


رحلة  باتيا  كيشن  و  بايتا  غوبال  الطموحان  ا�عمال  رجال  خاض   ،1974 عام  في 
أنها كانت مبنية  بالبساطة غير  البداية  اتصفت  بنجاحات عديدة.  ريادية تكلّلت 
على هدفين واضحين لعبا دور� بارز� في نمو الشركة.. فالهدف ا�ول يكمن في 
توفير  فهو  الثاني  الهدف  أما  محترفين،  تجاريين  لوكالء  دبي  احتياجات  تلبية 

منتجات عالية الجودة لصناعة االنشاءات في المنطقة المتنامية. 

وواصلت  النجاحات  من  الكثير  حصد  في  الشركة  استمرت  السنين،  مر  وعلى 
المتمثلة في االستقامة  االلتزام بقيمها ا�ساسية  نموها وتعزيز سمعتها مع 
اليوم  سي."  آي.  "تي.  شركة  وتفخر  شركائها.  مع  التعامل  في  والشفافية 
التزامها  العالم ديناميكية من خالل  اقتصاديات  أكثر  رائدة في إحدى  بكونها 
المستمر في توفير خدمات فعالة ومنتجات ذات معايير عالمية تلبي احتياجات 

عمالئنا في جميع أنحاء العالم.

من نحن



الصناعة  قطاع  في  التطورات  ومواكبة  المبادرة  في  المستقبلية  رؤيتنا  تتمثل 
وتعزيز موقعنا الريادي في السوق من خالل طرح منتجات جديدة تحافظ على 

المعادلة السليمة بين التكلفة والجودة وفق³ �على معايير الخدمة.

بينما  الكرام  العتيدين  عمالئنا  كل  إلى  مخصصة  خدمات  تقديم  وسنواصل 
الشرق  منطقة  في  الجديدة  ا�سواق  في  وتوسعنا  نمّونا  تعزيز  على  نعمل 
ا�وسط وشمال إفريقيا. وسنحرص بالتالي على موازنة قاعدة مزودينا من خالل 

العمل مع منتجين ومصنعين من البلدان المتطورة والنامية على حد سواء.

رؤيـتـنا 



أفضل  تقديم  بهدف  وخبراتنا  مواردنا  جميع  استغالل  على  فلسفتنا  تقوم 
نسعى  ونحن  والمستقبليين.  الحاليين  لشراكائنا  والخدمات  المنتجات 
جاهدين لتزويد العمالء، والزبائن وا�سواق بأفضل الممارسات الصناعية. كما 
جديدة  وابتكارات  وأفكار   ، استراتيجيات  وتنفيذ  اعتماد  على  باستمرار  نحرص 

تعمل على تعزيز شركتنا وتحقيق نمو� طويل ا�مد �عمالنا. 

إلى  با«ضافة  لها،  نظير  ال  مميزة  بأسعار  وخدمات  منتجات  لعمالئنا  ونقدم   
منتجات متفردة صممت خصيص³ لتتوافق واحتياجات عمالئنا الكرام.

المسؤولية  وحس  النزاهة،  تشمل  رئيسية  مبادئ  على  شركتنا  وتقوم  هذا 
والكفاءة.

فلسفتنا



تمنحنا خبراتنا العالمية، ودراستنا المتعمقة للسوق وسمعتنا    •
الممتازة القدرة على تقديم المنتجات الجديدة للسوق بسرعة ونجاح  

با«ضافة إلى منتجاتنا ا�ساسية نتميز بخدمة بيع المنتجات     •
التكميلية وا«ضافية وفق³ الحتياجات عمالئنا وصناعاتهم في جميع    

أنحاء العالم.  
استمرارية الحصول على معلومات عن السوق من مصادر صناعية    •

موثوقة ومشاركتها مع عمالئنا.  
نوفر كافة الضمانات المالية وا�منية لعمالئنا لجميع المدفوعات    •

وااللتزامات المالية التي قاموا بها بهدف إتمام المعامالت التجارية    
معنا.  

ممـيزاتـنا



أسلوب عمل يتمحور بقوة حول العمالء. عوامل قوتنا  •
تواصل دائم ومستمر مع العمالء وتجاوب فوري مع شكاويهم.  •

آليات ذات معايير عالمية للتأكد من جودة المنتجات قبل شحنها.   •
المبادرة إلى إعالم العمالء بشكل متواصل حول توجهات السوق    •

وا�سعار وتوفر المنتجات.  
تجاوب فوري وفعال لتلبية احتياجات العمالء بعد عملية البيع.   •

مناقشة أي خالفات والتوسط فيها للوصول إلى حلول ترضي         •
الجميع     

تقديم الخدمات والمشورة لشركائنا في قطاع التجارة المحلية،    •
وا�عمال المصرفية والتأمينوالمسائل اللوجستية.  

تمنحنا قاعدة البيانات الواسعة الخاصة بموردين عالميين موثوق    •
بهم قدرة الحصول على المنتجات والمواد النادرة وتوفير الخدمات    

ا�كثر تعقيد�، وتقديمها لعمالئنا في الوقت المحدد.  
إن خبرتنا التجارية الواسعة في هذا المجال منحتنا القدرة على    •

التفوق في دراسة وتحليل المنتجات، وا�سواق واتجاهاتها بهدف    
تلبية احتياجات العمالء.  



 من خالل تواجدنا الدويل املتزايد ، نعمل حاليًا ونوفره يف البلدان التالية: النمسا ،

 البحرين ، الربازيل ، الصني ، قربص ، أملانيا ، اليونان ، العراق ، إيطاليا ، الهند ،

 إندونيسيا ، األردن ، الكويت ، كوريا ، لبنان ، ماليزيا ، شامل إفريقيا ، الرنويج ،

 عامن ، بولندا ، قطر ، رومانيا ، اململكة العربية السعودية ، سنغافورة ، تايوان ،

.تايالند ، تركيا ، اإلمارات العربية املتحدة وفيتنام

التوزيع
الجغرافي



المنطقة.  في  البناء  لمواد  المنتجة  الشركات  وكالء  أفضل  بكوننا  نفتخر 
البناء، والنفط  المواد في قطاعات  التي تحتاج لهذه  القطاعات  وتتمثل أهم 
المفروشات،  وتجميع  وتركيب  الخشبية،  وا�عمال  والتبريد،  التكييف  والغاز، 
وقطاع الصناعات المحلية، والمستلزمات الصناعية، والمعالجة الثانوية، وبناء 

السفن، وأشغال المعادن والخراطة، وأشغال الطرق وما إلى ذلك. 

قطــاعــات
السوق الرئيسية



المعدات والمنتجات

حديد مغلفن /أسالك ربط مقواة سوداء
غالف خيش

صفائح ترابيولين بي اي
لبادة سطح

شبكة تظليل
جاروف (رفش

لحام كهربائي
عربة يدوية

أسالك / مسامير أرضية / مسامير الخرسانة
غالف جلدي بي في سي

 المنتجات الخشبية
 

      خشب رقائقي تجاري
خشب رقائقي مغطى
خشب رقائقي مكسو

خشب رقائقي مزخرف بالـ " بوليستر
خشب رقائقي بورق مضافين

أخشاب مقطعة

ميرانتي
خشب أحمر

خشب التنوب
خشب الصنوبر

خشب الشوح
خشب الزان

خشب ساج بورما

 صفائح متوسطة الكثافة
لوح مضغوط حبيبات

لوح قطعة واحدة
ألواح رقيقة (حّمر أو صفائح عادية "فلكسل

صفائح اسمنتية
ألواح سيليكات الكالسيوم
صفائح الخشب المضغوط

 خط  
 المنتجات

)

"

"(



الحديد المغلفن

قضبان مجدلة (مشرشرة
صفائح عادية / أسالك ملفوفة

صفائح مموجة (مغضنة
أنابيب

صفائح مغلفنة كهربائي³
 صفائح حديد مغلفن  بي بي جي أي / صفائح

المنيوم وقصدير/ أسالك

منتجات معدنية غير حديدية

ا�لومنيوم
     

صفائح عادية / ألواح  / لفافات اسالك
صفائح الجص / محجرة

صفائح مموجة

النحاس / الصّفر

صفائح عادية
قضبان مستديرة

منتجات معدنية حديدية

حديد مطاوع

ألواح/أسالك/صفائح مسحوبة على الساخن
صفائح/أسالك مسحوبة على البارد

زوايا متساوية وغير متساوية
قضبان عادية/قضبان مستديرة/قضبان مربعة

عوارض أفقية وعمودية وجي آي اس
IPE / IPE AA, AAA, AAAA عوارض

.أنابيب "يو"، و"يو.بي.أن
عوارض وأعمدة عمومية االستخدام

قضبان تثبيت وقضبان توصيل
دعامات أنابيب قابلة للتعديل

حديد مسحوب
أنابيب إي آر دبليو

أنابيب مجوفة

الستاينلس ستيل

صفائح عادية / ألواح  / لفافات اسالك
أسالك ربط

قضبان مستديرة/مربعة/سداسية/مسطحة
زوايا وقنوات متساوية وغير متساوية

حواف معدنية
  أنابيب /  توصيالت أنابيب

عوارض عمودية

 خط  
 المنتجات

(

(
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شـركة الـوكاالت الـتجاريـة عبـر الـقـارات (ذ.م.م)
صندوق البريد: 5475 ، دبي ، ا«مارات العربية المتحدة

هاتف : 2227887 4 971+
فاكس : 2238638/ 2220833 4 971+

ticdubai@ticdubai.ae : البريد ا«لكتروني
www.ticdubai.ae




