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The New Unmatched

Sports and Luxury Car 
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MG HS
LED MG
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Extreme innovation and attention to detail was ensured in the MG HS’s exterior design, from 
the distinctive MG logo on the front grille to the ultra-bright LED lights and the dual tone 

headlights consisting of nine crystal shaped LED lights.

All of these combine to ensure an exceptional vision, in addition to the slow fade 
daylight running lights and rear lights, giving the car a unique sporty look suiting its 

multifunctional nature, truly powerful performance. The following features further 
enhance the car’s eye-catching exterior:

• 18’’ aluminum alloy rims                     • Sporty red brake discs 
• Foldable electric outside mirrors  • Electric rear door 

Power, Comfort and 
Prestige all at Once 
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MG HS

360 231
luxury comfort

210
Sports Comfort Normal Eco

luxury

and seamless sporty start that will make you feel an adrenaline rush through your veins during acceleration!
• 2.0L turbocharged engine with 231 HP and a max torque of 360 N.M.

• FWD in Comfort models and smart AWD in Luxury models.
• 6-speeed dual clutch transmission.

• Max speed of 210 km/hr thanks to seamless gear shifts.
• Four driving modes (Eco, Normal, Comfort and Sports) that can be selected to suit driving style. 

• Luxury models are equipped with a sports response system capable of generating max torque to obtain best acceleration. 

Formidable Force
and Powerful Performance
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Thanks to the advanced technology features in MG HS, you will live the best 
interactive driving experience in a sports car that meets all of your aspirations. 

• 12.3’’ dashboard digital display 
• Easy access to key performance data in a contemporary style. 

• Interactive 10.1’’ color touchscreen dashboard display 
• High performance dual core processor allowing rapid response and smartphone 

interactivity using Apple CarPlay or Android Auto.
• Satellite navigation system and a host of entertainment technologies.

• High quality sound system 
• MG Trophy Dream Air that can purify air inside the car in just 3 minutes to 

enhance the comfort of passengers inside the cabin.

Technology Features 
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C-NCAP 5 MG HS

MG HS meets highest safety standards and has earned a 5-star safety rating in the C-NCAP 
standard. 

• High strength steel chassis to enhance the car’s superior dynamic performance. 
• Fitted with all safety systems, such as side airbags and curtain airbags. 

• Cruise Control System. 

• Engine Immobilizer System. 
• Hill Assist System. 

• Electronic Brake System 
• Blind Spot Monitor 

• Rear Parking Sensors
• Rear View Camera
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5-Star Safety 



Sporty and Luxury
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The MG HS boasts a complete new cabin with a modern attractive design and distinctive curved lines adding a special touch. 

• Leather upholstering covering 85% of the interior. Available in red, beige and black
• Sporty MG integrated racing seats

• Sports pedals bolstering the strong sports performance 
• 6-way electric adjustable driver’s seat

• 4-way manual adjustable front passenger seat to choose the best driving position
• Best panoramic sunroof in its category allowing passengers to enjoy surrounding landscapes

• Interactive ambient cabin lighting adds an additional aesthetic touch
• Dual zone front AC and rear AC systems tested to provide best performance in the Middle East



AvailableNot availableOptionalإختياريغير متوفرمتوفر

المواصفات      

COM 2WD 6AT LUX 4WD 6AT

Main Dimensions

Length/Width/Height (Mm) 4574 / 1876 / 1685 الطول/العرض/ا�رتفاع (مم)

Wheel Base 2,720 العج�ت قاعدة 

Gross Vehicle Weight 1,630 1,718 السيارة  وزن 

Trunk 463/1,287 الشنطة مساحة 

Fuel Tank Capacity 55 الوقود خزان  سعة 

Powertrain

Displacement 2.0 T

Cylinders 4 السلندرات

Engine Type NLE 2.0T المحرك نوع 

Engine Power (Kilowatts/Engine Rotations) 170/5300 المحرك) لفات  عدد  وات/  كيلو  المحرك ( قوة 

Engine Power (Horsepower) 225 hp حصان) المحرك ( قوة 

Max Torque (N.M.) 360/(2500-4000) مي رت) نيوتن  للمحرك ( عزم  أقصى 

Transmission 6TST الجير) الحركة ( ناقل 

Max Speed (Km/Hr) 210 ساعة كم/ سرعة  أقصى 

Suspension And Brakes نظام التعليق والفرامل

Front Suspension Front MacPherson رتسون ماكف  م  ي  التعليق   نظام 

Rear Suspension Rear Multi-Link الوص�ت متعدد  الخلفي التعليق  نظام 

Brake System Front Venilated Disc / Rear Disk الفرامل نظام 

Rims الكفرات

Rim Type Alloy العج�ت نوع 

Tire Size 235/50R18 الكفرات مقاس 

Spare Rim Size • الكفر  مقاس 

Display الشاشة

10.1’’ Color Touchscreen Display • • باللمس تعمل  بوصة  ملونة 10.1  شاشة 

12.3’’ Dashboard Display - • بوصة عدادات 12.3  لوحة 

الس�مة مواصفات 

Electric Adjustable Heated Rearview Mirror • • التدفئة خاصية  مع  كهربائيا  الباب  مرآة  ظبط 

Rear Sensors • • خلفية حساسات 

Anti-Lock Braking System • • مانع  نظام 

Electronic Stability Program • • الثبات  برنامج 

Electronic Parking Brakes • • الكهربائية الوقوف  فرامل 

Hill Descent Control System • • والت�ل المنحدرات  نزول  في  التحكم  نظام 

Anti-Roll Program • • ضد  نظام  برناج 

Engine Control Unit • • المحرك قي  التحكم  وحدة  نظام 

Slippery Road Turning System • • الزلقة الطرق  في  السيارة  اتجاه  تغيير  نظام 

Electronic Brake Force Distribution • • إلكترونيا الفرامل  قوة  توزيع  نظام 

Cornering Control System • • المنعطفات في  التحكم  نظام 

Traction Control System • • الجر في  التحكم  نظام 

Dynamic Vehicle Control • • للمركبة الديناميكي  التحكم 

Hydraulic Brake Assist • • الهيدروليك الفرامل  مساعد  نظام 

Emergency Brake Assist • •  EBA الطوارئ حا�ت  في  الفرامل  مساعدة 

Emergency Brake Light • • الطوارئ خطر  فرامل  ضوء 

Hill Start Assist • • والمرتفعات الت�ل  من  النزول  في  المساعدة  الفرامل  نظام 

Start Assist System - • للتشغيل المساعد  النظام 

Red Brake Calipers - • باللون  الفرامل  كاليبر 

Rear Sliding Brake - • للخلف السيارة  إنحدار  حال  في  المساعدة  الفرامل  نظام 

Torque on Demand - • حسب  العزم  توزيع  نظام 

Start/Stop Function • • السيارة وايقف  تشغيل  وظيفية 

Tire Pressure Monitoring System (Sensor) • • الحساسات) للهواء  ( المباشر  المراقبة  نظام 

Driver Seatbelt Reminder • • السائق آمان  حزام  تذكير  نظام 

Front Passenger Seatbelt Reminder • • الراكب آمان  حزام  تذكير  نظام 

Rear Seatbelt Reminder - • الخلفية المقاعد  آمان  أحزمة  تذكير  نظام 

3-Point Driver Seatbelt + Pretensioner And Load Limiter • • حمل ومحدد  شداد  نقاط +  السائق 3  أمان  حزام 

3-Point Front Passenger Seatbelt + Pretensioner 

And Load Limiter

• • حمل ومحدد  شداد  نقاط +  الراكب 3  مقعد  حزام 

Height Adjustable Front Seatbelts • • ارتفاعها وضعية  تعديل  مع  أمامية  أمان  أحزمة 

3-Point Rear Seatbelts Without Load Limiter • - محدد حمل بدون  نقاط)،  الخلفية (3  المقاعد  أمان  أحزمة 

Rear Seatbelts + Pretensioner - • شداد مع  خلفية + مقاعد  أحزمة 

Child Restraint System/Door Safety System • • تأمين  نظام  مقعد  /  مثبت 

Sports Seats - • رياضية مقاعد 

Driver Side Airbag • • السائق جهة  هوائية  وسادة 

Front Passenger Side Airbag • • الراكب جهة  هوائية  وسادة 

Side Air Curtains - • جانبية هوائية  ستائر 

Airbag Light • • الهوائية الوسائد  ع�مة 

Engine Immobilizer System (Antitheft) • • السرقة) ضد  السيارة ( حركة  شل  نظام 

Four-Door/Rear Door Alert System • • الخلفي الباب  إنذار  نظام  و  أبواب  أربعة 

Hood Open Warning System • • المحرك غطاء  إنذار  نظام 

Anti-Glare Visor - Sun Visor • • الخلفية - عدسة ملونة شعاع   حاجب 

Halogen Headlights  + Manual Illumination Adjustment • - لمستوى  يدوي  ضبط  هالوجين +  أمامية  مصابيح 

Led Headlights + Manual Illumination Adjustment - • لمستوى  يدوي  ضبط  ليد +  أمامية  مصابيح 

Rear Gradual Illumination Lamps - • متدرجة  خلفية  مصابيح 

Automatic Headlights • • التشغيل آلية  أمامية  مصابيح 

“Follow Me Home” Headlights • • للمنزل) إتبعني  خاصية  ( بها  أمامية  مصابيح 

Rear Upper Brake Lights • • خلفي علوي  فرامل  مصباح 

Daylight Running Lights • • نهارية إضاء 

Rear Fog Lamps • • خلفية ضباب  إضاءة 

Front Fog Lamps • • أمامية ضباب  إضاءة 

Non-Gradual Led Lights • - متدرجة غير  ليد“  إضاءة ” 

Gradual Led Lights - • متدرجة ليد“  إضاءة ” 

Electric Side Mirrors • • كهربائية جانبية  مرايات 

Heated Electric Side Mirrors • • التدفئة خاصية  مع  كهربائية  جانبية  مرايات 

Foldable Side Mirrors • • بخاصية  جانبية  مرايات 

Mirror Turn Signal Corner Lamp • • المنعطفات بإشارات  مزودة  جانبية  مرايات 

مواصفات الس�مة

Wipers Without Metal Holder • • معدن حامل  بدون  مساحات 

Rain Sensor Wipers - • المطر حساسات  بخاصية  تعمل  مساحات 

Tinted  Windshield • • النوافذ وجميع  ملون  أمامي  زجاج 

Electric Front/Rear Doors (Push Button/Auto 

Closing Function)

• • تعمل  نوافذ  وخلفية ( الـ 4  أمامية  كهربائية  نوافذ 

وخاصية  الوحدة  الكبسة  بخاصية 

Remote All-Door/Sunroof Closing • • عد من ُب السقف  وفتحة  السيارة  نوافذ  جميع  إغ�ق 

Heated Rear Window • • التسخين بخاصية  خلفي  زجاج 

Fin-Shaped Radio Antenna • • هوائي القرش  سمكة  زعنفة  شكل  راديو 

Integrated Glass Antenna • • بالزجاج مدمج  هوائي 

Side Chrome Supports • • جانبية كروم  دعامات 

Side Doorstep • • جانبية درج  عتبة 

عامة مواصفات 

Wing • • جناح

Power Trunk - • كهربائية شنطة 

Color Front Bumper • • ملون أمامي  صدام 

Color Rear Bumper • • ملون خلفي  صدام 

Grille • • ستار شبكة 

Silver Roof Rack • • فضية سقف  حاملة 

Emergency Stop Light • • الطوارئ حالة  في  وقوف  إضاءة 

Rear Reversing Light (Double) • • مزدوج) للخلف ( الرجوع  ضوء 

Welcome Light (Door Open) • • ( فتح  عند  ترحيب ( إضاءة 

Chrome Door Handles - • الكروم من  أبواب  مقابض 

Interior Features And Power Systems الكهربائية الداخلية   التجهيزات 

Side Trophy Logo - • الجانبي تروفي)  شعار (

Red Interior Trophy Signature - • الداخلي تروفي)   توقيع (

Classic Gear Lever • • التقليدي الجير  عصا 

Leather Knob • • جلدي مقبض 

Gearshift Display Screen • • الجير نق�ت  عرض  شاشة 

Rear Light Button • • الخلفية زر  

Segment Dashboard • - مجزأة عدادات  لوحة 

12.3’’ Virtual Cockpit Display - • بوصة مقاس 12.3  العدادات   شاشة 

Dashboard Background Light Adjustment - • للعدادات الخلفية  تغيير  

Dashboard Light Adjustment • • العدادات إضاءة  ضبط 

Trip Computer • • الرح�ت كمبيوتر 

Service Interval Indicator • • الخدمة مواعيد  مؤشر 

10.1’’ Color Display/Radio • • بوصة مقاس 10.1  ملونة  وراديو  عرض  شاشة 

2 USB Ports • • USB مدخل عدد 2 

6 Speakers  - FM & AM Radio Frequency • • FM & AM راديو موجة  سماعات -  عدد 6 

Bluetooth • • بلوتوث

Color GPS • • ملون المواقع  تحديد  نظام  م�حة  نظامة 

Smart Device Connection Setup Phone • • الذكية توصيل   إعدادات 

Rearview Camera With Parking Assist Line • • السيارة لوقوف  مساعد  خط  مع  الخلفية  الرؤية  كاميرات 

Exclusive Leather Steering Wheel • • نوعها من  فريدة  جلدية  قيادة  عجلة 

Multifunctional Steering Wheel • • الوظائف متعددة  جلدية  قيادة  عجلة 

Sports Driving Button - • الرياضية القيادة  زر 

Steering Wheel Paddle Shifts - • القيادة عجلة  من  الحركة  ناقل  مبد�ت 

Warning Light • • تحذيرية إضاءات 

Smart Entry System (Keyless) • • مفتاح) بدون  الذكي ( الدخول  نظام 

Fingerprint Start System • • البصمة  نظام  تشغيل 

Power Door Lock • • آليا إغ�ق   وظيفة 

Remote key • • مفتاح التحكم

6-Way Electric Adjustable Driver Seat • • إتجاهات آليا ف 6  السائق  مقعد  ضبط 

Manual Adjustable Front Passenger Seat • - يدويا للتعديل  القابل  الراكب  مقعد 

Electric Adjustable Front Passenger Seat - • آلي للتعديل  القابل  الراكب  مقعد 

Leather Seats • • جلد مقاعد 

Front Seat Pockets • • بالمقاعد  جيوب 

Manual Adjustable Driver Seat Lumbar Support • • يدويا السائق  لمقعد  القطنية  الفقرات  دعامة  تعديل 

Heated Front Seats (X2) • •  (2x)  المقعد تدفئة 

Sliding Front Armrest With Storage • - ل�نز�ق قابل  تخزين ،  مع  أمامي  مركز  ذراع  مسند 

Front Armrest - • الذراع   مسند 

60/40 Foldable Rear Seats • • الخلفي 40/60 المقعد  للطي   قابلة 

Adjustable Rear Seat Angle • • الخلفي المقعد  زاوية  للضبط  القابل 

Rear Armrest • • الخلفي ذراع  مسند 

Power AC • - المكيف في  الكهربائي  تحكم 

Dual Climate Control - • المناخ في  تلقائي  ثنائي  تحكم 

• • غبار منقي 

- • هواء منقي 

Rear AC • • خلفي هواء  مكيف 

Cooled Central Storage Box • • صندوق تخزين مركزي وسط مع خاصية التبريد

12 Volt Charger • • فولت شاحن 12 

2 USB Ports • • USB منفذ عدد 2 

Panoramic Power Sunroof - • كهربائية بانورامية  سقف  فتحة 

Roof Eyeglass Holder • • السقف في  نظارات  حافظة 

Sun Visor With Mirror And Light • • وإضاءة مرآة  مع  الشمس  حاجب 

Illuminated Glove Compartment • • مع  القفازات  صندوق 

Front Reading Light • • أمامية قراءة  إضاءة 

Rear Reading Light - • خلفية قراءة  إضاءة 

Led Ambient Cabin Light - • ليد" بالمقصورة " المحيطة   

Auto-Dimming Inside Rearview Mirror - • الداخلية للمرآة  آلي  تعتيم 

Sports Metal Pedals • • رياضية معدنية  بدواسات 

Blind Spot Feature - • العامياء النقطة  خاصية 

Cruise Control • • سرعة مثبت 

Economical Driving Mood • • بالقيادة  تذكير 

MG Sports Management Strategy (Sports Model) - • الرياضي) الرياضية (الموديل  جي  إم  ادارة  استراتيجية 

Trunk Lighting • • الخلفية بالشنطة  إضاء 

Trunk Storage Box • • الشنطة في  تخزين  صندون 

Underhood Mat • • المحرك بغطاء  سجادة 

        

اللون الخارجي

اللون الداخلي

أبيضأسود لؤلؤي

بيجأحمر

بنيأحمرأزرق

لؤلؤي أبيض 

Interior Color

Exterior Color

Red

Pearl Black

Beige

Pearl White 

Blue

White

Red Brown
م�حظات: @

على معلومات محددة بشأن الموديل، يرجى ا�تصال بالوكيل المعتمد.




