Company Profile
ملف الشركة

Cleaning & Pest Control Services

خدمات التنظيف ومكافحة آفات الصحة
العامة
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نبذة عنا
شركة ستار سيتي هي شركة تأسست برؤى ومقاييس عالمية انطالقا ً من
فهم احتياجات السوق المحلية في مجال التنظيف ومكافحة آفات الصحة العامة
في الدولة ومن هذا المنطلق فإننا نهتم بأدق التفاصيل في تقديم الخدمات من
ناحية الجودة والتأثيرات الخاصة ليتم تقديم الخدمة بشكل مبهر وذلك إلرضاء
أهداف عمالئنا وهو ما نسمو إليه في أعمالنا.
شركة ستار سيتي في أبوظبي والعين  ،هي إحدى أهم الشركات المعتمدة
والمرخصة من قبل مركز أبوظبي إلدارة النفايات – تدوير وهيئة البيئة
أبوظبي والتي تعمل في تقديم خدمات التنظيف ومكافحة آفات الصحة العامة
 ،حيث تعمل الشركة باستراتيجية مبنية على تقديم خدمات راقية بأسعار
معقولة وتنافسية  ،من خالل استخدام أحدث التقنيات والحلول المبتكرة حيث
يتم استخدام مواد مرخصة ومضمونة.

About Us
Star City Company was established, as is was formed
based on the local visions and standards in the industry
of cleaning and pest control services in the country.it
leverages the focus and trust of the clients about taking
care of smallest details on precision and satisfaction of
the customers.
The company in Abu Dhabi & Al Ain is one of the
common companies in providing cleaning and pest
control services in its strategy of providing services with
very reasonable and competition prices, and using the
newest technologies and solutions by the use of
registered materials.
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Our Vision

رؤية الشركة

Our vision is to contribute
to the development by
combining the unique
service and high quality
together in the country by
motivation our youth to
sharpen their skills.

أن نكون مشاركين في إظهار
خدماتنا بأسلوب يجمع بين الخدمة
المميزة والجودة العالية في الدولة
مع إشراك األيدي الوطنية وإبراز
.قدراتها

Our Mission
To be unique and
distinguished in providing
the best cleaning and pest
control services by
combining the finest
precision of quality
together involving latest
technologies as well as
talented labors.
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رسالة الشركة
التميز في تقديم أفضل أعمال
التنظيف ومكافحة آفات الصحة
العامة وإبراز أحدث التقنيات
المستخدمة عالميا ً بأيدي بارعة
.متخصصة

4 Reasons to choose us
 أسباب للتعامل معنا4
Quality & Customer Satisfaction
We work at a high level of quality to suit the client’s requirements in delivering the
objective of the service.

الجودة ورضا العمالء

.نعمل على مستوى عالي من الجودة لتتناسب مع تحقيق الهدف المطلوب من الخدمة

Pricing
We are the best in the market to offer competitive prices by understanding customer
budget & their expectations, without compromising the quality standard

التسعير
.نحن األفضل في السوق لتقديم أسعار تنافسية من خالل فهم ميزانية العميل وتوقعاتهم دون المساس بمعايير الجودة

Workshop and Skilled workers
A works team equipped with latest equipment is available to give maximum service
level possible and managed by skilled hands with long experience in the cleaning
and pest control industry.

فريق عمل مجهز وأيدي ماهرة
فريق عمل و مجهز بأحدث المعدات واالدوات لتقديم أقصى تفاصيل الخدمة الممكنة
.بأيدي ماهرة ذو خبرة ومرخصين للعمل في مجال النظافة ومكافحة آفات الصحة العامة

Time Frame
We ensure that services are provide within the specified timeframe for customers.
We’re ready to work 24/7 even in the narrowest timeframe.

اإلطار الزمني
 نحن مستعدين للعمل على مدار الساعة حتى في أضيق.نضمن تقديم الخدمة في اإلطار الزمني المحدد للعمالء
.الجداول الزمنية
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Implementing services Steps

خطوات تنفيذ الخدمات
المناقشة

Discussion
We believe that the initial discussion of the project is
a priority to understand the requirements of the
client. By understanding the objectives of the project
we can provide the best technical ideas which
compatible with international standards recognized
to achieve the objectives of our customers, which we
call in our business

نحن نؤمن بأن المناقشة المبدئية للمشروع تمثل أولوية لفهم متطلبات العميل
ستشارات الفنية والتقنيةJفمن خالل فهم أهداف المشروع يمكننا تقديم أفضل ا
المتوافقة مع القياسات المحلية والدولية المتعارف عليها لتحقيق أهداف الجهات التي
نتعاقد معها

Work Plan

نتقال لمرحلة صياغةJبعد المناقشة المتكاملة للمشروع و موافقة العميل النهائية يتم ا
العقد ووضع خطة العمل وإختيار فريق العمل الذي يقوم بتقديم الخدمة

After the integrated discussion of the project and the
final customer approval, the work goes to next stage
of designing which involves many software to
convert ideas to technical details such as studio Max,
Auto CAD, etc., to produce the high quality of scaled
models as per the expectation of the clients.

Site Visit and Evaluation
It is very important to visit the service delivery site,
assess the reality, set the appropriate plan,
determine the needs, tools and equipment required

Service Implementation
The last step is to provide services and periodic
follow-up and formulate completion reports for the
services provided to clients after being approved by
the quality team to ensure that it matches the
specifications of the required standards.
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خطة العمل

to achieve the desired results and goals

الزيارة الميدانية وتقييم موقع الخدمة
من المهم جدا زيارة موقع تقديم الخدمة وتقييم الواقع ووضع الخطة المناسبة وتحديد
اإلحتياجات واالدوات والمعدات المطلوبة لتحقيق النتائج واألهداف المرجوة

تقديم الخدمات
الخطوة االخيرة هي تقديم الخدمات والمتابعة الدورية وصياغة تقارير اإلنجاز للخدمات المقدمة
للعمالء بعد إعتماده من فريق الجودة للتأكد من مطابقته للمواصفات المعايير
.المطلوبة

Our Services

Cleaning Services

Environmental Services

3

8

Pest Control

Rodent Control

Termites Control

Sanitization & Disinfection
التعقيم والتطهير

Sanitizing Services
خدمات التعقيم
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==3D Printi ng

Pest Control Services
خدمات مكافحة اآلفات في المنازل والمؤسسات
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|عمالءنا Our Clients
من مشاريعنا المنفذة والجهات المتعاقد معها
لدينا عدد مقدر ومميز من العمالء والتعاقدات مع الجهات والمؤسسات
والدوائر الحكومية و القطاع الخاص لتقديم خدمات التنظيف ومكافحة آفات
لصحة العامة ،تقة عمالءنا ورضاءهم وسعادتهم هو هدفنا ودافعنا لتقديم
خدمات متميزة وذات جودة تلبي طموحاتهم ورغباتهم ،ومن اهم الجهات التي
لدينا معها عقود:
• المطاعم والكافتيريات والمقاهي
•

الصيدليات

•

المستشفيات

•

المحالت التجارية

ليست من أعمالنا •

المؤسسات والشركات

•

األبراج والبنايات التجارية والسكنية

•

الفلل والبيوت.

•

مجموعة من المدارس الخاصة

•

الفنادق

•

المصانع

•

المزارع

•

المواقع اإلنشائية

•

وغيرها من المواقع

Our implemented projects and contracted parties
We have an estimated and distinguished number of
clients and contracts with agencies, institutions,
government departments and the private sector to
provide cleaning services and public health pest control.
• Restaurants, cafeterias and cafes
Pharmacies

•

Hospitals

•

Shops

•

Institutions and companies

•

Commercial and residential towers and buildings

•

Villas and homes.

•

A group of private schools

•

Hotels

•

Factories

•

Farms

•

Construction sites

•

And other sites

•
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Our Clients |عمالءنا
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Get in Touch
تواصل معنا

Abu Dhabi – Musafah Industrial + AL Khalidiyah

13  مصفح الصناعية – م- أبوظبي – الخالدية

Tel: 02-5656123
Mobile: 0552135817 - 0563108626

Email: البريد اإللكتروني

.

info@starcitypestcontroluae com
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