CASTLE ROCK

Granite - Stone - Marble - Mosaic - GRC
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مقدمة عن الشركة
بدأت شركة قلعة الصخور بخطوات على الصخر تنحت أثرا ً يدوم حيث أن ما يكتب على الصخر اليمحى مع السنين
 وفي سبيل الوصول إلى تحقيق الحضارة الخاصة بنا كان البد أن نضع رؤية واضحة لمستقبلنا، كجميع الحضارات
. ونسير على خطى واثقة
م فكانت منذ بدايتها وال زالت صرح ًا قوي ًا إلنتاج الجرانيت والحجر والرخام1999 أنشأت شركة قلعة الصخور عام
. والموزاييك
ً وقطب ًا عقاري ًا رائدا, لقد إستطاعت قلعة الصخور أن ترسخ مكانتها كقوة انتاجية هائلة وصرح ًا معماري ًا وفني ًا مبدع ًا
وأسهمت وال زالت تسهم في تطوير الصناعة والتنمية العمرانية للبالد لتصبح جزءا ً ال يتجزأ من مكونات النهضة
. اإلنتاجية
ولتحقيق رؤيتنا قمنا بإنشاء مكتب فني قوي بإمكانياته الفنية والتقنية العالية بكوادر ذات خبرة فائقة في عمل
 ) وإنتقاء خامات التشطيب التي تتناسب مع التصاميم ذات الذوق العاليShopdrawing ( الرسومات التفصيلية
والتي تجمع بين فخامة التصميم الكالسيكية وإبداع التصاميم العصرية بخبرات مهندسين متخصصين في
. التصاميم الداخلية والخارجية
واحتلت الشركة مكان ًا يقوم على الثقة بينهاوبين عمالئها لسنوات عديدة ومازالت تسعى دائما إلرضاء عمالئنا
 مع اإللتزام بالمضى قدم ًا، بجهودنا اإلنتاجية المتوفرة من خالل مراكز التوزيع والفروع بجميع أنحاء مدينة جدة
 والحفاظ على أهدافنا بتحقيق الدقة والكفاءة بإنتاجنا و إلتزام أعلى معايير الجودة، وتقديم صورة من التميز
. العالمية
فنتقدم بالشكر واإلمتنان لكل عمالئنا الذين منحونا الثقة بتنفيذ مشاريعهم والذين أتاحوا لنا فرصة خدمتهم
في السنوات الماضية لذا فإن شركة قلعة الصخور تطوع كل مالديها من إمكانيات األقسام الهندسية والجرانيت
. والحجر والرخام والموزاييك والجي آر سي في خدمة عمالئها الكرام
كما تتوجه الشركة إلى جميع منسوبيهامن اإلداريين والمهندسين والموظفين والحرفيين والعاملين الذين
م1999ساهموا معنا في تطوير شركة قلعة الصخور منذ عام

Introduction (Message – Vision – Goals) :
- Castle Rock began with rock chisels effect lasts on stone so that what is written on the stone last
forever years after years as all civilizations , and to reach our civilization we had to keep a clear vision of our future
- Castle Rock company established in 1999, has since its inception and continues to produce strong
edifice of granite , stone , marble , mosaic Industry.
- Castle Rock has managed to establish its position as a great productivity and architecturally and
artistically creative edifice to be a pioneer and real estate contributed to the pole and continues to
contribute to the development of industry and the country›s urban development and become an integral part of the revival of productivity.
- To achieve our vision we create a strong potential technical office management with high technical
cadres that has experience of preparing detailed shop-drawings and selecting the finishing materials
to suit the taste and designs that combine his classic designs and the creativity of modern designs
with engineers specializing in internal and external designs
- The company occupied a trust position of its clients for many years and are always seeking to satisfy our customers with our productivity available through distribution centers and branches throughout
JEDDAH city, with a commitment to move forward and provide a picture of excellence, and maintaining our goals to achieve accuracy and efficiency of our production and the highest international
quality standards.
- We extend our thanks and gratitude to all our customers who have given us the confidence to
implement their projects and who once gave us the opportunity to serve them in past years so the
company Castle Rock volunteered all its engineering departments, granite, stone and Marble Mosaic
and GRC at the service of our customers.
- Also thanks to all employees of administrators, engineers, craftsmen and labors who took part with
us in the development of the company Castle Rock since 1999.
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: مصنع شركة قلعة الصخور
. ألف متر مربع21 *المصنع يقع على مساحة إجمالية
.*يوجد خط إنتاج متكامل للجرانيت مزود بأحدث المعدات والمناشير
. *كما يوجد لدينا قسم الحجر والنحت للصخور بمهارات فنية
 بأعلى المواصفاتWATER JET *قسم الرخام والذي يحدو أحدث المعدات ويتضمن قسم الـ
.والمعدات والذي يعد من أبرز نشاطات تصنيع الرخام
. *لدى المصنع خط إنتاج الموزاييك لتصميم وتنفيذ لوحات فنية من الرخام
 وه��ي عبارة عن أح��دث م��ادة مقاومة للعوامل الجوية تستخدمGRC *يوجد لدينا قسم
. للديكورات الخارجية
*وقسم تلبيس وتجليس الدسكات الذي يكمل مصنعا ويوفر أعلى إنتانجية وإحترافية في
. اإلنتاج
.*مستودع متكامل بساحة تخزين وساحة تحميل وساحة عرض لجميع المنتجات

Castle Rock Factory :
•

The Factory established on a total area of 21,000 m2.

•

There is an integrated production line of granite with the latest equipment and chainsaws.

•

We also have a section of the stone and sculpture of rock with art hands.

•

Section of marble, with the latest equipment and the WATER-JET section includes the highest specifications, equipment, which is one of the major activities of marble processing.

•

The factory production line of mosaic for the design and implementation of marble boards.

•

We have a section of GRC a latest weather-resistant material used for external decoration.

•

Compressing & Setting-Up Discs (Disc Aligner) that complements our factory to offer the
highest productivity and professional production.

•

Integrated warehouse storage yard and loading square and Plaza view for all products.
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قسم الجرانيت
GRANITE

 وضخه،  متر يوميًا2000 *تميز مصنع قلعة الصخور بإنتاجه الضخم للجرانيت بطاقة إنتاجية
 ألف متر من60 داخل المملكة وخارجها لبناء أضخم المشاريع الدولية ومن أبرز إنتاجنا تصدير
.الجرانيت ( نجران ) دولة قطر في مشروع إستاد قطر العالمي
*فعتقنا الكتل الجرانيتية بالمناشير الحديثة وماكينات الجلي الخاصة بالجرانيت من خالل
 حيث يحتوي القسم على عدد، خط إنتاج بإشراف مستشارينا المختصين بإنتاج الجرانيت
 رأس) وماكينة الحرق21(  جالية أوتوماتيكية2 فريزة للقص وعدد6  منشار للتشريح وعدد16
.Push Hummer ) وخط إنتاج كامل وماكينةFlame(
*فأدخلنا ألواح الجرانيت بعد نشرها على الجاليات الخاصة األتوماتيكية لتنتج لنا منتجًا المعًا
Polishhed

*ثم أدخلناها على الفرايز وخط اإلنتاج للتقطيع بمقاسات تناسب إحتياجاتكم وعبئنا الجرانيت
وحملناها على طبالي خاصة لتتحمل النقل وتضمن سالمة المنتج للوصول إلى عمالئنا بحالة
.جيدة
*وأجدنا بمستودعاتنا جميع انتاجاتنا من أرقى أنواع الجرانيت فتميزنا بتشكيلة كبيرة من
. أجود أنواع الجرانيت
 نجران براون-  رويال جولدن-  البورينو- *ومن أبرز منتجات الجرانيت المتوفرة لدينا ( البيانكو
 أبلش-  تروبيكال براون-  جولدن ليف-  نجران بالك-  نجران رد-  نجران جرين-  نجران جولد) سالمون- براون

Granite section :
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•

Castle Rock factory marked by massive granite production capacity of 2000 meters a day,
served out inside the Kingdom and abroad to build the largest international projects such as
our exported of 60,000 meters of ( Najran Granite ) to Qatar in Qatar International Stadium
Project.

•

The granite blocks goes by advanced chainsaws & polishing machine for granite through production line under the supervision of our consultants, specialists in the production of granite,
with the section contains 16 chainsaws for slicing , 6 groovier , 2 automatic polisher (21 head)
, Flame machine and push-hammered machine in addition of whole production line

•

It introduced the granite after posting on our automatic polisher to produce a shiny (Polished),
the burning machine for the production of the other type (Flamed) and there are also other
types - (Steel-Brushed), (Laser Touch), (Honed), (Push-Hammered) and (Saw-Cut).

•

Then goes to the groovier and production line for cut to different sizes fit your needs , we
packed granite and handled on pallets for transport shall ensure product safety to our customers in good condition

•

And we have provided our warehouse of all productions of the finest granite, excelled in a wide
range of high quality granite.

•

And highlights of our granite products ( Bianco - Borino - Royal Gold - Najran Brown - Najran Gold - Najran Green - Najran Red - Najran Black - Golden Leaf - Tropical Brown - Ablish
Brown – salmon )

GRANITE

*صور ماكينات الجرانيت
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GRANITE

بورينو زهري

بيانكو أبيض

رويال جولد حائل

رويال جولد حميات

نجران براون

سلمون أحمر

نجران رد

نجران أخضر
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GRANITE
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نجران جولد فاتح

نجران بالك

جولدن ليف

نجران جولد غامق

جاالكسي هندي

أخضر رانيا

جندوله صيني

بالمورال صيني

: قسم الحجر

،*إستخدمت شركة قلعة الصخور وطوعت هدايا الطبيعة للبشرية من األحجار الطبيعية
فنحن نورد الكتل واأللواح ونقوم بتقطيعها ونحتها إلنتاج منحوتات وأعمال فنية من خالل
 منشار متخصص في تقطيع الكتل الحجر وقسم النحت الذي يحوي أمهر األيدي العاملة21(
.في مجال النحت
 مشاركتنا في أعمل توسعة الحرم المكي الشريف بنحت األعمدة واألقواس، *ومن أبرز أعمالنا

STONE

. على الطراز العثماني
SandPlast - SawCut - Honed - Push� (  * ونحن نوفر أنواع التشطيب للحجر من خالل معداتنا

. والشطف بأشكاله- ) والفرز بأنواعهHammered - Polished - SteelBrushed
 ديكورات إطارات، الحواف،  الشرائح،  البردورات، *وأيضا إنتاج الكتل الديكورية ( الكرانيش
(  ديكورات إطارات األبواب ) ومختلف المنحوتات والكتل الزخرفية بأيدي حرفيينا مثل،النوافذ
.)  والتيجان،  القواعد،  األعمدة،  المنحوتات الحجرية، نحت الكابولي
*ومن أبرز منتجاتنا من الحجر ( الحجر األردني األبيض والسكري والمشوه واألحمر والترافنتينو
 والحجر السوري،  والحجر الرياض األصفر واألبيض والكريم، األصفر واألحمر واألبيض و البازلت
 والحجر التركي،  والحجر الفلسطيني القدسي والخليلي، الحلبي األبيض واألصفر والكريم
 وغيرها م��ن الحجر المصري،  والحجر الصيني والسليت، الترافنتينو وال��س��ان��د ستون
)والباكستاني الساندستون

Stone section:
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•

Castle Rock has used and adapted Natural Stones , the gifts of nature to human …

•

We supply blocks and panels, we cut and carved to produce sculptures works of art through
big department contains 21 chainsaws specializes in cutting and carving stone blocks , and
contains the most skilled manpower in the field of sculpture).

•

Highlights of our work, our participation in the sculptures works of the Expansion Project of
the Holy Mosque in Makkah by sculpturing columns and arches and domes as the Othmanian
Style.

•

And we provide various types of finishing of stone through our equipment (Push-Hammered,
Honed, Saw-Cut, Sandblast, Steel-Brushed, Polished) and grooving types and rinsing forms.

•

We also produce decorative blocks (Cornices, Curbstone, Slides, Ledges, Windows Decorations, and Decorated Door Frames) and various sculptures and decorative blocks by crafters
(such as carving cantilevers, stone carvings, columns, bases, and crown).

•

Top products of stone in our stores :

•

Jordanian Stone( Jordanian white , Crème, Deformed & Red – Traventino Yellow , red , white
– Basalt )

•

Riyadh Stone ( Yellow , White and Crème )

•

Syrian Stone ( Halabi stone white & yellow & crème )

•

Palestinian Stone ( Jerusalem Stone , Khalil Stone )

•

Turkish Stone ( Traventino – Sand Stone )

•

Chinese Stone & Sleet

•

• And other Egyptian and Pakistani Sand Stone

STONE
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أردني أحمر مجلي

أردني أحمر ساده

أردني أحمر بوشهمر

أردني حالبات احمر مجلي

أردني حالبات أبيض مجلي

أردني أحمر مفجر

أردني سكري مجلي

أردني سكري بوشمر

أردني حالبات أحمر مفجر

بازلت سادة

بازلت أسود برشد

اردني سكري مفجر

STONE

أردني أبيض قص منشار

أردني أبيض رويشد قص منشار

أردني أبيض تل حسان بوش همر
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رياض أبيض هوند

رياض أبيض قص منشار

رملي هندي برشد

رياض كريم مصنفر

رياض أصفر مصنفر

رياض أصفر مجلي

سوري حلبي أبيض هوند

سوري حلبي أبيض طبزه

ساندستون باكستاني مصنفر

عجل ـ ــون

سوري حلبي أصفر فاتح مجلي

سوري حلبي أحمر مجلي

STONE

تفوح فلسطيني

ترفنتينو أردني مجلي

برزيت فلسطيني
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: قسم الرخام

*في السنوات الماضية تم تزويد مصنعنا بفريزة وجالية إضافة للمناشير الخاصة بأعمال
 حيث اليقتصر على اإلستيراد من مختلف البلدان،  وذلك لزيادة إنتاج شركتنا ن الرخام، الرخام
ليكون أيضا تقطيع لأللواح بجميع المقاسات والسماكات لتلبية إحتياجات السوق السعودية
.) كاونترات-  مغاسل- ( درج
: *ومن ابرز أنواع الرخام الموجودة طرفنا
*اإلمبرادور األسباني الفاتح والغامق والكريما مارفيل و أالكانتي

MARBLE

.*السيسيليا اإليطالي والكرارة
.*اإلمبرادور التركي واألبيض التركي والفانتازياوالاليت روزا
.*األخضر الهندي واألسود الهندي والجالكسي
.)*الرخام المصري ( ألمانيا والصني والجاللة والزعفرانة
*وغيرهامن األنواع التي تلبي متطلبات العمالء
*كما تم تزويد قسم الرخام بماكينة الووتر جيت ومعدات تصنيع الموزاييك

Marble section :
•

In past years, our factory is equipped with Groovier and Polisher in addition to Saws Machines
for marble works, and to increase our production of marble not only import from various countries but also cutting of plates to all sizes and thicknesses to meet the needs of the Saudi market
(Stairs – Sinks –Counters).

•

And most special types of marble of our products

•
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•

Spanish Marble ( Light Imprador , Dark Imprador , Crème Marvel & Alicante )

•

Italian Marble ( Cecelia & Karara )

•

Turkish Marble ( Turkish Imprador , Turkish white, fantasy & light Rosa )

•

Indian Marble ( Indian Green , Indian black & Galaxy )

•

Egyptian Marble ( Minya , Sunny , Galala & Zaafarana )

•

And other species that meet the customer’s requirements

Marble section is also equipped with a water-jet machine and equipment manufacture mosaic.

MARBLE
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استتواريو ايطالي

أزول ماكوبا

ازول سيلو

امبرادور اسباني غامق

أفيون شوجر تركي

أسود بلجيكي

ايراني بيج

أونكس أخضر

امبرادور تركي جولدن

بتشينو ايطالي

باكستاني بيج

باكستاني AKP

MARBLE

أزول بهيا

ازورا تركي

أخضر هندي
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MARBLE
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ترفنتينو أحمر تركي

بروتورو باكستاني

برالتينو ايطالي

جاللة مصري

ترفنتينو نوتشي تركي

ترفنتينو تركي

دانو بيج تركي

جيالو أونكس

جولدن كامل باكستاني

رمادي تركي

رد فليم تركي

ديانا روزا تركي

روزا برتغالي

روز وود تركي

روجو اليكانتي اسباني

سلفيا مصري

رينبو أونكس

روزاليا صيني

MARBLE

روزاليا تركي

روزا هندي

روزا لفينتو تركي

*عينات الرخام 3

صني مصري

صني جولد مصري

سيسيليا ايطالي

فاتح تركي بيج

عماني بيج

صوفيا بيج تركي

كرارة ايطالي

قدسي روز

قدسي بيج
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MARBLE

كريما بيرل تركي

كريما اونو تركي

كريستال يوناني

كريما نوفا تركي

كريما مارفل تركي

كريما مارفل اسباني

الرخام 3
عينات
الرخام 4
عينات
* *
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اليت امبرادور تركي

اليت امبرادور اسباني

كريمواليت عماني

نيرو ماركوينا

منيا مصري

ماريوال مصري

أونكس هندي كشميري

يوناني استتواريو

هاواي مصري

WATER-JET

: قسم الووتر جيت

*إنفردنا في مصنعنا بآالتنا المتطورة والمتخخصة بأعمال الووترجيت فانتقينا من بين
آالف األنواع من الرخام المختلف ماصنعنا منه الرسومات والجداريات فصممنا وأبدعنا
وانتقينا تصميمنا من وحي إب��داع خبرائنا ومستشارينا الفنيين بإشراف كادر فني
. هندسي مبدع ومتخصص بالتصميمات ووضع أحدث وأرقى اإلبداعات

Water-jet section :
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•

Castle Rock factory is unique factory with updated machines that specializes in
Water-Jet works, we collect from thousands of different types of marble to made
special design & murals.

•

We design, create and select our designs inspired by the creativity of our experts
and consultants under the supervision of the professional technical cadre of creative
engineering and specialist designers to put the latest and finest creations.

WATER-JET
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WATER-JET

WATER-JET
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: قسم الموزاييك

*تميزت شركتنا في أعمال الموزاييك من خالل قص الرخام والحجر بواسطة مناشير
 التي تعطي أشكالTampled دقيقة مصنوعة خصيصًا إلنتاج الموزاييك و ماكينات الـ
 فانتقينا بدقة خامات، حواف رائعة وتجمعها مهارات حرفية في قسم اللزق والتجميع
وجواهر الرخام قطعناها وركبناها وأنتجنا تحف ننفرد بها في سوق عملنا النتاج تحف

.المتميزة

الموزاييك تعكس هويتنا

Mosaic section :

MOSAIC

•
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Mosaic section marked by our company in the mosaic through cutting the marble
and the stone by minutes saws custom-made for mosaic production and machine
of Tam-pled finish witch give a wonderful edges, then collect forms by the craft
skills in producing and collecting, we selected the ores and jewels marble we made
and we mix them and produced works of philosophy in our market to produce
works that reflects our special identity.

MOSAIC
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MOSAIC

MOSAIC
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: GRC قسم

*إنطالقا من إحتياجات السوق العمرانية تم تزويدمصنع شركة قلعة الصخور بقسم
ال جي آر سي ليكون متمم ألعمال الحجر في الشركة التي تأسست منذ أكثر من
خمسة عشر سنة حيث أن هدفنا ربط العناصر المعمارية من حجر وجي آر سي لتحميل
وتحسين الواجهات الخارجية بعمل التصاميم المميزة لنكون بذلك السباقين بجمع
هذين العنصرين األساسيين ونحن نقوم بتنفيذ بعض المشاريع المميزة بالجي آر
 من خالل قسم خاص بمصنعنا يحتوي على هنجر، سي بأحسن المواصفات المعتمدة
لتصنيع القوالب وهنجر آخر لصب وتشطيب الجي آر سي بإشراف طاقم فني متخصص
يملك اإلمكانيات لعمل التصاميم والتفاصيل الالزمة لتصنيع قطع الجي آر سي بوجود
كادر هندسي في الشركة لذا فإن قلعة الصخور تطوع كل من لديهامن إمكانيات في
. خدمة عمالئها الكرام

GRC

GRC section :
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•

Based on architecture market needs , the GRC Section has been provided at Castle Rock factory to be
complementary to the stone workshop at the company
which was founded more than fifteen years , our purpose is to link out the architectural elements of stone
and GRC to beautify and improve the exterior work of
distinctive designs to be surpassed you pioneered the
collection of these essential elements

•

We had implement some of the projects featured with
the best standards and highest specifications, through
our special section contains special area to manufacture forms and other area for casting & finishing GRC
product under the supervision of professional staff that
possesses the potential for design and details witch
necessary to manufacture parts of GRC by engineering staff presence in the company so that Castle Rock
volunteered all its capabilities at the service of our customers.

GRC
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: قسم تلبيس و تجليس الدسكات

*ت��م ت��زوي��د مصنع شركة قلعة الصخور ب��ل إن��ف��ردت بمعدات تلبيس و تجليس
الدسكات لصيانة المناشير و كبس الماسات و التي تعد إمتيازا لتشغيل المعدات
بصورة متكاملة و رفع مستوى اإلنتاج و الحفاظ على الجودة و الدقة و الكفاءة
لتحقيق أعلى مستوى من اإلحترافية و سعيا لتقديم أفضل الخدمات لعمالئنا
الكرام و لتتويج معنى شركة قلعة الصخور لتصبح قلعة متخصصة و منفردة في

. صناعة الجرانيت و الحجر و الرخام

Disc Alignment ( Compressing
& Setting-Up Discs ) :

Disc Alignment

•
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Castle Rock factory is the exclusive factory has provided with Compressing & Setting Up Discs equipment for maintenance of chainsaws and compressing diamonds
, to have the concession of running the integrated equipment , upgrading of production and maintaining quality , precision and efficiency to achieve the highest level
of professionalism in order to provide the best services to our customers and to get
the meaning of the company CASTLE ROCK to become specialized and individual
Castle in Granite , Stone and Marble industry

Disc Alignment
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: الفروع

) • معرض طريق الحرمين ( حي السامر
) • معرض شارع األمير سلطان ( حي النهضة
) • مصنع شركة قلعة الصخور ( بجوار قرية مرسال – طريق الحرمين
) • المستودع الرئيسي ( بجوار قرية مرسال – طريق الحرمين

Branches & Outlets:
•
•
•
•

Head Office & Main Gallery – Al Samer District , Al Haramain Road
Prince Sultan Gallery – Al Nahdah District , Prince Sultan St.
Castle Rock Factory – Near to Mersal Village , Al Haramain Road
Main Warehouse – Near to Mersal Village , Al Haramain Road

Sister Companies .. الشركاء

شركة أبراج الصخور لإلنشاء و التعمير
Rock Towers Construction Co.

شركة الرفاهية الدولية لالستشمار العقاري
Al Rafahiya International Real Estate Co.
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CASTLE ROCK
Granite - Stone - Marble - Mosaic - GRC

CASTLE ROCK

CASTLE ROCK

CASTLE ROCK

Jeddah
Head Ofﬁce + Main Showroom

Kingdom of Saudi Arabia - Jeddah
Al Samer District - Al-Haramain Road
Tel.: +966 12 677 4545
Fax: +966 12 677 5518
E-mail : info@castlerock.com.sa

Showroom Branch :
Kingdom of Saudi Arabia - Jeddah
Al Nahda District - Prince Sultan St.
Tel.: +966 12 622 0444
Fax: +966 12 622 2685
Factory & Warehouse:
Kingdom of Saudi Arabia - Jeddah
Near to Mersal Vallage - ext. from
Al-Haramain Road

www.castlerock.com.sa
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