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من أقدم و أعرق شركات األخشاب في منطقة اخلليج والدول العربية حيث 
مارست جتارة األخشاب منذ عام  1953 عندما بدأت باستيراد من دول 

شرق أسيا والهند حتت السجل التجاري رقم 3422 /1953 .

الرحمن  عبد  فهد  الله  بأذن  املرحوم  مؤسسها  خالل  من  الشركة  وبدأت 
جتارة  مؤسسي  أق��دم  من  بحق  يعتبر  وال��ذي  اجلسار  حمود  إبراهيم 
األخشاب في منطقة اخلليج العربي خلبرته املتخصصة العريقة ولشهرته 

التجار ية املتميزة وألمانته وصدقه في إسداء النصيحة .

العربي  الكويت بشارع اخلليج  أعماله من خالل معرضه في مدينة  وبدأ 
وزارة  مبني  قرب  مربع  متر   3000 عن  تقل  ال  مبساحة  للبحر  مواجهة 

الصحة العامة قدميا.

الشويخ  في  اجلديد  مقرها  إلى  الشركة  انتقلت  السبعينات  بداية  وفي 
الصناعية في سوق األخشاب فاحتلت أفضل موقع على الشارع الرئيسي 

لتجارة األخشاب ومساحة املعرض 1100 متر مربع .

ويبلغ رأس مال الشركة في الوقت احلالي / 552000 دينار )خمسمائة 
واثنان وخمسون ألف دينار( أي ما يعادل مليونان دوالر تقريبٌا.

ويبلغ عدد العاملني بالشركة: خمسون موظفٌا وعاماٌل

نبذة
عن

الشركة

أخشاب اجلسار



  أنشطة الشركة :-

 متارس الشركة ثالثة أنشطة رئيسية وهي:-

1.  النشاط األول: جتارة ) استيراد وتصدير ( جميع أنواع األخشاب. 

والساج  وامليرنتي  والزان  واألحمر  األبيض  واخلشب  البالستيك  وألواح  وأم.دي.أف  والالتيه  املعاكس 
والسنديان واملهوجني والشيري وامليبل واألرز .

 2.   النشاط الثاني : قسم األبواب اخلشبية يقوم هذا القسم بتوريد وتركيب 

مع  واملهوجني  وامليبل  السنديان  وأب��واب  منقوش  امليرنتي  نوع  اخلالص  اخلشب  أب��واب  من  تشكيلة 
الشراشيب واحلواجب .

      3.  النشاط الثالث : قسم أدوات النجارة والديكور حيث يضم قشرة 

األخشاب ، الغرة ، الباتكس ، السليكون ، املسامير البراغي والعديد من أدوات النجارة .

أواًل قسم األخشاب  :

PlywoodمعاكسBlock board & MDFالتيه و أم.دي.أف

Ordinary Plywoodمعاكس عاديOrdinary Block board التيه عادي 

Teak Plywoodمعاكس ساجTeak Block boardالتيه ساج 

Oak Plywoodمعاكس سنديان Oak Block boardالتيه سنديان 

Polyester Plywoodمعاكس بوليسترPolyester Block boardالتيه بوليستر

Beech Plywoodمعاكس زان Beech Block boardالتيه زان 

Maple Plywoodمعاكس ميبل Maple Block boardالتيه ميبل 

Mahogany Plywoodمعاكس مهوجني Medium Density Fiberboardأم.دي.أف عادي

Decorative Plywoodمعاكس ديكور Melamine M.D.Fأم.دي.أف ميالمني

Film Face Plywoodمعاكس ضد املاء أسود Decorative M.D.Fأم.دي.أف ديكور 

Hardboardمقوي Oak Veneer M.D.Fأم.دي.أف سنديان

Acrylic Sheetبالستيك Celotexسولتيكس

منتجاتنا :



 أخشاب صلبة ولينةأبواب وشراشيب وأدوات النجارةHardwood  Softwoodأخشاب صلبة ولينة 
MarentiDoorأبواب ميرنتي Red Wood (Kapur)كابور أحمر 

Oak Doorأبواب سنديان Marentiميرنتي 

Maple Doorأبواب ميبلOak Woodخشب سنديان 

Flush Doorأبواب كبس Maple Woodخشب ميبل 

Door Frameشراشيب Beech Woodخشب زان 

Glue & Pattexغراء وباتكسBurma Teak Woodخشب بورما ساج

Nailsمسامير African Teak Woodخشب أفريقي ساج

Varnish & Pitsورنيش وأصباغMahogany Woodخشب مهوجني 

Toolsأدوات جنارة متنوعةWhite Woodخشب أبيض 

Teak Veneerقشرة ساج Oak Veneerقشرة سنديان

                                    
معاكس عادي    معاكس ساج      معاكس سنديان

3ft x 7ft x 3.6mm 3ft x 7ft x 3.6mm 3ft x 7ft x 3.6mm

3ft x 7ft x 5.2mm 3ft x 7ft x 5.2mm 3ft x 7ft x 5.2mm

4ft x 8ft x 3.6mm 4ft x 8ft x 3.6mm 4ft x 8ft x 3mm

4ft x 8ft x 5.2mm 3ft x 7ft x 5.2mm 4ft x 8ft x 3.6mm

4ft x 8ft x 5.2mm   

 4ft x 8ft x 9mm معاكس زان معاكس مهوجني

4ft x 8ft x 12mm  4ft x 8ft x 3.6mm 4ft x 8ft x 12mm

4ft x 8ft x 18mm 3ft x 7ft x 5.2mm 4ft x 8ft x 18mm

معاكس ميبل   معاكس ضد املاء األسود معاكس بوليست

4ft x 8ft x 12mm  4ft x 8ft x 3mm  4ft x 8ft x 3.6mm

4ft x 8ft x 18mm 4ft x 8ft x 3.6mm 4ft x 8ft x 5.2mm

معاكس ديكور  معاكس ديكور

 4ft x 8ft x 3.6mm 4ft x 8ft x 3.6mm



ثانيا : قسم أدوات النجارة والديكور

 . أبواب  ، مساكات  أقفال   ، ، براغي  ، سيلكون مسامير  ، باتكس  الغرة   ، التالية قشرة اخلشب  يضم األنواع 
والعديد من أدوات النجارة.

ثالث���ًا:  قسم األبواب :

 توريد وتركيب األصناف التالية : 

 . ßßباركيه اخلشب املمتاز ذات النوعية واجلودة العالية

ßßالشراشيب واحلواجب اخلشبية أشكال وقياسات متنوعة

ßß  األبواب اخلشبية من اخلشب اخلالص ومن اخلشب الكبس

ßßأبواب مهوجني ،   أبواب سندي��ان ، أبواب س������اج ، أ بواب مي�����بل

         ßßأبواب ميرنت�ي ،   أب������واب زان 

عنوانن���������ا

أسم الشركة  :     أوالد فهد اجلسار للتجارة العامة واملقاوالت

العن�������وان  :      صندوق بريد 2607 – الصفاة 13027 الكويت

املك��������ان  :      شارع البنوك – الشويخ – الكويت

التليفون      :     24849818 / 24816514 / 24816107 / 24815105  )965 (

ف���������اكس :       24837864  )965(

E-Mail: aljassarsons@hotmail.com

Fahad@al-jassar.com

Web Site: www.al-jassar.com



أواًل قسم األخشاب
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املعاكس



11

أم دي أف



12

البالستيك
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منامني
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منامني
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منامني
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املعرض
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ثانيا : قسم أدوات 
النجارة والديكور
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ثالث���ًا: 
 قسم األبواب



22



23



24



25



26



27

اسمنت بورد
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