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تصميم ديناميكي وأنيق، يدمج العديد من التجارب 
الذكية، ويسعى إلى ضمان السالمة.

Dynamic and stylish design, integrates 
many intelligent experiences, and pursues 
the ultimate safety guarantee.

حياة أفضل، سيارة أفضل
A better Life, A better Car







العناصر الجمالية الدقيقة تجعل السيارة تتألق 
في دائرة الضوء
The delicate aesthetic elements make 
the vehicle shine in the limelight

أنيقة للغاية
Stylish & elegant





Qizhi LED نظام إضاءة
Qizhi LED Lighting System

تم تجهيز المصابيح األمامية LED بنظام تعديل االرتفاع التكيفي ALS ونظام تبديل الضوء 
العالي / المنخفض األوتوماتيكي IHC، لضمان سالمة الركاب والمركبة

 The LED headlamp is equipped with ALS adaptive height adjustment
 system and IHC automatic high/low beam switchover system, to ensure
the safety of passengers and vehicle

وضع جانبي ديناميكي بنسبة مثالية
Dynamic Side Posture With A Perfect Proportion

ُيظهر تصميم خط الخصر العصري والديناميكي الرائع والممتد بالكامل ثقة رائعة
The fashionable, honourable, dynamics, avant-garde, concise but fully 
stretched waist line design shows wonderful confidence

تصميم الشبك األمامي
الخاص بسيارات هونشي
Grille Design of Hongqi Family

التصميم الكالسيكي للشبك االمامي والذي ينساب 
على مقدمة السيارة، يمثل عالمة مهمة في تصميمها
The classical waterfall intake grille of Hongqi 
family and the emblem that is imbued with 
supreme heroism echo each other





تجربة قيادة ممتعة
Enjoyable driving experience

مريحة للغاية
Comfortable



تجربة قيادة مريحة للغاية
Extremely comfortable driving experience

مقاعد مصنوعة من جلد نابا األصلي وخامة ألكانتارا ومسند رأس متطور للنوم ووظيفة تدفئة وتهوية المقاعد توفر تجربة قيادة مريحة للغاية
Seats made of Nappa genuine leather and Alcantara material, high end headrest for sleep, and seat heating and 
ventilation function bring extremely comfortable driving experience



تطعيمات فاخرة
Premium Trims

Hongqi نظام الصوت الحصري من
Hongqi exclusive audio system

BOSE Center Point® يعكس نظام الصوت المحيطي
كل تفاصيل الصوت ويشكل إحساًسا يشبه المسرح
The BOSE Center point® surround audio system reflects every detail
of sound and forges the theatre-like on-site feeling

نظام تنقية الهواء
Air purification system

يمكن لتقنية تنظيف الهواء الداخلية النشطة الفريدة مراقبة وتنظيف الهواء في الوقت الفعلي
The unique active indoor air cleaning technology can monitor and clean the air at real time





تقنية ربط متطورة لقيادة ذكية
Advanced interconnection technology 
for intelligent driving

ذكية للغاية
Intelligent



HC2.0 قمرة القيادة الذكية
HC2.0 intelligent cockpit

قمرة القيادة الذكية Hongqi HC2.0، المجهزة بنظام تفاعل صوتي ذكي متطور، تمنحك رحلة ممتعة ومترابطة دائمًا
Hongqi HC2.0 intelligent cockpit, equipped with advanced intelligent voice interaction system, forges a 
free trip with all things interconnected for you



صورة بانورامية 360 درجة
360° Panoramic image

تعرض الشاشة الموجودة صورة بانورامية لجعل ركن السيارة أكثر أماًنا وفعالية
The onboard screen panoramically displays real-time image to make 
the parking safer and more efficient

نظام المساعدة على الركن
Auto Parking

يتيح لك نظام الركن األوتوماتيكي التعامل بسهولة مع الركن الرأسي واألفقي والمائل
The auto parking system enables you to easily cope with vertical, 
horizontal and slant parking



أفضل اختيارات السالمة تجعل السيارة استثنائية
Top safety picks makes the vehicle exceptional

آمنة للغاية
Extremely Safe





أنظمة متطورة لمساعدة السائق
Advanced Technologies



AEB نظام الفرامل النشط
AEB Active Brake System

قادر على الحكم على االصطدامات بسرعة 75 كم / ساعة لتحقيق 
الفرملة األوتوماتيكية
Capable to judge collisions within the speed of 75km/h 
to achieve the automatic brake

هيكل السيارة عالي القوة
High-strength vehicle body

أكثر من 60% من الفوالذ المستخدم في السيارة 
عبارة عن فوالذ عالي القوة ، ويتم استخدام الفوالذ 
المشكل على الساخن بقوة 1500Mpa لتشكيل 
هيكل أمان من نوع القفص
More than 60% of steel used on the vehicle 
is high-strength steel, and the 1,500Mpa 
high-strength hot-formed steel is used to 
constitute the cage-type safety structure

HS2.0 نظام معلومات الشبكة اآلمن
Network information security system HS2.0

تتبنى السيارة تقنية تقييم أمن المعلومات المتقدمة لحماية البيانات الشخصية للمستخدم 
وتجنب االستخدام غير المصرح به للسيارة
The vehicle adopts the advanced information security assessment technology 
to protect personal data of user and avoid unauthorized use of the vehicle





تجربة قيادة رائعة
Excellent driving experience 

الديناميكية والتحكم
Dynamics and Control



خمسة أوضاع للقيادة
Five Driving Modes

توفر األوضاع الخمسة للقيادة )اقتصادية، مريحة، رياضية، على الطرق الوعرة وحقول الجليد( بالتنسيق مع 
ممتص الصدمات الذكي القابل للتعديل قيادة ممتعة
Five driving modes (economy, comfort, sports, off-road and snowfield) coordinating with the 
intelligent adjustable shock absorber provide a pleasant driving



نظام الدفع الرباعي من الجيل الجديد
New-generation 4WD System

يتيح الجيل الجديد من نظام الدفع الرباعي الكهرومغناطيسي BorgWarner بنية أكثر إحكاما وتحكًما أكثر ذكاًء 
وأكثر دقة في عزم دوران العجلة لتحسين األداء على الطرق الوعرة بشكل كبير
The BorgWarner new-generation electromagnetic 4WD system enables a more compact 
structure, more intelligent control and more precise control on wheel torque to greatly 
improve off-road performance

محرك CA4GC جديد من الجيل الثالث 
Brand-new CA4GC Third-generation 

تم تطويره بشكل مستقل على أساس منصة محرك البنزين بالحقن المباشر فائق الشحن من الجيل الثالث 
والتي توازن بشكل مثالي بين الديناميكيات واستهالك الوقود واالنبعاثات
Independently developed on the basis of third-generation supercharged direct-injection 
gasoline engine platform perfectly balances the dynamics, fuel consumption and emission



Intelligent-connection
Comfort FW Deluxe FW Deluxe AWD Premium FW Premium AWD

Basic Parameters  المعلومات األساسية
Length x width x height (mm) 4760x1907x1700 الطول × العرض × االرتفاع )مم(
Wheelbase (mm) 2870 قاعدة العجالت )مم(
Type of engine Brand-new CA4GC inline 4-cylinder turbocharged direct-injection engine نوع المحرك
Displacement of engine 2.0L (1989mL) سعة المحرك
Max. speed (km/h) 210 210 204 210 204 السرعة القصوى )كم / ساعة(
Rated power (kW) 165 )kW( القدرة القصوى
Max. torque (N-m) 340 عزم الدوران )نيوتن متر(
0-100km/h acceleration time (s) 8.2 8.2 8.7 8.2 8.7 100-0 التسارع من كم / ساعة )ثوان(
Comprehensive fuel (L/lOOkm) 7.9 7.9 8.4 7.9 8.4 استهالك الوقود  )لتر / كيلومتر(
Drive type FF FF F4 FF F4 نوع القيادة
Type of transmission 6-speed AMT نوع ناقل الحركة
Specifications of tyre 235/60 R18 255/45 R20 مواصفات االطارات

Suspension system
Macpherson independent front suspension with stabilizer bar,
and multi-link independent rear suspension with stabilizer bar

جهاز التعليق

Emission standard Euro VI B emission standard معيار االنبعاث
Exterior المواصفات الخارجية
Qizhi LED lighting system • • • • Qizhi LED نظام إضاءة
High beam and low beam auto-switchover - - - • • شعاع عالي و شعاع منخفض التبديل التلقائي
Headlamp height auto-adjustment • • • • الضبط التلقائي الرتفاع المصباح األمامي
Headlamp off delay - • • • • المصابيح األمامية القابلة للتأخير
Headlamp light-sensing auto on/off - • • • مصباح أمامي حساس للضوء تلقائي التشغيل / اإليقاف
Adaptive front lighting • • • • • إضاءة أمامية متكيفة
Courtesy light carpet “Wing of Hongqi» • • • • Wing of Hongqi السجادة الخفيفة
Electrically adjustable and heating rearview mirror • • • • • مرآة الرؤية الخلفية القابلة للتعديل والتدفئة كهربائيًا
LED courtesy step (with the LED background light of Chinese characters of Hongqi) - • •          • )Hongqi لألحرف الصينية من LED مع إضاءة خلفية( LED عتبة
Panoramic sunroof - • • • • فتحة سقف بانورامية
One-touch anti-pinch windows on four doors • • • • نوافذ  تعمل بلمسة واحدة على أربعة أبواب
Electric back door (with anti-pinch function) - • • • • باب خلفي كهربائي 
Acoustic glass on front door - - - • زجاج عازل للصوت على الباب األمامي
Front parking radar (4 probes) • • • - - رادار وقوف أمامي )4 مجسات(
Front parking radar (6 probes) and camera - - - • رادار وقوف أمامي )6 مجسات( وكاميرا
Rear parking radar (4 probes) and camera • • • • • رادار وقوف خلفي )4 مجسات( وكاميرا
Interior المواصفات الداخلية
Front/rear seats Textile+Alcantara skin • - - - - مقاعد أمامية / خلفية قماشية + جلد ألكانتارا
Front/rear seats Nappa genuine leather+Alcantara skin - • • • • المقاعد األمامية / الخلفية جلد نابا األصلي + جلد ألكانتارا
Driver’s seat with 10-direction electrically adjustable • - - - - مقعد السائق قابل للتعديل كهربائًيا بـ 10 اتجاهات
Driver’s seat with 12-direction electrically adjustable with 4-direction manually 
adjustable headrest

- • • •
مقعد السائق مع 12 اتجاًها قابل للتعديل كهربائًيا مع مسند رأس قابل

للتعديل يدوًيا بـ 4 اتجاهات
Driver’s seat memory (linked with rearview mirror) - - - • • ذاكرة مقعد السائق )مرتبطة بمرآة الرؤية الخلفية(
Front seat heating, seat ventilation and headrest for sleep - • • • تدفئة المقعد األمامي وتهوية المقعد ومسند الرأس للنوم
Rear seat heating and headrest for sleep - - - • • تدفئة المقعد الخلفي ومسند الرأس للنوم
Courtesy seat function (linked with steering wheel) - - - • وظيفة المقعد اللطيفة )مرتبطة بعجلة القيادة(
253-color atmosphere lamp system - • • • • نظام اللون الداخلي

Specification / المواصفات



Aluminum decoration strip • • • - قطاع الديكور األلومنيوم
Carbon fiber decoration strip - - - • • شريط الديكور من ألياف الكربون
Bose Centerpoint® surround audio system - • • • ®Bose Centerpoint نظام الصوت المحيطي
Dual 12.3-inch monoblock LCD color display screen • • • • • شاشة عرض ملونة LCD مقاس 12.3 بوصة
Multi-functional steering wheel (with audio system controller, Bluetooth switch, 
computer control and voice control)

• • • •
 Bluetooth عجلة قيادة متعددة الوظائف )مزودة بجهاز تحكم في نظام الصوت ومفتاح

والتحكم في الكمبيوتر والتحكم الصوتي(
Steering wheel gearshift fork - - - • • عجلة القيادة مع مبدل السرعة الجانبي
Steering wheel heating - - - • تدفئة عجلة القيادة
Interior rearview mirror with automatic anti-dazzling function • • • • - مرآة داخلية للرؤية الخلفية مع وظيفة أوتوماتيكية مضادة للتشويش
Streaming-media rearview mirror - - - • مرآة الرؤية الخلفية امع خاصية العرض
Angle adjustment of rear seatback, and independent folding in proportion of 4/6 • • • • • ضبط زاوية ظهر المقعد الخلفي ، وطي مستقل بنسبة 4/6
Front double-zone independent automatic A/C • • • • مكيف أمامي مستقل مزدوج المنطقة
Air filter element (for filtration of pollen and PM2.5) • • • • • )PM2.5 مرشح الهواء )لترشيح حبوب اللقاح و
Air quality sensor (AQS) (Air Quality System) - • • • مستشعر جودة الهواء )AQS( )نظام جودة الهواء(
Negative oxygen ion generator - - • • مولد أيونات األكسجين السالب
Intelligence التكنولوجيا
Engine start/stop • • • • • بدء / إيقاف المحرك
Keyless entry • • • • دخول بدون مفتاح
Automatic parking - - - • • وقوف السيارات التلقائي
Intelligent damping-control shock absorber system - - - • نظام امتصاص الصدمات الذكي
Driving mode switch • • • • • تغيير وضع القيادة
Reverse camera • - - - كاميرا عكسية
Panoramic-image parking assistance - • • • • نظام المساعدة على الوقوف البانورامي
Cruise control • • • - مثبت السرعة
Super adaptive cruise control - - - • • مثبت السرعة التكيفي 
Congestion follow-up - - - • متابعة االزدحام
Lane departure monitoring system - - - • • نظام مراقبة مغادرة المسار
Blind spot monitoring system - • • • نظام مراقبة النقطة العمياء
Hill-start assist control • • • • • نظام التحكم في المساعدة عند صعود التل
HUD head-up display - • • • HUD شاشة عرض رأسية
Remote control • • • • • جهاز التحكم
Wi-Fi module • • • • Wi-Fi وحدة
Wireless charging for mobile phone - • • • • الشحن الالسلكي للهاتف المحمول
Intelligent voice interaction system • • • • نظام التفاعل الصوتي الذكي
Safety نظام األمان
Driver’s airbag • • • • وسادة هوائية للسائق
Front passenger’s airbag • • • • • وسادة هوائية للراكب األمامي
Two front side airbags • • • • وسائد هوائية أمامية جانبية
Two side air curtains • • • • • ستائر هوائية جانبية
ISOFIX children seat fastening device + children protection lock on rear door • • • • جهاز تثبيت مقعد األطفال ISOFIX + قفل حماية لألطفال على الباب الخلفي
Anti-rollover function • • • • • نظام منع االنقالب
EPB • • • • EPB
ABS • • • • • نظام الكبح االلكتروني
ESP • • • • زظام الثبات االلكتروني
HBB • • • • • مثبت مقع الطفل
Unfastened seat belt reminder • • • • تذكير بحزام المقعد
AUTOHOLD • • • • • أوتوهولد
Flago Safe System - • • • نظام Flago اآلمن

• Standard equipment        - none

Disclaimer: The configuration above is just for your information. 



Black Trim | أسود Blue-Black Trim | أزرق-أسود

 Interior / الداخلية

 Exterior / األلوان

Magma brown | بني

Pearl white | أبيض

Platinum gold | ذهبي بالتيني

Valley blue | أزرق Extreme night black | أسود



1700mm

1630mm
1907mm

2870mm
4760mm

255/45 R20 (Michelin Tyre)235/60 R18 (Michelin Tyre)

 Rims / اإلطارات

 Dimensions / األبعاد

1630mm
1907mm



الري – خلف مجمع األفنيوز – شارع علي مبارك الدوب
Al Rai - Behind The Avenues - Ali Bin Mubarak Al Doub St.
Tel.: +965 97956426, 97985945, 94146017


