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 تاودأ ،A عونلا نم كالسألا ميوقت تاودأ ،يسايقلا عونلا نم نداعملا عيطقت ةنيكام

كالسألا ةيوستو ميعنت تاودأل ةفلتخم ةصاخ تافصاوم ،كالسألا ةيوستو ميعنت
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Tel: 886-4-732-3833 
Fax: 886-4-738-7965

Email: sales@cymc.com.tw

 ،ناوك وي غناوه /ديسلا اهسيسأتب ماق يتلاو وي غناشت ةيوستلاو ليدعتلا تالأ عّنصُم

 ليدعت تالأ عينصتل ًافارتحا رثكألا عّنصُملا وه نآلاو ،1982 ماع سيئرلا ناك يذلاو

 فئاظو ريوطت لجأ نم ةصصختم تامظنم عم لمعن نحن .اندلب يف نداعملا طخ ةيوستو

.ةديدج ةيكيناكيم

 نم 1998 ماع يبوروألا داحتالا تافصاوم ةقفاوم ىلع تزاح ةكرشلا نإف ،كلذ ىلع ةوالعو

 ىلإ تقترا مث ،2000 ماع ISO 9002 وزيألا ةداهش ىلع تلصحو ،اهيسفانم عيمج نيب

 عارتخالا تاءارب نم ةديدج عاونأ 10 نم رثكأ انيدل .2015و 2002 ماع ISO 9001 وزيألا

 يكيتاموتأ لكشب كالسألا ةيوستو عيطقتل ةيندعملا انتلآ تزاحو ،راحبلا ءارو اميف

 جئاتن اهيلع نهربت يتلا ةيلاعلا اهتقدو اهتدوج ىلع ةبيط ةرهش ىلع لماكلاب

 رفاوتي نأ نكمي .ملاعلا لوح نادلبلا ىلإ عساو لكشب اهريدصتو ةزاتمملا تاعيبملا

 ملم 18 ىلإ ملم 0.5 نم  طوطخلا ليدعتو ةيوستب ةصاخلا ةيندعملا انتلآل لمعلا قاطن

 اهجتنت يتلا ىرخألا عاونألاب اهتنراقم دنع ًاتابثو ًازايتما رثكأ ًاجذومن ربتعتو

.ةسفانملا تاكرشلا

 ةزاتمم ةدوجب ةقدلا ةيلاع تالآ عينصتب ،وي غناشت ،ةيوستلا تالأ عّنصُم مزتلي

 ىلإ فدهت يتلا ةينهملا ةفرعملا لالخ نم مهل جاتنإلا ةفلكت ريفوتو ،انئالمعل

 جيورتلا فدهتست يتلا انتايلمع ءارو زفاحلا وه اذه .ةيلود ريياعمب زاتمت اهلعج

 فارشإ تحت انجتنم ريوطت لجأ نم ًاعم داحتالاب انتكرش ءاضعأ عيمج ماق ،راكتبالا ىلع ةروثلا نم ةديدع تاونس ذنمو .لصاوتملا يجيردتلا

 عيمج ةيبلت لجأ نم ًايملاع اهلوادت متي ريياعم عم انئالمعل ةطاسبلا ريفوت وه انفده .ةدوجلل ةمراص تارابتخال عوضخلاو نيصصختم نيسدنهم

 لالخ نم ًايمقر اهب مكحتلا نكمي ةمدقتم جذامن ريوطتلا تحت دجوي ايلاحو ةمدخ لضفأ انئالمعل مدقن نأ عقوتنو ،رئاودلا عيمج نم تاجايتحالا

 .رتويبمكلا


