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جاهز للعمل لعمر طويل في املهام الشاقة: منتجات (Cat) تم 

تصميمها ألقوى أداء وأكثر قدرة على التحمل واملوثوقية

لقد استثمرت في المنتج األفضل في صناعة المعدات 

وقت أقل في التوقف عن العمل، 

وأقصى مدة تشغيل متواصلة 

عمر طويل بفضل التصميم 

وهندسة بناء املعدة

رائدة على مستوى العالم 

في اإلعتمادية والثقة

مكونات يمكن إعادة 

بنائها أكثر من مرة 

االستثمار األفضل في فئتها على 

مستوى العالم مع أقل تكلفة امتالك



الحفاظ على قيمة استثماراتك هو التحدي الحقيقي
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نادرا ما تجد خبراء موثوق بهم مع مجموعة كاملة 
متكاملة من الخدمات والصيانة واإلمكانيات 

القادرة على تنفيذها، إال في مانتراك. 

الخبرة
التحدي األكبر لجميع املشغلني هو إدارة 

املعدات وقطع الغيار والصيانة لضمان 
أطول فترة تشغيل بال أعطال.

اإلدارة

مرافق الخدمة السيئة واإلمكانيات الضعيفة 
تؤدي إلى تأخير املشاريع وتضر باألرباح.

الدعم 

عدم وجود املوردين يعقد العمليات 
ويزيد من التكاليف.

التواجد

توافر قطع الغيار الصحيحة 
عندما تحتاجها يحدد النجاح أو الفشل.

التوافر 

األولوية هي الحصول على قطع غيار 
بالجودة التي تحافظ على تشغيل املعدات 

وضمان أطول فترة تشغيل بال أعطال.

املوثوقية 



مانتراك: شريكك، ومستشارك، 
ورائدة الحلول التي تفيدك

نحن أكثر بكثير من مجرد املورد األفضل في هذا املجال. نحن 
املهندسون، واملتخصصون في املنتجات ، وامليكانيكيون، واملحللون 

ومديرو التوريد، ورواد دعم العميل وفقا ألعلى املعايير العاملية. 

نحن ملتزمون بنجاحك على املدى الطويل. 
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 نعمل لحل التحديات التي تواجهك
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خبراء يتمتعون بعقود من الخبرة في 
منتجات Cat الرائدة في السوق 

الخبرة
األصول املرتبطة تعطيك القدرة على الوصول إلى 

البيانات وتمنحك ميزة تنافسية. 

التكنولوجيا 

مراكز الخدمة مزودة بأحدث األنظمة املتطورة واألدوات 
ومجهزة بأحدث اإلمكانيات وفقا للمستوى العاملي. 

الخدمة 

 ،(Cat) شبكة من توزيع من املتخصصني املعتمدين من
واملنتشرين في أي مكان تحتاج فيه إلى الدعم. 

التواجد

فريق عملنا وقطع الغيار األقرب إليك، لإلبقاء على تشغيل 
مشروعك حتىفي أصعب الظروف. 

التوافر 

 قطع الغيار األصلية تم تصميمها وتصنيعها لتضمن 
تحقيق أعلى انتاجية وأقل تكلفة في الساعة. 

األداء 



الحلول
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عندما تصبح املعدات أكثر تقدًما، فإن 

توفير قطع الغيار والعمالة تزداد تعقيدا. 

ولكن، فرق مانتراك مجهزة بشكل فريد 

وتضم املعرفة والخبرة املطلوبة لحماية 

استثماراتك وضمان اإلنتاجية.

مانتراك تساعدك في ضمان عمل 
مشروعك ساعة 24/7 أيام 

التعامل املباشر 
والدقيق مع ما هو 

بحاجة للحفاظ عليه 
أو إصالحه

الفحص وسرعة 
اإلصالح بفضل 
املعرفة العميقة 

باملنتج. 

تقديم االستشارات التي 
تضمن حماية استثمارك 

من خالل إطالة عمر 
المعدة. 

اإلملام بأحدث املعرفة 
والحلول في املجال، 

لنضمن دائما أنك 
في الصدارة 
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مانتراك هي الشريك المحترف لدعمك ومساعدتك في: 

توفير األدوات الرقمية إلجراء املعامالت 
بدون مستندات ورقية وبطريقة وفعالة.

الكفاءة

توريد قطع الغيار والخدمات في الوقت 
املحدد قبل األعطال أو التوقف عن العمل. 

الصيانة االستباقية
تعريف العمالء بما يحتاجونه مبكرا 

باستخدام التحليالت والخبرة. 

اإلنذار املبكر

التخفيف على ميزانية العميل من 
خالل حلول تقدم قيمة طويلة املدى. 

تقليل التكلفة

تثبيت قطع الغيار وتنفيذ اإلصالحات 
بأمان مع فريق عملنا املحترف. 

األمان

تنفيذ أعمال الصيانة بمنتهى الكفاءة 
وخالل الفترة الزمنية املحددة. 

اإلنجاز



التكنولوجيا: تبقيك دائما في 
المقدمة 
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يمكن أن توفر مانتراك مجموعة كاملة من العروض التكنولوجيه 

والتي تساعدك في جمع وتحليل واستخدام البيانات، مما يؤثر 

بشكل مباشر في أن تكون العمليات في موقع العمل أكثر كفاءة 

وأقل في تكاليف التشغيل، كما تحسني العمليات الخاصة بك. 

أجهزة  •

برمجيات•

CAT 
CONNECT

Condition 
monitoring

Productlink

VisionLink + 
unified fleet

CAT® Inspect

Customer support 
agreements

Others

مراقب حالة •

تطبيقات•



أفضل معدة تعني أنها األقدر على تقديم األداء 

الذي يمكنك اإلعتماد عليه، كما أنها الوحيدة 

التي تضمن العائد من ورائها. وتضمن لك 

مانتراك تحقيق هذه األهداف. 

األداء: المعدة األكثر تحمال 
في العالم 
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قطع غيار 
 أصلية 

يتم تسليمها بمنتهة الدقة 
وباملواصفات األصلية 

وبأفضل متانة.

تشغيل العمر 
الطويل  

 
املعدات واملكونات مصنعة 

للعمل على مدار العمر 
الطويل مع الدعم املستمر.

مصممة 
بمنتهى الدقة 

املكونات واملواد 
املستخدمة مصممة ألداء 

العمر الطويل



العمل املستمر بال أعطال هو أمر حاسم. 

وفي حال حدوث أعطال، تحتاج حتما إلى 

العودة مرة أخرى إلى العمل فورا. مانتراك 

تضمن لك توافر دائم ودعم مستمر. 

المعدة قد تتوقف.. ولكن 
أعمالك لن يحدث لها ذلك 
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يمكنك الحصول على السعر أو التأكد من التوافر، أو 

طلب ما تحتاجه مباشرة، واملقارنة بني املواصفات، 

وعرض البيانات الفنية.

قنوات متعددة

تساعد النماذج اإلحصائية املتطورة وعمليات 

التتبع على مراقبة املخزون وضمان توفره 

بشكل مستمر.

نماذج إحصائية 
متطورة

تضع مانتراك شروط تخزين صارمة لضمان التتحكم 

في التلوث، وتقديم الخدمات اللوجستية اآلمنة 

والسريعة وفي الوقت املحدد على جميع الشحنات.

شروط تخزين صارمة

تستثمر مانتراك أكثر من 100 مليون دوالر في قطع 

غيار أصلية باملخازن، ولديها شبكة توزيع واسعة 

متصلة مباشرة بشركة كاتربيلر.

مخزن مانتراك 
لقطع الغيار



تضمن مانتراك تقديم الصيانة التي 

تناسب جودة املعدات األصلية، وذلك 

من خالل شبكة مانتراك املنتشرة على 

مستوى العالم، وذلك سواء داخل ورش 

الشركة عاملية املستوى أو من خالل 

تنفيذ الصيانة في موقع العميل.

مانتراك توفر إمكانيات 
ومرافق فائقة للصيانة
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املهندسون لديما متخصصون، ومدربون 

.Cat بدقة ملطابقة معايير

املهام الهندسية

ورش عملنا مجهزة بشكل فريد بأحدث 

التقنيات املتخصصة الالزمة لخدمة املعدات 

الخاصة بك.

أدوات العمل

 ، Cat نقوم باالختبار وفقا ملعايير الجودة الدقيقة من

مما يضمن جودة وكفاءة قطع الغيار قبل تركيبها

أجهزة اإلختبار

تقع ورش الصيانة حيثما تكون، وذلك  لتقليل وقت 

التوقف عن العمل ، جميعها تطبق ضوابط التحكم في 

التلوث من فئة الخمس نجوم. 

الورش
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Head office

Branch

EGYPT

GHANA NIGERIA

TANZANIA

URALS & VOLGA, RUSSIA

IRAQ

KENYA
UGANDA

SIERRA LEONE

LIBERIA

تستثمر مانتراك بكثافة في ضمان 

وجود فرق للصيانة في كل مكان 

نتواجد فيه، لنضمن أن عملك يسير 

بمنتهى السالسة. 

نحن متواجدون حيثما 
تحتاج إلينا حول العالم 



النتائج 



نحن نستثمر في األشخاص واملرافق 

والتكنولوجيا ألفضل خدمة في فئتها. إن 

زيادة اإلنتاجية وأعمار املعدات تعني 

أفضل ما يمكن تحقيقه.

مانتراك هي الشريك الوحيد الذي يمكنه 
Cat زيادة استثماراتك في معدات
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لقد مكنتنا عقود من الخبرة في عشرة 

بلدان في ثالث قارات من توفير الثقة 

والثبات لشبكة عمالئنا.

على مستوى التعاون

تعني الكفاءة واألداء إنجاز املهمة بشكل 

أسرع وأفضل ، مع الحفاظ على سالمة 

موظفيك، وأن تكون البيئات الخاصة بك 

أكثر إنتاجية.

على املستوى املاليعلى مستوى التشغيل
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عمليات مشتريات •

وصيانة مبسطة

16

مسار سهل 
لنجاح أعمالك

صيانة شاملة •

ودعم وخدمة

توضيح القيمة املالية •

وحماية االستثمار



بدءًا من التعدين والنفط والغاز إلى البناء 
والتشييد ، اختارت العديد من الشركات األكبر 

واألكثر نجاًحا في المنطقة الشراكة مع 
مانتراك. 

استفد من نهجنا وقدراتنا الفريدة. 
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