
 يا� الصا� الذي يعد من الجيل الرابع لعائلة متخصصة � صناعة العطور أسس �كة

 عطر الفن � د� بألهام من العبق القادم من مهد الحضارات � وادي الرافدين نزو� ا�

باقي شبه الجزيرة العربية التي �ثل ا�وطن ا�ص� و ا�صيل لعا� العطور

 لقد قدم ا�ؤسس مفهوما جديدا للعطر من خ£ل نقله من كونه منتوجا ك�ليا و

تحويله ا� رحلة فنية ملهمة

 تسعى �كة عطر الفن ا� ت£قح ا�فكار و بلورة الخªات ا�وجودة � كل الطيف

العا�ي لتقديم التفرد لزبائنها ا�تميزين

عطورنا مصنوعة � فرنسا بناء ع² أع² ا�عاي± ا�وروبية





كلمة ا�ؤسس

 تحية معطرة و ترحيب � واحة عطر الفن.  ال¶كة التي تأسست لتحمل رسالة ا�تحاد و الحب و الرقي و التفرد

من خ£ل عطورها ا� زبائنها ا�ستثنائي·

 عندما كنت � الخامسة ع¶ من العمر رأيت � عا� الرؤيا أن العا� أصبح أمة واحدة.  منذ ذلك الح· بذلت كل

جهدي لتحويل هذه ا�منية ا� رسالة حية من خ£ل عشقي للطبيعة و العطور و الناس

 بعد سن· طويلة و جهود حثيثة �كنا من أن نÃجم هذا الحلم من خ£ل تكوين فريق عمل متنوع ا�عراق و

."متعدد الخªات و قد توجنا جهودنا من خ£ل مجموعتنا الراقية "بروفيشينت ب�فيومر" "العطار ا�حÃف

 هذه ا�جموعة �ثل عرض حي للفسيفساء ا�نسانية و تراكم الجهود لحضارات مختلفة لتطوير حقل واحد من

 الفنون.  أنها �ثل تحفة صارخة تجسد انطباعا يفوق الوصف للنتيجة ا�بهرة للوحدة و ا�لفة و الرؤية ا�شÃكة و

ت£قح ا�فكار عندما تجتمع � الب¶ية

يا� الصا�



 ع£متنا "ستيف مارتن" تحتوي ع² عدة مجموعات تغطي طيف واسع من ا�Çاط و ا�ذواق لنقدمها ا� زبائننا

ا�ستثنائي· من عاشقي العطور

 بروفيشينت ب�فيومر" هي أحدث سلسلة لدينا و قد أستغرقت أكÊ من 12 عام ا� أن أبÉت النور.  لقد كانت رحلة"

 مليئة بالتحديات أبحرت عª الزمن و الحضارات العريقة و ا�ساليب القدÍة و ا�بتكار و مئات ا�واد الطبيعية و النادرة

.للبحث عن التفرد و قمة الرقي � كل خطوة خ£ل هذه الرحلة ا�ث±ة و العجيبة

 تتألف ا�جموعة من ستة عطور كل عطر يحمل أسم أحد ا�نهار ا�شهورة � ألعا� �حتواء بعض من تركيبته ع² مكونات

 طبيعية تنبت ع² ضفاف ذلك ألنهر.  أن قصة و�دة هذه السلسلة بدأت عندما التقت �سة الطبيعة مع روح ا�صالة من

.خ£ل ا�هارات القدÍة للحضارات العريقة

 أن هذا ا�بداع Íثل قمة التناغم ب· �سة الطبيعة و أندماجها مع شذى ا�صالة لل�Ó ألعريق.  أنها �ثل خليط من

طرق ا�جداد و الخªات الحديثة لنهدي لزبائننا ا�ستثنائي· رحلة اخاذة تبدأ من سحر الطبيعة لتحلق بهم ا� قمة الرقي

ع�متنا التجارية و أحدث مجموعاتنا







مجموعة بروفيشينت ب�فيومر

 لقد صنعت هذه التحف الستة خصيصا لزبائننا من فئة "صفوة الصفوة" من أصحاب الذوق ا�لÖ و قد أستغرقت أكÊ من

 12 عام من البحث الدقيق العميق � عدة مجا�ت كالزراعة و الكيمياء و التاريخ و الصناعة لخمسة و ع¶ين بلدا بأشÃاك

 أكÊ من 1200 فني � مختلف ا�ختصاصات من مرحلة البحث و التطوير أ� مرحلة ا�نتاج

أن ا�  ا�ختبارات  و  التجارب  و  البحوث  ا�ف  أجرينا   لقد 

الخلطات أحتوت  لقد  ا�جموعة.   هذه  انتاج  أ�   توصلنا 

 النهائية ع² 120 – 300 من ا�كونات التي تتضمن الكث± من

التي أستعملت من قبل الحضارات النادرة  الطبيعية و   ا�واد 

التي نشأت حول ا�نهار الستة

يدوي تصنيع  Íر خ£ل خط  ألعطور  من هذه  واحد  كل   أن 

قطع خ£لها  تستخدم  عمل  أيام  ث£ثة  من   Êأك  يستغرق 

 مصنوعة خصيصا للمجموعة.  أن نسبة تركيز ألعطور 20% من

أرقى ا�كونات ا�طابقة للمعاي± الفرنسية و العا�ية

أن كمية العطور محدودة �نها صنعت خصيصا للتواق· أ� التفرد بكل ما للكلمة من معنى







نهر يامونا

ا�لكية الحب  لقصة  عطرية  ترجمة  هو  ا�ريج  هذا   أن 

 ا�كنوزة � تحفة تاج محل العجيبة.  أنه عاصفة أخاذة من

بدون العشق  مشاعر  ليث±  كالوردة  يتفتح  الطبيعة   شذى 

مقدمات ليدعكم ترغبون با�زيد

YAMUNA

 كق£دة ع² جيد جميلة هندية يحتضن هذا النهر شبه القارة الهندية بكل الوانها و أطيافها التي تعتª مثا� لßلفة و التعايش

كأمة واحدة بالرغم من أخت£ف معتقداتها و أعراقها

 ا�رحلة ا�و� � تاريخ العطور � الهند تعود ا� ما قبل الفيدية امتدادا ا� الحقبة الفيدية (1500-600 قبل ا�ي£د), حيث 

 كانت تستخدم � الطقوس الدينية و الفولكلورية.  مع مرور الزمن و بالتدريج تحول أستع�ل الزيوت العطرية كبلسم لع£ج

بعض الحا�ت و من ثم أصبحت جزء من مستحàات التجميل لك£ الجنس·

 أما ا�رحلة الثانية فبدأت عام 1469 عندما تسنم السلطان غياث شاهي سدة الحكم لسلطنة مالوا.  لقد قرر هذا الحاكم ان

 يهب نفسه �لذات الحياة و كتب � هذا ا�ض�ر "كتاب البهجة" و الذي يعتª مرجعا كب±ا � مجا�ت العطور و ا�طعمة

و ا�زياء و أنواع اللذائذ ا�خرى

RIVER









Lemon Oil, Bergamot Oil, 
Orange Oil, Plum, Amber,
To�ee, Mandarin Oil

Top Note

White Wood, Bulgar Rose Oil,
Patchouly, Sandalwood,
Jasmin Sambac, Ylang Ylang, 
Cardamom, Clove bud, 
Giaiac Wood

Heart Note

Musk, Orris, Vanilla, Ambroxan,
Tonka Bean

Base Note





 نهر الفولكا

 أن هذا العبق Íثل ملكة البجع التي تتفتح كزهرة ياسم· تنبثق من

 النوتة ا�وسيقية لتشايكوفسÖ كوردة بيضاء تنزلق ع² وتر الك�ن

 لتهبط ع² بح±ة تت�ß بضوء القمر.  أنه عب± متناغم يكون عاصفة

 من العشق لتذيب الجليد بنار الحب ا�لÖ ا�شتعل � قلب· يحلقان

� فضاء ا�نغام أ��ة للسمفونية الخالدة

VOLGA

�قها مرورا بوسطها ليغذي أغلب ا�دن الرئيسية التي Íر بها áيلقبونه "أ�م فولكا" �نه أطول أنهار أوروبا حيث يربط أق 

ك� تفعل ا�م

 بالرغم من أن صناعة العطور � روسيا بدأت � القرن التاسع ع¶ ا� أن ألذوق الفني و البيئة الÊية و عدد الكيميائي·

 ساهم � الهام هذا الحقل و رفده من عدة نواحي.  لذلك من ا�مكن القول بأنك ستجد أن الروس من ب· أكÊ الباحث· عن

الذوق الراقي و العطور ا�ستثنائية

 أن هذا البلد يتميز بأبرد ا�جواء و لكنه بنفس الوقت يحتضن أدفأ القلوب و أن تاريخه العظيم و ا�تنوع أفرز أعظم الفنون

 أبتداء من ا�وسيقى مرورا با�ãح و ا�زياء ا� العطور.  أن العمل � مجال العطور جاء نتيجة �واكبة أحتياجات أذواق

ا�لوك و النب£ء و الفنان· لحقب مختلفة

RIVER









Bergamot Oil, Caramel,
Red Fruits, Raspberry

Top Note

Cypriol, Elemi, Jasmine, Rose,
Orange Blossom, Patchouly,  
Ylang Ylang, Mangolia Leaf, 
Benzoin, Geranium, 
Jasmine Sambac Abs,

Heart Note

Red Incense, Ambrarome Abs,
Vanilla, Musks, Leather,
Labdanum,  Ambroxan,

Base Note





 نهر دجلة

 مع أول أ�اقة لشمس يوم ربيعي يفوح شذى هذا العطر ك�رد يخرج

 من ا�صباح ليحلق بك ع² البساط السحري � رحلة أخاذة تجوب فيها

 قصص بغداد ألساحرة من خ£ل النسيم العليل ألذي ßÍ روحك بعبق

 زهور الªتقال و لقاح النخيل و ا�سك و ا�زيد لتهبط بعدها ع² �فة

قÉ القباب الذهبية مله� بقصة جديدة تضيفها لكتاب الف ليلة و ليلة

TIGRIS

 شهدت الحقبة العباسية تطورا هائ£ � مجال العطور وصل تاث±ه ا� أنحاء العا�.  كانت جامعة بيت الحكمة ا�شهورة عا�يا

 قد خرجت الكث± من العل�ء � شتى ا�جا�ت كالفلسفة و علم الفلك و الرياضيات و الطب و الكيمياء.  لقد كان الكندي

 (873-800) من أبرز العل�ء � عدة مجا�ت و قد كتب "كتاب الكيمياء" الذي ضمن فيه أكÊ من مئة وصفة للتحض±

الزيوت العطرية بطريقة التقط±

 با�ضافة ا� ذلك فقد قام الرازي (925-854) و هو عا� اخر � عدة حقول من نفس هذه الجامعة العريقة باكتشاف عدة

مركبات عضوية åا فيها الكحول الذي يعد مركبا أساسيا � تركيبات العطور ا� يومنا هذا

RIVER









Bergamot Oil, Orange Oil,
Red Fruits, Peach
Lemon Oil, Apple

Top Note

Vetyver Ess, Cedarwood,
Orange Blossom, Rose Turk,
White Wood, Cardamom,
Sandal wood

Heart Note

Musk, Vanilla, Benzoin,
Ambroxan

Base Note





نهر الفرات

ا�وكب ع²   Êتن التي  الزهور  من  خليطا  �ثل  النفحة   هذه 

 ا�لÖ الذي Íر من باب عشتار ممزوجة بليلة عشق ساحرة �

تغرد لصوت الب£بل  يجعل  ا�ريج  أن هذا  ا�علقة.    الجنائن 

الªتقال أغصان  و  الخزامى  زهور  بحقول  Íر  الذي   النسيم 

و ا�لوكية  و  ا�صالة  حيث  ا�  أسطورية  رحلة   �  ليأخذك 

ا�شاعر ا�خاذة و الرغبة للمزيد

EUPHRATES

ãأن هذا النهر شهد و�دة مهد الحضارات ع² أرض الرافدين التي يحتضنها الفرات من جانبها ا�ي

 هنا بدأ كل æء منذ الحقبة السومرية 5000 قبل ا�ي£د ا� الحقبة البابلية 3000 قبل ا�ي£د حيث وجدت أول كتابة و أول

 قانون "مسلة حمورا�" و بداية علم الكيمياء åا فيها أول ألعطور.  لقد أكتشف عل�ء ا�ثار رقي� مكتوبا با�س�رية يرجع

 ا� عام 2200 قبل ا�ي£د يتكلم عن سيدة أسمها تابتي بي£تيكا� "معنى ا�سم هو سيدة ألقÉ" و هذه السيدة تعتª أقدم

 شخصية ذكرها التأريخ القديم � عا� كيمياء العطور حيث يرجع تأريخها ا� 3300 قبل ا�ي£د.  لقد عملت هذه السيدة

الزيوت و  الجلود  و  العطرية  الزهور  من  العطور  لصناعة  بدائية  تقط±  طريقة  بأستخدام  العطرية  الزيوت  تحض±   ع² 

  ا�ستخلصة من الحيوانات

RIVER









Bergamot Oil, Orange Oil,
Rum, Apple, Perry,
Cinnamon Oil

Top Note

Cedarwood, Lavender, Vetyver Oil,
Giaiac Bois, White Wood,Rose
Geranium, Rose Berry, Violet, 
Cardamom, Rose Berry Ess,

Heart Note

Leather, Musks, Tobacco, Tolu,
Vanilla Abs, Tonka Beans Abs,
Ambroxan

Base Note





 نهر النيل

 هذه الخلطة الãية تحاç لقاء ا�لكة نفرتيتي مع مليكها

يتفتحان الخالد حيث  الحب  رقصة  �داء  العشق  معبد   � 

 كزهرة ياسم· ع² ضفاف نهر ا��ار ليقدموا للعا� قصة

 مذهلة تجسد العظمة و الوله و التوق ا� ما وراء الخيال

NILE

 عندما نبع هذا النهر من الجنوب أذهل العا� مسافرا نحو الش�ل لتنشأ ع² ضفافه أرض الفراعنة و الذهب و ا�لوان و

  القصص التي � تنتهي محفورة ع² ا�حجار و مدونة ع² أوراق الªدي

 كان قدماء ا�Éي· يعلقون أكاليل الزهور العطرية ع² أعناقهم � ا�راحل ا�و� و لكنهم بعد ا�حاو�ت و تبادل ا�عفة 

 مع الحضارات ا�جاورة بدأوا رحلتهم � عا� العطور حواè عام 2000 قبل ا�ي£د.  لقد كان سبب أستخدامهم للعطور �

 البداية يقتÉ ع² فكرة اطعام ا�لهة من خ£ل الدخان الناتج من أ�واد العطرية حيث يختفي الدخان � الس�ء.  هذه

 الفكرة قادت ا� اعتبار الطقوس العطرية جزء من مفهوم الخلود و الذي جعل الزيوت و ا�واد العطرية من ضمن ا�كونات

ا�ستخدمة � طقوس التطه± التي تسبق عملية تحنيط ا�ومياء

العطور جزء من مستحàات الوقت أصبحت  انذاك هو عطر "كيفي" و لكن مع  التي تم أستخدامها  العطور   من أشهر 

التجميل النسائية و من ثم أصبحت متداولة لدى الجنس·

RIVER









Lemon Oil, Bergamot Oil, Almond,
Red Fruits, Cinnamon Oil, Mint
Mandarin Oil, Dewfruit, Peach,

Top Note

Patchouly Heart, Violet, Rose Berry,
Gaiac Bois, White Wood, Jasmine,
Oppoponax

Heart Note

Tonka Bean Abs, Ambroxan, Tolu,
Oakmoss, Musk, Benzoin, 

Base Note





نهر ا�يسيسيبي

لتجسد الشمس  غروب  ساعة  الضباب  أرتقاء  مع  تفوح  الباقة   هذه 

 التجانس الخ£ب للمسة الطبيعة من خ£ل نفحة من عبق أكليل الجبل

بحث رحلة  أنها  ا�سك.   بعب±  ممزوجا  ا�رز  خشب  بأريج   ملفوفا 

 جريئة للنã ا�م±ç للكشف عن القصة الحقيقية للمكان.  أنها خليط

و بالحرية  مله�  شعورا  Íنحك   éالحا و   Óا�ا ب·  الوصف   يفوق 

الرقي و الح�سة ا�مزوجة بالعاطفة

MISSISSIPPI

 يلقبونه "بالرئيس" �نه و فروعه و روافده يشكلون ما يشبه شجرة العائلة التي تحتضن مساحات شاسعة من أم±كا حيث

تحاç مياهه الطينية ألسمراء لون ب¶ة السكان ا�صلي· الذين سكنوا ع² ضفافه

 أن استخدام الهنود الحمر للعطور يعود ا� القرن الخامس ع¶ حيث كانت ا�ستع��ت مقتÉة ع² ا�ستشفاء الروحي و

ا�ستشفاء ليشمل  ا�ستخدام  توسع  ذلك  بعد  للطبيعة.   الشكر  طقوس  و  الطيبة  ا�رواح  لشكر  الدينية  الطقوس   اقامة 

 الجسدي حيث كانوا يتبعون الحيوانات الجريحة ليتعرفوا ع² ا�شجار و النباتات التي تستخدمها تلك الحيوانات لشفاء

 جراحها.  بعد ذلك بدأوا بأستع�ل النباتات و الزهور العطرية لتحض± العطور ألتي اصبحت من ا�ستحàات ألتجميلية

  للمرأة و �ضفاء أ�جواء الشاعرية

 لقد استخدموا النباتات و الزهور و ا�شجار العطرية ممزوجة بجلود الحيوانات و بالزيوت ا�ستخلصة من بعض الحيوانات

لعمل عدة خلطات و كانوا يعطرون ا�ماكن و ا�شخاص بطريقة التبخ± ا�شابهة لطريقة استع�ل ا�بخرة � الب£د العربية

RIVER









Bergamot Oil, Mandarin Oil,
Almond, Apple, Cinnamon,
Orange Oil, Rosemary Oil,
Mint, Chocolate

Top Note

Vetyver Oil, Sage, Lavande Abs,
Patchouly Heart, Cedarwood,
Vetyver

Heart Note

Musk, Abs Vanilla, Tonka Bean,
Fir Blossom, Ambroxan

Base Note








