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فهرس





شــهدت المملكة العربيه الســعودية تطورا هائال في مجال االنشــاءات والعمران، 
وصاحــب هــذا التطــور إرتقــاء ملحوظ في الذوق العام عنــد اختيار البويات.

وعلــى مــدى ثالثــة عقود من الزمن تواكبت نشــاطات وفعاليات مؤسســي المصنع 
العربــي لكيماويــات مــواد البناء في مجال اســتيراد وتوزيع البويات ومشــتقاتها 
مــع ذلــك التطــور الحادث بالمملكة وترســخت لهم خاللهــا عالقات عمل وتعاون 

وثيقــة مــع عــدد مــن كبرى الشــركات العالمية االنجليزية وااليطاليــة العاملة في هذا 
المجــال ومــن ثــم انبثقــت وتولدت فكــرة تصنيع تلك المنتجــات محليا في منتصف 

عام ١٩٨٩م.

وخــالل فتــرة وجيــزة من انشــائه ، اســتطاع المصنع العربــي لكيماويات مواد البناء 
أن يتبــوأ المكانــة الجديــرة بــه ضمــن طليعةالمصانع المنتجة للدهانات والورنيشــات 

والمذيبــات الصناعيــة بالمملكــة العربيــة الســعودية ، بفضــل من ا� عز وجل ، 
وبدعــم ســخي مــن حكومتنــا الرشــيدة ثم لروح المثابــرة والعمل الجاد من كافة 

أســرة المصنع العربي ولتطبيق نظام الجودة الشــاملة وفقا للمواصفات القياســية 
العالميــة وتنظيــم البحــث المختبــري واتبــاع أحدث ماتوصل اليه العلــم والتقنية في 

كافــة مراحل اoنتاج.

وخــالل مســيرة المصنــع العربــي ، كان لزامــا علــى اoدارة التعامل بإقتدار وكفاءة 
مع العديد من مشــكالت الســوق ، من خالل رســم اســتراتيجية واضحة للتســويق 

واoعــالن وتطويــر أســاليب جديــدة للتعريف المنتجات وفتح أســواق داخلية وخارجية 
والتجــاوب مــع حاجــات العمــالء الكرام في ظل رغبات المســتهلك .

ولتلبيــة الطلــب المتزايــد ، داخــل المملكــة وخارجها اتخــذت اoدارة قرارا لتنفيذ 
توســعة ضخمــة للمصنــع العربــي حتى يتســنى لها مضاعفــة وتنويع اoنتاج من 

البويات ومشــتقاتها ، وتم اoتفاق مع كبرى الشــركات ا[ســبانية المتخصصة في 
هــذا الحقل لتنفيذ تلك التوســعة. 

وبــدأت اختيــار موقــع جديــد للمصنــع العربي لكيماويات مــواد البناء ، بالكيلو ١٤ 
طريــق جــدة - مكــة المكرمــة القديم وتبلغ المســاحة الكلية لــ|رض المقام عليها 

المصنــع ومنشــآته ٢٨٠٠٠ متر مربع.

وبا$خــذ بأســاليب التقنيــة المتطورة واســتقدام مكائــن حديثة جدا تعتمد 
التكنولوجيــا المتقدمــة ويشــرف علــى تشــغيلها متخصصون ذوي تأهيل 
علمــي وفنــي رفيــع المســتوى ، تــم التوصل الى سالســل انتاج آلية ، بلغت 

الطاقــة االنتاجيــة الحاليــة للمصنع حوالي ٥٠٠٠٠ طن ســنويا .

إن منتجاتنــا تشــمل حاليــا الدهانــات بأنواعها والورنيشــات والمذيبات الصناعية 
وتســعى اoدارة الى تنويع اoنتاج وإســتحداث خطوط إنتاج [صناف جديدة يتزايد 
عليهــا الطلــب مثــل : البويــات الصناعيــة- بويات الســيارات - بويات عالمات المرور 

والطــرق - بويات مســتحدثة للديكور .

وبالتأكيــد لــم يكــن مــن المســتطاع تحقيق هذا التقدم ، لــوال المجهودات الدائبة 
من أســرة المصنع العربي.

عمالئنــا الكرام :
لقــد كانــت والزالــت ثقتكــم بنا هي ا[ســاس التي ارتكز عليه نجاحنا وســنكون 

بعــون ا� أوفياء لها .

وا� ولــي التوفيق،،،
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المصنع العربي لكيماويات 
[كثــر مــن ٣٠ ســنة ، كــرس المصنــع العربــي لكيماويــات ومــواد البنــاء نفســه بالكامــل لصناعــة وتوزيع الدهانات عالية الجــودة والمنتجات ا[خرى ذات الصلة تحت اســم العالمة التجارية 

روز ل|ســواق المحلية والصادرات دائمة التوســع . وخالل هذه الفترة شــهدت المملكة العربية ظاهرة نمو كبيرة في مجال اoنشــاءات المعمارية واســتمرت أنشــطة الشــركة متوازية مع 
تلــك التطورات العامة .

وفــي خــالل فتــرة قصيــرة مــن تأسيســه ، حــرص المصنــع العربــي علــى شــغل المكان المتميز الذي يســتحقه كواحد من المصانــع الرائدة في صناعة الدهانات والورنيشــات والمخففات 
فــي المملكــة وقــد تــم انجــاز ذلــك بفضل ا� وبالدعم الكريم مــن الحكومة ا[مينة .

إن اoصــرار والجهــود الكبيــرة التــي تبذلهــا كــوادر المصنــع العربــي تحــت القيادة الرشــيدة للســيد محفوظ ســالم بابدر قد مكنت الشــركة من تحقيق أنظمة الجودة االيزو الشــاملة 
وكذلــك التوصــل إلــى مطابقــة المقاييس الســعودية االعتبارية لكافة منتجات الشــركة.

وقــد ارتفعــت القــدرة اoنتاجيــة للمصنــع باســتخدام التقنيــات الفنيــة الحديثــة وبمســاعدة مكائــن اoنتــاج ا[حدث وا[كثر تطــورا بحيث أصبح المصنع قادرا علــى توفير ٥٠ الف طن من 

لمحــة عن روز

٠٣



نبذة عن شــركة المصنع

الدهانــات وا[صبــاغ لقســم المبانــي وأيضــا لالســتخدامات الصناعيــة وتقــع كل هــذه الجوانــب مــن تصنيع وتوزيع وتطوير المنتجات تحت ســقف واحد وهو ضمــان تالؤم المصدر الواحد 
وإمكانيــة الحصول عليه .

يقــع المصنــع فــي منطقــة كيلــو١٤، طريــق جــدة المكــة المكرمــة علــى مســاحة قدرهــا ٢٨٠٠٠ متر مربع . إن اoدارة المحترفــة للمصنع وكوادرها عالية الخبرة على اســتعداد دائم لدعم 
المتطلبــات المتزايــدة للصناعــات المعماريــة اoنشــائية . يمتلــك التقنيــن العامليــن لدينــا الخبــرة الكافيــة لتركيب المنتجات المالئمة [شــهر الصيف عاليــة الحرارة والرطوبة وكذلك 

لظروف الطقس الباردة وشــديدة الرياح والغالبة على منطقة الشــرق ا[وســط في أشــهر الشــتاء .

لقــد جعلــت ا[صبــاغ والدهانــات الحديثــة ا[مــر فــي غايــة الســهولة لتزييــن وحماية كافة أنواع ا[ســطح ولكن المتطلبات ا[ساســية للحصول على أفضل النتائج التزال قائمة كالســابق 
. إن إعــداد ا[ســطح للدهــان واختيــار ا[ساســات وطبقــات التشــطيب المناســبة والتسلســل الصحيــح فــي عملية تنفيذ الدهانات مــن قبل دهانين محترفين في غايــة الضرورة وعلينا 

أخــذه باالعتبــار بعناية فائقة .

يوضــح هــذا الكتيــب ملخصــا للطــرق المتعــددة oعــداد ا[ســطح للدهانــات وطــرق التنفيذ كما يزودنا بقائمة شــاملة مــن المواصفات الفنية للمنتجــات ذات جودة الدرجة ا[ولى والتي 
تقدمهــا الشــركة تحــت عالمة روز التجارية .
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الدهانات الداخلية
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  RS-6497  روز ســيلر داخلي• 

 دهان أســاس مائي اقتصادي 

  RS-6498  روز ماســونري برايمر داخلي• 

دهان أســاس مائي

  RS-6493  روز ســيلر داخلي خارجي• 

 دهان أســاس مائي 

  RS-5335  روز ديكــور أندر كوت• 

دهــان أنــدر كوت عالي الجودة

  RS-5356  روز ريد اوكســيد برايمر• 

دهــان ريد اوكســيد برايمر عالي الجودة

  RS-6370  روز لينســيد فيلر• 

 معجــون جاهــز للجدران عالي الجودة 

  RS-6350  روز ســيلك ستوكو• 

 جاهــز للجدران عالي الجودة

  RS-6297  روز رشــة ناعمة• 

دهان تشــطيب تكتشــرد عالي الجودة 

  RS-6293  روز رشــة ناعمة• 

 دهان تشــطيب تكتشــرد عالي الجودة

  RS-6296  روز رشة وسط• 

 دهان تشــطيب تكتشــرد عالي الجودة 

  RS-6294  روز رشة وسط• 

دهان تشــطيب تكتشــرد عالي الجودة

  RS-6240  روز رشة لماع• 

 دهان تشــطيب تكتشــرد عالي الجودة 

  RS-6295  روز رشة خشن• 

دهان تشــطيب تكتشــرد عالي الجودة

  RS-6196  روز اكريل املشــن أبيض• 

 هــان مائي عالي الجودة

  RS-6187  روز املشــن داخلي• 

 دهــان مائي عالي الجودة

  RS-6183  روز اكريل املشــن أبيض• 

 دهــان مائي عالي الجودة

  RS-6191  روز فينيــش داخلي / خارجي• 

 هــان مائي عالي الجودة

  RS-6159  روز بالستيك ايجشل (ربع لمعة)• 

 دهــان مائي عالي الجودة

  RS-6160  روز ســاتين املشن• 

 دهان مائي ســاتين عالي الجودة

  RS-6139  روز بالســتيك وال قطرة• 

 دهــان مائي عالي الجودة

  RS-6157  روز بالســتيك لماع وال قطرة• 

دهــان مائــي لماع عالي الجودة

  RS-6799  روز دهــان طرق مائي• 

 دهان طرق مائي ســريع الجفاف

  RS-6120  روز املشــن جليز• 

 دهان مائي شــفاف عالي الجودة

  RS-5236  روز ديكــور مطفي• 

 دهــان زيتــي مطفي عالي الجودة

  RS-5260  روز زيتــي مطفي فافورايت• 

 دهــان زيتــي مطفي عالي الجودة

  RS-5218  روز زيتــي نصف لماع• 

 دهــان زيتي نصــف لماع عالي الجودة

  RS-5220  روز ديكــور نصف لماع• 

 دهــان زيتي نصــف لماع عالي الجودة

  RS-5177  روز ديكور شديد اللمعة ساسو• 

 دهــان زيتــي شــديد اللمعة و عالي الجودة

  RS-5126  روز زيتــي لماع فافورايت• 

دهــان زيتــي لماع و عالي الجودة

  RS-5438  روز كيمي كوت لماع فافورايت• 

 دهــان كيمي كــوت عالي الجودة لماع

  RS-5179  روز ديكور شــديد اللمعة• 

 هــان زيتــي شــديد اللمعة و عالي الجودة

  RS-5460  روز كيمــي كوت نصف لماع• 

 دهــان كيمــي كوت عالــي الجودة نصف لماع

  RS-5440  روز كيمي كوت لماع• 

 دهــان كيمي كــوت عالي الجودة لماع

  RS-5280  روز بالســتيك وال• 

 هان طرق زيتي ســريع الجفاف

  RS-5380  روز ديكــور الومنيوم• 

دهــان عالــي الجودة مؤســس على راتنج ا[لكيد

الداخلية الدهانات 
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الخارجية الدهانات 
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 RS-6499  روز أكريليك ســيلر• 

       دهان أســاس مائي

  RS-6493  روز ســيلر داخلي خارجي• 

 دهان أســاس مائي 

 RS-6293  روز رشــة ناعمة• 

        دهان تشــطيب تكتشــرد عالي الجودة 

  RS-6297  روز رشــة ناعمة• 

 دهان تشــطيب تكتشــرد عالي الجودة

  RS-6294  روز رشة وسط• 

دهان تشــطيب تكتشــرد عالي الجودة

 RS-6296  روز رشة وسط• 

        دهان تشــطيب تكتشــرد عالي الجودة 

  RS-6295  روز رشة خشن• 

 دهان تشــطيب تكتشــرد عالي الجودة

  RS-6299  روز رشة خشن• 

دهان تشــطيب تكتشــرد عالي الجودة

  RS-6240  روز رشة لماع• 

دهان تشــطيب تكتشــرد عالي الجودة

 RS-6191  روز فينيــش داخلي / خارجي• 

        دهــان مائــي عالــي الجــودة 

  RS-6159  روز بالستيك ايجشل (ربع لمعة)• 

 دهــان مائي عالي الجودة

  RS-6139  روز بالســتيك وال قطرة• 

 دهــان مائي عالي الجودة

 RS-6198  روز اكريل فينيل املشن أبيض• 

         دهــان مائــي عالــي الجــودة

  RS-6230  روز جرافياتو• 

 دهان تشــطيب تكتشــرد عالي الجودة

  RS-6229  روز جرافياتــو ( 3 م م )• 

دهان تشــطيب تكتشــرد عالي الجودة

   RS-6160  روز ســاتين املشن• 

 دهان مائي ســاتين عالي الجودة 

  RS-6157  روز بالســتيك لماع وال قطرة• 

 دهــان مائــي لماع عالي الجودة

    RS-6182  روز بالستيك خارجي فافورايت• 

 دهــان مائي عالي الجودة 

  RS-6232  روز جرافياتــو ( بدون حصوة )• 

 دهــان تشــطيب جرافياتو عالي الجودة

     RS-6228  روز جرافياتو ( 1 - 3 م م )• 

 دهان تشــطيب تكتشــرد عالي الجودة 

  RS-6799  روز دهــان طرق مائي• 

دهان طرق مائي ســريع الجفاف

   RS-5438  روز كيمي كوت لماع فافورايت• 

 دهــان كيمي كــوت عالي الجودة لماع 

  RS-5440  روز كيمــي كوت لماع• 

 دهــان كيمي كــوت عالي الجودة لماع

    RS-5460  روز كيمــي كوت نصف لماع• 

 دهــان كيمــي كوت عالــي الجودة نصف لماع 

  RS-5380  روز ديكــور الومنيوم• 

 دهــان عالــي الجودة مؤســس على راتنج ا[لكيد

    RS-5280  روز دهــان طرق زيتي• 

 دهان طرق زيتي ســريع الجفاف 

  RS-6599  روز وتر بروف• 

 عازل أســطح أحادي التركيب 
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 RS-5592  روز ان ســي فيلر• 

        معجــون نــاري عالــي الجــودة

  RS-5780  روزادور ايبوكســي فيلر• 

 منتج ايبوكســي ســيلرعالي الجودة 

 RS-5540  روز ان ســي لكر لماع• 

       دهان ناري عالي الجودة وســريع الجفاف

  RS-5582  روز ان ســي ساندنج سيلر• 

دهان أســاس ناري شــفاف عالي الجودة

 RS-5779  روزادور ايبوكســي سيلر• 

       منتج ايبوكســي ســيلر عالي الجودة

  RS-5770  روزادور ايبوكســي برايمر• 

منتــج ايبوكســي برايمرعالي الجودة

  RS-5769  روز زنك فوسفات ايبوكسي برايمر• 

دهان أســاس ناري شــفاف عالي الجودة

 RS-5580  روز ان ســي لكر برايمر• 

        دهــان نــاري عالــي الجــودة 

  RS-5539  روز ان ســي لماع أبيض• 

 دهــان ناري عالي الجودة

  RS-5199  روز صبغة الخشــب• 

 منتــج عالــي الجودة مؤســس على راتنج ا[لكيد

 RS-5506  روز ان ســي شفاف لماع• 

       دهان ناري شــفاف لماع عالي الجودة

 RS-5120  روز ورنيــش لماع• 

       دهان زيتي شــفاف شــديد اللمعة وعالي الجودة  

  RS-5740  روزادور كولتار ايبوكســي• 

 منتــج ايبوكســي كولتار عالي الجودة

  RS-5640  روز بولــي يوريثان لماع• 

 منتــج بولــي يوريثان عالي الجودة

 RS-5609  روزيثان شــفاف ورنيش• 

       منتــج بولــي يوريثــان شــفاف عالــي الجودة  

  RS-5639  روزيثــان توب كوت• 

 منتــج بولــي يوريثان عالي الجودة

  RS-5645  روزيثــان نصف لماع• 

 منتــج بولــي يوريثان عالــي الجودة نصف لماع

  RS-5750  روزادور ايبوكســي أرضيات• 

 منتــج ايبوكســي أرضيات عالي الجودة

 RS-5730  روزادور ايبوكســي توب كوت• 

       منتــج ايبوكســي تــوب كــوت عالــي الجودة

الدهانــات الصناعية
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  RS-6885  روز رويــال بيز كوت• 

دهــان داخلي مائي ديكوري 
  RS-6899  روز شــيفون بيز كوت• 

دهــان داخلي مائي ديكوري

   RS-5389  روز رويــال بيز كوت• 

 منتــج عالي الجودة داخلي

  RS-6398  روز ماربليتا ســتوكو• 

 دهــان داخلي مائي ديكوري

  RS-6896  روز ميرا• 

 دهــان داخلي مائي ديكوري

  RS-6887  روز ماجيــك تاتش تكس كوت• 

دهــان داخلي مائي ديكوري

  RS-6888  روز ماجيــك تاتش بيز كوت• 

 دهان داخلي مائي مؤســس

  RS-6889  روز ماجيــك تاتش توب كوت• 

 دهــان داخلي مائي ديكوري 

  RS-6886  روز رويــال توب كوت• 

 دهــان داخلي مائي ديكوري

  RS-6898  روز شــيفون توب كوت• 

دهــان داخلي مائي ديكوري

  RS-6897  روز رانسي• 

 دهــان داخلي مائي ديكوري

 RS-6292  روز فانســي تكس• 

            د هــان داخلي مائي ديكوري
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المشاريع
فندق محبس الجن مشروع مدارس

ايوائ الطواري - مكهمستشــفى النور - مكة
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ا[لوان
الهادئة
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الزاهية

ا[لوان
العميقة
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الداكنة
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رقم الهاتفالعنواناسم الفرعم

014/4290440طريق المدينهفرع تبوك01

014/4247747شارع الثالثينمعــرض روز تبوك02

014/6433999القرياتمعرض روزالقريات03

014/6256457الجوف ســوق الجملهفرع سكاكا04

016/5315262حائل الصناعية شــارع الحوفىفرع حائل05

رقم الهاتفالعنواناسم الفرعم

012/6707700شارع الستينمعرض روزالستين01

طريــق مكة القديم المســتودعات المركزية02
كيلو 14

012/6251010

012/5651471الشوقيهفــرع مكه المكرمه03

012/5593836العزيزيهمعــرض روز العزيزيه04

014/8457733طريق العيونفــرع المدينه المنورة05

الصناعية فرع الطائف06 المنطقة
الجديده

012/7441288

012/7433878وادى وجمعــرض روز وادى وج07

رقم الهاتفالعنواناسم الفرعم

017/2220945ام سرارفرع خميس مشــيط01

017/3235547الصناعيــة الجديدهفرع جازان02

017/3174993شارع بترومينمعرض روز جازان03

017/5445111العرايســة البستنهفرع نجران04

017/5237075طريــق الملك عبدالعزيزمعــرض روز نجران05

رقم الهاتفالعنواناسم الفرعم

الصناعيةالقديمــة طريق فرع الرياض01
المنوره المدينه 

011/2411067

011/4737186شارع الظهرانمعرض روزالظهران02

016/3234694طريق الشاحناتفــرع بريده انقع03

016/3691079القصيممعــرض روز بريده04

رقم الهاتفالعنواناسم الفرعم

013/8592458الخالديهفرع الدمام01

013/7214777الخالديهفرع حفرالباطن02

013/5845904االحساءفرع االحساء03
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