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عـــن مـــهـيــر
شــركة متخصصــة فــي أعمــال النظافــة  
ــرية  ــوى بش ــر ق ــغيل توف ــة والتش الصيان
معاييــر  اعلــى  علــى  ومدربــة  ماهــرة 

الجــودة للتدريــب
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نقــوم بنظافــة وصيانــة العقــارات فــي أنحــاء 
مدينــة الريــاض مــن خــال فريــق عمــل ماهــر 
ومــدرب و بأجــود أنــواع األجهــزة والمــواد التــي 
ــة فــي  تناســب كل موقــع مــع الدقــة المتناهي

المواعيــد و اإلنجــاز  

ــم  ــال تقدي ــي مج ــى ف ــركة األول ــح الش أن تصب
خدمــات النظافــة والصيانــة فــي مدينــة الريــاض.

رؤيتنا

رسالتنا
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هــدفـــنـــا
ــي تقــدم  ــاض الت ــي الري ــد ف ــم واح ــركة رق ــون الش أن نك
خدمــات النظافــة مــن خــال تقديم خدمــات متطــورة تخدم 
كافــة القطاعــات و بــكل حرفيــة ، معتمديــن علــي خبرتنــا 
الطويلــة والعمالــة المدربــة التــي لدينــا أهــم أهدافنــا 
راحــة العميــل وتقديــم كل مــا يســتحق مــن خدمــة مميــزة 
فهدفنــا األول واألخيــر هــو رضــا العميــل , وأن نحافــظ على 
صدارتنــا عــن طريــق تقديــم كافــة اإلمكانيــات المتاحــة 

وتطويرهــا مــن حيــن آلخــر 
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والمشــرفين  األفــراد  جميــع 
يتــم اختيارهــم علــى مســتوى 

ــرة  عالــي مــن الخب

فائقــة  مهــارة  ذوي  عمــال 
ــع أعمــال النظافــة فــي جمي

ــل أحــــــدث  نســتــعــمـــ
التنظيـــف مســـاحيق 

أســـعارنا هـــي األفضـــل 
ـــودة  ـــة بــــالجــ مقـــارنـــ

ــاءة  والكفـ

االلتـــزام بالمــواعيــــد 
ــا  ــق عليه المتف

لماذا مهير ؟ 
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تكــــيــيف 
ســبــــاكة 
كـــهـــرباء 

مـــن  التـــام  التخلـــص 
والقـــوارض  الحشـــرات 
وتعقيـــم  والزواحـــف 
ـــات  ـــد الفيروس ـــي ض المبان

نظافـــة جميـــع مواقـــع 
العقـــاري  التطويـــر 
اثنـــاء التنفيـــذ وبعـــد 
وبعـــد  التشـــطيب 

التأثيـــث

خدمـاتـنا

مكافـحة الحشرات النظـــافــة الصيـــانــة
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خدمات
الصيانة
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 سباكة 
حل كافة مشاكل السباكة 

 تنظيف فاتر المكيفات بشكل دوري

حل كافة  مشكات األعطال الكهربائية  

صيانة أجهزة التكييف

كــهـــرباء
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خدمــات
النظافة
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خدمات التعقيم والتطهير 

تنظيف الستائر والسجاد 

تنظيف الخزانات واألحواض 

تنظيف المجالس 

ضــد  والتطهيــر  التعقيــم  خدمــات 
واألوبئــة  والفيروســات  الجراثيــم 
باتبــاع أفضــل الطــرق والوســائل فــي 

قياســية  أوقــات 

باســتخدام البخــار كعامــل أساســي 
فــي عمليــة التنظيــف ســتحصل علــى 

ــم  ــة مــن الجراثي النظافــة والحماي

للقيــام  مخصصــة  عمالــة 
واحــواض  الخزانــات  بتنظيــف 
الوســائل  بأفضــل  الســباحة 

أفضــل  واتبــاع  اســتخدام 
الطــرق فــي تنظيــف المجالــس 
ألعلــى  للوصــول  والكنبــات 

الدقــة  درجــات 
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مـجـاالت 
التنظيف
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مساجدمنازل وقصور

واجهات أبراج

مستودعات

مكاتب 

مشـــاريــع 

قـاعاتمحالت تجارية 
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0591374323

للتواصل واالستفسار

@Maher_Saudi






