
  



 Ti شركة قصة

 مع التعاقد في الخبرات من عاًما 25 من أكثر وبعد ،1999 عام في
 شركة سيسبتأ عظيمي" عزيز" سيد السيد قام الفيدرالية، األمريكية الحكومة

Technologists, Incorporated (Ti )وفي .فيرجينيا كومونولث في 
 الطاقة لوزارة االستشارات خدمات بتقديم Ti شركة قامت أيامها، أول

 الوكاالت من ذلك وغير( EPA) البيئة حماية ووكالة( DOE) األمريكية
 .المعلومات وتقنية والطاقة البيئة قطاعات في العاملة الفيدرالية

 ةالدولي الجهود في ثقة محل حليًفا Ti شركة أصبحت السنوات، مرور ومع
 بعد تانأفغانس في المهمة التحتية البنية وتطوير تأهيل إلعادة المبذولة
 شركة إلى ُعهد أن ومنذ .االستقرار وعدم الحروب من السنوات عشرات

Ti العقارية المناطق من العديد أراضي وتطوير تخطيط مهمة 
 في( USAID) الدولية للتنمية األمريكية الوكالة أجل من الصناعية

 وغيرها األمريكية الحكومة دعم في الشركة استمرت ،2004 عام
 والمؤسسات التحتية البنية بناء خالل من المانحة الجهات من

 يمقراطيةد كدولة النجاح تحقيق أجل من ألفغانستان البشرية والقدرات
 .االقتصادية الناحية من النمو تحقيق ويمكنها

 كريالعس التدخل من الدولي والتحالف المتحدة الواليات انتقال خالل من
 التي الخدمات بتنويع Ti شركة قامت والبشرية، المؤسسية التنمية تنفيذ إلى

 دةبمساع المرتبطة الدولي المجتمع ألهداف االستجابة أجل من توفرها
 يف الموجهة المساعدة توفير خالل من نفسها مساعدة على النامية الدول
 اللخ من االقتصادية التنمية تعزيز مع والتعدين، والمياه الطاقة مجال
 الحلول من كبيرة مجموعة توفر Ti فشركة .والعام الخاص القطاعين إشراك
 غير والمنظمات الخاصة والشركات األجنبية الحكومات تساعد التي

 لىع تنطوي التي البيئات في النجاح تحقيق على الدولية الحكومية
 .التحديات

 الشركة خدمات

 في بما واإلدارية، الهندسية الخدمات من كاملة مجموعة Ti شركة توفر
 حتىو  والتصورات المفاهيم وضع مرحلة من الفعالة، اإلنشاءات قدرات ذلك

 قدراتال هذه من بكثير أكثر هو ما نوفر أننا إال .والتنفيذ اإلنشاءات عمليات
 المشروعات ومئات الخبرة من السنوات عشرات على نعتمد إننا .المهمة
 ياتاللوجيست من مطلوب، هو ما كل توفير أجل من بتنفيذها قمنا التي
 .المالية واإلدارة واألمان، والتصنيع، اإلنتاج وحتى الحياة، دعم إلى

 :يلي فيما Ti شركة وتتخصص

 (A&E) والهندسة المعمار

 والتصميم التخطيط 

 ،الموقع في المواد واختبار المسح 

 الجودة ضمان/  الجودة في التحكم فحص عمليات 

 المنفجرة غير الذخائر إزالة (UXO) 

دارة اإلنشاءات  اإلنشاءات وا 

 والخاص العام القطاعين في لالستخدام المباني أنواع جميع :رأسًيا 

 مداد الطاقة، وتوزيع ونقل والجسور، الطرق :أفقًيا  ها،وشبكات المياه وا 
 الصرف مياه ومعالجة وتجميع

 الدولية لتنمية

 القدرات وبناء والتدريب الفنية المساعدة 

 االقتصادية التنمية 

 واإلدارة الديمقراطية 
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 جمالح في محدودة غير تكون والتي الثروات، خلق .الرئيسية القيم
 ما يتجاوز بما النجاح األشخاص كل يحقق أن ويمكن .والنطاق
 .لذلك الوسائل لهم أتيحت إذا اليوم، يعرفونه

 من للجميع، المعرفة نقل خالل من الوسائل توفير .الغرض
 .والدول والمؤسسات األشخاص

 .وشفاف وعادل قانوني بشكل العمل .العمل طريقة

 بيان المهمة



 الحياة ودعم اللوجيستيات

 والتخزين والنقل الشراء 

 العمل وأماكن المساكن 

 التصاريح/  التأشيرات على الحصول دعم 

 البشرية والموارد التعيين خدمات 

دارة األمان  المخاطر وا 

 المادي لألمان الشاملة الخدمات 

 القوة ضد الحماية 

 المخاطر إلدارة مسجلة شركة (RMC) 

 المالية واإلدارة البرامج

 روعالمش مكاتب/  المناحة الجهات لمندوبي والدعم التدريب توفير 
 والنظراء

 الدولية المعايير مع يتوافق بما والمحاسبة العقود إدارة 

 الضريبية القضايا في الوساطة 

 (O&M) والصيانة العمليات

 الخدمة عمر زيادة 

 الطاقة استهالك تقليل 

 عليها االعتماد يمكن والتي اآلمنة العمليات 

 عوالتصني اإلنتاج

 التصنيع مسبقة اإلسمنتية والمنتجات اإلسمنتية المنتجات 

 المصنعة المعدنية المنتجات 

 الشحن حاويات تحويالت 

 والكبيرة الصغيرة الكهربية اللوحات 

 صالحها، والكبيرة، الصغيرة اإلنشاءات معدات  وصيانتها وا 

 

 والهندسة المعمار

 عشرات تقريًبا Ti شركة في( A/E) والهندسة المعمار خدمات قسم يمتلك
 التصميمو  اإلنشاءات مشروعات بتوفير يتعلق فيما الخبرات من السنوات

 الجيشب المهندسين لسالح الجوائز على الحائزة المواقع وتعديل والبناء
( USAID) الدولية للتنمية األمريكية والوكالة( USACE) األمريكي
 كابل في الشركة مقر يشتمل .الخاصة الجهات من العمالء إلى باإلضافة

 يضم يثح أفغانستان، في تطوًرا وأكثرها التصميم استديوهات أكبر على
 الهندسةو  التخطيط مجاالت في الخبرات من كبيًرا قدًرا يمتلكون محترفين
 والمعمار

 

 على Ti شركة في والهندسة المعمار خدمات وتعتمد .العملية الخبرة
 المباني وتصميم تخطيط مجال في الشركة تمتلكها التي الضخمة الخبرات
 درايةال الخدمات تلك ويدعم والصناعية، والتجارية المؤسسية والهياكل
 وادم إلى باإلضافة البناء وقوانين المناطق ولوائح اإلنشاءات بإجراءات

 مجاالت في مؤهالت الشركة في الهندسي العمل فريق ويمتلك .البناء
 لذلك، ونتيجة .يةوالجيوفيزيائ والكهربية والميكانيكية والبيئية المدنية الهندسة
 نصف بقيمة المشروعات من مجموعة إكمال على قادرة Ti شركة كانت
 والهندسة المعمار قسم ويمتلك .أعوام 10 من أقل في تقريًبا دوالر مليار
 .ندسةواله المعمار قدرات بمختلف يتعلق فيما ضخمة خبرات Ti شركة في

 لدينا سةوالهند المعمار فريق فيها يشارك التي الخاصة األنشطة وتشتمل
 والوكالة( USACE) األمريكي بالجيش المهندسين سالح يقبلها والتي

 مملوك تنمية بنك) KfW وبنك( USAID) الدولية للتنمية األمريكية
 مالءالع من ذلك وغير األفغانية العامة األشغال ووزارة( األلمانية للحكومة

 :يلي ما على

 األراضي وتنمية التخطيط 

 زالة المسح دراسات  والدراسات( UXO) المنفجرة غير الذخائر وا 
 الجيوتقنية

 والهندسة المعماري التصميم خدمات 

 التحتية البنى من متنوعة ومجموعة المباني تصميم 

 لبيئيةا اإلدارة خطط تجهيز ذلك في بما البيئية، االستشارات خدمات 
(EMP) 
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دارة اإلنشاءات  اإلنشاءات وا 

 ما تضم مشروعات مجموعة بتطوير Ti شركة قامت ،2004 عام منذ
 ومةالحك لوكاالت( تنفيذها يجري أو تنفيذها تم) مشروًعا 80 عن يزيد

( USACE) األمريكي بالجيش المهندسين سالح ذلك في بما األمريكية،
 تنمية بنك) KfW وبنك( USAID) الدولية للتنمية األمريكية والوكالة
 إننا  .الخاص القطاع شركات إلى باإلضافة( األلمانية للحكومة مملوك

 ل،والهياك المباني مثل ،الرأسية اإلنشاءات مشروعات في متخصصون
مداد الطرق على تشتمل التي ،األفقية اإلنشاءات مشروعات وفي  لمياها وا 

 وتوزيعها ونقلها الكهربية الطاقة وتوليد الصرف مياه ومعالجة

 

 البناء/  التصميم خدمات بتوفير Ti شركة قامت .الرأسية اإلنشاءات
 وقد .الرأسية اإلنشاءات مشروعات من العديد في البناء/  المواقع وتعديل

 روعمش أكبر هو اآلن حتى بعمله قمنا بناء/  تصميم مشروع أكبر كان
 أفغانستان في بتنفيذه( USACE) األمريكي بالجيش المهندسين سالح قام
 .ورداك إقليم في القومية الشرطة تدريب مركز وهو –

 كذلك هاب قمنا التي الرأسية البناء/  التصميم مشروعات قائمة واشتملت
 دية،الحدو  والمعابر التدريب، ومراكز الطبي، التخزين مراكز :يلي ما على

 زومراك االحتجاز، ومراكز اللوجيستية، والمستودعات الجيش، وقواعد
 والسجون، ،((DFAC) للدفاع والمحاسبة التمويل مراكز) الطعام تناول

 لمثال،ا سبيل على) اإلدارية والمباني الجنود، وثكنات الصيانة، ومنشآت
 ية،التعليم والمنشآت ،(المقاطعات ومقرات المحاكم، ودور الشرطة، مقرات

 المستشفيات وترقية بتجديد قمنا لقد .العمل وورش والمستودعات،
 إضافة ثلم) األمنية الترقيات عمليات بإتمام قمنا كما العسكرية، والحاميات

 أبراجو  الواقية والنوافذ اإلطارات تمزيق وأدوات اإلسمنتية جيرسي حواجز
 انيالمب من العديد في ،(والصواريخ الرماية وميادين والحماية المراقبة
 .والخاصة العامة

 

 اإلنشاءات مجال في مكثفة خبرة كذلك Ti شركة تمتلك .األفقية اإلنشاءات
 ةالحاجز  والجدران الطرق وبناء بتصميم قمنا النقل، قطاع في .األفقية

 روحظائ الهليكوبتر الطائرات ومهابط التصريف وقنوات والجسور
 عادةإ خدمات بتوفير كذلك الشركة قامت كما االنتظار، وأماكن الطائرات،

 ختلفم في القومية السريعة الطرق من الكيلومترات لمئات الطرق تأهيل
 .أفغانستان أرجاء

نشاء بتصميم يتعلق فيما خبرتنا إن  إلى غيرةالص الطاقة توليد محطات وا 
 والتي الذاتية، الوقود مستودعات ذات( وات ميجا 10 إلى 1) المتوسطة

 لقد .هال مثيل ال العالم، في تحدًيا المواقع أكثر من مجموعة في بناؤها تم
 التالمحو  إلى باإلضافة والتوزيع، النقل خطوط وتركيب بإنشاء قمنا

 .لذلك الالزمة الفرعية والمحطات

 

 صغيرةال السدود تصميم على والصرف المياه مجال في خبراتنا تشتمل
 صرفال مياه معالجة محطات بناء/  وتصميم الكهرومائية، الطاقة لتوليد

 إلى ضافةباإل سواء، حد على والكبيرة الصغيرة التطبيقات في لالستخدام
 إمداد المال، لسبي على) بالمياه الخاصة التحتية البنية كل وتركيب تصميم
 أكثر في صرفلل التحتية البنية إلى باإلضافة( ومعالجتها وتوزيعها، المياه،

 .الرأسية اإلنشاءات مشروعات من مشروًعا 50 من
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 الدولية التنمية

دارية هندسية استشارات شركة مجرد من أكثر Ti شركة إن  نلعب نحن :وا 
 وبناء ةواالستدام االستقرار ضمان خالل من المحلية التنمية في نشًطا دوًرا

 نالمسؤولي تساعد التي الفنية االستشارات خدمات نوفر إننا .القدرات
 ينامستشار  أن كما المجتمعية، لالحتياجات االستجابة على الحكوميين
 ضروريةال الخدمات بتوفير يتعلق فيما دولية ممارسات أفضل يشاركون

 وغير حية،الص والرعاية البيئية والحماية اآلمنة والطرق النظيفة المياه مثل
 .كذلك تقراراالس تحقيق في ولكن التنمية، في فقط ليس تساهم وكلها ذلك،
 على شخص 2500 على يزيد ما بتوظيف Ti شركة قامت األمر، واقع في

 منصة بتوفير قمنا وقد .عاًما 15 إلى وصل الذي الشركة تاريخ مدار
 التي دةالجدي المهارات لتطبيق انتقلوا منهم والكثير الموظفين، لهؤالء

 .والخاص العام القطاعين شركات في شغلوها التي الوظائف في اكتسبوها

 ادرك خلق يستهدف القدرات لبناء قوًيا برنامًجا Ti شركة تمتلك .التدريب
 أفغانستان، وفي .جيد تدريب على الحاصلين المهرة الموظفين من قوي

 مكانيةإ لتحسين األنظمة من مجموعة بتوفيره نقوم الذي التدريب يغطي
 كما ،للمشروع الخاصة باالحتياجات للوفاء مخصص وهو العمال، توظيف

( ميدانيال العمل إلى باإلضافة) التعليمية الدورات في العمل يتطلب أنه
 الفائدة بتعظيم نقوم ونحن .تعلمها يتم التي المهارات تطبيق يمكن بحيث
 لعمالا إلبقاء مصمم المستمر للتعليم برنامج خالل من التدريب هذا من
 .فيها يعملون التي المجاالت في اإلبداعات بأحدث اطالع على

 وعاتمشر  توفرها التي االمتيازات أن خبراتنا أظهرت لقد .المستمر الدعم
 األعمالف الشركة؛ في العاملين للموظفين التوظيف مجرد تتجاوز Ti شركة
 تؤثرو  والموردين، والعمال المحليين المقاولين إلى تصل بها نقوم التي
 .البشر من اآلالف حياة على إيجابي بشكل

 تكون يالت والخدمات المنتجات توفر التي الصغيرة الشركات ندعم ونحن
 بدء مويلت توفير إلى باإلضافة االقتصادية، الناحية من للتطبيق قابلة

 من نيعتبرو  وهم المشروعات، مقاولي من العمل وفرق لألفراد المشروعات
 .تيةالذا الكفاية تحقيق نحو المستمر التطور في األساسية المكونات

 

 سبيل على) الصغيرة الشركات تنمية مجال في التدريب توفير خالل من
 نعمل ننح ،(البشرية والموارد والتسويق واإلدارة التمويل عمليات المثال،
 نقاط نطاق توسيع على العمالء نساعد حيث للمقاوالت، محوًرا بصفتنا
 مبادراتلل الالزمة القوالب توفير مع لديهم، والمتخصصة اإلبداعية القوة

 .النجاح وتحقيق

 الحياة ودعم اللوجيستيات

 يتم أن يجب فكالهما :واحدة لعملة وجهين الحياة ودعم اللوجيستيات تعد2
 أن ماك المشروعات، في النجاح لنا يتسنى لكي الجيد بالشكل تنفيذهما
 لىع يساعد بما واألنظمة الخبرات أصحاب الموظفين يتطلبان كليهما
 .الوقت نفس في والمواد لألشخاص واألمان، السالمة ضمان

 ذلك في بما اللوجيستيات، خدمات من كاملة مجموعة Ti شركة توفر
 التحكم نظام ويدير .العمل وأماكن السكن وأماكن والتخزين والنقل الشراء

 المورد نم البضائع تدفق لدينا الكمبيوتر أجهزة على المعتمد المخزون في
لى المستودع إلى  إلى المهمة المواد وصول لضمان المشروع، موقع وا 

 .المناسب الوقت في فيه المطلوبة الموقع

 يف األقاليم كل إلى النهائية والمواد الخام المواد بشحن Ti شركة وتقوم
 قسم مع كثب عن الشركة في اللوجيستيات إدارة وتعمل .أفغانستان
 األكثرو  أمًنا األكثر المسارات الختيار الشركة في األمان وقسم المشتروات

 .البضائع أنواع لكل االقتصادية الناحية من وتوفيًرا فاعلية

 تنجح أن يمكن ال والعمليات المعدات أفضل حتى أن Ti شركة وتدرك
 .موهايستخد لكي واألمان باألمن يتمتعون الذين الموظفين توافر بدون
 العمل لفرق الحياة دعم مناطق بتشغيل Ti شركة تقوم السبب، ولهذا
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 صحةوال الطعام تناول منشآت توفر والتي البعيدة المواقع في والعمال
 .للموظفين والراحة األمان توفر التي الشخصية

 

 المخاطر األمان إدارة

 العمل عالقات نتيجة نظرائها ثقة على Ti شركة حازت أفغانستان، في
 حماية وقوة( MOI) األفغانية الداخلية وزارة مع طويلة لفترات دامت التي

 في األمان إدارة في المتكامل منهجنا ويظهر (.APPF) األفغانية الشعب
 .أدناه الموضح المخطط

 

 

 المعرفة نواتالس عشرات تتجاوز والتي نمتلكها التي الخبرات لنا أتاحت لقد
 األمنية الخدمات نطاق في تتم التي الداخلية األعمال مع الوثيقتين واأللفة
 فعال، شكلب بالعمليات القيام بتسهيل نقوم أن يمكننا لذلك، ونتيجة .المرنة
 والجهاز ةالبيروقراطي بسبب لها التعرض يمكن التي اإلعاقات تخفيض مع

 وليس) المجتمعي الدعم حشد إلى باإلضافة األدنى، الحد إلى األمني
 عنايةب الشركة في العاملين الموظفين اختيار ويتم (.المجتمع في التدخل
 كثفةم خبرات امتالكهم من للتحقق كامل بشكل فحصهم يتم كما كاملة،

 المال يف المستمر التدريب من وعمالئنا نحن ونستفيد الواقعي؛ العالم في
 .ألفغانيةا الشعب حماية قوة ولوائح قواعد مع تام، بشكل يتوافق، بما األمني

 ينالدولي للشركاء للغاية تنافسية ميزة نوفر نحن .تنافسية أمنية ميزة
 أكثر ايكونو  وأن لهم أسرع بشكل الحشد فرصة إتاحة خالل من المحتملين

 ناهيكم( األمانو  باألمن التضحية بدون) النفقات توفير إلى باإلضافة فاعلية
 .مطلوب هو بما إعالمنا بمجرد سريع، بشكل االستجابة عن

 المالية واإلدارة البرنامج

 تعلقي عندما السنوات عشرات إلى تمتد التي خبرتها على Ti شركة تعتمد
 فريق ينب للبرامج الشاملة باإلدارة الخاصة الفائقة القدرات بتوفير األمر
 إلدارةا وأنظمة المالية المحاسبية األنظمة ذلك في بما لديها، العامل العمل

 .وللمشروعات للشركات

 Ti ركةش تستخدم الموقع، في القدرات وبناء التدريب جهود إلى وباإلضافة
 .المالية إلدارةوا المشروعات إدارة في كفائتها أثبتت التي البرامج تطبيقات

 وقامت الموقع خارج التدريب في باالستثمار كذلك Ti شركة قامت كما
 بالمبادئ لتزمي بشكل للموظفين االحترافي والتبادل التدريب فرص بتوفير

 إطار في الممارسات وأفضل( GAAP) عامة بصفة المقبولة المحاسبية
 .المشروعات إدارة
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 عاقداتالت بإدارة بااللتزام يتعلق فيما حافالً  سجالً  Ti شركة موظفو يمتلك
 لالستحواذ األمريكية الفيدرالية اللوائح مع يتوافق بما المالية والمحاسبة
 من ذلك وغير( FIDIC) االستشاريين للمهندسين الدولي واالتحاد

 .الضرورة حسب التوجيهات،

 بتحسين مستمر بشكل قمنا لقد .المشروعات إلدارة الشاملة اإلمكانيات
 وفيرت لضمان السنوات عشرات مدار على لدينا المشروعات إدارة عمليات
 في العمل فريق يقوم أن يمكن كما .توقعها يمكن والتي الشفافة النتائج
 تمويلال وجهات للمنظمات المشروعات إلدارة منصة بتوفير كذلك الشركة

دارة الشاملة المالي التحكم خدمات ذلك في بما األخرى،  ردو  التعاقدات وا 
دارة األموال  .المنح وا 

 

 والصيانة العمليات

 على تشتمل التي( O&M) والصيانة العمليات خدمات Ti شركة توفر
 اءاتواإلجر  الروتينية الخدمات بين يتراوح والذي للدعم، الشامل النطاق

 .طوارئال حاالت في المنشآت ومعدات أنظمة لصيانة الوقائية التصحيحية

 

 والتي المشروعات إغالق عند الضمان إدارة خطط بتجهيز Ti شركة تقوم
 ملع استمرارية على للحفاظ واإلصالح الصيانة لموظفي القدرة تتيح

 تم وقد .بها الخاصة األصلية األداء لمواصفات وفًقا واألنظمة المعدات
 اءالبن ومعدات أنظمة تشغيل على والصيانة العمليات خبراء تدريب

 إدارة يف للشركة المملوكة البرامج استخدام مع والكهربية، الميكانيكية
 فحوصات وجدولة الغيار قطع وتوفير المخزون في والتحكم األصول
 لصيانةوا العمليات خبراء يمتلكها التي الخبرات وتوفر .الروتينية الصيانة

طالة المباني لشاغلي المحسنتين والسالمة الراحة لدينا  مةالخد عمر وا 
 طاقةال استهالك تقليل إلى باإلضافة الميكانيكية، والمعدات لألنظمة
 يكمناه النظام، من عليه االعتماد يمكن الذي األداء توفير مع والتلوث،

 األمان من أكبر بقدر تتسم التي العمليات عن

 ركةش توفرها التي بالعمل التكليف خدمات تشتمل .بالعمل التكليف خدمات
Ti داءأ وتقييم الموقع؛ في الفحص وخدمات اإلنشاءات؛ مرحلة دعم على 

 المباني؛ وفحوصات الهيكلية والتحليالت والميكانيكية؛ الكهربية األنظمة
 والشؤون الميكانيكية؛ والشؤون الداخلي؛ الهواء جودة مدى واختبار

 خالل ومن .بالسباكة الخاصة التعاقدات لوثائق النظراء ومراجعة الكهربية؛
 إلنشاءاتا تقدير خبراء يستفيد نمتلكها، التي العملية الخبرة من سنوات
 حليلت أجل من دقيقة تقديرات على للحصول المتطورة البرامج من لدينا

 هيلالتأ إعادة/  اإلنشاء إعادة عن الناجمة واالمتيازات التكاليف وتقرير
 .الجديدة بالمباني االستبدال مقابل في
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 والتصنيع اإلنتاج

 

 في( PMU) والتصنيع اإلنتاج وحدة تقوم .الطلب حسب اإلنتاجية القدرات
 ةلمجموع المصنعة والمنتجات اإلنشاءات مواد وبيع بتصنيع Ti شركة
 نتجهات التي الرئيسية المنتجات بين ومن .أفغانستان في لعمالء من متنوعة
 ومواد المجمعة وادوالم واإلسمنت المسلحة الخرسانة وحدات Ti شركة

 التي المعدنية والمنتجات الصنع مسبقة الخرسانة إلى باإلضافة الطرق،
 تاجاإلن مصانع بتشغيل ونقوم نمتلك ونحن .مخصص بشكل تصنيعها يتم

 السحق ومصانع األسفلت مصانع ذلك في بما الموقع، في الموجودة
 لىإ باإلضافة الرمال، فصل ومصانع المجمعة، الخلط ومصانع المجمعة،
 لالعمي موقع في توفيرها يمكن خدمات وكلها الخرسانة، خلط محطات
 .الطلب حسب

 

 لمرورا حركة على السيطرة أجهزة وبيع بتصنيع كذلك Ti شركة تقوم كما
( اتوالالفت اإلسمنتية تكساس وحواجز اإلسمنتية جيرسي حواجز مثل)

 بيةالكهر  اللوحات تصنيع قسم ويقوم .القوة ضد الحماية حلول إلى باإلضافة
نتاج بتصميم  لعمالءا لمواصفات وفًقا والكبيرة، الصغيرة اللوحات وا 
 الشحن حاويات بتحويل نقوم أن ويمكن .جودة أفضل ذات المواد باستخدام

لى ميدانية مكاتب إلى  إلى اتحويله وكذلك والنوم، الطعام لتناول أماكن وا 
 اإلنتاج وحدة وتوجد .أفغانستان أرجاء مختلف في توفيرها مع أمنية، مواقع

 قالشر  إلى أميال ثالثة مسافة على رائع مكان في Ti شركة في والتصنيع
 كابول طريق من الشديد بالقرب( Pol-e-Charki) الشرقي بولي طريق من
 مساحة على مستودًعا الوحدة مساحة وتضم .كابول في السريع نانغارهار/ 

 باإلضافة مربع، متر 3700 مساحتها استقبال وساحة مربع متر 1200
 14000 مساحة على إصالح وورشة ومكاتب مشتروات تخزين ساحة إلى
 يلهابتشغ وتقوم تلك والتصنيع اإلنتاج وحدة Ti شركة وتمتلك  .مربع متر
 .2006 عام منذ

 اللخ من تصنيعها يتم التي الجودة عالية المنتجات توفير خالل ومن
 إمكانيات للعمالء Ti شركة توفر للعمالء، الموقع في العاملين العمال
 المعتمدة دةالجو  إلى باإلضافة عليها، االعتماد يمكن التي والتسليم اإلنتاج

 افسيالتن السعر عن ناهيكم األمريكي، الجيش في المهندسين سالح من
 .يومية بصفة ويستخدمونها العمالء يحتاجها التي للمنتجات

 

 والشركاء العمالء

 للعديد مشروًعا 80 عن يزيد ما بتنفيذ Ti شركة قامت ،2004 عام منذ
 للحكومة مملوك تنمية بنك) KfW وبنك األمريكية الحكومة الوكاالت من

 نم الممولة) أفغانستان في األمريكية الجامعة إلى باإلضافة( األلمانية
 لىإ باإلضافة( أفغانستان في األمريكية الجامعة أصدقاء من منحة خالل
 .آخرين عمالء

 

 أو Ti ركةش توفرها التي الصنع مسبقة الخرسانة منتجات تفي
 فيما األمريكي الجيش في المهندسين سالح مواصفات تتجاوز
 .وتتجاوزها بل بالجودة يتعلق

 المواصفات تجاوز

“Ti’s entire team has a commitment to 

provide the best end product for the final 

customer. Ti’s Team is exemplary in their 

support of the US Government’s mission in  

Afghanistan and in the top 1 percent of all 

contractors working in the AEN District.” 

~ Afghan National Police Border  
Police Zone Command, Gardez 

CUSTOMERS – IN THEIR OWN WORDS 
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 .نفيذهابت تقوم التي المشروعات أغلب في الرئيسي المقاول Ti شركة وتعد
 مجموعة مع كذلك Ti شركة تشاركت باإلنجازات، الحافل لسجلها ونظًرا
 لقادةا ذلك في بما المشروعات، وبعض المساعي بعض في الشركات من

 :ذكرهم التالي الصناعيين

 AECOM 
 Chemonics 
 DAI 
 Development and Training Services (dTS) 
 Dexis Consulting Group 
 Environmental Consultants & Contractors (ECC) 

 أفغانستان في األمريكية الجامعة أصدقاء 

 General Dynamics Information Technology (GDIT) 
 General Dynamics Land Systems (GDLS) 
 IAP Worldwide Services 
 ITT Corporation 
 International City/County Management 

Association  
 KfW Group 
 Louis Berger Group 
 Management Systems International (MSI) 
 Mideast Construction 
 Millenium Partners 
 Perez APC 
 Perini Management Services, Inc. 
 Proccea Construction Co. (Turkey) 
 SEGURA Consulting, LLC  
 Stanley Consultants 
 Tetra Tech, Inc. 
 Yenigün Construction Industry & Commerce, Inc. 

 المحددة والجوائز والعضويات التسجيالت

 والتسجيالت الشهادات

 9001:2008 األيزو شهادة على حاصلة الشركة 

 والحكومية التجارية القواعد (CAGE )الناتو وقواعد (NCAGE) 

 الجوائز إدارة نظام 

 والنزاهة الجوائز على الحاصلين أداء معلومات نظام (FAPIIS) 

 لسياسة االمتثال TRACE الرشوة لمكافحة 

 األفغانية والدعم االستثمار وكالة (AISA )الدولية للتراخيص (I )
 (D) والمحلية

 بأفغانستان التجارية الشهادات وزارة 

 المخاطر إلدارة المسجلة الشركة ترخيص (RMC)، بأفغانستان 

 االحترافية والشراكات التابعة والشركات

 األمريكية األفغانية التجارة غرفة 

 األفغانية البنائين جمعية 

 الدولي القسم/  للتخطيط األمريكية الجمعية 

 المياه ألعمال األمريكية الجمعية (AWWA) 

 األمريكيين العسكريين المهندسين جمعية (SAME) 

 الدولية التنمية جمعية (SID)، سي دي واشنطون 

 التنفيذي الفريق خالل من االحترافية الشهادات

 المعتمدين للمخططين األمريكي المعهد (AICP) 

 الصناعي لألمن األمريكية الجمعية (ASIS )الدولي 

 المعتمد الحماية محترف (CPP) 

 المهنية والصحة السالمة إدارة (OSHA) 

 محترف مهندس (P.E.) 

 المختارة الصناعية الجوائز

 من العام في األعمال رواد أفضل AACC: لشركة التنفيذي الرئيس 
Ti، عظيمي عزيز 

 بالجيش المهندسين سالح :العام في القدرات لبناء جائزة أفضل 
 AACCو األمريكي

 سالح :العام في مقاول ألفضل للقادة السنوية السالمة جائزة 
 األمريكي بالجيش المهندسين

 شهادات) األمريكي بالجيش المهندسين سالح تقدير شهادات 
 (متنوعة

 (نوعةمت قالدات) األمريكي بالجيش المهندسين بسالح القادة قالدات 

 

 األمريكي بالجيش المهندسين سالح مجلة في التقدير

 المقاول :األمريكي بالجيش المهندسين بسالح الهندسية الحرية 
 2010 السالمة جائزة يتلقى

 تدريب مركز :األمريكي بالجيش المهندسين بسالح الحرية بناة 
 2010 لعام القومية الشرطة

 توسيع مشروع :األمريكي بالجيش المهندسين بسالح الحرية بناة 
 2009 عام باغرام إلى كابول من الطرق
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Contact Us 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أمريكا في الرئيسي المقر

1820 N. Fort Myer Drive 

Suite 530 

Rosslyn, VA 22209 USA  

 1975-243-703-1+ :الهاتف

email@technologistsinc.com 

 أفغانستان كابول،

305 Shash Darak Avenue  

9th  District 

Kabul, Afghanistan  

 64-64-60-791-93+ :الهاتف

email@technologistsinc.com 

 المتحدة العربية اإلمارات دبي،

 بالحمرية الحرة المنطقة

 المتحدة العربية اإلمارات الشارقة،

 49183 رقم بريد صندوق

 40-35581-50-971+ :الهاتف

email@technologistsinc.com 

  

 عظيمي" عزيز" سيد 

 التنفيذي والرئيس والرئيس، المؤسس،

 202.486.3000:الخلوي الهاتف

 8103 الداخلي الرقم 703.243.1975 :المكتب

 azimi@technologistsinc.com:اإللكتروني البريد

 كراوفورد ميشيل 

 (CAO) اإلداري المدير

 843.475.3988:الخلوي الهاتف

 8132 الداخلي الرقم 703.243.1975 :المكتب

 mcrawford@technologistsinc.com:اإللكتروني البريد

 إيفسيمين توماي 

 األعمال تطوير مدير

 وأوراسيا إفريقيا لمنطقة العمليات، ومنسق    

 90.532.666.6926+:الخلوي الهاتف

 tevcimen@technologistsinc.com :اإللكتروني البريد
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