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Word From The Founder
Since established in the early 90’s, Protech has provided the local and regional 
markets with the highest quality of laboratory furniture and specialized solutions. 
Our focus on our relationship with our clients, suppliers, and the industry has placed 
Protech one of the most trusted laboratory furniture manufacturers in the region.  

We recognize that our success depends on the success of our clients. Therefore, our 
key aim is to add real value to each of our clients’ businesses through developing, 
designing, manufacturing and installing customized furniture according to their 
unique needs while striving to exceed expectations. We take pride in realizing the 
maximized return on our clients’ investments. 

Hisham Abdein
Founder & CEO



Since 1993

ISO 9001:2008 Quality Management System

Scientific Equipment and Furniture Association, USA

King Abdullah II Award for Excellence



Over 700 Projects, in 15 Countries

Jordan (Headquarters) 

KSA (Branch) 

Qatar (Branch)



Vision
To become one of the most successful and 
respected manufacturers of specialized furniture 
in the world.



Mission
Develop, design, manufacture and install specialized furniture to fulfill customers’ unique needs and striving to exceed 
their expectations.  



Our Values
• Leadership: The courage to create best solutions.
• Collaboration: Leverage collective genius.
• Reliability: Long lasting solutions and partnerships.
• Passion: Committed in heart and mind.
• Diversity: As inclusive as our brands.
• Quality: What we do, we do well.
• Safety: Our priority all the way.
• Green: Environment protection is our responsibility.



History• Leadership: The courage to create best solutions.
• Collaboration: Leverage collective genius.
• Reliability: Long lasting solutions and partnerships.
• Passion: Committed in heart and mind.
• Diversity: As inclusive as our brands.
• Quality: What we do, we do well.
• Safety: Our priority all the way.
• Green: Environment protection is our responsibility.

Protech Company has been established in 1993 aiming to fulfill the growing needs of high quality laboratory furniture in the region. Today, as a 
major player in manufacturing specialized furniture systems, we strive to meet our costumers’ needs and even exceed them by providing the 
highest industry standards and commitment for continuous development.

With its ambitious, committed, and high skilled members, Protech has expanded its operations and successfully commissioned over 700 
projects in various sectors in the MENA region.  Although our products’ range is well known, we are further developing new products to meet 
the market demand of new facilities and technologies.



Quality
We benchmark our quality against 
the highest international standards to 
ensure that our clients receive world 
class quality products.

After twenty years in the industry, 
we uniquely understand our clients’ 
needs and utilize the world’s finest raw 
materials, accessories and fittings to 
produce exceptional solutions. Since 
meeting all requirements as an industrial 
company, Protech has been awarded 
the International Quality Certificate ISO 
9001:2008.



Research & Development
We continuously innovate our systems and processes by coupling our engineers’ specialized expertise and years of experience with 
new scientific findings and functional trends in specialized furniture industry. We pay attention to every single detail, providing tailor-
made solutions that meet our clients’ requirements and budgets. 

Our R&D function is considered our core operation which empowers our pursuit for continual innovation and cutting edge 
standards. As part of its dedication to R&D, Protech has established an in-house laboratory facility to conduct tests on its 
products and materials.



Safety
We test all of our products to ensure that 
they meet international standards for safety 
and quality.

Our commitment to safety is reflected in our 
choice of high-grade materials and carefully 
planned procedures, ensuring that our 
product users are working within the safest 
possible environment at all times. 



Design &
Engineering
Abiding by international guidelines and regulations, Protech’s 
specialized engineers and design team work seamlessly to deliver 
integrated consulting services including project planning, layout 
design, 3D drawings, specifications, and estimated budget.

Through our multitude of configuration options, we offer our clients 
the option to customize their furniture solutions according to their 
precise needs, with limitless configurations. Our design team provides 
predictive state of the art CAD drawings and product details, so that 
our clients can visualize the design before it is installed. 

Our team provides clients with optimal and cost efficient furniture 
solutions while preserving functionality, durability and quality.



Manufacturing
Using high quality and innovative raw materials, our 
technicians use the most advanced machinery including 
CNC operated machines to manufacture best quality 
products for our clients. We utilize cutting edge automated 
methods in manufacturing specialized furniture systems. 

We strictly adhere to ISO 9001 quality management 
standards in the manufacturing processes starting from 
planning and scheduling throughout manufacturing and till 
delivery of final product.



Manufacturing
Project Management & Installation
Throughout all projects phases, our projects team works closely with our clients and contractors to ensure overall project feasibility and 
success. Whether your project is located in Jordan, the MENA region, or any other part of the world, our in-house projects team ensures optimal 
coordination and installation of each project. This dedicated team saves our clients’ projects installation time and ensures a smoother project 
site coordination.   

In accordance with Protech policies, we observe the highest safety measures during installation without interrupting other works taking place 
at the project site. 



After Sales Service
Our dedication to our clients doesn’t end at delivery. As our key aim is to build long-term relationships with our clients, we focus our 
entire experience on serving a trusted business partnership from initial consultation to post-installation. 

Due to the high quality of products and proper installation, our furniture systems barely need maintenance. However, our local service 
team is always ready to ensure proper performance of our installations as well as conducting preventive maintenance programs.



Our Products
• Laboratory Furniture
• Fume Hoods
• Industrial Ergonomic Workstations

• Healthcare Modular Cabinets and Storage Systems
• Lockers Systems



 Testimonial

“We were very impressed with the service provided by Protech as demonstrated by their willingness to personally 
meet with us to obtain the exact specifications for the laboratory furniture that we required. The furniture arrived at 
our main factory location exactly when requested and it was professionally installed in a timely manner. Overall, our 
experience with Protech has been completely positive and we would not hesitate to use them again.” 

Qais Al Rawi
Chairman & Managing Director
Fuchs Oil, Jordan

“We are very pleased with the business relationship we share with Protech. We have found their laboratory furniture 
to be extremely high quality, flexible and durable systems over the years. Their attention to details and willingness 
to listen to our needs is extremely essential to our company.”

Mohammad Khalil Mohammad, R.Ph, Ph.D
Executive Director/CEO
ACDIMA Center for Bioequivalence and Pharmaceutical Studies



“Since furnishing our laboratories with modular Protech furniture systems more than 5 years ago, we’ve found their 
products durable and flexible. Their high skilled team always suggest cost-saving solutions without scarifying quality 
or functionality.” 

Dr. Mohammad Al Khateeb
Deputy of General Manager
National Center for Diabetes  

“It was a great experience being Protech’s customer and I will be happy to recommend them to other 
laboratories projects. And, who knows, I may soon need some more laboratory furniture and will certainly talk 
to them again then.”

Prashant Patwaewlhan
Production Manager
Qatar Power Company

“We are very pleased with the way of the furniture was handled by Protech Company, nothing but the highest 
standard. I definitely would recommend them for our future projects and for others.” 

Eng. Mufeed Al Nablusi
Projects Manager
Al Najah National University



Selected Projects
    Healthcare Sector

Ministry of Health, Jordan

National Center for Diabetes, Jordan

King Hussein Cancer Center, Jordan 

Hamad Medical Corporation, Qatar

Royal Care International Hospital, Sudan

MedLab Consultancy Group, KSA، Jordan, and KuwaitMedLab 

Medical Centers, Ministry of Health, KSA

King Hussein Medical Center, Jordan

The Specialty Hospital, Jordan

Amman Surgical Hospital, Jordan

BioLab Group, Jordan

من مشاريع الشركة
القطاع الصحي     

وزارة الصحة، األردن

المركز الوطني للسكري، األردن

مركز الحسين للسرطان، األردن

مؤسسة حمد الطبية، قطر

مستشفى الرعاية الملكية الدولي، السودان

مجموعة مدالب الطبية االستشارية، المملكة العربية السعودية واألردن والكويت

وزارة الصحة، المراكز الصحية، المملكة العربية السعودية

مدينة  الحسين الطبية،  األردن

المستشفى التخصصي، األردن

مستشفى عمان الجراحي، األردن

مجموعة مختبرات بيوالب، األردن





Selected Projects
    Educational Sector

Ministry of Education, Qatar

Ministry of Education, UAE

Ministry of Education, Iraq

Ministry of Education, Oman

Jazan University, KSA

King Fahd Security College, KSA

German Jordanian University, Jordan

Taibah University, KSA

Supreme Education Council, Qatar

American University of Madaba, Jordan

Al Mousel University, Iraq

King Faisal University,  KSA

Qatar University, Qatar

Lebanese University, Lebanon

Al Najah National University, Palestine

Kurdistan University of Science and Technology, Iraq

من مشاريع الشركة
قطاع التعليم     

وزارة التربية والتعليم، قطر

وزارة التربية والتعليم، اإلمارات العربية المتحدة

وزارة التربية والتعليم، العراق

وزارة التربية والتعليم، ُعمان

جامعة جازان، المملكة العربية السعودية

كلية الملك فهد األمنية، المملكة العربية السعودية

الجامعة األلمانية األردنية، األردن

جامعة طيبة، المملكة العربية السعودية

المجلس األعلى للتعليم، قطر

الجامعة األميركية في مادبا، األردن

جامعة الموصل، العراق

جامعة الملك فيصل، المملكة العربية السعودية

جامعة قطر، قطر

الجامعة اللبنانية، لبنان

جامعة النجاح الوطنية، فلسطين

جامعة كردستان للعلوم والتكنولوجيا، العراق





Selected Projects
    Industrial Sector

Hikma Pharmaceuticals, Jordan

CAD Middle East Pharmaceutical Industries LLC, KSA

ACDIMA Center for Bioequivalence and Pharmaceutical Studies, JordanArab 

Arab Co. for Pharmaceutical Products (ARABIO), KSAGulf Pharma Industries 

Gulf Pharma Industries (Julphar), UAE

Yemen Company for Ghee and Soap Industry, YemenNational Dairy & Food 

National Dairy & Food Co. Ltd., Yemen

Kuwait Medical Pharmaceutical Co., Kuwait

Saudi Arabian Japanese Pharmaceutical Co., KSA

Qatar Petroleum, Qatar

Fuchs Oil, Jordan

General Industrial & Packaging Co., Yemen

The Arab Potash Company, Jordan

من مشاريع الشركة
قطاع الصناعة     

شركة أدوية الحكمة، األردن

كاد الشرق األوسط لصناعة األدوية، المملكة العربية السعودية

مركز أكديميا لألبحاث الدوائية والتكافؤ الحيوي، األردن

الشركة العربية للمنتجات الدوائية، المملكة العربية السعودية

شركة الخليج للصناعات الدوائية )جلفار(، اإلمارات العربية المتحدة

الشركة اليمنية لصناعة السمن والصابون، اليمن

الوطنية لمنتجات األلبان واألغذية، اليمن

شركة الكويت الطبية للصناعات الدوائية، الكويت

شركة السعودية اليابانية للصناعات الدوائية، المملكة العربية السعودية

قطر للبترول، قطر

زيوت فوكس، األردن

شركة الصناعات العامة والتغليف، اليمن

شركة البوتاس العربية، األردن





Selected Projects
  Research & Control Laboratories

General Directorate of Jordan Civil Defence, Jordan

Jordan Institution for Standards and Metrology (JISM), Jordan

Royal Scientific Society, Jordan

Forensic Science Laboratory Department, Jordan

Jordan Food & Drug Administration, Jordan

Public Works Authority, Qatar

Royal Corps Engineering Laboratories, Jordan

Control Center on Foods and Pharmaceuticals, Libya

Water Analysis Laboratory, Bahrain

Water Authority of Jordan, Jordan

Veterinary Development, Ministry of Agriculture, Jordan

Forensic Laboratories, KSA

من مشاريع الشركة
مختبرات البحث والمراقبة   

المديرية العامة للدفاع المدني، األردن

مؤسسة المواصفات والمقاييس، األردن

الجمعية العلمية الملكية، األردن

ادارة المختبرات واألدلة الجرمية، األردن

مؤسسة الغذاء والدواء، األردن

هيئة األشغال العامة، قطر

مختبرات سالح الهندسة الملكي، األردن

مركز الرقابة على األغذية واألدوية، ليبيا

مختبرات تحاليل المياه، البحرين

سلطة المياه األردنية، األردن

وزارة الزراعة، قسم الطب البيطري، األردن

مختبرات األدلة الجنائية، المملكة العربية السعودية





»منذ أكثر من خمس أعوام، وفرت شركة بروتك أنظمة أثاث المختبرات للمركز، واليوم نجد المختبرات في حالة ممتازة وقد حافظت على 
مدى جودتها ومرونتها  لفترات زمنية طويلة. ومن جهة أخرى وجدنا أن فريق العمل لدى بروتك مؤهل وذو معرفة يسهل التواصل 

معهم، وقد وفروا حلول واقتراحات في اطار تخفيض التكاليف دون المساس بجودة ومواصفات األعمال«. 

 

د. محمد الخطيب
نائب المدير العام

المركز الوطني للسكري

»كان تعاوننا مع شركة بروتك تجربة رائعة لتأثيث مختبراتنا بأحدث األنظمة وبمواصفات عالمية، وبدون أي شك سنختار بروتك ضمن أي 

مشارييع قادمة وسنوصي بخدماتهم وحلولهم لشركات أخرى«.

براشانت باتويولهان 
مدير االنتاج

شركة قطر للطاقة

»نحن سعداء للغاية إلختيارنا بروتك لتوريد أثاث مختبرات الجامعة، وقد نال فريق العمل لديهم كامل ثقتنا لمتابعته كافة متطالباتنا 
وتوفير حلول ذات جودة ومواصفات عالية، لذا بالتأكيد سنحرص على تزكيتهم ألي مشاريع مستقبلية«. 

م. مفيد محمد النابلسي
مدير مشاريع

جامعة النجاح الوطنية



من شهادات العمالء

التي شملت تصميم وتصنيع  الدقيقة  المواصفات  اعجابنا، من حيث  بروتك  الموردة من قبل شركة  المختبرات  أثاث  أنظمة  »لقد القت 
وتركيب أثاث المختبرات في  مصنعنا الرئيسي. نحن سعداء بتجربتنا مع شركة بروتك ولن نتردد يوما بالتعاون معهم«.  

قيس الراوي
رئيس مجلس اإلدارة
زيوت فوكس، األردن

»نحن على رضى تام بالخدمات المزودة من قبل شركة بروتك، حيث لمسنا الجودة العالية والمرونة  في أنظمة أثاث المختبرات التي مازالت 
بحالة ممتازة منذ عدة سنين. باإلضافة ألخذهم بعين االعتبار كافة احتياجتنا  بأدق التفاصيل وهذا يعد في غاية األهمية لدينا«.

د. محمد خليل محمد
المدير التنفيذي/رئيس مجلس اإلدارة

مركز أكديما لدراسات الصيدلة والتكافؤ الحيوي



• أثاث المختبرات	

• أجهزة طرد األبخرة	

• خزائن حفظ األغراض الشخصية	

منتجات الشركة
• مناضد عمل للمشاغل والمصانع	

• خزائن ومناضد للمستشفيات والعيادات	



خدمات ما بعد البيع
نهدف لتوطيد عالقات عمل طويلة األمد مع عمالئنا وتوثيق شراكتنا من خالل التركيز على جميع مراحل الخدمة ابتداءا من تقديم استشارات ما قبل البيع 

إلى توفير خدمات ما بعد التركيب،  حيث أن التزامنا لعمالئنا ال ينتهي عند التسليم.

انظمة ومنتجات  األمد، فإن  لفترات طويلة  المواد وأجودها على االطالق والتي تدوم  المتخصص والمناسب، وإلستخدام أفضل  التركيب  لتميزنا في  نظرا 
شركتنا نادرًا ما تتطلب أي نوع من الصيانة، غير أن فريق الصيانة لدينا المؤلف من فريق عمل كفؤ وفعال قادر على ضمان وتأكيد األداء المناسب لألنظمة 

وتطبيق برامج الصيانة الوقائية المختلفة.



ادارة المشاريع والتركيب
خالل مختلف مراحل المشروع، يتعاون فريق المشاريع المتخصص لدى الشركة بشكل وثيق مع العمالء والمقاولين لضمان جدوى المشروع ونجاحه. سواء كانت 
المشاريع في داخل المملكة أو في منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا أوأي بقعة من العالم، فإن فريق عمل بروتك يضمن التركيب والتنسيق األمثل لكافة 

المشاريع وذلك توفيرا للوقت والجهد في تركيب وسير المشروع بشكل عام.

التزاما بسياسة الشركة، تطبق بروتك أعلى معايير السالمة في عملية تركيب األنظمة، آخذين بعين اإلعتبار عدم التداخل أو تعطيل أي عمليات جارية في 
موقع المشروع.



التصنيع
التصنيع   آالت  أحدث  جانب  إلى  الخام  مواد  أجود  بروتك  تستخدم 
إلى  باإلضافة   ، المحوسبة   CNC آالت  وأكثرها تطورًا والتي تشمل 
إستخدام طرق تصنيع علمية لتوفير أعلى جودة لمتطلبات العمالء.

 ISO العالمي  الجودة  إدارة  نظام  معايير  تطبيق  في  نلتزم 
التخطيط  من  بدءًا  كافة  التصنيعية  العمليات  في   9001:2008
وجدولة اإلنتاج مرورا بكافة مراحل العملية التصنيعية إلى التركيب 

والتسليم النهائي.



التصميم والهندسة
خدمات  توفير  على  بروتك  لدى  المهندسون  يحرص  الدولية،  للمعايير  تطبيقا 
متنوعة،  وتصاميم  تخطيط  من  المنفذة  المشاريع  لكافة  متكاملة  استشارية 
المواد  مواصفات  وقوائم  األبعاد،  ثالثية  الهندسية  الرسومات  توفير  الى  باالضافة 

وحساب التكلفة التقديرية للمشروع.

الى  للوصول  العميل  واقتراحات  مالحظات  كافة  اإلعتبار  بعين  األخذ  ويتم  كما 
تصميم مثالي يتناسب مع طبيعة عمله.



السالمة
ان التزام بروتك بكافة معايير السالمة ينعكس من 
خالل اختيارها مواد ذات جودة عالية الى جانب اجراءات 
العمل المخطط له وفق معايير منظمة، مما يضمن 
آمنة وسليمة  بيئة  في  العمل  المستخدمين  لكافة 

على مدار الساعة.

من  للتأكد  المواد  كافة  بفحص  بروتك  وتقوم  كما 
مطابقتها لمعاييرالسالمة والجودة العالمية.



البحث والتطوير
والتطبيقات  العلمية  المستجدات  لديها وأحدث  المتميزين  المهندسيين  بين خبرة  ما  الدمج  أنظمتها بشكل مستمر من خالل  لتطوير  بروتك  تسعى 
العملية في مجال صناعة األثاث المتخصص، كما وتهتم بروتك ألدق التفاصيل في عمليات البحث والتطوير لديها، لتوفر لعمالئها حلول فريدة من نوعها 

تتناسب وكافة متطلباتهم من جهة وميزانياتهم من جهة أخرى.

تعد عملية البحث والتطوير من أهم العمليات التي تدعم روح االبداع والتميز لدى الشركة، لذى أنشأت بروتك مختبر متخصص إلجراء كافة الفحوصات الالزمة 
لتطوير منتجاتها وضمان جودتها.



الجودة
كافة  في  العالمية  الجودة  معايير  بروتك  تطبق 
المتخصص  األثاث  وأنظمة  حلول  تزويد  مراحل 
والمعايير  الدولية  المواصفات  مطابقة  لضمان 

المعترف بها عالميًا.

 على مدار أكثرمن عشرين عاما، عملت بروتك على 
انعكس  مما  عمالئها،  بحاجات  معرفتها  تطوير 
والمواد  والتجهيزات  الموارد  أجود  اختيارها  على 
والمتطلبات  الشروط  كافة  وإلستيفائها  الخام. 
إدارة  نظام  بروتك شهادة  نالت  كشركة صناعية 

.ISO 9001:2008 الجودة العالمي



تاريخ الشركة
لقد تأسست شركة التقنية المتقدمة ) بروتك( عام 1993 من أجل تلبية اإلحتياجات المتنامية ألثاث مختبرات ذات جودة عالية. واليوم تعد بروتك مصّنع ومزود رئيسي 

ألنظمة األثاث المتخصص، حيث تركزعلى عمليات البحث والتطوير بشكل مستمر مع األخذ بعين اإلعتبار أعلى معايير الصناعة العالمية.

من خالل فريق عمل مؤهل يمتلك مهارات عالية، نجحت بروتك في انتاج وتركيب مايزيد على 700 مشروع في العديد من القطاعات في منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا. كما وتعمل بروتك على تطوير منتجاتها  الجديدة  لتزود عمالئها بأعلى المواصفات وأحدث ما توصل له العلم التقني الحديث.



• القيادة: الشجاعة لخلق أفضل الحلول .	
• التعاون: النهوض بعبقرية روح الجماعة.	
• االعتمادية: حلول وشراكات طويلة األمد.	
• الشغف: العطاء من صميم القلب والعقل.	
• التنوع: تنوع متكامل كعالماتنا التجارية.	
• الجودة: ما نقوم به، نقوم به بتميز.	
• السالمة: من أولويتنا بشكل دائم.	
• صديق للبيئة: حماية البيئة مسؤوليتنا.	

قيم الشركة



والسعي  العمالء  احتياجات  كافة  لتلبية  المتخصص  األثاث  حلول  وتركيب  وتصنيع  وتصميم  تطوير 
لتجاوز توقعاتهم.

مهمة الشركة



المتخصص   األثاث  مصنعي  أنجح  من  الشركة  تصبح  أن 
واألجدر بالثقة على مستوى العالم.

رؤية الشركة



المملكة األردنية الهاشمية )المقر الرئيسي(

 المملكة العربية السعودية )فرع(

دولة قطر )فرع(

أكثر من 700 مشروع في 15 دولة



ISO 9001:2008 نظام إدارة الجودة

جمعية األثاث والتجهيزات العلمية، الواليات المتحدة األمريكية

جائزة الملك عبد اهلل الثاني للتميز

منذ عام 1993



كلمة مؤسس الشركة
ذو  أثاث مختبرات  التسعينات  أوائل  تأسيسها في  بروتك( منذ   ( المتقدمة  التقنية  وفرت شركة 
جودة عالية الى جانب حلول أثاث متخصص الى كل من األسواق المحلية واإلقليمية. وفي سعيها 
لتصنف  كأحد أجدر الشركات المعتمدة في صناعة أثاث المختبرات في المنطقة، تركز بروتك كأحد 

أولوياتها على كافة العمالء والموردين لديها.

نحن ندرك أن نجاحنا يعتمد على نجاح عمالئنا، لذا فإن هدفنا الرئيسي هو إضافة قيمة حقيقية 
لكافة أعمال ومشاريع عمالئنا من خالل تطوير وتصنيع وتركيب أثاث المختبرات وفقًا الحتياجاتهم 
إلى تجاوز توقعات عمالئنا. ونحن نفخر بتحقيق أعلى عائد  الفريدة والمتنوعة، كما نسعى دائمًا 

على االستثمار دائمًا في مشاريع عمالئنا.

هشام عابدين 
المؤسس والمدير التنفيذي



خبرة تختصر المسافات

شركة التقنية المتقدمة  (بروتك)
هاتف: 5517925 6 962+  |   فاكس: 5517926 6 962+

صندوق بريد 927261 عمان 11190 ا�ردن
www.protech.jo   |   info@protech.jo :البريد ا�لكتروني



نبذة عن الشركة


