
شركة حاصلة على جوائز عّدة في خدمات الضيافة وإدارة المرافق
Award-Winning Hospitality & Facilities Management



Excellence
Commited to



CONTENTS

General Manager’s Message
Who We Are
Vision and Mission
Values
Certificates and Awards
Our Strategy and Pillars
Our Services

HARD SERVICES
MEP 
HVAC
Civil Maintenance
Kitchen and Laundry System
Specialized Systems
Sustainability and Environmental Management

SOFT SERVICES
Cleaning Services
Landscaping
Waste Management
Hygiene and Pest Control
Façade Cleaning
Water Tanks Cleaning
Industrial Cleaning
Hospitality and Concierge Services

LAUNDRY SERVICES

CATERING SERVICES

SECURITY SERVICES 

MANAGEMENT SERVICES
Quality Health and Safety
Asset Lifecycle Management
CAFM Solution
Contracts Management
Construction Handover Management
Helpdesk and Customer Service

Our Clients
Contact Details
Map

المحتويات

 رسالة المدير العام
من نحن

 الرؤية والرسالة
القيم

الشهادات و الجوائز
استراتيجيتنا وركائزنا   

خدماتنا

الخدمات الثقيلة
الميكانيكية والكهربائية والسباكة
 التدفئة والتهوية وتكييف الهواء

صيانة المرافق المدنية
أنظمة المطابخ وأجهزة تنظيف المالبس

األنظمة المتخصصة
 إدارة البيئة واالستدامة

الخدمات الخفيفة
 خدمات التنظيف

 هندسة المناظر الطبيعية
إدارة النفايات

  النظافة ومكافحة اآلفات
 تنظيف واجهات المباني

تنظيف خّزانات المياه
تنظيف المنشآت الصناعية

الضيافة والمساعدة الشخصية

خدمات تنظيف المالبس

خدمات التموين للضيافة

خدمات األمن

الخدمات اإلدارية
الجودة والصحة والسالمة

 إدارة األصول
 إدارة المرافق بمساعدة الكمبيوتر

إدارة العقود
إدارة تسليم البناء

مكتب المساعدة وخدمة العمالء

عمالؤنا
اتصل بنا
الخريطة

 

04
05
06
07
08
09
10

11

12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23

24

25

26

27
28
29
30
31
32

33
34
35

INDEX
الفهرس

3



4

We established Mayar Facilities Management with a dynamic organizational 
structure around the ability to offer bundled services for our clients, a 
transcendent model in the United Arab Emirates.

We believe in offering suitable services that influence the lives of the residents,
making a big effort to well-maintain the facilities.

Our mission is clear, we want our people to take care of your customers، and
your facilities – so you can focus on what you do best.

Samer Mashal

GENERAL MANAGER’S MESSAGE
رسالة المدير العام

أنشأنا »ميار إلدارة المرافق« في هيكل تنظيمي ديناميكي في نموذج ال مثيل له في
اإلمارات العربية المتحدة لكي نتمكن من توفير باقة من الخدمات مجتمعة تحت سقف

واحد.

فخدماتنا المتكاملة التي نقدمها في كل عالقة عميل جديدة مبنية على ما يتناسب مع
متطلبات كل مرفق من دون زيادة أو نقصان. فنحن نعتقد أنه بٕامكاننا المحافظة على كل

مرفق والٔتاثير بشكل ٕايجابي على حياة القاطنين فيه.

فمهمتنا واضحة، نريد لموظفينا رعاية زبائنكم والمرافق الخاصة بكم - حتى تتمكنوا من
التركيز على افضل ما تفعلونه.

سامر مشعل
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ميــار إلدارة المرافــق شــركة حائــزة علــى جوائــز عديــدة، تقديــرًا لخدماتهــا المتكاملــة فــي إدارة المرافــق. وتقــّدم 
شــركتنا خدمــات للعمــالء فــي مختلــف المجــاالت، ســواء كانــت مشــاريع تجاريــة أو شــركات أو مشــاريع ســكنية، 

وذلــك فــي كافــة أنحــاء دولــة اإلمــارات.  ويترّكــز عملنــا حــول المجــاالت الرئيســية اآلتيــة:

لقــد حققــت شــركتنا ســمعتها عبــر الســنوات مــن خــالل مســاعدة العمــالء فــي الحفــاظ علــى األصــول العقاريــة 
والمرافــق بأعلــى معاييــر الجــودة. وتعمــل فــرق عملنــا علــى توفيــر خدمــات نوعيــة فــي مجــال إدارة المرافــق 
ــة والتنظيــف علــى اختــالف  مصّممــة وفقــًا لمتطلبــات العمــالء الخاصــة حيــث نهتــم بكافــة متطلبــات الصيان

أنواعهــا، كــي نمّكــن عمالءنــا مــن التركيــز علــى أعمالهــم اليوميــة.

إّن شــركة ميــار إلدارة المرافــق هــي إحــدى الشــركات التابعــة لشــركة البركــة القابضــة. وتفتخــر البركــة القابضــة 
منــذ تأسيســها عــام 2006 بأنهــا ســاهمت فــي قصــة النجــاح االقتصــادي واالجتماعــي لدولــة اإلمــارات العربيــة 

المتحــدة. وتعمــل فــي العديــد مــن القطاعــات األساســية لرفــد عجلــة النمــو االقتصــادي للدولــة.

Mayar Facilities Management is recognized for its award-winning integrated facilities 
management services catered to commercial, corporate and residential clients across the UAE. 
Our core focus is around:

We have established a reputation for helping clients maintain real estate assets and facilities 
at the highest of quality standards. Our teams deliver premium facilities management services 
tailored to specific client requirements. We ensure clients can focus on their daily operations 
while we look after all their needs. 

Mayar Facilities Management Company is a subsidiary of Al Barakah Holding. Al Barakah 
Holding, established in 2006 is a proud partner in the UAE’s socio-economic success story. 
The company operates in various sectors that are key to the nation’s growth and longevity. 

WHO WE ARE 
من نحن

REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FACILITIES MANAGEMENT 

العقارات إدارة الممتلكات إدارة المرافق
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To provide bespoke and simplified Facilities Management solutions across the 
region.

To set new benchmark in Integrated Facilities Management Services and 
property management covering an enormous range of segments in mixed-use 
and specialized industry sectors creating sustainable solutions for our valued 
clients and stakeholders while delivering highest quality services.

VISION

MISSION

الرؤية

الرسالة

توفير أفضل الحلول المبسطة والمبتكرة إلدارة المرافق.

إرســاء معاييــر جديــدة فــي مجــال خدمــات إدارة المرافــق المتكاملــة وإدارة الممتلــكات، تشــمل 
مجموعــة ضخمــة مــن القطاعــات الصناعيــة والمتخصصــة، باإلضافــة إلــى ابتــكار حلــول مســتدامة 

لعمالئنــا، وتقديــم خدمــات بأعلــى مســتويات الجــودة.
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VALUES
 القيم

Teamwork
There is no “I”

in team

روح الفريق
فريق واحد .. روح واحدة

Customer First
Customer is at our utmost 

privilege

العميل أواًل
العميل أولى أولويتنا

Respect
Respect is equal right

of everyone

االحترام
سياستنا االحترام للجميع

Loyalty
Growth is

for all

الوفاء
يدًا بيد في النمّو

Passion
We love what

we do

الشغف
نحب عملنا من كل قلبنا

Innovation
We create a
difference

االبتكار
نعمل لنحدث فرقًا

Family
We create a

family culture

العائلة
معًا كعائلة واحدة
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The Best Facility 
Management 2017

 أفضل إدارة مرافق
2017

Happiest Staff 
Accommodation Facility 2017

 أسعد مدينة عمالية
2017

CERTIFICATIONS AND AWARDS
الشهادات و الجوائز
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Certificate of Registration
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM - BS OHSAS
18001:2007
This is to certify that: Mayar

Workers Village Building
Mussafah, M24-13Q, Floor 3
Abu Dhabi
United Arab Emirates

Holds Certificate No: OHS 697316

and operates an Occupational Health and Safety Management System which complies with the requirements of BS
OHSAS 18001:2007 for the following scope:

Holding Investment Company and its activities: staff and labour accommodation (facility
management) and security services.

For and on behalf of BSI:
Andrew Launn, EMEA Systems Certification Director

Original Registration Date: 2019-01-17 Effective Date: 2019-01-17

Latest Revision Date: 2019-01-17 Expiry Date: 2021-03-12

Page: 1 of 2

This certificate was issued electronically and remains the property of BSI and is bound by the conditions of contract.
An electronic certificate can be authenticated online.
Printed copies can be validated at www.bsigroup.com/ClientDirectory

BSI (EMEA) Headquarters: 389 Chiswick High Road, London, W4 4AL, United Kingdom
A Member of the BSI Group of Companies.

Certificate of Registration
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM - ISO 14001:2015

This is to certify that: Mayar 
Workers Village Building
Mussafah, M24-13Q, Floor 3
Abu Dhabi
United Arab Emirates

Holds Certificate No: EMS 697142

and operates an Environmental Management System which complies with the requirements of ISO 14001:2015 for
the following scope:

Holding Investment Company and its activities: staff and labour accommodation (facility
management) and security services.

For and on behalf of BSI:
Andrew Launn, EMEA Systems Certification Director

Original Registration Date: 2019-01-17 Effective Date: 2019-01-17

Latest Revision Date: 2019-01-17 Expiry Date: 2022-01-16

Page: 1 of 2

This certificate was issued electronically and remains the property of BSI and is bound by the conditions of contract.
An electronic certificate can be authenticated online.
Printed copies can be validated at www.bsigroup.com/ClientDirectory

Information and Contact: BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP. Tel: + 44 345 080 9000

BSI Assurance UK Limited, registered in England under number 7805321 at 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, UK.

Happiest Staff 
Accommodation Facility 2018

 أسعد مدينة عمالية
2018

Sheikh Khalifa
Excellence 2018

 الشيخ خليفة للتمّيز
2018
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CERTIFICATIONS AND AWARDS

OUR STRATEGY
استراتيجيتنا

OUR PILLARS
الركائز

PEOPLE
الناس

األماكن اإلجراءات
PLACE PROCESS

TECHNOLOGY
التكنولوجيا
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CUSTOMER
EXPERIENCE

تجربة العمالء

SUSTAINABILITY
االستدامة

COST MANAGEMENT

إدارة التكاليف
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We offer integrated and turnkey solutions for a wide range of residential and 
commercial assets. Our team is skilled in the provision of both hard and soft 
facility management services which is essential to ensure assets operate at the 
highest standards.

We are also skilled in strategic and planning services, where we collaborate with 
clients to upgrade assets and deliver revenue-enhancing solutions. Our portfolio 
of strategic services includes leasing management, project management, 
maintenance schedules, quality assurance and control, and sustainability 
improvements. 

OUR SERVICES
خدماتنا

أّن فريقنــا  نقــّدم حلــواًل متكاملــة لمجموعــة واســعة مــن األصــول الســكنية والتجاريــة. كمــا 
مّتخصــص فــي توفيــر الخدمــات الخفيفــة والثقيلــة إلدارة المرافــق لضمــان ســير العمــل فــي 

األصــول وفــق أعلــى المعاييــر.

إضافــة إلــى ذلــك، نقــّدم خدمــات اســتراتيجية وتخطيطيــة باحترافيــة تامــة، حيــث نتعــاون مــع 
العمــالء لتطويــر األصــول وتقديــم حلــول مــن شــأنها تعزيــز اإليــرادات. وتضــّم محفظــة خدماتنــا 
االســتراتيجية إدارة التأجيــر وإدارة المشــاريع ومخططــات الصيانــة وضمــان الجــودة ومراقبتهــا 

وتحســين معاييــر االســتدامة.
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We offer a comprehensive portfolio of mechanical, electrical and plumbing 
services, delivered by skilled and experienced engineers. We are also licensed 
to operate and maintain LV/HV systems and power generators. Our highly 
qualified in-house teams are experts in operating, maintaining, upkeeping and 
repairing HVAC (heating, ventilation and air conditioning) systems ranging 
from chiller plants, cooling towers, district cooling plants and air-handling units 
to domestic air conditioners. They are constantly monitoring, operating and 
maintaining Building Management System (BMS) Chiller Management System 
(CMS) and Energy Management System (EMS).  

Our teams respond quickly to urgent requirements and maintain regular 
preventative and predictive maintenance to keep all assets in the best
condition possible. 

يتوّلــى تنفيذهــا  الميكانيكيــة والكهربائيــة والســباكة  الخدمــات  نقــّدم مجموعــة شــاملة مــن 
مهندســون ذوو مؤّهــالت وخبــرات عاليــة. كمــا أننــا معتمــدون ومرّخصــون لتشــغيل وصيانــة 
أنظمــة الجهــد المنخفض/الجهــد المرتفــع (LV/HV) وموّلــدات الطاقــة الكهربائيــة. ولدينــا فــرق 
متخصصــة فــي تشــغيل وصيانــة وتصليــح أنظمــة التدفئــة والتهويــة وتكييــف الهــواء، كمحطــات 
ــون بشــكل  ــا فيتوّل ــراج التبريــد ومحطــات التبريــد المركزيــة والمكّيفــات المنزليــة. أمــا خبراؤن وأب
فّعــال وعلــى مــدار الســاعة، مراقبــة وتشــغيل وصيانــة نظــام إدارة المبانــي (BMS) ونظــام إدارة 

.(EMS) ونظــام إدارة الطاقــة (CMS) التبريــد

ويســتجيب فريــق عملنــا بســرعة فائقــة، كمــا أنــه يقــوم بصيانــة وقائيــة بشــكل دوري ومنتظــم 
لضمــان عمــل التجهيــزات بشــكل جيــد.

MEP AND HVAC

الخدمات الميكانيكية والكهربائية والسباكة
وخدمات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء

HARD SERVICES الخدمات الثقيلة
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Our wide range of civil services includes interior and exterior painting, 
construction work, fixtures, snagging and refurbishment. Our specialized teams 
are experts in repairing and remodelling walls, floors, ceilings and doors. We 
also offer waterproofing and weatherproofing services for building elements 
exposed to the environment and weather. 

CIVIL MAINTENANCE
صيانة المرافق المدنية

تضــّم خدماتنــا فــي مجــال صيانــة المرافــق المدنيــة طــالء الجــدران الداخليــة والخارجيــة وأعمــال 
البنــاء والتجهيــزات ومراقبــة أعمــال البنــاء والترميــم. ويهتــم فريــق عملنــا المتخصــص بتصليــح 
وإعــادة بنــاء الجــدران واألرضيــات واألســقف واألبــواب. باالضافــة الــى ذلــك نقــّدم خدمــات وحلول 

لمقاومــة الميــاه والعوامــل المناخيــة لألبنيــة.

HARD SERVICES الخدمات الثقيلة
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We take care of all the maintenance work required to keep your kitchen and 
laundry equipment operating and in good working order at all times and without 
any interruption.

Our highly skilled team also provides repairs, maintenance and preventive 
maintenance checks on all laundry and kitchen equipment.

We also offer status and equipment audit reports to ensure timely action is 
taken in anticipation of potential risks. 

نهتــم بكافــة أعمــال الصيانــة الضروريــة للحــرص علــى إبقــاء معــّدات المطابــخ وأجهــزة تنظيــف 
ــدة علــى مــدار الســاعة. ــة عمــل جي المالبــس فــي حال

ويقــوم فريقنــا مــن ذوي الخبــرة الطويلــة بأعمــال الصيانــة الدوريــة والصيانــة الوقائيــة لمختلــف 
معــّدات المطابــخ وأجهــزة تنظيــف المالبــس.

وكذلــك نقــّدم تقاريــرًا عــن حالــة المعــّدات، للتأّكــد مــن اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة فــي الوقــت 
المحتَملــة.  للمخاطــر  تحســبًا  المناســب، 

KITCHEN AND LAUNDRY SYSTEM 
أنظمة المطابخ وأجهزة تنظيف المالبس

HARD SERVICES الخدمات الثقيلة
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We are qualified, authorized and licensed to operate, maintain and repair fire 
alarm and control systems, elevators, CCTV systems, gate barriers and low 
voltage (ELV) systems.

Our engineers are experienced in all types of brands and their systems. We also 
provide annual maintenance service contracts as well as emergency response 
to client needs. 

SPECIALIZED SYSTEMS
األنظمة المتخصصة

معَتمــدون ومرّخصــون لتشــغيل وصيانــة وتصليــح المصاعــد وأنظمــة اإلنــذار مــن الحرائــق والتحكم 
بهــا، وأنظمــة المراقبــة التلفزيونيــة (CCTV)، وأنظمــة الحواجــز األمنيــة وأنظمــة الجهــد شــديد 

.(ELV) االنخفــاض

كما نقّدم عقود خدمات صيانة سنوية واستجابة طارئة حسب احتياجات العمالء.

HARD SERVICES الخدمات الثقيلة
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Our Sustainability and Environmental Management expert will visit your 
premises and assess the facility thoroughly; this helps identify opportunities to 
reduce energy utilization for water, electricity and air-conditioning in order to 
propose a workable solution to reduce your energy bills and carbon footprint. 
We achieve your energy needs by analysing your usage of energy and utilities.

We also provide solutions to reduce energy waste and manage building utilities 
in the most efficient ways without any capital expenditures by identifying the 
root causes and educating users. Lastly, we recommend capital programs which 
reduce energy consumption and increase operating efficiency.

نرّكــز فــي مرافقنــا علــى إدارة البيئــة واالســتدامة وكفــاءة اســتخدام الكهربــاء والميــاه والتكييف، 
ونّتخــذ مبــادرات لتوفيــر احتياجــات العمــالء مــن الطاقــة واســتخدامها األمثل.

ــارة شــركتك لتقييــم المرافــق الخاصــة بــك وتحديــد أفضــل الحلــول للحــد مــن  ــا بزي يقــوم خبراؤن
اســتخدام الطاقــة فــي المــاء والكهربــاء وتكييــف الهــواء وتقديــم حلــول عمليــة لتقليــل تكاليــف 
اســتخدامهم  طريقــة  تحليــل  خــالل  مــن  لعمالئنــا  الطاقــة  احتياجــات  نحقــق  الطاقــة.  فواتيــر 

للمرافــق.

 نقــدم حلــواًل للحــد مــن نفايــات الطاقــة وإدارة مرافــق البنــاء بأكثــر الطــرق فعاليــة دون أي نفقــات 
رأســمالية مــن خــالل تحديــد األســباب الجذريــة وتوعيــة المســتخدمين. نوصــي ببرامــج رأس المــال 

التــي تســاهم فــي التقليــل مــن اســتهالك الطاقــة وزيــادة كفــاءة التشــغيل.

HARD SERVICES الخدمات الثقيلة

SUSTAINABILITY AND ENVIRONMENTAL 
MANAGEMENT

إدارة البيئة واالستدامة
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We provide a wide range of general cleaning services for various sectors:

- Room services    - Yards and public areas
- Office space and common areas   - Labour villages
- Interiors façade    - Carpets and marble   
- Water features     

As well as more complex applications requiring specialized equipment and 
state-of-the-art technology and tools, such as intricate interior fittings like 
chandeliers.

Our cleaning methods are biodegradable, environment-friendly and safe. 

CLEANING SERVICES
 خدمات التنظيف

نقّدم مجموعة واسعة من خدمات التنظيف العام في مختلف القطاعات :

- تنظيف الساحات واألماكن العامة - خدمة الغرف    
- القرى العّمالية. - المكاتب والمناطق المشتركة  

- الواجهات الداخلية - السجادات والرخام   
- المسّطحات المائية

األدوات  أحــدث  بواســطة  تنفيذهــا  يتــم  تعقيــدًا  أكثــر  مهــام  علــى  تدريــب فرقنــا  يتــّم  كمــا 
التكنولوجيــة ومعــّدات يحتــاج اســتخدامها لمهــارات متخصصــة مثــل األدوات ذات القطــع الدقيقــة 

كالثريــات.   

أّن موادنا في التنظيف قابلة للتحلل وآمنة وغير ضارة بالبيئة.

SOFT SERVICES الخدمات الخفيفة
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Our landscaping experts are familiar with the weather, seasons and climate 
features of the Middle East; they also understand the land and its characteristics, 
a fact that allows them to fully assess client requirements and exceed their 
expectations when it comes to agriculture and landscaping. Our experts handle 
all types of landscaping, hardscaping and horticulture. They work on a wide 
range of projects ranging from farms to nurseries the finest facilities in the 
region.   

Our gardening teams maintain hedges, lawns, flowerbeds and communal areas; 
they also make sure irrigation systems are functioning properly. 

ــاخ فــي الشــرق  ــة تامــة بالطقــس والمن ــة علــى دراي ــا فــي هندســة المناظــر الطبيعي إّن خبراءن
ــن علــى تقييــم  األوســط، كمــا أنهــم يفهمــون طبيعــة األرض وخصائصهــا، ممــا يجعلهــم قادري
متطّلبــات العمــالء فــي الزراعــة وتنســيق الحدائــق بشــكل أفضــل، فيقّدمــون لهــم حلــواًل تفــوق 
توقعاتهــم. ويقــوم خبراؤنــا بتنســيق كافــة أنــواع الحدائــق، باإلضافــة إلــى تصميــم العناصــر 
ــراوح  ــة والبســتنة. وهــم يعملــون علــى مجموعــة واســعة مــن المشــاريع، تت ــر الحّي ــة وغي الصلب

مــن المــزارع إلــى أرقــى المرافــق فــي المنطقــة.

وتتوّلــى فــرق عملنــا الخاصــة صيانــة الشــجيرات واألعشــاب واألزهــار والمســاحات المشــتركة، 
ــرّي وحلولهــا.  والحفــاظ علــى حســن ســير أنظمــة ال

LANDSCAPING
هندسة المناظر الطبيعية

SOFT SERVICES الخدمات الخفيفة
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Our waste management services are designed to minimise environmental 
impact, reduce carbon footprints and maximise recycling opportunities. 
Whether general or hazardous waste, we follow the best global practices in 
waste handling, sorting and disposal. 

WASTE MANAGEMENT
إدارة النفايات

صّممــت خدماتنــا فــي إدارة النفايــات للتقليــل مــن التلــوث البيئــي واالنبعاثــات الكربونيــة، وزيــادة 
إمكانيــة إعــادة التدويــر إلــى أقصــى حــّد. تّتبــع شــركتنا أفضــل األســاليب العالميــة فــي معالجــة 

النفايــات وفرزهــا وتصريفهــا ســواء كانــت هــذه النفايــات عامــة أم خطيــرة. 

SOFT SERVICES الخدمات الخفيفة
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Our solutions are designed in an effort to keep spaces free of insects while 
safeguarding your health and the environment. We use non-toxic and certified 
materials only. Our company and engineers are licensed and authorized to 
deliver pest control services. 

SOFT SERVICES الخدمات الخفيفة

صممــت حلولنــا بشــكل يهــدف إلــى الحفــاظ علــى األماكــن خاليــة مــن اآلفــات، وفــي الوقــت 
نفســه المحافظــة علــى الصحــة والبيئــة، حيــث نســتخدم أفضــل المــواد المعتمــدة عالميــًا.

إن خبراءنا مرّخصون ومعتَمدون في مجال خدمات مكافحة اآلفات.

HYGIENE AND PEST CONTROL
 النظافة ومكافحة اآلفات
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In order to determine the extent of cleaning your building requires, we analyse 
your property and provide you with a report tailored to your needs. We use a 
water-fed pole system, designed to clean even the most challenging facades 
and surfaces easily. Using pure water pressure, mud, dust, built-up dirt, bird 
droppings and other blemishes are removed from the facades.

In case a special solution is required, we test it first as not to damage the surface’s 
material or cause the colour to fade.

By limiting our use of special solutions, we reduce damage to the environment, 
without compromising on the quality of the results. We also provide other 
solutions for cleaning critical facades, including the use of a crane or rope.

FAÇADE CLEANING
 تنظيف واجهات المباني

يقــوم فريــق عملنــا المتخصــص بعمــل دراســة تحليليــة للمبنــى مــن أجــل تحديــد مــدى التنظيــف 
الــذي يحتــاج إليــه، ونقــّدم لكــم تقريــرًا يتــالءم مــع احتياجاتكــم. كمــا نســتخدم نظــام الــرش المائي 
الخــاص بتنظيــف الزجــاج الــذي يعمــل علــى التخلــص مــن جميــع األوســاخ والبقــع العالقــة كلّيــًا 
كالطيــن والغبــار واألوســاخ المتراكمــة وروث الطيــور وغيرهــا. كمــا نوفرمحاليــل خاصــة للمحافظــة 
علــى لــون المــواد المكونــة للواجهــة والتــي تقّلــل مــن األضــرار علــى البيئــة مــع المحافظــة علــى 

جــودة النتائــج. 

كمــا أننــا نوّفــر حلــواًل أخــرى لتنظيــف واجهــات المبانــي ذات األســطح الصعبــة، ومنهــا تنظيــف 
ــال. الواجهــة باســتخدام الرافعــة أو الحب

SOFT SERVICES الخدمات الخفيفة
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SOFT SERVICES الخدمات الخفيفة

Our team of experts provides the best water tank cleaning service. We routinely 
clean thousands of water tanks across the Emirates on a monthly basis and our 
process is in line with the highest standards in the region.

Our services include:

- Tank drainage    - Decontamination and drying
- Removal and dislodging of residue - Refilling

Our experts will ensure you have access to clean, safe and clear water. We 
coordinate with authorized laboratories to test samples of water.

يقــدم خبراؤنــا أفضــل الحلــول المتطــورة فــي مجــال تطهيــر وتعقيــم خزانــات الميــاه، ويقومــون 
بتنظيــف آالف الخّزانــات شــهريًا فــي دولــة اإلمــارات وذلــك مــن خــالل اســتخدام أحــدث التقنيــات 

العلميــة التــي تتوافــق مــع الجــودة العالميــة.

وتشمل هذه الخدمة:

- التطهير والتنشيف - قنوات صرف الخّزانات   
- إعادة التعبئة - تنظيف الترسبات وإزالتها  

 ويحــرص خبراؤنــا علــى توفيــر ميــاه نظيفــة وآمنــة ونقيــة لكــم، مــع العلــم بأننــا نفحــص عّينــات مــن 
الميــاه بشــكل دوري فــي مختبــرات مرّخصة.

WATER TANKS CLEANING
تنظيف خّزانات المياه
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Whether it’s the front desk, the warehouse or the factory floor itself, we provide 
you with everything you need to clean your factory, including the equipment, 
expertise and experience to get the job done right.

Our team deliver industrial cleaning services to the widest range of industries 
with modern equipment, no matter how difficult or complicated.
We design cleaning schedules and services based on your specific needs, taking 
into account site-specific differences, your budget and your goals.

INDUSTRIAL CLEANING
خدمات تنظيف المنشآت الصناعية

نوّفــر جميــع المتطلبــات التــي تحتاجهــا لتنظيــف مصنعــك مــن مكتــب االســتقبال إلى المســتودع 
أو األرضيــات مــن خــالل أفضــل المعــّدات والمهــارات والخبــرة التــي نمتلكهــا لتنفيــذ ذلك.

ويقــّدم فريقنــا خدمــات تنظيــف المنشــآت الصناعيــة لمجموعــة كبيــرة مــن المصانــع التــي تمتلــك 
معــّدات حديثــة. كمــا نقــوم بتصميــم جــداول وخدمــات تنظيــف وفقــًا الحتياجاتكــم، آخذيــن فــي 

االعتبــار ميزانيتكــم وأهدافكــم.

SOFT SERVICES الخدمات الخفيفة
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We offer hospitality and concierge services to a number of clients in their offices 
and events. Our hospitality staff are experienced and know that dealing with 
clients and guests is a key part of their role.

We also provide them with regular and professional training so they stay up to 
date with the latest hospitality and customer experience practices. 

HOSPITALITY AND CONCIERGE SERVICES
خدمات الضيافة والمساعدة الشخصية

ــق  ــر مــن العمــالء فــي مكاتبهــم ومؤتمراتهــم. حيــث أن فري نقــّدم خدمــات الضيافــة لعــدد كبي
عملنــا فــي الضيافــة محتــرف ويــدرك أّن التعاطــي مــع العمــالء والضيــوف عنصــر أساســي فــي 

عملــه.

باإلضافــة إلــى ذلــك، نوفــر لهــم دورات تدريبيــة منتظمــة ومحترفــة، كــي يبقــوا مّطلعيــن علــى 
أحــدث أســاليب الضيافــة والتعامــل مــع العمــالء.   

SOFT SERVICES الخدمات الخفيفة
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We offer premium laundry, washing, dry cleaning, ironing and alteration services 
for commercial and industrial clients who have a large number of employees. 
We have gained an excellent reputation for fast and flexible delivery with a focus 
on the highest quality. We have state-of-the-art laundries at various locations in 
Abu Dhabi and Dubai. Our laundry experts are well-versed in handling these 
loads. We also tailor our services based on specific client needs.

Our laundry capacity is currently at more than 15 tons per day.   

LAUNDRY SERVICES
خدمات تنظيف المالبس

نقــّدم خدمــات تنظيــف المالبــس والتنظيــف الجــاف والكــي وتصليحهــا، وذلــك لعمالئنــا التجاريين 
والصناعييــن الذيــن يعمــل لصالحهــم عــدد كبيــر مــن الموظفيــن. ولشــركتنا ســمعة ممتــازة 
بالتســليم الســريع مــع التركيــز علــى أعلــى مســتويات الجــودة. كمــا لدينــا أجهــزة غســيل مالبــس 
متطــّورة فــي مناطــق مختلفــة فــي دبــي وأبــو ظبــي. إّن خبراءنــا فــي تنظيــف المالبــس لديهــم 
خبــرة طويلــة فــي هــذا المجــال، ويهتّمــون بالطلبيــات بمهــارة جيــدة. باالضافــة إلــى ذلــك نصّمــم 

خدماتنــا بحســب متطلبــات العميــل.

 لدينا القدرة على تأمين خدمات المالبس ألكثر من 15 طنًا يوميًا. 
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Through our established, reputed and independently operated catering unit, 
“Tamween Catering”, we offer commercial and industrial catering for huge 
manpower facilities. Our networks of trusted suppliers help us source the 
freshest ingredients required to deliver delicious meals for diverse audiences 
every single day.

Our catering solutions rely on experienced chefs crafting a menu of dishes 
tailored to satisfy clients, cultural preferences and budget requirements.

إن »تمويــن للضيافــة« هــي وحــدة مســتقّلة وموثوقــة تعنــى بالتمويــن وتزويــد وجبــات الطعــام. 
يســاعدنا  حيــث  الكبيــرة  والصناعيــة  التجاريــة  المرافــق  فــي  للعامليــن  تمويــن  نقــّدم خدمــات 
موّردونــا الموثــوق بهــم علــى اختيــار المكّونــات الطازجــة التــي نحتــاج إليهــا لتحضيــر وجبــات شــهية 

تالئــم كافــة األذواق يوميــًا.

وتعتمــد حلــول تزويــد الطعــام التــي نقّدمهــا مــن قبــل طهاتنــا المحترفــون قوائــم طعــام مبتكــرة 
حســب متطلبــات العميــل والميزانيــة المقترحــة وتناســب جميــع األذواق.

CATERING SERVICES
خدمات التموين للضيافة
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We provide a full range of specialized security personnel, trained with great 
experience. We are a leading provider of comprehensive security solutions 
catering to government and private entities across the UAE. Licensed by the 
Ministry of Interior - Private Security Companies Organization Department 
(PSCOD), we take pride in our personnel training programs, designed to keep 
them up-to-date with the latest laws and technologies.

We also offer our clients a wide range of services based on their requirements. 
We focus on supporting businesses by taking charge of their security risks and 
enabling them to operate smoothly.

SECURITY SERVICES
خدمات األمن

نــزود عمالءنــا بموظفــي أمــن متخصصيــن ومدّربيــن أفضــل تدريــب ولديهــم خبــرة كبيــرة. كمــا أن 
شــركتنا رائــدة فــي تقديــم حلــول وخدمــات أمنيــة شــاملة لجهــات حكوميــة وخاصــة فــي مختلــف 
أنحــاء دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. ونفتخــر بــأن شــركتنا، المرّخــص لهــا مــن إدارة تنظيــم 
شــركات األمــن الخاصــة (PSCOD) فــي وزارة الداخليــة، توّفــر دورات تدريبيــة لموظفيهــا ليكونــوا 

مّطلعيــن علــى كافــة القوانيــن واألجهــزة التكنولوجيــة الحديثــة.

بحســب  المبتكــرة  الخدمــات  مــن  واســعة  مجموعــة  لعمالئنــا  نقــّدم  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة 
متطلباتهــم. كمــا نعمــل علــى دعــم الشــركات مــن خــالل توّلــي شــؤونها األمنيــة، مــا يتيــح لهــا 

بسالســة. أعمالهــا  تســيير 
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We believe that quality results from good planning, a skilled workforce, well-
defined processes and procedures; all within a safe and secure environment.

We have qualified and experienced teams working hard to ensure the safety, 
protection and health of our people and facilities to the highest standards. 
These teams also provide continuity and emergency management as well as 
develop and test disaster recovery plans at regular intervals to achieve better 
compliance. 

نؤمــن بــأّن الجــودة هــي نتيجــة تخطيــط جيــد ويــد عاملــة متخصصــة وإجــراءات واضحــة، ضمــن بيئــة 
ســليمة وآمنــة.

ولدينــا فــرق مؤهلــة وذات خبــرة تعمــل بجهــد لتأميــن الســالمة والحمايــة والصحــة لعمالئنــا 
ومرافقنــا وفقــًا ألعلــى المعاييــر. وتؤّمــن هــذه الفــرق أيضــًا اســتمرارية العمــل وإدارة الطــوارئ، 
ــق  ــرات منتظمــة لتحقي وتســتحدث خطــط التعافــي مــن الكــوارث، وتضعهــا وتختبرهــا علــى فت

ــزام األفضــل. االلت

QUALITY HEALTH AND SAFETY
الجودة والصحة والسالمة

MANAGEMENT SERVICES الخدمات اإلدارية
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We make sure all our buildings and assets are evaluated in a timely manner, in 
accordance with international standards, in order to increase the reliability of 
our facilities, reduce operation cost and extend the period of uninterrupted use 
of assets, allowing users to enjoy a superior experience.

ASSET LIFECYCLE MANAGEMENT
 إدارة األصول

يتــّم تقييــم المبانــي واألصــول بشــكل دوري وفقــًا للمعاييــر والمقاييــس  نحــرص علــى أن 
الدوليــة، وذلــك لضمــان التأكــد مــن تقليــص تكلفــة التشــغيل وتمديــد فتــرة اســتخدام األصــول 

ــال انقطــاع. ب

MANAGEMENT SERVICES الخدمات اإلدارية

2828



Our CAFM system enables facility managers to plan, implement and monitor 
all activities related to premise management, asset management, responsive 
or planned preventative maintenance, operational facility services, room 
reservations and any other customer service requirement.

Ultimately, the information provided by CAFM allows managers to develop 
long-term planning of space, facilities, maintenance, services and budgets to 
ensure all essential business requirements.

إّن نظــام إدارة المرافــق بمســاعدة الكمبيوتــر (CAFM) التابــع لشــركتنا يتبــع منهجــًا متطــورًا 
ــإدارة أماكــن العمــل،  ــوا كل النشــاطات المتعلقــة ب ويخــّول مــدراء المرافــق أن يخططــوا ويراقب
وإدارة األصــول، والصيانــة الوقائيــة التفاعليــة، وخدمــات المرافــق التشــغيلية، وحجــز الغــرف، 

وغيرهــا مــن المتطلبــات الخاصــة بخدمــة العمــالء. 

وهــذه المعلومــات التــي توفرهــا حلــول إدارة المرافــق بمســاعدة الكمبيوتــر (CAFM) تــزود 
عمالئنــا بتقاريــر شــفافة، تســمح للمــدراء فــي وقــت الحــق، بــأن يطــّوروا تنظيــم مــكان العمــل 

ــل. ــات علــى المــدى الطوي ــة والخدمــات والميزاني والمرافــق والصيان

COMPUTER AIDED FACILITIES 
MANAGEMENT (CAFM) SOLUTION

(CAFM( إدارة المرافق بمساعدة الكمبيوتر

MANAGEMENT SERVICES الخدمات اإلدارية
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We provide you, and on your behalf, full integrated facilities services so you 
do not have to worry about your facility operations at all. In order to be fully 
focused on your core business, we negotiate, support, procure, administer 
and manage all the contracts effectively. We also make sure all the terms and 
conditions comply with legal and statutory requirements and serve the purpose 
of maximizing financial and operational performance while reducing risk.

CONTRACTS MANAGEMENT 
إدارة العقود

نقــّدم لكــم وبالنيابــة عنكــم، خدمــات متكاملــة للمرافــق حتــى ال تقلقــوا علــى ســير العمــل فــي 
مرافقكــم أبــدًا. وحرصــًا منــا علــى أن تصبــوا تركيزكــم الكامــل علــى عملكــم األساســي، حيــث 
نقــوم بالتفــاوض علــى العقــود كافــة، ونعمــل علــى دعمهــا وتوفيرهــا وإدارتهــا بشــكل فّعــال. 
كمــا نتأكــد مــن أّن األحــكام والشــروط كّلهــا متوافقــة مــع المتطّلبــات القانونيــة والتشــريعية، 

وتهــدف إلــى تحقيــق األداء المالــي والعملــي األفضــل وإلــى تقليــص المخاطــر.
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We offer facilities management procedures from the beginning of the 
construction phase, ensuring that it takes operational requirements into 
account. We can also provide you with handover management, warranties 
management, preparation and receiving of executed fees, as well as operating 
and maintenance manuals and asset records.

These procedures ensure your assets are handed over with complete 
documentation, asset management and lifecycle management plans with zero 
hassle to you.

CONSTRUCTION HANDOVER
MANAGEMENT

إدارة تسليم البناء

نقــّدم لعمالئنــا إجــراءات إدارة المرافــق منــذ بدايــة مرحلــة البنــاء، ونحــرص علــى أن تراعــي عمليــة 
أننــا نوّفــر لهــم إدارة تســليم المشــاريع، وإدارة الكفــاالت،  البنــاء المتطلبــات العمليــة. كمــا 
ــذة وأدّلــة التشــغيل والصيانــة وســجالت األصــول. وتضمــن هــذه  وإعــداد وتلقــي الرســوم المنفَّ
اإلجــراءات أّن يتســلم العمــالء المبانــي مــع كافــة الوثائــق ومخططــات إدارة األصــول وإدارة دورة 

الحيــاة، مــن دون أن يتكّبــد المالكــون أي عنــاء.

MANAGEMENT SERVICES الخدمات اإلدارية
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Our state-of-the-art 24/7 helpdesk provides our clients with peace of mind and 
swift solutions to their daily problems. Our multilingual and experienced staff 
ensures they follow a professional approach with all customers, understand 
their needs and ensure they get the required services in a timely manner. 

Our customer service team also provides leasing, renting and real estate services 
across the industry. 

يعمــل مكتــب المســاعدة المتطــّور فــي شــركتنا علــى مــدار الســاعة وخــالل كافــة أيــام األســبوع، 
إذ يمتلــك  اليوميــة،  حــاًل ســريعًا لمشــاكلهم  لهــم  البــال ويقــّدم  راحــة  وهــو يوّفــر للعمــالء 
موظفونــا خبــرة عاليــة ويتقنــون لغــات عــّدة تمكنهــم مــن التعامــل مــع جميــع العمــالء باحترافيــة 
تامــة وإســتيعاب متطلباتهــم ليتأكــدوا مــن حصولهــم علــى الخدمــات المطلوبــة فــي الوقــت 

المطلــوب. 

باإلضافة إلى ذلك، يقوم فريق خدمة عمالئنا بتوفير خدمات التأجير واالستئجار والعقارات.

HELPDESK AND CUSTOMER SERVICE
مكتب المساعدة وخدمة العمالء

MANAGEMENT SERVICES الخدمات اإلدارية
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OUR CLIENTS
عمالؤنا
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AL FUAD SPORTS CLUB
نــادي الـفـؤاد الـريـاضـي



Abu Dhabi-Al Ain Road

Abu Dhabi-Al Ain Road

International Airport Road

Lifecare
Hospital

Mayar
Facilities

Management

Ahalia
Hospital

Mosque

12th street12th street

6th street

M
ussafah Road

6th street

Mohammed
Bin Zayed City

Dubai

Abu Dhabi

Mussafah
Industrial
Area

Sheikh Zayed Bin Sultan St

Village Mall

إمسح لموقعنا
SCAN FOR LOCATION

بيانات االتصال
CONTACT DETAILS

Mayarfmuae
www.mayar.ae

MAIN OFFICE

  +971 2 553 5533
  +971 2 555 1888
  info@mayar.ae

Address :

 

Mussafah, 12th street, 
Abu Dhabi, United Arab Emirates.

 
P.O.Box :  8355, Abu Dhabi - UAE

 

SALES & CUSTOMER CARE DEPT.

  600 546664
  +971 2 555 1888
  customercare@mayar.ae
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