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كومباس  2020  
®
جيب

انطلق على كفوف الراحة والرخاء الستكشاف العالم بأسلوبك الخاص، مدعوماً بقدرات العالمة 

الفارقة جيب® األصلية. لقد تم تصميم قائمة عصرية من ميزات األمان والسالمة المتقدمة المتوفرة 

والمصممة خصيصاً لتكون ناشطة وتراقب بفاعلية محيطك أثناء القيادة. لقد تم تصميم جيب كومباس 

لرحالتك بكل راحة وأمان وبأجواء مليئة بالخيارات الفخمة والتكنولوجيا الذكية وأنظمة الترفيه الحديثة، 

وتعزيز أسلوب رحالتك، سواء كان لمكان قريب أو لخوض مغامرات جديدة.

2 0 2 0  J E E P
®
 C O M P A S S 

HEAD OUT IN COMFORT TO DISCOVER THE WORLD ON YOUR 

OWN TERMS, SUPPORTED BY AUTHENTIC JEEP
®
 BRAND CAPABILITY. 

A MODERN ROSTER OF AVAILABLE ADVANCED SAFETY AND 

SECURITY FEATURES ARE ENGINEERED TO ACTIVELY MONITOR  

YOUR SURROUNDINGS WHILE YOU’RE ON THE ROAD. JEEP COMPASS  

IS DESIGNED TO AUGMENT YOUR TRAVELS WITH LUXURIOUS OPTIONS, 

SMART TECHNOLOGY AND STATE-OF-THE-ART ENTERTAINMENT SYSTEMS, 

ENHANCING EVERY TRIP, BE IT JUST AROUND THE CORNER OR TAKING YOU 

IN ALL-NEW DIRECTIONS.

جزة نا مهمة  سية  لحام ا ت  مرا ملغا ا

S P I R I T E D  A D V E N T U R E S 
F U L F I L L E D
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T H E  R O A D  T O  
F R E E D O M  A W A I T S

ية  ينتظرك لحر ا ىل  إ يق  لطر ا

J E E P
®

 C O M P A S S  M O D E L  S H O W R O O M

   كومباس في المعرض
®

طرازات جيب
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قياسي

سرعات  بـ9  أوتوماتيكي  حركة  ناقل  مع  لتر   2.4 سعة  مالتيئير2  تايغرشارك   —  محرك 
)في طرازات 4×4(

للفصل  قابل  خلفي  محور  مع  درايف  أكتف   
®
جيب المستمر  الرباعي  الدفع   —  نظام 

)في طرازات 4×4( 

)4×4 طرازات  )في  تيرين®  سيليك  بالتشبث  التحكم  —  نظام 

المصابيح  مستوى  ضبط  نظام  مع  أوتوماتيكية  رباعية  أمامية  هالوجين  —  مصابيح 
األمامية

وكروم أسود  بلون  خارجية  لمسات   —

خلفية ضباب  ومصابيح  أمامية،  إلتفاف  مصابيح   —

LED بتقنية  خلفية  مصابيح   —

ومرآة  الهيكل،  بلون  يدوياً  للطي  وقابلة  آلياً،  والتدفئة  للتعديل،  قابلة  خارجية  —  مرايا 
انعطاف وإشارات  مراقبة، 

بوصة  3.5 قياس  واألسود  باألبيض  السائق  معلومات  عرض  شاشة   —

صوت مكبرات   6  —

مع  وضعيات  لـ6  وفقاً  يدوياً  للتعديل  قابل  األمامي  والراكب  السائق  من  كل  —  مقعد 
االرتفاع وتعديل  وضعيات  لـ4  وفقاً  آلياً  السائق  لمقعد  الظهر  أسفل  تعديل  إمكانية 

حامالت  مع  مركزي  ذراع  ومسند   60/40 بنسبة  واالنقسام  لإلمالة  قابلة  خلفية  —  مقاعد 
الخلفية  المقاعد  في  رأس  مساند  و3  أكواب 

الحرارة درجة  لتعديل  منطقتين  مع  هواء  تكييف  نظام   —

رصاصي أسود/معدني  بلون  داخلية  لمسات   —

مقعد الراكب األمامي قابل للطي إلى األمام     —

واألوامر  المتدفق  الصوت  لنظام  بلوتوث®  ميزة  مع  المدمج  الصوتية  األوامر  —  نظام 
الصوتية

والسرعة  بالصوت  للتحكم  مدمجة  أزرار  مع  فاخر  بجلد  مكسو  توجيه  مقود   —

وصلة  بُعد،  عن  يعمل   USB منفذ  مع  المركزي  المكدس  في  اإلعالمية  الوسائط  —  مركز 
الكونسول  من  الخلفي  الجزء  على  ثاٍن   USB منفذ  فولط؛   12 ومنفذ  إضافية  صوت 

المركزي

—  يوكونيكت® 4 مع شاشة عرض تعمل باللمس قياس 7 بوصة، أبل كاربالي™ وأندرويد أوتو™ 

جانبية  ستارية  إضافية  االنتفاخ،  مراحل  ومتعددة  متقدمة  أمامية  هوائية  وسائد   6  —
مفتاح  مع  األمامي  للراكب  األمامي؛  المقعد  في  مثبتة  وجانبية  وخلفية،  أمامية 

التشغيل/اإلقفال 

ووضعية  األداء،  عالية  األربعة  العجالت  على  لالنغالق  المانعة  القرصية  المكابح  —  نظام 
المطر عند  الفرملة  مساندة  ونظام  اإللكتروني،  الركن 

جاهز LATCHــ  ــ  األطفال  مقاعد  لتثبيت  نظام   —

السرعات،  لجميع  بالتشبث  التحكم  نظام  مع  بالثبات  للتحكم  اإللكتروني  —  النظام 
المقطورة بميالن  التحكم  ونظام  االنقالب،  خطر  من  للحد  اإللكتروني  والنظام 

التالل تسلق  على  المساعدة  نظام   —

اإلطارات في  الهواء  ضغط  مراقبة  نظام   —

سيجار ووالعة  للنزع  قابلة  منفضة  تتضمن  المدخنين:  مستلزمات  مجموعة 

متوفر

عند  وانطلق”  “أدخل  بُعد  عن  األقفال  للدخول/فتح  بُعد  عن  األقفال  فتح  —  نظام 
السيارة من  االقتراب 

سينس® بارك  الخلفي  الركن  مساندة  نظام   —

الداخلية المواصفات 

قماش سيدوزو وقماش بيغ هكس مع درزات بارزة بلون أسود بّنى أسمر وديزل   )1
)قياسي( أسود  ــــ  فاتح 

قماش سيدوزو وقماش بيغ هكس مع درزات بارزة بلون أسود داكن، رملي   )2
)قياسي(

العجالت

16 إنش )قياسية(   بلون فضي قياس  المطلي  األلومينيوم  1(   عجالت من 
إنش )متوفرة(    17 قياس  بلون فضي  المطلي  األلومينيوم  عجالت من   )2

STANDARD

—  2.4 Tigershark MultiAir2 engine and 9-speed automatic transmission  
)4x4 models(

—  Jeep
®

 Active Drive full-time 4x4 system with disconnecting rear axle  
)4x4 models(

— Selec-Terrain® Traction Management System )4x4 models(
— Automatic quad-halogen headlamps with headlamp leveling system
— Black and Chrome exterior accents
— Front cornering and rear fog lamps
— LED taillamps
—  Power adjustable, heated, manual-folding exterior mirrors in body-color with 

spotter mirror and turn signals
— 3.5-inch Black-and-White Driver Information Display
— 6 speakers
—  6-way manual driver and passenger seats with driver 4-way power lumbar adjust 

and height adjuster
—  60/40 split-folding rear seats and center armrest with cup holders and 3 rear-seat 

head restraints
— Dual-Zone Automatic Temperature Control
— Gun Metal/Black interior accents
— Front-passenger fold-forward seat
—  Integrated Voice Command with Bluetooth® for streaming audio and voice command
— Premium-wrapped steering wheel with mounted audio and cruise controls
—  Media Hub, located in center stack with remote USB port, auxiliary input jack and 

12-volt outlet; 2nd USB port on back of center console
— Uconnect® 4 with 7-inch touchscreen display, Apple CarPlay™ and Android Auto™
—  6 air bags, with advanced multistage front, supplemental front and rear 

side-curtain, and front-seat-mounted side; passenger on/off switch
— Antilock performance disc brakes, Electric Park Brake and Rain Brake Support
— Child Seat Anchor System – LATCH-ready
—  Electronic Stability Control with All-Speed Traction Control, Electronic Roll Mitigation 

and Trailer Sway Control
—  Hill Start Assist
— Tire Pressure Monitoring System
SMOKERS GROUP: Removable ashtray and cigar lighter

AVAILABLE

— Remote Proximity Keyless Entry/Keyless Enter ’n Go™
— ParkSense® Rear Park Assist System

INTERIORS 

1( Sedoso Cloth and Big Hex Cloth with Cattle Tan and Light Diesel dual accent 
stitching — Black )standard(

2( Sedoso Cloth and Big Hex Cloth with Dark Saddle accent stitching —  
Sandstorm )standard(

WHEELS

1( 16-inch Silver-painted Aluminum )standard(
2( 17-inch Silver-painted Aluminum )available(

1 2

1

2

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

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

—  محرك Tigershark MultiAir2 سعة 2.4 لتر وناقل حركة من 9 سرعات أوتوماتيكي 
)4x4 لموديالت(

 أكتف درايف مع محور خلفي قابل للفصل 
®
 —  نظام الدفع الرباعي المستمر النشط جيب

)في طرازات 4×4(

 )في طرازات 4×4(
®
— نظام التحكم بالتشبث سيليك تيرين

 —  مصابيح هالوجين أمامية أوتوماتيكية بكشاف ضوئي مع نظام ضبط مستوى 
المصابيح األمامية

— لمسات خارجية بلون كروم

— مصابيح إلتفاف أمامية، ومصابيح ضباب خلفية 

LED مصابيح خلفية بتقنية —

 —  مرايا خارجية قابلة للتعديل، والتدفئة آلياً، وقابلة للطي يدوياً بلون الهيكل، مع لمسات من 
الكروم، مرآة مراقبة، وإشارات انعطاف

—  مقاعد خلفية قابلة لإلمالة واالنقسام بنسبة 40/20/40 مع ممر و3 مساند رأس في المقاعد 
الخلفية قابلة للتعديل، باإلضافة إلى مسند ذراع للمقعد الوسطي مع حامالت أكواب

—  مقعد كل من السائق والراكب األمامي قابل للتعديل يدوياً وفقاً لـ6 وضعيات مع إمكانية 
تعديل أسفل الظهر لمقعد السائق آلياً وفقاً لـ4 وضعيات وتعديل االرتفاع

— شاشة عرض معلومات السائق ملونة قياس 7 بوصة

— نظام تكييف هوائي أوتوماتيكي مع منطقتين للتحكم بدرجة الحرارة 

— نظام األوامر الصوتية المدمج مع ميزة بلوتوث® لنظام الصوت المتدفق واألوامر الصوتية

— مقود توجيه مكسو بالجلد الفاخر مع أزرار مدمجة للتحكم بالصوت والسرعة 

—  مركز الوسائط اإلعالمية في المكدس المركزي مع منفذ USB يعمل عن بُعد، وصلة صوت 
إضافية ومنفذ بقوة 12 فولط؛ منفذ USB ثاٍن على الجزء الخلفي من الكونسول المركزي 

— لمسات بلون أسود متناسق

—  6 وسائد هوائية أمامية متقدمة ومتعددة مراحل االنتفاخ، إضافية ستارية جانبية أمامية 
وخلفية، وجانبية مثبتة في المقعد األمامي؛ للراكب األمامي مع مفتاح التشغيل/اإلقفال 

—  نظام المكابح القرصية المانعة لالنغالق على العجالت األربعة عالية األداء، ونظام مساندة 
الفرملة عند المطر، ووضعية الركن اإللكتروني

—  النظام اإللكتروني للتحكم بالثبات مع نظام التحكم بالتشبث لجميع السرعات، والنظام 
اإللكتروني للحد من خطر االنقالب، ونظام المساعدة على تسلق التالل، ونظام التحكم 

بميالن المقطورة

—  نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات 

— نظام تشغيل المحرك عن بعد

— نظام الصوت الفاخر ألباين® مع 9  مكبرات  صوت  وصبووفر 
— سقف مطلي بلون أسود 

— أنظمة مراقبة الزوايا العمياء واكتشاف  األجسام  والسيارات العابرة عند الرجوع
— نظام فتح األقفال عن بُعد للدخول/فتح األقفال عن بُعد “أدخل وانطلق™”عند االقتراب من السيارة

—  نظام مساندة الركن العمودي والمتوازي
— نظام مساندة الركن األمامي والخلفي بارك سينس®

— كاميرا بارك فيو® للرؤية الخلفية عند الرجوع مع خطوط شبكية نشطة

— فتحة سقف بانورامية مزدوجة آلية

—  نظام المالحة يوكونيكت 4 مع شاشة عرض تعمل باللمس قياس 8.4 بوصة ونظام تحديد 
المواقع العالمي

سيجار ووالعة  للنزع  قابلة  منفضة  تتضمن  المدخنين:  مستلزمات  مجموعة 

متوفر

— الباب الخلفي يفتح بالكهرباء 

نظام تثبيت السرعة المرن يشمل إنذاًرا باالرتطام من األمام بالسرعة الكاملة بالمكابح 
النشطة، نظام تثبيت السرعة المرن مع ميزة التوقف واالنطالق. و ®LaneSense لتحسس 

المسرب إنذار بمغادرة المسرب

HID مع  نظام الرؤية يشير إلى أضوية المرايا الخارجية، مصابيح أمامية ثنائية الزينون 
LED مصابيح أمامية عالية أوتوماتيكية 

المواصفات الداخلية 

فرش من جلد ماكينلي وجلد أكسس 2 مثقوب مع درزات بارزة بلون بّني أسمر وشعار   )1

جيب® بارز - أسود )قياسي(

فرش من جلد ماكينلي وجلد أكسس 2 مثقوب مع درزات بارزة بلون أحمر ياقوتي وشعار   )2

جيب بارز - أسود/رمادي ثلجي )متوفر(

العجالت

عجالت من األلومينيوم الملمع مع جيوب مطلية بلون رمادي تِك قياس 18 إنش )قياسية(  )1

عجالت من األلومينيوم المطلي/ بتصميم ماسي قياس 19 إنش )متوفرة(   )2

STANDARD

—  2.4 Tigershark MultiAir2 engine and 9-speed automatic transmission )4x4 models(
— Jeep

®
 Active Drive full-time 4x4 system with disconnecting rear axle )4x4 models(

— Selec-Terrain® Traction Management System )4x4 models(
— Automatic halogen projector headlamps with headlamp leveling system
— Chrome exterior accents
— Front cornering and rear fog lamps
— LED taillamps
—  Power adjustable, heated, manual-folding exterior mirrors in body-color with Chrome 

accents, spotter mirror and turn signals
—  40/20/40 split-folding rear seats with pass-through and 3 rear-seat headrests, plus 

center-seat armrest with cup holders
—  6-way manual driver and front-passenger seats with driver 4-way power lumbar 

adjust and height adjuster
—  7-inch full-color Driver Information Display
— Dual-Zone Automatic Temperature Control
— Integrated Voice Command with Bluetooth® for streaming audio and voice command
— Premium-wrapped steering wheel with mounted audio and cruise controls
—  Media Hub, located in center stack with remote USB port, auxiliary input jack and 

12-volt outlet; 2nd USB port on back of center console
— Piano Black accents
—  6 air bags, with advanced multistage front, supplemental front and rear sidecurtain, 

and front-seat-mounted side; passenger on/off switch
— Antilock performance disc brakes, Rain Brake Support and Electric Park Brake
—  Electronic Stability Control with All-Speed Traction Control, Electronic Roll Mitigation, 

Hill Start Assist and Trailer Sway Control
— Tire Pressure Monitoring System
— Remote Start System
— Premium Alpine® 9-Speaker System, plus a subwoofer
— Black-painted roof
— Blind Spot Monitoring and Rear Cross-Path Detection Systems
— Remote Proximity Keyless Entry/Keyless Enter ’n Go™
— Parallel and Perpendicular Park Assist System
— ParkSense Front and Rear Park Assist System

— ParkView® Rear Back-Up Camera with active grid lines
— Power dual-pane panoramic sunroof
— Uconnect 4 NAV with 8.4-inch touchscreen display and GPS Navigation
SMOKERS GROUP: Removable ashtray and cigar lighter

AVAILABLE

— Power liftgate 
ADAPTIVE CUISE CONTROL GROUP includes Full-Speed Forward Collision Warning  
with Active Braking, Adaptive Cruise Control with Stop & Go, and LaneSense®  
Lane Departure Warning Plus
VISIBILITY GROUP includes Exterior mirror courtesy lights, Bi-Xenon HID Headlamps  
with LED and Automatic High Beam Headlamps

INTERIORS 

1( McKinley Leather and Axis II Perforated Leather with Cattle Tan accent stitching and 
embossed Jeep logo — Black )standard(

2( McKinley Leather and Axis II Perforated Leather with Ruby Red accent stitching and 
embossed Jeep logo — Black/Ski Grey )available(

WHEELS

1( 18-inch Polished Aluminum with Technical Gray-painted pockets )standard(
2( 19-inch Diamond-Cut/Painted Aluminum )available(

1 2

1

2

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

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

—  محرك تايغرشارك® مالتيئير®2 سعة 2.4 لتر مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ9 سرعات مع 
تقنية أوتوستيك 

 —  نظام الدفع الرباعي المنخفض المستمر جيب® أكتف درايف مع محور خلفي قابل 
للفصل و4 وضعيات منخفضة مع نسبة زحف 20:1

— نظام التحكم بالتشبث سيليك تيرين® مع وضعية المسار الصخري

— نظام التحكم عند هبوط التالل

— نظام تعليق للطرق الوعرة

—  زيادة ارتفاع الهيكل بنسبة 25.4 مم، وأسفل الهيكل الصلب بتعريقات أمامية وخلفية 
بلون أسود

—  مصابيح هالوجين أمامية أوتوماتيكية بكشاف ضوئي مع نظام ضبط مستوى المصابيح 
األمامية

— ملصق على غطاء المحرك بلون أسود

— خطافات جّر أمامية وخلفية بلون أحمر حصري

— مصابيح انعطاف أمامية، ومصابيح ضباب خلفية

— إطار احتياطي بالحجم الطبيعي

LED مصابيح خلفية بتقنية —

— لمسات خارجية بلون رمادي حيادي

—  مرايا خارجية قابلة للتعديل، والتدفئة آلياً، وقابلة للطي يدوياً بلون رمادي حيادي، مع مرآة 
مراقبة، وإشارات انعطاف

— شعارات تريل رايتد® وتريلهوك® بلون أحمر حصري

— ألواح واقية لخزان الوقود، لناقل الحركة، لعلبة ناقل الحركة، ولنظام التعليق

—  مقاعد خلفية قابلة لإلمالة واالنقسام بنسبة 40/20/40 مع ممر و3 مساند رأس في المقاعد 
الخلفية، باإلضافة إلى مسند ذراع للمقعد الوسطي مع حامالت أكواب

— 6 مكبرات صوت 

—  مقعد كل من السائق والراكب األمامي قابل للتعديل يدوياً وفقاً لـ6 وضعيات مع إمكانية 
تعديل أسفل الظهر لمقعد السائق آلياً وفقاً لـ4 وضعيات وتعديل االرتفاع

— شاشة عرض معلومات السائق ملونة قياس 7 بوصة

— نظام تكييف هوائي أوتوماتيكي مع منطقتين للتحكم بدرجة الحرارة

— مقعد الراكب األمامي قابل للطي إلى األمام مع وسادة تخزين داخل المقعد 

— نظام األوامر الصوتية المدمج مع ميزة بلوتوث® لنظام الصوت المتدفق واألوامر الصوتية

— لمسات داخلية بلون أحمر ياقوتي وأسود

— مقبض ناقل الحركة مكسو بالجلد

— مقود توجيه مكسو بالجلد الفاخر مع أزرار مدمجة للتحكم بالصوت والسرعة  

—  مركز الوسائط اإلعالمية في المكدس المركزي مع منفذ USB يعمل عن بُعد، وصلة صوت إضافية ومنفذ 
12 فولط؛ منفذ USB ثاٍن على الجزء الخلفي من الكونسول المركزي

 TMوأندرويد أوتو TMيوكونيكت® 4 مع شاشة عرض تعمل باللمس قياس 7 بوصة، وأبل كاربالي  —

—  6 وسائد هوائية أمامية متقدمة ومتعددة مراحل االنتفاخ، إضافية ستارية جانبية أمامية 
وخلفية، وجانبية مثبتة في المقعد األمامي؛ للراكب األمامي مع مفتاح التشغيل/اإلقفال 

—  نظام المكابح القرصية المانعة لالنغالق على العجالت األربعة عالية األداء، ووضعية الركن 
اإللكتروني، ونظام مساندة الفرملة عند المطر

—  النظام اإللكتروني للتحكم بالثبات مع نظام التحكم بالتشبث لجميع السرعات، والنظام 
اإللكتروني للحد من خطر االنقالب، ونظام التحكم بميالن المقطورة 

— نظام المساعدة على تسلق التالل
— نظام مساندة الركن الخلفي بارك سينس®

— نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات

— نظام تثبيت السرعة المرن مع ميزة التوقف/االنطالق

— سقف مطلي بلون أسود

— أنظمة مراقبة الزوايا العمياء مع اكتشاف األجسام والسيارات العابرة عند الرجوع

— نظام مساندة الركن العمودي والمتوازي
— نظام مساندة الركن األمامي والخلفي بارك سينس®

— كاميرا بارك فيو® للرؤية الخلفية عند الرجوع مع خطوط شبكية نشطة

—  نظام فتح األقفال عن بُعد للدخول/فتح األقفال عن بُعد “أدخل وانطلق” عند االقتراب 
من السيارة

— فتحة سقف بانورامية مزدوجة آلية

— نظام تشغيل المحرك عن بُعد

مجموعة مستلزمات المدخنين: تتضمن منفضة قابلة للنزع ووالعة سيجار

متوفر

نظام الترفيه التعليمي يشمل شاشة لمسية قياس 8.4 إنش Uconnect® 4 NAV ونظام مالحة جي 
®Alpine مع 9 سماعات، إضافة إلى الصبووفر بس اس بريميوم 

المواصفات الداخلية 

فرش من جلد ماكينلي وقماش داكن اللون مع درزات بارزة بلون أحمر ياقوتي   )1 
وشعار تريلهوك® بارز ـــ أسود )قياسي(

العجالت

عجالت من األلومينيوم المطلي/ بتصميم ماسي قياس 17 إنش )قياسية(   )1

STANDARD

—  2.4 Tigershark® MultiAir®2 engine with 9-speed automatic transmission 
and AutoStick

—  Jeep
®

 Active Drive Low full-time 4x4 system with disconnecting rear axle and 4 Low 
mode for a 20:1 crawl ratio

—  Selec-Terrain® Traction Management System with Rock mode 
—  Hill Descent Control
—  Off-road suspension
—  25.4-mm increased height and rugged bottom front and rear Black cladding
—  Automatic halogen projector headlamps with headlamp leveling system
—  Black hood decal
—  Front and rear Signature Ruby Red tow hooks
—  Front cornering and rear fog lamps
—  Full-size spare tire
—  LED taillamps
—  Neutral Gray exterior accents
—  Power adjustable, heated, manual-folding exterior mirrors in Neutral Gray with 

spotter mirror and turn signals
—  Signature Red Trail Rated® and Trailhawk® badges
—  Skid plates for fuel tank, transmission, transfer case and suspension
—  40/20/40 split-folding rear seats with pass-through and 3 rear-seat headrests, plus 

center-seat armrest with cup holders
—  6 speakers 
—  6-way manual driver and passenger seats with driver 4-way power lumbar adjust 

and height adjuster
—  7-inch full-color Driver Information Display
—  Dual-Zone Automatic Temperature Control
—  Fold-forward front-passenger seat with in-seat cushion storage
—  Integrated Voice Command with Bluetooth® for streaming audio and voice command 
—  Ruby Red and Black interior accents
—  Leather-wrapped shift knob
—  Premium-wrapped steering wheel with mounted audio and cruise controls

—  Media Hub, located in center stack with remote USB port, auxiliary input jack and 
12-volt outlet; 2nd USB port on back of center console

—  Uconnect® 4 with 7-inch touchscreen display, Apple CarPlay™ and Android Auto™
—  6 air bags, with advanced multistage front, supplemental front and rear 

side-curtain, and front-seat-mounted side; passenger on/off switch
—  Antilock performance disc brakes, Electric Park Brake and Rain Brake Support
—  Electronic Stability Control with All-Speed Traction Control, Electronic Roll Mitigation 

and Trailer Sway Control
—  Hill Start Assist
—  Tire Pressure Monitoring System
—  Adaptive Cruise Control with Stop & Go
—  Black-painted roof
—  Blind Spot Monitoring and Rear Cross-Path Detection Systems
—  Parallel and Perpendicular Park Assist System
—  ParkSense® Front and Rear Park Assist System
—  ParkView® Rear Back-Up Camera with active grid lines
—  Remote Proximity Keyless Entry/Keyless Enter ’n GoTM

—  Power dual-pane panoramic sunroof
—  Remote Start System
SMOKERS GROUP: Removable ashtray and cigar lighter

AVAILABLE

INFOTAINMENT GROUP includes Uconnect® 4 NAV with 8.4-inch touchscreen display  
and GPS Navigation Premium Alpine® 9-Speaker System, plus a subwoofer

INTERIOR 

1( McKinley Leather and Ombré Mesh Cloth with Ruby Red accent stitching and 
embroidered Trailhawk® logo — Black )standard(

WHEEL

1( 17-inch Diamond-Cut/Painted Aluminum )standard(

1

1

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

تختلف المواصفات/المعدات حسب السوق. يرجى الرجوع إلى الوكيل المحلي.
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1] Olive Green Pearl
2] Billet Silver Metallic

3] Black
4] Sting-Gray )Limited and Trailhawk®(

5] Pearl White Tri-Coat )Limited(
6] Diamond Black Crystal Pearl

7] Laser Blue Pearl
8] Granite Crystal Metallic

9] Spitfire Orange
10] White

11] Jazz Blue Pearl
12] Redline Pearl Coat

Exterior color availability  
may vary by trim.

1[ أخرض زيتوين لؤلؤي 
2[ فيض رصايص معدين 

3[ أسود
4[ رمادي الذع )يف ليميتد و تريلهوك ® (

 5[ أبيض لؤلؤي ثاليث الطبقات 
)يف ليميتد( 

6[ أسود لؤلؤي كريستايل المع 
7[ أزرق لؤلؤي ليزر 

8[ جرانيت كريستايل معدين 
9[ برتقايل ناري  

10[ أبيض
11[ أزرق صارخ لؤلؤي

12[ طالء لؤلؤي ريدالين

قد يختلف توافر اللون الخارجي حسب اإلصدار.

5

11

2

8

6

12

4

10

1

7

3

9

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

تختلف المواصفات/المعدات حسب السوق. يرجى الرجوع إلى الوكيل المحلي.
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When it comes to Compass, not all parts and accessories are created equal. As the official service, 
parts and customer care provider for the Jeep

®
 Brand, only Mopar® Parts and Accessories can 

ensure the proper fit, finish and functionality. That’s because they’re original equipment, engineered 
by the same people who designed your vehicle, which means you can personalize your ride with 
complete confidence.

Mopar is also more than parts and accessories. We’re here to help you properly maintain and care for 
your vehicle. Our certified technicians are trained to know your vehicle best, and our Mopar Express 
Lane service departments are set up to get you in and out quickly. From parts and accessories to 
expert service and more, always be sure to choose Mopar. Learn more at mideast.mopar.com

عندما يتعلق األمر بمركبة كومباس، ال يتم تصنيع جميع قطع الغيار  واألكسسوارات بشكل متساٍو كما التي توفرها مراكز  الخدمة وقطع الغيار الرسمية، ومراكز خدمة العمالء 
   فقط هي الخيار  الوحيد الذي يضمن قطع الغيار واألكسسوارات التي  تالئم احتياجات سيارتك بشكل فعال وبأداء عاٍل. هذا  ألنها قطع 

®
   التجارية، فإن موبار 

®
 لعالمة جيب 

غيار أصلية تم تصميمها بواسطة  األشخاص أنفسهم الذين صمموا سيارتك، مما يسمح لك  بتخصيص رحالتك حسب رغبتك وبثقة تامة. 

كما أن  موبار هي أيضاً أكثر من مجرد شركة قطع غيار  وأكسسوارات، إذ تكرّس خبراتها ومعرفتها  المتأصلة  بسيارتك لخدمتك ومساعدتك على االعتناء بسيارتك  كما يجب. 
يتم تدريب الفنيين  المعتمدين لدينا على  معرفة سيارتك بشكل دقيق، كما تم إعداد مراكز  موبار للخدمة السريعة لصيانة  سيارتك بسرعة  شديدة. فبدءاً من قطع الغيار 

mideast.mopar.com  واألكسسوارات وصوالً  إلى جودة خدمة الخبراء وغيرها  الكثير، تأكد دائماً من  اختيار موبار. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة

AUTHENTIC JEEP® BRAND 
VEHICLE ACCESSORIES

   
®

أكسسوارات مركبات العالمة التجارية جيب 
 األصيلة

Properly secure all cargo.

 تأكّد من تثبيت جميع األمتعة بشكل صحيح وآمن. 

SHOWN WITH AUTHENTIC JEEP® BRAND VEHICLE ACCESSORIES BY MOPAR®, INCLUDING CUSTOM HOOD AND BODYSIDE GRAPHICS

 ، بما في ذلك، غطاء المحرك حسب الطلب، ورسومات غرافيكية على جوانب  الهيكل الخارجي 
®
    من موبار 

®
تظهر في الصورة أكسسوارات العالمة التجارية جيب 

Door Si l l  Guards
مصدات عتبة الباب

18-inch High-Gloss Granite Crystal  Wheel

عجالت من األلومينيوم بلون جرانيت كريستالي قوي  اللمعان قياس 18 إنش 

بُُسط أرضية لكل المواسم
All-Weather Floor Mats

مجموعة الدواسات
Pedal Kit
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EXTERIOR DIMENSIONS 

)ECE-based; millimeters unless otherwise noted(

Jeep
®
 Active Drive 4x4 Jeep Active Drive Low 4x4

Wheelbase 2636 2636

Overall Length 4394 4398

Overall Width 1819 1819

Track, Front 1550 1546

Track, Rear 1545 1538

Overall Height )with roof rail( 1644 1657

Ground Clearance )front/rear( 189 / 209 204 / 224

Approach Angle )with air dam( 16.3˚ 28.6˚

Breakover Angle 22.6˚ 23.4˚

Departure Angle  31.4˚ 32.9˚

Water Fording 482.6 482.6

 

INTERIOR DIMENSIONS 

)millimeters unless otherwise noted, front/rear(

Seating Capacity   2/3 adults

Head Room )without sunroof(   995/978

Leg Room   1046/973

Shoulder Room   1439/1400

Hip Room   1375/1250

ISO Cargo Volume )liters(: rear seats up )ISO V210-2(   438

 rear seats folded )ISO V214-1(   1251

 األبعاد الخارجية

)وفق تعريف اللجنة االقتصادية ألوروبا؛ ملم ما لم  يحدد غير ذلك( 

  أكتف درايف 
®
نظام الدفع الرباعي جيب 

   أكتف 
®
نظام الدفع الرباعي المنخفض جيب 

درايف 

العجالت 26362636قاعدة 

اإلجمالي 43944398الطول 

اإلجمالي 18191819العرض 

15501546المسافة بين عجالت المحور، األمامية

الخلفية المحور،  عجالت  بين  15451538المسافة 

اإلجمالي   االرتفاع 
)مع سكة مثبتة على السقف( 

16441657

ارتفاع أسفل الشاسيه عن األرض 
)األمامي/الخلفي( 

189 / 209204 / 224

˚28.6˚16.3زاوية االقتراب )منفذ هوائي( 

االنقطاع ˚23.4˚22.6زاوية 

˚32.9˚31.4 زاوية االنطالق

المائية المستنقعات  482.6482.6خوض 

 

القياسات الداخلية 

)ملم ما لم  يحدد غير ذلك، األمامية والخلفية( 

المقاعد   2/3 للبالغين سعة 

حيز الرأس )بدون السقف(    995/978

حيز األقدام    1046/973

األكتاف   1439/1400 حيز 

حيز األوراك   1375/1250

438   )ISO V210-2 ( المقاعد الخلفية مستقيمة : )لتر(  ISO  سعة حجرة األمتعة

1251    ) ISO V214-1  ( المقاعد الخلفية مطوية  

ت صفا ا لمو ا

SPECIFICATIONS

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

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

Jeep
® 

Active Drive, single-speed 4WD   Std.

Jeep Active Drive Low, single-speed 4WD   Std. on Trailhawk®

CAPACITIES / WEIGHTS 

)liters unless otherwise noted(

Gross Vehicle Weight Rating: ECE-based )kg(

2.4 Tigershark MultiAir2 / 9-speed Automatic   2132

Fuel Tank   60.2

2.4 MultiAir2 engine fuel tank   51.1

Towing Capacity by Engine: ECE-based )kg(

2.4 Tigershark MultiAir2 / 9-speed Automatic  950 

STEERING

Steering   Column, Electric Assist Power Steering System

 Overall Ratio ):1(   15.59:1

 Turns  )lock-to-lock( — 4x4 and 4x4 Low   2.68 

Turning Diameter  )curb-to-curb(, m — 4x4 and 4x4 Low   11.30808

خط نقل القوة

  أكتف درايف،  بسرعة واحدة    مزايا قياسية.
®
نظام الدفع الرباعي جيب 

نظام الدفع الرباعي جيب ®   أكتف درايف منخفض،  بسرعة  واحدة    قياسي في طراز تريلهوك ®

 القدرات/األوزان

 )لتر ما لم يحدد غير ذلك( 

معّدل الوزن اإلجمالي للحمولة: وفق تعريف  اللجنة  االقتصادية ألوروبا )كجم(  

محرك تايغرشارك® مالتيئير2 سعة 2.4 لتر/ناقل حركة أوتوماتيكي بـ9 سرعات    2132  

خزان الوقود   60.2

خزان وقود محرك مالتيئير2 سعة 2.4 لتر   51.1

قدرة السحب القصوى حسب المحرك: وفق تعريف اللجنة االقتصادية ألوروبا )كجم( 

محرك تايغرشارك مالتيئير2 سعة 2.4 لتر/ ناقل حركة أوتوماتيكي بـ9 سرعات    950  

نظام التوجيه

ً التوجيه    عمود التوجيه، نظام توجيه معزز إلكترونيا

النسبة اإلجمالية ):1(    15.59:1  

ــــ 2×4، 4×4، و4×4 منخفض   2.68  الدورات )من القفل إلى القفل( ـ   

ــــ  2×4، 4×4، و4×4 منخفض   11.30808 قطر االستدارة )من المصد إلى المصد( )م( ـ 

ت صفا ا لمو ا

SPECIFICATIONS

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

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



)1( Requires compatible iPhone. See dealer for phone compatibility. Data plan rates apply. Vehicle user interface is a product of Apple. Apple CarPlay is a 
trademark of Apple Inc. iPhone is a trademark of Apple Inc., registered in the US and other countries. Apple terms of use and privacy statements apply. 
)2( To use Android Auto on your phone screen, you’ll need an Android phone running 5.0 or higher and the Android Auto App. Google, Android, Android 
Auto, YouTube and other related marks and logos are trademarks of Google LLC. )3( This system is solely an alert system for the front of the vehicle that 
does not take any actions to change vehicle dynamics to avoid a collision, not a substitute for active driver involvement. The driver must remain aware 
of traffic conditions and be prepared to use the brakes to avoid collisions. )4( This system is a driver convenience system, not a substitute for active driver 
involvement. The driver must remain aware of traffic conditions and be prepared to use the brakes to avoid collisions. )5( This system is a driver 
convenience system, not a substitute for active driver involvement. The driver must remain aware of traffic conditions and maintain control of the vehicle. 
)6( The Uconnect Phone requires a mobile phone equipped with the Bluetooth Hands-Free Profile. To check phone compatibility, please visit www.
UconnectPhone.com. )7( Requires an iPhone with Siri. Certain features are not available while the vehicle is in motion. iPhone must be within active 
cellular range. Customer’s existing iPhone data rates apply to Internet-supported features. )8( Do not attempt water fording unless depth is known and 
consistent with the vehicle’s water fording rating in the Owner’s Manual. Traversing water can cause damage that may not be covered by the new vehicle 
warranty. Always off-road responsibly in approved areas. )9( Always drive carefully, consistent with conditions. Always wear your seat belt and obey 
traffic laws. )10( Always check entire surroundings and look before proceeding. An electronic drive aid is not a substitute for conscientious driving. Always 
be aware of your surroundings. )11( Always check visually for vehicles prior to changing lanes. )12( Voice Text Reply feature requires a compatible mobile 
device enabled with the Bluetooth Message Access Profile )MAP(. iPhone and some other smartphones do not currently support Bluetooth MAP. Visit www.
UconnectPhone.com for system and device compatibility. Ensure MAP is ON and incoming message notification is enabled. Also requires the use of a 
compatible smartphone that supports text messaging and Bluetooth. Check www.UconnectPhone.com for device compatibility. )13( Always sit properly 
in designated seating positions with seat belts securely fastened at all times. 

©2019 FCA US LLC. All Rights Reserved. Jeep, Mopar, the Jeep grille, Compass, Go Anywhere, Do Anything, LaneSense, Longitude, Limited, ParkSense, ParkView, 
Selec-Terrain, Tigershark, Trailhawk, Trail Rated and Uconnect are registered trademarks and Jeep Active Drive, Jeep Active Drive Low and Keyless Enter ’n Go 
are trademarks of FCA US LLC.

Audible is a registered trademark of Audible, Inc. MultiAir is a registered trademark of C.R.F. Società Consortile per Azioni, used under license by FCA US LLC. 
Alpine and the Alpine logo are registered trademarks of Alpine Electronics, Inc. All rights reserved. Apple, Apple Music, iPhone, iTunes and Siri are registered 
trademarks of Apple Inc. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. Google, Google Maps, Google Play, Android, Android Auto, Waze, YouTube, 
YouTube Music and other related marks and logos are trademarks of Google LLC. Sirius, XM and all related marks and logos are trademarks of SiriusXM Radio 
Inc. Spotify is a registered trademark of Spotify AB. WhatsApp is a registered trademark of WhatsApp Inc.

This brochure is a publication of FCA US LLC. All product illustrations and specifications are based upon current competitive information at the time  
of publication approval. FCA US LLC reserves the right to make changes from time to time, without notice or obligation, in prices, specifications, colors  
and materials, and to change or discontinue models which are considered necessary to the purpose of product improvement or for reasons of design and/ 
or marketing.

منتج  هو  المستخدم  برنامج  البيانات.  رسوم  على  تطبيق  يتم  قد  الجوال.  تطابق  لمعرفة  مراجعة  الوكيل  يرجى  متوافق.  فون ®    أي  جهاز  تتطلب   )1( 
لشركة آبل   . آبل  كاربالي هي عالمة تجارية لشركة آبل. أي فون هو عالمة  تجارية لشركة آبل، مسجلة في الواليات المتحدة  وبلدان أخرى. تطبق شروط 
مع  متوافق  إلى  هاتف  ستحتاج  جوالك،  شاشة  على  أوتو  أندرويد  تطبيق  الستخدام   )2( آبل.  بشركة  الخاصة  الخصوصية  وأحكام  وبيانات  االستخدام 
أندرويد يعمل بنظام Lollipop  5.0  أو إصدار أحدث، وتطبيق غوغل أندرويد أوتو.  أندرويد، أندرويد أوتو، يوتيوب وغيرها من  الماركات والشعارات 
عن  بديالً  وليس  السيارة،  من  األمامي  خاص  بالجزء  إنذار  نظام  مجرد  هو  النظام  هذا  إن  ذ.م.م. )3(  غوغل  لشركة   عالمات  تجارية  مسجلة  هي  التابعة 
أجل  من  الفرامل  لتطبيق  تام  على  استعداد  وأن  يكون  المرور  لحركة  متنبهاً  يبقى  أن  على  السائق  ينبغي  لذا  السائق.  قبل  من  والمرن   التدخل  السريع 
تفادي  االصطدامات.  هذا النظام هو نظام لراحة السائق، وليس بديالً عن  التدخل النشط للسائق. لذا ينبغي على السائق أن يبقى  متنبهاً لحركة المرور 
يبقى  أن  السائق  على  لذا  ينبغي  للسائق.  النشط  التدخل  عن  بديالً  وليس  لراحة  السائق،  نظام  هو  النظام  هذا   )4( بالسيارة.  التحكم  على  والحفاظ 
لحركة المرور  وأن يكون على استعداد تام لتطبيق الفرامل من أجل  تفادي االصطدامات. )5( هذا النظام هو نظام لراحة السائق، وليس بديالً  متنبهاً 
 عن  التدّخل  السريع والمرن من قبل السائق لذا ينبغي على السائق أن يبقى متنبهاً  لحركة المرور  ويحافظ  على  التحكم بالسيارة.  )6( يتطلب هاتف 
تتطلب  األجهزة.  )7(  توافق  لمعرفة     www.UconnectPhone.com  تفضل  بزيارة اليدين.  طليق  بلوتوث   تقنية  مع  متطابقاً  جواالً  هاتفاً   يوكونيكت 
هاتف أي فون مجهزاً بميزة سيري. ال  تتوفر  بعض  المزايا أثناء تحرك السيارة. أي فون يجب  أن  يكون ضمن نطاق  الخدمة الالسلكية، تطبق رسوم  بيانات 
مع تصنيف اجتياز المياه   أي فون الموجودة للعميل  على المزايا المدعومة  باإلنترنت.    )8( ال تحاول اجتياز المياه إال إذا كان عمقها معروفاً  ومتطابقاً 
القيادة  التزم  الجديدة.  ضمان  السيارة  في  مشمول  غير  يكون  قد  والذي  الضرر  بالمركبة  إلحاق  في  المياه  اجتياز  يتسبب  قد  دليل  المالك.  في  المبيّن 
قوانين  السير.   واحترم  دائماً.  األمان  حزام  الطريق.  ضع  وحالة  يتناسب  وبما  بحذر  بالقيادة  ينصح   )9( بها.   المسموح  في  المناطق  بمسؤولية  الوعرة 
الرجوع.  سيارتك  قبل  محيط  النظر  بواسطة  دائماً  تفقد  إلى  آخر. )10(  مسار  من  االنتقال  قبل  مركبات  وجود  عدم  النظر  من  بواسطة  دائماً  تأكد   )10(
سيارتك.   محيط  تفقد  دائماً  والمدركة.   الواعية  القيادة  عن  بديالً  ليست  القيادة  اإللكترونية  مساعدة  التقدم.  إن  قبل  أمامك  الطريق  من  دائماً   تأكد 
بواسطة النظر من عدم وجود مركبات  قبل  االنتقال من  مسار إلى آخر.  )12( ميزات الرد بالنصوص الصوتية والنصوص الصوتية  تتطلب  )11(  تأكد دائماً 
بلوتوث.  بميزة  الرسائل  إلى  النفاذ  حالياً  نمط  يدعم  ال  الذكية  الهواتف  من  وغيره  فون  أي  بميزة  بلوتوث.  الرسائل  إلى  النفاذ  نمط  مع  متطابقاً  هاتفاً 
كما  الواردة.  النصية  الرسائل  إخطار  وتفعيل    MAP  تشغيل من  تأكد  واألجهزة.   توافق  النظام  لمعرفة    www.UconnectPhone.com  بزيارة تفضل 
توافق  الجهاز.   )13(  تفضل  بزيارة  www.UconnectPhone.com   لمعرفة  وبلوتوث.  الرسائل  النصية  تدعم  متوافقة  ذكية  هواتف  استخدام   يتطلب 

على الجلوس في المقاعد المخصصة  بشكل صحيح مع ربط حزام األمان في جميع  األوقات.  أحرص دائماً 

2019  ©   مجموعة فيات كرايسلر للسيارات،    الواليات  المتحدة األمريكية ذ.م.م. جميع  الحقوق  محفوظة.  جيب ،  موبار، شبك  جيب األمامي، كومباس،  ”انطلق 
في  أي مكان، وقُم بأي عمل” ، الين سينس، لونجيتود، ليميتد، بارك سينس، بارك  فيو،  سيليك-تيرين،  تايغر شارك، تريلهوك، تريل رايتد،  ويوكونيكت هي 
عالمات  تجارية مسجلة، وجيب أكتيف  درايف، وجيب أكتف درايف منخفض، ونظام فتح األقفال  عن بُعد “أدخل وانطلق”، هي  عالمات تجارية مسجلة 

 لمجموعة  فيات  كرايسلر  للسيارات، الواليات المتحدة  ذ.م.م. 

 أوديبل هي عالمة تجارية مسجلة لشركة أوديبل.   ملتيئير عالمة تجارية مسجلة لمركز فيات  للبحوث  C.R.F . جمعية اتحاد العمال، بترخيص  من  مجموعة 
الحقوق  إلكترونيكس.  جميع  ألباين  مسجلتان  لشركة  تجاريتان  عالمتان  هما  ألباين  وشعار  ألباين  الواليات  المتحدة  ذ.م.م.   للسيارات،  كرايسلر  فيات 
محفوظة. آبل،  موسيقى آبل، أي فون، أي تيونز، وسيري  هي  عالمات تجارية مسجلة لشركة آبل.  بلوتوث هي  عالمة تجارية مسجلة لشركة بلوتوث إس 
آي  جي.  غوغل، خرائط غوغل، غوغل بالي، أندرويد، أندرويد أوتو، وايز، ووتيوب، موسيقى يوتيوب، وغيرها من  الماركات والشعارات التابعة هي عالمات 
 تجارية  مسجلة لشركة غوغل ذ.م.م. سيريوس، إكس أم، وجميع العالمات  والشعارات التابعة لها هي  عالمات  تجارية مسجلة لشركة  راديو سيريوس إكس 

أم.  سبوتيفاي هي عالمة تجارية مسجلة لشركة سبوتيفاي  AB  .   واتس أب هي عالمة تجارية  مسجلة لشركة واتس  أب.  

هذا الكتيّب من مطبوعات مجموعة فيات  كرايسلر  للسيارات،  الواليات المتحدة ذ.م.م. تعتبر  كافة  المنتجات والمواصفات  والرسوم التوضيحية  الواردة  هنا 
صحيحة حين تّمت الموافقة  على  الطباعة.  تحتفظ مجموعة فيات كرايسلر  للسيارات،  الواليات  المتحدة ذ.م.م بحق إجراء التعديالت  التي تراها  مناسبة  في 
أي وقت ودون إشعار مسبق أو أي  التزام  يترتب عليها، على  األسعار، المواصفات، األلوان  أو  المواد، أو تغيير أو إيقاف  إنتاج بعض الطرازات،  وذلك بما  تراه 

ضرورياً ألغراض تتعلق  بتحسين  المنتجات أو  ألسباب تتعلق بالتصميم و/أو التسويق.   

جيب عالمة تجارية مسجلة لمجموعة فيات كرايسلر للسيارات، الواليات المتحدة األمريكية ذ.م.م.
Jeep is a registered trademark of FCA US LLC. 
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