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بـــي آي الركيـــزة األساســـية لقطـــاع الدفـــاع  تشـــكل شـــركة إي 
والمالحـــة الجويـــة المتنامـــي فـــي اإلمـــارات، والداعـــم الرئيســـي 
ـــة المتقدمـــة  ـــة. وبوجـــود منشـــآتنا التصنيعي لقطـــاع المشـــتقات النفطي
فـــي أبـــو ظبـــي، فـــإن شـــركة إي بـــي آي ُمجهـــزة بعـــدة إمكانـــات 
بمـــا فيهـــا هندســـة التصنيـــع وصناعـــة المعـــادن ومعالجـــة األســـطح 
والطـــالء واإلصـــالح وأدوات القطـــع والتجميـــع، وتتوافـــق الحلـــول التـــي 
نقدمهـــا مـــع معاييـــر التصنيـــع المعتـــرف بهـــا، وتصمـــم بالتوافـــق مـــع 

معاييـــر الجـــودة الدوليـــة. 

الركيـزة األساسيـة لقطـاع هنـدسـة الطيـران 
فـي المنطقـة

نـحـــن
إي بي آي



ــيس  ــون بتأسـ ــا مختصـ ــدج، فإننـ ــة ايـ ــن مجموعـ ــزء مـ وكجـ
بنيـــة تحتيـــة صناعيـــة دقيقـــة فـــي دولـــة اإلمـــارات العربيـــة 
المتحـــدة، وبتقديـــم مختلـــف الخدمـــات لعمـــالء رائديـــن 
علـــى المســـتوى المحلـــي والعالمـــي بمـــا فيهـــم مصّنعـــي 
ـــاع. ونقـــوم  ـــران والدف ـــة فـــي قطاعـــي الطي المعـــدات األصلي
ـــى  ـــوم بتطويراســـتراتيجيات تعـــاون قّيمـــة مـــع شـــركات عل الي
المســـتوى العالمـــي، نبنـــي مـــن خاللهـــا سلســـة التوريـــد 
الخاصـــة بنـــا وإمكاناتنـــا وخبراتنـــا، بينمـــا نطـــور الحلـــول 

المبتكـــرة فـــي طليعـــة قطـــاع هندســـة الطيـــران. 



هندسة التصنيع

المعالجات الخاصة بما 
فيها معالجة األسطح

الصناعة المعدنية 

خدمات اإلصالح لمنشآت 
النفط والغاز 

الطالء عن طريق 
الترسيب الفيزيائي للبخار 

تجهيز المنشآت ونشاطات 
المنشآت الصغيرة 

قـــدراتـنـا



إي بي آي باألرقام

تـوزيـع األعمــال
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موظفًا

قطاع النفط والغازقطاع الدفاعقطاع الطيران



رســـالتنا

ـــف اآلالت  ـــي توظي ـــدم ف ـــي متق أداء عالم
ـــطح ـــة األس ـــة ومعالج الدقيق



عن ايدج

ـــا  ـــتقبل عالمن ـــة، ومس ـــارع ذي آفـــاق مجهول ـــم متس ـــي عال ـــش ف نعي
ـــٍل  ـــي تحفـــز نشـــوء جي ـــا المتقدمـــة الت ـــى التكنولوجي هـــذا معتمـــٌد عل
ـــٍد مـــن األعمـــال والشـــركات، وعلـــى مشـــارف تلـــك اآلفـــاق تختفـــي  جدي

ـــة. ـــا فـــرص ال متناهي الحـــدود، وتنتظرن

لـــذا، عملنـــا فـــي ايـــدج هـــو االرتقـــاء بأســـلوب حياتنـــا، وضمـــان 
ـــع  ـــول بالوض ـــض القب ـــيطة. رف ـــالتنا بس ـــدج، رس ـــي اي ـــن. ف ـــتقبل آم مس

ــدات. ــدي للتهديـ ــرعة والتصـ ــرك بسـ ــن، والتحـ الراهـ

ولـــن نكتفـــي بإحـــداث ثـــورة فـــي القطـــاع الدفاعـــي فحســـب، بـــل 
ســـنقوم بتغييـــر مبـــادئ العمـــل فـــي هـــذا القطـــاع. فنحـــن طليعـــة 
ـــن  ـــة، ونح ـــن مختلف ـــه بعي ـــم النظـــر إلي ـــن قطـــاع يت ـــد ضم ـــل الجدي الجي
مـــن يقـــوم بوضـــع التكنولوجيـــا فـــي قمـــة هـــرم أولوياتنـــا فـــي عالـــم 

ـــاملة. ـــة الش ـــول العالمي ـــن الحل ـــًا ع ـــد بحث ـــيء بالتعقي مل

ــاً،  ــئًا كان أم قائمـ ــرًا، ناشـ ــرًا كان أم صغيـ ــع، كبيـ ــع الجميـ ــل مـ نعمـ
ومحليـــًا كان أم عالميـــاً.

ايدج. نحو تمكين مستقبل آمن.



مـخـتـصـون بدعـــم 
ـة  الهندسة في دول
ـة  اإلمــارات الـعــربي

الـمـتحــدة 
مستوى عاٍل من الدقة والجودة في كل مرحلة من المراحل. 

ـــكل  ـــا بش ـــق هدفه ـــا وتحقي ـــاز أعماله ـــي آي إلنج ـــركة إي ب ـــت ش تأسس
ــر  ــياً بأعلـــى معاييـ ــات المعقـــدة هندسـ مثالـــي، وهـــو تصنيـــع المكونـ
ـــاج  ـــذ تأسيســـها عـــام 2007 مـــن دعـــم إنت الجـــودة. تطـــورت الشـــركة من
األســـلحة خفيفـــة إلـــى أن أصبحـــت أحـــد أهـــم منشـــآت هندســـة اآلالت 
ــة  ــتقات النفطيـ ــاع والمشـ ــران والدفـ ــاع الطيـ ــة بقطـ ــة المختصـ الدقيقـ
فـــي دول الخليـــج. كمـــا تقـــوم الشـــركة، عبـــر توظيفهـــا للتكنولوجيـــا 
ــالل  ــة خـ ــرة الفنيـ ــر الخبـ ــواء، بتوفيـ ــد سـ ــى حـ ــرية علـ ــوارد البشـ والمـ

جميـــع مراحـــل عمليـــات اإلنتـــاج. 



ــكل  ــات بشـ ــم المكونـ ــى تقديـ ــى إلـ ــم األولـ ــة التصميـ ــن مرحلـ مـ
ـــة المختصـــة  ـــة مـــن الخدمـــات التقني ـــي، نقـــدم مجموعـــة كامل نهائ
الخاصـــة  والعمليـــات  والتصنيـــع  الهندســـة  بــــ:  يتعلـــق  فيمـــا 

والمختبـــرات والفحـــص - جميعهـــا فـــي مـــكان واحـــد. 

نقـــدم اليـــوم مـــا هـــو أكثـــر مـــن مجـــرد تقنيـــة دقيقـــة لتصنيـــع 
ـــا  ـــات يم ـــل المنتج ـــين وتعدي ـــى تحس ـــا إل ـــل خدماتن ـــات، وتص المكون
يتماشـــى مـــع المتطلبـــات النهائيـــة إمـــا مـــن خـــالل التصاميـــم المثبتـــة 
ـــي  ـــودة ف ـــات الموج ـــة المكون ـــادة هندس ـــبقا أو بإع ـــا مس فعاليته

ـــات.  ـــك المنتج تل



يقـــوم فريـــق المهندســـين الصناعييـــن لدينـــا بتحويـــل األفـــكار إلـــى نمـــاذج أوليـــة باســـتخدام اآلالت ومختبـــرات القيـــاس الحديثـــة 
ـــات  ـــم تطبيقهـــا بواســـطة أحـــدث اآللي ـــة المعـــّدة، يت ـــى النمـــاذج األولي ـــن عل ـــى مســـتويات الدقـــة. بعـــد موافقـــة المختصي لضمـــان أعل
مثـــل: خراطـــة وتحويـــل المعـــادن باســـتخدام الحاســـوب والمعالجـــة الكيميائيـــة واالختبـــارات غيـــر اإلتالفيـــة باإلضافـــة إلـــى الَطـــرق 

ـــتيك. ـــن البالس ـــار وحق ـــي للبخ ـــيب الفيزيائ ـــق الترس ـــن طري ـــالء ع ـــة والط ـــة الحراري ـــر والمعالج والصه

 مـن الرسـم إلـى النمـاذج األوليـة.
ومـن ثـم إلـى تقـديـم المنتـج.

ـــا  ـــا عملن ـــا ملتزمـــون باســـتثمار وتوظيـــف أحـــدث التقنيـــات. بدأن ـــا جـــزءًا مـــن ايـــدج، فإنن بصفتن
فـــي شـــركة إي بـــي آي بأربعـــة آالت لنتطـــور بعدهـــا إلـــى تقديـــم مجموعـــة متكاملـــة تضـــم 
مـــا يزيـــد عـــن 100 آلـــة مـــزودة بأحـــدث التقنيـــات واألدوات بمـــا فيهـــا تقنيـــات تشـــغيل اآلالت 

بالحاســـوب عـــن طريـــق التحكـــم الرقمـــي.

توظيـف التقنـيـات الرائــدة



أصبحـــت شـــركتنا فـــي عـــام 2011 أول شـــركة فـــي دول الخليـــج 
ـــار EN/AS9100 إلدارة الجـــودة  العربـــي تحصـــل علـــى شـــهادة معي

ـــران. ـــاع الطي ـــي قط ف

نقـــّدم أحـــدث الخدمـــات الهندســـية لعـــدد مـــن قـــادة قطـــاع الطيـــران العالمـــي، 
ـــى  ـــا عل ـــالل عملن ـــن خ ـــاردو وداســـو، م ـــغ وليون ـــاص وســـتيليا وبوين ـــا فيهـــم إيرب بم

ـــة. ـــات مرموق ـــع جه ـــراكة م ـــل بالش ـــم، وبالعم ـــول العال ـــاعة ح ـــدار الس م

عـمالؤنـا الرئيـسيـون



حيث تلتقي التكنولوجيا 
 المتطورة بالموارد

البشرية
عالـيـة المهـارة

عـمـليــات الهنـدســة واإلنـتـــاج لـديـنـــا 





الهـنـدســة
يقـــوم فريقنـــا الـــذي يملـــك الخبـــرة والمهـــارة العاليـــة والمكـــون مـــن مســـتخدمي 
الحاســـوب فـــي عمليـــات التصميـــم والتصنيـــع والمبرمجيـــن وصانعـــي األدوات 
ــم  ــد لتصميـ ــل الجديـ ــات الجيـ ــق تقنيـ ــع، بتطبيـ ــات والتصنيـ ــي التطبيقـ ومهندسـ
وتقديـــم الحلـــول الهندســـية المواكبـــة للقـــرن الحـــادي والعشـــرين، وذلـــك منـــذ 
المراحـــل األولـــى فـــي تطويـــر المنتـــج ووضـــع النمـــاذج األوليـــة إلـــى تقديمـــه 

بالشكل النهائي. 



نحن نقـدم

دراسات القدرة العملياتية 

الصناعة المعدنية الدقيقة

النماذج األولية 

إستخدام برامج CAD/CAM في التصميم

هندسة التطبيقات 

تصميم عمليات التصنيع 

تطوير عمليات اإلنتاج



 أدوات 
الَقـطـع

تقـــدم أدوات القطـــع وإعـــادة الشـــحذ لدينـــا نتائـــج عاليـــة الجـــودة نظـــرًا لدقتهـــا 
العاليـــة، حيـــث أن منشـــأة أدوات القطـــع لدينـــا مجهـــزة بالتقنيـــات الحديثـــة النتـــاج 
ـــيع  ـــر وتوس ـــة والحف ـــا الخراط ـــا فيه ـــات، بم ـــواع العملي ـــع أن ـــبة لجمي األدوات المناس
التجويـــف، كمـــا تتضمـــن قدراتنـــا مهـــام القيـــاس والفحـــص وغيرهـــا مـــن المهـــام 

الحيويـــة.

ونقـــّدم أيضـــًا خدمـــات طـــالء مميـــزة تســـاعد فـــي تمديـــد فتـــرة 
ــًا  ــر نطاقـ ــا نوفـ ــات، كمـ ــودة المنتجـ ــادة جـ ــة األدوات وزيـ خدمـ
واســـعًا مـــن خدمـــات الطـــالء المعياريـــة وتلـــك المصممـــة وفقـــًا 
ــة الطـــالء عـــن طريـــق  ــن خـــالل خدمـ لطلـــب العمـــالء، وذلـــك مـ

ــا.  ــاز بهـ ــار التـــي نمتـ الترســـيب الفيزيائـــي للبخـ



نحن نقـدم

أدوات قطع تُصمم حسب الطلب لجميع أنواع العمليات 

تصنيع وإعادة شحذ مواد الكربيد واألدوات ذات القدرة على تحمل السرعات العالية 

مطاحن القطع ذات الخمس محاور

مجسات القياس الذاتي ونظم محاكاة النماذج ثالثية األبعاد

القياس والفحص.



صـناعـة المعادن

خدمات خراطة المعادن

خدمات طحن المعادن باستخدام المعدات اآللية )3 و4 و5 محاور(

خدمات خراطة وإشغال المعادن

الكهربائي  بالتفريغ  التشغيل 





معـالـجة األسطـح 
إن منشـــأة معالجـــة األســـطح فـــي شـــركة إي بـــي آي 
مصممـــة خصيصـــًا لتمكيـــن نطـــاق واســـع مـــن العمليـــات 

ــة.  ــطيبات الخاصـ والتشـ



نحن نقـدم

المعالجة الحمضية لأللمنيوم والتيتانيوم 

االختبارات غير اإلتالفية 

)TSAA ،BSAA ،CAA ،SAA ،HAA عمليات األنودة )بمحاليل

)Alodine 1200( معالجة األلمنيوم لمنع التآكل

الصهر وإزالة الطالء من المعادن والَطرق وتحسين األسطح

تطبيق الدهان )بمحلول مائي أو مادة مذيبة( ووضع العالمات بالحبر

التحليل الكيميائي ) المعايرة ، الرقم الهيدروجيني، فصل الهيدروجين(، ومراقبة العمليات واختبار األداء 
)غرفة اختبار درجة الحرارة ورذاذ الملح، واختبار التصاق الدهان(



اإلصــــالح
المنطقـــة  بـــي آي بأعمـــال اإلصـــالح فـــي  تتخصـــص شـــركة إي 
ــات  ــي متطلبـ ــي تلبـ ــات التـ ــن اإلمكانـ ــعًا مـ ــًا واسـ ــا نطاقـ المتالكهـ

العمالء المعقدة. 



نحن نقـدم

خدمات الفحص والتقييم األولي

خدمات دراسة إمكانية التصليح

خدمات التجميع والفحص النهائي

خدمات التجديد والمتابعة 

توسعة األقطار الداخلية

إزالة السدادات المتمددة

الَطرق

اللحام

اللحام بالليزر



إي بي آي
مجّمع توازن الصناعي
1 2 9 8 6 2 ص.ب: 
أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة
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