
Manufacturer Guarantee:

6  Y E A R S

Or 200,000  km
 شريك رسمي





تم تصممي إم جي جي تي بعناية لتغمرك بأجواء ملؤها 
الرحابة حىت تتناسب مع مختلف االستخدامات. وذلك عرب 

مفهوم يجمع كال� من األداء القوي والقيادة المريحة 
والتصممي الجّذاب ومستويات األمان العالية. كما تتألق 

السيارة بمالمحها الرياضية األنيقة اليت تالئم كافة 
مغامرات حياتك، وتنفرد بتقنيات حديثة تتخطى كافة 

توقعاتك. مما يؤهلها لتكون مثاًال حيًا إلبداع يستمد 
جرأته من قوة شخصيتك. 



The MG GT has been carefully designed to be more 
spacious and serve various uses. Under the concept which 

combines performance, handling, design and safety 
together, the car radiates a sense of sportiness and 

facilitates all types of lifestyles with functions and 
technologies for those who are in pursuit of something 

beyond. A well-thought-out vehicle to answer your identity.

BORN TO BE



ما إن نلقي نظرة على الجوانب الخلفية للسيارة، حىت نلمح 
 “LED RACE TRACK” شكل المصابيح ثالثية األبعاد

الخلفية الجذابة المستوحاة من مفهوم مسدس اإلطالق. 
كما يسمو المظهر العام بطالء تشع ألوانه جرأة ولمسات 
شبابية مستوحاة من طالء إم جي جي تي األصلي باللون 
األصفر، إضافة إلى العجالت ثنائية اللون قياس ١٧ بوصة 

وظالع توماهوك TOMAHAWK اليت تعزز الشعور بالرسعة.



At the rear, 3D LED Race Track tail lamps are inspired by a 
starting gun concept. Finishing the overall look is a palette 

of bold, youthful paint colours that are inspired by the 
original MG GT’s Nuclear Yellow paint, and two-tone alloy 

wheels with 17-inch rims and tomahawk spokes that 
enhance the feeling of speed. 

 IDENTITY



يعكس التصممي لمسات تخطت السائق نفسه. إذ يضفي 
التصممي الفخم للواجهة األمامية الرقمية ثالثية األبعاد 

ذات الخطوط الحادة والشكل االنسيابي والتفاصيل 
الرفيعة لسيارات كوبيه الرياضية مظهًرا رائًعا. كما 

 LED تمنحك العجالت الخماسية األضالع والمصابيح
األمامية شعورًا رياضيًا ال يقاوم.



The design reflects the driver’s beyond image. MG’s 
latest signature design of 3D digital burning front 

grille, the sharp lines, the agility and the slim body of 
sports coupe design provide a pleasant look. The 

5-Stalk alloy wheels and LED projector headlights give 
an irresistible sporty feel.

 DESIGN







مصابيح LED لإلضاءة النهارية

*تطبق الرشوط واألحكام بناًء على الظروف الجغرافية وحالة القيادة

ال شك أن الكفاءة العالية ألي سيارة سيدان رياضية، ال تكتمل سوى بتوفر 
األداء السلس، لذا فقد جاءت سيارة إم جي جي تي لرتّسخ هذه الفكرة بأداء 

فاق كل التوقعات. وتتوفر هذه السيارة بطرازي محرك مختلفني سيثريان إعجابك 
أول ما تقوم بتشغيل المحرك. فسيمنحك طراز ١٫٥ توربو الكفاءة العالية 

واالنطالقة الرياضية بقوة ١٧٣ حصانًا، خاصة وأنه يوّلد عزم دوران يبلغ ٢٧٥ نيوتن 
مرت مع الوصول لتسارع من الصفر إلى رسعة ١٠٠ كيلومرت بالساعة خالل ٨٫٥ ثواٍن* 

فقط. يف حني يتيح لك المحرك بسعة ١٫٥ لرت الكفاءة اليت تتطلع إليها واليت 
تتوافق مع علبة تروس iCVT ذات الثماني رسعات، حيث يبلغ استهالك الوقود 

٧١ . ٥ لرت* لكل ١٠٠ كيلومرت. وبفضل الهيكل الرياضي المطّور يمكنك االستمتاع 
بتجربة قيادة مستقرة ومريحة ورسيعة االستجابة قبل كل يشء.   

تصممي مثري لإلعجاب

LED مصابيح خلفية



LED RACE TRACK TAIL LAMPS LED DRL

FASTBACK SPORTS SEDAN

A sleek, sporty sedan should deliver a smooth performance, and the MG GT 
exceeds expectations. Available in two variants, it impresses from the 

moment you ignite the engine. Choose the 1.5 Turbo model for a powerful, 
sporty drive; producing 173HP and 275Nm maximum torque, it propels you 

from 0-100km/h in only 8.5 seconds*. The 1.5L engine, meanwhile, is a 
high-efficiency option matched to an eight-speed iCVT gearbox, which can 

achieve a fuel economy of 5.7l/100km*. With a carefully developed sports 
chassis underpinning the model, you’ll experience a drive that is stable, 

comfortable and above all, responsive. 

ALL-POWERFUL

* T&C Apply based on driving and on road conditions







توفر المقصورة الداخلية لسيارة إم جي جي تي أعلى مستويات الراحة اليت 
تتوقعها من سيارة سيدان صغرية الحجم، كما أنها تضفي إحساسًا ممزيًا 

مثل الجلوس يف طائرة خارقة. وإلى جانب المواد الداخلية الناعمة وجماليات 
لوحة القيادة، توجد مقاعد ممزية تحيط بالجمس لتوفر الراحة والدعم 

المثاليني حىت يف الرحالت الطويلة. ويعزز مقبض ناقل الحركة الالمع الفريد 
بتصميمه والمستوحى من الطائرات الخارقة، واللمسات المصنوعة من 

األلومنيوم، من الشعور بتجربة القيادة الرياضية بشكل أكرب، بينما تشعرك 
فتحة السقف الواسعة برحابة المقصورة اليت ينريها الضوء الطبيعي.

شاشة عالية الدقة تعمل باللمس مقاس ١٠٫١ بوصات

فتحة سقف واسعة تصممي داخلي بلونني



WIDE SUNROOF TWO TONE INTERIOR

10.1-INCH HIGH DEFINITION TOUCHSCREEN

The MG GT blends the high levels of comfort you’d expect from a 
compact Sedan yet evokes the feeling of a fighter jet. Alongside the soft 

padded materials and Piano Theme-inspired dashboard aesthetics are 
bucket seats that envelop the body, providing optimum comfort and 

support on even the longest journeys. The fighter jet style glossy gear 
knob and aviation grade aluminum accents enhances the athletic quality 

further, while a wide sunroof complements the spaciousness of the 
cabin, flooding it with natural light.

SNAZZY



نظام التحذير من االصطدام األمامي

كامريا بزاوية ٣٦٠ درجة نظام تحذير مغادرة المسار

تضمن سيارة إم جي جي تي حماية السائق والركاب بفضل هيكل القفص 
الفوالذي عالي الكثافة واستخدام تقنية اللحام باللزير. وتوفر الوسائد 

الهوائية الجانبية لمنطقة الصدر حماية كبرية من الصدمات، بينما توفر 
أجهزة االستشعار الخلفية وكامريا الرؤية الخلفية حماية أكرب عند الرجوع 

للخلف والمناورة. ويشكل نظام تثبيت المقاعد (ISOFIX) الذي يأتي بشكل 
قيايس بمزية إضافية للحفاظ على سالمة الركاب األصغر سنًا، كما أن نظام 

الفرملة الكهربائي ونظام مراقبة ضغط اإلطارات يزيدان من راحة البال. 
ولدى اختيار طراز (DEL) يمكنك االستمتاع بمزايا متطورة للغاية تشمل 

نظام التحذير من االصطدام األمامي، ونظام تحذير مغادرة المسار، 
والوسائد الهوائية الستارية الجانبية، وكامريا بزاوية ٣٦٠ درجة.



360° VIEW PARKING CAMERA LANE DEPARTURE WARNING

FORWARD COLLISION WARNING

Wherever you’re headed, the MG GT keeps you and your passengers 
protected. A high-density steel cage body with laser brazing 

technology works alongside the driver and all passengers. Side chest 
airbags provide protection against impacts, while rear parking 

sensors and a rearview camera offer assurance when you’re 
reversing and manoeuvring. With ISOFIX anchor points as standard, 

younger passengers are kept safe, and an electric parking brake and 
tyre pressure monitoring system provide added peace of mind. 

Choose the DEL trim for cutting-edge features such as Forward 
Collision Warning System, Lane Departure Warning System, side 

curtain airbags and a 360-degree camera. 

ADVANCED







أسود

بيج

أحمر وأسود

1,559 mm

1,842 mm

1,
48

0 
mm

1,563 mm

2,680 mm

4,675 mm

األبيض

● غري متاحة          -  معدات قياسية          O  معدات اختيارية  

*تطبق الرشوط واألحكام بناًء على الظروف الجغرافية وحالة القيادة

          -                                                  ● ●

          ●                                                 ● -

          -                                                  - ●

          ●                                                 ● ●

          ●                                                 ● ●

          ●                                                 ● ●

          -                                                  ● ●

          -                                                  ● ●

          -                                                  ● ●

المواصفات الداخلية المواصفات األساسية

األداء

نظام التعليق والفرامل والتوجيه

المواصفات الخارجية

 1,480 x 1,842 x 4,675  1,473 x 1,842 x 4,675 األبعاد - الطول x العرض x االرتفاع (ملم) 

قاعدة العجالت (ملم)                                                                 2,680  

 50  45 سعة خزان الوقود (لرت) 

سعة تخزين األمتعة (لرت)                                                                 401  

 1,318  1,260 وزن السيارة فارغة (كلغ) 

الحد األدنى للخلوص األرضي (ملم)                                                                 145  

 1.5L Turbo DCT  1.5L iCVT المحّرك 

 7 Speed DCT  8 Speed iCVT ناقل الحركة 

 1,490  1,498 حجم اإلزاحة 

 173 (119) @ 5,600 rpm  118 (84) @ 6,000 rpm قّوة المحّرك - (كيلوواط (قوة حصان) @دورة يف الدقيقة 

 250 @ 1,750 - 4,000 rpm  150 @ 4,500 rpm عزم المحّرك - (نيوتن مرت (رطل قدم) @دورة يف الدقيقة 

 *8.5  *10.5 التسارع (0-100 كلم/ ساعة) 

 *215  *185 الرسعة القصوى (كلم/ ساعة) 

5.9 لرت*  5.7 لرت*  استهالك الوقود (لرت/ 100 كلم) 

دفع أمامي  نظام الدفع 

نظام ماكفرسون أمامي ممتص للصدمات  التعليق األمامي 

مصابيح التوائية عالية  التعليق الخلفي 

األمام: قرص خلفي: قرص  نظام الفرامل 

نظام توجيه كهربائي نظام التوجيه 

مصابيح LED أمامية

مصابيح LED نهارية

مصابيح LED للفرامل

مصابيح LED خلفية

مرايا كهربائية للرؤية الخلفية مع خاصية إزالة الضباب

 نوافذ بخاصية عدم اإلغالق يف حالة العوائق

مرايا جانبية كهربائية مع نظام تدفئة

مصابيح أمامية تعمل تلقائيًا

 مرايا خلفية كهربائية قابلة للضبط 

 مرايا خلفية كهربائية قابلة للطي 

التحكم الذكي بالمصابيح األمامية (المصابيح األمامية التكيفية)

وسائد هوائية للسائق والراكب األمامي

وسائد هوائية جانبية أمامية

وسائد هوائية بجانب الستارة 

حساسات عند الوقوف الخلفي وكامريا للرؤية الخلفية

 كامريا ركن بنطاق رؤية 360 درجة 

مراقبة النقطة العمياء

نظام التنبيه عند تغيري المسار

نظام التحذير من االصطدام األمامي

فرامل يد كهربائية + نظام التحكم عند المنحدرات

نظام مراقبة ضغط اإلطارات

غطاء للمحّرك

نظام التنبيه عند عدم ربط حزام مقعد السائق والراكب األمامي

 حزام مقعد الوسط يف الخلف بثالث نقاط 

نظام مساعد ISOFIX لتثبيت مقعد الألطفال يف الخلف

قفل الباب المركزي عن بعد

مقاعد رياضية مدمجة

مقاعد من القماش

مقعد السائق قابل للتعديل يدويًا بستة وضعيات

60/40 مقمس المقاعد الخلفية 

عجلة القيادة من الجلد

مسند أمامي للذراع مع مساحة تخزين

إضاءة مرآة حاجب أشعة الشمس  

صندوق علوي للنظارات

إضاءة خلفية للقراءة

نظام منع انغالق المكابح + نظام التحكم اإللكرتوني بالثبات +
فرامل يد كهربائية + نظام التحكم عند المنحدرات

تجهزيات داخلية من مجموعة MG Trophy باللونني األحمر
واألسود مع تنجيد من الجلد

مقعد السائق قابل للتعديل كهربائيًا بستة وضعيات مع
خاصية دعم مقعد السائق أسفل الظهر 

العجالت

حجم العجالت

عجلة احتياطية مؤقتة ليست بالحجم الكاملالعجلة االحتياطية

عجالت قياس 16 بوصة
R16 55/205 من األلمنيوم

عجالت سبيكة معدنية قياس 17 بوصة
R17 50/215 من األلمنيوم ثنائية األلوان

السالمة

1.5 CTV STD النموذجCOM 1.5 توربوLLUX 1.5 توربوL1.5 CTV STD النموذجCOM 1.5 توربوLLUX 1.5 توربوL

اللون الداخلي

مواصفات الراحة والرتفيه

ناقل الحركة الذاتي

عدادت ومؤرشات تعمل بالكومبيوتر

نظام التحكم يف الوسائط المتعددة على عجلة القيادة

مثبت الرسعة

زر تشغيل المحّرك مع خاصية الدخول بدون مفتاح

مكيف هواء أوتوماتيكي

نظام إدارة جودة الهواء

فتحة سقف كهربائية

فتح الصندوق عن بعد

شاشة HD تعمل باللمس 10.1 بوصة وبلوتوث
مع 4 سماعات وأبل كاربالي وأندرويد أوتو

شاشة HD تعمل باللمس 10.1 بوصة وبلوتوث
مع 6 سماعات وأبل كاربالي وأندرويد أوتو

 لوحة عدادات افرتاضية قياس 12.3 بوصة  

األلوان الخارجية

األبعاد 

األصفر

األحمر

األزرق

الرمادي

األسود

1.5 CTV STD النموذجCOM 1.5 توربوLLUX 1.5 توربوL



MODEL TRIM 1.5L CVT  STD  1.5L Turbo  COM 1.5L Turbo  LUX

Black O O O

Beige O O O

Red & Black O O O

Interior color

with 4 Speakers, Apple Carplay and Android Auto

12.3 Inch Virtual Cluster Screen 

10.1 Inch HD Touchscreen, Bluetooth with
6 Speakers, Apple Carplay and Android Auto

 ● ● ●

 - ● ●

 - - ●

 ● ● -

 ● ● ●

Comfort and Entertainment   

Paddle Shift Control - ● ●

Trip Computer 

Multimedia Controls on Steering Wheel ● ● ●

Cruise Control - - ●

Push Button Start with Keyless Entry ● ● ●

Automatic Airconditioning  ● ● ●

Air Quality Management System - - ●

Electric Sunroof - ● ●

Remote Trunk Opening  ● ● ●

10.1 Inch HD Touchscreen, Bluetooth with 

Safety   

ABS + ESP + EPBI + Hill Hold ● ● ●

Intelligent Headlamp Control
(Adaptive Headlamps) - - ●

Driver and Front Passenger Airbag ● ● ●

Front Side Airbags - ● ●

Side Curtain Airbags - - ●

Rear Parking Sensor and Rearview Camera ● ● -

360° View Parking Camera - - ●

Lane Departure Warning System - - ●

Front Collision Warning System - - ●

Electric Parking Brake + Auto Hold ● ● ●

Tyre Pressure Monitoring System ● ● ●

Engine Cover ● ● ●

Seat Belt Warning Driver and Front Passenger Side ● ● ●

3 Point Seatbelt for Rear Middle Seat ● ● ●

Rear Seat Child ISOFIX Assist ● ● ●

Remote Central Door Locking ● ● ●

Leather Upholstery
MG Trophy Edition Red and Black Interiors with

Lumbar Adjustment

6 Way Manual Adjustable Driver Seat

60:40 Folding Second Row Seats

Leather Steering Wheel

Front Armrest with Storage 

Sunvisor with Vanity Mirror and Lighting 

Overhead Glass Case

Rear Reading Lights

6 Way Power Adjustable Driver Seat with

          -                                                  ● ●

          ●                                                 ● -

          -                                                  - ●

          ●                                                 ● ●

          ●                                                 ● ●

          ●                                                 ● ●

          -                                                  ● ●

          -                                                  ● ●

          -                                                  ● ●

Interior   

Integrated Sport Seats ● ● ●

Fabric Seats ● - -

Basic Parameters   

Dimension - LxWxH (mm) 4,675 x 1,842 x 1,473 4,675 x 1,842 x 1,480 

Wheel Base (mm) 2680  

Fuel Tank Capacity (ltrs) 45 50 

Trunk Volume (ltrs)                                                                                            401  

Curb Weight (kgs) 1,260 1,318  

Min. Ground Clearance (mm)                                                                                           145

Power Performance   

Engine 1.5L iCVT 1.5L Turbo DCT  

Gearbox 8 Speed iCVT 7 Speed DCT  

Displacement (cc) 1,498 1,490 

Power - Ps (kw) @rpm 118 (84) @ 6,000 rpm 173 (119) @ 5,600 rpm  

Torque - Nm @rpm 150 @ 4,500 rpm 250 @ 3,000 - 4,000 rpm  

Acceleration (0 - 100 kmph in sec) 10.5* 8.5*

Maximum Speed (kmph) 185* 215* 

Fuel Consumption (ltr / 100 kms) 5.7 ltr* 5.9 ltr* 

Brake, Suspension and Steering System   

Drive Layout Front Wheel Drive  

Front Suspension McPherson Front Shock Absorber   

Rear Suspension H Torsional Beam

Brake System Front: Disc Rear: Disc

Steering System                                                                                             Electric Power Steering 

Spare Tyre Non - Full Size Temporary Spare Wheel

Wheels 

Wheel Size                                                                                    "16"" Alloy Wheels                                17" Dual Tone Alloy Wheel 
215/50 R17205/55 R16

                                          ●                 ● ●

Exterior   

LED Headlight ● ● ●

LED Daytime Running Lights ● ● ●

LED Brake Lights ● ● ●

LED Tail lights ● ● ●

Rear View Mirror with Defogging ● ● ●

Anti-pinch Power Windows ● ● ●

Rear Window with Heating Function 

Automatic Headlamps  ● ● ●

Electric Adjustable Rearview Mirrors ● ● ●

Electric Folding Rearview Mirrors - - ●

MODEL TRIM 1.5L CVT  STD  1.5L Turbo  COM 1.5L Turbo  LUX MODEL TRIM 1.5L CVT  STD  1.5L Turbo  COM 1.5L Turbo  LUX

● Standard Equipment          -  Not Available          O  Optional Equipment  

*T&C Apply based on geographic and driving conditions.

DIMENSIONS

EXTERIOR COLOURS

1,559 mm.

1,842 mm.

1,480 mm.

1,563 mm.

2,680 mm.

4,675 mm.

Yellow

RED

BLUE

WHITE

GREY

BLACK




