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مع ازدياد أعداد المنشآت االقتصادية والمؤسسات الدولية والمحلية في مختلف المدن الفلسطينية، بات من 
الضرورة بمكان رفد هذه المنشآت با�ثاث المكتبي بمختلف عناصره ومكوناته، بحيث يتالءم مع طبيعة 

خدماتها المقدمة لجمهورها المستهدف. فعلى مدار عقدين وأكثر من الخبرة الطويلة في هذا القطاع، 
واطالعنا على المنتج المحلي للسوق الفلسطيني برمته، ترسخت لدينا القناعة بأن هذ القطاع يفتقر إلى 

التجديد واالبتكار، من حيث التصاميم والمواد المستخدمة من ناحية، وعدم مراعاتها ل¬نظمة المتداولة 
عالميا  من ناحية أخرى، والتي تأخذ باالعتبار هوية المكان، وأهداف المؤسسة أو المنشأة، سواء كانت 

مؤسسة اقتصادية أو منظمة أهلية أوغيرها من المنظمات العاملة في المنطقة.
من هنا، خرجت شركة سمارت أوفيس إلى حيز الوجود عام ٢٠١٤، لتشكل نقطة تحول في هذا القطاع، حيث 

عملت، وخالل فترة قصيرة، على سد هذه الفجوة، من خالل ايجاد حلول سريعة ومتكاملة، لتلبي حاجة السوق 
المحلي من المشاريع الكبرى، مع مراعاة االستثمار ا�مثل للمساحات المتاحة، وتقديم منتجات تضاهي في 

جودتها وتصاميمها نظيراتها من الصناعات ا�وروبية. 
فلم يقتصر عملها على المفهوم العام للتجارة وتحقيق الربح، وإنما تجاوز ذلك، لتساهم الشركة في تعزيز 

الهوية الفلسطينية، كجزء من مسؤوليتها تجاه الوطن المحتل، حيث عملت على تنفيذ خط إنتاج نخبة من 
الكراسي المكتبية ذات الجودة العالية، بحيث عمدت على تسمية كل منتج منها على اسم إحدى مدن 

فلسطين التاريخة، وتلك الواقعة في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة. 
إن طموحنا الال محدود وخططنا المستقبلية تتجاوز ذلك، فيحدونا ا�مل بخطط مستقبلية تفضي بإقامة 

مصنع متكامل، يقوم على إنتاج كافة عناصر ا�ثاث المكتبي بما في ذلك طاوالت المكاتب واالجتماعات 
والكراسي والقواطع الجاهزة ( الثابتة منها والمتحركة ) والستائر المكتبية والمنزلية ، لنقدم بذلك حلوال 

متكاملة في محطة واحدة. 

عنان فهمي الطاهر

كلمة المدير التنفيذي 
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عن الشركة

تأسست شركة سمارت اوفيس ل¬ثاث المكتبي عام ٢٠١٤ كشركة مساهمة خاصة متخصصة في توريد وتركيب 
ان تحقق قفزات  الشركة استطاعت  ان  اال  المتنوعة. وبرغم من حداثة نشأتها،  المكتبي  االثاث  كافة مستلزمات 
نوعية في هذا المجال، وعملت على بناء جسور الثقة مع مختلف شركات القطاع الخاص والمؤسسات االستثمارية 
في  وجودها  مقومات  اهم  تعد  والتي  بالغا،  اهتماما  الشركة  اولتها  التي  المؤسسية  للقيم  ذلك  ويعود  المحلية. 
للشركة،  اضافية  قيمة  تعد  للمستورد  المنافسة  واالسعار  المنتج  جودة  فإن  اخرى،  ناحية  ومن  المحلي.  السوق 
أهلتها للفوز بأهم المشاريع التي تعود لكبرى الشركات االستثمارية في مختلف مناطق الوطن. لقد حققت الشركة 
بينما  المجال،  هذا  في  مهرة  فلسطينيين  فنيين  ايدي  على  محليا  تجميعها  يتم  حيث  منتجاتها،  في  فريدا  تميزا 
العالمية، وبذلك، أصبحت منتجاتها تضاهي في جودتها  التي تستوردها من اهم الشركات  الخام  المواد  تستخدم 
عن  لتعبر  الوطني،  المنتج  تعزيز  أهمية  على  تؤكد  اذ  اوفيس  سمارت  شركة  ان  االجنبية.  المنتجات  وتصاميمها 
لقيمها  كان  اذ  اللحظة،  حتى  بديمومتها  امتازت  والتي  عمالئها،   مع  نسجتها  التي  بالعالقات  واعتزازها  فخرها 

المؤسسية اثر ملموس لتحقيق هذا االنجاز. 
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القيم المؤسسية

ونحترم  بالوعود  ونلتزم  نقول  ما  ننفذ  ملتزمون: 
العقود. نولي اهتمام بأهداف الزبائن، اثر ذو قيمة لدى 

العمالء. 

المشاريع،  بأهم  للفوز  دائما  نسعى  متجددون: 
هو  ما  كل  عن  البحث  نواصل  التحديات،  على  نتغلب 
ومفاهيم  متميزة  وتصاميم  والوان  بأفكار  جديد 
نهتم  االعمال،  عالم  في  التطورات  نواكب  مختلفة، 
رضى  تحقق  ابداعية  مخرجاتنا  لجعل  التفاصيل،  بأدق 

عمالئنا، واضافة قيمة جديدة لشركتنا. 

عمالئنا  مع  مستمر  تواصل  على  نبقى  مصداقيون: 
حتى ما بعد تقديم الخدمة، نكون محل ثقة واحترام 
نساوم  ال  بالمواعيد،  ونسلم  االعمال  ننفذ  دائما، 

بالجودة، مصداقيتنا اهم قيمنا وسر نجاحنا. 

الرسالة

خالل  من  الجوانب  مختلف  في  العمالء  برضى  الفوز 
من  الخالقة  والتصاميم  االبداعية  الحلول  تقديم 
الخدمة  وجودة  للمساحات،  االمثل  االستثمار  حيث 
عمل  بيئة  توفير  في  يسهم  بما  المكان،  وأناقة 

ملهمة لزيادة انتاجية االعمال. 

الرؤية

مكان،  للتميز   ، ضمان  للجودة   ، عنوان  ل¬صالة 
عمالئنا بأمان
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 الكراسي المكتبية

بمختلف  المكتبية  للكراسي  انتاج  خط   -
تجميع  والتصاميم،  االلوان  وتنوع  االستخدامات، 
الصناعة  تضاهي  مستوردة  خام  وبمواد  محلي 

االجنبية. 

او  المسؤولين  لغرف  انتظار  وكنب  كراسي  انتاج   -
وبأشكال  العالمية،  الخامات  بأجود  االنتظار  قاعات 
الذوق  تحاكي  وعصرية  حديثة  والوان  وموديالت 

والجمال. 

ا�ثاث المكتبي

بأرجل  المدمجة  الخشبية  للمكاتب  انتاج  خط   -
كروم او ستينلس ولمختلف االستخدامات. 

أنواع  اجود  باستخدام  كاونترات  وتركيب  انتاج   -
او  الكروم  مثل  اخرى  بمواد  مطعمة  ا�خشاب، 
مراعاة  مع  المواد،  من  وغيرها  ستيل  الستينليس 

اهداف المؤسسة. 

جذابة  وتصاميم  بأشكال  اجتماعات  طاوالت  انتاج   -
يتالءم  بما  الزبائن،  طلب  حسب  متنوعة  وقياسات 

مع المساحات المتاحة. 

ا�كسسوارات

والكوابل  التمديدات  معالجة  خدمات  تقديم   -
المخفية، للحفاظ على المظهر الجمالي للمنتج .

من  ا�عمال  قطاع  يلزم  ما  جميع  توفير   -
اكسسوارات مكتبية. 

القواطع

- توريد قواطع زجاجية او خشبية بقياسات مختلفة، 
ومريحة  مرنة  عمل  بيئة  وخلق  المساحات  لتقطيع 

وجذابة المظهر. 

منتجاتنا
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باللون الذي تفضله
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فريقنا

عنان الطاهر
المؤسس

المدير التنفيذي

رجاء الطاهر
الشريك المؤسس

مديرة التسويق والتواصل

حازم سده
الشريك المؤسس

مديرة المشاريع

قيس أغبر
مساعد مكتبي

حسين صالح
محاسب

عالء الحسن
مهندس التصميم

كمال عقل
المدير المالي
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البنك العربي
Ìرام ا

البنك الوطني
Ìرام ا

بنك القاهرة عمان
Ìرام ا

البنك ا�سالمي الفلسطيني
Ìرام ا

البنك ا�هلي
Ìرام ا

شركة كهرباء محافظة القدس
رام اÌ وبيت لحم

شركة ريتش القابضة
Ìرام ا

جمعية البنوك في فلسطين
Ìرام ا

الوكالة اليابانية
للتعاون الدولي جايكا

Ìرام ا

شركة جوال
معرض الخليل

بنك ا�ستثمار الفلسطيني
طولكرم ونابلس

الوزارات الفلسطينية
Ìرام ا

عمالؤنا
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