
Specifications subject to change

األبعــاد
الطول )مم(: 4٫650

العرض )مم(: 1٫799
االرتفاع )مم(: 1٫416

طول قاعدة العجالت )مم(: 2٫700

معلومات األداء
 المحرك: 2 لتر/ 16 صمامًا، كامة علوية مزدوجة، مع نظام توقيت

الصمامات المتغير الذكي
أقصى قوة - )حصان/دورة بالدقيقة(: 158 عند 6500

أقصى عزم - )نيوتن - متر/دورة بالدقيقة(: 187 عند 4200
نوع ناقل الحركة: ناقل حركة ذو تغيير )تعشيق( مستمر

ميزات السالمة واألمان
 نظام مكابح مانع لالنغالق مع توزيع قوة الكبح إلكترونيًا

نظام المساعدة على ثبات المركبة، مع نظام التحّكم بالجر
نظام المساعدة على صعود المنحدرات

وسائد هوائية مزدوجة
عرض مستوى ضغط هواء اإلطارات

نظام التوقف الذكي

الميزات الداخلية
تشغيل المحرك عن بعد

دخول ذكي بدون مفتاح وتشغيل بضغطة زر
مكبح يد كهربائي/تفعيل مكبح اليد آليًا

حساسات توقف خلفية
تكييف هواء أوتوماتيكي

فتحات تهوية خلفية
مثبت سرعة

زر وضعية التشغيل االقتصادي
 نظام صوتي بشاشة عرض مقاس 5 بوصة

مع 4 مكبرات صوت + مضخم صوت
USB مقبس

نظام التحدث على الهاتف دون استخدام اليدين

الميزات الخارجية
عجالت معدن 16 بوصة

مصابيح نهارية 
مصابيح انعطاف LED على مرايا األبواب 

مرايا أبواب كهربائية بلون الهيكل
شبك أمامي كروم

مقابض أبواب بلون الهيكل
هوائي الراديو مدمج في الزجاج

Dimensions
• Length (mm) : 4,650
• Width (mm) : 1,799
• Height (mm) : 1,416
• Wheelbase (mm) : 2,700

Performance Data
• Engine : 2 LITRE / 16-Valve DOHC i-VTEC 

• Maximum Power HP @ rpm : 158@6500
• Maximum Torque (N-m @ rpm) : 187@4200
• Transmission Type: CVT

Safety Features
• Antilock Brake System (ABS) with Electric Brake Force 

Distribution (EBD)
• Vehicle Stability Assist (VSA) with Traction Control System (TCS)
• Hill Start Assist
• Dual Airbags
• Tire Pressure Monitoring System (TPMS)
• Brake Over Ride System

Interior Features
• Remote Control Engine Starter
• Smart Entry / Push Button Start
• Electric Parking Brake / Automatic Brake Hold
• Rear Parking Sensors
• Auto Aircondition
• Rear Ventilation Ducts
• Cruise Control
• ECON Mode
• 5 inch Screen Audio/4 Speakers + Tweeter 

• USB Jack
• Hands Free Telephone

Exterior Features
• 16” Steel Wheels
• Daytime Running Lights
• LED Side Turn Signal on Door Mirror
• Body-Colored Power Door Mirror
• Chrome Grille
• Body-Colored Outer Handle
• Glass Antenna

CIVIC LX 2017٢٠١7 LX  سيفيك



Specifications subject to change

األبعــاد
الطول )مم(: 4٫650

العرض )مم(: 1٫799
االرتفاع )مم(: 1٫416

طول قاعدة العجالت )مم(: 2٫700

معلومات األداء
المحرك: 2 لتر/ 16 صمامًا، كامة علوية مزدوجة، مع نظام توقيت 

الصمامات المتغير الذكي
أقصى قوة - )حصان/دورة بالدقيقة(: 158 عند 6500

أقصى عزم - )نيوتن - متر/دورة بالدقيقة(: 187 عند 4200
نوع ناقل الحركة: ناقل حركة ذو تغيير )تعشيق( مستمر

ميزات السالمة واألمان
 نظام مكابح مانع لالنغالق مع توزيع قوة الكبح إلكترونيًا

نظام المساعدة على ثبات المركبة، مع نظام التحّكم بالجر
نظام المساعدة على صعود المنحدرات

6 وسائد هوائية
عرض مستوى ضغط هواء اإلطارات

إشارة توقف في حاالت الطوارئ
نظام التوقف الذكي

نظام معطل لوحدة التحكم بالمحرك
ISO-FIX نظام تثبيت مقاعد األطفال

الميزات الداخلية
تشغيل المحرك عن بعد
دخول ذكي بدون مفتاح

تشغيل بضغطة زر
إقفال أوتوماتيكي عند االبتعاد عن السيارة

مكبح يد كهربائي
تفعيل مكبح اليد آليًا

حساسات توقف خلفية
فتحات تهوية خلفية

مثبت سرعة
نظام هوندا لرصد النقاط غير المرئية عند تغيير المسار

تكييف هواء أوتوماتيكي لمنطقتين
كاميرا رؤية خلفية واسعة العرض

مقود مكسو جلد 3 أضالع
زينة للكونسول لون أسود المع

إضاءة داخلية باللون األزرق
نظام صوتي بشاشة عرض تعمل باللمس مقاس 7 بوصة

ميزة تشغيل الوظائف باألوامر الصوتية
4 مكبرات صوت + مضخم صوت

USB مقبس/HDMI مقبس
التحدث على الهاتف دون استخدام اليدين/توصيل الهواتف الذكية

الميزات الخارجية
عجالت ألومنيوم 16 بوصة

فتحة سقف
مصابيح  نهارية

مصابيح ضباب هالوجين
 مصابيح انعطاف LED على مرايا األبواب

Dimensions
• Length (mm): 4,650
• Width (mm): 1,799
• Height (mm): 1,416
• Wheelbase (mm): 2,700

Performance Data
• Engine : 2 LITRE / 16-Valve DOHC i-VTEC 

• Maximum Power HP @ rpm: 158@6500
• Maximum Torque (N-m @ rpm): 187@4200
• Transmission Type: CVT

Safety Features
• Antilock Brake System (ABS) with Electric Brake Force 

Distribution (EBD)
• Vehicle Stability Assist (VSA) with Traction Control System (TCS)
• Hill Start Assist
• 6 Airbags
• Tire Pressure Monitoring System (TPMS)
• Emergency Stop Signal
• Brake Over Ride System
• ECU Immobilizer
• ISO-FIX

Interior Features
• Remote Control Engine Starter
• Smart Entry
• Push Button Start
• Walk Away Locking
• Electric Parking Brake
• Automatic Brake Hold
• Rear Parking Sensors
• Rear Ventilation Ducts
• Cruise Control
• Honda LaneWatch™
• Dual Auto Aircondition
• Wide View Rear Camera
• 3 Spoke Leather Steering Wheel
• Piano Black Console Garnish
• Blue Ambient Light
• 7 inch Touch-Screen Display Audio
• Voice Recognition
• 4 Speakers + Tweeter
• HDMI Jack/USB Jack
• Hands Free Telephone/Smart Phone Connect

Exterior Features
• 16” Alloy Wheel
• Sunroof
• Daytime Running Lights
• Halogen Foglight
• LED Side Turn Signal on Door Mirror

CIVIC EX 2017٢٠١7 EX  سيفيك



Specifications subject to change

األبعــاد
الطول )مم(: 4٫650

العرض )مم(: 1٫799
االرتفاع )مم(: 1٫416

طول قاعدة العجالت )مم(: 2٫700

معلومات األداء
 المحرك: 1٫5 لتر توربو/ 16 صمامًا، كامة علوية مزدوجة،

مع نظام توقيت الصمامات المتغير الذكي
أقصى قوة - )حصان/دورة بالدقيقة(: 180 عند 6000

أقصى عزم - )نيوتن - متر/دورة بالدقيقة(: 220 عند 1700 حتى 5500
نوع ناقل الحركة: ناقل حركة ذو تغيير )تعشيق( مستمر

ميزات السالمة واألمان
 نظام مكابح مانع لالنغالق مع توزيع قوة الكبح إلكترونًيا

نظام المساعدة على ثبات المركبة، مع نظام التحّكم بالجر
نظام المساعدة على صعود المنحدرات

6 وسائد هوائية
عرض مستوى ضغط هواء اإلطارات

نظام التوقف الذكي

الميزات الداخلية
تشغيل المحرك عن بعد
دخول ذكي بدون مفتاح

تشغيل بضغطة زر
إقفال أوتوماتيكي عند االبتعاد عن السيارة

مكبح يد كهربائي
تفعيل مكبح اليد آليًا

حساسات توقف خلفية
فتحات تهوية خلفية

مثبت سرعة
نظام مالحة

نظام هوندا لرصد النقاط غير المرئية عند تغيير المسار
تكييف هواء أوتوماتيكي لمنطقتين

كاميرا رؤية خلفية واسعة العرض
مقود مكسو جلد 3 أضالع
كسوة مقصورة من الجلد

دواسات رياضية
مقابض تغيير سرعة على المقود

نظام صوتي بشاشة عرض تعمل باللمس مقاس 7 بوصة
ميزة تشغيل الوظائف باألوامر الصوتية

4 مكبرات صوت + مضخم صوت
USB مقبس/HDMI مقبس

التحدث على الهاتف دون استخدام اليدين/توصيل الهواتف الذكية

الميزات الخارجية
عجالت ألومنيوم 17 بوصة

فتحة سقف
LED مصابيح أمامية

مصابيح نهارية
LED مصابيح ضباب

مصابيح انعطاف LED على مرايا األبواب 
جناح على الصندوق الخلفي مع مصباح LED للتوقف مثبت باألعلى

مرايا األبواب بلون الهيكل مع لمسة كروم
شبك أمامي لون أسود

مقابض األبواب لون كروم أسود
مخمد صوت مزدوج

Dimensions
• Length (mm): 4,650
• Width (mm): 1,799
• Height (mm): 1,416
• Wheelbase (mm): 2,700

Performance Data
• Engine Type: 1.5 TURBO / 16-Valve DOHC i-VTEC 

• Maximum Power - (HP @ rpm): 180@6000
• Maximum Torque - (N-m @ rpm): 220@1700~5500
• Transmission Type: CVT

Safety Features
• Antilock Brake System (ABS) with Electric Brake Force 

Distribution (EBD)
• Vehicle Stability Assist (VSA) with Traction Control System (TCS)
• Hill Start Assist
• 6 Airbags
• Tire Pressure Monitoring System (TPMS)
• Brake Over Ride System

Interior Features
• Remote Control Engine Starter
• Smart Entry
• Push Button Start
• Walk Away Locking
• Electric Parking Brake
• Automatic Brake Hold
• Rear Parking Sensors
• Rear Ventilation Ducts
• Cruise Control
• Navigation
• Honda LaneWatch™
• Dual Auto Aircondition
• Wide View Rear Camera
• 3 Spoke Leather Steering Wheel
• Leather Interior
• Sport Pedal
• Paddle Shift
• 7 inch Touch-Screen Display Audio
• Voice Recognition
• 4 Speakers + Tweeter
• HDMI/USB Jack
• Hands Free Telephone / Smart Phone Connect

Exterior Features
• 17” Alloy Wheel
• Sunroof
• LED Headlight
• Daytime Running Lights
• LED Foglight
• LED Side Turn Signal on Door Mirror
• Wing Trunk Spoiler with High Mount LED Stop Light
• Body-Colored Power Door Mirror with Chrome Accent
• Black Grille
• Black Chrome Outer Handle
• Twin Silencer

CIVIC RS 2017٢٠١7 RS  سيفيك


