
الوكيل المعتمد في العراق

إم تي تي
تكنولوجيا المكائن شركة

للتجارة العامة

تعريفي كتلوك



من نحن

المبيعات

خدمات مابعد البيع

الشركاء ومصانع الجزء التخصصي

المحتويات

منتجاتنا



تـي-تـي-إم العامــة للتـجـارة المكائــن تكنـولـوجيـا شــركــة
)MTT Machine Technology Trading( ، عراقية شركة 

  -02 .ش.م( المرقم الشركات تسجيل مكتب لقرار وفقا مسجلة
 العراقى القانون وتتبع 31.10.2007 بتاريخ )000007434

  عراقي دينار ملياري 2،000،000،000 قدره مدفوع مال برأس
.)أمريكي دوالر ألف وسبعمائة مليون 01،700،00 يعادل بما(

 تجهيز في رئيسي بشكل للعمل متخصصة  MTT تي-تي-إم
  ثقيلة،ال والمكائن التخصصية واآلليات والمعدات الشاحنات وتوريد
 خاصةال والزيوت الغيار قطع أنواع كافة تجهيز مع ملحقاتها بجميع

 متدتا طويلة وخبرة تجربة لدينا أن حيث العراقية السوق  الى بها
 المتخصص األداري الكادر مع المجال هذا في عاما عشرون الى

 قبل الفني الميدان في واسعة خبرة ذوو اكفاء مهندسين من والمكون
.التجاري الميدان
 من ومؤهل متخصص كادر تي-تي-إم لدى  فان ذلك الى اضافة

 نواتس عدة ومنذ بجد يعمل والذي والفنيين والمهندسين الموظفين
.عمالئنا مختلف الى الجودة عالية خدمة لتقديم

 في الرائدة العراقية الشركات من واحدة اآلن MTT تي-تي-إم أن
 ةعالمي مناشيء ومن والمعدات التخصصية اآلليات تجهيز مجال

  ةالعراقي والظروف األجواء في ومجربة عالية خبرة ذات رصينة
 نعيمص ضمان تقدم والتي العراق في الوحيدة الشركة هي وشركتنا

 خدمة مركز خالل من البيع بعد ما خدمات وتغطي وحقيقي جاد
  يعجم تغطي التي المتنقلة والورش بغداد في والورشة الزبائن

.العراقية المحافظات

من نحن



السنةالكميةالموديلالمشتريت

ML180E28352009العامة واألشغال البلديات وزارة1

2
الكهرباء وزارة
النفط وزارة

AT380T38H

HD8 64.42

55

5
2009

ML170E211002010المدني المجتمع وزارة3

HD8, 84.42652010بغداد امانة4

ML150E21H622011العامة واألشغال البلديات وزارة5

الوسط مصافي شركة 6
األتصاالت وزارة

ML150E21H

Crew Cab.

AD380T38

4

16

2011

العامة واألشغال البلديات وزارة7
األتصاالت وزارة

HD8 42.38

ML180E28

16

20

2012

بغداد امانة8

النفط وزارة

HD9, 46.42

35C15VH

Trakker 6x6

Eurocargo 4x4

18

3

19

2013

تجارة السيارات والمكائن9
محافظة بابل 

توزيع المنتجات النفطية
محافظة بابل

تجارة السيارات والمكائن
تجارة السيارات والمكائن
تجارة السيارات والمكائن
تجارة السيارات والمكائن

ML180E28

ML90E18

70C15DH

AT380T38H

50C15V

HD9, 64.44

LEONCINO 

HD9 64.42

42

2

36

2

5

4

3

5

2104

517المجموع

 من بالعديد الخاص والقطاع الدولة ودوائر العراقية الحكومية الوزارات بتجهيز MTT تي تي إم شركة قامت لقد
 كفاءةو بمهنية تتعامل والتي العراقية السوق في القليلة الشركات من كونها التخصصية واآلليات والمعدات الشاحنات

 والضمان نالرصي والمنشأ جدا العالية بالمواصفة واأللتزام التنافسي السعر حيث من التجهيز لعقود تنفيذها لدى عالية
 .للنجاح مفاتيح كلها التجهيز وسرعة الحقيقي

 نوعية على يؤثر ال وبما المنتجات من السنوي المبيعات حجم لزيادة عالية وبثقة ومنتظمة ثابتة بخطوات نسير فأننا لذلك
 .المنتوج ومواصفة

 من رلكثي وفقا عام بعد عاما تزداد والتي السنوية المبيعات في الزيادة حجم عن فكرة نعطي أن يمكن اعاله القائمة ومن
 .نجاحنا مفاتيح هي والتي ذكرها تم التي الحقائق

المبيعات



مراكز المبيعات

ي المبيعات الرئيساألدارة العامة للشركة ومركز 
42شارع  –بغداد 

مركز مبيعات الشركة العامة لتجارة السيارات
الوزيرية -بغداد 



خدمات مابعد البيع

 البيع مابعد خدمات كافة بتوفير عمالئها مع ملتزمة MTT تي تي إم
 فيكوإي لشركة المعتمدين بالوكالء الخاص والصيانة الضمان فترة ضمن
.العمالء هؤالء احتياجات  لتغطية تماما تكريسه تم والذي
  مانالض فترة إيفيكو نوع قبلنا من المجهزة السيارت كافة نمنح نحن

 اآلليات صيانة فأن وكذلك كم 100000 او واحدة سنة لمدة المصنعي
 المهندسين خالل من عالية وبرمجة بانتظام تتم دورية يصورة

 هزةوأج األصلية الغيار قطع وتوفر األكفاء، والفنيين المتخصصين
.العوارض تشخيص

 ياتعمل بكافة تقوم المتخصص الفني فريقها خالل ومن MTT تي تي إم
 يانةوالص الدورية والصيانة التسليم ماقبل بفحوصات بداية الصيانة
 عمالءال مع مستمر اتصال على الفنيين الموظفين لدينا أن حيث الدائمة
  ليم،التس بعد تحدث أن يمكن مشكلة أي وحل الشاحنات استخدام لمتابعة

 دورية بصورة المستفيدين كافة مع وثيق اتصال على الوقت نفس وفي
 ةالخاص الضمان وسياسات للمصنع البيع مابعد خدمات إلجراءات وفقا

.إيفيكو بشركة



بدأنا العمل في أضخم مركز صيانة للشاحنات في العراق
متر مربع  10000: المساحة األجمالية 

شاحنة  500 – 400العدد األجمالي للشاحنات في الشهر 



 شاحنات ةبصيان إيفيكو شركة مع وبالتعاون المكائن تكنولوجيا شركة تقوم العراق في مرة ألول
.سارة كمب منطقة /بغداد في البيع مابعد وخدمات الصيانة مركز في إيفيكو

 يانةالص خدمات كافة ويقدم األيطالية إيفيكو شركة المصنعة الشركة قبل من معتمد المركز ذاه
  عدب عن التصليح خدمة وكذلك العوارض فحص بجهاز األعطال وتشخيص الفحص وخدمة الدورية

 مكانيةا مركزنا ويوفر كما ،األيطاليين الخبراء قبل من مباشرة وبمتابعة )العراق الى ايطاليا من(
 دماتخ ضمن نقدمها والتي الصيانة وأعمال اليومية األدامة أعمال كافة على الفنية الكوادر تدريب
.البيع مابعد

 



الشركاء 
ومصانع الجزء التخصصي

 شراكة عالقات المكائن تكنولوجيا شركة لدى
 ..العالمية المصنعة الشركات أقوى مع وطيدة
 كل تغطية بأمكاننا كان ما الشراكات هذه وبدون

.الكرام زبائننا متطلبات
 للشاحنات المصنع IVECO العمالق من بدءا

 ءوكال أننا حيث الثقيلة والسيارات والباصات
 بأننا القول ويمكن الشركة لهذه معتمدون
 تخدما بالتزامات الوفاء على القادرون الوحيدون

.المصنعي والضمان والصيانة البيع مابعد
 المصنعين من واسعة مجموعة الى باألضافة

 هيو العمالء، لمتطلبات وفقا التخصصي للجزء
  ،تالناقال  مثل األستخدامات من واسعا مجاال تمثل

 الوقود، وصهاريج المقطورات، الحوضيات،
 ،الطائرات وقود ،وناقالت المسال الغاز وصهاريج

 رفع هوك مع شاحنة المجاري، سيارات
 وزيعوت نقل صهاريج النفايات، كابسات الحاويات،

الخ ... األسفلت
  األكفاء المصنعين من يدعمنا من لكل شكرا

 إيفيكو شركة قبل من والمخولين والمؤهلين
 ودةالج معايير اعلى تقديم يضمن وبما األيطالية

 نايمنح بما األوروبية والمعايير تتناسب التي
 ميقو ما مع بالمقارنة وكبيرة واضحة أفضلية

 هذه ومن العراقي السوق في المنافسون بتجهيزه
: الشركات

 تي،ماركي مينشي، ، موتوال ، أسترا ، أفيكو
فاسي كومأير، ، يوروماكينه ، بي تو اوف





منتجاتنا

حوضيات مياه الشرب 
حوضيات نقل المياه

لتر 8000بسعات من 
لتر 36000لغاية 



حوضيات نقل الوقود
لتر 6000بسعات من 

لتر 36000لغاية 



آليات تنظيف المجاري 
الصاروخية

لتر  8000سعات 
لتر 10000و 



آليات سحب المجاري 
لتر  8000سعات 

لغاية 
لتر 25000



لوري مع كرين  
طــن 4سعــة  

لغاية 
طــن 10



راس تريلة مع 
العربة بمختلف 

األنـــواع 
واألستخدامات 



شاحنات النقل
بمختلف السعات 

دفع رباعي

شاحنات النقل
ةالباصات الحقلي 

دفع رباعي

شاحنات براد
بمختلف السعات 



خباطات األسمنت 
متر مكعب 9
متر مكعب 12لغاية 

رافعات األنارة 
متر 32متر لغاية  12من 

كابسات النفايات
بسعات 

متر مكعب  7من 
متر مكعب 25لغاية 



الزيوت 
والمواد األحتياطية

 أداءها على وللحفاظ أمانا أكثر الشاحنات عمل لجعل
 كوإيفي احتياطية مواد اقتناء يجب ممكنة، فترة أطول
 ومن األصلية إيفيكو زيوت وكذلك %100 أصلية
ايطالي منشأ
 ياطيةاألحت المواد كافة هذه بتوفير شركتنا تقوم حيث

 نعيمص وبضمان التضاهى تنافسية وبأسعار األصلية
.المواد هذه لكافة

 نياأورا نوع المحركات زيوت بتوفير نقوم فأن وكذلك
 ذات وهي توتيال نوع واألكسالت الكير وسوائل

 خصيصا ومصممة( الكفاءة وعالية خاصة مواصفات
 جواءاأل ضمن لألستخدام ومناسبة الثقيلة لألستخدامات

  المصنعة الشركة وبكفالة العراق في الحارة
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أيفيكو في العراق احناتلشالمعتمد الوكيل 
42بغداد ، حي الوحدة ، شارع 

  490442 07701: موبايل/  07716600103: هاتف
info@mtt-iraq.com :األلكترونيالبريد 
  www.mtt-iraq.com: األلكتروني الموقع

مركز صيانة شاحنات أيفيكو 
بغداد ، كمب سارة  

 07806584554/07804770654: موبايل
   service@mtt-iraq.com :بريد الصيانة

spareparts@mtt-iraq.com: بريد المواد األحتياطية


