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نبذه عن الشركة:
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تأسســت رشكــة بلــوك الوطنيــة يف العــام ١٩٧٦م
وهــي تُعــد مــن أعــرق وأكــر املصانــع الوطنيــة
املتخصصــة يف إنتــاج الطــوب األحمــر الفخــاري
يف اململكــة ،حيــث تنتــج جميــع أنــواع ومقاســات
الطــوب األحمــر الفخــاري باســتخدام مــواد أوليــة
طبيعيــة وصديقــة للبيئــة .مــادة الطفلــة وهــى
(الصلصــال واملــاء والرمــل) ويتــم معالجتهــا يف
مرحلــة اإلنتــاج بالحــرارة العاليــة التــي تصــل إىل
 900درجــة مئويــة باســتخدام أفضــل مــا توصلــت
إليــه التكنولوجيــا األوروبيــة يف مجــال إنتــاج مــواد
البنــاء األمــر الــذي أهلهــا للحصــول عــى شــهادة
اآليــزو العامليــة للجــودة QMS , 9001:2015 ISO
2007: 18001 EMS , OHSAS 14001:2015 ISO
يقــع مصنــع الطــوب األحمــر الفخــاري الجديــد
باملدينــة الصناعيــة يف (رضمــاء) وتقــدر إنتاجيتــه
ب  1000طــن يوميــاً ،حيــث تــم تجهيــز مصنــع
الطــوب األحمــر الفخــاري بأحــدث آالت التصنيــع
التــي تعمــل بصــورة آليــة بالكامــل وذات القــدرة
عــى إنتــاج جميــع أنــواع ومقاســات طــوب البنــاء
مثــل طــوب الجــدران وطــوب األســقف والطــوب
املعــزول .ويعــد مصنــع بلــوك الوطنيــة الوحيــد يف
اململكــة املجهــز بأحــدث وأفضــل برامــج روبــوت
مــن رشكــة فانــوك اليابانيــة ومنظومــة يب إل يس.
جميــع املنتجــات تلتــزم مبعايــر  SASOومعايــر
الجــودة الدوليــة األخــرى.

وتفخــر إدارة بلــوك الوطنيــة بأنهــا ردفــت ســوق
مــواد البنــاء و التشــييد يف مملكتنــا الغاليــة يف جميــع
الفــرات باملاليــن مــن الطــوب األحمــر مــن خــال
إمــداد العديــد مــن املشــاريع الحيويــة و العمالقــة
يف بلدنــا املعطــاء إمــا بشــكل مبــارش أو مــن خــال
رشكاء العمــل و النجــاح رشكات املقــاوالت العمالقــة
ويف عــدد مــن القطاعــات نذكــر منهــا عــى ىســبيل
الذكــر ال الحــر:
– مشاريع تابعة لوزارة الدفاع و الطريان
– مشاريع تابعة لوزارة الداخلية
– مشاريع تابعة لوزارة الرتبية والتعليم
– مشاريع تابعة لوزارة التعليم العايل
– مشاريع تابعة لوزارة الصحة
– مشاريع تابعة لوزارة اإلسكان
مصنــع بلــوك الوطنيــة الحديــث يقــدم ميزة تنافســية
عاليــة حيــث بإمكانــه تلبيــة متطلبــات أي مــروع
ضخــم يف املســتقبل .ولقــد عمــل املصنــع ،مــن خــال

خطــي إنتــاج يعمــل أحدهــا بصــورة آليــة
كاملــة خــال كافــة مراحــل التصنيــع ،عــى
تلبيــة احتياجــات قطــاع البنــاء يف اململكــة
التــي تشــهد طفــرة عمرانيــة كبــرة خــال
الفــرة املاضيــة حيــث ميتــاز الطــوب األحمــر
املنتــج بخفــة الــوزن والقــوة واملتانــة والقدرة
العاليــة عــى العــزل الحــراري ومقاومــة
الحريــق إضافــة اىل عــزل الضوضــاء وتــدين
مســتوى إمتصــاص الرطوبــة.
منتجات بلوك الوطنية:

– الطوب املفرغ
– الطوب املثقب الحامل
– طوب االسقف (هوردي)
– الطوب بالعازل الحراري

الـرؤية:
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أن نصبــح رشكــة رائــدة يف صناعــة مــواد البنــاء يف
جميــع أنحــاء الرشق األوســط ،وتشــتهر مبنتجات
عاليــة الجــودة ومعايــر الخدمــة العالية.

سـوف نقـوم بتطويـر وتجهيـز موظفينـا باملهـارات
املطلوبـة لتزويـد عمالئنـا الوطنيين والدوليين بأعىل
الرسالة :معايري الجودة والخدمات من خالل مبادرات متكـين
املوظـــفني  ،مع العــــمل عىل تحقـــيق التوقعــات
والتوسـعات االقتصادية ملساهمـــــينا.
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مميزات وخصائص
الطوب األحمر الفخاري

ميتــاز الطــوب األحمــر الفخــاري بالخصائــص
التاليــة:
( )1خاصيــة العــزل الحـراري لطــوب الوطنيــة
األحمــر الفخــاري مالمئــة جــداً ألجــواء
اململكــة صيفــاً وشــتا ًء مــا يغنــي عــن
اســتعامل وحــدات التكييــف الضخمــة
صيفــاً والدفايــات شــتاءاً ويقلــل مــن
تشــغيلها لفــرات طويلــة.
 )2خاصيــة العــزل الصــويت ومقاومــة الضوضاء
والضجيــج حيــث يخفــض جــدار الطــوب
األحمــر الفخــاري بســاكة  20ســم
الضوضــاء والضجيــج مبقــدار 50ديســبل.
( )3يقــاوم الطــوب األحمرالحريــق نظ ـراً ألن
الطــوب األحمــر الفخــاري يتــم حرقــه يف
أفـران مغلقــه تبلــغ حرارتهــا أكرث مــن 900
درجــة مئويــة لــذا فهــو مــادة غــر قابلــة
للتمــدد والتقلــص بفعــل تبايــن درجــات
الحــرارة ،وعليــه فــإن هــذه الخاصيــة
تحــد وتقلــل بشــكل كبــر مــن مشــكلة
التشــققات والتنميــات بالحوائــط بعــد
أعــال التشــطيبات .
( )4يُصنــع مــن الصلصــال الطبيعــي فهــو
مــادة طبيعيــة التتأثــر بالعوامــل الجويــة
وغــر قابلــة للتحلــل .وتتجانــس مــع
عنــارص البنــاء األخــرى مثــل اللياســة
واألصبــاغ وغريهــا.
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العزل الحراري

العزل الصوتي

Sound insulation

مقاوم للحريق

سهولة التطبيق

( )5يقــاوم تــرب الرطوبــة بســبب تركيبــه
املعــدين ومســاميته املنخفضــة .
( )6قــوة التحمــل الكبــرة للطــوب األحمــر
الفخــاري التــي تتفــوق عــى قــوة تحمــل
البلــوك اإلســمنتي بــل وتتفــوق عــى قــوة
التحمــل املعتمــدة مــن هيئــة املواصفــات
والنقاييــس الســعودية .
( )7يســتخدم الطــوب الحامــل (LOAD
 )BEARINGلبنــاء الجــدران الحاملــة
إلرتفــاع عــدة أدوار دون الحاجــة إىل
أعمــدة أو جســور خرســانية.
( )٨ســهولة تثبيــت ألــواح الرخــام والجرانيــت
عــى واجهــات املبــاين املبنيــة مــن الطــوب
األحمــر الفخــاري بإســتخدام مســامري
تثبيــت الرخــام و الجرانيــت.

محافظ على توازن الرطوبة

متين ومقاوم
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يراعــي املصنــع أســلوب الضبــط والتحكــم يف الجــودة خــال جميــع مراحــل
اإلنتــاج املختلفــة مدع ـاً ذلــك باالختبــارات اليوميــة املســتمرة يف مختــر
املصنــع عــى جميــع أنــواع الطــوب الفخــاري املنتــج واالختبــارات الدوريــة
لــدى العديــد مــن املخت ـرات ومراكــز البحــوث ومنهــا :
 – 1وزارة اإلسكان – الرياض .
 – 2الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس – الرياض .
 – 3رشكة الحوطي ستانجر املحدودة مختربات و فحص املواد املستقلة.
 – 4مركز البحوث بجامعة امللك فهد للبرتول و املعادن بالظهران .
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وميكــن ملصانعنــا ملــا متلكــه مــن أســطول كامــل مــن
وســائل النقــل املختلفــة إيصــال ونقــل الطــوب األحمــر
الفخــاري لجميــع مناطــق اململكــة والــدول املجــاورة
بــدون اســتثناء وفقــاً لرغبــة العميــل .
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قائمة بمنتجات البلوك
الطوب المفرغ Hollow
طوبة

إمتصاص الماء

قوة الضغط

م٢

()%

(كغ  /سم)2

12

12

28

6.5

12

12

27

9.0

15x20x40

12

12

27

10.0

20x20x40

الوزن  /كغ

األبعاد

وصف المنتج

الرمز

10x20x40

مفرغ

WT
113

مفرغ

WT
123

مفرغ

WT
133

الطوب المثقب الحامل Perforated Load Bearing
WT

10

12

12

78

12.0

15x20x40

مثقب حامل

12

12

75

15

20x20x40

مثقب حامل

223

WT
233

صور توضيحية

قائمة بمنتجات البلوك
الطوب األسقف Hordi
طوبة

إمتصاص الماء

قوة الضغط

الوزن  /كغ

األبعاد

وصف المنتج

20x20x40

األسقف

األسقف

األسقف

م٢

()%

(كغ  /سم)2

4.5

12

38

11.0

4.5

12

32

13.0

25x20x40

4.5

12

35

15.0

30x20x40

الرمز

صور توضيحية

WT
421

WT
431

WT
441

الطوب بالعازل الحراري Insulated
12

12

38

12.0

20x20x40

مفرغ معزول

25

12

40

6.25

20x20x20

مفرغ معزول

12

12

67

14.5

20x20x40

مثقب حامل
معزول

25

12

38

6.25

20x20x20

WT
733
WT
733a
WT
633

مثقب حامل
معزول

WT
633A
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شهادات نظم اإلدارة المتكاملة

شهادات حصل عليها بلوك الوطنية
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5KM to SIte

EXIT

Villa

King Abdulaziz Road

Villa

Small road

Petrol Station

Turn left of the mark WB on Electric Post & with Road Cone Marker

To WB Site

Durma General Hospital
25 km from Exit no. 4

King Abdulaziz Road

Water Tank 27km
from Exit No.4

Villa

Villa

King Abdulaziz Road

Villa

Villa
Villa
Prince Mohammad Bin Abdulaziz Street

Villa

AD DURMA CITY

Villa

WB Factory

Muzammiyah

38 Km from EXIT no. 4
King Abduaziz Road

To Exit no.4

رسم توضيحي لموقع المصنع
في محافظة ضرماء

٠٠٩٦٦ ١١ ٥٦٣٠٠٠٥ :تلفون املصنع
Factory Tel: 00966 11 5630005

www.wataniabricks.com.sa
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