاج األمامّي متحّسسة للمطر مّساحات ل

Enhanced Security Package  
(Standard on Convertible, Mandatory on Coupe)
Active anti-theft system
Electronic-locking center console
Electronic steering column lock
Wheel locking kit

 مجموعة تجهيزات تعزيز األمان 
)قياسية في الطراز القابل للكشف وإلزامية في طراز الكوبيه(

نظام الحماية النشط من السرقة
ًا ي كترون الكونسول المركزّي القابل لإلقفال إل

قفل إلكترونّي لعمود التوجيه
مجموعة إقفال العجالت

GT/GT PREMIUM – STANDARD FEATURES زات القياسية GT /GT بريميوم – المّي



1514

PERSONALIZE
THE POWER TO

CHOOSE GT. THEN MAKE IT YOURS.
Exclusive package content helps you equip MUSTANG GT with what matters most to you. From interior 
and exterior modifications to heart-palpitating performance upgrades, we’ve got you covered.

لمستك الخاصة
ضع عليها

1Restrictions may apply. See your Dealer for details. 2Includes painted black roof, except when ordered with Shadow Black paint. .لون األسود، إال إذا تم الطلب مع طالء بلون أسود ظّلي ال تفاصيل. 2يشتمل على سقف مطلي ب ق بعض القيود. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من ال طّب 1قد ُت

ارة GT أواًل ثم ضع عليها لمستك الخاصة. قم باختيار سي
ا كل التجهيزات  ن ارتك MUSTANG GT. ولدي يه بشكل خاص إلى سي اج إل يساعدك المحتوى الحصري في مجموعة التجهيزات في إضافة ما تحت
المغامرة والتشويق. احيتين الداخلية والخارجية، وصواًل إلى التحسينات على صعيد األداء التي تشعرك ب ن التي تهمك، من التعديالت على ال

BLACK ACCENT PACKAGE1,2

GT/GT PREMIUM 
- 19" x 8.5" Ebony Black-painted Aluminum wheels, and black-painted 
 roof, badging and decklid spoiler
- Black GT, black 5.0, and chrome pony badges
- Black blade decklid spoiler
- Painted black roof

مجموعة اللمسات السوداء1،2
 GT /GT بريميوم

اللون األسود األبنوسّي قياس  - عجالت من األلومنيوم المطلّي ب
8.5 × 19 بوصة، وسقف، وشعارت، وجناح على الصندوق الخلفي 

اللون األسود مطلية ب
اللون األسود والفرس من الكروم - شعارات GT و 5.0 ب

اللون األسود - جناح على الصندوق الخلفي ب
- سقف مطلّي باألسود

PREMIUM PLUS PACKAGE 
GT PREMIUM 
- 12" configurable LCD digital instrument cluster with MyColor®

- Heated steering wheel
- FordPass Connect™ with 4G LTE Wi-Fi hotspot3,4

- Voice-activated Navigation system
- Premier Trim with Color Accent Group: stitched center console lid, wrapped knee bolsters with accent stitching, and 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
- BLIS® (Blind Spot Information System) with cross-traffic alert
- Memory feature for driver’s seat, sideview mirrors and ambient lighting

مجموعة التجهيزات الفاخرة بريميوم بالس 
 GT بريميوم

MyColor® ة قياس 12 بوصة مع نظام فة من شاشة LCD رقمّي لتهيئة ومؤّل ادة قابلة ل - لوحة عدادات ومؤشرات قي
ادة مدفأة - عجلة قي

3،4  4G LTE  Wi-Fi ة بتقنية - خدمة "فورد باس كونيكت"  ™FordPass Connect مع نقطة اتصال الالسلكّي
ًا ي - نظام المالحة المنشط صوت

لركبة،  فة ل ّونة: درزات غطاء للكونسول المركزي مع درزات، ومساند مغّل  - مجموعة الكسوات الفاخرة مع لمسات مل
ّونة وإدخاالت فريدة في كسوة األبواب، كونسول  الجلد مع لمسات مل ة مكسّوة ب ناقل الحركة، مقاعد أمامّي    وغطاء ل

ينكد غرافيت" اينة وكسوة لوحة العّدادات ومؤشرات القيادة من األلومنيوم بنمط "ل ب   مركزي مغّلف مع درزات مت
ية ®BLIS مع نظام اإلنذار عند الرجوع ر المرئ ا غي زواي ال - نظام المعلومات الخاص ب

ا الجانبية، واإلضاءة المحيطية - ميزة الذاكرة لمقعد السائق، والمراي

FORD SAFE AND SMARTTM 
PACKAGE
GT PREMIUM 
- Adaptive Cruise Control
- Auto high beam
- Lane-keeping Alert
- Pre-collision Assist with Pedestrian Detection
- Automatic Emergency Braking
- Forward Collision Warning with Brake Support
- Memory: driver seat (three (3) settings)
- Rain-sensing windshield wiper

مجموعة تجهيزات فورد لألمان والذكاء 
SAFE AND SMARTTM

 GT بريميوم
- مثّبت السرعة التفاعلي

- التحّكم التلقائي باإلضاءة العالية
- إنذار البقاء في خّط السير

- مساعد استباق االصطدام مع رصد المشاة
- نظام الفرملة الطارئة التلقائي

- مثّبت السرعة التفاعلي ونظام التحذير من اصطدام أمامي مع دعم الفرملة
- ذاكرة: في مقعد السائق )ثالثة ] 3[ إعدادات(
لزجاج األمامّي متحّسسة للمطر - مّساحات ل

مجموعة تجهيزات تعزيز األمان
مجموعة تجهيزات تعزيز األمان

 )قياسية في الطراز القابل للكشف وإلزامية في طراز الكوبيه( 
- نظام الحماية النشط من السرقة

ًا ي - الكونسول المركزّي القابل لإلقفال إلكترون
- قفل إلكترونّي لعمود التوجيه

- مجموعة إقفال العجالت

ENHANCED SECURITY PACKAGE
Enhanced Security Package  
(Standard on Convertible, Mandatory on Coupe) 
- Active Anti-Theft System
- Electronic-locking center console
- Electronic steering column lock
- Wheel locking kit



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

3 ANDROID AUTO™ متوافق مع
• تحّدث إلى ™Google للتفاعل مع هاتف ™Android الذكّي

• 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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INTERIORS/SEATING مجموعات التجهيزات

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

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

3 - Ebony with Metal Gray Stitch
رمادّي المعدنّي لون ال ال لون األسود األبنوسّي مع درزات ب 3 - ال

EXTERIORS ة األلوان الخارجّي

Twister Orange Tri Coat1,3

ر ثالثي الطبقات1,3 رتقالي تويست ب
Oxford White

أبيض أكسفورد
Inconic Silver2

فضي أيقوني2

Rapid Red Metallic Tinted Clear Coat Clearcoat1

أحمر ياقوتي معدني مع طالء شفاف بلون خفيف1
Kona Blue1

ا1 أزرق كون
Magnetic1

رمادّي مغناطيسّي1

Shadow Black
أسود ظّلي

4 - Showstopper Red Leather
لون األحمر الملفت ال 4 - جلد ب

5 - Midnight Blue Leather with Grabber Blue stitching
لون األزرق الجذاب ال لّي مع درزات ب ي ل لون األزرق ال ال 5 - جلد ب

MISSING 
LINK

Grabber Lime3

اليم جذاب3 
Race Red

أحمر رياضي رايس
Velocity Blue1

أزرق فيلوسيتي1

Showstopper Red Leather اللون األحمر الملفت جلد ب

Midnight Blue Leather 
with Grabber Blue stitching

لّي مع  ي ل لون األزرق ال ال جلد ب
لون األزرق الجذاب ال درزات ب

Ebony Cloth
لون األسود األبنوسّي ال قماش ب

Dark Ceramic Cloth
راميك داكن قماش بلون السي

Ebony with Metal Gray Stitch
ون األسود األبنوسّي ّل ال جلد ب

ليلي مع درزات  لون األزرق ال الجلد باألحمر الملفت وال ة. 3المقاعد مكسّوة ب تكلفة إضافي زة ب ًا للطالء/الكسوات. 1معدني. 2مي ي رة فعل ارات المتوّف خي نة هي نماذج فقط. يرجى مراجعة وكيلك بشأن ال ّي األلوان المب
ارة وكيل فورد  لمزيد من التوضيح، يرجى زي رة قد ال تكون متوافقة معًا. ل ارات المتوّف خي ر ثالثي الطبقات واليم جذاب. بعض ال رتقالي تويست لون األزرق الجذاب ليست متوفرة في المركبات المزّودة بلون ب ال ب

المحلّي.

Colors are representative only. See your Dealer for actual paint/trim options. 1Metallic. 2Additional charge. 3Leather-trimmed seats in Showstopper Red and Midnight Blue with Grabber Blue Stitch are not available on vehicles in 
Twister Orange Tri-Coat and Grabber Lime paint. Some options whilst shown as available, may not be compatible together.  For more clarification, please visit your local Ford Dealer.



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 Dealer 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 Dealer 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 Dealer 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 Dealer Network. Published by Ford Motor Company. Printed in United Arab Emirates @2020 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 2020. 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
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