من نحن
تأسس مركز بحوث النفط  OCRفي عام  ١٩٥٨حيث بدأت الشركة تصنيع وتوزيع البوليمرات للصناعة البتروليه .وقد تم
توسيع خط االنتاج ليشمل أكثر من ١٠٠٠خط من المنتجات لمختلف الصناعات مثل النفط والغاز والبتروكيماويات
والزراعة والصيد البحري والبحوث والنقل والخدمات الطبية والرعاية الصحية والوكاالت الحكومية.
في أوائل عام  ١٩٦٠ظھرت الحاجة ألنابيب حقول بتروليه و أغالف تسريب الصفحات متفوقة الجوده .ونتيجة لذلك تم
 Liquidلتلبية ھذه األحتياجات .ومن خالل بحث مستفيض ; تم تطوير العديد منتطوير خط االنتاج ®Liquid -O-Ring
المنتجات األخرى بما في ذلك مانعات تسريب المضخات و الصمامات .وقد أدخلت ھذه المنتجات إلى السوق الدولية .و
أثبتت األبحاث التى أجريت على راتنجات ® PTFEأن مواد الراتنجات التقليدية لديھا بعض أوجه القصور .ومع مزيد
من البحث أصبحت ® ; LIQUILONالنسخة األكثر مقاومه لالرتداء من ® ; PTFEاآلن جزءا دائما من خط االنتاج
. Liquid® Liquid-O-Ring
Liquidشھدت الفترة من منتصف إلى أواخر عام  ١٩٦٠العديد من المنتجات الجديدة التى إضيفت الى ®Liquid -O-Ring
لتوسيع خطوط االنتاج .وقد أصبح مركز بحوث النفط واحد من أكثر قصص النجاح الھائله فى عالم صناعة لعب
األطفال .و قد تم اعطاء المنتج اسم "سوبر ستف  ;"Super Stuffوالذى في غضون ٩٠يوما بعد عرضه ; فاقت مبيعاته
أكثر من ٢٠مليون دوالر .مما جعل "سوبر ستف  "Super Stuffاكثر لعبة نجاحا ً قد تم تقديمھا من قبل "وامو للتصنيع
 ."Wham-O-Manufacturingحيث تجاوزت مبيعاته اثنين من اكثر النجاحات السابقه ھما "ھوالھوب Hula
 "Hoopو" كرات السوبر."Super Balls
و فى خالل العقد التالي تحقق المزيد من التوسعات في خط انتاجات  OCRالتى شملت مركبات حقول النفط األساسية
وطالئت األنابيب ومواد تشحيم الصمامات إلى جانب منتجات صناعية جديدة آخرى .و استمرت الشركة في النمو بسرعة
فتوسعت فى القوى العاملة و أيضا ً المرافق حتى أصبح حاليا مركز بحوث النفط يوظف ما يزيد على  ١٥٠موظف
يشملون موظفي اإلدارة وموظفي التصنيع ومديري الحسابات ومكتب شؤون الموظفين وايضا ً كيميائيين.
وتقع المكاتب اإلدارية ومرافق التصنيع في مدينة "الفاييت  "Lafayetteبوالية " لويزيانا  "Louisianaحيث تقع أيضا
الشركة الدولية و مركز بحوث النفط الدولي  OCRبنفس المدينه .والى جانب ذلك ايضا ً مركز بحوث النفط الدولي OCRI
لديه وكالء وموزعون في جميع أنحاء العالم حيث تبيع ألكثر من  ٦٠دولة .بينما يقع قسم المبيعات و قسم التوزيع في
مدينة "ھيوستن  "Houstonو مدينة " ميدالند " Midlandومدينة "لونج فيو  "Longviewبواليه "تكساس  "Texasو
مدينة "يوكون  "Yukonبواليه "أوكالھوما ."Oklahoma
وقد واصلت الشركة النمو منذ عام  ١٩٨٠حتى األلفية الجديدة .حيث اصبحت اليوم  OCRتبرز كشركة رائدة في قطاع
الصناعة .و مع تزايد صرامة األنظمة والقواعد البيئية ,أضاف مركز أبحاث النفط لخطوط منتجاته خط المنتجات القابلة
للتحلل الحيوى " بيودجرادابل  " biodegradableوالتى اشتملت المنتجات الخالية من الرصاص والمعادن الى جانب
العديد من المنتجات القابلة للتحلل الحيوى.
 Liquidتقريبا جميع مجاالت قطاع األعمال التجاريةوقد خدم مركز بحوث النفط  OCRبخط األنتاج ®Liquid-O-Ring
كالتعدين والنفط والغاز الطبيعى و أيضا قطاع األعمال الزراعية والطبية والبتروكيماويات .وفي واقع األمر بعض من
منتجاتنا ذھب إلى القمر! .وفي أقل من  ٥٠عاما قد أصبح مركز بحوث النفط  OCRله تأثير رائدالسوق التجارى فى
مجال "زيوت التشحيم  " Valve lubricantsو "مانعات التسرب  " Sealantsو " منتجات ساحة األنابيب Pipe yard
 " productsو" المنتجات السلكية الكھربائية  " Electric wire line productsو مجال الصيانة الوقائية و"
المنتجات القابلة للتحلل الحيوى " Biodegradable productsالتي يتم التعرف عليھا في جميع أنحاء العالم.
واليزال مركز بحوث النفط  OCRيواصل نجاحه ونموه فى دوره القيادي.
ولمزيد من المعلومات برجاء زيارة مقوعنا األلكترونى:
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