
Manufacturer Guarantee:

6  Y E A R S

Or 200,000  km
 شريك رسمي



إلمس الغد اليوم..!
Touch tomorrow today..!



التصميم
المساحات

طابع رياضي أنيق وتصميم عملي  

مصابيح خلفية تجمع

العراقة مع الحداثة

على شكل كمان 

المســتوحاة  الخلفيــة،   المصابيــح  تتألــق 
مــن تصميــم الكمــان،  بأناقــة لتوفــر إضــاءة 

مساحات مرنة

ــى  ــا عل ــل احتوائه ــة بفض بالمرون  RX5 ــيارة  ــة  لس ــاحة الخلفي ــاز المس تمت
مقاعــد يمكــن طيهــا حتــى تصبــح مســطحة أو يمكــن طــي نصفهــا، 

خطوط ديناميكية ورياضية لتصميم 

مستقبلي مميز.

إنه مجرد الشكل الخارجي. 

 LED مصابيح أمامية 

© ةــيمامأ حــيباصمب اــهديوزت ل
LED

مساحات للتخزين في كل مكان

مــن  الكثيــر  علــى  للســيارة  الداخليــة  المقصــورة 

مقعد فاخر بجلد طبيعي وأنيق

تتميــز وســائد المقاعــد ومســاند الظهــر بتصميــم مقــاوم ¬نحنــاء الظهــر، 

مساحة مذهلة

 2700 تبلــغ  التــي  ت  © العجــ قاعــدة  بفضــل 

RX5 ســيارة  فــإن  ملــم، 

شاشة حجم 8 بوصة تعمل باللمس

ــل  ــة،  أب ــام الم©ح ــال بنظ ــهولة ا¬تص ــريعة س ــتجابة الس ــزة ا¬س ــر مي توف
©  .ةددــعتملا طئاــسولا رــبع ةرــفوتملا تاــنايبلاو ثوــتولب ،ي ــ كارب

تصميم رائع 

¬ستمتاعك وراحتك

ــورة  ــن المقص ــس  %80 م الملم
الداخليــة،  بينمــا تزيــن الغــرزات 
ــواف  ــادة وح ــة القي ــن  لوح كل م

الفخامــة علــى المقصــورة وتعزيــز 
القيــادة. تجربــة 

THE BACKLIGHTS 
COMBINE LEGACY WITH 
MODERNITY IN VIOLIN 
SHAPED 
The violin-inspired taillights are elegantly 
sparkled to provide better lighting and 
safer driving.

DYNAMIC AND SPORTY LINES FOR A 
DISTINCT FUTURE DESIGN
It is just the exterior.

FRONT LED LIGHTS FOR DAYTIME LIGHTS 
The elegant appearance of the car has been enhanced by 
providing it with square and stylish LED headlights to give them 

a distinctive character.

SPACES

LUXURIOUS SEAT WITH ELEGANT NATURAL 
LEATHER 

The seat cushions and backrests feature a back-lift design that 
makes them more adaptive to the human body and enhance the 

feeling of comfort in addition to their wonderful shape.

AMAZING SPACE 
Thanks to the wheelbase of 2700 mm, the RX5 

provides leg room that is considered the best of its 
class in addition to a suitable head height.

STORAGE SPACE EVERYWHERE 
In addition to the large area of   the trunk, the interior of the car 

contains a lot of places to put cups, phone and bottles.

8-INCH TOUCHSCREEN 
The rapid response feature provides easy connection to the 

Apple Carplay navigation system, Bluetooth and data available via 
multimedia.

DESIGN
SPORTY STYLE, ELEGANT

AND PRACTICAL DESIGN.

GREAT DESIGN FOR 
YOUR ENJOYMENT AND 
COMFORT
Soft-touch surfaces cover 80% of the 
interior, while stitches decorate the 
dashboard and door edges to add luxurious 
accents to the cabin and enhance the driving 
experience.

ample room for luggage.

FLEXIBLE SPACE



21º 27º

a

تقنية ذكية لفتح

الصندوق الخلفي

إنها تقنية عملية أخرى في السيارة تتمثل 
في فتحة الصندوق الخلفي التي يمكن 

فتحها عن بعد بلمسة واحدة. 

SUV العالي ا¬حتراف تصميم 

ــن  ــروج م ــول والخ ــهولة الدخ ــاره س ــذ باعتب ــذي يأخ ال

كاميرا خلفية 

المركزيــة  الشاشــة  تعــرض 

الكبيــرة حالــة الطريــق مباشــرة 

تجنــب  لــك  يتســنى  حتــى 

ســهولة.  بــكل  ا¬صطــدام 

إن نظــام الدفــع الرباعــي الذكــي مــع 

ت  © والتعليــق الخلفــي المتعــدد الوصــ
يضمــن أداًء

فتحة سقف بانورامية

تسمح فتحة السقف الكبيرة لدخول المزيد من 
الضوء إلى السيارة، مما يعزز من مكانة هذه 

 «MG RX5 تتميز سيارة «
بقدرة كبح أسرع بـ 2 متر 

100 كيلومتر  من صفر إلى 
عن منافسيها. 

درجــات المتانة   

الســيارة  هيــكل  متانــة  تعزيــز  تــم 

والــذي يمتــاز بوزنــه الخفيــف بالرغــم 
ص©بتــه.  مــن 

RX5 بمجموعة واسعة من معايير  سيارة 

 C-NCAP تصنيف 5 نجوم في اختبارات 
للتصادم لراحة بال تامة.

الـقـــدرة

نظام كبح ذكي

ــافة  ــل مس ــى تقلي ــاءة عل ــي الكف ــح العال ــام الكب ــل نظ يعم
 مهاــسي اــمنيب ،نييــسيئرلا نيــسفانملاب ةــنراقم نــيرتمب فــقوتلا

ونظــام  بالجــذب  التحكــم  نظــام  مــع  القياســي   ESP نظــام 
كحتلا ماــظن(  يــف مــ MSR  و تاــينحنملا ىــلع حــبكلا يــف مــكحتلا

ــا. المحــرك) لرحلــة أكثــر أماًن

تســتمد الســيارة قوتهــا مــن أحــد محركيــن مــن نــوع تيربــو. 

6 ســرعات ويحتــوي علــى ناقــل حركــة 
 350 221 بقــوة   2.0 مــزدوج 

نيوتن/متــر ويمكــن أن يتســارع مــن 0 إلــى 100 كــم فــي 

ــرعات  7 س ــون 8.2 ـ ــلا وذ كرــحملا نأ  نــيح يــف .ةــيناث  غض

 160 بقــوة    1.5 مــزدوج  حركــة  وناقــل  بالزيــت،  د  والمبــّر

نيوتن/متــر.  250 دوران 

   

قفل للدفع الرباعي يبلغ 60 كم/ الساعة      

قفل مستقل للدفع الرباعي    

قرص مزدوج لناقل الحركة     

ترس تفاضل مركزي    

توزيع تلقائي للطاقة    

TWO VARIED MOTORS WITH POWERFUL 
PERFORMANCE

ABILITY

The car derives its power from one of the 

and holds a double transmission with 221 
horsepower and a torque of 350 N / m and 
can accelerate from 0 to 100 km within 8.2 

seconds while the engine has the 7-speed, 
oil-cooled, dual 1.5-shift transmission with 160 

horsepower and 250 N / m torque.

THE ULTIMATE PERFORMANCE FOUR-WHEEL DRIVE 
  GKN supply

  Four-wheel drive lock 60Km/ hour 
  Independent all-wheel drive lock

  Dual transmission disc
  

 

SMART TECHNOLOGY TO 
OPEN THE TRUNK

Another practical technique in the car 
is the rear hatch opening that can be 

opened remotely with a single touch.

SMART FOUR-WHEEL 
DRIVE TECHNO LOGY

The intelligent all-wheel drive 
system with McPherson front 
suspension and multi-link rear 

suspension ensures great vehicle 
performance.

PANORAMIC SUNROOF 
The large sunroof gives more light to 

the car, which enhances the position of 
this car, which is the largest in its class 

of cars.

PROFESSIONAL SUV DESIGN
Which takes as an easy entry and exit from the 

car in addition to a high-quality seating position.

BACK CAMERA 
The large central screen 
displays the road condition 
directly so that you can avoid 
collision with ease.

SAFETY & SECURITY

From 100 to zero km 
braking distance, The 
“MG RX5” has 2 meters 
faster braking power 
than its competitors.

STEEL STRUCTURE FOR 
THE HIGHEST DEGREE OF 

DURABILITY
The durability of the body has been 

enhanced with the use of heat-
treated steel, which is light in 

weight despite its hardness.

The impressive performance of the car never 
means compromising when it comes to safety. 

The RX5 is equipped with a wide range of basic 
security standards and additions and has been 

awarded a 5-star rating in C-NCAP crash tests 
for total peace of mind.

6-AIRBAGS
The multiple airbags contained in 

the vehicle, including those along the 
curtain, ensure maximum safety and 

security in the event of a collision

INTELLIGENT BRAKING SYSTEM

by two meters compared to the main competitors, While the 
standard ESP system with gravity control, curve braking control and 
MSR (Motor Slip Regulation) contribute to a safer journey. 

محركان متنوعان وأداء قوي

6 وسائد هوائية
ــددة  ــة المتع ــائد الهوائي ــن الوس تضم

 كــلذ يــف اــمب ،ةرايــسلا اــهيوتحت يــتلا
ســتارة،  طــول  علــى  الممتــدة  تلــك 

© يــف ةم
ــادم. ــدوث تص ــة ح حال

تقنية ذكية للدفع الرباعي



ALL NEW.



 1.5T STD
2WD TST

 1.5T COM
2WD TST

 1.5T LUX
AWD TST

 2.0T LUX
AWD TST المواصفات

Main Dimensions

Length/Width/Height(mm)  4545*1855*1719 الطول/العرض/ا¬رتفاع (ملم)

Wheelbase (mm)        2700 قاعدة العج©ت (ملم)

Kerb weight (kg) 1501  1592 وزن السيارة فارغة (كلغ)

Luggage capacity (L) 595-1639

Fuel Tank Capacity (litre) 55 سعة خزان الوقود (لتر)

Powertrain

Engine 1.5T 1.5T 2.0T المحرك

Max net power(Kw/rpm) ---- 124/5600 ---- 162/5300 صافي أقصى قدرة (كيلو واط/ دورة بالدقيقة)

Max torque(Nm/rpm) ---- 250/ (1700-4400) ---- 350/ (2500-4000) أقصى عزم دوران (نيوتن متر/ دورة بالدقيقة)

Top speed(Km/h) ---- 190 ---- 208 أقصى سرعة (كم/ساعة)

Transmission ---- 7 TST ---- 6 TST  إلى عج©ت السيارة)

Emission Euro V  ا¬نبعاثات

Driving wheel 2WD 2WD AWD AWD عجلة القيادة 

One-touch start engine function - • • • تشغيل المحرك بلمسة واحدة 

Start-stop - • • • البدء- التوقف (زر بدء/ إيقاف المحرك ل تشغيل المحرك أو 

Keyless entry - • • • فتح السيارة بدون مفتاح 

Suspension & Brake نظام التوقف و الكبح 

Suspension Front McPherson/ Rear Multi-link إيقاف التشغيل –
الخلفي 

Brakes Front & rear Disc Brake نظام الكبح – قرص توقف أمامي و خلفي 

Steering wheel Electronic Power Steering نظام عجلة القيادة – مقود إلكتروني ذو إستدارة كاملة (360 درجة)

Wheel 
عج©ت سبيكة معدنية

قياس 17  بوصة

17” Alloy wheel---

عج©ت سبيكة معدنية
قياس 18  بوصة

18” Alloy wheel
العج©ت والجنوط

Tyre 215/60R17 235/ 50R18

Exterior Design التصميم الخارجي

LED headlamp (with leaving) - - • • LED  مصابيح أمامية  

Halogen headlight (projection type) • • - -

Front fog lamps - • • • مصابيح أمامية للضباب 

LED DRL • • • • LED مصابيح 

Outside rear view mirrors electric folding  - - - • مرايا جانبية للرؤية الخلفية قابلة للطي كهربائيا 

Outside rear view mirrors heated • • • • مرايا خارجية حرارية للرؤية الجانبية من الخلف 

Outside mirrors: electrically adjustable with 
indicators lamps • • • • مرايا خارجية: قابلة للضبط كهربائيا مع مصابيح المؤشرات 

Luggage rack  • • • •

Interior Design التصميم الداخلي

Fabric sport seat • • - - مقاعد رياضية من القماش

PU seat   - - • • مقاعد من البولي يوريثين

6-way electric adjustable driver’s seat  - - • • مقعد السائق قابل للتعديل بستة وضعيات كهربائية  

6-way manual adjustable driver’s seat • • - - مقعد السائق قابل للتعديل يدويا بستة وضعيات يدوي 

Driver’s seat manual lumbar adjustment - - - •  مقعد السائق قابل لتعديل وضعية مسند الظهر يدويا 

4-way manual adjustable front passenger seat (no 
height adjusts) • • • •

Rear seat adjustable angle • • • • المقعد الخلفي قابل للتعديل 

60/40 split folding rear seat  • • • • مقعد خلفي قابل للطي بجزئين 40/60 

RR A/CONVENT • • • •  RR  A /CONVENT

Foot air duct  • • • •
  

-   غير متوفراختياريمتوفر -   غير متوفراختياريمتوفر

Interior:

Exterior:

Beige

Speed Red

Red

Laser Blue BlackSilverBrown White

PU steering wheel  • - - - عجلة قيادة من البولي يوريثين  

Leather steering wheel - • • • عجلة قيادة من الجلد 

Luggage storage box  • • • •
 Luggage curtain - • • •
 Glove box cooling with lighting • • • • براد في صندوق لوخة القيادة مع إضاءة

 Auto dimming inter mirror - - - • تعتيم تلقائي للمرآة الداخلية 

 Interior color: Red & Beige • • • • الللون الداخلي: أحمر و  بيج 

Safety and Security

ESC • • • •
ABS+EBD • • • • نظام منع انغ©ق المكابح + توزيع قوة الفرامل إلكترونيا 

BAS(EBA) • • • • كوابح مساعدة في الحا¬ت الطارئة 

CBC • • • •  CBC

ITPMS • • • •
EPB • • • • مكبح يد إلكتروني

Auto hold • • • • توقف تلقائي  

Anti-rolling programme • • • • نظام مقاومة الدوران 

Hill descent control • • • • نظام التحكم عند المنحدرات 

Front airbags • • • • وسائد هوائية أمامية

Front side airbags - - • •
Curtain airbags - - - • وسادات هوائية 

Driver seat belt reminder • • • •
 Rear PDC audible sounder - • • • منبه للتحكم عند الرجوع بالسيارة إلى الوراء

 Parking camera - • • • كاميرا عند صف السيارة

 • • • • ISOFIX نظام  

Comfort and Convenience الرفاهية والراحة

Sunroof with anti-trap - - • • فتحة السقف مع مانع للتشابك 

ATC air-conditioning • • • • مكيف هواء ذو تحكم تلقائي بدرجة الحرارة 

Electric front and rear windows driver side • • • • زر التحكم بفتح و إغ©ق النوافذ إلى جانب السائق 

Express up & down (anti-pith) - • • • زر لمنع فتح و غلق النوافذ 

Remote audio controls on steering wheel - • • • زر لضبط الصوت على المقود  

Trunk remote open • • • • فتح صندوق السيارة عن بعد  

Trip computer • • • • عدادات و مؤشرات تعمل بالكمبيوتر  

One-touch triple signal indicators • • • •
Eco driving mode reminder • • • • منبه إلى وضع وحالة القيادة 

Cruise control • • • • مثبت السرعة

Entertainment التسلية والترفيه

4 speakers (with woofer) (2 main front and 2 front 
tweeter) • - - - 4 سماعات صوت (مع مكبر صوت) (2 مكبرات صوت رئيسية في الواجهة و 2 مكبرات 

صوت أمامية)

6 speakers (2 main, 2 tweeters, 2 rear main) (with 
woofer) - • • • 6 سماعات صوت (أمامية ، 2 رئيسي ، 2 مكبرات صوت ، 2 خلفية رئيسية) (مع مكبر 

صوت)

Carplay - • • •
Single color screen • - -- -- شاشة بلون واحد

8-inch touch screen - • • • شاشة 8

Bluetooth • • • • سماعة بلوتوث

and USB input/radio • • • • و يو اس بي

USB/AUX input socket • • • • USB / AUX

12V power supply in trunk • • • • 12

  

اللون الداخلي:

اللون الخارجي:

تختلف مواصفات ال
م©حظات: @



MG Showrooms

800 749 8888

Jeddah - Riyadh - Dammam - Taif
Madinah Al-Munawarah - Yanbu - Jazan


