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املتطــوره  للصناعــات  جبلــه  شــركة 
والتــي كانــت ســابق� شــركة أوالد حســن 
أوائــل   مــن  هــي  الســراج  أحمــد 
اخلرســا�  الطابــوق  �نتــاج  الشــركات 
بإنتــاج  املصنــع  ويقــوم  بالكويــت 
أجــود  باســتخدام  اخلرســا�  الطابــوق 
ــت  ــه املصم ــا،  بأنواع ــواع التكنولوجي أن
واملقــاوم  واحلامــل  واملفــرغ 
ــز  ــة ويتمي ــات اخملتلف ــع القياس وبجمي
للضغــوط  وحتملــه  باجلــودة  إنتاجنــا 
املعاجلــة  علــى  اعتمادنــا  العاليــة 
خــالل  مــن  ملنتجاتنــا  الصحيحــة 
اســتخدام غــرف البخــار والتــي متيــز ® 
ــه  ــوق جبل هــذا اجملــال بهــا اســم طاب

للصناعــات املتطوره.

Jiblah for Advanced Industries company, 
formerly Hassan Ahmad Al-Sarraj Sons 
company, is one of the �rst production 
facilities of concrete blocks in Kuwait.  
�e factory produces all kinds of concrete 
blocks using the best quality technologies, 
solid, hollow, load-bearing, and resistant 
for all di�erent market dimensions. Our 
production is characterized by quality 
and tolerance to high compressive force 
relying on proper curing for our products 
by using steam chambers, which 
distinguish Jiblah for Advanced 
Industries blocks from others in this �eld.

�e company aspires to increase its 
basket of building materials products 
provided to customers, both companies 
and individuals, and has already 
succeeded in adding the product of 
interlock tiles to its industrial facilities. 
�e product is provided in its various 
shapes, sizes and colors and in quality 
conforming to the speci�cations 
applicable within the State of Kuwait.

من نحن

ســلة  زيــادة  إ¹  الشــركة  تطمــح 
التــي  البنــاء  مــواد  مــن  منتجاتهــا 
الشــركات  مــن  للعمــالء  تقدمهــا 
واÀفــراد وقــد جنحــت بالفعــل بإضافــة 
العمليــة  إ¹  املتداخــل  البــالط  منتــج 
املنتــج   Âوتوفــ لديهــا  الصناعيــة 
بأشــكاله وأحجامــه وألوانــه  الوطنــي 
اخملتلفــة وبجــودة تطابــق املواصفــات 

املعمول بها داخل دولة الكويت.

Who We Are
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أهم املراحل 
1980

تأسيس مصنع 
الطابوق اخلراسا� 

20142020

تطوير خط االنتاج 
واستخدام أنظمة 

التصنيع احلديثة

تطوير جميع 
عمليات الشركة 

واملرافق الصناعية 
واملعدات

2021

إضافة منتج  
البالط املتداخل 

وبدء ا�نتاج 
الفعلي

1980 2014 2020 2021

Milestones

�e concrete block 
factory was 
established

Development of all 
company operation, 
industerial facilities, 
and equipment 

Adding the interlock 
block product and 
starting actual 
production 

Development of 
production line and 
use of modern 
manufacturing systems 

توفــ� حلــول مــواد البنــاء العمليــة واملســتدامة وذات 
البحــث  علــى  ال�كيــز  خــالل  مــن  العاليــة  اجلــودة 
ومتابعــة  حلولنــا   � االبتــكار  روح  وتنميــة  والتطويــر 

احتياجات العمالء املتغ�ة.

Provide practical, sustainable, and high-quality 
building materials solutions by focusing on research 
and development and driving the spirit of 
innovation within our solutions, continuously 
focusing on the changing customer needs.

مهمتنا

الريــادة � توفــ� بيئــة مبنيــة مســتدامة متمركــزة علــى 
إرضاء جميع العمالء.

رؤيتنا

Leadership in providing a sustainable, built environment 
focused on satisfying all customers.

Vision

Mission 
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جبلــه  شــركة  مصنــع   � الصناعيــة  العمليــة  ترتكــز 
ــي  ــس الت ــن ا�س ــد م ــى العدي ــوره عل ــات املتط للصناع
العاليــة  اجلــودة  ذات  املنتجــات  تقــدمي  مــن  متكننــا 
وتوف�هــا بكميــات كبــ�ة وحســب اجلــدول الزمنــي لــكل 

من عمالئنا

�e industrial process at Jiblah for Advanced 
Industries factory is based on many foundations that 
enable us to provide high quality products and 
provide them in large quantities and according to the 
schedule of each of our customers.

أهم مميزاتنا

What Sets Us Apart

لــدى شــركة جبلــه للصناعــات املتطــوره �تــ� �هــز بأحــدث 
مطابقــة  مــن  للتحقــق  الالزمــة  الفحوصــات  لعمــل  املعــدات 
دولــة  داخــل  املعتمــدة  املواصفــات  مــع  اخلرســا�  الطابــوق 
الكويــت وذلــك عــ� عمــل الفحوصــات اخمل�يــة اليوميــة داخــل 
اجلهــات  �تــ�ات   � الدوريــة  والفحوصــات  الشــركة  �تــ� 
ضمــان  أن  كمــا  املعتمــدة.  اخلاصــة  واخملتــ�ات  احلكوميــة 
اجلــودة لدينــا ميتــد ليضمــن جــودة املــواد اخلــام املســتخدمة � 
حتقيــق  مــن  للتأكــد  املتتاليــة  ا®نتــاج  مراحــل  وضبــط  ا®نتــاج 

معاي° اجلودة املطلوبة.

Jiblah for Advanced Industries Company has a laboratory 
equipped with the latest instruments to make the necessary 
tests to verify the conformity of concrete blocks with the 
speci�cations adopted within the State of Kuwait through the 
process of daily laboratory tests within the company's 
laboratory and periodic tests in approved public and private 
laboratories. Our quality assurance extends to ensure the 
quality of raw materials used in production and overlooks each 
of the production stages to ensure that the required quality 
standards are met throughout. 

ضمان اجلودة

Quality Assurance
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أهــم نقــاط قوتنــا تكمــن � الــكادر البشــري املميــز ومتعــدد اخللفيــات واخلــ�ات، فنحــن 
� جبلــه للصناعــات املتطــوره نهتــم � تطويــر القــدرات املهاريــة والشــخصية ملوظفينــا 
ويتجلــى ذلــك � جــودة املنتجــات ودقــة املواعيــد والتعامــل الدائــم والفــوري مــع طلبــات 

العمالء بلباقة وحرفية عالية.

فريق مهني

Our most important strength lies in the distinguished human sta�, both 
multi-background and experienced. At Jiblah for Advanced Industries, we are 
interested in developing the skill and personal capabilities of our employees and 
this is re�ected in the quality of products, timely delivery and the constant and 
immediate servicing of customer requests with high tact and professionalism.

Professional Team

We care about bringing, developing, and 
maintaining all equipment, measuring devices, as 
well as inspection and calibration of mixers so that 
our production is of constant quality. We take care 
of the facilities that provide the additional strength 
to concrete blocks, especially steam curing 
chambers, making sure that they are closed tightly, 
and that proper curing is performed on all the 
products inside the chambers. 

نهتـــم � جلـــب وتطويـــر وصيانة جميـــع املعدات 
لقيـــاس والفحص ومعايـــرة اخلالطات  وأجهـــزة ا
ونحرص  اجلـــودة  نتاجنـــا منتظما  إ يكـــون  بحيـــث 
ا�ضافية  القوة  توفر  لتـــي  ا املرافق  على  با�خص 
بحيث  لبخـــار  ا غرف  وبا�خص  اخلرســـا�  للطابـــوق 
نتأكـــد من إغالقها احملكـــم وكفاءتها � معاجلة 

الغرف. داخل  املنتج  الطابـــوق  كافة 

منشأة حديثة ومتكاملة

Advanced and Integrated Facilities 
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تلبيــة   � التحديــات  أبــرز  مــن 
توصيــل  خدمــة  هــي  العمــالء 

الطابــوق اخلرســا� بحالــة  منتجــات 
املواعيــد   � تأخــ�  وبــدون  ســليمة 

بامتــالك  التحــدي  هــذا  حــل  ويبــدأ 
أســطول مــن الشــاحنات احلديثــة املــزودة 

لتحميــل  الهيدروليكيــة  الرافعــات  بأجــود 
وتنزيــل املنتجــات بسالســة وكفــاءة عاليــة 

ودون التسبب بتلف املنتجات.

أسطول توصيل متني

One of the most important challenges in satisfying 
customers is the delivering of concrete products in 
a good condition and without delay in schedules. 
We solve this challenge by having a �eet of 
modern trucks equipped with the �nest 
hydraulic cranes to load the product and 
o�oad it smoothly and e�ciently and 
without causing product damage.

Robust Delivery Fleet
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أسطول توصيل متني
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We solve this challenge by having a �eet of 
modern trucks equipped with the �nest 
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Robust Delivery Fleet



مــن  املصمــت  اخلرســا�  الطابــوق  منتــج  يتميــز 
مصنــع شــركة جبلــه للصناعــات املتطــوره باخللطــة  

أجــود  وباســتخدام  بعنايــة  التصميميــة املوضوعــة 
ــات  ــدى اجله ــدة ل ــادر املعتم ــن املص ــام م ــواد اخل امل

ــن  ــا م ــمنت وغ�ه ــوخ وأس ــل وصلب ــن رم ــة م احلكومي
ا�ضافات حسب حاجة العميل واستخدام املنتج.

�e solid concrete block product from 
Jiblah for Advanced Industries factory is 
premium due to a carefully cra�ed design 
recipe, using the �nest raw materials from 
approved sources, from sand, aggregate, 
cement, and other additives, all according to the 
customer's need and the intended product use.

 �الطابوق اخلرسا

Concrete Blocks

الطابوق

املقاسات

ا�بعــــــــاد االســــمّية (مم)

طـــــول

4 0 01 0 02 0 03 9 09 01 9 0

4 0 01 5 02 0 03 9 01 4 01 9 0
4 0 02 0 02 0 03 9 01 9 01 9 0

4 0 02 5 02 0 03 9 02 4 01 9 0

4 0 01 5 02 0 02 9 01 4 01 9 0

ارتفــــــاععــــــرضطـــــولارتفــــــاععــــــرض

ا�بعــــاد الفعــــــلّية (مم)

(L)(W)(H)(L)(W)(H)

املواصفات
املواصفة القياسية الكويتية: 

املواصفات ا�مريكية:
ASTM-C129-85, C90-90, C140-90

KWS 1895:2020

Compressice Strenght (Mpa) 

  Min for
Each Block

  Min for
Each Block

4.8

6.0

9.6

12.0

  Min for
Average Blocks 

 Min for Average
Blocks

Non-Load
Bearing

Load
Bearing

Average Density for 

Low Less than Each Block = 19.0 Average for

Each Block = 14.0

Each Block = 13.0

1680

More than
2000

1680 - 2000Medium

Normal

Density

Density

Density

Maximum Water Absorbtion
5 blocks (Kg/m3) (%)

5 Blocks =17.0

Average for
5 Blocks =12.0

Average for
5 Blocks =11.0

Tolerances for working dimensions(Length&width*Hight)  3+-

ــة � الســوق  ــع املواصفــات املطلوب ــا جمي يتوافــر لدين
با ضافة إ� مقاسات خاصة أخرى.

املقاسات

L
W

H

L
W

H

L
W

H

L
W

H

L
W

H

L
W

H

Speci�cations

Sizes

Kuwait Standard Speci�cation

U.S. Speci�cations

We have all the required speci�cations on the 
market as well as other special sizes.

مصنــع شــركة جبلــة للصناعــات املتطــوره دائمــ�  ينتــج 
الطابــوق اخلرســــــــــــا� حســـــــــــب أعلــى املواصفات 

الكويتية واخلليجية.

Jiblah for Advanced Industries factory always 
manufactures concrete blocks conforming to the 
highest Kuwait and GCC standards.  
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تتميــز منتجــات جبلــه للصناعــات املتطــوره مــن البــالط املتداخــل بجــودة التصنيــع ووضــوح ا�لــوان بأشــكال وســماكات 
�تلفة تلبي احتياج السوق الكويتي من مشاريع الطرق واملشاريع التجارية والسكنية.

البالط املتداخل

Interlock Tiles
Jiblah for Advanced Industries interlock tile products are characterized by manufacturing quality and color clarity in 
di�erent shapes and thicknesses that meet the Kuwaiti market's need for road, commercial and residential projects.

KWS GSO EN 1338:2012 

املواصفة القياسية الكويتية: 

املواصفات

الوان
أصفرأحمررماديأسود

النــــــوع

 � ���

(I) بالط آي(x) بالط إكس

السماكة 
املتوفرة

الرمز
������������������ ������

������ ���

متعرج سداسي

Type

Available 
thickness

Code

HexagonI - TileX - TileZig Zag

cm
cm سم

 سم
cm
 سم

cm
 سم

Speci�cations

Colors

Kuwait Standard Speci�cation:

BlackGreyRedYellow

cations�Speciاملواصفات
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تتوافــر جميــع ا�حجــام وا�شــكال 
املعمــول بهــا � مشــاريع الطــرق 
اخملتلفــة � املشــاريع ا�ســكانية 

ومشاريع البنية التحتية

All sizes and forms of various road 
projects are available for housing 
and infrastructure projects

حجر الرصيف

املواصفات

BS EN 2003/1340 
British Standard Speci�cation

Curbstone Blocks 

Speci�cations

املواصفة القياسية ال�يطانية:

املقاسات

17.5 cm

18 cm

7 cm

12.5

12.5 cm

75 cm
25 cm

15 cm

22 cm

3 cm

30 cm

10 cm

3 cm

22 cm

50 cm

25 cm

10 cm

7.5 cm

18 cm

90 cm
25 cm

12.5 cm

7.5 cm

30 cm

25 cm

12.5 cm

25 cm

25 cm

18 cm

75 cm

11 cm

A4حجـــــر 

ا�بعاد: 

الوزن:
1 5 x 2 5 x 7 5  c m

72 Kg

A4 Block 
Dimentions:

Weight:

حجر تسـوير حدائق  

ا�بعاد: 

الوزن:
1 0 x 2 5 x 5 0  c m

26.9 Kg

Garden Fencing Block 

Dimentions:

Weight:   حجــر زاوية

1 0 x 3 0 x 3 0  c m

21.9 Kg

A7

ا�بعاد: 

الوزن:

A7 Corner Block
Dimentions:

Weight:

A2حجـــــر 

1 2 . 5 x 2 5 x 9 0  c m

61 Kg

ا�بعاد: 

الوزن:

A2 Block
Dimentions:

Weight:

1 8 x 2 5 x 3 0  c m

28.2 Kg

A3حجـــــر 

ا�بعاد: 

الوزن:

A3 Block
Dimentions:

Weight:

A6 Right-Le� Block
1 8 x 2 5 x 7 5  c m

69 Kg

A6حجر مين شمال

ا�بعاد: 

الوزن:
Dimentions:

Weight:

1 2 . 5 x 3 0 x 3 0  c m

26 Kg

حجـــــر زاوية 

ا�بعاد: 

الوزن:

Corner Block
Dimentions:

Weight:

Sizes
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االعتمادات والشهادات

علــى  بحصولهــا  املتطــوره  للصناعــات  جبلــه  تفتخــر 
و�  الكويــت  دولــة   � واالعتمــادات  الشــهادات  جميــع 

أنظمة اجلودة والبيئة والسالمة.

ISO 9001:2015 شهادة 

ISO 14001:2015 شهادة 

ISO 45001:2018 شهادة 

شهادة اعتماد وزارة ا�شغال العامة

شهادة اعتماد الهيئة العامة للرعاية السكنية

والعديــد مــن االعتمــادات ا�خــرى مــن ا�طفــاء وال�بيــة 
والدفاع وغ�ها...

Jiblah for Advanced Industries is proud to have 
all the certi�cates and credits in Kuwait and in  
quality systems, environment and safety.

ISO Certi�cate 9001:2015

ISO Certi�cate 14001:2015

ISO Certi�cate 45001:2018

Ministry of Public Works Approval 

Public Authority for Housing Welfare Approval 

With many more approvals from Fire Force, 
Defence, Education and more...

Approvals and Certi�cates

الطـابوق اخلرسـاين • البالط املتداخل

Concrete blocks • Interlock tiles 
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مشاريع مت التوريد اليها 

Central Bank of Kuwait
مشروع البنك املركزي اجلديد

�e Avenues Mall Project
مشروع ا	فنيوز

Al-Jahraa’ New Hospital Project
مشروع مستشفى اجلهراء

Olympia Complex Project
مشروع �مع أوملبيا 

Immigration General Administration Project
مشروع ا�دارة العامة للهجرة اجلديد 

Institute of Medical Studies Project
مشروع معهد الدراسات الطبية 

Projects Supplied



مشروع البنك املركزي اجلديد مبنطقة شرق  (وزارة ا�شغال)
مشروع معسكر القوات اخلاصة اجلديد مبنطقة الصليبية (وزارة ا�شغال)

مشروع أجنحة أعضاء �لس اأمة (وزارة ا�شغال)
مشروع مبنى الوكالء املساعدين بوزرة الداخلية (وزارة ا�شغال)
مشروع مديرية أمن �افظة الفروانية اجلديد (وزارة الداخلية)

مشروع مديرية أمن �افظة حولّي اجلديد (وزارة الداخلية)
مشروع مديرية أمن �افظة اجلهراء اجلديد (وزارة الداخلية)

مشروع ادارة الهجرة حملافظة الفروانية اجلديد (وزارة الداخلية)
مشروع ادارة الهجرة حملافظة ا�حمدي اجلديد (وزارة الداخلية)

مشروع ضاحية املسيلة اجلديد (وزارة ا�شغال)
مشروع ضاحية ابو قط¥ة اجلديد (وزارة ا�شغال)

مشروع ضاحية حطني (وزارة ا�شغال)
مشروع ضاحية الزهراء (وزارة ا�شغال)

مشروع ضاحية ابو حليفة (وزارة ا�شغال)
مشروع برح التح¥ (وزارة ا�شغال)

مشروع النسيم احلكومي باجلهرا ء (الرعايا السكنية)
مشروع صباح السا® احلكومي (الرعايا السكنية)
مشروع جنوب الرابية احلكومة (الرعايا السكنية)

مشروع القرين احلكومة (الرعايا السكنية)
مشروع ضاحية فهد ا�حمد احلكومي (الرعايا السكنية)

مشرو أم الهيمان احلكومي (الرعايا السكنية)
مشروع جليب شيوخ احلكومي (الرعايا السكنية)

مشروع شرق صليبيخات احلكومي (الرعايا السكنية)
مشروع مدارس غرب اجلليب (الرعايا السكنية)

مشروع إنشاء مبنى مهاجع وحدات كتائب املشاة (احلرس الوطني)
مشروع اس«احة القوة مبوقع السجناء املركزي (وزارة الداخلية)

مشروع نادي ضباط الشرطة (وزارة الداخلية)
مشروع إنشاء عدة ¾افر  (وزارة الداخلية)

مشروع كلية العلوم الصحية (الهيئة العامة للتعليم التطبيقي)
مشروع معهد التدريب الصناعي (الهيئة العامة للتعليم التطبيقي)

 

Twin Towers in Merqab Project
مشروع برج التوأم باملرقاب

Social Security Building Project
مشروع مبني التأمينات اجلتماعية

واملزيد...

مشاريع مت التوريد اليها 

Central Bank of Kuwait
مشروع البنك املركزي اجلديد

�e Avenues Mall Project
مشروع ا	فنيوز

Al-Jahraa’ New Hospital Project
مشروع مستشفى اجلهراء

Olympia Complex Project
مشروع �مع أوملبيا 

Immigration General Administration Project
مشروع ا�دارة العامة للهجرة اجلديد 

Institute of Medical Studies Project
مشروع معهد الدراسات الطبية 

Projects Supplied



Key Clientsأهم عمالئنا



Key Clientsأهم عمالئنا
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