
وخدمات  عالية،  جودة  ذات  منتجات  خالل  من  اأنف�سنا  ومتييز  عملياتنا  جميع  يف  للتميز  امل�ستمر  ال�سعي  مهمتنا   “
خم�س�سة و�سرعة اال�ستجابة “

 
 ARALUX ملنتجات  العمالء  خدمة  وفعالية  الوقت  يف  الت�سليم  اجلودة،  عايل  الزجاج  انتاج  يف  �سمعتنا  “�سمحت 

التواجد يف اأكرث من 50 دولة حول العامل”



The Arabian United Float Glass Co.
( I S O  9 0 0 1 : 2 0 0 8  C e r t i f i e d  C o m p a n y )
تاأ�س�ست ال�سركة العربية املتحدة للزجاج امل�سطح يف عام 2006 م ك�سركة م�ساهمة مغلقة  لتكون �ساحبة اأول خط انتاج زجاج 
م�سطح م�ستقل يف ال�سرق االأو�سط و�سمال افريقيا ملجموعة من امل�ستثمرين من اال�سركات الكربى مثل جمموعة �سركات العيوين 
البحري،   للنقل  ال�سعودية  الوطنية  ال�سركة  ال�سعودية،  العقارية  ال�سركة  االأهلية،  والت�سنيع  الغاز  �سركة  واملقاوالت،   لال�ستثمار 

وجمموعة الرا�سد، باالإ�سافة اإلى عدد من �سركات الزجاج ، االأمر الذي اأعطى ال�سركة بداية قوية للعمل.
 

ل�سمان اإنتاج اأف�سل نوعية من الزجاج تعاقدت ا ال�سركة العربية املتحدة للزجاج امل�سطح UFG مع اأف�سل ال�سركات االوروبية 
و االأمريكية ومن ال�سرق االأق�سى لبناء خط انتاج اآيل حديث يف م�ساحة 350000 مرت مربع وطاقة انتاجية من 600 طن يوميا 
ليوفرعدد من ال�سماكات، االألوان واملقا�سات تلبية الحتياجات عمالئها الكرام من خالل موقعها اال�سرتاتيجي مبحافظة ينبع، 

على البحر االأحمر، والذي يعترب ممر رئي�سي لتدفق التجارة البحرية الذي يربط بني ال�سرق والغرب .
 

يف عام 2009 بداأت ال�سركة باإنتاج زجاج م�سطح �سفاف ثم يف عام 2010 �سابقت ال�سركة باإنتاج زجاج اأخ�سر لتكون هي ال�سركة 
االأولى يف املنطقة التي تتمكن بنجاح بانتاج هذا النوع من الزجاج. يف عام 2011 بداأت ال�سركة باإنتاج زجاج ال�سيارات الإمداد 
�سريحة جديدة من ال�سوق يف هذا املجال. يف عام 2012 بداأت ال�سركة باإنتاج مراآة الف�سة اخلالية من النحا�ص والر�سا�ص. ثم 
يف عام 2014 بداأت ال�سركة بت�سغيل خط منوذجي جديد النتاج الزجاج امل�سلك ليوفر العديد من الت�سميمات واالألوان ومبختلف 

ال�سماكات.

The Arabian United
Float Glass Co.



15ملم  وحتى  2ملم  من  ارالك�ص  ماركة  م�سجلة  العالية  اجلودة  ذات  امل�سطع  للزجاج  املتحدة  العربية  ال�سركة   منتجات 
منتجات ارالك�ص ال�سفاف منتجة مبواا�سفات خمتلفة لتتمكن من خدمة عمالئنا يف تطبيقلت خمتلفة ومنها: االن�سائية 

واملعمارية – زجاج ال�سيارات وكذلك الطالئات واملعاجلات املختلفة ومن ذلك انتاج املرايا بالف�سة.

UFG high quality glass products are branded ARALUX

ارالكس الشفاف

المعمارية للتطبيقات  الشفاف  ارالكس 

السيارات لزجاج  الشفاف  ارالكس 

المختلفة والمعالجات  للطلي  الشفاف  ارالكس 



Technical Parameters

ARALUX CLEAR
Performance

LTA   Light Transmission
TSET   Solar Energy
LTA/TSET  Selectivity Ratio
STT   Standard Thickness Tolerances
TUV   UV Transmission
LR   Visible Light Reflection
ER   Solar Energy Reflection
ZT   Zebra Test, Optical Quality (mini-
mum)
L* , a* , b* Color illumination D65, 10 degrees



في عام 2010 كانت الشركة العربية للزجاج المسطح سباقة 
هي  لتكون  كذلك  واألخضر  الفاتح  األخضر  الزجاج  بانتاج 

االولى في المنطقة من خالل منتجاتها

ARALUX Light Green

المعمارية للتطبيقات  الفاتح  االخضر  ارالكس 

السيارات لزجاج  الفاتح  االخضر  ارالكس 

المختلفة والمعالجات  للطلي  الفاتح  االخضر  ارالكس 

Applications:



متكنت ال�سركة العربية املتحدة للزجاج امل�سطح من ان تكون االولى يف املنطقة القادرة على تزويد م�سنعي زجاج ال�سيارات اال�سلي 
والبديل باملوا�سفات املعتمدة اوربيا CE باأدائها الب�سري واحلراري املطلوب ب�سماكات ترتاوح بني 2ملم و 5 ملم لعمالقة �سناعة 

ال�سيارات من هونداي تاتا ماهندرا وغريها 

ARALUX AUTOMOTIVE Glass



يف  للزجاج  املتحدة  العربية  ال�سركة  جنحت   2011 عام  يف 
املرايا  ارالك�ص  اجلديد   منتجها  لت�سنيع  جديد  خط  ت�سغيل 
اخلالية من النحا�ص والر�سا�ص ال�سديق للبيئة متجاوزة كل 
EN 1036-1 مرايا ارالك�ص  كنطلبات املوا�سفات االوروبية 
اخلالية من النحا�ص والر�سا�ص  هي اخليار االمثل - بقدرتها 
ال�ستخدامات   - ت�سويه  ودون  عالية  بدقة  ال�سور  عك�ص  على 
املن�سئات  من  وغريها  املدار�ص  املكاتب  امل�ست�سفيات  الفنادق 

اجلديرة واملهتمة بالبيئة العامة

والفضة النحاس  من  الخالية  ارالكس  مرايا 



نسبته  تتجاوز  ال  الذي  الطالء  مواد  انواع  اجود  من  بطبقتين  ارالكسمزود  مرايا 

المنتجات  من  يجعلها  التصنيع  عملية  في  النحاس  استخدام  تجنب  ان  كما   %0.5

للبيئة الصديقة 

ARALUX Doube Coated Copper free Mirror 

respects environment by avoiding copper in 

the manufatcuring process also uses paint 

coating having lead content <0.5%. 



يف عام 2014 جمحت ال�سركة العربية املتحدة للزجاج امل�سطح بت�سغيل خط انتاج منتجات ارالك�ص اجلديدة من الزجاج امل�سلك وغري 
املعينات  وكذلك  املربعات  ب�شكل  م�شلك  الكرام من زجاج  احتياجات عمالئنا  يتنا�شب مع  واألوان خمتلفة مبا  �شماكات  بامناط  امل�شلك 
وكذلك  امل�ست�سفيات  املنازل،  يف  اال�ستخدامات  جلميع  واحد  مكان  من  العمالء  احتياجات  توفري  على  قدرتنا  بذلك  م�سيفني  )املائل( 

التطبيقات ال�سم�سية وغريها مبا يتنا�سب مع احتياجات عمالئنا الكرام 

ARALUX Wired/Non-Wired Pattern



Contact Us:

P.O. Box 31561, Yanbu 41912, Kingdom of Saudi Arabia

Tel.: +966 (14) 3255444 - Fax : +966 (14) 3255444

info@aufgc.com       www.aufgc.com

Product Brand of Arabian United Float Glass Co.


