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Since 1980, Barka Cement Product’s Factory manufacture and 
supply a wide range of Hollow Block (Bottom Closed & Open), 
Insulated Block, Solid Block, Hourdi Block, Interlock Paving Tiles 
(Various Designs of RED, Black, Grey and Custom coloured) with 
60mm and 80mm thickness and Kerbstones. In addition to the 
above we are supplying Aggregate (10mm & 20mm), Plaster 
Sand, Washed Sand, Crushed Sand, Filling Sand, Boulders, Dune 
Sand etc.. required for the construction industries throughout the 
Sultanate of Oman.

Barka Cement Product’s Factory uses the Tools of Total Quality 
from the reputed German Manufacturers to provide outstanding 
service and products to the customers according to their need 
by which our communities can make their places more better to 
live, work and play.
Today’s well-designed concrete projects are contributing to 
social progress, economic growth and environmental protection, 
making concrete and allied products a sound sustainable 
choice.

Vision 
Building a strong and better future.

Our Mission 
We are committed to be one of the Leader in the construction 
industry by providing outstanding value to our customers, a 
safe and stimulating work environment to our employees, and 
superior returns to our shareholders.

Success Factors
•	 Durability
•	 High	Quality	Standards
•	 Reliability

Products & Services
•	 Blocks	(Hollow	(Bottom	Closed	&	Open),	
 Solid, Insulated & Hourdi)
•	 Interlock	Paving	Tiles
•	 Kerbstones
•	 Aggregates,	Sand,	Boulders	etc..

Strengths & Applications
•	 Residential	&	Commercial	Buildings.
•	 Gardens,	Pedestrian,	Footpaths	etc..
•	 Roads,	Parking	Areas	etc..

وا�سعة  جمموعة  ويجهز  ي�سنع  الأ�سمنتية  للمنتجات  بركاء  وم�سنع  1980م  منذ 
واحدة(  جهة  من  واملغلق  اجلهتني  )املفتوح  املفرغ  الأ�سمنتي  الطابوق  اأنواع  من 
واملت�سابك  ال�سطح  يف  امل�ستخدم  والطابوق  ال�سم  والطابوق  العازل  والطابوق 
خمتلفة  وبالوان  خمتلفة  و�سكليات  بت�ساميم  )الإنرتلوك(  الأر�سيات  يف  امل�ستخدم 
منها الحمر وال�سود والأ�سمنتي واللوان املخ�س�سة وب�سمك قيا�س 60ملم و 80ملم 
والرمل  20ملم(  و   10( الكانكري  جنهز  نحن   ، �سبق  ما  ايل  بالإ�سافة  والكرب�ستون. 
واحل�سى  التعبئة  ورمل  الك�سارة  ورمل  املغ�سول  والرمل  البال�سرت  يف  امل�ستخدم 
الأبنية  �سناعة  يف  الداخلة  الأولية  املواد  انواع  من  اخره  اىل  الوادي  و  احلجم  الكبري 

امل�ستخدمة يف ال�سلطنة.

اف�سل  ومن  اجلودة  عالية  معدات  ي�ستخدم  الأ�سمنتية  للمنتجات  بركاء  م�سنع 
طبقا  الزبائن  اىل  املميزة  اخلدمات  و  املنتجات  اف�سل  لتقدمي  الأملانية  املنا�سيء 

لطلباتهم واذواقهم والتي تهيء ملجتمعاتنا اماكن اف�سل للعي�س واللعب واملرح.

النمو  م�سرية  تعزيز  يف  ت�سهم  الت�سميم،  جيدة  ال�سمنتية  امل�ساريع  ا�سبحت  اليوم 
الأ�سمنتية  ال�سناعات  من  جعل  الذي  الأمر  البيئة  وحماية  الجتماعي  القت�سادي 

وال�سناعات الل�سيقة بها خيارا مميز لدعم عمليات التنمية امل�ستدامة.

الر�ؤيـــة:
من اأجل م�ستقبل قوي ومتميز 

مهمتنـــا:
البناء من خالل توفرينا لزبائننا  نحن ملتزمون بال�سعي للريادة يف جمال �سناعة مواد 
اأن  الكرام منتجات عالية املعايري واملقايي�س ف�سل عن انها ت�سمن �سالمتهم حيث 
عمليات ت�سنيعها تراعي البيئة يف خمتلف مراحلها وذلك من اجل زبائننا و موظفينا 

وامل�ساهمني.

عوامل النجـــاح:
املتانة والتحمل 	•

معايري اجلودة العالية 	•
الأعتمادية العاملية 	•

املنتجات واخلدمـــات:
الطابوق بجميع انواعه )املفرغ وال�سم واملعزول وطابوق ال�سقوف( 	•

الإنرتلوك لاْلر�سيات 	•
حمددات الر�سفة )الكرب�ستون( 	•

احل�سى والرمل بكل اأنواعه 	•

جماالت اإ�ستخدام منتجاتنـــا:
املواقع والبنية ال�سكنية والتجارية 	•

الأر�سفة و ممرات امل�ساة 	•
مواقف ال�سيارات 	•
الطرق وال�سوارع 	•

احلدائق واملتنزهات 	•

BARKA CEMENT PRODUCTS FACTORY

á«àæª°SC’G äÉéàæª∏d AÉcôH ™æ°üe

(SULAIMAN NASSER SULAIMAN AL RASHIDI)



INTERLOCK
RUBIC

PYRAMID

KARO

روبيــــك

بيـــراميــد

كـــارو

1

4

7

2

5

8

3

6

9



QUADRO كــوادرو

10 11 12

SQUARE مــربع
13 14 15

UNI يـونـــي

18

TRAPEZE تربي�س
16 17 60mm & 80mm Available



UNI DECOR RECTANGULARيوين ديكور ركتـــاجنلر
19

22-A

22-C

22-B

22-D

20 21

Size (Dimensions in cm)
L B H

20 20 60

Available Colours:

    Red       Grey      Black      Yellow

TWENTY - 20
INTERLOCK TILES

ع�شــريــن - 20
انتــــرلـــــــــــــــــوك

60mm & 80mm Available 60mm & 80mm Available



THIRTY - 30
INTERLOCK TILES

Size (Dimensions in cm)
L B H

30 30 60

Available Colours:

    Red       Grey      Black      Yellow

ثـــالثــون - 30
انتــــرلـــــــــــــــــوك

23-A

23-C

23-B

23-D



BLOCKS الطــــابوق

KERBSTONEالكرب�شتون

HOLLOW BLOCKS

SOLID BLOCKS

HOURDI BLOCKS INSULATED BLOCKS

طابوق جموف

طابوق كامل

طــــابــــوق طابـوق عازل للحرارة

SYSTEM
HYDRAULICALLY PRESSED KERB & SLABS
1. HALF BATTERED KERBS (NON-MOUNTABLE)

2. FULL BATTERED KERBS (MOUNTABLE)

3. RECTANGULAR KERBS WITH BULL NOSE HEAD
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P.O. Box: 446, PC: 320, Wilayat Barka
Sanaya (Barka Industrial Area)

Sultanate of Oman
Tel: 26882654, Fax: 26884899

barka-block-factory@hotmail.com
snsbbf@omantel.net.om

E-mail:
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اإ�سارة مرور بركاء  روي
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Oman Oil
Petrol Pump

حمطة 
زيت عمان

ROUTE MAP الو�سول للموقع
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