توريد األطعمة | إدارة املرافق | خدمات الدعم
CATERING | FACILITIES MANAGEMENT | SUPPORT SERVICES

مقدمة
تأســس نــادي وفنــدق ضبــاط القــوات املســلحة منــذ عــام  1997فــي دولــة اإلمــارات العربيــة
املتحــدة ،ويتمتــع بخبــرة كبيــرة فــي تقديــم املأكــوالت فائقــة الجــودة وإدارة املرافــق
وخدمــات الدعــم لبعــض مــن كبــرى الصناعــات وأبــرز الفعاليــات املرموقــة فــي دولــة
وســع نــادي وفنــدق ضبــاط
اإلمــارات العربيــة املتحــدة .وباإلضافــة إلــى الفنــدق والنــاديَّ ،
القــوات املســلحة خدماتــه لتشــمل إدارة املرافــق طويلــة املــدى وغيرهــا مــن خدمــات الدعــم
األساســية مثــل التنظيــف وغســيل املالبــس والصيانــة وإدارة املرافــق الترفيهيــة.
يبــدي نــادي وفنــدق ضبــاط القــوات املســلحة التزام ـ ًا كبيــر ًا بســامة وجــودة األطعمــة،
ويضــم فريقـ ًا عامليـ ًا مــن الطهــاة واملوظفــن املســاعدين الذيــن يتمتعــون بمهــارات متنوعــة.
وقــد أطلــق نــادي وفنــدق ضبــاط القــوات املســلحة وحــدة إنتــاج مركزيــة فائقــة التطــور.
ال تــزال فــي مرحلــة اإلنشــاء وســتبدأ اإلنتــاج فــي عــام  .2020كمــا تــم تأكيــد االســتثمار
بقيمــة  123مليــون درهــم إماراتــي لتوســيع إمكانــات توريــد األطعمــة فــي ظــل الطلــب
صممــت وحــدة اإلنتــاج املركزيــة بحيــث تضــم أحــدث املعــدات
املتزايــد فــي الســوق .وقــد ُ
والتقنيــات التــي تتيــح لنــادي وفنــدق ضبــاط القــوات املســلحة تحقيــق املعاييــر الدوليــة.
ومــن املقــرر أن يميــز هــذا املشــروع الجديــد بدايــة عصــر جديــد فــي صناعــة توريــد
األطعمــة.

INTRODUCTION
Established in UAE since 1997, AFOCH or Armed Forces Officers Club
& Hotel has a wealth of experience in providing quality food, facility
management and support services to some of the largest industries and
most prestigious events in the UAE. In addition to the Hotel and Club,
AFOCH has expanded its services to long-term facility management
and other key support services including cleaning, laundry, maintenance
and recreation management.
With a deep-rooted commitment to food safety and quality, AFOCH
has an international team of chefs and support staff with varied skills.
AFOCH's distinct state-of-the-art Central Production Unit (CPU) is in
the build-up stage and will start production in 2020. An investment of
AED 123M is affirmed to expand the catering capacity within a growing
market demand. The new CPU is designed with the most up to date
equipment and technology enabling AFOCH to achieve international
standards. This development is set to mark the beginning of a new era
in the catering industry.

Great flavours, local hospitality.

رسالة من الرئيس التنفيذي
 مــن طقــوس تقديــم القهــوة العربيــة التقليديــة إلــى االلتزام.جوهــر الضيافــة العربيــة
.املطلــق بأعلــى معاييــر الخدمــة الحديثة
تنطــوي الضيافــة علــى فهــم مشــاعر واحتياجــات عمالئنــا وتصميــم عروضنــا لتقديــم تجــارب تلبــي متطلبــات كل ضيــف
.علــى حــدة
لقــد نجحنــا فــي تحقيــق تقــدم ملحــوظ منــذ بداياتنــا املتواضعــة حتــى أصبحــت مؤسســتنا مــن أشــهر املؤسســات فــي
. إال أن ســعينا الدائــم للتنميــة ال يــزال يتمثــل فــي التــزام موظفينــا وجــودة خدماتنــا وروح االبتــكار،املنطقــة
.كما أننا نتشارك مع عمالئنا لنقدم لهم تجارب ضيافة عميقة تعتمد في املقام األول على الذوق والثقة
شيخة الكعبي
الرئيس التنفيذي

MESSAGE FROM THE CEO
An essence of Arabian hospitality. From the traditional serving
of Arabic coffee to an absolute dedication to the highest
standards of modern service.
Hospitality is about understanding the emotions and requirements of our clients’ needs and
tailoring our offerings to provide bespoke experiences.
While we have made considerable progress from our modest beginnings to turn into the wellknown establishment, the commitment of our people, the quality of our service, and the spirit
of innovation remain a constant endeavour of our development.
We partner with our clients to bring them profound hospitality experiences rooted in taste
and trust.
SHAIKHA AL KAABI
Chief Executive Officer (CEO)

تاريخنا

وضع معايير الطهي
بــدأ نــادي وفنــدق ضبــاط القــوات املســلحة عملياتــه فــي عــام  .1997وبعــد تقديــم خدماتــه ألفــراد القــوات املســلحة
اإلماراتيــة لعــدة ســنوات ،فتــح هــذا الصــرح العظيــم أبوابــه الســتقبال الجمهــور واملغتربــن مــن مختلــف الجنســيات
وأطلعهــم علــى تاريخــه وعمارتــه وثقافتــه الفريــدة.
انطلــق نــادي وفنــدق ضبــاط القــوات املســلحة فــي رحلــة إدارة املرافــق وخدمــات توريــد األطعمــة فــي عــام  2006حيــث
قــدم أكثــر مــن  5,300وجبــة يوميـ ًا فــي املــدارس واملخيمــات العســكرية ومختلــف املكاتــب الحكوميــة .وبحلــول عــام 2014
توســعت خدماتنــا لتشــمل قطاعــات الطاقــة والرعايــة الصحيــة والتعليــم .وننتــج حاليـ ًا  30,000وجبــة يوميـ ًا فــي املتوســط
ونقــدم خدمــات الضيافــة فــي مختلــف املواقــع علــى مســتوى دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،كمــا أصبحنــا واحــدة
مــن أبــرز املؤسســات التــي تقــدم خدمــات إدارة املرافــق وتوريــد األطعمــة والخدمــات الخفيفــة فــي املنطقــة ،وهــذا إنجــاز
كبيــر.
يجســد فريــق الطهــي الخــاص بخدمــات توريــد األطعمــة فلســفة الضيافــة مــن خــال الوصــول إلــى أفضــل مــا تقدمــه
املعرفــة املهنيــة املتميــزة والتكنولوجيــا فــي الصناعــة .ونســعى جاهديــن ألن نصبــح رواد معاييــر الطهــي فــي املنطقــة مــن
خــال تقديــم منتجــات وخدمــات فائقــة الجــودة علــى أيــدي فريقنــا املتحمــس واملــدرب علــى أعلــى مســتوى.

OUR HISTORY
Setting culinary standards
Armed Forces Officers Club & Hotel began operations in 1997. After serving the UAE Armed
Forces for several years, this iconic landmark opened its doors to public and expats of all
nationalities sharing its unique history, architecture and culture.
AFOCH embarked on the journey of facilities management and catering services in the year 2006
serving over 5,300 meals per day at schools, military camps and various Government offices.
By 2014, our services expanded to the energy, healthcare and education sectors. We currently
produce a daily average of 30,000 meals, provide hospitality services at various locations across
the UAE and have achieved the milestone of becoming one of the leading facilities management,
catering and soft services provider in the region.
The Catering Services culinary team exemplifies a philosophy of hospitality by accessing the
best in class professional knowledge and technology in the industry. We endeavour to be the
trendsetter of culinary standards in the region by providing quality products and services
through our highly trained and motivated team.

الجودة والصحة والسالمة والبيئة
التزامنا بالجودة والصحة والسالمة والبيئة
تمثــل الجــودة والصحــة والســامة والبيئــة جــزء ًا ال يتجــزأ مــن رؤيتنــا ورســالتنا وقيمنــا ،ممــا يمهــد الطريــق لتميزنــا
وتفوقنــا .وتضمــن شــهادتا اآليــزو والهاســب (تحليــل املخاطــر ونقــاط التحكــم الحرجــة) ،اللتــان حصلنــا عليهمــا
بجــدارة ،موثوقيتنــا للحفــاظ علــى اســتمرارية الخدمــات وســعينا الدائــم إلــى التميــز وامتثالنــا التــام لجميــع معاييــر
الصناعــة املعمــول بهــا واملتطلبــات القانونيــة والتعاقديــة.
من أهم مبادراتنا املتعلقة بالجودة والصحة والسالمة والبيئة:
تمــب تــراك™  -نظــام مراقبــة الســلكي لتحليــل املخاطــر ونقــاط التحكــم الحرجــة مثبــت لتمكيننــا مــن التخلــص مــن
عامــل الخطــأ البشــري عنــد جمــع بياناتنــا الحرجــة للحفــاظ علــى درجــة الحــرارة املناســبة لألطعمــة.
نظــام تعقــب املركبــات باســتخدام نظــام تحديــد املواقــع العاملــي  -تتبــع مركباتنــا فــي الوقــت الفعلــي ،ممــا يتيــح لنــا
التعــرف علــى موقــع ونشــاط كل مــن مركبــات التســليم .وهــذا يبقــي عمالءنــا علــى اطــاع دائــم بمواعيــد التســليم
الدقيقــة.
نظــام كــوك آنــد تشــيل  -نظــام ُمرا َقــب إلعــداد الطعــام علــى نحــو متقــدم مصمــم لتوفيــر املرونــة فــي خدمــة تقديــم
الطعــام .وتتمتــع أنظمــة كــوك آنــد تشــيل بميــزة إضافيــة تتمثــل فــي الحفــاظ علــى جــودة األطعمــة وقيمتهــا الغذائيــة
ونكهتهــا وشــكلها.
املــواد الغذائيــة املثيــرة للحساســية  -تتيــح أدوات املعلوماتيــة الحيويــة املتقدمــة للتنبــؤ باملــواد املثيــرة
للحساســية لدينــا التنبــؤ باملــواد الغذائيــة املثيــرة للحساســية لجميــع وصفاتنــا ،فنحــن نهتــم اهتمام ـ ًا كبيــر ًا بحمايــة
صحــة عمالئنــا.
إدارة النفايــات وإعــادة التدويــر  -نظــام متطــور إلدارة النفايــات يركــز علــى الحــد مــن النفايــات وإعــادة
اســتخدام املــواد املفيــدة وإعــادة التدويــر فــي إطــار التزامنــا تجــاه البيئــة.
الشــهادات  -اآليــزو  ،2200الهاســب :تغطــي شــهادة اآليــزو  ،2200الهاســب جميــع العمليــات املتضمنــة
فــي السلســلة الغذائيــة والتــي تؤثــر علــى ســامة املنتــج النهائــي .ويحــدد املعيــار متطلبــات أنظمــة إدارة ســامة األغذيــة
الشــاملة ،كمــا يدمــج عناصــر ممارســة التصنيــع الجيــد وتحليــل املخاطــر ونقــاط التحكــم الحرجــة.
شــهادة أدنــوك لتعزيــز القيمــة املحليــة املضافــة :مــن خــال دمــج معاييــر القيمــة املحليــة املضافــة
فــي عمليــة التقييــم التجــاري لشــركة أدنــوك ،يهــدف نــادي وفنــدق ضبــاط القــوات املســلحة لإلســهام فــي تنميــة وتنويــع
اقتصــاد دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة وتوفيــر الفــرص ملواطنيهــا.

& QUALITY, HYGIENE, SAFETY
ENVIRONMENT
Our Commitment to QHSE
QHSE is an integral part of our vision, mission and values hence paving the way to business
excellence. Our ISO, HACCP certifications ensure our reliability to maintain continuity of
services and strive for excellence and 100% compliance with all applicable industry standards,
legal and contractual requirements.
Some of our key QHSE initiatives are:
TempTrak™ - Wireless HACCP monitoring system installed to enable us to eliminate the human
error factor when collecting our critical data to hold food at the right temperature.
GPS Fleet Tracking System - Tracking our vehicles in real-time, giving us access to the location
and activity of each delivery vehicle. This keeps our customers informed of accurate delivery
times.
Cook & Chill - A controlled system of advanced food preparation designed to provide flexibility
in food service. Cook & Chill systems have the added benefit of maintaining food quality,
nutritional value, flavour and appearance.
Food Allergens - Our advanced allergen prediction bioinformatics tools allow prediction of
allergens of all our recipes. We take extra care in protection of our client’s health.
Waste Management & Recycling - A state-of-the-art waste management system that focuses
on reducing waste, reusing useful materials and recycling as part of our commitment to the
environment.
Certifications - ISO 2200, HACCP: ISO 2200, HACCP certification covers all the processes in
the food chain that impact the safety of the end product. The standard specifies the requirements
for a comprehensive food safety management system, as well as incorporating the elements of
Good Manufacturing Practice (GMP) and Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP).
ADNOC ICV (In-Country Value) certification: By integrating the ICV criteria into ADNOC’s
commercial evaluation process, AFOCH aims to contribute to growing and diversifying the
UAE's economy and creating opportunities for UAE nationals.

وحدة اإلنتاج المركزية

تحفــة معماريــة صممهــا املهنــدس املعمــاري الشــهير
.روجــر تيليبــرت

حقائق رئيسية
 متر ًا مربع ًا8215 :املساحة
 بجوار املركز اللوجستي لسلسلة التوريد املباشرة:املوقع
50%  معدات طهي حديثة ترتقي بالكفاءة بنسبة:املعدات
 وجبة يومي ًا100,000 :السعة اليومية
 كوك آند تشيل، كوك آند هولد:عملية اإلنتاج
 معمل االبتكار، أكاديمية املطبخ:ميزات إضافية
 دولة56  فريق متنوع يضم موظفني من:الفريق
 مليون درهم إماراتي123 :االستثمار

CENTRAL PRODUCTION UNIT
An architectural marvel designed by the famous French
designer Roger Taillibert.

KEY FACTS
• Area: 8,215 M2
• Location: Adjacent to the logistic hub for direct supply chain
• Equipment: Modern cooking equipment increasing efficiency by 50%
• Daily Capacity: 100,000 meals per day
• Production Process: Cook & Hold, Cook & Chill
• Additional Features: Kitchen Academy, Innovation Lab
• Team: Diverse team with staff from 56 nations
• Investment: AED 123 M

•
•
•
•
•
•
•
•

مخطط الطوابق
أ .االستقبال واملكتب
ب .غرفة اجتماعات  1و2
ج .املطبخ التجريبي
د .أكاديمية الطهاة
ه .تطوير األغذية
و .غرفة التبريد
ز .غرفة التجميد
ح .األطباق اإلماراتية املحلية
ط .املطبخ العربي
ي .املطبخ الهندي
ك .املطبخ القاري
ل .املطبخ العام
م .الباربكيو والتندوري
ن .تجميع الوجبات والتغليف والتقديم
س .أجهزة التبريد والتجميد
ع .التعبئة
ف .غرفة التبريد 1
ص .غرفة التبريد 2
ق .املخبز
ر .الشوكوالتة ومصممو األطعمة الغنية
بالشوكوالتة
ت .غسل األواني
ث .املعجنات
خ .خزانة حفظ األغذية والسندويتشات
واملنطقة التحضيرية للضيافة
ذ .تجميع السلطات والخضروات
ض .تحضير الخضروات والسلطات
برد
ظ .املُ ِّ
 .1تحضير األسماك
 .2إذابة الثلج
جمد
 .3املُ َّ
برد
 .4املُ ِّ
 .5الجزارة وتحضير اللحوم
 .6إذابة الثلج
جمد
 .7املُ َّ

FLOOR PLAN
برد
 .8املُ ِّ
 .9تحضير الدواجن
 .10إذابة الثلج
جمد
 .11املُ َّ
 .12غرفة تبريد الخضروات
جمد
 .13املُ َّ
جمد فائق البرودة
 .14املُ َّ
 .15غرفة تبريد السلطات
 .16غرفة التبريد العامة
 .17غرفة تبريد الفواكه
جمد
 .18املُ َّ
 .19غرفة تبريد املعجنات
 .20غرفة تبريد البيض
جمد البيض
ُ .21م ِّ
 .22غرفة تبريد املخبوزات
 .23النفايات
 .24غسل األواني وتنظيف حوامل األواني
 .25منطقة التنظيف
 .26مستودع التحكم في املواد التي تمثل
خطورة على قواعد الصحة العامة
 .27التخزين الجاف
 .28إنتاج الثلج
 .29املكتب الداخلي لألمن والبضائع
 .30تفريغ البضائع ووزنها وفحصها
 .31منطقة التعقيم
 .32البضائع في غرفة التبريد
 .33مستودع املعجنات
 .34املستودع العام
 .35مستودع العناصر التي تستخدم مرة
واحدة
 .36مستودع البضائع السائبة
 .37املاكينات الواردة
 .38مستودع البضائع الجافة

23.

G.

E.

F.

C.

D.

A.

B.

8. Chiller

A. Reception & Office

9. Chicken Prep
10. Defrost

B. Meeting Room 1 & 2

11. Freezer

C. Demo Kitchen
D. Chef 's Academy

12. Veg Cold Room

E. Food Development

13. Freezer
14. Deep Freezer

F. Holding Cold Room

15. Salad Cold Room

G. Holding Freezer

16. General Cold Room

Q.
P.

24.

N.

O.

L.

M.

K.

I.

J.

H.

R.

17. Fruit Cold Room

H. Local Emirati Cooking

18. Freezer

I. Arabic Kitchen

19. Pastry Cold Room

J. Indian Kitchen

20. Egg Cold Room

K. Continental Kitchen

21. Egg Freezer

L. General

22. Bakery Cold Room

M. BBQ & Tandoori

23. Refuse

N. Meal Assembly, Bagging

24. Wash Up & Trolley Wash

25.

Z.

T.
26.

26. COSHH Store

P. Packing

27. Dry Storage

Q. Holding Cold Room 1

28. Ice Production

R. Holding Cold Room 2

29. Security & Goods In

S.

X.

W.

30. Goods in Debox,

Y.

1.

U.

5.

Weighing & Checking

9.

31. Sanitise Area

S. Bakery
T. Chocolate & Artists
U. Wash Up
V. Pastry

32. Goods in Holding
Cold Room

W. Larder, Sandwich
& Hospitality Prep Area

28.
29.

4.

25. Clean Holding Area

O. Chillers & Freezers

Office

V.

27.

8.

& Traying

22.

20.

2.
19.

12. 13. 14. 15. 16. 17.

18.

21.

6.

3.

10.
11.

7.

33. Pastry Store

X. Salad & Veg Assembly

34. General Store

Y. Vegetables & Salad Prep

35. Disposable Store
36. Bulk Goods Store

Z. Chiller

37. Incoming Mech

1. Fish Prep

38. Dry Goods Store

2. Defrost
3. Freezer

 .39غرفة األمن
 .40اإلسعافات األولية

39. Security Room

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40. First Aid

4. Chiller
5. Butchery & Meat Prep
6. Defrost

40.

7. Freezer

خدماتنا
نتميز بتفوقنا

OUR SERVICES
Characterized by excellence

إدارة الفنادق ودور الضيافة

نموذج متكامل إلدارة املرافق

يقــدم نــادي وفنــدق ضبــاط القــوات املســلحة مجموعــة شــاملة مــن خدمــات إدارة النــزالء للمحافــظ الفرديــة واملتعــددة
املواقــع مــن مختلــف األحجــام .ويعتمــد نجاحنــا فــي املقــام األول علــى فهــم حقيقــة انطــواء املرافــق التــي نديرهــا علــى
الضيــوف الذيــن يســتخدمونها.

نديــر  600غرفــة فــي
مواقــع بعيــدة

موظفو الخدمة
والتنظيف واملكاتب
األمامية ذوي الخبرة
بالفندق

نقدم تجارب من فئة 5
نجوم في جميع دور
الضيافة لدينا

خدمة الحجز املتميزة
عبر اإلنترنت أو عبر
أي وسيلة أخرى

HOTEL & GUEST HOUSE MANAGEMENT
Integrated facility management model
AFOCH provides a full range of guest management services to single and multi-site portfolios
of all sizes. At the heart of our success is an understanding that the facilities we manage are
ultimately about the guests that use them.

Dedicated offline
and online
reservation service

Deliver a 5-star
experience at all
our guest houses

Hotel experienced
& housekeeping
front office staff

Manage 600
rooms in remote
locations

خدمات التنظيف
والدعم

منهجيات تشغيلية فعالة

ـدرب بخبــرة كبيــرة فــي إدارة
يتمتــع طاقــم نــادي وفنــدق ضبــاط القــوات املســلحة املُـ َّ
املرافــق مثــل املواقــع الحكوميــة املوقــرة النائيــة واملبانــي املكتبيــة املعروفــة بمــا
فــي ذلــك املســاحات الداخليــة والخارجيــة فــي مختلــف أنحــاء اإلمــارات العربيــة
املتحــدة.

أكثــر مــن  500موظــف خدمــة
وتنظيــف محتــرف

تنظيــف متخصــص ألكثــر
مــن  50موقعــ ًا

& CLEANING
SUPPORT SERVICES
Sturdy operational methodologies
AFOCH trained staff have experience in managing facilities
including esteemed government remote locations and well
known office buildings including indoor and outdoor spaces
across the UAE.

Specialist cleaning for

Over 500 professional

more than 50 locations

housekeeping staff

توفــر خدمــات توريــد األطعمــة التعاقديــة التــي نقدمهــا والخبــرة الكبيــرة التــي نتمتــع بهــا الدعــم ملختلــف قطاعــات األعمــال التجاريــة ،كمــا تســاعد
علــى تقديــم باقــات مصممــة خصيصـ ًا لتلبيــة احتياجــات العمــاء ومتطلباتهــم .وتضمــن وحــدة اإلنتــاج املركزيــة  -إلــى جانــب فريــق خبــراء العمليــات
واللوجســتيات  -اســتغالل األطعمــة والخدمــات فائقــة الجــودة التــي نقدمهــا للدفــع بالفــرق عاليــة األداء فــي مــكان العمــل الــذي يركــز علــى رضــا
العمــاء ويعــزز الحيــاة الصحيــة .ويتمتــع فريقنــا املتمــرس بخبــرة فائقــة فــي املطبخــن العاملــي والخليجــي ،كمــا يتمتــع بالقــدرة علــى إنشــاء مســاحات
طهــي فــي موقعــك أو العمــل فــي مســاحتك املطبخيــة املوجــودة بالفعــل أو تقديــم حلــول عبــر وحــدة اإلنتــاج املركزيــة التابعــة لنــا الواقعــة فــي إمــارة
أبوظبــي.
Our contractual catering services and expertise supports varied business sectors offering custom made packages to suit
the client’s needs and requirement. Our CPU together with our expert operations and logistics team makes sure that the
quality food and service we deliver drives high performance teams at the workplace focusing on client satisfaction and
promoting healthy living. Our expert team who have experience in both international and Khaleeji cuisines can set up
kitchen spaces on your site, work in your existing kitchen space or deliver-in solutions via our central production unit
based in Abu Dhabi.

خدمات توريد األطعمة

حلول تالئم احتياجاتك

CATERING SERVICES
Solutions that suit your needs

خدمة كبير الخدم للمكاتب

نقدم لك الخدمات مع ابتسامة ملء الوجوه
ُيعِ ــد ُن ُدلنــا الفندقيــون املدربــون علــى أعلــى مســتوى فنجــان الشــاي أو القهــوة املثالــي،
ويتــم اختيارهــم بعنايــة شــديدة لضمــان التزامهــم بمســتوى االحترافيــة املناســب والتنبــؤ
بجميــع احتياجاتــك .ويعتمــد عمالؤنــا علينــا فيمــا يتعلــق بتوفيــر هــؤالء املوظفــن امللتزمــن
وذوي املصداقيــة الســتكمال فرقهــم الداخليــة.

OFFICE BUTLER SERVICE
Delivering service with a smile

Our 5 Star hotel trained servers make that perfect coffee or tea
and are carefully selected to ensure they provide the right level of
professionalism and anticipate all your needs. Our clients trust us to
offer these committed and credible professionals to complement their
inhouse team.

خدمة القهوة العربية

آداب السلوك املثالي

إن تقديــم القهــوة العربيــة للضيــوف مــن أهــم عناصــر الضيافــة فــي املجتمــع العربــي
واإلماراتــي ،كمــا أنــه يرمــز إلــى الكــرم والســخاء .ويخضــع تقديــم القهــوة العربيــة آلداب
ســلوك دقيقــة يجــب أن يتحلــى بهــا ال ُنـ ُدل والضيــوف واملضيفــون .ويتمتــع مقدمــو القهــوة
التابعــون لنــا بخبــرة كبيــرة فــي العمــل مــع كبــرى املكاتــب الحكوميــة فــي دولــة اإلمــارات
العربيــة املتحــدة ،كمــا أنهــم مدربــون علــى فنــون إعــداد وتقديــم املشــروبات األصيلــة.
وقــد تلقــى ُن ُدلنــا ً
أيضــا تدريبــات احترافيــة فــي مجــاالت إعــداد املشــروبات والنظافــة
والوضعيــة الســليمة وآداب الســلوك.

ARABIC COFFEE SERVICE
The perfect etiquette
Serving Arabic coffee to guests is an essential element of hospitality in
Arab and Emirati society and a symbolic act of generosity. The serving
of Arabic coffee is guided by elaborate etiquette for the server, the
guest and the host. Our Gahwa servers have extensive experience in
working with the largest government offices in the UAE, are groomed
in the craft of making and serving authentic beverages. The servers are
professionally trained in hygiene, right posture and etiquette.

توريد األطعمة للفعاليات

بمستويات خدمة مثالية

يمتلــك أخصائيــو توريــد األطعمــة متعــددو املواهــب التابعــون لنــا املكونــات املثاليــة التــي تمكنهــم مــن إدهــاش ضيوفــك،
أي ـ ًا كان حجــم فعاليتــك .وقــد قمنــا بتوريــد وتقديــم الطعــام فــي بعــض مــن أكبــر وأرقــى الفعاليــات فــي املنطقــة مثــل
زيــارة قداســة البابــا فرانســيس وبطولــة مبادلــة العامليــة للتنــس وبرنامــج األوملبيــاد الخــاص فــي منطقــة الشــرق األوســط
وشــمال أفريقيــا وإفطــار جامــع الشــيخ زايــد الكبيــر الــذي اســتقبل مــا يقــرب مــن مليــون زائــر وســباق الجائــزة الكبــرى
للفورمــوال  1فــي أبوظبــي ومعــرض ومؤتمــر الدفــاع الدولــي واليــوم الوطنــي لدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،وذلــك
علــى ســبيل املثــال ال الحصــر .ومــن هنــا نؤكــد لــك أننــا نتمتــع بالقــدرة والخبــرة االحترافيــة التــي تمكننــا مــن تلبيــة
جميــع الطلبــات والتميــز علــى نطــاق واســع.

EVENT CATERING
With exemplary service levels
Whatever the scale of your event, our multi-talented catering specialists have the right ingredients
to wow your guests. We have catered to some of the region's largest and most prestigious
events like His Holiness Pope Francis's visit, Mubadala World Tennis Championship,

خدمات إدارة المرافق الترفيهية

Special Olympics IX MENA Games, Sheikh Zayed Grand Mosque Iftars with nearly 1
& million visitors, Formula One Grand Prix Abu Dhabi, International Defense Exhibition

حلول للترفيه والرياضة واللياقة البدنية

Conference, UAE National Day to name a few. We have the capacity and professional expertise
to cater for every demand and deliver true excellence on scale.

مجموعــة شــاملة مــن خدمــات إدارة املرافــق الترفيهيــة تســاعد علــى زيــادة القيمــة والحــد مــن املخاطــر ،ممــا يــؤدي إلــى
إنشــاء مراكــز ترفيهيــة ُيســتفاد منهــا علــى خيــر وجــه .ويخضــع إلدارتنــا حاليـ ًا أكثــر مــن  200مركــز لياقــة بدنيــة ألرقــى
الجهــات الحكوميــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة.

تدريبات
اللياقــة البدنيــة
والتمارين
الرياضية
ا لهو ا ئيــة

إدارة مراكز
اللياقة البدنية
وصيانتها

صيانــة أحواض
السباحة
وتوفيــر موظفــي
ا إل نقــا ذ

التدريب
الرياضي
واألكاديمية
ا لر يا ضيــة

تنظيــم البطــوالت
واملباريــات

RECREATION MANAGEMENT SERVICES
Solutions for Recreation, Sports & Fitness
A full spectrum of recreation management services that maximize value, mitigate risk, resulting
in a highly utilized recreation centre. We currently manage over 200 fitness centres for the most
prestigious government entities in the UAE.

Organizing
tournaments
and games

Sports
training and
academy

Swimming
pool
maintenance
with lifeguard
staffing

Fitness and
aerobic
training

Fitness centre
management
and
maintenance

خدمات غسيل المالبس

منهجيات تشغيلية فعالة

يركــز فريــق غســيل املالبــس الفندقــي ،املؤلــف مــن  50موظفـ ًا متمرسـ ًا ومدربـ ًا علــى أعلــى
مســتوى ،علــى زيــادة اإلنتاجيــة والحفــاظ علــى جــودة املنتجــات والتســليم فــي الوقــت
املناســب حتــى يــزداد رضــا العمــاء .وســتكون مســاحة مرفــق غســيل املالبــس الجديــد
التابــع لنــا  1000متــر مربــع ،وســنتمكن مــن غســل وتنظيــف وكــي مــا يصــل إلــى  12طنـ ًا
مــن املالبــس يوميـ ًا.

LAUNDRY SERVICES
Sturdy operational methodologies
Our 50 member highly trained and hotel experienced laundry staff focus
on maximizing productivity, maintaining quality of the products and
timely delivery for increased customer satisfaction. Our new laundry
facility will be 1000m2 in area and will be able to wash, clean and iron
up to 12 tons of laundry daily.

الصيانة الخفيفة

جودة عالية بتكلفة منخفضة
يتمثــل هدفنــا فــي مســاعدتك علــى االعتنــاء بمرافــق مؤسســتك علــى نحــو ســليم مــن
خــال تقديــم خطــة صيانــة مصممــة لــك خصيصــ ًا تعتمــد أساســ ًا علــى احتياجاتــك.
ويمكننــا التعــاون معــك لتحديــد مخطــط صيانــة يالئــم أعمالــك ،أي يقلــل التكلفــة دون
التنــازل عــن الكفــاءة التشــغيلية عاليــة الجــودة .ويتألــف فريــق الصيانــة املتميــز التابــع لنــا
مــن أكثــر مــن  50أخصائيـ ًا هندســي ًا متمرسـ ًا ومدربـ ًا علــى أعلــى مســتوى ،وســيضمن
لــك هــذا الفريــق تقديــم الخدمــات والرعايــة املتســقة عاليــة الجــودة.

LIGHT MAINTENANCE
High-quality, low costs
Our goal is to allow you the ability to properly care for your organization’s
facilities by providing a tailored maintenance plan based on your needs.
We can work with you to determine a maintenance schedule that makes
sense for your business - one that reduces costs while maintaining high
quality operational efficiency. Our dedicated maintenance team of over
50 experienced and trained engineering professionals will ensure the
delivery of consistent quality care and services.

قطاعات األعمال

BUSINESS SECTORS

الرعاية الصحية

القصور والمكاتب الحكومية

بــدء ًا مــن التغذيــة املخصصــة للمرضــى ومــرور ًا بتقديــم الطعــام لكبــار الشــخصيات وكافيتريــات املوظفــن ووصــو ًال
إلــى املقاهــي ،نقــوم بتعيــن خبــراء وأخصائيــي تغذيــة لتولــي مهمــة إنشــاء قوائــم مخصصــة للمرضــى ومراقبــة كميــات
الطعــام التــي يتناولونهــا حســب مــا يناســب حاالتهــم .ولدينــا نظــام مفصــل للمــواد املثيــرة للحساســية وتلقينــا تدريبــات
فــي هــذا الشــأن مــن جهــات دوليــة.

نفخــر بمكانتنــا باعتبارنــا رواد ًا للصناعــة فــي تقديــم الخدمــات للقصــور واملكاتــب الحكوميــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة
املتحــدة .ويتمتــع موظفونــا املتمرســون واملؤهلــون تأهيـ ً
ا عاليـ ًا بإمكانيــات تنفيذيــة وإبداعيــة هائلــة فــي تقديــم الخدمــات
التــي تشــمل التنظيــف والدعــم املكتبــي و ُنـ ُدل القهــوة العربيــة وإدارة املكاتــب األماميــة والصيانــة الخفيفــة .ونديــر حاليـ ًا
مــا يزيــد عــن  60مرفقـ ًا فــي مختلــف أنحــاء دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة.

HEALTHCARE

GOVERNMENT PALACES & OFFICES

From customized patient feeding, VIP catering, staff cafeteria and coffee shops, we allocate

We take pride in being the industry leader in providing services to government palaces and

specialists and nutritionists to create bespoke menus for patients monitoring their food intake to

offices in the UAE. Our highly qualified and experienced individuals possess strong executive

suit their condition. We have a highly detailed allergen system with training from international

and creative capabilities offering services which include cleaning, office support, Arabic Gahwa

governing bodies.

servers, front office management and light maintenance. We currently manage over 60 facilities
throughout UAE.

الجهات الدفاعية والعسكرية
املؤمنــة تأمينـ ًا شــديد ًا ونقــدم حاليـ ًا خدماتنــا فــي مواقــع عســكرية
نحــن نتفهــم متطلبــات تقديــم الخدمــات فــي املواقــع َّ
نائيــة فــي مختلــف أنحــاء دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة .كمــا نتمتــع باملهــارة والخبــرة التــي تؤهلنــا لتقديــم الخدمــات
املثمــرة اليوميــة ونســتجيب ســريع ًا للتغيــرات التــي تطــرأ علــى الشــروط املســبقة مــن خــال طاقمنــا املؤهــل علــى أعلــى
مســتوى .ويمكننــا أيضـ ًا التكيــف مــع أذواق وتوقعــات مختلــف الجنســيات وتلبيتهــا علــى الفــور.

DEFENCE & MILITARY
We understand the pre-requisite of service in highly secured locations and currently provide
our services at remote army sites across the UAE. Our skill and expertise empower us to convey
productive everyday services, and quickly respond to changes in preconditions with qualified
individuals. We adapt and cater to the tastes and expectations of multiple nationalities.

الطاقة
نحــن نتعــاون مــع عمالئنــا مــن قطــاع الطاقــة ،لــذا فإننــا نلتــزم تمامـ ًا بلوائــح شــركة أدنــوك وإرشــادات إدارة الصحــة
والســامة للمشــاركة فــي خدمــة مصلحــة املوظفــن ورفاهيتهــم وســامتهم .كمــا أننــا شــريك موثــوق بــه لقطــاع الطاقــة،
وذلــك بفضــل بروتوكــوالت ســامة سلســلة التوريــد املتقدمــة والســامة الفائقــة لألطعمــة وتحضيــر أجــود املأكــوالت
وتقديمهــا بكميــات كبيــرة .ونقــدم أيضـ ًا خدمــات تقديــم الطعــام لكبــار الشــخصيات للضيــوف املحليــن واألجانــب فــي
مواقــع ســاحلية متميــزة.

ENERGY
Working together with our energy sector clients, we strictly adhere to ADNOC regulations and
HSE guidelines to share in the duty of employee interest, wellbeing and safety. With advanced
supply chain security protocols, sturdy food safety and quality food prepared, and served in high
volumes, we are a reliable partner for the energy sector. We also provide VIP catering for local
and overseas guests at onshore locations.

التعليم
نحــن نؤمــن أن التغذيــة الصحيــة واملفيــدة للجســم تلعــب دور ًا هام ـ ًا فــي دعــم العقــول الشــابة مــن جميــع األعمــار
ومســاعدتها علــى تحقيــق أهدافهــا علــى مــدى الحيــاة الدراســية ،ونســعى لتوصيــل هــذه الرســالة عبــر قوائمنــا املتنوعــة
والصحيــة واملمتعــة واملتوازنــة املعتمــدة مــن شــركة وقايــة.

يوفــر فريقنــا املتخصــص خدمــات توريــد األطعمــة للمــدارس والجامعــات واملؤسســات التدريبيــة باإلضافــة إىل
العديــد مــن العــروض التــي تشــمل خدمــات البوفيــه والوجبــات املدفوعــة مســبقاً وإدارة الكافيرتيــات.

EDUCATION
We believe healthy and nutritious nourishment plays a significant role in supporting young
minds of all ages to achieve their goals all through student life, and we deliver this message
through our Weqaya approved balanced, healthy, fun and variety menu.
Our expert team provide catering for schools, university and training institutions with multiple
offerings including buffet services, prepaid meals and cafeteria management.
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