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مصّممة للحظات الخالدة.

ESCAPE Titanium in Lucid Red tinted clearcoat metallic. إسكيب تايتينيوم بلون أحمر لوسيد معدني مع طالء شفاف بلون خفيف.

Built for memorable moments.

Spontaneity. It’s what makes life more... extraordinary. Adventure beckons 
at a moment’s notice. To help you respond, we reimagined what it means 
to ESCAPE. Then we built it. Giving it a spacious, adaptable interior. 
Proven capability. Like you, we don’t just dream about improving the 
future. We make it happen. We’ve been doing it for over 116 years, long 
before highways even existed. So we know how to rise to a challenge. 
Then, as now, our name anchors everything we build. Introducing the 
2022 Ford ESCAPE.

العفوية تزيد اللحظات االستثنائية في الحياة. تدق المفاجآت بابك فجأة، ولكي نساعدك 
في تلبية النداء، أعدنا تصّور ماذا يعني أن يطلق المرء العنان لنفسه على متن سيارة 

إسكيب. ثّم قمنا بتصميمها، ومنحناها مقصورة داخلية فسيحة وقابلة للتكّيف، وقدرات 
هائلة أثبتت جدارتها. ومثلك أنت تمامًا، نحن ال نكتفي بالحلم بأن نغّير المستقبل، بل 

نسعى إلى تحقيقه. وفي الواقع، إننا نستمر بتحقيقه منذ أكثر من 116 سنة، قبل وقت 
طويل على ظهور الطرقات السريعة. لذلك نحن نعرف كيف نواجه التحّدي؛ في الماضي 

كما في الحاضر، يشّكل اسمنا ركيزة كّل ما نقوم بتصنيعه. نقّدم لك فورد إسكيب 
.2022
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Rethink adventure. المغامرة بشكل جديد.

ESCAPE Titanium in White Platinum metallic body color (option).

2
POWERTRAIN

CHOICES

8-SPEED
AUTOMATIC

TRANSMISSION

4
SELECTABLE

DRIVE MODES

2
خيارات القّوة 

المحّركة

ناقل حركة 
أوتوماتيكي          
بـ 8 سرعات

4
خيارات

أنماط القيادة

إسكيب تايتينيوم باللون األبيض البالتيني المعدني )اختياري(.
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Empowers you to roam.
The ESCAPE is equally at home exploring rolling landscapes or seeking adventure 
from a city commute. Wherever your journey takes you, you’ll enjoy the perfect balance 
of rugged SUV capability and beautifully sculpted styling.

قّوة تحّركك.
يمكنك قيادة سيارة إسكيب الستكشاف المناظر الطبيعية الخالبة أو البحث عن المغامرة أثناء التنّقل في المدينة، 

فهي مناسبة للمشهدين على حد سواء. أينما قادتك المغامرة، ستتمّتع بالتوازن المثالي بين القدرات الهائلة للسيارة 
الرياضية المتعّددة االستعماالت SUV وبين التصميم الجميل.

ESCAPE Titanium in Lucid Red tinted clearcoat metallic body color (option). International model shown, local specifications may vary. Please contact your local distributor for more information. إسكيب تايتينيوم بلون أحمر لوسيد معدني مع طالء شفاف بلون خفيف )اختياري(. الطراز الدولي مبّين، قد تختلف المواصفات المحّلية. ُيرجى االتصال بوكيلك المحلي للحصول على المزيد من 
المعلومات.

1.5L WITH AUTO START-STOP 
TECHNOLOGY
GO FURTHER WITH LESS
To help conserve fuel, the new 1.5L can sense when a 
cylinder isn’t needed and shut it down automatically. 
The system can activate or deactivate a cylinder in 
milliseconds to maintain a seamless ride.
Standard on Trend.

2.0L ECOBOOST® WITH AUTO 
START-STOP TECHNOLOGY
GO QUICKLY
Impressive power and torque from this turbocharged 
powerhouse results in spirited acceleration and robust 
passing power, contributing to its fun-to-drive nature. 
For an even more engaging drive, the quick-shifting 
8-speed SelectShift® automatic transmission puts 
control at your fingertips.
Standard on Titanium.

محّرك سعة 1.5 لتر مع تكنولوجيا 
التوقف والتشغيل التلقائي

إلى أبعد مدى مع استهالك أقّل
بهدف المساعدة على التوفير في استهالك الوقود، 

يستطيع المحّرك الجديد سعة 1.5 لتر أن يستشعر متى ال 
يحتاج إلى األسطوانة ويقوم بإيقافها عن العمل تلقائيًا. 
يستطيع النظام تفعيل أو تعطيل األسطوانة خالل أجزاء 

من الثانية للحفاظ على رحلة سلسة.
قياسي في تريند.

محّرك ®ECOBOOST سعة 2.0 لتر مع 
تكنولوجيا التوقف والتشغيل التلقائي

انطلق بسرعة
يقّدم هذا المحّرك المشحون توربينيًا مستوى مدهشًا 

من القوة وعزم الدوران وينتج عنه تسارع مفعم بالنشاط 
وقدرة تجاوز هائلة، ما يساهم في طبيعته الممتعة في 

القيادة. أّما إن كنت تريد قيادة آسرة أكثر، فإّن ناقل الحركة 
األوتوماتيكّي ®SelectShift بفترات تبديل سريعة يضع 

قدرة التحّكم في متناولك.
قياسي في تايتينيوم.



شاشة لمس عاملة
بتقنية LCD قياس

8 بوصات
تسمح لمستخدمي الهواتف الذكية 

بمشاهدة تطبيق »وايز« هنا،
.SYNC®3 AppLink® بفضل نظام

قياسية في تريند
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Redefine your space. أعد تحديد مساحتك الخاصة.

TITANIUM. Ebony Salerno vinyl with partial leather inserts. Salerno leather optional. Available equipment. تايتينيوم. فينيل »ساليرنو« أبنوسي مع لمسات من الجلد الجزئي. جلد »ساليرنو« اختياري. تجهيزات متوّفرة.

The ESCAPE is beautiful to sit in and comes with a  
host of practical features to make your life easier. 

استمتع بجمال سيارة إسكيب عندما تجلس في داخلها، وبمجموعة 
من الميزات العملية التي تسّهل حياتك. 

TRAVELS WELL

Sport contour bucket seats and
acoustic-laminate side-window
glass create a comfortable frontrow
environment in Titanium.

INFORMS SMARTLY

A simple kick of your foot beneath 
the ESCAPE rear bumper opens 
or closes the available hands-free, 
foot-activated liftgate. Incredibly 
helpful when your hands are full.

DIALS IN SPACE

A nicely calibrated rotary gear shift
dial on the streamlined center
console frees up space to create
a roomier front-row experience.

الرفاهية في الرحالت

تمنحك المقاعد الرياضية المقّعرة والزجاج 
الصفائحّي اآلمن العازل للصوت للنوافذ الجانبية 

بيئة مريحة في الصف األمامي في تايتينيوم.

معلومات ذكية

تؤّدي مجّرد ركلة بسيطة بقدمك تحت المصّد 
الخلفي في إسكيب إلى فتح أو إغالق باب 

الصندوق الخلفي العامل يدويًا الذي يتّم 
تنشيطه بالقدم. وهذه ميزة مفيدة جدًا عندما 

تكون يداك محّملتين باألغراض.

قرص دّوار بتصميم عصرّي

يسمح القرص الدّوار لنقل الحركة الذي تّمت 
معايرته بشكل ممّيز والموجود في الكونسول 

المركزي االنسيابّي، بالحصول على مساحة 
إضافية لتقديم تجربة فسيحة أكثر في الصف 

األمامي.

8" 
LCD TOUCHSCREEN

Allows smartphone users 
to view the WazeTM app here, 
thanks to SYNC®3 AppLink®.

Standard on Trend

12.3" 
DIGITAL

INSTRUMENT CLUSTER
Features customizable 

display with  
3D animation.

Standard on Titanium

لوحة عدادات
ومؤشرات قيادة رقمية

عاملة بتقنية LCD قياس

12.3 بوصة
تتمّيز بشاشة قابلة للتخصيص مع 

رسومات متحّركة ثالثية األبعاد.
قياسية في تايتينيوم
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Effortless driving. قيادة بمنتهى السهولة.
The ESCAPE features a host of new technologies to make your drive easier 
and your journey more convenient.

تتمّيز سيارة إسكيب بمجموعة من التكنولوجيا الجديدة لقيادة أكثر سهولة ورحلة 
تّتسم بالراحة والمالءمة.

Increases throttle response, 
provides quicker shifts 

for a more aggressive 
feel, and allows the 

transmission to 
hold shifts longer 

to help ESCAPE 
accelerate faster 

when shifting. For 
more “sporty” on-

road driving.

For better handling on 
surfaces covered 

with ice, 
water, grass 

or gravel, 
this mode 

adjusts 
the pedal 

response 
and traction 

control.

Exactly as 
it sounds. 

Helps 
maximize 
efficiency 

and 
increase 

driving 
range.

للحصول على قدرة
تحّكم أفضل على 

الطرقات المغّطاة 
بالجليد
أو الماء
أو العشب
أو الحصى، 
يقوم هذا النمط 
بتعديل استجابة 
الدواسة

 والتحّكم بالدفع.

يعّزز استجابة الخانق، يؤّمن 
تبديالت الحركة بسرعة 

أكبر للتمّتع بإحساس 
أكثر شراسة، ويسمح 
لناقل الحركة بتثبيت 
السرعات لوقت أطول 
لمساعدة إسكيب على 
التسارع بسرعة أكبر 

عند نقل الحركة. لقيادة 
»رياضية« أكثر على 

الطرقات.

ستستعمل هذا
النمط كثيرًا على 

األرجح، إنه مثالي 
للقيادة اليومّية 
على الطرقات 
المعّبدة المبّللة أو 
الجافة.

ويحقق التوازن 
ما بين الحماسة 

والمالءمة.

هذا النمط 
يساعد 

في تعزيز 
الفعالية 
إلى 
أقصى 
حّد وزيادة 

نطاق 
القيادة. 

You’ll probably
spend the most

time here. Ideal
for everyday

driving on
wet or dry

paved roads. 
A balance

of excitement
and convenience.

ESCAPE Trend in White Platinum metallic body color (option). Wheels may differ.  
International model shown, local specifications may vary. Please contact your local distributor  
for more information.

 إسكيب تريند باللون األبيض البالتيني المعدني )اختياري(. قد تختلف العجالت. 
الطراز الدولي مبّين، قد تختلف المواصفات المحّلية. ُيرجى االتصال بوكيلك المحلي 

للحصول على المزيد من المعلومات.
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Configures space to your advantage. مساحات تتكّيف مع احتياجاتك.

Titanium. Ebony leather-trimmed interior. Available equipment. 1EcoBoost® equipped models. 2Cargo and load capacity limited by weight and weight distribution.

This includes a spacious new first row, plus a second-row sliding function 
that gives you flexibility in moving between the passenger and cargo space.

MAXIMIZES CARGO SPACE

A full-size dog crate can fit in the 
ESCAPE cargo area, when the 
sliding rear seats are down. An 
available cargo shade that rises and 
lowers along with the liftgate helps 
keep items out of sight.

BRIGHTENS YOUR DRIVE

An available power, panoramic 
roof can flood the ESCAPE interior 
with natural light to benefit all 
passengers, while available ambient 
lighting can illuminate the door trim 
and media bin in your choice of  
7 colors.

KEEPS YOU CHARGED

Available 12V powerpoints and USB 
ports give you and your passengers 
plenty of opportunity to keep your 
devices charged and at the ready.

MAX. INTERIOR DIMENSIONS [mm]
 Front / Rear
Head room: 1 016mm / 998mm
Leg room (max.): 1 077mm / 1 334mm
Hip room: 1 402mm / 1 354mm
Shoulder room: 1 463mm / 1 422mm

تايتينيوم. مقصورة مكسّوة بالجلد باللون األسود األبنوسي. تجهيزات متوّفرة. 1طرازات مجّهزة بمحّرك ®EcoBoost .    الحمولة وقدرة التحميل قيد بالوزن وتوزيعه.

تعزيز فسحة الحمولة

يمكن أن تّتسع فسحة الحمولة في إسكيب 
لقفص كالب كبير الحجم، عند طّي المقاعد 

الخلفية القابلة لالنزالق. كما أّن اللوح الحاجب 
للحمولة الذي يرتفع وينخفض مع باب الصندوق 

الخلفي ُيبقي األغراض بعيدة عن األنظار.

فسحة مشرقة في رحلتك

تستطيع فتحة السقف البانورامية اآللية 
المتوّفرة أن تغمر مقصورة إسكيب بالنور 

الطبيعي ليتمّتع به كّل الركاب، بينما تستطيع 
اإلضاءة المحيطية أن تضيء كسوة الباب 

وحّيز األجهزة اإللكترونية بأحد األلوان الـ 7 التي 
تختارها.

تحافظ على أجهزتك مشحونة

مع توافر مآخذ طاقة بقّوة 12 فولت ومنافذ 
USB، تبقى أجهزتك وأجهزة الركاب مشحونة 

وجاهزة لالستخدام.

األبعاد الداخلية القصوى ]ملم[ 
في الخلف  / في األمام   
998 ملم  / 1016 ملم  حّيز الرأس: 
1334 ملم  / حّيز الساقين )األقصى(: 1077 ملم 
1354 ملم  / 1402 ملم  حّيز الردفين: 
1422 ملم  / 1463 ملم  حّيز الكتفين: 

يشتمل هذا على صف أول جديد فسيح، باإلضافة إلى ميزة االنزالق في الصف الثاني 
التي تمنحك المرونة في التنّقل بين مقصورة الركاب وفسحة الحمولة.

MAX. INTERIOR CAPACITIES1,2 [liters]
Maximum rear storage capacity: 645 liters
Maximum storage capacity/cargo space: 1 530 liters

السعات الداخلية القصوى 1,2 ]لتر[ 
سعة التخزين الخلفية القصوى: 645 لترًا

سعة التخزين/فسحة الحمولة القصوى: 1530 لترًا
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Seek out new adventures in  
the ESCAPE. 
Enjoy this space to sit in your  
day-to-day journeys and when 
you’re heading out of town for  
a weekend adventure.

ADJUSTABLE AND
RECLINING REAR SEATS

SLIDING REAR SEATS
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Encourages you to escape. تشّجعك على المغامرة والرحالت.

1Can accommodate dog crate of 36” L x 23” W x 25” H.

Wherever you’re going, do it in the Ford ESCAPE.

1تّتسع لقفص كالب بطول 36 بوصة × عرض 23 بوصة × ارتفاع 25 بوصة

REAR CARGO AREA HAS ROOM 
FOR A FULL-SIZE PET CRATE1

ROTARY GEAR SHIFT DIAL

SPACIOUS GLOVE BOX CAN
HOLD LAPTOP OR PURSE

PANORAMIC ROOF

CARGO SHADE
RISES AND LOWERS

WITH LIFTGATE

B CA

A

تّتسع فسحة الحمولة الخلفية لقفص من 
الحجم الكبير مخصص لنقل الحيوانات 

األليفة1

قرص دّوار لنقل الحركة

حجيرة قّفازات فسيحة تّتسع لكمبيوتر 
محمول أو حقيبة يد

B C

مهما كانت وجهتك، اقصدها على متن فورد إسكيب.

انطلق في مغامرات جديدة
مع إسكيب. 

واستمتع بهذه المساحة التي تحتاجها 
خالل تنقالتك اليومية وعند مغادرة 

المدينة في عطلة نهاية األسبوع.

مقاعد خلفية قابلة للتعديل 
واإلرجاع

مقاعد خلفية قابلة لالنزالق

فتحة سقف بانورامية

لوح حاجب للحمولة يرتفع وينخفض 
مع باب الصندوق الخلفي
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Your tech, your way. تكنولوجيا تحت تصّرفك.

Available equipment shown. Don’t drive while distracted or while using handheld devices. Use voice controls.

SYNC® AppLink®

التجهيزات المتوّفرة مبّينة. ال تقد وأنت شارد الذهن أو عند استخدام األجهزة المحمولة. استعمل أزرار التحّكم بالصوت.



Color and trim.
Choose your color, wheels, options and extras, and 
make the ESCAPE unmistakably yours.

اللون والكسوة.

19 20

Remarkable features. ميزات استثنائية.

باب الصندوق العامل اليدويًا
يمكن فتح باب الصندوق وإغالقه في إسكيب بسهولة، حتى عندما تكون يداك 
محّملتين باألغراض. عندما تكون المفاتيح في جيبك أو حقيبتك، ما عليك سوى 
وسيعمل  الخلفي  المصّد  من  الوسطى  الناحية  تحت  خفيفة  ركل  بحركة  القيام 
باب الصندوق الخلفي من دون االضطرار إلى استعمال يديك. كما يمكن فتحه 

وإغالقه أثناء الجلوس داخل السيارة )متوّفر في تايتينيوم(.

كاميرا للرؤية األمامية والخلفية
الميزة  اللمس. هذه  الناحيتين األمامية والخلفية للمركبة على شاشة  يتّم عرض 
بمراقبة  لك  السماح  خالل  من  الضّيقة  األماكن  في  بالركن  القيام  عند  مفيدة 
المنطقة حول سيارتك. تنشط كاميرا الرؤية الخلفية عندما تكون المركبة في وضع 
الرجوع )كاميرا للرؤية الخلفية متوّفرة في تريند وتايتينيوم. كاميرا للرؤية األمامية 

متوّفرة في تايتينيوم(.

Hands-free liftgate
Opening or closing the liftgate of the ESCAPE is easy, even when your hands 
are full. With the keys in your pocket or bag, simply use a gentle kicking motion 
under the center of the rear bumper and the liftgate will operate without you 
having to touch a thing. It can also be opened and closed while sitting inside the 
vehicle (available on Titanium).

Front and Rear View Camera
Views to the front and rear of the vehicle are displayed on the touchscreen 
display. Useful for making tight parking maneuvers by allowing you to monitor 
the area around the car. Rear View Camera activates when the vehicle is shifted 
into reverse gear. (Rear View Camera available on Trend and Titanium. Front 
camera available on Titanium.)

خيارات أنماط القيادة
يمكنك تخصيص تجربة القيادة في سيارة إسكيب لتتالءم مع الظروف من خالل 
مجموعة من أنماط القيادة المتوّفرة. يقوم النظام بتعديل عّدة إعدادات، بما في 
تبديل  سلوك  إلى  باإلضافة  التوجيه،  نظام  مع  والتفاعل  الخانق  استجابة  ذلك 

الحركة في السيارات ذات ناقل حركة أوتوماتيكي )قياسي(.

B&O نظام صوت
يتالءم الصوت المتمّيز والتصميم األنيق بشكل مثالي مع سيارة إسكيب. تتكامل 
السيارة  تصميم  مع   Bang & Olufsen من  الفريدة  الصوتية  المكّبرات  أنماط 
المتمّيز، كما أّن معايرة الصوت المتطّورة المخّصصة وفق كّل طراز ترتقي بتجربة 
كّل رحلة إلى مستويات غير مسبوقة، ما يسمح لك بإعادة اكتشاف موسيقاك 

كما أراد الفنانون أن تستمع إليها.

Selectable Drive Modes
Tailor your ESCAPE driving experience to suit the conditions through a selection 
of available drive modes. The system adjusts various settings, including throttle 
response and steering feel, as well as gear-change behavior on cars with 
automatic transmission (standard).

B&O Sound System
Superior sound and stylish design is the ideal fit for your ESCAPE. Unique 
Bang & Olufsen speaker patterns perfectly complement the car’s distinctive 
styling – while the sophisticated, model-specific sound tuning elevates the 
experience of every journey, allowing you to rediscover your music the way the 
artists intended for it to be heard.

Wheelsالعجالت

*Note: Metallic body colors and 4-coat body colors incur additional costs.
Note: The images used are to illustrate body colors only and may not reflect the vehicle described.  
Colors reproduced within this brochure may vary from the actual colors, due to the limitations of 
the printing processes used.

Frozen White
(Solid)

Blazer Blue 
(Solid)

Lucid Red
(Tinted clearcoat*)

Agate Black
(Metallic*)

Magnetic
(Metallic*)

Blue Metallic
(Metallic*)

أبيض ثلجي
)غير شفاف(

أسود العقيق
)معدني*(

أزرق معدني
)معدني*(

Solar Silver
(Metallic*)

فضي شمسي
)معدني*(

أحمر لوسيد
)خفيف وشفاف*(

أزرق بليزر
)غير شفاف(

White Platinum 
(4 coat*)

أبيض بالتيني
)4 طبقات*(

رمادي مغناطيسي
)معدني*(

19" Magnetic Machined 
Alloy – 225/55 R19 

Standard on Titanium.
عجالت معدنية باللون الرمادي المغناطيسي 

 225/55 R19 – قياس 19 بوصة 
قياسية في تايتينيوم

17" Alloy – 225/65 R17 
Standard on Trend.

عجالت معدنية                   
 225/65 R17 – قياس 17 بوصة 

قياسّية في تريند.

 مالحظة: الصور المستخدمة تهدف إلى إظهار لون الهيكل فقط وقد ال تعكس المركبة الموصوفة. 
قد تختلف األلوان الواردة في هذا الكتّيب عن األلوان الفعلّية، نظرًا لقيود عمليات الطباعة 

الُمستخدمة.

اختر اللون، والعجالت، والخيارات، والميزات اإلضافية، لكي 
تضع لمستك الخاصة على سيارتك إسكيب.

*مالحظة: ألوان الطالء المعدنّية واأللوان ذات 4 طبقات تستوجب تكلفة إضافية.
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فرش لألرضية من المطاط
والمرّبع  المضّلع  المطاط  من  األرضية  فرش  إّن 
في إسكيب مصّمم حسب الطلب ويساعد على 
السائق  بساط  والرطوبة.  األوساخ  من  الحماية 
مثّبت باألرض مباشرًة للمساعدة على منعه من 

االنزالق )ميزة اختيارية واكسسوار(.

حماية للمصّد الخلفي
للحماية  مصّممة  والغالفات  الحماية  صفائح  إّن 
من البلى والتلف اليومي. تجمع الصفائح ما بين 
الحماية والتصميم األنيق، بينما تؤّمن الغالفات 
الشفافة الحماية من دون التأثير سلبًا في مظهر 

مركبتك )اكسسوار(.

عمود القطر
يختفي عمود القطر القابل للسحب تمامًا تلقائيًا 
ال  عندما  الخلفي  المصّد  خلف  األنظار  عن  بعيدًا 
المظهر  على  يحافظ  ما  االستخدام،  قيد  يكون 
كما  واكسسوار(.  اختيارية  )ميزة  للطراز  األنيق 
اختيارية  )ميزة  للفصل  قابل  للقطر  عمود  يتوّفر 

واكسسوار( وعمود ثابت للسحب )اكسسوار(.

Rubber Floor Mats
Tray-style rubberised floor mats with the 
ESCAPE nameplate are tailormade and help 
to protect against dirt and damp. The driver’s 
mat is securely fixed directly to the floor to help 
prevent it from slipping (option and accessory).

Rear bumper protection
Protection plates and foils are designed to 
protect against daily wear and tear. The plates 
combine protection with a stylish design, 
while the transparent foils provide protection 
without compromising the look of your vehicle 
(accessory).

Towbar
The fully retractable towbar automatically 
stows itself out of sight behind the rear bumper 
when not in use, retaining the model’s sleek 
looks (option and accessory). Also available is a 
detachable towbar (option and accessory) and a 
fixed towbar (accessory).

Personalize. خّصص سيارتك كما يحلو لك.

Uebler+ rear bike carrier
High-quality tow bar-mounted bike carrier with 
optional tilting mechanism (depending on bike
carrier model), for easy access to the load 
compartment (accessory).

Mudflaps
Contoured mudflaps help to protect the 
bodywork of your ESCAPE from stone chips and 
road spray. Available for front and rear (option 
and accessory).

Detachable towbar
For extra transport and stowage capability, the 
towbar can tow up to 2 100kg depending on the 
engine (check with your Ford Dealer for further 
details). The towbar can be detached if not in 
use (option and accessory).

Uebler+  منصة خلفية لتحميل الدراجات من
الدراجات مثّبتة على  منصة عالية للجودة لتحميل 
طراز  )بحسب  اختيارية  إمالة  آلّية  مع  القطر  عمود 
إلى  بسهولة  للوصول  الدراجات(،  تحميل  منصة 

فسحة الحمولة )اكسسوار(.

واقيات من الوحل
تساعد الواقيات من الوحل المقولبة على حماية 
وآثار  الطريق  مخّلفات  تطاير  من  إسكيب  هيكل 
والخلف  األمام  في  متوّفرة  المتطايرة.  األحجار 

)ميزة اختيارية واكسسوار(.

عمود قطر قابل للفصل
عمود  يستطيع  والتخزين،  النقل  قدرة  لتعزيز 
للمحّرك  تبعًا  كلغ   2100 حتى  يسحب  أن  القطر 
)يرجى مراجعة وكيل فورد للمزيد من التفاصيل(. 
قيد  يكون  ال  عندما  القطر  عمود  فصل  يمكن 

االستخدام )ميزة اختيارية واكسسوار(.

Thule®+ roof attachments
High-quality, easy-to-install roof attachments 
from Thule®, including bike carrier (accessory) 
and a fully-lockable ski carrier suitable for up to 
six pairs of standard size skis or four snowboards 
(accessory).

G3 roof box
Designed to carry a wide variety of loads and 
help to protect them from weather and theft. 
Various sizes available, all with dual-opening for
easy access (accessory).

Thule®+  تجهيزات التثبيت على السقف من
تجهيزات التثبيت على السقف العالية الجودة من 
الدراجات  تحميل  منصة  ذلك  في  بما   ،Thule®

القابلة  التزلج  تحميل معّدات  )اكسسوار( ومنصة 
بالحجم  مزالج  لستة  تّتسع  التي  بالكامل  لإلقفال 

القياسي أو أربعة ألواح للتزّلج )اكسسوار(.

G3 صندوق تحميل مثّبت على السقف من
الحموالت  من  متنّوعة  مجموعة  لحمل  مصّمم 
الجوية  األحول  من  حمايتها  على  والمساعدة 
والسرقة. تتوّفر أحجام متنّوعة مع فتحة مزدوجة 

لسهولة الوصول إليها )اكسسوار(.

Personalize it.
Make your ESCAPE your own with  
Ford Accessories, each designed  
specifically for your ESCAPE, so you  
can be assured of a perfect fit. Visit  
your Ford Dealer for a complete list  
of available Ford Accessories.

Availability varies by market.

خّصص سيارتك كما يحلو لك.
عّدل سيارة إسكيب كما يحلو لك من خالل اكسسوارات 

فورد، وكّل اكسسوار مصّمم خصيصًا لسيارتك إسكيب، لذا 
يمكنك التأّكد من التوافق المثالي. يرجى زيارة وكيل فورد 

للحصول على الئحة كاملة من اكسسوارات فورد المتوّفرة.

FORD ACCESSORIESاكسسوارات فورد

accessories.ford.com accessories.ford.com

يختلف التوفر تبعًا للسوق.



ESCAPE

*Leather seats are a combination of leather and high-quality, durable materials.

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

Ford reserves the right, subject to all applicable laws, to discontinue or change features and other specification either temporarily or permanently without incurring 
any liability to any prospective purchaser or purchasers.

Trend Titanium

Powertrain & Transmission
1.5L Gasoline FWD 8-speed Automatic transmission; Horsepower – 175HP (130kW), Torque – 230Nm Std -

2.0L Gasoline AWD 8-speed Automatic transmission; Horsepower – 240HP (179kW), Torque – 366Nm - Std

Body Style
5-door Std Std

Wheels
17" Alloy Std -

19" Alloy - Std

Mini spare tire Std Std

Seating
Fabric Std -

Partial leather* - Opt

Full leather* - Opt

Mechanical
Tire Pressure Monitoring System (TPMS) – 4 wheels Std Std

Exterior
Rear parking aid - Std

Openable Powered Panorama Roof/Power-opening panoramic roof - Std

Halogen headlamps Std -

LED headlamps - Std

Automatic headlamps Std Std

LED daytime running lights Std Std

Dual power signal mirrors – LED signal - Std

Rear View Camera - Std

Front view camera - Std

Front LED fog lamps Std Std

Roof rack rails (silver painted) - Std

Interior
Starter – Push-button start Std Std

Cruise Control Std -

Adaptive cruise control Std

Dual-zone Electronic Automatic Temperature Control (DEATC) Std Std

Ambient lighting Std

2nd-row seat slide function Std Std

Safety & Security
Curtain airbags – LH/RH Std Std

Driver’s knee airbag Std Std

Driver and passenger airbags Std Std

Ford MyKey® Std Std

Keyless Start Std Std

Keyless entry/start – passive Std Std

Hands-free liftgate - Std

Anti-lock Braking System (ABS) with Electronic Stability Program (ESP), traction control, Electronic Brakeforce Distribution 
(EBD), Engine-drag Torque Control (EDC), emergency brake lamps and Hill Launch Assist Std Std

Lane-Departure Warning - Std

Driver impairment monitor - Std

Lane-Keeping Aid Std Std

Collision mitigation - Std

Automated parking system - Std

In-Car Entertainment
8" touchscreen, 6.5" digital cluster, 6 speakers, Navigation and SYNC®3 Std -

8" touchscreen, 12.3" digital cluster, 10 speakers, Navigation and SYNC®3 - Std

إسكيب

*المقاعد الجلدية هي مزيج من الجلد والمواد العالية الجودة والمتينة.

تنطبق القيود. بعض الخيارات المتوّفرة قد ال تكون متوافقة معًا. للمزيد من التوضيح، يرجى زيارة وكيل فورد المحلي.   

تحتفظ فورد بحّقها، وفق القوانين المرعية اإلجراء، في وقف أو تغيير المّيزات والمواصفات األخرى سواء مؤقتًا أو بشكل دائم من دون تكّبد أّي موجبات أو تحّمل أّي مسؤولية تجاه أّي شاٍر محتمل أو شراة محتملين.

تايتينيومتريند

القّوة المحّركة وناقل الحركة

محّرك بنزين سعة 1.5 لتر نظام دفع أمامي FWD ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات؛ القوة الحصانية – 175 حصانًا )130 كيلوواط(، عزم 
الدوران – 230 نيوتن متر

-ميزة قياسية

محّرك بنزين سعة 2.0 لتر نظام دفع بكافة العجالت AWD ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات؛ القوة الحصانية – 240 حصانًا )179 كيلوواط(، 
ميزة قياسية-عزم الدوران – 366 نيوتن متر

أسلوب الهيكل
ميزة قياسيةميزة قياسية5 أبواب

العجالت
-ميزة قياسيةعجالت معدنية قياس 17 بوصة

ميزة قياسية-عجالت معدنية قياس 19 بوصة

ميزة قياسيةميزة قياسيةإطار احتياطي صغير

المقاعد
-ميزة قياسيةقماش

ميزة اختيارية-جلد جزئي*

ميزة اختيارية-جلد كامل*

التجهيزات الميكانيكية
ميزة قياسيةميزة قياسيةنظام مراقبة ضغط اإلطارات TPMS –  4  عجالت

من الخارج
ميزة قياسية-مساعد خلفي للركن

ميزة قياسية-فتحة سقف بانورامية قابلة للفتح آليًا

-ميزة قياسيةمصابيح أمامية عاملة بالهالوجين

LED ميزة قياسية-مصابيح أمامية عاملة بتقنية

ميزة قياسيةميزة قياسيةمصابيح أمامية تعمل تلقائيًا

LED ميزة قياسيةميزة قياسيةمصابيح تعمل في ضوء النهار بتقنية

LED ميزة قياسية-مرايا جانبية آلية بوظيفتين – مصابيح للتأشير باالنعطاف بتقنية

ميزة قياسية-كاميرا للرؤية الخلفية

ميزة قياسية-كاميرا للرؤية األمامية

LED ميزة قياسيةميزة قياسيةمصابيح أمامية للضباب عاملة بتقنّية

ميزة قياسية-سكك الحاملة السقفية )مطلّية باللون الفضي(

من الداخل
ميزة قياسيةميزة قياسيةبادئ التشغيل – التشغيل بكبسة زّر 

-ميزة قياسيةمثّبت السرعة

ميزة قياسيةمثّبت السرعة التفاعلي

ميزة قياسيةميزة قياسيةضبط إلكتروني تلقائي لدرجة الحرارة ثنائي المناطق

ميزة قياسيةإضاءة محيطية

ميزة قياسيةميزة قياسيةميزة االنزالق في مقاعد الصف الثاني 

السالمة واألمان
ميزة قياسيةميزة قياسيةستائر هوائية – جهة اليسار/ جهة اليمين

ميزة قياسيةميزة قياسيةوسادة هوائية لركبة السائق

ميزة قياسيةميزة قياسيةوسائد هوائية للسائق والراكب

ميزة قياسيةميزة قياسيةميزة المفتاح المبرمج ®MyKey من فورد

ميزة قياسيةميزة قياسيةنظام تشغيل المركبة بدون مفتاح

ميزة قياسيةميزة قياسيةنظام الدخول والتشغيل بدون مفتاح – نظام كامن

ميزة قياسية-باب الصندوق العامل اليدويًا

نظام الفرامل المانع لالنغالق مع نظام التحّكم اإللكتروني بالثبات، نظام التحكم بالدفع، نظام التوزيع اإللكتروني لقّوة الفرملة، نظام التحّكم 
ميزة قياسيةميزة قياسيةبعزم الدوران عبر المحّرك، مصابيح التوقف الطارئ الوامضة ومساعد اإلقالع على التالل

ميزة قياسية-نظام اإلنذار بترك خط السير

ميزة قياسية-نظام مراقبة أداء السائق

ميزة قياسيةميزة قياسيةمساعد البقاء في خط السير

ميزة قياسية-نظام التخفيف من خطر االصطدام

ميزة قياسية-نظام الركن األوتوماتيكي

نظام الترفيه داخل السيارة
SYNC®3 ميزة قياسيةشاشة لمس قياس 8 بوصات، لوحة قيادة رقمية قياس 6.5 بوصة، 6 مكّبرات صوتية، نظام مالحة ونظام-

SYNC®3 ميزة قياسية-شاشة لمس قياس 8 بوصات، لوحة قيادة رقمية قياس 12.3 بوصة، 10 مكّبرات صوتية، نظام مالحة ونظام
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تفّضل بزيارة فورد الشرق األوسط

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.

قد تشتمل المركبات المبّينة على تجهيزات اختيارّية. قد ال يمكن تقديم المّيزات المبّينة إاّل ضمن تركيبة مع خيارات أخرى أو قد تخضع لمتطّلبات إضافية 
تتعّلق بالطلب أو لبعض القيود. قد تختلف األبعاد تبعًا للمّيزات االختيارية و/أو تبّدل اإلنتاج. يتم تقديم المعلومات على أساس قاعدة »كما هو«، وقد 
تحتوي على أخطاء فنية أو طباعية أو غيرها. ال تقّدم فورد أي كفاالت أو تصاريح أو ضمانات من أي نوع، صراحًة أو ضمنًا، بما في ذلك على سبيل المثال 
ال الحصر، الدقة والتداول والشمولية، وتشغيل المعلومات، والمواد، والمحتوى، والتوّفر، والمنتجات. تحتفظ شركة فورد للسيارات بحق تغيير مواصفات 
المنتج وسعره وتجهيزاته في أي وقت بدون تكّبد أي موجبات. إن وكيل فورد المعتمد هو أفضل مرجع للحصول على أحدث المعلومات حول مركبات فورد.

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 خصيصًا لمركبتك. يرجى مراجعة 
وكيلك للحصول على المزيد من المعلومات حول الكفالة المحدودة على اكسسوارات فورد األصلّية. وُيشار إلى أّن االكسسوارات المرّخصة من فورد 
عة لها، ولم  رة من ِقبل الشركة المصنِّ مة ومطوَّ عة لالكسسوارات. كما أّن االكسسوارات المرّخصة من فورد FLA مصمَّ FLA تغّطيها كفالة الشركة المصنِّ
يتّم تصميمها أو اختبارها تبعًا للمتطّلبات الهندسية الخاصة بشركة فورد. يرجى االتصال بوكيل فورد المحلي لديك للحصول على تفاصيل و/أو نسخة 

عن الكفاالت المحدودة.

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. ©2022 Ford Motor Company.

تحتفظ فورد بحّقها، وفق القوانين المرعية اإلجراء، في وقف أو تغيير المّيزات والمواصفات األخرى سواء مؤقتًا أو بشكل دائم، وسيتّم التبليغ عن ذلك عبر شبكة وكالء فورد. صدر هذا الكتّيب عن فورد موتور كومباني. جميع الحقوق محفوظة 
لشركة فورد موتور كومباني 2022.

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.

الجودة العالية
نحن نصّمم ونصنع مركبات فورد لكي 

تكون ممتازة بعد سنوات طويلة من 
الخدمة كما كانت في اليوم األول الذي 

استلمتها فيه. ولكي تكون قيادتها رائعة 
بالقدر نفسه أيضًا.

مراعاة البيئة
عبر استخدام تكنولوجيا فورد المتطّورة، 
نحن نلتزم بتصميم مركبات تتمّيز بتوفير 
أكبر في استهالك الوقود، وبانبعاثات 

أقّل لثاني أكسيد الكربون، وبكلفة 
إجمالية أقّل للملكية.

السالمة
يستخدم نظام الحماية الذكي من فورد 
تكنولوجيا متطّورة مصّممة للمساعدة 

على تجّنب الحوادث، وفي حال كان 
الحادث أمرًا ال مفّر منه، فهي مصّممة 

لحمايتك.

الذكاء
مركبات مع تكنولوجيات بديهية ذكّية 

مصّممة لُتبقيك على اتصال بعالمك، 
والعديد من الحلول الذكّية من فورد 

التي تسّهل الحياة بعض الشيء.

Visit Ford Middle East
me.ford.com me.ford.com


