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وذلك   , 1989م  عام  من  الجنوبية  المنطقة  في  أنشئت  التي  المصانع  أوائل  من  يعتبر  الرياض  بلك  مصنع 
لخدمة السوق السعودي في مجال البناء والتشييد والمساهمة في إعمار المملكة بأفضل أنواع مواد البناء 
من المنتجات الخرسانية , منتجات مصنع بلك الرياض اإلسمنتية من أحدث وأدق وأمتن المنتجات الخرسانية 
وكذلك  والتشييد  البناء  مجال  في  العمالقة  والشركات  الحكومية  الهيئات  من  العديد  تستخدمها  التي 
عمالئنا الكرام و هذه المنتجات تثبت جودتها بشهادة من مختبرات الجودة ، وشهادات الشكر من المشاريع 
المواعيد  بناء على الجودة والدقة في  ، واستحقاق شهادات الشكر  التي تم تمويلها  والشركات العمالقة 
أسطواًل  المصنع  يمتلك  اهلل  وبحمد   ، ممكن  وقت  بأسرع  طلبياته  للعميل  تلبي  التي  التوصيل  وخدمات 

متكاماًل من الونشات لتلبية متطلباتكم .

 نحن ال نحقق المستحيل ولكن نثق في قدرتنا بإذن اهلل.

بلك، بالط ، بلدورات
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Abu Qafrah Holding Co. started producing cement blocks since 1980, and by the time we 
expanded our activities to produce all types of cement blocks, tiles, masonry and pavers 
with high quality to meet all construction demands for government and people.
We have the biggest number of transportation cranes in order to deliver our products as 
soon as possible.
Our production capacity is 100,000 pcs per day from the different types of cement block 
and 300 meter from pavers.
We perform monthly lab tests to insure the highest quality with the best raw materials (stone, 
sand, cement and water).
Our block production is a history and we aim to raise the production and the quality to insure 
our customer satisfaction by using post sale service.

Block, Tiles, Masonry & Pavers
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بلدورة أرصفة

Dimensions : 50*30*15 cm

بلدورة زراعية

Dimensions : 50*30*10 cm

بلك اسمنتي 3 فتحات

Dimensions : 40*20*15 cm

بلك اسمنتي 3 فتحات

Dimensions : 40*20*10 cm

بلك اسمنتي عازل

Dimensions : 40*20*20 cm

منتجاتنا
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بلك اسمنتي فتحتين

Dimensions : 40*20*20 cm

بلك اسمنتي فتحتين سماكة 4 سم

Dimensions : 40*20*20 cm

بلك اسمنتي مصمت

40*20*20 cm

بلك اسمنتي 3 فتحات

Dimensions : 40*20*20 cm

Products
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نتائج فحوص المختبر
Block Test Results
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