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رآة متخصصة بتطوير والش , ISO 9001 وتم المصادقة عليها من 1978تأسست الشرآة عام 

سيارات صغيرة وآذلك , دراجات بخارية , وتصنيع مرآبات عالية الجودة لجميع التضاريس 

  .محرآات للمرآبات وقطع 

باع المصنع خالل , المعروفة دوليًا ADLY  عالميًا من خالل عالمتها التجارية  للشرآةيتم التسويق 

ودراجات نارية الآثر من  لجميع التضاريس ومرآبات, الثالث عقود المنصرمة دراجات بخارية 

وقدرة عالية على التصميم , وآانت صانعة العقد الرئيسي مع فريق بحث وتطوير متفوق ,  دولة 80

, ديربي , قط القطب الشمالي , وتقوم الشرآة بتزويد شرآات عالمية مثل بومباردييه , والتصنيع 

  .المبريتا واخرى , دايليم 

مرآبات , على سبيل المثال , عالية الجودة واالداء آثيرًا ما تفوز بالسباقات الدولية مرآبات الشرآة ال

 و 2002في عامي ) لمرآبات جميع التضاريس ( الشرآة لجميع التضاريس فازت بسباق آرواتيا 

  ADLY فازت عالمة 2013وفي عام  . 2010 وآذلك السباق المحلي في ايطاليا عام 2005

 و KYMCOمتفوقة بذلك على , التجارية بجائزة افضل خدمة وعالمة تجارية في المانيا 

Kawasaki.   

توفر الشرآة مجموعة واسعة من الدراجات ,  وتطويرها فائقة في تصميم المرآباتمع قدرة 

 و 4*4 سي سي ومحرك رمح 600 – 50في نطاق من ( مرآبات لجميع التضاريس , البخارية 

وتقوم الشرآة بتطوير . الخ , سيارات صغيرة , ) ت جميع التضاريس الزراعية  لمرآبا6*6

  .قوي وذو آفاءة عالية لتطبيقات المرآبات )  سي سي 700( محرك 

  

الى اسواق , داخل تايوان  % 10وتقوم ببيع , من مرآباتها عالميًا  % 90تقوم الشرآة بتصدير 

وتؤآد بأن جميع موزعيها بأنحاء العالم , ق االوسط التصدير الرئيسية بما في ذلك اوروبا والشر

  .سيوفرون خدمة ما بعد البيع االآثر شموًال وارضائًا 
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 .للصناعات اليدوية"فيوسان"شرآة 
ومصابيح ,ومصابيح,قطع دراجات نارية ومستلزماتها 

وحامالت القبضة الخانقة,وقطع محرآات,أمامية  

فيوسان للصناعات اليدوية قطع "صنعت شرآة,1972منذ تأسيسها عام 
ومستلزمات للدراجات النارية والسكوترات آمزود متمرس في مدينة 

 . تايوانتاينان جنوبي
  

بنت الشرآة حافة صلبة في ,وبتطوير مستمر يزيد على األربع عقود
والمعروفة جيدا للمشترين ,واإلنتاج,والجودة,القدرات  التكنولوجية

 .األجانب
  

وتزود الشرآة قطع ناقل 
وقضبان ,والصمامات,والكاربوريترات,)غيرالغيار(الحرآة
وأغطية علبة ,سوأوتاد الكب,وحلقات الكبس,والمكابس,التوصيل
والقطع ,وقطع الكلتشات,والكلتشات,)السلندرات(واألسطوانات,المرافق

والشاعوبات ,وقطع المكابح,ومضخات الزيت,والسالسل,الكهربائية
ومقابض ,ومقابض الخنق ,وماصات الصدمات,والمخدات,األمامية
وقطع ,ومرايا المنظر الخلفي,ع القبضوقط,)الستيرينغ(الموجه
ومكونات ,وآاتمات الصوت,وقطع اإلطار,الهيكل

, والمصابيح الخلفية,ومحرآات التشغيل,وأطرالدواليب,الدواليب
 .وقطع مصبوبة ومقولبة إلخ,ومحاور الدواليب,والمصابيح األمامية

  
 فإن الشرآة,مظهرة جودة ممتازة مقرونة بخدمات مراعاة ما قبل البيع

نهائيين في أمريكا -تطلب من قبل مشترين محترفين ومستخدمين 
وبعض القطع تسوق ,وجنوب شرق آسيا,وأوروبا,الوسطى والجنوبية

 .(محرك في في(تحت عالمتها التجارية 
  

فإن الشرآة ,ولتطوير ديمومة في تنافسية مستمرة في السوق العالمية
داء تستطيع أن سترآز على تطوير منتجات مصممة محليا وعالية األ

آما ستتوسع أيضا أآثر في خلطة منتجها لتلبية ,تحقق إعترافا عالميا
فإن ,وبالتزام أيضا برضا المستهلك..طلب السوق المتغيير باستمرار

الشرآة واثقة من آونها الخيار األفضل لمشترين دوليين يسعون 
  .لشراآات جديدة في آسيا

 



 

 

  .المسؤولية محدودة الصناعية"جينغ شي"شرآة

Shih Jeng Industrial Co., Ltd.  

 .خارجية ومحرآات,مرجة وجزازات,سالسل ومناشير,النارية للدراجات مكابس

زة ى مرتك ر عل ن أآث ة م ود ثالث ن عق رة م ت الخب ذ بني شائها من ي إن ة ف ان مدين وبي تاين ايوان جن ت,ت  بن
ى  وبقدرتها العالمية السوق في مهما وجودا المسؤولية محدودة عيةالصنا"جينغ شير"شرآة صنيع  عل ابس  ت  مك

ات ة محرآ سيارات رائع دراجات,لل ة وال ير,الناري سالسل ومناش زازات,ال ة وج ات,المرج  ووالمحرآ
  .أخرى وتطبيقات,والضاغطات,الزراعية والماآنات,الخارجية

وفر شرآة وت فا ال عا ص امال واس ن ش ابس م ر المك ن ألآث وذج2000 م ن نم ات م راق محرآ داخلي اإلحت  ال
وع  فقط ليست معروفة الدولية السوق في سمعتها إن.الصغيرة اج  بتن ل  اإلنت إلتزام  ب ل  وب ه  المثي تج  لجودة  ل  من

  .الموثوقة المواد من تقارن ال ومجموعة خالق"دي آند آر "فريق بفضل الدولية المعايير مع تتجاوب,ثابتة

غ  شي "وتتعامل ع  مع "جين ات  جمي  العملي
ة دها اإلنتاجي ن,لوح صميم م ب ت  القال
وير ى والتط ة إل صنيع القولب ن والت  م

الل ة خ تج,التعبئ ابس وتن صبوبة مك  م
  .مختلفة لسيارات

ستقبل ات وت شرآة منتج ة ال ودة-عالي ن الج ل م ستهلكين قب ي م اء ف الم أرج ة,الع ات وخاص دة الوالي  المتح
ا ,الوسط  والشرق,تينيةالال وأمريكا,آسيا شرق وجنوب,األمريكية ة  في  ولتبقى .وأوروب سيها  طليع إن ,مناف شرآة  ف  ال
 في  وتسليم ,منافسة بأسعار رائدة بمنتجات زبائنها تزويد من لتتمكن والتكنولوجيا للمعدات المستمر بالرفع ملتزمة
  .الموعد

  .الصناعية محدودة المسؤولية"شي جينغ"شرآة

Shih Jeng Industrial Co., Ltd.  
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 .لآلليات محدودة المسؤولية"تشار مو"شرآة 
 .وقطع محرآات,ومحرآات دراجات نارية وقطع,سلندرات معدلة/ أسطوانات

 
لآلليات محدودة المسؤولية نفسها لصناعة قطع محرآات متنوعة "تشار مو"آرشت شرآة ,1983منذ نشأتها في العام 

 .وبشكل رئيسي للدراجات النارية
وبمعدات ,س مصنعا حديثا في تايوانويشغل المصنع المتمر 
ماآنات متطورة وعاملين محترفين وظفوا إلنتاج منتجات 

وأغطية  ,سلندرات معدلة/بما فيها إسطوانات , جودة-أعلى
وقطع محرآات  ، سلندرات/أسطوانات
وأطقم  ، خزفية-سلندرات/أسطوانات
إن قطع .وحلقات مكابس إلخ,ومكابس,سلندرات/أسطوانات

ة الشرآة متوفرة تقريبا لجميع أنواع المحرآات خاص
بما ,عالمات الدراجات النارية في العالم

إ"و,"هوندا"و,"بيجو"و,"وبياجيو,"سوزوآي"و,"ياماها"فيها
آيه واي إم سي "و,"س واي إم

 ."آواساآي"و,"ميناريللي"و,"ديربي"و,أبريليا"و,"أو
 

 
فإن الشرآة شهدت منتجاتها تطلب ,وبعد سنوات من التطور

قمة في -بل مشترين محترفين ومستهلكيمن ق
وخاصة في الواليات ,وأمريكا,وأوروبا,آسيا

آما أن المنتجات معروفة جدا أيضا في .واليابان,المتحدة
ألدائها ) بي تي دبليو(العجلتين االقوياء-اواسط دراجي ذوات
 الممتاز وديمومتها

 
وتدعي الشرآة أنها سعت باستمرار لمكننة ".تشار مو"يسهم في شعبية قطع محرآات ".آر آند دي"وااللتزام ب
هادفة مساعدة المستهلكين ,سلندرات النتاج قطع محرآات متطورة متنوعة بالتماشي مع توجهات السوق/أسطوانات

 .داءاال-وعالية,الجودة-لتحقيق مكتسبات مبيعات عن طريق منتجاتها عالية
 

 حيث ان بعض تحسينات وابتكارات منتجاتها  سجلت من ,عرفت رسميا في الوطن"آر آند دي"إن منجزات الشرآة من

والمقاييس والفحص التابع لوزارة الشؤون ,قبل مكتب المعايير
وترحب الشرآة بأي نوع من الشراآة من جميع .االقتصادية التايوانية

.أنحاء العالم  

 . يات محدودة المسؤوليةلآلل"تشار مو"شرآة 
مدينة ,قطاع آنتينغ,تاتونغ بورو,3-115.رقم: العنوان 
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