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          املقدمة

إننا هنا يف رشكة أ�سون لتلبیة اح�یا�ات وم�طلبات معالئنا ولت�اوز مجیع توقعاهتم من �الل 

تقدمي جودة �الیة و�دمة ممتازة �سا�د �ىل جعل ماكن معلهم أو سكهنم م�الیاً.

مت تأس�س رشكة أ�سون إلدارة املرافق واخلدمات ذ.م.م يف �ام 2009 لتوفري �لول املرافق 

مجلیع أحناء أبوظيب.

توفر صنعة ممتازة  اخلربة واملهنیة اليت  یتكون فریق معل أ�سون من مجمو�ة �ام� ذات 

لعمالئنا، �� أصبحت �المة جتاریة معرتف هبا يف صنا�ة إدارة املرافق واخلدمات ، بعد أن 

اك�س�ت مسعة قویة إلجياد أفضل احللول �لت�د�ت املتنو�ة واملعقدة.

ینصب �ركزي� �ىل توفري �لول مرنة ، اس��اًدا إىل التحمك اإلداري القوي يف مجیع معلیاتنا  عن 

طریق مك�ب ا�مع واملساندة واملتوفر �ىل مدار السا�ة طوال أ�م األس�بوع ، واليت مقنا بتخصیصه 

وحتس��ه لی��اسب مجیع الطلبات.

یوفر رشكة أ�سون، منوذج تقدمي اخلدمات املُدار لعمالئنا نقطة اتصال وا�دة ، وتوح�د مس�تو�ت 

�ىل  اإلدارة  معلومات  مع  ج�ب  إىل  ج�ًبا   ، ف�هتا  يف  �ل�دمات  تقدمي  وأفضل   ، اخلدمة 

مس�توى احملفظة.

لتقدمي اخلدمات، حنن م�تكرون وم��دون يف  �سعى �س�مترار �لحصول �ىل الطرق 

لك ما نقوم به ،مع إمياننا بأن مجیع املشالك ألي مرشوع سواء �بري �ًدا أو صغري لها �لول 

م�الیة حتقق طموح�ا وطموح معالئنا.

لقد أ�شأ� نظاًما إدار�ً م�اكمالً یدمع تفان��ا وإ�الصنا لعمالئنا لتوفري �لوالً خمصصة ورسیعة يف اإلجناز 

وال�سلمي.

حنن �متزي يف السوق ألننا �س�تطیع تقدمي مجیع �دماتنا ألي معیل و�ینا أیًضا القدرة �ىل دمع معالئنا 

أی� اكنوا يف مجیع أحناء اإلمارات العربیة املت�دة.

 ، األعامل  قطا�ات  �دد من  �رب  ميتدون  ا��ن  العمالء  واسعة من  نفخر مبجمو�ة  حنن 

م�ل العقارات ووسائل اإل�الم والهیئات العامة واحلكومة والنقل واخلدمات املهنیة واخلدمات 

املرصف�ة واملالیة.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@الرؤیة 

حىت �كون اخلیار األفضل يف جمال إدارة املرافق

             املهمة 

�متنا يه تلبیة اح�یا�ات وم�طلبات أكرب رشحية من العمالء وحتق�ق توقعاهتم من �الل 

تقدمي اخلدمات املمتزية و��رتاف�ة �الیة .



  ملاذا حنن خمتلفون
حنن م�حمسون وخملصون ألعاملنا وملزتمون بتقدمي �دمات �اص وأكرث مرونة من م�افس��ا.

  ملس��ا اخلاصة
إننا يف رشكة أ�سون �سعى �اهد�ن �لحفاظ �ىل معالئنا ومشاركهتم يف معل فریق�ا، مفنذ البدایة مببارشة العمل یمت وضع خطة 

إداریة م�اكم� و�كون هذه اخلطة م�طورة حسب سري معل املرشوع مع ضامن اس�مترار العالقة لفرتة طوی� األ�ل.

حنن ملزتمون بإ�داد فریق معل ذو �ربة معلیة �برية، مع تدریب م�واصل و�لق خططة ممزية تعطي �دمات �الیة اجلودة 

�كس��ا ثقة العمیل ووالئه.

طریقة الرشاكة
مجیع معالئنا مه رشاكؤ� ول�سوا معالء فقط ، ألننا نبحث عن �القات طوی� األمد وممثرة بدالً من �القات جتاریة قصرية املدى ، وهذه 

يه الطریقة اليت نعمل هبا معك.

الصدق و��رتام
نظًرا ألن مجیع معالئنا مه رشاكء ل�سوا معالء فقط ، فإننا �سعى �لتعامل معهم �شفاف�ة وإ�رتام يف مجیع األوقات.

�لول رسیعة وموثوقة
إن رشكتنا قادرة �ىل حتلیل أي مشلكة قد توا�ها ، وتقدمي �ل رسیع وموثوق ، مما ميكّ�نا من حتمل املسؤولیة ٪100 يف ماكن 

العمل يف مجیع األوقات.

املرونة وجودة العمل
�متتع رشكة أ�سون �لقدرة �ىل �رسیع األ�شطة �ىل املسار احلرج ، و�هيا نظام إدارة حمرتف �متتع بقدرات اس�ت��ائیة 

م�ايل  �شلك  �رس�ة  یتحول  أن  النظام ميكن  وهذا  �رس�ة،  املتغرية  السوق  لتلبیة �ح�یا�ات 

لالس�ت�ابة يف الوقت احلق�قي ملتطلبات العمالء.

وقد م�حنا هذا القدرة �ىل البقاء و�زدهار يف ب��ة تنافس�یة من التغیري املس�متر و�ري املتوقع 

من �الل التفا�ل الرسیع والفعال.

قـمينا
تو�ه قمينا سلو�یاتنا �عمل جتاري وتت�لل لك ما نقوم به، مبا يف 

ذ� �القاتنا مع معالئنا ورشاكئنا وموردینا وا�متعات اليت نعمل 

فهيا.

تلزتم رشكة أ�سون بأهداف أعاملها وقميها ورؤاها ، ح�ث 

�ركز  ؛  تنازالت  أي  دون   ، أوالً  السالمة  تضع  أهنا 

لفریق  فرصة  خنلق  ؛  بوعود�  ونفي  معالئنا  �ىل 

دامئًا �ليشء  ونقوم  بزناهة،  �لتفوق ونترصف  معلنا 

طرق  �لق  إىل  �س�مترار  �سعى  ب��   ، الصحیح 

م�الیة وممزية.



جيمع �ل اخلدمات املدارة من أ�سون بني ا�متزي يف احلساب واألنظمة والعملیات املث��ة ومس�تو�ت �ري مس�بوقة من الرتكزي 

�ىل العمالء.

لقد طور� م�صة قویة إلدارة النظام �ینا لتوفري وتنف�ذ وضامن تقدمي اخلدمة �لمتطلبات ا�ق�قة لعمالئنا.

كام أننا نوفر رشاء احللول األكرث فعالیة الح�یا�ات �دمة العمالء من �الل اخ�بار السوق للك �دمة وضامن الت�س�یق الفعال 

لأل�شطة واملوارد.

یعمتد هنجنا �ىل الصدق والشفاف�ة والكفاءة املهنیة مع معالئنا ، مما یوفرلنا:

• قمية ميكن إثباهتا مقابل املال.

• �س�تقامة الواحضة يف املعامالت.

• اإلدارة املس�تق� لتقدمي اخلدمات.

• إدارة اجلودة واجلودة.

• جتنب تضارب املصاحل بني مزود اخلدمة وفریق اإلدارة.

لقد اخ�رب� �لفعل املورد�ن املناس�بني يف السوق ، ونعرف �یف�ة ختصیص وتقدمي �دماتنا بذاكء وفعالیة حبیث تتلقى دامئًا اجلودة 

والقمية مقابل املال، أ�ً اكنت اخلدمات املقدمة �.

ميك�نا العمل مكقاول من الباطن أو ميك�نا العمل مكقاول رئ�يس ، ح�ث نتحمل التلكفة اإلجاملیة وخماطر العقد.

تعين مرون��ا �لعمل بأننا قادرون �ىل تقدمي مناذج جتاریة خمتلفة ، مبا ی�ىش مع م�طلبات معالئنا احملددة ، مبا يف ذ� السعر 

الثابت والتلكفة �إلضافة إىل السعر اللكي.

تعمل أ�سون �شفاف�ة اكم� ملنح العمالء الثقة بأن �لولنا مرنة وقاب� �لتطو�ر، ومتثل قمية حق�ق�ة مقابل املال.

إن اإلدارة اجلیدة جتمع بني األفاكر القویة واخلربة احلق�ق�ة. يف التعامل مع معالء املمتزي�ن ، أثب��ا أنه من �الل إ�شاء "�را�ب 

إداري" ، تصبح مؤسس��ا أكرث فعالیة �ك�ري من احملاوالت التقلیدیة لتحسني هذا اخلط أو ت� اخلدمة الفردیة أو نظام اخلدمة.

هذا "الرتا�ب" یعين أن الهیلك اإلداري قادر �ىل توفري مرونة حق�ق�ة من ح�ث نطاق اخلدمة وجحمها وموقعها.

إن احلفاظ �ىل الوظائف األساس�یة �ینا هو األساس ا�ي تقوم �لیه مؤسسة أو ب��ة �حجة األداء. من �الل العمل �رشیك 

لعمالئنا، ميكن أن یعمل فریق اخلدمات الهندسة الكهر�ئیة واملیاكنیك�ة �ینا �منوذج م�عدد األجزاء أو منوذج �دمة وا�د. 

حنن نقدم �دمات ألحصاب املنازل واملس�تأجر�ن وكذ� العمالء الت�اریني والتطورات م�عددة �س�ت�دامات.

ميكن أن تتضمن مقرت�اتنا لتقدمي اخلدمات ز�رات تفا�لیة خمصصة أو ز�رات خمططة (الصیانة الوقائیة ا�ططة).

كام نقدم �دمة العمالء من �الل مك�ب م�اح �ىل مدار السا�ة طوال أ�م األس�بوع 

وتغطیة طارئة لعمالء العقود.
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�دمات التك�یف (الرت�یب والصیانة)

الغري  الهواء اخلاص بك لتجنب معلیات اإلصالح  من الرضوري دامئًا حامیة نظام �ك�یف 

احلار. إن وجود عقد صیانة ميكن أن مينع عنك من  الصیف  ، �اصة �الل مومس  رضوریة 

موا�ة مشالك أعطال التك�یف.

ومع ذ� ، إذا �نت توا�ه مشالك يف التیار املرتدد يف مزن� وتبحث عن صیانة فوریة من رشكة مؤه� تأهیالً 

�الیاً يف اإلمارات العربیة املت�دة ، فاس�تفد من حزمة الصیانة املزنلیة املقدمة من رشكتنا.

تقدم هذه احلزمة �دمات صیانة وإصالح �الیة اجلودة. اطمنئ وامسح خلربائنا املتخصصني �لعنایة مبشالكك �ىل الفور.

قام فریق أ�سون بتدریب ف�يي التك�یف واملعمتد�ن �شلك اس�ت��ايئ لتقدمي أفضل �دمات اإلصالح والصیانة ملك�فات الهواء 

يف مجیع أحناء اإلمارات العربیة املت�دة واليت �شمل:

�دمات الرت�یب  - نقوم برت�یب و�دات �ك�یف �دیدة ملزن�.

�دمات اإلصالح  - نقوم بإصالح مجیع أنواع أ�زة التك�یف اخلاصة بك �رس�ة ومبهارة �الیة.

�دمات الصیانة  - نقوم ب��ظیف وصیانة مك�ف الهواء اخلاص بك لتجنب األعطال �ري الرضوریة.

توفر رشكة أ�سون أیًضا حزم صیانة ممزية مما مين�ك الفرصة لتوفري املال واحلصول �ىل أفضل عرض مع �دمة الطوارئ املتا�ة 

.24/7

حنن رشكة رائدة يف جمال صیانة أ�زة �ك�یف الهواء، وفریق�ا الهنديس یضم أكرث اخلرباء �ربة يف دو� اإلمارات العربیة املت�دة 

ونقوم �شلك روت�ين بإجراء الصیانة الوقائیة والتفا�لیة لألنظمة يف آالف املنازل لك أس�بوع ، وحنن نفهم املشالك الشائعة 

اليت تعطینا إماكنیة التعرف �ىل ما حنتاج إىل إصال�ه م�ل:

- تنظیف ملف املرو�ة وو�دات م�او� الهواء.
- �لل يف در�ة احلرارة وأ�زة اس�شعار الضغط.

- تنظیف صاممات ومرحشات الهواء املتغرية.
- �ر�یبات فضفاضة تو� ضوضاء أو اهزتاز �ري �ادي.

- أحزمة مرو�ة �اطئة.
- �رامك الغبار والرمل يف حمامل املرو�ة واحملراكت.

- م�افذ اس�تزناف املك�فات املغلقة.
- حمرك اإلقالع أو عطل مؤقت.

- �رموس�تات �لتحمك يف در�ة احلرارة.
- مرحشات هواء م�س�ة أو مسدودة.



�دمات الهندسة الكهروم�اكنیك�ة

تعمل  احلالیة  أنظمتك  مجیع  لضامن أن  أ�سون  املدربون يف  املهندسون  س�یعمل 

حسا�ت  وبعمل  اخلاصة،  واح�یا�اتك  ملمتلاكتك  الاكمل  الفهم  تطو�ر  �الل  من  حصیح  �شلك 

م�اكنیك�ة و�هر�ئیة وحسا�ت الس�باكة لمكیة �برية من الصیانة املطلوبة �لهیلك.

مت تصممي اخلدمات املقدمة لضامن اختاذ التدابري الوقائیة والتصحیحیة يف الوقت املناسب. عندما یتعلق األمر بصیانة هذه 

األنظمة ، جيب التأكد من أن لك يشء یعمل �لطریقة املثىل.

س�سا�د ذ� �ىل تقلیل خماطر فشل النظام اليت قد تؤدي إىل تلف خطري يف ماكن مع� أو إقام�ك.

تعمل أ�سون �ىل مجمو�ة م�نو�ة من الهیالك من العقارات السك�یة إىل العقارات الت�اریة.

اع�ًدا �ىل جحم وتعق�د النظام ، س�یختلف ا�هنج ا�ي یت�ذه �ندسو� وف�یو�. �ام اكن موقفك ، س��لقى �دمة ا�رتاف�ة من 

البدایة إىل ا�هنایة.

تتوفر اس�شارة جمانیة لت�دید �یف�ة إ�داد نظامك ونوع الصیانة املطلوبة.

ق�ل بدء أي وظیفة ، س�یعمل موظفو أ�سون �ىل فهم تفاصیل نظامك �شلك اكمل ومعاجلة أي أس�ئ� أو خماوف قد 

�كون �یك.

جنحت رشكة أ�سون يف تعز�ز موقعها مكزود �ل�دمات الكهروم�اكنیك�ة وقادرة �ىل تنف�ذ مشاریع م�خصصة ومشاریع �برية من 

مر�� إ�شاهئا إىل �سلميها ، لك هذا اكن من �الل �لزتام �لكامل مع الزتام صارم �جلودة والسالمة واملوارد.

قدمت الرشكة الك�ري من �دمات الصیانة الكهروم�اكنیك�ة يف جمال مراكز ال�سوق واملباين السك�یة والت�اریة والف�ادق واملطامع 

واملعاهد التعلميیة و�ك�یف الهواء الصناعي وما إىل ذ�.

.ISO 9001: 2015 إن ضامن اخلدمة املوثوقة والفوریة �لرشكة مدعوم �شهادة اجلودة

 نطاق اخلدمات: -

- ا�متد�یت الصحیة والس�باكة.
- �رسب املیاه يف السقف واجلدران واألرضیات.

- خراطمي مرنة أو معطوبة.
- إصالح و�رممي و�سلیك مجیع أنواع ا�متدیدات والس�باكة



صیانة �ب اجلراج
یدرك  فعالیة.  الطرق  بأكرث  ملسا�دتك  هنا  حنن  املرآب؟  �ب  إصالح  عن  تبحث 

الفریق يف أ�سون أنه يف بعض األح�ان ، �كون اإلصال�ات �ا�� وال ميكهنا �نتظار 

لفرتة طوی�. و�لتايل ، حنن جمهزون ومس�تعدون إلصالح �ب املرآب التالف اخلاص بك يف أقرب 

وقت ممكن. سواء �نت حبا�ة إلینا الس��دال مق�ض مكسور �س�یط أو �ر�یب �ب مرآب �دید ، فقد مقنا بتغطیة 

لك يشء مبسا�دة أفضل املتخصصني ا��ن ميكهنم إصالح لك يشء یتعلق بباب املرآب تقریًبا.

عندما ختتار �دمة إصالح �ب املرأب اخلاصة بنا ، فإنك حتصل �ىل مزا� من الف�یني املدربني تدریباً ج�داً �ینا واملهنیني ا�هز�ن 

القادر�ن �ىل التعامل مع مجیع أنواع مش�ت أبواب املرآب الت�اریة والسك�یة مبا يف ذ�:

     الینابیع �ب املرآب.

     الف�ا�ات �ب املرآب.

     �بالت و�كرات ومفصالت.

     قطع غیار ف�ا�ة.

     تقلمي الف�نیل وخمت أسفل.

     نظام التحمك عن بعد.

     اس��دال سلس� ف�حت الباب.

     حمرك ف�حت �ب املرآب.

     املسارات امللتویة أو احملاذاة �ري الصحی�ة أو الصدأ.

     الصیانة الوقائیة.

     �دمات خمصصة وعروض أسعار جمانیة إلصالح �ب املرأب.

     شاح�ات تصلیح جمهزة �لاكمل.

نقوم بإصالح �ب املرآب يف نفس الیوم �� فإن مجیع الف�یني �ینا �اهزون �شاح�ات جمهزة �لاكمل لتقدمي اخلدمة بأفضل 

طریقة ممك�ة.

ميك�ك أن تتوقع �دمة ممتازة ورسیعة مع املوظفني املهنیني ا��ن س�یرت�ون ماكنك نظیفًا ومرتًبا بعد إجراء �مة اإلصالح.

یضمن � فریق�ا را�ة البال جبعل ماكنك آمن مع إصالح م�ايل أو واس��دال اكمل بأقل �لكفة.

إن العمل مع العمالء الت�اریني والسك�یني �ىل �د سواء لس�نوات ، متك�ا من توفري مجمو�ة واسعة من 

�دمات إصالح و�ر�یب �ب املرآب لتغطیة مجیع اح�یا�اتك.

برصف النظر عن تقدمي نتاجئ �الیة اجلودة ، ميكن حملرتف�نا مسا�دتك يف احلصول �ىل 

نصاحئ صیانة جمانیة و�لول مضمونة لقوة التحمل وطول العمر.

     Garage Door Springs.

     Garage Door Openers.

     Cables, Rollers, & Hinges.

     Opener Repair Parts.

     Vinyl Trim & Bo�om Seal.

     Remote control system.    

     Replace door opener chain.

     Garage door opener motor.

     Twisted tracks, misalignment or rusted track.

      Preventative Maintenance.

     Bespoke Services & Free Quotes for Garage Door Repair.

     Fully Stocked Repair Trucks.



أعامل البناء
هبا  الق�ام  یمت  اليت  األعامل  رئ�يس  �شلك  وصیا�هتا  املباين  إصالح  �دمات  �شمل 

�لحفاظ �ىل �ا�هتا املثالیة يف �س�ت�دام العادي. یعترب اس�ت�دام املباين املصممة هو العامل 

الرئ�يس يف حتدید مس�توى الصیانة املطلوب.

جيب جتنب صیانة املباين املفرطة. يف الوقت نفسه ، جيب أن تضمن صیانة املباين سالمة املقمي أو امجلهور وجيب 

أن متتثل �لمتطلبات القانونیة. تعمتد احلا�ة أیًضا �ىل كثافة �س�ت�دام.

 

أنواع �دمات إصالح املباين وصیا�هتا

1. إصال�ات یوم�ة:

    �شمل اإلصال�ات الیوم�ة إصال�ات اخلدمة اليت ت�شأ من وقت آلخر يف �دمات املباين م�ل أعامل الس�باكة ، وإمدادات 

املیاه ، وما إىل ذ�.

ومن األم�� �ىل هذه اإلصال�ات إصالح ال�رسیب من أ�ب�ب الرصف ، وغرف التف��ش ، واس�تعادة إمدادات املیاه ، واس��دالها

وحتدید الصاممات املنفو�ة ، وإصالح املفاتیح املعیبة ، وسقي النبا�ت ، وقص العشب ، وقطع التحوط ، وجتریف سقوط األوراق..إخل.

الغرض من �دمة الصیانة هذه هو ضامن األداء املريض واملس�متر �تلف اخلدمات يف البنا�ت.

2. اإلصال�ات الس�نویة:

التنظیف اخلار�،  تنف�ذ بعض األعامل م�ل  تمت �دمة الصیانة هذه �لحفاظ �ىل جاملیات املباين واخلدمات اليت تقد�ا، یمت 

وتنظیف اخلزا�ت و�ريها �شلك دوري ، ویمت التخطیط لهذه األعامل �ىل أساس س�نوي.

3. إصال�ات �اصة:

یمت إجراء اإلصال�ات اخلاصة �لمباين �س��دال األجزاء املترضرة �س�ب قدم املبىن ح�ث أنه من الرضوري م�ع الب��ة واخلدمات من 

التدهور و�س�تعادة إىل احلا� األصلیة قدر املس�تطاع.

4. اإلضافات والتعدیالت:

یمت تنف�ذ أعامل اإلضافات أو التعدیالت يف املباين لت��اسب مع املتطلبات اخلاصة �لساكن من أ�ل رفع الكفاءة الوظیف�ة �لمبىن 

وجع� ی��اسب مع املتطلبات اجلدیدة واملتغرية. 

5. الصیانة الوقائیة:

یمت إجراء الصیانة الوقائیة لتجنب تعطل اآلالت و�دوث مشالك الصیانة يف املباين واخلدمات. یمت تنف�ذ 

أعامل الصیانة الوقائیة �ىل أساس املسح والتف��ش املنتظم.

�شمل الصیانة الوقائیة أعامالً ملنع تدهور أجزاء املباين (اليت تعمتد �ىل الظروف املناخ�ة) 

، والتلوث ، والفطر�ت ، وجهامت احلرشات ، والهبوط ، والف�ضا�ت ، وكثافة 

�س�ت�دام ، واإلهامل ، وال�رسب ، وما إىل ذ�.



صیانة املباين
ميكن خلدمات صیانة املباين اخلف�فة أن حتافظ �ىل �ركزيك يف إدارة أعام�، ب�� 

نقوم حنن بتلبیة اح�یا�اتك يف صیانة اإلضاءة ، أو إصالح اجلدران، وصیانة الطالء، ومعلیات 

الن�ارة...إخل. �ینا فریق من املوظفني ذوي املواهب املتعددة واملهارات  واخلربة يف العدید من جماالت 

إصالح وصیانة املباين �لمسا�دة يف احلفاظ �ىل م�شأتك وإبقاهئا يف أفضل �االهتا.

املیاكنیك�ة �لمبىن.   �سا�د �داول الصیانة ا�وریة يف احلفاظ �ىل اخنفاض �اكلیف الصیانة وضامن طول معر املعدات 

ميكن أن تعمل �دماتنا أیًضا �القرتان مع مقاويل التدف�ة وا�هتویة والس�باكة والكهر�ء واملیاكنیك احلالیني �یك لت�س�یق و�دو� 

فرتات الصیانة.

حنن نعمل أن لك م�ىن فرید و� م�طلبات صیانة فریدة �اصة به. دعنا �سا�دك من �الل إجراء تق�مي امل�شأة ا�ي ميكن 

أن �سا�د يف حتدید ا�االت الرئ�س�یة وحتدید �دول الصیانة املناسب ملبناك.

ومع ذ� ، و�س�ب اخلدمة املمتازة املقدمة �تلف العمالء ، أرص العمالء �ىل أ�سون �لق�ام بصیانة خمتلف م�شاهتم األخرى مما 

أدى إىل �شك�ل قسم مس�تقل مسؤول عن أعامل الصیانة الشام� لاكفة مرافق معالئنا.

یمت احلفاظ �ىل العدید من املشاریع املرموقة يف اإلمارات العربیة املت�دة من �الل هذا القسم الفرید واخلدمات املنفذة اليت 

�شمل:

     نظام (ا�هتویة احلراریة و�ك�یف الهواء).

     نظام الس�باكة (الرصف الصحي وإمدادات املیاه).

     النظام الكهر�يئ (اجلهد املنخفض والتیار املنخفض).

     نظام امحلایة من احلرائق (إنذار احلریق وماكحفة احلرائق).

     أعامل الن�ارة.

     أعامل �رممي املباين.

ت�سم خطط الصیانة الشام� يف رشكة أ�سون �ملرونة ویمت تطو�رها بناًء �ىل تق�مي اكمل الح�یا�ات العمالء اخلاصة.

ق�ل التوصیة برب�مج اخلدمة ، س�نجري مراجعة م�عمقة ملعداتك وأنظمتك ، مع توفري قامئة تفصیلیة �خلدمات 

اليت قد حيتا�ا نظامك.

 تغطي عقود� املعیاریة واملرنة يف م�شأتك اكفة الصیا�ت املیاكنیك�ة ، والتحمك يف در�ة احلرارة 

، واألمن ، واحلرائق ، وأنظمة ال�شغیل اآليل �لمبىن.



�دمات الطالء
اخلدمة  ذات  املزنيل  الطالء  أعامل  يف  م�خصصة  رشكة  يه  أ�سون  رشكة  إن 

الاكم� يف أبوظيب ، ويه رشكة مقاوالت �لطالء ا�ا�يل واخلار�. هدف�ا هو الرتكزي دامئًا �ىل 

العمل العايل اجلودة مع تقدمي �دمة ممتازة واس�ت�دام فقط أنواع الطالء اخلار� وا�ا�يل �ايل اجلودة .

�ینا ف�یني م�خصصون يف �دمة طالء املنازل الفلل واملباين.

نقوم بعمل طالء اكمل لقعارك �ام اكن نو�ه (شقق - فلل - أ�راج...إخل).

نظًرا لس�یاسة "�دم املساومة مع س�یاسة اجلودة" اليت ن��عها ، فقد اك�س��ا مسعة ج�دة مكقاول يف �دمة الطالء يف أبوظيب. سواء 

اكن مرشو�ك اكن یتطلب طالء دا�يل أو �ار�، إن رشكة أ�سون تقدم �دماهتا مبهارات وخبربات مدربة إلكامل املهمة. 

و�س�ت�دم فقط أفضل ا�ها�ت املتا�ة لضامن اجلودة لعمالئنا.

�ادة ما نعمل مع معالئنا لت�دید نوع ا�ها�ت وامللمس املناسب ا�ي �ريض صطوح ورغبة �الؤ�.

حنن نقدم �دمات الطالء يف ا�االت التالیة:

    دهان ��س.

    غرفة املع�شة.

    طالء املطبخ.

    رمس املدا�ل.

    طالء الق�و.

    طالء األبواب والنوافذ.

    طالء امحلامات.

    طالء غرف النوام واملعیئة.

    طالء األسقف.

عندما نبدأ وظیفة �دمة طالء املزنل ، فإننا ال نقفز إىل مرشوع آخر يف م�تصفه ، فقط إلرضاء معیل آخر. س�یحظى مرشوع 

�دمة الطالء يف مزن� �اله�م والر�ایة والصنعة املهنیة اليت �س�تحقها. س��قى مع مرشو�ك �س�مترار من 

البدایة إىل ا�هنایة.



�دمات البالط والسريام�ك
حنن يف رشكة أ�سون يه وا�دة من أكرث رشاكت إصالح البالط شهرة يف أبوظيب. 

وذ� ألن أولوی��ا يه إرضاء العمالء ، والثقة ، واخلرباء، واحلرفة يف تقدمي الصنعة ،  واألسعار املعقو�. 

جودتنا تت�دث عن نفسها.

نقوم بت��یت مجیع أنواع البالط وبأي تصور ميكن مبا يف ذ�:

   أرضیات املطاخب.

   أرضیات امحلام ، املغاسل وأحواض ا�ش ا�صصة.

   البا�ات واملمرات.

   وا�ات احملالت الت�اریة وصاالت العرض 

حنن فریقك الوح�د لصیانة األرضیات وتث��ت البالط يف أبوظيب ، سواء �نت تبحث عن أعامل جتاریة أو سك�یة ، أو إ�شاءات 

�دیدة أو إ�ادة �شك�ل، أو إزا� البالط أو البناء من األلف إىل الیاء. ميك�نا تث��ت األرضیات والبالط بأفضل جودة وبأفضل األسعار. 

حنن م�خصصون يف تث��ت بالط السريام�ك ، بالط البورسلني ، أرضیات الر�ام ، أرضیات اجلران�ت ، أونیكس وأرضیات خش��ة.

�ام اكن األسلوب أو ا�لون ا�ي حتتا�ه إلكامل ا��كور اخلاص بك فإنه لن �كون مس�تحیل �ل�س�بة لنا، كام نقدم �دمات 

�ر�یب األرضیات اخلش��ة مبفاهمي خمتلفة م�ل:

.MDF ارضیات    

.HDL ارضیات    

    األرضیات ش�به اخلش��ة.

    األرضیات اخلش��ة الصلبة

حنن �س�ت�دم أفضل نوعیة من الغراء �لبالط اخلزيف أو البورسلني. اجلص املس�ت�دم هو أفضل نوعیة وحسب خمطط األلوان. 

تتطابق احلواف �لبالط أیًضا مع الكامل.

أیًضا  نفسه  ا�لون  التفاف  إصالح  یمت  األرضیات.  التحتیة �مع  البطانة  نوعیة من  أفضل  �س�ت�دم   ، اخلش�يب  �لبار�یه  �ل�س�بة 

لی��اسب مع البالط.

متاًما كام حنن واثقون من �دمات الطالء اخلاصة بنا �لطالء املزنيل وطالء الف�الت ، حنن واثقون من أنه ميك�نا 

العائلیة  املع�شة  البالط �ینا. من جسادة �دیدة إىل غرفة  تث��ت  توقعاتك من �الل �دمة  تلبیة 

املرحية ، إىل �ر�یب بالط م�ني لز�دة كفاءة ومظهر املطبخ أو األرضیات اخلش��ة ملك�بك ، ولك 

اجلودة  �الیة  وم�ت�ات  اخلربة  ذوي  فریق من  �ینا   ، وجتاري  ، سكين  ب�هنام  مرشوع 

الالزمة لضامن اك�ل أي مرشوع بأ�ىل املعایري.



02 الصیانة

01 الرت�یب

�دمات

التك�یف



�ر�یب أنظمة احلریق
إن رشكة أ�سون �هيا طامق مؤهل ومدرب لتقدمي اخلدمات التالیة �لصیانة والرت�یب اجلدید 

مبوافقة من هیئة ا�فاع املدين:

• نظام انذار احلرائق.

• نظام اإل�الء الصويت.

• أضواء الطوارئ وأضواء خروج الطوارئ.

• نظام البطار�ت املركزي.

• مض�ات احلریق.

• نظام الرش.

.FM200 نظام •

• نظام رذاذ املاء.

• مواسري رأس�یة �لرش املايئ أو اجلاف.

• نظام متدید �اص �لمطاخب.

• نظام الغمر.

.(PPE) معدات امحلایة الشخصیة •

• نظام هیدرانت.

�دمة ما بعد البیع / الصیانة
• نقدم الصیانة الس�نویة ألنظمة إنذار و�شف وماكحفة احلریق.

• نقدم الصیانة مجلیع أنواع طفا�ت احلریق.

• حنن نقدم �دمات الطوارئ 24/7 ح�ث أن فریق�ا سوف �كون مكمتل اجلاهزیة بعد أي ماكملة طوارئ �رس�ة وكفاءة وفعالیة

• یمت تدریب الف�یني �ینا لیكونوا أكرث فعالیة وموثوق�ة يف أداء املهمة.

• حنن مس�مترون يف حتسني �دماتنا من �الل اع�د التق�یات اجلدیدة ، وختصیص اسرتاتیجی��ا وحتدیث التق�یات لتكون 

أكرث كفاءة ولتقدمي ا�متزي يف �دماتنا.

• مرخصني من ا�فاع املدين.



03 معلیات البول�ش

02 تلمیع األرضیات

04 البلورة

01 �يل األرضیات

صیانة

األرضیات



�يل وتلمیع البالط
الت�اریة  الرائعة جعلتنا معروفني ج�ًدا يف لك من األسواق  العمل  �ربتنا وجودة 

واحمللیة.

حنن م�خصصون يف خمتلف جوانب صیانة األرضیات م�ل تنظیف احلجر اجلريي ، وتنظیف الر�ام 

وتلمیعه ، واجليل والصیانة و�رممي الر�ام وما إىل ذ�.

لت�دید  لتلمیع األرضیات و�رمميها. حنن نقدم خ�ارات خمتلفة  املتا�ة  التق�یات  یمت تدریب موظف�نا �شلك اكمل �ىل أ�دث 

األرضیات التالفة.

ال حتتوي مواد التنظیف الفریدة �ینا �ىل أحامض قاس�یة أو مواد صلبة أو مواد �ميیائیة ذات راحئة �رهية.

س�مت اس�تعادة و�ه البالط ولون خطوط اجلص اخلاصة بك إىل مظهرها األصيل.

التقویة
�ىل الرمغ من أن تنظیف األرضیات ومسحها سزيیل الغبار واحلطام ، إال أنه ال �كفي �لحفاظ �ىل اجلودة وا�لمعان ا�ي 

س�یذهل معالئنا. جلعل األرضیات اخلاصة هبم تتألق حقًا ، من مصلحتك أن یمت تنظیفها وتلمیعها �نتظام.

لسوء احلظ ، ال ميت� معظم أحصاب األعامل املعدات وم�ت�ات التنظیف والوقت لتحمل هذا العبء بأنفسهم.

البلورة
ويه عبارة عن سلس� من األ�شطة اليت تنطوي �ىل اس�ت�دام املواد الكميیائیة (املبلورات) اليت تغري ب��ة الطبقة السطحیة 

�لر�ام.

أثناء التبلور ، تف�ح الب��ة البلوریة لكربو�ت الاكلس�یوم وتدمر ، حتت تأثري امحلض يف التبلور. ن���ة لتفا�ل �ميیايئ حيدث بني محض 

و�ربو�ت الاكلس�یوم ، خيلق مر�بات �ميیائیة �دیدة.

هذه املر�بات اكلس�یوم سدايس فلورو س�یلیاكت الاكلس�یوم (SiF6) �متزي بصالبة �الیة ، واليت �زید �شلك �بري من مقاومة التآلك 

�لر�ام واخلدوش. یصبح احلجر أصعب وسط�ه أملس ويف سوق�ا یو�د العدید من البلورات ا�تلفة.

رضا  لكسب  ممتزية  �ربة  وذو  �ين  معل  بفریق  اخلدمات  هذه  نقدم  أ�سون  رشكة  يف  حنن 

العمیل وضامن اس�متراریته معنا.
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WORK EXPERIENCE

التنظیف العام
هل تبحث عن م�ظف موثوق به لتقدمي �دمات تنظیف �امة �الیة اجلودة يف 

اخلاصة بك من �الل ش�بكهتا  التنظیف  مع حتد�ت  تتعامل  أ�سون  أبوظيب؟ دع رشكة 

الك�رية من رشاكت التنظیف اليت تتوق إىل تقدمي �دماهتا إلیك.

التنظیف العمیق
سواء �نت تقوم بإ�الء الشقة أو ت��قل إىل سكن �دید، لكام اح�جت إىل �دمات تنظیف معیق ذات جودة �الیة يف 

أبوظيب ، نتد�ل ملسا�دتك بزتویدك بأفضل طامق یعي مطلباتتك و�سعى لتنف�ذها. إننا هندف لتقدمي �دمات التنظیف العمیق 

��رتاف�ة �الیة حبیث تعاجل مجیع مش�ت التنظیف الرئ�س�یة.

یقوم �رباء التنظیف العمیق �ینا بت�لیل ودراسة عقارك بعنایة شدیدة لت�دید أصغر عنرص من األوساخ وا�ي خيت� يف أصعب 

أراكن املبىن. مبجرد اك�ل الت�لیل یعملون مع أدوات تنظیف م�قدمة لضامن القضاء �ىل األوساخ والغبار والبقع اليت جعلت 

املاكن م�سً�ا و�ري قابل لالس�ت�دام.

حنن نعمل عن كثب مع مجیع مزودي اخلدمة املوثوقني لنقدم � أفضل �دمات التنظیف العمیق وبأسعار تنافس�یة.

تورید �امالت النظافة
عندما جتد نفسك م�شا�اكً يف �لزتامات املزنلیة �ري احملدودة ، فإننا نتقدم إىل األمام ملسا�دتك يف �دمات �امالت النظافة �الیة 

اجلودة يف أبوظيب. جتعل رشكة أ�سون توظیف اخلادمات يف أبوظيب سهالً م�ل تغیري الق�وات �ىل التلفزیون أو متر�ر امل�شورات 

�ىل املنصات �ج�عیة.

حنن نعمل مع ش�بكة م�نو�ة من مزودي �دمات �امالت النظافة اليت تضم فریقًا مدر�ً ومؤهالً وذوي األسلوب من 

مجیع أحناء العامل.

حنن ال ندعي فقط تقدمي �دمات �الیة اجلودة ولكن تأكد من العثور �ىل أفضل و�سعر م�ايل.

سواء �نت حبا�ة إىل �ادمة بدوام جزيئ أو حتتاج إىل �دماهتا لیوم اكمل ، ميك�نا �رت�ب �ادمات حمرتفني � يف أقل وقت 

ممكن.

تنظیف الوا�ة
تتعهد رشكة أ�سون �حلفاظ �ىل النوافذ نظیفة وممتعة �ىل مدار السا�ة مع أكرب ش�بكة من م�ظفات النوافذ يف أبوظيب. 

ح�ث نقدم � طریقة م�قدمة حلجز �دمات تنظیف النوافذ يف أبوظيب بأسعار م�الیة حىت �متكن من 

�س�متتاع بإطال� ممتعة من �الل النوافذ اخلاصة بك دون موا�ة مشالك ضبابیة أو مرتبة. �� 

، لكام اح�جت إىل أي �ل لتنظیف النوافذ ، ميك�ك الوثوق حبجز �دماتنا.

ابدأ �دو� �دمات تنظیف النوافذ يف أبوظيب معنا ابتداًء من الیوم.
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تنظیف املفروشات
هل تتعامل مع مشالك التنظیف دا�ل قطع أ�ثك؟ حس�نًا ... تقدم رشكة أسكون 

�دمات تنظیف املفروشات ملعاجلة مجیع مشالك التنظیف الرئ�س�یة (والصغرى). ميك�نا مسا�دتك 

يف احلفاظ �ىل نظافة لك عنرص �س�ت�دام طرق تنظیف م�قدمة وحمس�نة. حنن �سا�دك يف العثور 

�ىل أفضل م�ظفات املفروشات واليت تأ�ذ وظیفهتا �ىل محمل اجلد وجتعل العنارص اخلاصة بك تتألق من 

مجیع اجلهات. �� ، عندما حتتاج إىل �دمات تنظیف املفروشات �الیة اجلودة يف أبو ظيب ، فأنت تعرف ماكن البحث 

عهنا - انتقل إىل axonfm.com �لحصول �ىل أفضل �دمات تنظیف املفروشات بنقرات قلی�.

تنظیف حاممات الس�با�ة
هل جتد أن احلفاظ �ىل مس�توى اللكور يف حوض الس�با�ة اخلاص بك مر�اكً؟ حس�نًا ، ل�س بعد اآلن.

تقدم رشكة أ�سون �دمات تنظیف حاممات الس�با�ة ��رتاف�ة هبدف جعل حامم الس�با�ة اخلاص بك قابالً لالس�ت�دام مرة 

أخرى. فقط أ�رب� مىت وأ�ن ومك مرة حتتاج إىل تنظیف حاممات الس�با�ة وسرنتب � أفضل م�ظفات يف املدینة.

تنظیف الرث�
هل �رید احلفاظ �ىل األ�قة يف ا��كور ا�ا�يل اخلاص بك مع هذه الرث� املعلقة �شلك رائع يف وسط السقف اخلاص بك؟ 

عندما تقرر موا�بة منط ح�اتك األنیق واحلفاظ �ىل احلداثة يف الرث� اخلاصة بك ، نتد�ل �مع خططك مع �دمات الشام�.

حنن نعمل �یف�ة إزا� جزیئات الغبار بعنایة من لك قسم من الرث� ملنحها نفس الشلك واملظهر اجلدید الناقص من مظهرها 

�س�ب طبقة رق�قة من الغبار.

ماكحفة اآلفات
إن رشكة أ�سون تقدم �دمات ماكحفة اآلفات يف أبو ظيب ، اع�ًدا �ىل موقعك واملومس واملناخ ، ميكن ألي �دد من اآلفات 

أن تغزو مزن�.  �� حنن �ینا م�ت�ات ا�رتاف�ة ملاكحفة اآلفات حتتا�ا �لمعاجلة �ىل مدار الس�نة.

ميك�نا القضاء �ىل مجیع أنواع اآلفات من �الل توظیف أفضل املهارات والتك�ولوج�ا العالیة واملواد الصدیقة �لب��ة.

مراق�ة بق الفراش.

مراق�ة الرصاصري.

ماكحفة اجلرذان والقوارض.

مراق�ة امحلام والطیور.

ماكحفة الن�ل وا��بري.

ماكحفة ا�منل األبیض.

ماكحفة ا�منل واحلرشات.

مراق�ة الرباغیث والقراد.



ض مشاریعنا
بع



طـاقـم معل�ـا

NO. CLIENT PROJECT SCOPE OF 
WORK ROLE YEAR 

1 Department of Municipali�es and 
Transport 

Baniyas and Al Wathba 
Slaughter Houses 

Maintenance and 
Installa�on of Armed 

floors 
Contractor 2020 

2 Sinyar Property Management LLC Al Ain Palace MEP Works Contractor 2020 

3 General Civil Avia�on Authority SZANC Abu Dhabi External Building and 
Glass Cleaning Contractor Feb 2020 - Jan 2021 

4 Ireland Embassy Embassy Head Quarter Handyman Services Contractor Feb 2020 - Jan 2021 

5 Sinyar Property Management LLC Al Gurm Villa 32 Civil and MEP Work Contractor 2019 - 2020 

6 Sinyar Property Management LLC Al Gurm Villa 55 Civil Work Contractor 2019 - 2020 

7 Flash Entertainment  Al Reem Central Park Park Reinstatement Contractor 2020 

8 Sinyar Property Management LLC Salama Bint Hamdan Al 
Nahyan Founda�on Waterproofing Subcontractor 2020 

9 Sinyar Property Management LLC Umm Al Nar Villa 16 Pain�ng work Contractor 2019 

10 Silver Coast Delma Project Water Feature Works   Subcontractor 2019 - 2020 

11 Ministry of Tolerance Abu Dhabi Head Quarter Custodial Cleaning Contractor 2018 - on going 

12 Ruwais Power Corpora�on S2 Colony Children’s 
playground in Ruwais  Civil & MEP Works Subcontractor 2018 - 2019 

13 Silver Coast City Pharmacy Water Feature Works   Subcontractor 2018 - 2019 

14 Flash Entertainment  Papal Visit 2019 Cleaning & Waste 
Management 

Cleaning Service 
Provider Feb 2019 

15 Silver Coast Private Villas in Saadiyat Civil & Carpentry Works Subcontractor 2016 - 2019 

16 IMG (Interna�onal Management 
Group) 

Abu Dhabi Showdown 
Week 2019 

Cleaning & Waste 
Management 

Cleaning Service 
Provider 2019 

17 Al Ain Proper�es Umm Al Emarat Park Cleaning and Waste 
Management Services Subcontractor 2015 - 2019 

18 Flash Entertainment  
Asian Cup 2019 – Al 
Wahda Stadium (Al 

Nahyan) 

Cleaning & Waste 
Management 

Cleaning Service 
Provider 2018 - 2019 

19 Derby Design Private Villa in Saadiyat Civil & Carpentry Works Subcontractor 2018 

20 Mohammad Al Mulla 15 Villas – Khlalifa City General Maintenance Contractor 2015 - 2018 

21 Brook & Ripples Ritz Carlton Civil & Carpentry Works Subcontractor 2018 

22 Ali & Sons Private Villa in Royal 
Marina Civil Works Subcontractor 2017 

23 Arab Monetary Fund Private Villa in Bateen Carpentry Works Subcontractor 2017 

24 Serco Bateen Ladies Beach Plexiglass Contractor 2015 

25 Ramada Abu Dhabi Private Villa in Saadiyat Civil & Carpentry Works Subcontractor 2014 - 2015 

26 Al Nasser Proper�es Liwa Tower External glass cleaning Contractor 2013 
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General Manager          2
Manager Director            6
QA/QC                             4
Secretary                           4
Engineers                                11
Documents Controller                                      4
Recep�onist                                             2
Accountant                                                 5
HR                                                             4
Store Keeper                                                        2
Machines & Vehicles Maintenance                                               4
Plants Nursery                                                              9
Drivers                                                                       33
Machine Operator                                                      20
Gardner                                                                     200
Cleaner                                                                       89
Pest Control                                                                 4
Reliever for vaca�on                                                             25
Total                                                              428
Outsourced Staff                                                              37
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HOW  YOU  CAN REACH  US
24.4858322 ,54.3531539





02 - 6282444

800 AXONFM 

37100 Abu Dhabi, UAE

info@axonfm.com

www.axonfm.com


