The All New
الجديدة كليًا

طراز مم ّيز بالتكنولوجيا الفائقة
 فإنها تتميز بمقصورتها الداخليّة بخطوطها، فعالوة على التصميم الخارجي الفخم. بالطاقة المغناطيسيةMG 5 تتألق
) وسط لوحة القيادة720 × 1280(  والتي تعمل باللمس بدقة عالية، بوصة10.1  وتتمركز الشاشة الكبيرة بحجم.االنسيابية أنيقة
"LED –  ُتزيِّن مقدمة السيارة مصابيح أمامية رفيعة وحادة بتقنية "ليد.)HD(  لتمنحك عرضًا فائق الجودة بدرجة وضوح،الرائعة
. وتمتد لتتصل بانسيابية بالشبك األمامي الفريد فتضفي تأثيرًا بصريًا قويًا.لتمنح السيارة مظهرًا جذابًا وإضاءة أكثر إشراقًا
. والمصابيح الخلفية تكسبها لمسة جمالية إضافية،• المصابيح النهارية تمنحها لمسة جمالية فريدة
. الستخدام جهازك المحمول والتطبيقات بسهولةApple play  وAndroid Auto  بنظاميMG 5 • جهزت
. درجة) لتتمتع برحلة مصحوبة بالتكنولوجيا المتطورة360( • الكاميرا المتطورة تغطي رؤية باستدارة كاملة

HIGH TECH MODEL
MG 5 shines with magnetic energy. Aside from the exquisite design of the exterior, the internal compartment
is distinguished by elegant smooth body lines. The large HD (720 x 1280) 10.1’’ touchscreen is at the center of
the dashboard, giving you a HD display. The front side is decorated with thin and sharp LED head lamps for an
attractive and brighter look. The head lamps extend seamlessly to the front grille, adding a strong visual touch
• Daylight lamps add a unique aesthetic feature enhanced by the tail lights
• MG 5 is equipped with Android Auto and Apple play functionality to allow easy use of mobile devices and apps
• The advanced camera provides full 3600 rotation for an enjoyable high tech trip

األداء الذكي والتوفير
ّ
أداء
 فإنها، ليترات والتبريد المزدوج5  فبفضل محركها بسعة. الجديدة حول الكفاءة الذكيةMG 5 تتمحور
ً تحقق
. وقيادة سلسة للغاية في الوقت ذاته،عاليًا واستهالكًا اقتصاديًا للوقود بدرجة أفضل
* كم100/ لتر1.5 : اقتصادية
ً
استهالك وقود أكثر
.*تطبق الشروط

 دورة في الدقيقة6,000  حصانًا عند114 :قوة محرك تتجاوز التوقعات
Euro 5 معايير قياسية للتحكم باالنبعاث

SMART PERFORMANCE & SAVING
The new MG 5 is based on the concept of smart performance. Thanks to its 5L engine and double cooling, the
vehicle is capable of high performance and fuel-efficiency combined with a very smooth driving experience
High fuel efficiency: 1.5L/100 KM*
*Terms apply
Engine power exceeding expectations: 114 HP at 6,000 RPM
Euro 5 emissions standard

السالمة أو ًال وأخيرًا
ّ ُت
 نجوم في تصنيف مستوى السالمة البريطاني الحاصلة على العالمة الكاملة في اختبارات5  الجديدة الحاصلة على درجةMG 5 وفر لك
. مدعومة بهيكلها القوي المصنوع من الصلب المتين وتكنولوجيا الليزر." الحماية المثالية على الطريقC-NCAP" األمان
.• وسائد هوائية واقية أمامية مزدوجة ووسائد جانبية واقية للرأس
.• نظام منع انغالق الفرامل ونظام االتزان اإللكتروني يجعلها تتمتع بحماية ممتازة حتى في أشد الظروف خطورة
ّ
.)ISOFIX(  وضبط مقاعد سالمة األطفال، وجهاز استشعار خلفي عند ركن السيارة، وميزة القفل المركزي عن بُعد،التوقف التلقائي
 نظام: • إضافة إلى

SAFETY FIRST
The new MG 5 offers ideal protection on the road as evidenced by the 5-Star rating in NCAP 5 safety Standard that it has earned. This is
made possible by the car’s solid frame made from high-strength steel using laser technology
• Double protection front airbags and head protection curtain
• Anti-lock Braking System (ABS) and Electronic Stability Control (ESC) offer excellent protection even during riskiest circumstances
• This is in addition to the Auto-stop System, Remote Central Locking, Rear Parking Sensor, and ISOFIX child safety seats

الرفاهية والرحابة

LUXURY AND WIDE

من الداخل تم المزج بين الخامات الناعمة المزيّنة بقطع جلدية مع
Soft material ornamented with leather combine with heated front
المقاعد األمامية الكهربائية .إضافة إلى تدفئة المقاعد األمامية مما
electric seats for greater comfort. The high quality air-conditioning
يمنح مزيدًا من الراحة .كذلك يوفر نظام التكييف العالي الجودة تبريدًا
system provides ideal cooling for the entire cabin during hot days.The
مثاليًا لكامل المقصورة الداخلية في األيام الحارة .ويستوعب صندوق
wide 512L trunk accommodates the luggage of all family members,
التخزين الكبير الذي يصل إلى  512لترًا ،أمتعة جميع أفراد األسرة ،ومع 29
together with 29 storage spaces for daily use
حيِّزًا للتخزين من أجل االستخدام اليومي.
• ميزة الدخول والتشغيل الذكي بدون مفتاح لتبدأ رحلتك دون أي عناء.
متعدد الوظائف.
• نظام البلوتوث التلقائي توجيهًا عمليًا
ّ
• مقعد السائق يمكن ضبطه كهربائيًا بستة أوضاع مختلفة.
• وكذلك مقعد الراكب األمامي يتم ضبطه كهربائيًا بأربعة أوضاع.

• Keyless entry and start feature for an effortless start of your trip
• Automatic Bluetooth multifunctional guiding system
• 6-way electric adjustable driver seat
• 4-way electric adjustable driver seat

CHOOSE YOUR ELEGANCE

اختر أناقتك
تأتي  MG 5بمجموعة من األلوان الخارجية والداخلية
لتلبي كافة األذواق.
• التصميم الداخلي :البيج (البني الفاتح) واألسود.
• المظهر الخارجي :ألوان معدنية باللون الرمادي
واألبيض واألحمر واألسود واألزرق والذهبي.
*

تخضع مجموعات األلوان إلنتاج الشركة المصنعة
ومواصفات دول مجلس التعاون الخليجي.

MG 5 comes with a range of exterior and interior colors to please all
tastes
• Interior design: beige (light grey) and black
• Exterior design: metallic grey, white, red, black, blue and gold colors
* Color schemes are subject to the production of the manufacturer
& GCC specifications

رمادي

أبيض

أحمر

أسود

أزرق

ذهبي

Grey

White

Red

Black

Blue

Golden

Optional

Not available

Safety and Security

السالمة واألمان

ABS+EBD+CBC+BA
ESP+EBA
Auto hold
EPB
Tire Pressure Monitoring System (TPMS)
Driver and passenger airbags
Side airbags
Curtain airbags
Driver and passenger seat belt reminder
3 points seat belts for rear seats
Child lock & ISOFIX
Rear parking sensor
Rear view camera
360o view camera
Comfort
Electric sunroof
Manual Air Conditioner
Mechanical Air Conditioner
Power front and rear windows
Cruise control
Keyless entry
Push button start
Tilt adjustable steering column
Mono trip computer
TFT trip computer
Headlamps close with time delay
Remote central lock
Entertainment
4 speakers
6 speakers
Bluetooth
USB
Radio
8” Color display touchscreen with Android Auto & Apple Carplay
10” Color display touchscreen with Android Auto & Apple Carplay
Inkalink media system
Sound control on steering wheel
Exterior Color
Exterior Color

Black
White

إختياري

Available

●

●

●

 التحكّ م في+ )EBD(  توزيع قوة الفرملة إلكترونيا+ )ABS( نظام الفرامل المانعة لالنغالق
)BA(  تعزيز قدرة الكبح+ )CBC( الفرامل عند االنعطاف

●

●

●

)EBA(  نظام مساعدة الكبح+ )ESP( تعزيز االتزان اإللكتروني

●

-

-

نظام الفرامل المساعدة

●

-

-

مكابح تو ّقف إلكترونية

●

●

●

)TPMS( نظام مراقبة ضغط اإلطار

●

●

●

وسائد هوائية للسائق والراكب

●

-

-

وسائد هوائية جانبية

●

-

-

ستائر هوائية

●

●

●

منبه لحزام األمان الخاص بالسائق والراكب

●

●

●

 نقاط لتثيت حزام األمان للمقاعد الخلفية3

●

●

●

)ISOFIX( قفل أمان لألطفال وضبط مقاعد سالمة األطفال

●

●

-

جهاز استشعار خلفي عند ركن السيارة

●

●

-

كاميرا للرؤية الخلفية

●

-

-

 درجة360 كاميرا للرؤية
الراحة

●

-

●

●

-

ّ
)Manual( بتحكم يدوي
مك ّيف هواء

-

-

●

ّ
)Mechanichal( بتحكم أوتوماتيكي
مك ِّيف هواء

●

●

●

نوافذ أمامية وخلفية كهربائية

●

●

●

مث ّبت للسرعة

●

-

-

دخول السيارة بدون مفتاح

●

●

-

)زر تشغيل (نظام البصمة

●

●

●

عمود عجلة قيادة قابل للضبط

-

-

●

)MONA( كمبيوتر رحالت مستقل

-

●

-

)TFT( مطور
كمبيوتر رحالت
ّ

●

●

●

إطفاء تدريجي للمصابيح األمامية

●

-

●

فتحة سقف كهربائية

قفل مركزي عن بعد

●

وسائل الترفيه
-

●

●

-

 مكبرات صوت4

●

 مكبرات صوت6

-

●

●

●

بلوتوث

4

2

1

)USB( مدخل يو إس بي

●

●

●

راديو

-

●

-

Apple Card play  وAndroid Auto  مع تشغيل تلقائي لنظامي،  بوصة تعمل باللمس8 شاشة

●

-

-

Apple Card play  وAndroid Auto  مع تشغيل تلقائي لنظامي،  بوصة تعمل باللمس10 شاشة

●

-

نظام تخزين ملفات الوسائط المتعددة

-

ّ
)Inklink( للتحكم بالصوت من عجلة القيادة
مفاتيح

●
●

●

Beige
Black

)بيج (بني فاتح

Grey

Red

Golden

Blue

أزرق

ذهبي

أحمر

رمادي

أسود

أسود
أبيض

اللون الداخلي
اللون الخارجي

 يرجى االتصال، للحصول على معلومات محددة بشأن الموديل. *تختلف مواصفات الموديل اعتمادًا على الموقع الجغرافي الذي يتم فيه بيع الموديل:مالحظات
.بالوكيل المعتمد

Notes: * Model specifications differ based on the geographical location where the models are sold. To get specific information about the model,
please contact the authorized dealer.

Specification

Steering system
Wheel type (size)
Exterior Design
Automatic dusk sensing headlights
Projection Halogen headlamps with leveling
LED Headlamps
Daytime running lamps
Side indicator on mirrors
Power adjusted mirrors
Power folding mirrors
Demisting rear window
Interior Design
Fabric seat
Leather seat
4-way manual adjustable driver seat
6-way electric adjustable driver seat
4-way manual adjustable passenger seat
4-way electric adjustable passenger seat
Driver seat manual lumbar support
Heated front seat
Leather steering wheel
Rear reading lamp

متوفر

المواصفات
1.5L DEL STD CVT

Main Dimensions
Length/Width/Height(mm)
Wheelbase (mm)
Kerb weight (kg)
Seating capacity
Trunk capacity (L)
Fuel tank capacity(L)
Powertrain
Engine
Displacement (cc)
Max Net Power Kw (hp)/rpm
Max torque (Nm/rpm)
Top speed
Transmission
Emission standard
Suspension & Brake
Front suspension
Rear suspension
Brake system

غير متوفر

1.5L COM CVT

1.5L CVT
أبعاد السيارة األساسية

4,601/1,818/1,489

)االرتفاع (مم/العرض/الطول

2,680

)قاعدة العجالت (مم

1,230

)الوزن (كغم

5

عدد المقاعد

512

)سعة صندوق السيارة (لتر

45

)سعة خزّان الوقود (لتر
قوة األداء

 لتر1.5

المح ّرك

1,498

)سعة المحرك (سي سي

84 km )118(/6000

)دورة بالدقيقة/القدرة القصوى الصافية (كيلوواط حصان

150/Nm

) دورة بالدقيقة/أقصى عزم دوران (نيوتن متر

 ساعة/180

) ساعة/السرعة القصوى (كم

) (ناقل حركة ذو تعشيق مستمرCVT

ناقل الحركة

EU 5

معيار االنبعاث
أجهزة التعليق والفرامل

McPherson Strut
Torsion Beam
Front and rear Disc

نظام ماكفيرسون سترت

التعليق األمامي

ذراع ملتوية

التعليق الخلفي

قرص أمامي وخلفي

نظام الفرامل

استشعار سرعة القيادة
Electric Power
Steering

استشعار سرعة القيادة
Speed sensing
power steering

عجلة قيادة كهربائي
Speed sensing
power steering

نظام المقود

16” Alloy Wheel
(205/55R16)

16” Alloy Wheel
(205/55R16)

15” Steel Wheel
(195/65R15)

مقاس الكفرات

●

●

●

مصابيح أمامية ذات استشعار تلقائي للظالم

التصميم الخارجي
-

●

●

مصابيح هالوجين أمامية متحركة لضبط مستوى اإلضاءة

●

-

-

)LED( مصابيح أمامية ليد

●

●

-

إضاءة نهارية

●

●

●

مؤشرات انعطاف جانبية على المرآه

●

●

●

مرايا تحكم تضبط إلكترونيًا

●

-

-

مرايا يتم طيها إلكترونيًا

●

●

●

إزالة الضباب عن النافذة الخلفية تلقائيًا

-

●

●

●

-

-

مقاعد جلد

-

●

●

 أوضاع يدويًا4 ضبط مقعد السائق في
 أوضاع إلكترونيًا6 ضبط مقعد السائق في

التصميم الداخلي
مقاعد مخمل

●

-

-

-

●

●

 أوضاع يدويًا4 ضبط مقعد الراكب في

●

-

-

 أوضاع إلكترونيًا4 ضبط مقعد السائق في

●

-

-

مقعد السائق مزود بمسند قطني للظهر

●

-

-

تدفئة للمقعد األمامي

●

●

-

عجلة قيادة جلد

●

-

-

مصباح قراءة خلفي

