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شركخ ٔٚهذر رٕة نالنٛبد ، ٔرزخصص  2000اَشئذ ػبو 

انكٓرثبئٛخ فٙ رغٕٚر ٔرصُٛغ يدًٕػخ ٔاسؼخ يٍ االد انهحبو 

. ٔانزسخٍٛ اضبفخ انٗ انًؼذاد انثبَٕٚخ االخرٖ

 RQDٔرقٕل انشركخ اٚضب آَب ٔثفضم قذررٓب انقٕٚخ فٙ يدبل 

َٕع يٍ يبعُبد انهحبو  رهجٛخ انًزغهجبد  1000ٌ ،ٔعٕرد اكثر و

انخبصخ نؼًالئٓب فٙ خًٛغ انحبء انؼبنى ، ْٔٙ فخٕرح اٚضب ثدٕدح 

يُزدبرٓب ثبالضبفخ انٗ فخرْب ثًٕقؼٓب كًسٔد يًزبز الالد انهحبو 

 . ػبنًٛخ انًسزٕٖ ٔراد انٕظبئف انًزغٕرح

ٔٚشًم خظ اَزبج ٔٚهذر رٕة الحًبٌ يٕضغ  ْٕائٛخ يجردح يبئٛب ، 

ٔالحًبٌ عرف ْٕائٛخ ، ٔالحًبٌ ْٛذرٔنٛدٛخ سرٚؼخ ، ٔالحًبٌ 

ضع والحمان ،Tيٕضغ ْٕائٛخ يٍ َٕع  ية مو يٍ َٕع   هوائ

DC  ٔالحًبٌ عرف يٍ َٕع،H،  ، ٔالحًبٌ يؼذٌ ْٕائٛخ

ٔذ يزؼذد ٔالحًبٌ يٕضغ يسدٔخخ انؼًٕد ، ٔالحًبٌ يٕضغ ل

انشجكبد انًٕضؼٛخ ، ٔالحًبٌ يٕضغ رؼًم ثُظبو انذٔاسبد ، 

ٔعبٔنخ نحبو خغٛخ أرٕيبرٛكٛخ ، ٔيبكُبد رذٔٚر يسدٔخخ انجكرح ، 

ٔعبٔالد نحبو انٛخ انذٔراٌ االفقٙ ، ٔعبٔالد نحبو انٛخ انذٔراٌ 

أرٕيبرٛكٛخ ،  CNCانؼًٕد٘ ، زيٕخٓبد نحبو ، ٔعبٔالد نحبو 

اررع رحكى ثبنهحبو ، ٔيؼذاد نحبو اَجٕة رسخٍٛ ، ٔثكراد نحبو ، ٔ

. ٔعبٔالد رحٕٚم نحبو ثًحٕرٍٚ يغ اررع رٔثٕرٛخ

ٔرفٛذ انشركخ ٔثكم فخر آَب عٕرد سهسهخ يٍ يبكُبد رٕفٛر 

انغبقخ  ، ٔآَب رسزغٛغ رٕفٛر خظ يبكُبد انٙ كبيم يٍ سهغ رٕفٛر 

ٚخ فٙ انغبقخ ، ٔانزٙ رسبػذ انسثبئٍ ثبنٕصٕل انٖفؼبنٛخ ػبنى

. االَزبج

ٔرغٕر انشركخ ٔثكم َشبط يؼذاد ثبَٕٚخ حبيهخ  ػاليزٓب انزدبرٚخ 

نزسٚذ يٍ قذررٓب انزُبفسٛخ فٙ انسٕق انؼبنًٙ ، "ٔٚهذر رٕة"انخبصخ

اَحبء  نهسثبئٍ فٙ خًٛغ  OEMكًب آَب رسزغٛغ  اٚضب رٕخّٛ يُزح

 .انؼهى

اٌ ٔٚهذر رٕة رركس خٕٓدْب انحبنٛخ ػهٗ رغٕٚر يبكُبد 

نحبو يزخصصخ يُبسجخ  نهؼًم ػهٗ انًٕاد انًؼذَٛخ ٔانًٕاد 

انخبصخ ، ًٔٚكٍ يُزدبرٓب اسزخذاو نحبو االَبثٛت انحذٚذٚخ 

، ٔخساَبد انًٛبِ انًصُٕػخ يٍ انًؼبدٌ انًقبٔيخ نهصذا ، 

ٔالقغبة انحرارح انشًسٛخ ، ٔانًُزدبد انكٓرثبئٛخ ، 

ٔخساَبد ٔقٕد انسٛبراد ، ٔاعبراد انؼدالد ، ٔشجكبد 

، ٔاالثبس انًؼذَٙ ٌ ٔانًُزٕخبد ( انفهزرح)انزُقٛخ 

 .االثكزرَٔٛخ ، ٔادٔاد انًبئذح  ٔانخردٔاد

االد نحبو ، ٔيبكُبد نحبو سرٚؼخ ، يبكُبد نحبو يؼذٌ ، يبكُبد دٔارح ، 

 .عبٔنخ نحبو انٛخ انذٔراٌ ، ٔيؼذاد ثبَٕٚخ
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