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تعد MAHLE Aftermarket عنواًنا لالبتكار والجودة 
المتناهية في قطاع السيارات على المستوى العالمي. 

نحن نهتم بتقديم منتجات عالية الجودة وخدمات لوجستية 
منتشرة حول العالم، دون أن نغفل عن توفير المعلومات 

الوافية والمشورة والعروض الخدمية لعمالئنا. كما نقدم 
لعمالئنا أيًضا باقة متكاملة من الحلول لصيانة وإصالح 

السيارات.

 حقـائـق وأرقـام 
عالمـاتـنـا التجـاريـةعلى مستوى العالم

جودة الصانع األصلي 
)OEM( للمعدات

 25000 

شريك مبيعات

 150000 

قطعة غيار
+140 مصّنع للمحركات 

والسيارات يثقون في 
MAHLE منتجات

أكثر من 30 مقًرا

1800 موظف

منتجات MAHLE تتواجد في واحدة من كل مركبتين حول العالم

محفظة منتجات متكاملة 	
	 )OEM( كفاءة مشهودة كصانع أصلي للمعدات
رائدة في قطاع البحث والتطوير 	
تواجد عالمي 	

خبراء اإلدارة الحرارية 	
تواجد عالمي 	

 عالمة تجارية قوية في قطاع الحلول  	
 Service Solutions الخدمية

خبراء تجهيزات ومعدات الورش  	
مبيعات منتشرة في كل من أوروبا، والشرق األوسط،  	

وأفريقيا، وأمريكا الجنوبية، وأجزاء من أسيا

 الخيار األول للسيارات التجارية األمريكية  	
في جميع أنحاء العالم

قطع غيار لتطبيقات الطرق الوعرة األمريكية  	

عالمة تجارية قوية للسيارات التجارية في أسيا 	
خبراء تطبيقات الطرق الوعرة 	
تواجد عالمي 	

متخصصة في قطاع الفالتر 	
عالمة تجارية قوية في أوروبا 	

عالمة تجارية قوية في أمريكا الجنوبية 	
باقة منتجات متكاملة لقطاع ما بعد البيع 	
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محفظـة أعمالـنـا

جودة متناهية، وعمر تشغيلي طويل، 
ومالءمة دقيقة لكل محرك

 قوة وفاعلية - 
لبداية مثالية

 باقة عالمية من الحشيات )الجوانات( 
ألكثر من مليون استخدام

 حلول مبتكرة لنظم 
النقل والحركة في المستقبل

 باقة متنوعة من الفالتر تضمن 
لك بيئة خالية من الملوثات

 حلول فعالة 
للخدمة والصيانة

 راحة ملحوظة - 
اليوم وغًدا

محركات التشغيل والمولداتأجزاء المحرك 

اإللكترونيات ونظم الحركة الكهربائيةالحشيات )الجوانات(

معدات الورش والتشخيصالفالتر

التبريد والتكييف
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 مـواقـعـنـا 
ومكـاتـب الـمـبـيـعـات

المقر الرئيسي

المقر الرئيسي لمنطقة أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا

المراكز اللوجستية

الهندسة / اإلنتاج

مكاتب المبيعات

بارما، إيطاليا

إزمير، تركيا

سنغافورة، سنغافورة

جورجاون، الهند

بيلستون، بريطانيا

ستوكهولم، السويد

كييف، أوكرانيا

أوبنينسك، روسيا

كروتوشين، بولندا

ديسين، فرنسا

شيمبيتر بري جوريسي، سلوفينيا

شتوتجارت، ألمانيا

دوناوشينجن، ألمانيا

شورندورف، ألمانيا

شفيبيش هال، ألمانيا

طورخيون دي آردوز، إسبانيا
فارمنجتون هيلز، الواليات المتحدة

ليميرا، البرازيل

بوينس أيرس، األرجنتين

ليرما، المكسيك

أوليف برانش، الواليات المتحدة

سانت جونز، الواليات المتحدة

جوهانسبرج، جنوب أفريقيا

دبي، اإلمارات العربية

شنغهاي، الصين

طوكيو، اليابان

سيول، كوريا
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بيل، الواليات املتحدة

بنام املدينة، بنام

فورت وورث، الواليات املتجدة

بزاري، بولونيا

بيون، الهند

باريس، فرنسا



مسـؤولـو االتـصـال
أوالف هينينج

ماركو إلوتي

مورات إنجهدانييلي كولتسي

 نائب الرئيس التنفيذي للشركة، 

Aftermarket والمدير العام لـ

يوانا شكودالبسكا فودارتشيك

 مديرة Aftermarket - منطقة أوروبا 

والشرق األوسط وأفريقيا

المبيعات اإلستراتيجية وإدارة الحسابات 

Aftermarket الرئيسية الدولية في

marco.ilotti@mahle.com

رئيس حلول خدمات المبيعات - منطقة أوروبا 

والشرق األوسط وأفريقيا 

daniele.colzi@mahle.com

رئيس الشرق األوسط وأفريقيا

murat.ince@tr.mahle.com

جوناثان ووكر

رئيس غرب أوروبا

jonathan.walker@mahle.com

إيكارت فريتس

رئيس شرق أوروبا

eckart.fritz@mahle.com

أليكساندر ميتسجر

رئيس وسط أوروبا

alexander.metzger@mahle.com
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خدمـاتـنـا المعلومـاتيـة
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	 CustomerCare بوابة رعاية العمالء 
customercare.mahle-aftermarket.com

 موقعنا على اإلنترنت 	
 mahle-aftermarket.com

 الكتالوج اإللكتروني 	
catalog.mahle-aftermarket.com

	 MAHLE E-Shop المتجر اإللكتروني 
eshop.mahle-aftermarket.com

 مجلة العمالء الرقمية 	
 mpulse.mahle.com

	  mahlempulse 

على اإلنستاجرام

	  MAHLE قناة 
على اليوتيوب

	  MAHLE صفحة 
على الفيسبوك

نشرات Technical Messenger الفنية  	
المعلومات التقنية القيمة وأحدث النصائح 

المتعلقة بصيانة وإصالح جميع منتجات 
 MAHLE )انظر "Service" )"الخدمات"( 

على موقعنا على اإلنترنت(

ملصقات فنية 	

كتيبات األضرار 	

فيد يوهات التركيب والرسوم المتحركة 	

 دليل كميات الملء لغاز التبريد  	
وزيت ضاغط التكييف

	 MPULSE مجلة العمالء
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MAHLE Aftermarket GmbH

Pragstraße 26 – 46

70376 Stuttgart /Germany

هاتف: 501-0 711 49+  

www.mahle-aftermarket.com

www.mpulse.mahle.com

MAHLE Insider


