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مــن نـحـن
مينرال سيركلز بيرنكز هي من أبرز شركات المحامل في المنطقة والتي تورد و تصدر
مجموعة واسعة من المحامل الصناعية ومحامل السيارات اليابانية والكورية والصينية
منذ  ،1984من مقرها الرئيسي في المنطقة الحرة بجبل علي ولها فروع أخرى في الشرق
األوسط ،أفريقيا والصين.
مينرال سيركز بيرنكز هى الموزع المعتمد للعالمات التجارية اليابانيةMBS ،
 MUSASHI ،NSK ،NTNوالفرنسيه  SNRوالكورية  KBC ،ILJINوتمتلك
الشركه العالمة التجارية الخاصة بها وهي  .MCBحيث يتم تصنيع هذه
الماركة تحت رقابة جودة حازمة مما مكنها من الحصول على شهادات الجودة
ّ
تمكنا من إنتاج ماركة  MCBعلى مستوى عالي من الجوده
( )ISO 9001:2008وبذلك
و الكفائة.
و كذلك تمتلك شركة مينرال سيركلز بيرنكز مستودع لوجستي ضخم في المنطقة الحرة
بجبل علي .كما تمتلك صالتي عـرض في إمارة دبـي تسمح بعرض المنتجات من مجموعة
واسعة من المحامل الصناعية ومحامل السيارات والتى تُ ّ
مكن عمالئنا اإلختيار من بين
مجموعة واسعة من عالمات تجارية معروفة وراقية.
 تتمحور سياسة الشركة حول مبادئ الجودة العالية ،التكلفة المنخفضة ،و رضا العميل،مما ارتقى بالشركة لتكون شريك تجاري جدير بالثقة ُيمكن االعتماد عليه في نطاق
المحامل عالميا.
 نحن نأخذ أقصى درجات الحرص لتقديم منتجات ذات جودة عالية ،والحفاظ على المرونةفي التعامل ،وتوفير أقصى الخدمات بأسلوب محترف.

الهــدف
الحفاظ على حركة هذه الصناعة من خالل توفير محامل ذات جودة عالية بأسعار تنافسية
مع ضمان رضا العميل.

الـرؤيـــة
اقتناء مكانة رائدة كمورد ومصدر لجميع أنواع المحامل.
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لمحة عـامة عن مينرال سيركلز بيرنكز
فـريـقنــا اإلداري
يتكون فريقنا اإلداري من عدد من محترفي الصناعة و اإلدارة ،يمتلك
بعضهم أكثر من عقدين من الخبرة في مجال المحامل.
ونحن ملتزمون في السعي وراء هدف الشركة في الحفاظ على حركة هذه
الصناعة من خالل توفير محامل ذات جودة عالية بأسعار تنافسية مع ضمان
رضا العميل.

السيد /عمــار رضــا

ً
عاما من الخبرة في مجال
رئيس مجلس إدارة الشركة  ،ولديه اكثر من ثالثين
المحامل وهو معروف بخبرتة الطويلة في توريد محامل السيارات بأسعار
تنافسية.

السيد /صفـاء علـوان

مدير عام الشركة ،ولديه أكثر من عقدين من الخبرة في إدارة الشركات منها
ً
عالميا.
خمس عشرة عاما في تسويق المحامل

الهيكل األساسي
تمتلك مينرال سيركلز بيرنكز بنية تحتية كافية للحفاظ على مخزون واسع من
المحامل والعالمات التجارية المرموقة .

المستودع
مستودعنا الجديد المبني على حوالي  10آالف متر مربع في المنطقة الحرة
بجبل علي ،لديه القدرة على إستيعاب أكثر من  7000منصة نقل (بالت) ،وهو
مجهز بأحدث األنظمة اللوجستية ،وأدوات التخزين ومعدات األمــان .

صالة العرض
تمتلك الشركه صالتى عــرض في إمارة دبــي وحدها مجهزه بمعظم أنواع
المحامل والماركات ،مما يسهل لعمالئنا رؤية المنتجات والحصول على جميع
أنواع المحامل من مخزون جاهز للشحن.
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مـا لـدينــا
•  7عالمات تجاريه.

•  17نوع من المحـامـــل.

الـجـودة

ً
بلـــــــدا.
• التصدير ألكثر من 65

يتم تصنيع جميع محاملنا وفقا للمتطلبات والمعايير الدولية وتخضع جميعها
إلى إختبارات مراقبة الجودة في مرافق حديثة لضمان أدائها ومتانتها.

• أكثر من  1200عميل راض.

لدينا مجموعة واسعة من المحامل الصناعية ومحامل السيارات
التي تنتجها شركات رائدة في عالم المحامل وهي على أعلى
مستويات الجــودة  :ــــ
شدادة
	•محامل َّ
الع َجالت
	•محامل َ
	•محامل الدبرياج
الع َجالت
	• ُصرر َ
	•محامل مضخات المياه
	•محامل زراعية
	•محامل مكيفات الهواء
	•محامل المولدات
	•محامل منزوية االتصال
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	•محامل كروية عميقة ُ
األخدود
	•محامل إصطوانية
	•محامل اإلبر
	•محامل الكراسي
	•محامل اإلنحياز الذاتي
	•محامل برميلية
	•محامل مخروطية
	•أكمام مثبته (جلب)

المؤهلين يعيدون التدقيق في المحامل عند وصولها وقبل شحنها
ُمهندسينا ُ
للعمالء .

الـمـواد
تعتمد جودة المحامل على المواد المستخدمة في اإلنتاج .محاملنا مصنوعة
من (الصلب الكروم  ) 52100مصممة لتسمح بعمر أطول للعمل واألداء
المتميز .يتوافق هذا أيضا مع المعيار الدولي للمحامل الصلبة.

كم هو يسير
التعامل مع MCB
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سهولة التواصل معنا

لدينا نظام مركزي للتواصل ،مصمم لراحة عمالئنا .وباالستعانة بالتكنولوجيا
الحديثة لإلتصاالت يمكن لعمالئنا التواصل معنا  24/7عن طريق الهاتف
والفاكس والبريد اإللكتروني ،ودائما متواجدون عبر اإلنترنت لخدمة عمالئنا
في جميع أنحاء العالم .

استجابة سريعة وفورية إلستفسارات العمالء

كفاءة خدمة العمالء و موظفين المبيعات تضمن أنه سيتم إعطاء كل
االهتمام لإلستفسارات مع الردود السريعة في غضون  48ساعة من
وصول استفساركم.

مخزون جاهز

نعمل جاهدين دائما على الحفاظ على مخزون جاهز وتشكيلة واسعة من
المحامل وذلك لتزويد عمالئنا بمجموعة واسعه من اإلختيارات من مختلف
العالمات التجاريه  .كما لدينا األدوات اللوجيستيه الكامله التى تساعدنا
على سرعة تجهيز البضاعه والتسليم الفوري.

التعبئة والتغليف

تتبع مينرال سيركلز بيرنكز المعايير الدولية سواء في تعبئة صندوق واحد
أو منصة (بالت) كاملة .وهذا يضمن التعامل السليم والتخزين الصحيح
وتصدير محامل سليمة من أي صدأ او تسرب.

الشحنة

جوا او ً
ً
ً
بـرا) و نوفر المرونة الالزمه فى
(بحرا،
نحن نشحن البضاعة
التعامل ويمكن لنا ان نشحن حاوية كاملة او شحنة صغيرة وفقا
لمتطلبات العمالء.

وثائق خالية من األخطاء

المؤهلين وذوي الخبرة في اعداد وثائق خالية من األخطاء
موظفينا ُ
يبذلون قصارى جهدهم لضمان سالسة المعامالت وان تكون خالية
من اي تعقيد.

الخـدمـة

لدينا موظفين مبيعات محترفون في تقديم المساعدات لعمالئنا في
اختيار المحامل الصحيحه .كما أنهم يهتمون في توفير معلومات عن
حالة ُ
الشحنة ،والتنسيق مع وكالء الشحن وحل أي مخاوف أو تردد عند
العميل ،وذلك لضمان رضا عمالئنا االعزاء.

التغطية الجغرافية

تمكنت مينرال سيركلز بيرنكز في أكثر من ثالثة عقود في مجال
المحامل من زيادة عمالئنا في أكثر من  65دولة في العالم في الشرق
األوسط ،أفريقيا ،آسيا و أوروبا .ونحن على استعداد لتصدير المحامل
الى شتى أركان العالم وفقا لمتطلبات العميل.
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مــزايـا في التعامل مع MCB
االختيار من بين مجموعة واسعة من المحامل ومجموعة واسعة من العالمات التجارية حيث أنها ذات جودة ممتازة ولدينا أسعار تنافسية
،وما يميزنا أيضا المرونه فى التعامل والسرعة في الشحن إلى كافة ارجاء العالم.

اإلختيار من مجموعة واسعة من المحامل

نحن نتعامل في  17نوع من المحامل منها محامل السيارات
والمحامل الصناعيه والزراعيه ،هذا يعطي سهولة التسوق
تحت سقف واحد لجميع االحتياجات من مختلف انواع
المحامل.

من مجموعة واسعة من العالمات التجارية

يتميز أسلوب عملنا بالمرونه في الكمية وفي اسلوب
الدفع  ،وذلك يسمح لعمالئنا وضع أي طلبية بالكمية التي
تناسبهم وكذلك نقدم اساليب دفع مناسبة للطرفين.

لدينا مجموعة حصرية من الماركات اليابانية ،الكورية والصينية
والتي توفر مجموعة واسعة من العالمات التجارية المعروفة
بما يتناسب مع احتياجات العميل وطلب السوق.

سـرعـة في التسليم

يتم تصنيع جميع منتجاتنا وفقا لمعايير محامل الجودة الدولية
المشهود لها بالجودة واالداء الطويل.

في أي مكـان في العـالـم

الجـــــودة الممتــازة

أسعار تنافسية

من خالل وجود إدارة سليمة للمشتريات وعالقة قوية مع
الموردين ،لقد نجحنـا فى تخفيـض تكلفة المحامل وهذا يتيح
لنا فى النهايه أن نقدم للعميل أسعار تنافسية.
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شروط تجارية مرنـة

يحتوي مستودعنا في المنطقة الحرة لجبل على على مخزون
جاهز مما يتيح السهولة والسرعة في التسليم.

العالم بشتى ارجائه الجغرافية في متناول أيدينا مما يمكننا
من شحن بضاعتنا الى أي جهة في العالم سواء عن طريق
البر أو البحر أو الجو.
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