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متهيد
ــية  ــات األساس ــم القطاع ــد أه ــمية أح ــة الهاش ــة األردني ــاءات يف اململك ــاع اإلنش ــد قط يع

ــي. ــاد الوطن ــة لالقتص الداعم

ــيس  ــم تأس ــي، ت ــر الصناع ــة بالحج ــا املتعلق ــائية و خصوص ــات اإلنش ــور الصناع ــع تط وم
رشكــة الــرواد للحجــر الصناعــي عــام 2008 لتكــون الرائــدة يف صناعــة حجــر البنــاء الصناعــي 
لتســاهم يف دعــم االقتصــاد الوطنــي عــن طريــق إيجــاد أفضــل بديــل لحجــر البنــاء الطبيعي.

توفــر رشكــة الــرواد للحجــر الصناعــي كل مــا يلــزم مــن حجــر بنــاء صناعــي بتقنيــة أردنيــة 
ومبواصفــات عاليــة الجــودة ومعتمــدة مــن الجهــات الرســمية، بكلفــة أقــل وبتنــوع ألــوان 
وتصاميــم حجريــة، وحلــول أفضــل وأجمــل للواجهــات املعامريــة، لتســاهم يف بيئــة أفضــل 

ألردننــا الغــايل. 

Introduction
Construction in the Hashemite Kingdom of Jordan is considered 
one of the crucial sectors in the economy and the growth of our 
country.

With the development of the construction field in Jordan, 
especially related to cast stone, Alrowwad Cast Stone Company 
was established in 2008 to lead the market in manufacturing and 
supplying high quality building cast stone as the best alternative to 
traditional natural building stone.

Nevertheless, Alrowwad Stone introduces further enhancements 
on quality, color, and variety of products while maintaining an 
environmentally friendly production process.
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ما �يزنا 

امكانية تصنيع تصاميم
 حجرية الحدود لها

Endless stone
designs 

متابعة فنية من
 املهندس�

Technical follow-up
by our engineers

جودة عالية
وكفالة مصنعية

High quality &
manufacturing warranty

Long-lasting &
diverse colors

ألوان ثابتة
ومتنوعة

١٢٣٤٥٦

التزام يف التوريد

Punctual delivery

كلفة أقل 

 Cost saving
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عن حجر الرواد الصناعي
حجــر الــرواد هــو خلطــة إســمنتية مــن أفضــل أنــواع كــر الرخــام 
والحجــر الصلــب والرمــل واإلســمنت األبيــض ومــواد محســنة للمســاعدة 
يف الحصــول عــى الخصائــص العاليــة لحجــر البنــاء التــي تفــوق خصائــص 

ــاين. ــانية يف املب ــات الخرس الخلط

About Alrowwad Cast Stone
Alrowwad Stone is a concrete mix of the hard crushed marble 
and stone, with white cement, sand, and other admixtures 
to enhance the properties of the stone giving it the required 
hardness.
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تفاصيل الحجر املعامرية

 Textures / نقشات

تتوفــر لدينــا جميــع النقشــات التقليديــة للحجــر، 
ــا كــام يف األشــكال املوضحــة. باألبعــاد املتعــارف عليه

ــة  ــش بأي ــع أي نق ــتطيع تصني ــك، نس ــة إىل ذل باإلضاف
ــب. ــاد حســب الطل أبع

١- مفجر

بارتفاعات
25 سم 
30 سم

بارتفاعات
25 سم
5١سم

٢- مسمسم

أطوال مختلفة

أطوال مختلفة

بارتفاعات
 25 سم
30 سم
5١ سم

٣- مطبة)مع أو بدون فرزة(

أطوال مختلفة
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بارتفاعات
 ١2 سم
25 سم

بارتفاعات
 25 سم
30 سم

 5١ سم

بارتفاعات

 25 سم

5١ سم

٦-أملس

٥- قرشة

٤- طبزة

أطوال مختلفة

أطوال مختلفة

أطوال مختلفة
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Building stone accessories / ملحقات حجر البناء وإكسسواراته

زوايا كاملة

زوايا مفرغة

زوايا مفتوحة )رخات(

قياسات مختلفة للزوايا

Stone corners / ١- زوايا / رّخات
أطوال مختلفة

أطوال مختلفة

أطوال 
مختلفة

أطوال 
مختلفة
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Lintels / ٢- دستور وقمطChamfered edge  ٣- مبنجر / مشطوف

قمط

8 سم
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القطع الديكورية
Corniche / Stone Copings  كورنيش/ جبه

١- كورنيش 9سم

2-  كورنيش ١3سم

7سم

9سم

١0سم

١3سم

3-  كورنيش ١7سم

9سم

١7سم
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4- كورنيش 25سم

١7سم

25سم

6- كورنيش 30سم 

30سم

36سم

5- كورنيش 25سم
١5سم

25سم

8- جبه وبراطيش

9- جبه وبراطيش

١0- قوس كورنيش

7- كورنيش 33 سم
١8سم

33سم

25 اىل40سم 

سم
5

سم
5
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القطع الديكورية
Decorative Window Frames  براويز شبابيك

85سم

42سم

80سم
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١- برواز دائري  

٢- برواز مشطوف

5سم

١١سم

سم
4

6سم

١0سم١0سم

١0سم
١0سم

١١سم

5سم

القطع الديكورية
Decorative Window Frames / براويز شبابيك
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القطع الديكورية
Columns / أعمدة

40سم

42سم
30سم

60سم

60سم
50سم
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القطع الديكورية
Custom Special Items / قطع خاصة

2- حجر ديكوري ١- حجر بنقش اسالمي ١

4-حجر فرزاتيش3-حجر بنقش اسالمي 2

25سم30سم

60سم

5-حجر بنقش اسالمي 3

30سم 50سم

25سم

70سم 90سم

90سم

50سم
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5- تاج برواز ١

8- حجر خاص7- أظافر كورنيش

6- تاج برواز 2

١3سم
١7سم

25سم ١5سم

30سم

5١سم25سم

30سم
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ألوان الحجر املتنوعة
ــع أي حجــر  ــة تصني ــي هــي إمكاني ــرواد الصناع ــزات حجــر ال إن أهــم مي

ــة. ــة حســب الرغب ــة درجــة مطلوب ــون وبأي ــأي ل ب

ــون يكــون  ــك ألن الل ــا، وذل ــرواد الصناعــي بدميومته ــوان حجــر ال ــاز أل متت
جــزءا مــن خلطــة الحجــر نفســه.

Colors
One of the most unique advantages of Alrowwad Stone, is the 
ability to produce any stone texture and dimensions with any 
degree of color.

Our pigments are long-lasting, as the whole stone mix is 
colored.
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أم زويتينة

شفا بدران

صفحة | ١9

البنيّات الفحيص



صفحة | 20

Technical specifications / خصائص الحجر التقنية

 Low water absorption / امتصاص قليل

تصــل درجــة امتصــاص الحجــر 
ــبة  ــي النس ــوايل 3% وه ــامء ح لل

املعتمــدة للحجــر الطبيعــي صنــف أ.

High compressive strength / قوة كرس عالية

 50 ل  تصــل  بالضغــط  تحمــل  قــوة 
ســم2. لــكل  كــغ   500 أو  ميغاباســكال 

  %50 بنســبة  للتــآكل  مقــاوم  الــرواد  حجــر 
ــب  ــب حس ــي الصل ــر الطبيع ــن الحج ــر م أك

املخربيــة. الفحــوص 

Increased abrasion resistance / مقاومة التآكل واالحتكاك

Specific weight / الوزن النوعي

وزن الحجــر الصناعــي ال يختلــف عــن الحجــر 
الطبيعــي ذو الكثافــة العاليــة ونســبة وزن 

ــامء هــي 2،3 ــرواد الصناعــي لل حجــر ال
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 Improved adhesion / التصاق أفضل للحجر

يك نرفــع مــن متاســك والتصــاق الحجــر بالباطــون خلفــه، نقــوم بتخشــن الســطح الخلفــي للحجــر بحيــث نرفــع مــن املســاحة املعرضــة 
ــض  ــزه لبع ــن تجهي ــر ح ــس الحج ــد يف نف ــلك حدي ــت س ــة إىل تثبي ــاق )Adhesion( باإلضاف ــوى االلتص ــن ق ــد م ــايل نزي ــون وبالت للباط

ــات. املنتج

Less thermal conductivity / عزل أفضل للحرارة

يســاهم حجــر الــرواد الصناعــي بالحفــاظ عــى درجــة الحــرارة الداخليــة، وذلــك ألن موصليتــه الحراريــة أقــل بنســبة 30% مــن موصليــة 
الحجــر الطبيعــي الحراريــة، ســواء يف الــربودة أو يف الحــرارة العاليــة.

مقارنة بني حجر الرواد الصناعي والحجر الطبيعي الصلب نخب أ

Parameter  Alrowwad Stone Class A Natural Stone

Specific weight 2.37 2.51

Absorption (%) 3.5 3

Compressive strength (MPa) 50 55

Abrasion ratio 15 10

Thermal conductivity (Watt/m. ºC) 1.70 2.14

Color Consistent Inconsistent

مالحظة : متت الفحوص لدى مختربات الجمعية العلمية امللكية ضمن الظروف املخربية املعتمدة لفحوص الحجر.

Note:The above results were obtained at the Jordan Royal Scientific Society (RSS) under standard laboratory conditions for stone tests.
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Stone fixing / طرق تركيب الحجر
Traditional method / الطريقة التقليدية

يتم بناء الحجر بنفس الطريقة التقليدية برفع مداميك الحجر وتثبيتها بطينة اسمنتية أمام الطوب   
أو الجســم اإلنشــايئ ومــن ثــم صــب باطــون بــن الحجــر والطــوب.

تكون سامكة الحجر ما بن 4-5 سم.

كام يف الشكل املوضح يف األسفل:

Alrowwad cast stone 4-5 cm

Block or structural skeleton

�ermal insulation

Concrete

Rough surface for 
enhanced adhesion
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Semi-mechanical / الطريقة نصف امليكانيكية

يتــم تلبيــس املبنــى القائــم بحجــر ذو ســامكة 3 ســم أمــام طينــة اســمنتية وشــبك 
 . يد حد

ــدي  ــف بالشــبك الحدي ــط الســلك مــن الخل ــة رب ــر الحجــر الصناعــي إمكاني يوف
ــت. ــادة التثبي لزي

كام يف الشكل املوضح يف األسفل:

Fully mechanical / الطريقة امليكانيكية

ــة مثبتــة يف  ــا معدني يتــم خاللهــا تثبيــت الحجــر ذو ســامكة 4 ســم عــى زواي
ــه كــام يف الشــكل  ــاظ عــى مكان ــى وتخــرق أســفل وأعــى الحجــر للحف املبن
املوضــح. مــن املمكــن تــرك مســافة بــن الحجــر واملبنــى لعــزل حــراري أفضــل.

كام يف الشكل املوضح يف األسفل:

Alrowwad cast stone 4cm

Empty gap

Block or structural skeleton

	ermal insulation

Steel bracket with 
anchoring screws
embedded in RC or block 

Alrowwad cast stone 3 cm

Block or structural skeleton
ermal insulation
Concrete

Rough surface for
enhanced adhesion 

Embeded steel wire
for better anchorage
in concrete   

Steel mesh
Anchors in concrete
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كحلة الحجر
تتــم أعــامل الكحلــة لحجــر الــرواد الصناعــي بنفــس الطريقــة املتبعــة يف كحلــة الحجر 
الطبيعــي حيــث يتــم تفتيــح »حلــول« الحجــر وقذفــه باملــاء والرمــل وهنــاك أنــواع 

متعــددة مــن الرمــل لقــذف الحجــر ســواء االبيــض أو امللــون.

مع العلم بأننا نقوم باملتابعة الفنية ألعامل كحلة الحجر.
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Sample projects / مشاريع

الظهريعبدون
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الجبيهة شفا بدران

Sample projects / مشاريع
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طرببورخلدا
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ضاحية الرشيدمرج الحامم

Sample projects / مشاريع
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ضاحية الرشيدشارع األردن
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 مستشفى
األمل

دوار الداخلية

شهيد
شارع ال

شارع الشهيد

شارع األردن

شارع األردن

شارع األردن

مدينة الحس� الرياضية

مستشفى
الرويال 

اىل الرابية

 اىل الجامعة
األردنية

 اىل اوتوسرتاد
الزرقاء

مستشفى
االستقالل

فندق
الرجنيس

مدارس
العروبة

االستقالل مول

مجمع الش�ل

شيد
ن الر

شارع هارو

املركز الثقايف
املل�

يد
رش

 ال
ون

ار
 ه

رع
شا

ضة
ريا

 ال
رع

شا

 دوار
املدينة الرياضية

شارع الجامعة

ستقالل
ع اال

شار

شارع االستقالل

اىل العبديل

اىل مخيم
الحس� 

اىل الزرقاء

شارع امللكة علياء

Our location / موقعنا



Contact us / اتّصل بنا
Sales: +962 79 111 1625 / +962 79 906 1571
Management: +962 79 571 6161
Amman, Erjan -Behind Al Istiqlal Hospital 
Haroun Al Rasheed Str.
info@alrowwadstone.com
www.alrowwadstone.com
/alrowwadstone
/alrowwadstone
/alrowwad_stone
/company/18019442

http://www.alrowwadstone.com
https://m.facebook.com/alrowwadstone/?locale2=ar_AR
https://twitter.com/alrowwadstone?lang=ar
https://www.instagram.com/alrowwad_stone/
https://www.linkedin.com/company/alrowwadstone



