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   ... نحن من

 سجل بموجب م ..... عام في  الصيانة و للتشغيل العربية كان مؤسسة تأسست

 والضيافة والنظافة الصيانة مجال في وتخصصت (1010454081) رقم تجاري

 على الشركة وحصلت. والخاص العام للقطاعين اآلفات ومكافحة الحدائق وتنسيق

 . المقاولين تصنيف شهادة

 ... رؤيتنا

 تنسيق و الضيافة و الصيانة و النظافة  خدمات تقديم مجال في نتميز أن

 . اآلفات مكافحة و الحدائق

 ... رسالتنا

  صيانة و اآلفات مكافحة و الضيافة و الصيانة و النظافة خدمات أفضل يقدم متجدد عالم

 .. الخدمات ألحدث ووفقًا خبرات من تملك بما الحدائق تنسيق و

 ... شعارنا

 وكفاءة جودة و تميز

 مقدمة



 عمالؤان من

http://www.obeidhospital.com/obeid/arabic/submitcv.asp?cv=true
http://www.khccgroup.com/
http://www.drsulaimanalhabib.com/index.php?lang=ar
http://www.daleeli.com/profile-ar/MTQ5NDA0/Khobar-Cooperative-Clinic.html
http://www.daleeli.com/search/2YXYs9iq2LTZgdmJINin2YTZhdmI2LPZiSDYp9mE2LnYp9mF/search.html
http://www.facebook.com/pages/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%B5%D8%AD%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84/281305901916773?v=info
http://saudiautism.com/
http://www.gch.com.sa/ara/gchindexa.htm
http://www.arabvolunteering.org/prbank/listing.php?id=121
http://www.dca.org.sa/
http://www.fatatalkhaleej.org/arabic/home.htm
http://www.haq-ksa.org/
http://www.saudichambers.org.sa/
http://www.sagia.gov.sa/ar/
http://www.abhacci.org.sa/Pages/default.aspx
http://www.nazaha.gov.sa/Pages/Default.aspx
http://sudan.99k.org/
http://www.halwani.com.sa/Arabic/Home_A.aspx
http://demo.primus.com.jo/AFWAF/Public/Arabic.aspx?Site_ID=2&Page_ID=433
http://www.alhokairland.com/
http://saudi.luluhypermarket.com/
http://www.emiratesnbd.com.sa/ebsa/ar/default.htm
http://www.saudihomeloans.com/phase2/


 خدماتنا



 خدماتنا
Our Services 

 النظافة
Cleaning 

 

 الصيانة
Maintenance 

 تنسيق احلدائق
Landscaping 

 

 مكافحة اآلفات
Pest Control 

 

 الضيافة
Hospitality 

 



 خدمات النظافة: أوالً 
First : Cleaning Services 

 النظافة املتخصصة

 
 غسيل الواجهات

 

 نظافة ما بعد اإلنشاء

 

 غسيل السجاد
 

 النظافة الصحية
 Facades 

Cleaning 

Professional 
Cleaning 

Sanitary  
Cleaning 

Post-Construction  
Cleaning 

Carpet Cleaning 



 اليومية النظافة

   
 خدمــــات النظـــــافة 

  CLEANING SERVICES 

 



 اليومية النظافة

   
 خدمـــــــــــــات النظــــــــــــــافة 

  CLEANING SERVICES 

 

 و الداخلية والقواطع الزجاجية األسطح من واألصابع البقع وآثار الغبار إزالة •

 .الخارجية

 .واالستقبال واألدراج والخارج الداخل من المبنى مدخل تنظيف •

 .السيارات ومواقف الخارجية المناطق تنظيف •

 .األرضية الدعسات جميع تنظيف •

 عند و دوري بشكل و الدوام بداية االستقبال و المدخل و االسياب و الممرات تعطير •

 .اللزوم

 .اللزوم عند التنشيف وورق الحمامات بورق والمطابخ الحمامات تزويد إعادة •

 .اللزوم وعند ساعة كل  الموقع ومطابخ حمامات تنظيف •

 .المبنى داخل والخارجية الداخلية األسياب و الممرات تنظيف •

 .عمالء بها يتواجد ال حيث الداخلية المناطق تنظيف •



 اليومية النظافة

 خدمـــــــــــــــــات النظــــــــــــــافة    

  CLEANING SERVICES 

 

 .اللزوم عند منها القمامة وتفريغ دورية بصورة الستانلس الطفايات  وتلميع تنظيف •

 .وتطهيرها مناسبة مواد باستخدام والمطابخ الحمامات في الكريهة الروائح إزالة •

 .المناسبة المواد باستخدام الحمامات تطهير •

 .آثار أية من خلوها من والتأكد الحمامات مقاعد وتلميع تنظيف •

 على  االخرى المناطق و والمطابخ الحمامات من والنفايات القمامة وتفريغ إزالة •

 .يوميا مرتين االقل

 .الجو ومعطرات السائل بالصابون والمطابخ الحمامات تزويد اعادة •

 .والمخلفات الغبار من الضرورة حين االرضيات و الموكيت و السجاد تنظيف •

 .والمطابخ بالحمامات واإلكسسوارات المرايا تنظيف •

 .القمامة سالل أكياس تغيير و الخارج إلى  إخراجها و المبنى من القمامة جمع •



 األسبوعية النظافة

 خدمـــــــــــــــــات النظــــــــــــــافة    

  CLEANING SERVICES 

 



   
 خدمـــــــــــــــــات النظــــــــــــــافة 

  CLEANING SERVICES 

 

 ,رخام) األرضية نوعية حسب المناسبة بالمعدات المبنى أرضيات وتلميع تنظيف •

 دائما تبدو حتى أرضية لكل المناسبة المواد واستخدام (إلخ .... سيراميك ,اسود جرانيت

 تلف إلى تؤدي مواد استخدام وعدم أخرى عالمات أو بقع أثار أي من خالية المعة

 .األرضيات

 .والدبابيس البقع و والغبار األوساخ من خالية عليها المحافظة  السجاد تنظيف •

 3 من اقل ارتفاع على الخارجية و الداخلية الزجاجية القواطع و الجدران تنظيف •

 .أمتار

 .البقع و الغبار من واآلالت الكمبيوتر وأجهزة التلفاز و البالزما شاشات تنظيف •

 .اللزوم عند و دورية بصورة الستانلس الطفايات رمل تغيير •

 .إلخ ... واألبواب والشبابيك الكهرباء اباريز و البراويز و الصور حواف نظافة •

 األسبوعية النظافة



 خدمـــــــــــــــــات النظــــــــــــــافة    

  CLEANING SERVICES 

 

 .شاملة نظافة والمطابخ بالحمامات واإلكسسوارات المرايا تنظيف •

  من خلوها من والتأكد جيدة نظافة والجدران والمطابخ الحمامات أرضية تنظيف •

 .واآلثار البقع

 .شاملة نظافة السيارات ومواقف الخارجية المناطق تنظيف •

 .أمتار 3 من اقل ارتفاع على الفروع لوحات و األلمنيوم و الخارجي الزجاج تنظيف •

 القابلة األسطح جميع و القواطع و المياه برادات و الجدران من البقع جميع إزالة •

 .للغسيل

 األسبوعية النظافة



 الشهرية النظافة

   
 خدمــــــات النظــــــافة 

  CLEANING SERVICES 

 



   
 خدمـــــــات النظــــــافة 

  CLEANING SERVICES 

 

 بصفة والزوايا العالية المناطق جميع من بقع وأي العنكبوت وخيوط الغبار إزالة •

 .دورية

 . التهوية فتحات و اإلنارة تنظيف •

 .الضيقة المناطق و األثاث تحت المخفية المناطق نظيف •

 .داخلية موجودات أي و األدوات و األجهزة جميع تنظيف •

 . الجدران و النوافذ و األبواب نظيف •

 . للمطابخ شاملة تنظيف •

 .المبنى بكامل النحاسية و الستانلس األسطح تلميع •

 . ( منفصل سعر عرض) تلفه عدم لضمان المناسبة بالمعدات السجاد غسيل •

  أمتار 3 من أكثر ارتفاع على الخارجي والزجاج والكالدنج الخارجية الجدران تنظيف •

 .( منفصل سعر عرض)

 الشهرية النظافة



 سنوية الربع النظافة

   
 خدمــــــــات النظـــــافة 

  CLEANING SERVICES 

 



   
 خدمــــــــات النظـــــــافة 

  CLEANING SERVICES 

 

  الخارجية والجدران الخارجي (الكالدنج) واأللمنيوم الزجاج من والبقع الغبار إزالة •

 .( منفصل سعر عرض)

 .ثانية مرة التشميع و للشمع الكاملة اإلزالة •

 .امتار 3 من اقل ارتفاع على واأللمنيوم الخارجي الزجاج تنظيف •

 .امتار 3 من اقل ارتفاع على والخارجية الداخلية الزجاجية والقواطع الجدران تنظيف •

 عرض) الطلب عند واآلثار البقع جميع إلزالة مياه بمضخات الخارجية الجدران غسيل •

 . ( منفصل سعر

 سنوية الربع النظافة



 الواجهات نظافة

 خدمـــــــــــــــــات النظــــــــــــــافة    

  CLEANING SERVICES 

 

خدمــة نظافــة الواجهــات الزجاجيــة 

وتنظيف النوافذ واألبواب و الكالدنج 

وإزالـــة البقـــع مـــن خـــالل فـــرق 

متخصصة تتمتع بخبرة متراكمة فـي 

ـــزة بأحـــدث  ـــال ومجه هـــذا المج

 .األجهزة والمعدات 

 



 األثاث و السجاد نظافة

خدمــة غســيل الســجاد 

والموكيــــت والكنــــب 

والســتائر بتقنيــة حديثــة 

ــــــيل  ــــــدم بالغس تتق

والتعطيـــر والتنظيـــف 

دون الحاجـــة لتحريـــك 

 .األثاث 

 

 

 خدمـــــــــــــــــات النظــــــــــــــافة 

  CLEANING SERVICES 

 



 اإلنشاء بعد ما نظافة

نظافة ما بعـد اإلنشـاء لكافـة أنـواع 

المباني حيث تقوم فرقنا المتخصصـة 

بتنظيــف المبنــى مــن الغبــار واألتربــة 

العالقـــة علـــى األســـقف واألنابيـــب 

ــة البقــع  والمصــابيح واألســطح وإزال

وتعقيم المباني بصورة كاملـة لكافـة 

المرافــــق الخدميــــة والواجهــــات 

 .الخارجية 

 خدمــــــــات النظــــــــافة 
  CLEANING SERVICES 

 



تنسيق احلدائق و : اثلثاً 
 مكافحة اآلفات

 
Third :  

Landscaping & Pest Control 



 الحدائق تنسيق

 خدمــــــــــات تنسيـــــــــق الحــــدائق
LANDSCAPING SERVICES   

تقديم خدمه تنسيق الحدائق 

من خالل فريق عمل مؤهل 

ومتدرب وتشمل خدمتنا قص 

ـــاء  ـــات وإنش ـــيم النبات وتقل

ـــدائق  ـــل الح ـــادة تأهي وإع

وأعمال تسميد األتربة وتلقيح 

وتركيب وتقليم أشجار النخيل 

ــــال  ــــن األعم ــــا م وغيره

 .الزراعية االخرى



 خدمة الضيافة: رابعاً 

 
Fourth:  

Hospitality Service 



 الضيافة خدمة

ـــيافة  ـــة الض ـــديم خدم ـــعد بتق نس

ـــــاقم  ــــراح بطـ ــــبات واألف للمناس

نســائي من الجنسية الفلبينية مجهز 

ـــون الضـــيافة و  ـــى فن ومـــدرب عل

اإليتيكيت بمستوى عالي من الجودة  

ــول  ــث ان أص ــة حي ــرة متراكم وبخب

ــــدركها إال  ــــرار ال ي ـــــافة أس الضي

أصحــــاب الخــــبرة الــذين يملكــون 

 . مفاتيح اإلبداع بحسهم الفني 

 . حفـــــــالت خاصة-

 .حفالت الزواج -

 . حفالت استقبال-

 .حفــــــــــالت تخرج-

 .مؤتمـــــــــــــــــرات-

 خدمـــــــة الضيــــــافة
 HOSPITALITY SERVICES   



 الضيافة خدمات أعمال

ــوجيههم - اســتقبال الضــيوف وت

 لمقر الحفل

ــــا - ــــات بمكانه ــــع العباي حف

 المخصص

 تقديم المأكوالت والمشروبات-

مساعدة العروس فيما يخـص -

 الزفة وغيره

االهتمـــام والمحافظـــة علـــى -

نظافة مقـر الحفـل قبـل وبعـد 

 .المناسبة

 توزيع الهدايا والحلويات-

 خدمــــــــــــــة الضيــــــــــــــافة
 HOSPITALITY SERVICES   



 بنا اتصل


