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INTRODUCTION

.

من نحن؟
فالكونز جي تي موتورز 

.بوابتك للتجارة العالمية

بدون قيود، وال ندم ؛ نقدم لك القوة والسبيل للوصول 
–نحن هنا لخدمتك . لسيارة أحالمك

ل على ونفخر بأنفسنا لحقيقة أننا أفضل وسيلة لك للحصو

.ما تريده من الشركات المصنعة العالمية

نحن أفضل مساعدة لكم لتحقيق الكمال في السوق 

سيارات ال"في طليعة سوق فالكونز جي تي. االستهالكية

ت سيدان ، سيارات الدفع الرباعي ، السيارا"الجديدة
.وحتى الشاحناتالخفيفة ،التجارية

WHO ARE WE?
Falcons GT Motors

Your Gateway to Worldwide Trading.

We are your best help to bring perfection
to the consumer market and to
yourselves. Falcons GT is on the
cutting edge of the "Brand New C a r s “
m a r k e t - S e d a n , S U V ' s , L i g h t
Commercials, and even trucks.

لماذا يجب أن تتعامل معنا؟
من خالل عملياتنا في اإلمارات العربية 

المتحدة وكندا وبلجيكا ،

ع جمي. باستمرار لتحقيق أفضل النتائجنسعى
فالكونزشركة منالمعامالت والشحنات المقدمة

أن تكون على أعلى مستوى جي تي موتورز نضمن

طلباتهم نستمع لعمالئنا ونسعى لتلبية مت. من الجودة
.من التحسينات والمواصفات حيثما أمكن ذلك

.  دنهجنا الفريد هو الدخول في عالقة عمل طويلة األم
من عائلتنا الكبيرة نجعلك جزءا  نرغب في أن

(.السعيدة)

ماذا يمكننا أن نفعل لك؟
فالكونز جي تي موتورز و فالكونز للتجارة

!العامة 
!ممكن-تجعل المستحيل 

نحن نلبي توقعات عمالئنا باستمرار نقوم بذلك من خالل
تقديم أفضل نوعية من السيارات وبأفضل األسعار 

شغفنا هو تجاوز . نحن ملتزمون بهذا التأكيد. الممكنة

نحن نتكيف . نسعى إلرضاء عمالئنا الكرام. متطلباتك
.باستمرار مع التغييرات التي يجلبها هذا السوق

لى يتغير الوضع يومي ا ، لذلك علينا أن نبقي أصابعنا ع
.النبض

"   !المسافة ليست عائق ا ، سيارة أحالمك في طريقها إليك"

ات لدينا المعرفة والحكمة لتقديم الخيار األفضل من المركب

بسبب توسعنا المستمر في سوق االستيراد وإعادة 

.متكيسعدنا خد. التصدير
.ك

WHAT CAN WE DO FOR

YOU?

Falcons GTMotors & Falcons 

GeneralTrading (FGT) makes the 

impossible - possible!

We meet the expectations of our clients, 

consistently! We do that by offering the best 

quality of automotive vehicles, with the best 

possible prices. We are committed to that 

assurance. Our passion is to exceed your 

requ i rement s . Our br eat h is gi v ing  

satisfaction to our valued clients. We are 

constantly adapting to the changes that this 

market brings. Our fingers are on the pulse of

progress.

"Distance is no barrier, your dream car is on 

its way!" We have the knowhow, and the 

wisdom to deliver your preferred choice of 

vehicles because of our constant expansion 

in the Import and Re-export market. It’s

our pleasure to serve you.

WHY SHOULD YOU DEAL

WITH US?

Through our operations in the U.A.E, Canada

and Belgium, we consistently endeavor to

achieve optimum results. All dealings and

shipments rendered by Falcons GT motors are

assured to be of the highest quality. We listen

to our clients and endeavor to fulfill their

r equi rement s of enha n cement s a nd

specificationswhere possible

No holds barred, no regrets; we bring
to you the power and the keys, for
your dream machine.We are here to
serve you and to pride ourselves on the
fact that we are your best avenue to
get what YOU want from International
manufacturers.
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Our logo, a Falcon bird as you'd know symbolizes victory and success.
Because in a dream where you see a Falcon bird, that means something
bothers you but, along the way someone will surely help you. This also

relates to us, whenever you have doubts and questions about choosing the
right vehicle, products, services and cost in the current Automotive Market

trends, we are always here to help deliver the best that you deserve.

About Our Logo

ى فيه ألنه في الحلم الذي تر. شعارنا ، طائر الصقر كما تعلم يرمز إلى النصر والنجاح
ولكن على طول الطريق سيساعدك شخص ما طائرا  صقرا  ، فهذا يعني شيئا  يزعجك

والمنتجات سيارةحول اختيار البنا ، كلما كانت لديك شكوك وأسئلةيتعلق هذا أيضا  . بالتأكيد

ا للمساعدة هنسوق السيارات الحالية، فنحن دائما  والخدمات والتكلفة المناسبة في اتجاهات
.في تقديم أفضل ما تستحقه



Goals of our Company
The ultimate goal is Customer satisfaction.To 

build consistent bus iness relationships, 

maintaining a high level of reputation among all 

our customers and the global market. To seek 

innovation and new concepts, exploring new 

business approaches –

keeping our competitive edge sharp in bringing 

to market a unique selection of 'latest, up-to-

date vehicles, including services.

.الهدف األسمى هو إرضاء العميل

بناء عالقات تجارية متينة ، والحفاظ على مستوى عاٍل من

.السمعة بين جميع عمالئنا والسوق العالمية

النزاهة

الشغف لتحقيق النجاح  • 

التركيز على العمالء  •  •

MISSION
We strive to satisfy our customers with products of 

uncompromising quality, delivered easily.

.ةسليها بسالوصذات جودة ال هوادة فيها ، يتم تنسعى جاهدين إلرضاء عمالئنا بمنتجات

VISION
To be the benchmark in buying a new vehicle and getting it to you,

Worldwide
أن نكون المعيار في شراء سيارة جديدة وتقديمها لك ، في جميع أنحاء العالم

CORE VALUE
- Integrity

- Passion to succeed

- Customer focus

النزاهة• 

الشغف لتحقيق النجاح 

التركيز على العمالء

 •
 •



إدارتنا
األولالمقامفيالمبنيالشركةنجاحمع.يسعى فريق اإلدارة لدينا جاهداً نحو هدف مشترك

تقنياتتطويرمع،ومهاراتهممعارفهموزيادةباستمراربتعليمهمنقوم؛مرؤوسيهاإنجازاتعلى

.جديدة

؛العملمنيتجزأالجزءهمالكواليسوراءمنيعملونالذيناألشخاصهؤالء

ً يعطينا .التنافسيةالتجاريةالصناعةهذهفيحصنا

،بالسوقاستثنائيةومعرفةالصناعةفيقويبأساسيتمتعمحترففريقوجودإن
.بهايستهانالقوةلنكونميزةيمنحنا



ً
 
األعمالًالتجاريةًالرئيسيةً. ثانيا

يةلفعلاالتجارةفيتعملفالكونز جي تي موتورز العامة 

والشاحناتالجديدةالسياراتمنواسعةلمجموعة

الخفيفةالتجاريةوالمركباتالرباعيالدفعوسيارات

.التجاريةالعالماتأعلىوذاتالجديدة

يةالمسؤولونتحمللمبادئناوفقا  بالتصديرنقومنحن

تغليف؛الطلباتواستالمالتسويقمنالكاملة

؛والشحنالتوثيق؛ الصادرات

منالعديدنقدم.مباشرةالبيعبعدماعمالءدعم

الدورانوعزمالقوةحيثمن-لعمالئناالخيارات

المركباتوأحجام

.والمزيدالصعبةالنقلوخيارات؛المقصودواالستخدام



•

•

•

•

خيارات التمويل والدفع الخاصة بنا

طريقة الدفع او السداد

التحويل المصرفي•

خطاب االعتماد•

المستند مقابل النقد•

يورو3000٪ من إجمالي الفاتورة وال يزيد عن 10بحد أقصى )نقًدا •

ً نقبل أيض( وفقًا للقانون البلجيكي ، لفرع بلجيكا ٪ األخيرة50٪ مقدماً و 50ا

.بعد الشحن

.للعمالء مختارين فقط: مالحظة* 



إن شركتنا مكرسة لمنح المستهلكين أفضل فئة من اإلطارات التي 

!ألنه في فالكونز كل ما لدينا هو الجودة. يمكننا تقديمها

Our Services

Tires 

Lubricants 

Car Batteries

Car Accessories 

Shipment & Logistics



وت  الزي. عالية الجودة واألداء" زيوت مصنوعة حسب الطلب"نقدم أيضاً 

.ومنمتلكها هي من أفضل الزيوت التي يمكن أن تجدها في السوق الياللتي



وقطع الغياراكسسوارات السيارة 

قاتملحتتوفر. لسيارتكالجماليالمظهريعززمما،التركيبوخدماتاالحترافيةالسيارةملحقاتمجالفينعمل

الداخلمنكللتجهيزوالستيريوالدي في دي وأنظمةللسيارةاإلنذاروأجهزةإلطارات واالخارجيالهيكلمثلالسيارة

.مجموعتنافيأخرىأومركبةأوشاحنةسيارةأليوالخارج

ً دخلنالقد ةللسيارالطاقةبطارياتتنتجالتيالوحيدةالشركةمعشراكةفيأيضا

ةالرائدالشركاتمنواحدةوأصبحت،التصنيعمصنعنفسفيالثابتةوالبطاريات
.العالمأنحاءجميعفيمنتجاتهاوتباعأوروبافي

البطاريات



A service with big accountability sums up shipping a customer's

car to their preferred destination. If you plan to transport a 

vehicle, we have ways of shipping cars Locally or Internationally:

by AIR FREIGHT, SEACARGO, LAND TRANSPORTATION and

COASTAL.Which means shipping through RoRo, Container or

Big-Truck Wheelers.

وجهتهإلىالعميلسيارةشحنالكبيرةالمسؤوليةذاتالخدمةتلخص

أوامحليً السياراتلشحنطرقفلدينا،مركبةلنقلتخططكنتإذا .المفضلة

 .والساحليالبريوالنقلالبحريوالشحنالجويالشحنطريقعن :دوليًا

.كبيرةشاحناتأوالحاويةأوالروروخاللمنالشحنيعنيمما



Falcons is official Distributor of Suzuki in Angola & official Distributor of Kaiyi in Africa




