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عن مصنع بدر



 تأسس مصنع بدر للفايبرجالس و االكريلك عام 1984م. يعمل المصنع على انتاج
 األدوات الصحية المصنوعة من األلياف الزجاجية و االكريلك. و انطلق مصنع بدر
 للفايبرجالس و االكريلك في المدينة الصناعية بجدة، المملكة العربية السعودية
و اآلالت  بأحدث  و  عالمية  بمعايير  جهز  و  صمم  و  مربع.  متر  ألف   16  بمساحة 
 المعدات الصناعية. و بسبب النمو االقتصادي و العمراني التي تشهده المملكة
 العربية السعودية، وحرصا من المصنع على تلبية جميع احتياجات عمالئنا، فقد
تم و بحمد الله توسعته إلى 30 ألف متر مربع موزعة بين الرياض جدة و الدمام

 يتولى إدارة الشركة السيد بدر خالد الحركان، و الذي تمكن بفضل الله تعالى
من يجعل  بأن  الزمن  من  عقود  مدى  على  اكتسبها  التي  خبرته  ثم  من   و 
الصحية األدوات  إنتاج  مجال  في  متميزة  و  موثوقة  تجارية  عالمة  بدر  مصنع 

تاريخنا



 أن نكون المصنع و المتجر السعودي األفضل لمستلزمات االستحمام و
أحواض االستحمام. أن نصبح االختيار األول للمستهلك

رؤيتنا



و االستحمام،  مستلزمات  و  أحواض  صناعة  في  عامًا  ثالثين  من  ألكثر   عملنا 
البدر. مصنع  بها  يتميز  خاصة  متنوعة  منتجات  صناعة  و  بتصميم  نقوم  نزال   ال 
لعالمتنا والئهم  كسب  و  إلرضائهم  عمالئنا  مع  ثقة  بناء  بأهمية  نؤمن   نحن 
 التجارية. و لتحقيق رؤيتنا االستراتيجية، نحن نؤمن أيضا بضرورة الحرص الدائم
منتجات توزيع  و  تصنيع  الستمرارية  ذلك  و  عمالئنا  احتياجات  فهم   على 
قيمة ذات  و  مرغوبة  تكون  حديثة  بتصاميم  و  عالية  جودة  ذات  متنوعة 

رسالتنا



قيمنا التي نؤمن بها

العناية بالعمالء

اإلبداع

االستدامةالجودة

االبتكاراألمانة

الثقة

الريادة



مشاريع مصنع بدر



مشروع وقف الملك عبد الله بن عبد العزيز لوالديه في مكة المكرمة
مشروع جامعة الملك عبد الله بن عبد العزيز في ثول

مشروع بمدينة الملك عبدالله االقتصادية
مشروع فندق ماريوت – جدة

مشروع مع شركة المنازل العقارية

وقد تعاون المصنع في هذه المشاريع مع كبرى شركات المقاوالت 

 من أبرز المشاريع التي ساهم
فيها المصنع



شركاء النجاح





عمالئنا





 منتجات مصنع بدر



 يركز مصنع بدر أعماله على العديد من صناعة منتجات الفايبرجالس و االكريلك،
المختلفة مثل تصاميمها  و  بأشكالها  الصحية  المغاطس  المصنع  ينتج   حيث 
 المغطس المستطيل و الزاوية و الدائري و أحواض القدم، إضافة إلى المغطس
الجاكوزي بكامل تجهيزاته، و جميع تلك المنتجات مستوفية للمواصفات العالمية

خطوط انتاج مصنع بدر



 لماذا مصنع بدر؟



 تواجد مراكز توزيع منتجات مصنع بدر في مدن المملكة الرئيسية

 توصيل المنتجات في جميع مناطق المملكة الرئيسية

 الضمان المصنعي

 نظام الكتروني: خدمة الطلب على مدار الساعة مع إمكانية متابعة الطلب 
الكترونيا و متابعة تاريخ الطلبات

 وجود مسؤول عالقة عمالء و مدير  لكل منطقة لمتابعة متطلبات العمالء

 توفير جميع طلبات العميل حسب المقاس المطلوب 

 قاعدة المنتجات مقاومة للصدأ 

 مميزات مصنع بدر



 ، توفير جميع االكسسورات و المستلزمات مثل : كراسي دورة المياه 
الخالطات

 التكفل بوضع عينه لكل مشروع حسب متطلبات العميل أو المشروع
 

 خدمة التصدير خارج المملكة وتوفير جميع الكميات المطلوبة 
للمشروع والتسليم ضمن جدول زمني متفق عليه

  
 توفير التغليف على كل قطعة حسب المواصفات و المقاييس

 جميع المنتجات مصنعة من االكريليك و مدعمة بالفايبرجالس،  و  قد 
 اجتاز ت اختبارات الصالبة و الكسور

 مميزات مصنع بدر



تواصل معنا
24/7

@@



البريد االلكتروني
 info@badraq.com

الهاتف المجاني
8001166600

 البيانات
صندوق بريد 8955

جدة 21492
المملكة العربية السعودية

تليفون: 6080402
فاكس: 6080403

 الرياض
تليفون: 4956109
فاكس: 4956738
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