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Forty years from the introduction of the first Honda Civic, the all new Civic sets an all-new standard in compact car 

style and performance. With sleek, sporty lines and an improved power-to-weight ratio, it’s a driver’s delight. Your 

passengers will love it, too, because the spacious cabin is loaded with premium features for class-above comfort and 

convenience. The 2017 Civic – it’s all new, and quite simply stunning.

ببساطة مذهلة
 أربعيــن عامــ¦ مــن انطالقــة أول هونــدا ســيفيك، تأتيــك  ســيفيك الجديــدة بمســتويات جديــدة كليــ¦ ل¥ناقــة وا�داء فــي فئــة الســيارات الصغيــرة. ومــع خطوط
 رياضيــة انســيابية، ومعــدل أفضــل بيــن القــوة والــوزن، ال شــك أنهــا ستشــكل فرحــة عارمــة لــكل مــن يقودهــا. كمــا أن ا	عجــاب بســيارتك ســينتقل إلــى
 الــركاب ايضــا، فالمقصــورة الرحبــة مــن الداخــل تزخــر بمواصفــات راقيــة تضمــن أقصــى درجــات الراحــة والرفاهيــة.  ســيفيك ٢٠١٧ الجديــد كليــ¦ والمذهلــة

 بمزاياها.
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STYLED FOR SOPHISTICATION.
Long and low, the new Civic leaps into the future, With a 

wide, confident stance for superior road-grip with handling, 

and 17-inch alloy wheels with low-profile tires for premium 

sports styling.

SIGNATURE HEADLIGHTS

The All New Civic is equipped with LED Daytime 

Running Lights (LED DRL) to alert other drivers to your 

presence. The long lasting LED's are also used for tail, 

stop, license plate and high mounted stop lights.FOG LIGHTS

With the ir  wide ,  low beam, fog l ights enhance 

visibility when driving in dust storms or heavy fog.

POWER SIDE MIRRORS

Color- coord inated s ide mi r rors  feature  power  

adjust-ment, with integrated LED turn signals on all 

models.

 تمتــاز  ســيفيك بتصميمهــا الطولــي المنخفــض، إلــى جانــب وقفتهــا الواثقــة
 العريضــة التــي ُتكســبها الثبــات الفائــق علــى الطرقــات والســيطرة الكاملــة.
 أضــف إلــى ذلــك عجالتهــا المصنوعــة مــن الخليــط المعدنــي بقيــاس ١٧ بوصة،

وا	طارات المنخفضة لضمان أداء رياضي أمثل.

صممت لتبهر.

تتميــز جميــع طــرازات ســيفيك الجديــدة بأضــواء LED DRL نهاريــة لتنبيــه 
يتــم  ذلــك،  إلــى  با	ضافــة  ســيارتك.  مــكان  إلــى  ا¶خريــن  الســائقين 
استعمال أضواء  طويلة العمر للمصابيح الخلفية، أضواء المكابح، ضوء لوحة 

السيارة، وضوء الوقوف المثبت أعلى وسط السيارة.

LED DRL مميــزة بأضوائها ا�مامية

المرايــا الجانبية المعززة آلي¦

أضواء الضباب

 تتميــز المرايــا الجانبيــة بتناغــم ألوانهــا وإمكانيــة تحريكهــا آليــ¦، مــع
أضواء LED لالنعطاف المدمجة   بجميع طرازاتها

 بفضــل تصميــم ا�شــعة العريضــة والمنخفضــة لهــذه ا�ضــواء، تتحســن
 الرؤية عند القيادة في العواصف الرملية أو أجواء الضباب الكثيف.
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DRESSED TO 
COMMAND ATTENTION.
The all new Civic is muscular and athletic, poised for action 

even when standing still. Its sharp good looks command 

attention coming and going, with premium-class quality 

evident in every detail of the car’s finish and trim.

DISTINCTIVE C-SHAPED 
TAIL LIGHTS

Unique taillights feature integrated LED light bars for 

high visibility, and are a signature element of Civic’s 

bold new look,

CAPLESS FUEL SYSTEM

The fuel filler neck opens on contact with the pump 

nozzle, so refilling the tank is always clean and simple.

ــة ــا القوي ــن إطاللته ــة، وم ــة رياضي ــح رجولي ــدة بمالم ــيفيك الجدي ــم   س  تتس
 توحــي بجاهزيتهــا لالنطــالق حتــى عنــد وقوفهــا بــال حركــة. كمــا أن مالمحهــا
ــي كل ــة ف ــودة الواضح ــن الج ــز م ــتوى متمي ــع مس ــار، م ــف ا�نظ ــادة تخط  الح

 تفصيلة من تفاصيل التشطيبات والخطوط النهائية.

ملفتة بأناقتها 

 تضــم ا�ضــواء الخلفية الفريــدة أنابيب LED لضمان رؤية عالية الوضوح،
   وتعــّد مــن أهــم المالمــح الجديــدة فــي ا	طاللــة الجديــدة القويــة لســيارة

سيفيك.

متميزة بأضوائها الخلفية دائرية الشــكل
 يفتــح عنــق خــزان الوقــود مباشــرة بمجــرد اتصالــه بأنبــوب الضــخ، وبذلــك

تتم   تعبئته دائم¦ ببساطة ونظافة تامة.

نظام التعبئة بال غطاء
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ENGINE START/STOP BUTTON

You can leave the Smart Entry remote in your 

pocket or bag ―  C ivic lets you star t and stop 

engine with pushbutton ease.

DRIVER INFORMATION INTERFACE

A color screen directly in front of the driver displays 

essential gauges and instruments, as well as information 

about what’s playing and who’s calling.

A FIRST-CLASS CABIN OF 
YOUR OWN.
Controls and instrumentation are top-flight, designed for 

easy operation and distraction-free driving. With USB 

connectivity and steering wheel-mounted controls for 

Bluetooth® Hands FreeLink® calls and streaming audio, the 

cabin is first-class all the way.

 أزرار التحكــم وا	عــدادات ستدهشــك بمســتواها المتطــور الرفيــع، وقــد صممــت
 لتضمــن ســهولة التشــغيل لضمــان تركيــز الســائق علــى الطريــق دون أن
 يتشــتت انتباهــه. ومــن ذلــك علــى ســبيل المثــال اتصــال USB وأزرار التحكــم
علــى والــرد  البلوتــوث  خاصيــة  لتشــغيل  القيــادة  مقــود  علــى   المثبتــة 
 المكالمــات الهاتفيــة بضغطــة رز، والمفاتيــح الخاصــة بالنظــام   الســمعي. ممــا

  يضمن تجربة   قيادة ممتعة طوال الطريق.

امتلــك مقصورة من الدرجة االولى

7-INCH TOUCH-SCREEN DISPLAY AUDIO

The new Civic is available with Honda’s 7– inch Display 

Audio infotainment and connectivity system, with 

touch screen, which offers enhanced intuitive operation 

and full smartphone integra-tion via both Apple 

CarPlay® and Android Auto.

شاشة عرض تعمل باللمس (قياس ٧ بوصة)
القيــاس، وأدوات  ا	عــدادات  الســائق  أمــام  الملونــة  الشاشــة   تعــرض 

با	ضافة إلى المعلومات الخاصة بالمتصلين والمواد المسموعة.

 تتوفــر ســيفيك الجديــدة مــع نظــام الترفيهــي المعلوماتــي مــن هونــدا
 المتمّيــز بشاشــة تعمــل باللمــس قيــاس ٧ بوصــات، التــي تقــدم عملية
 تشــغيل بديهيــة وتضميــن كامــل للهاتــف الذكــي مــن خــالل كلٍّ مــن

CarPlay® and Android Auto.

لوحة معلومات القيادة 
 يمكنــك أن تتــرك جهــاز الدخــول الذكــي فــي جيبــك أو حقيبتــك،
 وســتتيح لــك   ســيفيك تشــغيل محــرك الســيارة وإيقافــه بضغطــة زر

واحدة.

زر تشــغيل وإيقاف المحرك
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WELCOME TO INNER SPACE.
Inside, the new Civic boasts the most spacious cabin in 

its class, with dual-zone automatic climate control and 

premium-grade features throughout.

REMOTE ENGINE START
Start the engine from a distance to pre-cool your 
Civic before you even get in.

ELECTRIC PARKING BRAKE & BRAKE 
HOLD FUNCTION
Civic;’s new electric parking brake – the first in its class – 
replaces the conventional hand lever with a compact, 
easy-to-operate switch. In addition, a convenient new 
Automatic Brake Hold function eliminates the need to keep 
your foot on the brake when stopped on a hill or at an 
intersection.

بمســاحة ســتنبهر  الداخــل،  مــن  الســيارة  علــى  نظــرة  ألقيــت   إذا 
 مقصــورة تعتبــر ا�كثــر رحابــة فــي هــذه الفئــة مــن الســيارات، مــع
ــص ــن، وخصائ ــي منطقتي ــرارة ف ــة بالح ــم ا�وتوماتيكي ــة التحك  خاصي

 أخرى رفيعة المستوى.

مرحب¦ بك إلى مســاحة داخلية رحبة

 يمكنــك تشــغيل محــرك ســيارتك عــن بعــد لتبريــد مقصــورة ســيارتك
سيفيك  قبل حتى أن تستقر على مقعدك.

 تعتبــر المكابــح ا	لكترونيــة الجديــدة لركــن ســيارة   ســيفيك ا�ولــى مــن نوعهــا
 فــي الفئــة، ويأتــي هــذا المفتــاح الصغيــر ســهل التشــغيل كبديــل للمكبــح
ــدة لتثبيــت المكبــح ــك، فــإن الخاصيــة الجدي  اليــدوي التقليــدي. فضــالً عــن ذل
 أوتوماتيكيــ¦ تريحــك �نهــا تغنيــك عــن الحاجــة إلــى تثبيت قدمك علــى المكبح

عند الوقوف على منحدر أو تقاطع.

تشــغيل المحرك عن بعد
مكابــح الوقــوف ا	لكترونية مع خاصية تثبيت المكابح
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PRECISE, RESPONSIVE HANDLING.
The all-new Civic has been engineered from the ground up to 

fu lfi l  the promise of  agi le  and rewarding dynamics .  A 

lightweight, highly rigid bodyshell – the product of innovative 

new engineering and construction techniques – com-plements 

the lower centre of gravity and a sophisticated new suspension 

system , employing multilink in the rear, contributing directly to 

an engaging and fun driving experience.

 تــم تصميــم ســيفيك الجديــدة بالكامــل مــن ا�رض إلــى ا�علــى
مرنــة وديناميكيــة مميــزة. فــي ســيارة  بوعدهــا  تفــي   لكــي 
ــكل ــم الهي ــة لجس ــي الصالب ــوزن وعال ــف ال ــكل خفي ــل هي  يكم
فــي متعــددة  وصــالت  باســتخدام  المنخفــض،  الثقــل   مركــز 
قيــادة بتجربــة  التمتــع  فــي  مباشــرة  يســاهم  مــا    الخلــف، 

ممتعة ورائعة.

دقة وسرعة استجابة

المحرك 1.6 ليتر

SU PERIOR BR AKING &  ROAD 
CONTROL

Power-assisted 4-wheel disc feature an Anti-lock 

Brak ing System (ABS) with E lectron ic  Brake 

Distribution (EBD) and Brake Assist for sure stopping 

power. In addition Civic now offers Vehicle Sta-bility 

Assist (VSA) with Traction Control to help enhance 

stability when accelerating, braking, and cornering, 

and Agile Handling Assist to help improve initial 

turning response and reduce under-steer.

 تتميــز العجــالت ا�ربــع بأقــراص مكابــح معــززة آليــ¦، مــع نظــام المكابــح
،(EBD) لكتروني لتوزيع قوة الكبح	والنظام ا ،(ABS) المضادة للقفل 
ــر ــك، توف ــن ذل ــدا ع ــاف. ع ــوة ا	يق ــان ق ــح لضم ــاندة المكاب ــة مس  وآلي
ز استقرار السيارة (VSA)، مع ضبط الّتماّس للمساهمة في  سيفيك معزِّ
 تعزيــز االســتقرار عنــد التســارع وا	يقــاف واالنعطــاف. كمــا يســاعد
ــة بمجــرد  نظــام الســيطرة الســريعة علــى تحســين االســتجابة ا�ولي

 االلتفاف، وتقليل االستدارة المحدودة.

كبح ممتاز وتحكم فائق على الطرقات

NEXT-GENERATION ACE™ BODY STRUCTURE

Advanced Compatibility EngineeringTM body structure with new car 

crash-stroke design helps enhance occupant protection and cabin 

integrity by dis-tr ibuting frontal impact energy more evenly 

throughout the vehicle.

صمــم هيــكل الجســم بهندســة التوافــق المتقدمــة، مــع تصميــم جديــد مقــاوم للصدمــات 
يســاعد علــى حمايــة الجالســين وقــوام الكابينــة، مــن خــالل توزيــع قــوة الصدمــة ا�ماميــة 

على نحو متساٍو في أنحاء هيكل المركبة.

جيل ™ACE الجديد لهيكل جســم السيارة

CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION
(CVT)

Civic’s new CVT has a taller final gear ratio for fuel–efficient 

low-rpm cruising, and new-generation G-Design shift logic for 

smooth acceleration and natural throttle response, the torque 

converter employs a new turbine twin-damper design for tighter 

control and reduced acceleration lag.

 النظــام الجديــد للنقــل متواصــل التغييــر (CVT) فــي ســيفيك يتميــز بمعــدل نهائــي
 أطــول لناقــل الســرعات مــن أجــل اســتهالك أكثــر كفــاءة للوقــود، وعــدد أقــل من الــدورات
 في الدقيقة، مع جيل النقل الجديد G - Design لضمان تسارع أكثر سالسة واستجابة
ل العــزم علــى توظيــف نظــام التوربيــن الجديــد  طبيعيــة لصمــام الخنــق. ويعمــل محــوِّ
لالمتصــاص المــزدوج، مــن أجــل ضبــط أفضــل وفتــرة   أقــل فــي عمليــة التســارع.

(CVT) نظــام النقل متواصل التغيير

PERFORMANCE TO MAKE YOU PROUD.

The 1.6 Liter i-VTEC engine performance supports the all-new 

Civic’s soulful, sporty character.

・ i-VTEC engine delivers excellent power and fuel efficiency

・ 123 horsepower at 6500 rpm

・ 151 N-m torque at 4300 rpm

・ Low inertia crankshaft for instant throttle response

يعتمد المحرك i-VTEC 1.6 في سيارة سيفيك الجديده على دعم ا�داء الرياضي .

 • محرك i-VTEC  يولد قوه ممتازة وكفاءة في استهالك الوقود 

• ١٢٣ حصانا عند ٦٥٠٠ دورة في الدقيقة

 • قوةعزم الدوران ١٥١ نيوتن/متر عند ٤٣٠٠ دورة في الدقيقة

            • و كذلك انخفاض العمود المرفقي 	ستجابة أفضل عند الضغط على دواسة الوقود.
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Specification

Exterior Color Interior ColorGrade

VTIE

LXIE

Specifications may vary in some cases and are subject to change without notice.

الدرجة

المواصفات

Crystal Black Pearl

أسود كريستال لؤلؤي

Polished Metal Metallic

رمادي معدني مصقول

Taffeta White  

أبيض تيفتا

Carnelian Red Pearl

أحمر كارنيليان لؤلؤي

اللون الخارجي

قد تختلف التجهيزات في بعض الحاالت وهي عرضة للتغيير بدون إشعار مسبق.

اللون الداخلي

Lunar Silver Metallic

فضي لونار معدني

Midnight Burgundy Pearl

أحمر ميدنايت لؤلؤي

Brilliant Sporty Blue Metallic

أزرق المع رياضي معدني

Ivory

عاجي

نوع المحرك

سعة المحرك (سم مكعب)

سلسلة الصمامات

نظام حقن بالوقود

قطر ا�سطوانة الداخلي والشوط (ملم)

نسبة الضغط

نوع الوقود

ناقل الحركة

نوع ناقل الحركة

نوع القيادة

ا�داء

أقصى قوة  (حصان عند دورة بالدقيقة)

أقصى عزم  (نيوتن متر عند دورة بالدقيقة)

استهالك الوقود (كلم / ليتر)

سعة خزان الوقود (ليتر)

نظام الفرامل

نوع نظام الفرامل  أمام

نوع نظام الفرامل خلف

نظام التعليق

نوع نظام التعليق أمام

نوع نظام التعليق خلف

ا�طارات/العجالت

قياس ا	طارات أمام

قياس ا	طارات خلف

قياس العجالت (بوصة)

ا�طارات / العجالت

عدد المقاعد

الوزن

وزن السيارة  (كلغ)

ا�بعاد الخارجية

الطول ا	جمالي (ملم) 

العرض ا	جمالي (ملم) 

العرض ا	جمالي مع مرايا ا�بواب (ملم) 

االرتفاع ا	جمالي (ملم) 

قاعدة العجالت  (ملم) 

االرتفاع عن ا�رض (ملم) 

مواصفات هوندا سيفيك طراز 2017

المحرك
Honda Civic 2017 1.6 Features LXIE VTIE

Exterior

Major Equipment التجهيزات ا�ساسية
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Sunroof

Halogen Headlight

LED Daytime Running Light (DRL)

Halogen Foglight

LED Side Turn Signal on Door Mirror

Chrome Grille 

Body-Colored Outer Handle

Chrome Outer Handle

Glass Antenna

16" Alloy Wheel

17" Alloy Wheel

Interior

Auto Aircondition

Dual Auto Aircondition

Wide View Rear Camera

3 Spoke Urethan Steering Wheel

3 Spoke Leather Steering Wheel

Leather Interior

Piano Black Console Garnish

60:40 Fold Down Rear Seats

Rear Seat Armrest with Cupholder

Rear Ventilation Ducts

Map Light

Audio

5 inch Screen Audio

7-inch Touch Screen Display Audio

Voice Recognition

4 Speakers + Tweeter

HDMI Jack

USB Jack 

Hands Free Telephone

Smart Phone Connect

Convenience

Remote Control Engine Starter

Smart Entry

Push Button Start

Walk Away Locking

Electric Parking Brake

Automatic Brake Hold

Day/Night Rear View Mirror

Rear Parking Sensors

Control

Cruise Control

Electric Power Steering (EPS)

ECON Mode 

Safety

Antilock Brake System (ABS) with Electric Brake Force Distribution (EBD)

Vehicle Stability Assist (VSA) with Traction Control System (TCS)

Hill Start Assist (HSA)

Single SRS Driver & Assistant Airbag

Side & Side Curtain Airbags

Emergency Stop Signal

Brake Over Ride System 

ECU Immobilizer

ISO-Fix

VTIE LXIE مواصفات هوندا سيفيك 2017
التصميم الخارجي

فتحة سقف
أضواء هالوجين

(DRL) أضواء ساطعه خالل النهار
أضواء ضباب هالوجين

LED نعطاف نوعâمرايا أبواب خارجيه مع إشارات ل
شبك من الكروم .

مسكات أبواب خارجيه بلون الهيكل
مسكات أبواب خارجيه من الكروم.

هوائي مدمج بزجاج السيارة
عجالت من االلومنيوم -1٦ بوصة
عجالت من االلومنيوم -17 بوصة

التصميم الداخلي 
مكيف هواء أوتوماتيكي

مكيف هواء أوتوماتيكي -لمنطقتين.
كاميرا خلفية ذات نطاق واسع.

عجلة القيادة- (يوريثان)-   3  شعاعات    
عجلة القيادة-جلد طبيعي-3 شعاعات

مقاعد من الجلد
زينة للكونسول ذات لون اسود المع

مقاعد خلفية قابلة للطي 40:60
مسند ذراع-للمقاعد الخلفية-مزود بحامل ل¥كواب

فتحات لمكيف الهواء بالخلف
ضوء للقراءة

الصوت
شاشه قياس 5 بوصة للنظام الصوتي

شاشه تعمل باللمس قياس 7 بوصة للنظام الصوتي
التعرف على الصوت
 4سماعات +  تويتر 

HDMI مدخل
USB مدخل

استخدام الهاتف من دون اليدين
ربط للهاتف الذكي

وسائل الراحة والترفية
تشغيل المحرك عن بعد بالريموت كنترول

نظام الدخول الذكي
زر بالضغط لتشغيل المحرك.

نظام ا	غالق عند االبتعاد عن السيارة
فرامل يد كهربائيه

وظيفة التثبيت ا�وتوماتيكي للفرامل
مرآة وسطية لليل و النهار

حساسات خلفية لصف السيارة 
وحدات التحكم

نظام تثبيت السرعة
عجلة قياده كهربائيه

وضعية ECON  لالقتصاد في استهالك الوقود
االمان

(EBD) مع نظام توزيع إلكتروني لقوة الفرامل (ABS) نظام الفرامل المانعة لالنغالق
(TCS) مع نظام التحكم بالسحب (VSA) نظام المساعدة في ثبات السيارة

(HSA) نظام المساعدة لالنطالق على المنحدرات
نظام وسائد هواء SRS مفردة للسائق والراكب ا�مامي

نظام وسائد وستائر هواء جانبية
اشارة توقف في حاالت الطوارئ

نظام إبطال عمل الفرامل
نظام تقييد عمل المحرك ضد السرقة
ISO-Fix  نظام تثبيت مقاعد االطفال

Honda Civic 2017 Specifications LXIE VTIE

Engine

Engine Type 4 Cylinder 4 Cylinder

Displacement  (cc) 1597 1597 

Valve Train 16-Valve SOHC 16-Valve SOHC

Fuel Injection Multi - Point Multi - Point

Bore x Stroke      (mm) 81x77.5 81x77.5

Compression ratio 10.7 10.7

Fuel Unleaded(91) Unleaded(91)

Transmission

Transmission Type MT/CVT CVT

Drive Type Front Wheel Drive Front Wheel Drive

Performance   

Maximum Power       (hp @ rpm) 123@6500 123@6500

Maximum Torque     (N-m @ rpm) 151@4300 151@4300

Fuel Consumption    (Km / L) 18.4 18.4

Fuel Tank Capacity   (L) 47 47

Brake System

Brake Type Front Ventilated-Disc Ventilated-Disc

Brake Type Rear    Disc Disc

Suspension system   

Suspension Type  (Front) MacPherson Strut MacPherson Strut

Suspension Type  (Rear) Multi-Link Multi-Link

Tires / Wheels   

Tire Size - Front 215/55R16 93H 215/50R17 91V

Tire Size - Rear 215/55R16 93H 215/50R17 91V

Wheel Size           (inch) 16 inch 17 inch

Capacity   

Seating Capacity 5 5

Weight 

Curb Weight  (kg) 1238/ 1258 1291

Exterior Dimensions 

Overall Length         (mm) 4630 4630

Overall Width           (mm) 1799 1799

Overall Width - Including Door Mirrors  (mm) 2075 2075

Overall Height          (mm) 1432.8 1432.8

Wheelbase              (mm) 2700 2700

Ground Clearance  (mm) 153.5 153.5

4 سلندر

1597

SOHC محرك ذو 16 صماما

متعدد النقاط

77.5 x 81

10.7

الوقود الخالي من الرصاص (91)

CVT

دفع بالعجالت ا�مامية

123 عند 6500

 151 عند 4300

18.4

47

أقراص مهّواة

أقراص

 دعامة ماكفرسون

متعدد الوصالت

215/50R17 91V

215/50R17 91V

 17 (بوصة) 

5

1291

4630

1799

2075

1432.8

2700

153.5

4 سلندر

1597

SOHC محرك ذو 16 صماما

متعدد النقاط

77.5 x 81

10.7

الوقود الخالي من الرصاص (91)

CVT/مبدل سرعات يدوي

دفع بالعجالت ا�مامية

123 عند 6500

 151 عند 4300

18.4

47

أقراص مهّواة

أقراص

 دعامة ماكفرسون

متعدد الوصالت

215/55R16 93H

215/55R16 93H

 16 (بوصة)

5

1258 / 1238

4630

1799

2075

1432.8

2700

153.5

VTIE LXIE

Specifications vary according to country. Please consult your local dealer for details. قد تختلف المواصفات من بلد ¶خر، لذا يرجى مراجعة الوكيل المحلي لمزيد من التفاصيل.


