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مــن نحــــن

هــ 1420المعتصم بال حدود مؤسسة وطنية تعمل منـ  نشـهت ا عـا  
تمامـا  وتـولي اه, يف مجال صـناعة األثـاث الخشـبا واألبـواب الخشـبية 

عصـيةة وتقد  لعمالئ ا أحـدث التصـميماا ال, خاصا  باألثاث الفندقي 
.التي تناسب أذواق أصحاب الفنادق ونزالئ ا علي حد سواء

المعتصم بال حدود لصناعة األثاث الخشبي واألبواب
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دعــمنـا
ومـا , ب بدأا المعتصم كمصنع صغيي للتجارة وصناعة األبوا

يائـدة لبثت أن تطورا لتصبح اليو  واحـدة مـن المنشـها ال
طقـة يف صناعة األثاث الخشبا و األبـواب علـي مسـتول المن

خـالل خالل ه ة الفتياا ثقة عمالئ ا منواكتسبت الغيبية 
تطـور ف, ألتزام ا بهعلي مواصفاا الجودة و االلتـزا  بالوقـت 

, اا الـدةاور, نطاق األعمال ليشمل األثاث الفنـدقي الاامـل 
.ثم استيياد األبواب والحصول علي وكالة أبواب عالمية
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واضـحة بـهن نجعـل هـ ا : رؤةتنـا 
نـا العالم ماان أفضـل لنـا و ألايال

القادمة

ــدفنا  ــاق : ه ــيد يف نط ــل ف ــهن ك ب
معيشــتب بحلـــول متااملــة بهقـــل

تالفة وأعلي اودة

ان نفتخـــي ان نقـــد  لاـــم : رســـالتنا 
خــــــدماتنا الشــــــاملة يف مجالتنــــــا 
المتعـــددة بواـــود فيةـــ  متاامـــل 

وذكي

المعتصم بال حدود
مجالتنا نحن نفتخي بهن نقد  لام خدماتنا الشاملة يف

دة المتعددة بواود فية  متاامل ةقد  حلول فية

.وفعالة
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قيمنا 

اإلبداع الجودة  الثقة
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نطاق األعمــــــال
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كنـا حاضـيةن فيـب.. الوقت وتطـور سـوق األثـاث الفـدقي ميور مع

حتـي تطورا أعمالنـا يف مجـال األثـاث الفنـدقي.. دائما  مواكبين لب 

ث نقـو  حيـ, أصبحنا نقو  بتهثيث الغيفـة الفندقيـة بشـال كامـل 

كما , الية بصناعة األثاث الخشبي وف  أعلي المواصفاا الفنية والجم

بمـا يف , اء نقو  بتورةد اميع المستلزماا األخيي للغيفة بال اسـتثن

.ذلك األدواا الا يبائية والستائي واللوحاا الزةتية 

وكـان عامـل الـزمن مـن أهـم , نف نا يف ه ا المجـال مشـارةع عـدة 

يف فطبيعـة العمـل, العناصي الحاضـية يف مسـار تنفيـ  المشـارةع 

مثل هـ ة ماة المايمة يف المواسم تفيض توقيتاا صعبة لتنفي 

بال وخاصــة مــا ةتعلــ  بتهثيــث الفنــادق وتج يزهــا الســتق, األعمــال 

.الحجاج

دقينالفاألثاث 
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, بية كخط إنتاج أساسـي وطبيعـي يف اي مصـنع للمنتواـاا الخشـ

واع ـا فقدمناها لعمالئنـا باافـة أن, كانت األبواب من أهم منتجاتنا 

مــن, وبمــا ةتناســب مــع طبيعــة المشــارةع المنفــ ة , وتصــاميم ا 

أبواب فندقية وعماراا خاصة وفيالا 

ي ولتطلعنـا الـدائم إلـ, وألن تطوةي العمل من أهم مبادئنا وأهـدافنا 

, ا الن وض بمسـتوي أعمالنـا ومواكبـة أحـدث التطـوراا يف مجالنـ

فقــد انتقلنــا مــن مجــيد صــناعة األبــواب إلــي اســتيياداها مــن أهــم 

ممــا أفضــي إلــي حصــولنا علــي وكالــة األبــواب, الشــيكاا العالميــة 

وه ا ةعاس مـدل تماننـا  .. EFFEBIQUATTROاإلةطالية من شيكة 

ا يف مجالنا إلي دراة حصولنا علـي ثقـة شـيكاا ك ـ ة لتجعـل منـ

.وكالء حضيةية ل ا 

تصنيع األبواب 
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اث ونظيا  الرتباط مجال الـدةاوراا مـع مجـال األعمـال الشـبية واألثـ

اوراا الفندقي فقد قمنا بتهسيس فـيع خـاب بتنفيـ  أعمـال الـدة

ل وقمنـا يف هـ ا المجـا, وف  أحدث التصاميم وأفضل المواصـفاا 

دنــا نجحنــا مــن خالل ــا بوثبــاا واو, بتنفيــ  العدةــد مــن المشــارةع 

.وتفوقنا يف ه ا المجال 

أعمال الدةاور
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ــم  ــنع المعتص –مص

يمةــــة الماـــما

ـــــــتب اــــــدة م ـاـ

التنـــــفي ي 

معـــــــــــــــــــارض 

مـالمعتص

منشها لدةنـــا ثـالث 

010203
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ماة المايمة-مصنع المعتصم 
وةشـمل علـي ,   10.000ةقو  مصنع المعتصم علي مساحة أكثـي مـن 

حـل عدة أقسا  تصمن لنـا التاامـل واالكتفـاء الـداخلا يف اميـع ميا 
ي الـدهان فمن تصنيع الخشب إلي تلبيس القشـي إلـ, األعمال الخشبية 

ـالا, والتشطيب  ونعتمد يف ذلك كلـب علـا محموعـة مـن أحـدث ال 
ــة  ــابس الحيارة ــيس القشــي والما ــا نع.. الصــناعية وأالا تلب ــل والت م

.بشال دائم علا تطوةيها وتحدةث ا
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ماتب ادة التنفي ي
تاح مصـنع إةمانا  من إدارة الشيكة بضيورة التنوع والتوسع فقد تم افت

وق المعتصم بال حـدود يف العاصـمة األردنيـة عمـان ليلبـا حااـة السـ
يبيـة المحلية األردنية وةدعم أعمال المشـارةع الابـيل يف المملاـة الع

حيث ةعمـل مصـنع األردن علـي نفـس نطـاق األعمـال يف . السعودةة 
تبـي كمـا ةع, إنتاج األبـواب والغـيا الفندقيـة بجميـع أشـاال تنوع ـا 

.رافدا  م ما  ألعمال المصنع القائم يف ماة المايمة ولمشارةعب 
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معارض المعتصم
ل مـن نعتمد يف وصولنا الي العميل علا معارضنا المنتشية يف كـ

نـا والتـا نعـيض في ـا اميـع منتجات, ماة المايمة ومدةنة اـدة 
واقـع ونستقيل من خالل ا التصميماا التا تناسـب أذواق ـم وم

.العمل لدة م 
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نا ه ا نيتاز علي وفا التزام, نحن فا مؤسسة المعتصم نؤكد التزامنا لعمالئنا بتقدةم اميع منتجاتنا وف  أعلي معاةيي الجودة 
:عدة أسس لجودة منتجاتنا وهي 

1-المواد األولية
وال ناف عن البحث عن , حيث إننا نستخد  يف منتجاتنا أفضل أنواع المواد األولية من األخشاب و االكسسواراا وغييها 

فنقو  باستيياد األخشاب من أم اا الشيكاا العالمية , أفضل الموارد للحصول علي أاود الخاماا من مصادر متعددة 
.العاملة يف المجال يف هولندا والسوةد واوكيانيا وغييها 

المعدااو األثاث  -2
حيث ةشتمل المصنع علي مجموعة من أحدث األالا الصناعية التا تعمل بنظا  أوتوماتياا مما ةعطا اودة وسيعة ودقة 

يف االنتاج.

العاملةاألةدل  -3
فلدةنا , ونعتمد يف ه ا المجال علي التنوع , ننف  أعمالنا بهةدي مجموعة من العمالة الفنية المدربة والمتنوعة االختصاصاا 

بإلضافة الي التوامنا باون ا اميعا تحت مظلة القوانين النظامية ل  ا , عمالة من انسياا متعددة لنحق  تمازج الخبياا 
.المجال 

الوقتالجودة يف  -4
حيث نلتز  لجميع عمالئنا بتنفي  األعمال . نحن يف مؤسسة المعتصم نياهن علي عنصي الزمن كواحد من أهم عناصي الجودة 

ولدةنا من , ونسعا دائما  لتسليم األعمال قبل الموعد المتف  عليب , ضمن الجدول الزمني المتف  عليب م ما كان ضيقا  
.الخبياا واإلماانياا ما ةماننا من الوفاء ب  ا االلتزا  

الم نيةالسالمة  -5
فنقو  بتهمين أفضل وسائل السالمة الم نية يف المصنع ويف . نؤمن بهن السالمة من أهم ما ةجب توفيه يف األعمال الصناعية 

.مواقع العمل الخاراية 

سياسة الجودة



تواصل معنا

مصنع المعتصم

ــعودةة  ــة الس ــة العيبي -المملا

الـــزاةــــديحي -ماة المايمة 

0096612534304: رقم ال اتف 

00966550106968: رقم الجوال 

info@elmutasim.com: االةــميل 

www. elmutasim.com: المـوقع 

 ي ماتب ادة التنفي

التحليــب شــارع االميــي ســلطان  

تيمبـــــــنا صـــــــــباح ســـــــن

0576288286:رقـــــم ال ـــاتف 

info@elmutasim.com: االةــميل 

المعتصممعيض 

ــعودةة  ــة الس ــة العيبي -المملا

الطيةـ  الـدائيي -ماة المايمة 

النورمستشــفيمقابل -الثالث 

00966125273412: ال اتف رقم 

00966125273414: فـــــــاكس 

mailto:info@elmutasim.com
http://www.almotasim.com/
mailto:info@elmutasim.com

