
Manufacturer Guarantee:

6  Y E A R S

Or 200,000  km
 شريك رسمي





التصميم 
الخارجي

طابع رياضي أنيق 

وتصميم عملي  

جسم ذو تصميم مميز 

SUV خاص بسيارات 

م خـطـوط انسيابية للمجّس   
جنوط سبائك ثنائية اللون مقاس 20 بوصة   

  

LED مصابيح أمامية 

LED مربعة الشكل وأنيقة لتضفي  بمصابيح أمامية 

العج�ت

LUX Trim نوع  (

بمقاس 20 بوصة لتبرز الطابع المميز لتصميمها الخارجي 

على الطريق.

يتيح الباب الخلفي الكهربائي لك إمكانية 

الوصول إلى المساحة المخصصة للتخزين 

بسهولة تامة.

لمسات مذهلة

غطاء المحرك ذو الفتحة المزدوجة والمقدمة الفضية 

وشبكة الكروم الداكنة لمسة تصميمة رائعة تنال إعجاب 

محبي السيارات.

فتحة سقف بانورامية

EXTERIOR 
DESIGN
ELEGANT SPORTS VIBE 
AND PRACTICAL DESIGN

UNIQUE SUV-D’S BODY 
DESIGN
 Smooth Body Lines 
 20 Inch Dual-tone Alloy Rim
 Slender and Safer Body Proportion 

LED FRONT DAYTIME LIGHTS 
The slender look is enhanced by neat matrix four LED 
front lights for a unique look and feel.

WHEELS
20 Inch Lux Trim dual-tone aluminum wheels highlight 

their distinctive design on the road. 

Ability to reach full storage capacity 
with complete ease. 

MAJESTIC FEATURES
Car lovers are impressed by the dual-slot hood, 

silver front end, and dark chrome grille provide                  

HIGHEST 
COMFORT 
AND LUXURY 
STANDARDS 
Utilizing advanced latest 
development in the 
automation industry.

THE ELEGANT APPEARANCE IS ENHANCED 
BY CHROME EXHAUST PIPES AND OTHER 

STANDARD FEATURES. 

PANORAMIC SUNROOF

أعلى معايير الراحة والفخامة

 با±عتماد على أحدث التقنيات المتطورة
في عالم السيارات.



الراحة القصوى
إنها تقنية عملية أخرى في السيارة تتمثل 

في فتحة الصندوق الخلفي التي يمكن 

فتحها عن بعد بلمسة واحدة. 

نطاق طويل للصف الثاني 

إلــى 230 يصــل 

أكبــر  ترتيــب  مســاحة  الســعر،  بهــذا 

المقاعــد. مــن  الثالــث  للصــف 

تجهيزات داخلية بألوان 

مختلفة

تتميز المقصورة الداخلية في سيارة إم جي 

RX8 بتصميمها المبتكر وتناسق المقاعد 

الصف الثالث من المقاعد با±ستمتاع 

برؤية واسعة.

حجم أكبر، 
راحة أكبر

GKN supply   
قفل للدفع الرباعي يبلغ 60 كم/ الساعة     

قفل مستقل للدفع الرباعي   
قرص مزدوج لناقل الحركة    

ترس تفاضل مركزي   
توزيع تلقائي للطاقة   

37 مكان للتخزين
37 STORAGE SPACE

تصميم على شكل 

مسرح كبير

يخلق التصميم المبتكر لقمرة 

القيادة على شكل مسرح 

مقاعد متدرجة في الصف 

الصف الثالث لمقاعد الركاب 

يحظى برؤية ± تضاهى.

GRAND THEATRE 
DESIGN

The ingenious theater-style 
cockpit design creates a 

gradient in the front and 
rear seats. Even the third 

row of passengers can get an 
unparalleled view.

دخول أكبر للصف الثالث تصل إلى

270 ملم تتيح سهولة الدخول. 

المقصورة الداخلية

مساحات تخزين ذكية
تساعدك مساحات التخزين الذكية الـ 37 على الحفاظ على ترتيب المقصورة، فيما 

داخل المقصورة إلى 2178 لتر عند طي مقاعد الصفين الثاني والثالث. 

عــام ملتزمــة  100 Bader ظلــت شــركة

اختــارت اســتخدام جلــد بقــر ممتــاز مســتورد مــن 

الخــارج مصنــوع لتصميــم الطبقــة العليــا. بعــد 36 

ــد  ــة معالجــة مكثفــة، يتــم الحصــول علــى جل عملي

ــة والنعومــة! ــي غايــة الرق ــس ف ذو ملم

ULTIMATE COMFORT
The trunk door features can be 

opened with a single touch, which is 
yet another practical technology.

SUPER LONG RANGE
FOR SECOND ROW

Reaches 230mm, the best in this price 
More arrangement space for 3rd row.

MULTI-COLOR 
INTERIOR DESIGN

The MG RXB interior is distinguished by its innovative design and 
well-aligned front and rear seats. Even the third row of passengers 

can enjoy a wide view. 

BIGGER IS 
BETTER

Bigger Entrance Space for 
3rd Row.

INTERIOR 
EXTREMELY EXQUISITE 

INTERIOR

SMART STORAGE UNITS
37 storage spaces help you keep the cabin tidy. 
The changeful chairs can be adjusted to meet 
your needs, providing a 2178L maximum storage 
capacity for luggage when the 2nd and 3rd row of 
seats are folded. 

Up to the 100-year-old German brand Bader 
has been adhering to the traditional crafts of 

Germany for a hundred years, and has selected 
the imported small bull A-grade top layer leather. 

After 36 harsh procedures, it has achieved the 
soft and delicate feel of the leather!

TOP PERFORMANCE 4X4 
• Top Performance 4X4 GKN supply

•  60 km/hour 4WD di�erential lock
•  Separate 4WD di�erential lock 

• Dual-clutch transmission
• Central di�erential gear box

• Automatic power distribution



التكنولوجيا
دفع رباعي حقيقي

TOD بنظام 

AISIN 6ATSPORT

تحقق الوضعية الرياضية استجابة 
سريعة في دواسة الوقود وتتيح 

تكثيف وتيرة تبديل السرعة من دون 
هدر كميات كبيرة من الطاقة.

F: 40 R: 60 الدفع الرباعي 

OFF-ROAD
عبور المناطق الريفية الوعرة 

بإمكان نظام الدفع الرباعي الثوري من 

استجابة منخفض في نظام التحكم 

القصوى.  من منطلق ضمان الس�مة، ± 
يتدخل الحاسوب في القيادة، مما يمنح 

السائق تجربة حقيقية مع القيادة في 
F: 50 R: 50 المناطق الوعرة.  الدفع الرباعي 

SNOW
وضعية الثلوج

مع هذه الوضعية ستكون لديك الثقة 
التامة عندما تسير على طريق ينخفض 

فيه مستوى التحّك
F: 50 R: 50 الطريق. الدفع الرباعي 

4L سرعة منخفضة
وعزم عالي

لكي تكون السيارة قادرة على التوجه 

إلى أي مكان، ± بد من أن تتوفر فيها 

وضعية 4L (الدبل الثقيل). 

، مضاعفة  F: 50 R: 500 الدفع الرباعي 

العزم: 2.48 مرة

.STD ويمكنك ا±ستماع بتجربة القيادة بنظام الدفع الخلفي للعج�ت في طراز 

DIFFERENT 
MODE SELECTION
2H High Speed Mode 
High-speed cruising and long-distance 
trekking with two-wheel drive mode 
saves every drop of fuel, the gospel of 

SPORT
Sporty Auto

Sport mode will bring faster throttle 
response and more aggressive 

shifting logic, without wasting every 
powerful power

Four Wheel Drive F: 40 R: 60

OFF-ROAD 
Cross Country

The radical Rally four-wheel drive 
training can maintain the low-

sensitivity ESC setting of 0-180kph 
full-speed coverage. On the basis of 

ensuring safety, the computer does 
not interfere with driving, giving the 

driver a pure o�-road experience.
Four Wheel Drive F: 50 R: 50

4L LOW SPEED 
High Torque

Real go-anywhere vehicles 
must have 4L mode. 

Four Wheel Drive F: 50 R: 50

2.48 times

اختيار الوضعيات 
المختلفة

2H وضعية السرعة العالية 

تناسب رح�ت السفاري الطويلة 
مع القيادة بوضعية الدفع 

الثنائي الخلفي والتي  توفر كل 
قطرة من الوقود، مما يجعلها 
ب� أدنى شك وضعية ذات كفاءة 

عالية في استه�ك الوقود.

SNOW
Snow Mode

Facing the low-adhesion road under 
the weather such as rain and snow, it 

Four Wheel Drive F: 50 R: 50

TOD REAL 4WD

WORLD FAMOUS AISIN 6AT

You can enjoy RWD experience in STD type. 

DAR نظام منع التدحرج المزدوج 

أســرع  •
تغيير العزم   

خ�ل 0.1 ثانية  

• FASTER
 Torque changing
 in 0.1 second

أذكى  •
اختيار تلقائي  

± يدوي  

• SMARTER 
 Hands free
 auto selection

أقوى  •
تغيير العزم من   

0 إلى 100  

• STRONGER
 Torque changing
 from 0-100%

TECHNOLOGY

يوفر تجربة قيادة مميزة على الطرق الوعرة 

بمستويات أعلى من المرونة.

Provides an excellent o�-road driving 

DUAL ANTI ROLLING SYSTEM, DAR

AUTO
Smart Selection

Don’t know how to drive on 
bad road? No problem, we have 

auto mode.

AUTO
ا±ختيار الذكي

على طريق سيء؟  ± مشكلة، الحل 

في الوضعية التلقائية.



 

كاميرا خلفية 
تعرض الشاشة المركزية الكبيرة حالة 
لك تجنب  الطريق مباشرة حتى يتسنى 

ا±صطدام بكل سهولة. 

القدرة على العبور
202 ملم

عمق الخوض في المياه:  800 ملم

21º 27º

نظام كبح ذكي
يعمل نظام الكبح العالي الكفاءة 

على تقليل مسافة التوقف بمترين 
مقارنة بالمنافسين الرئيسيين، بينما 

يساهم نظام ESP القياسي مع نظام 
التحكم بالجذب ونظام التحكم في 

الكبح على المنحنيات و MSR (نظام 
التحك

بقوة أدائها

202mm

800mm

الـقـــدرة
 2.0 تقنية محرك 

SUV باحترافية عالية تصميم 

في منتهى الراحة.

ص�بة وأمان

تم استخدام الفو±ذ عالي 

SUV ا±حترافية  القوة لسيارات 

لتصنيع هيكل سميك يتميز 

بالص�بة والقوة، ويحتوي على 

ثمانية خطوط أفقية وخمس 

خطوط رأسية. مقارنة بجسم 

السيارة الحامل للثقل، الذي 

يتحمل  صدمات أكبر في حال 

وقوع اصطدام.

TOUGH, SAFE
The high-strength steel for 

professional SUV is used to 
form a thick rigid and tough 

chassis ,with eight horizontal 

Compared with the load-bearing 

 MG 100 إلى صفر كيلومتر مسافة الكبح، سيارة " من 

" قدرة كبح أسرع بـ 2 متر عن منافسيها  RX8

8 وسائد هوائية
تضمن الوسائد الهوائية المتعددة 

التي تحتويها السيارة، بما في ذلك 
تلك الممتدة على طول ستارة، 

حالة حدوث تصادم.

درجات المتانة   

تم تعزيز متانة هيكل السيارة 

يمتاز بوزنه الخفيف بالرغم من ص�بته. 

 

 الس�مة 

RX8 فقد تم تزويد سيارة 

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

PROFESSIONAL SUV DESIGN 
Takes into account easy entry and exit along with high quality 

       .noitisop gnitaes

PASSING ABILITY 
Ground Clearance 202mm

Wading Depth 800mm
REAR CAMERA
The wide central screen displays 
live road conditions to enable you 
avoid collision with ease. 

A 100 TO 0 BRAKING DISTANCE GIVES MG  RX8  TWICE  
THE BREAKING POWER AS COMPETITORS

SMART BRAKING 
DISTANCE 

the stopping distance by two meters 
compared to top competitors. The ESP system 
along with the Traction Control System (TRC), 
Brake Control System (BCS), and Motor Slip 
Regulation (MSR) ensure a safer trip. 

BREATHTAKING
 POWERFUL 

PERFORMANCE 

Net Blue عزم   Technology يولد محرك التوربو بسعة 2.0 ليتر والذي يعمل بتقنية

دوران يصل إلى 360 نيوتن متر لتوفير القوة المطلوبة لتشعر بالثقة التامة بقدرة   

هذه السيارة على تجاوز كافة التحديات.

8 AIRBAGS 
The multiple airbags in the SUV, 
including an integrated through 
curtain that extends from the 
A-pillar to the D-pillar, ensure 
ultimate levels of protection in the 
event of a collision. 

HIGH-STRENGTH 
STEEL FRAME 

The frame of the SUV is enhanced with 
the usage of heat-treated steel for a 

chassis combining between light weight 
and rigid structure.

SAFETY
The impressive performance 
of the SUV is never meant to 
compromising on safety.

variety of basic and additional 
safety features that earned 5-star 
ratings in C-NCAP collision tests 
for complete peace of mind. 

The turbocharged 2.0T Net Blue Technology engine produces a maximum 

in the SUV’s ability to overcome any challenge.

POWER
TECHNOLOGY
 2.0T ENGINE





-   غير متوفراختياريمتوفر

Safety and Security

Front side, curtain airbags • • • ستائر وسائد هوائية أمامية و جانبية 

ESP (ABS+EBD+CBC+TCS+VDC+HBA+HBB+HAZ+HHC+
BDW ) • • •  ABS+EBS+CBC +TCS +VDC +HBA +HBB +HAZ +HHC +BDW

Hill descent control • • نظام التحكم عند نزول المنحدرات 

 Active rollover protection • • • النظام الفعال لمنع ا±نق�ب 

Tyre pressure monitoring system • • •
 Front and rear parking sensor • • • حساسات ركن أمامية و خلفية  

  Rear parking camera with guideline • • • شاشة كاميرا الركن بخطوط مساعد الركن 

Cruise control • • • مثبت السرعة 

 Engine immobilizer • • • مانع تشغيل المحرك 

 Rear axle di�erential lock • المحور الخلفي للقفل التفاضلي 

 Powertrain control • وحدة تحكم الطاقة 

 Lane departure warning system • نظام التنبيه عند تغيير المسار

Comfort and Convenience الرفاهية والراحة

 ECO mode • • •
 Electric parking brakes • • •
 • • • مكيف هوائي مزدوج مع تنقية الهواء 

  Rear AC • • • مكيف هوائي خلفي  

  Rear climate control • • • تحكم بالحرارة في الخلف 

 Air cleaner • منقي الهواء 

 Wireless charger • شاحن ±سلكي  

 Keyless entry and push start button • • • الدخول بدون مفتاح و زر تشغيل المحرك 

Mechanical dashboard • لوحة القيادة الميكانيكية 

7’ virtual instrument • • أداة افتراضية 7 بوصة 

 Paddle shift • • • ناقل الحركة الذاتي 

 Panoramic sunroof • • • فتحة سقف بانولراما  

 Power tail gate • فتح الصندوق أوتوماتيكيا 

  Multi-function steering wheel • • • عجلق قيادة متعددة الوظائف  

 Illuminated glovebox with cooling • • •
 Trunk 12V outlet • • • مخرج 120 فولت 

 220V outlet • • مخرج 220 فولت 

 Entertainment التسلية والترفيه

 10 inch Touchscreen with Android Auto and Apple Carplay
enabled, AM/FM Radio, Bluetooth and USB • • • شاشة تعمل باللمس 10.1 بوصة مع أندرويد أوتو و آبل كارب�ي،

USB  و بلوتوث و FM راديو

 6 speakers • • 6 سماعات

 8 speakers • 8  سماعات

خيارات اللون:

رمادي  أبيض لؤلؤي     أسود   

أبيض عالمي  أزرق   بني    

 Grey  Pearl White  Black

 Universal white Blue Brown

Color Options:

اللون الداخلي:

بيج  أسـود   بني     Beige Black Brown

Interior Color:

-   غير متوفراختياريمتوفر -   غير متوفراختياريمتوفر

6 AT 2WD
STD

6 AT 4WD
COM

6 AT 4WD
LUX

المواصفات

Main Dimensions

Length/Width/Height(mm) 4,923x1,930x1,842 الطول/العرض/ا±رتفاع (ملم)

Wheelbase (mm) 2850 قاعدة العج�ت (ملم)

Minimum Ground Clearance (mm) 202 وزن السيارة فارغة (كلغ)

Fuel Tank Capacity (litre) 70 سعة خزان الوقود (لتر)                                             

Seating Capacity 7 عدد المقاعد 

Powertrain
Engine 2.0 Turbo المحرك

Gearbox 6AT 6 سرعات       ناقل الحركة 

Max net power(Kw/rpm) 165 (217) @ 5,500 rpm قوة المحرك – كيلو واط (قوة حصان) @ دورة في الدقيقة

Max torque(Nm/rpm) 360 (258) @ 4,000 rpm عزم المحرك – نيوتن متر (رطل.قدم) @ دورة في الدقيقة

Acceleration (0-100 kmph) 9.1 sec كلم/ساعة 0 - 100 التسارع

 Suspension, Brake and Steering System نظام التعليق ، الفرامل و التوجيه 

Drive type
دفع خلفي

Rear wheel drive

نظام دفع رباعي قائم 

على الوقت الحقيقي

العزم بحسب الطلب)  ) 
 Realtime 4x4 system

(Torque on Demand)

نظام دفع رباعي قائم 

على الوقت الحقيقي

العزم بحسب الطلب)  ) 
 Realtime 4x4 system

(Torque on Demand)

نظام القيادة 

 Front suspension Double Wishbone  على شكل عظم الترقوة المزدوج  
 Rear suspension 5-Link  متعدد الوص�ت التعليق الخلفي 

Brake system
Front: Ventilation Discs Rear: Discs

نظام الكبح

 Steering system Hydraulic Machinery  هايدروليكي نظام القيادة 

Wheel rim type قياس 18 بوصة

 19” Alloy
قياس 18 بوصة

20” Alloy
العج�ت المعدنية

 Tyre 255/60R18 255/50 R20”
Spare Tyre Full size  الحجم الكامل

Exterior Design التصميم الخارجي

LED  daytime running lights, headlamps and tail lights • • • LED  تعمل أثناء النهار ومصابيح أمامية ومصابيح خلفية مصابيح 

LED  front foglamps • • • أمامية للضباب  LED  مصابيح 
 Auto ON /OFF  headlamp and follow me home function • • • نظام إطفاء و تشغيل تلقائي للمصابيح و خاصة اتبعني للمنزل

 Rear spoiler with LED  brake light • • • جناح خلفي   - للفرامل   LED مصابيح 

  Roof rack • • • رف للسقف

 Power adjust door mirror  with heating • • • مرايا جانبية كهربائية مع نظام تدفئة  

  Door  mirror  with side indicator • • •
 Tinted windshields • • • نوفذ مظللة

 Rear wiper • • • ممسحة خلفية 

 Rain sensor - - •
Interior Design التصميم الداخلي

 Fabric seat • • مقاعد من القماش

 Leather seat • مقاعد من الجلد

 8-way power driver seat with manual lumbar support • • • ضبط مقعد السائق كهربائي في ثمان إتجاهات مع دعم أسفل الظهر يدويا 

  4-way manual co-pilot seat • •
  4-way power co-pilot seat •
  Front seats with heating • • •
  Front seat ventilation •
 Front seat and door mirror memory •
 Driver seatbelt reminder • • • إنذار لربط حزام السائق 

 Co-pilot seat belt reminder • • •
 2nd row seat belt reminder • إنذار لربط حزام المقاعد الخلفية 

 Front seat belts with height adjustments • • •
 2nd row seats 60/40 split • • • مقسم المقاعد 40/60 

4-way manual steering wheel adjustment • • •
 Leather steering wheel • • • غطاء عجلة القيادة من الجلد 

 Power windows • • • نوافذ كهربائية

Front power windows with anti-punch (express up & down) • •  
 Sunwisor with illuminated vanity mirror • • • إضائة مرآة حاجب أشغة الشمس 

تختلف مواصفات ال م�حظات: @ 



MG Showrooms

800 749 8888

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


