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ششكح جاى فاس لاللُاخ الصٌاعُح خثشج طىَلح ذورلك 

ًاعح االًاتُة شواى وعششوى عاها فٍ ص( 28)ذجاوصخ

تاالضافح الً ذصٌُع واعرُشاد االخ صٌع االًاتُة ، ورلك 

تاعرخذام الركٌىلىجُا الرٍ طىسذها راذُا واعطاء اولىَح قصىي 

 .للجىدج ولوشوًح هٌرىجاذها

كافحد الششكح اذثقً هٌافغح وذٌوى تشكل شاتد ، ، وهٌز ذاعُغها 

ف عوُل عششج اال( 10.000)هي سذخذم اكس الششكح والُىم فاى

توذي هٌرجاخ َشول شاًُاخ اًاتُة ، ، فٍ جوُع اسجاء العالن 

 ،وهاكٌُاخ ذشكُل اطىاق ، وهاكٌاخ ذذوَش ، وهاكٌاخ شقة 

( 360)وهاكٌاخ صُاغح الذوساى
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ج وذشكُل عوىدٌ وافقٍ لالًاتُة والقٌىاخ ، وحذَذ الضواَا ، وهقلصح اًاتُة ، وقذهد الششكح حذَصا علغلح هي الوٌرىجاخ الوطىسج هٌها تكش، 

NC، وهاكٌاخ سقوُح  هُذسولُكُح دائشَحNC وعوىدٌ وافقٍ ، وشاًُاخ اًثىب( 360)راخ الصقة الطىَل شٌائٍ االعطىاًح ، وتذوساىNC هُذسولُكُح وشثه 

. الُح

ج واالًاتُة الذائشَح ، زشٌائُح االعطىاًح لصقة االًاتُة الوشتعح ، واالًاتُة الوصل NCاالكصش شُىعا هٍ هاكٌح شقة طىلٍ"جاى فاس"اى واحذا هي هٌرىجاخ 

لالًاتُة الوٌحٌُح ، والوقاتض ، واالطىاق ، وقطع اًثىتُح (OEM)االخ ، اى الصاًع هى اَضاقلصٌاعح هٌاصة الرخضَي ، واالعُجح والظ وجعلها هٌاعثح

  .للوحىالخ (U)للثشاعٍ الكشوَح ، واًاتُة الٌحاط الوشى

 

والوصووح خصُصا الًراض قطعح (CE)ئضج علً شهادجاوذقذم الششكح اَضا هاكٌح ذشكُل اطىاق ح

، فاى االلح ذغاعذ الوغرخذهُي ذىفُش ( ًفاَاخ) واحذج هي االطىاق وتذوى ذىلُذها هىاد ضائعح

 . ذاجُحالٌفقاخ تٌُوا ذغشع عولُرهن االى

الًراض االًاتُة هصووح للعول علً  االًاَة الرٍ ذغرخذم تشكل واعع فٍ هعذاخ "جاى فاس"اى الح 

الطُشاى ، والوىاصالخ توا فُها الذتاتاخ ، والثٌاء توا فُه كغاء الجذساى الخاسجُح والغاللن 

عذاخ الشَاضُح ووعائل وهكُفاخ الهىاء ، والن دالكهشتائُح وهٌذعح االًفاق واالشاز وهٌرىجاخ الرثشٌ

الرشفُه وهحطاخ ذىلُذ الطاقح والوعذاخ راخ العالقح تالوٌرىجاخ الٌفطُح وخشاطُن الوُاج ووعائل 

، والجغىس ، والغُاساخ والذساجاخ الٌاسَح، والذساجاخ الهىائُح ، ( الوجاسٌ)هعالجح الوُاج العادهح

 .  الحذَذ وصٌاعح االعوذج وهٌذعح الوٌاظش الطثُعُح ، والهٌذعح الكُوُائُح وصٌاعح

JF-FL22)) 
اطىاق هفشدج  هٌاعثح لرشكُل

لفرحاخ غشفح خالُح هي الغثاس 
 .وتذوى هخلفاخ

 

الوقاتض ، /هٌاعثح لصٌٍ هٌرىع لالًاتُة للغاحثاخ
 . واطاساخ الشثاتُك واالتىاب وهصذاخ الغُاساخ

 

JF-775)) 

 

هٌاعثح لصقة هعادى الرخضَي ، وهٌاصة 
 .الخ..الوراجش الكثُشج ، والغراالَد
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