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خدمات ال�تموين 



OUR STORY

مقدمة

Erth is a unique part of the enduring legacy of the late His Highness Sheikh 
Zayed bin Sultan Al Nahyan, the founding father of the United Arab Emirates. In 
1983, Sheikh Zayed envisioned the creation of a dedicated recreational space 

for officers of the UAE Armed Forces in the heart of the Abu Dhabi community. It 
would be located on 75 hectares of land in what was then the south-eastern edge 

of Abu Dhabi. The Armed Forces Officers Club was inaugurated on 1 December, 
1997 by His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, then Crown Prince of 

Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of the UAE Armed Forces, now 
President of the UAE and Ruler of Abu Dhabi. Initially, the Officers Club was used 

exclusively by members of the UAE Armed Forces and their families. Then in 2003, 
consistent with Sheikh Zayed’s vision, it also opened its doors to the public with the 

establishment of the Armed Forces Officers Club and Hotel.

We embarked on the journey of catering in the year 2005 serving over 5,000 meals 
per day at schools, military camps and various Government offices. By 2014, our 
offerings expanded to energy, healthcare and education sectors across the UAE 

becoming one of the leading catering and hospitality service providers in the 
region. In 2021, a new chapter begins building on our 25-year legacy in culinary 

excellence setting a new benchmark for catering in the UAE.

م للمغفور له – بإذن هللا تعالى – الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، األب املؤسس  زء فريد من املوروث الدا�ئ “إرث” هو �ج
ي عام 1983، أراد الشيخ زايد إنشاء مسا�ة ترفيهية مخّصصة لضباط القوات املسلحة  ى� لدولة االمارات العربية املتحدة. �ف

نوبية  ما كان يعرف آنذاك بال�افة ال�ج ي تقام على مسا�ة 75 هكتارًا من االرض ف�� �� �تمع مدينة أبوظ�ج ي قلب محج ى� اإلماراتية �ف
ر 1997 قام صا�ب السمو الشيخ  ى� 1 ديسم�ج . بعد عشر سنوات من بدء البناء، وبالتحديد �ف �� الشرقية ملدينة أبوظ�ج
يس دولة االمارات العربية  د األعلى للقوات املسلحة آنذاك، ر�ئ ب القا�ئ ي ونا�ئ �� ي عهد أبوظ�ج خليفة بن زايد آل نهيان، ولى�
ي البداية، تم إستخدام نادي الضباط �صريًا من  ى� ي اآلن، بإفتتاح نادي ضباط القوات املسلحة. �ف �� املتحدة و�اكم أبوظ�ج

تحت أبوابه أمام  امًا مع رؤية الشيخ زايد، إف�تُ ي عام 2006، وإنسحج ى� التهم، ثم �ف قبل أفراد القوات املسلحة اإلماراتية وعا�ئ
مهور مع إنشاء فندق ونادي ضباط القوات املسلحة. ال�ج

ي املدارس واملعسكرات العسكرية  ى� بة يوميًا �ف ر من 5000 و�ج ي عام 2005 �يث قدمنا   أك�ث ى� بدأنا ر�لة تقديم الطعام �ف
ى�  م �ف مل قطاعات الطاقة والرعاية الصحية والتعل�� ومختلف املكاتب ال�كومية. بحلول عام 2014، توسعت عروضنا لتسث

ي عام 2021،  ى� ي املنطقة. �ف ى� دين �ف ميع أنحاء دولة اإلمارات العربية املتحدة لنصبح ا�د ابرز مقدمي خدمات الضيافة الرا�ئ �ج
ي دولة اإلمارات  ى� ديد لتقديم الطعام �ف ، ووضع معيار �ج رف ي البناء على إرثنا املمتد على مدار 25 عامًا من ال�تم�� ى� ديد �ف بدأ فصل �ج

العربية املتحدة.



OUR BRAND

تاريخنا

From our brand mark to the quality of our services and facilities, Erth is continually 
inspired by aspects of our rich cultural heritage. Erth Catering exemplifies a philosophy 

of hospitality by accessing the best in class professional knowledge and technology 
in the industry and remains committed to providing guests and clients with unique 
memorable experiences whilst strengthening the brand’s reputation as a leader in 

catering and hospitality services.

With its new state-of-art central production unit, Erth catering will triple its capacity to 
deliver large-scale production in the region, execute high-end banqueting experiences 

and serve as the commissary kitchen for the resort.

Our 9,000 sqm Central Production Unit [CPU] increases efficiency by 50%, enabling our 
team, comprising talents from over 50 nations, to create up to 100,000 meals per day. 
Featuring the latest equipment and technology, an academy and an innovation lab, this 
comprehensive working environment aims to deliver culinary excellence at scale, and 

play an important role to some of the most prestigious events in the UAE.

ودة خدماتنا ومرافقنا، فإن »إرث« يستو�ي تفاصيله بإس�تمرار من تفاصيل تراثنا  ة  وصواًلي إلى �ج رف إنطالقًاي من هويتنا املم��
ي  ى� يا �ف ة من خالل الوصول إلى أفضل االساليب املهنية والتكنولو�ج رف سد إرث لل�تموين فلسفة الضيافة املم�� . وتحج ي الغ�ف�� ى� الثقا�ف

ي  ى� دة �ف ارية كشركة را�ئ نس� مع تطوير العالمة التحج ارب فريدة ال �تُ ويد الضيوف والعمالء بتحج رف مة ب�ت رف ر الطعام، وتبقى مل�ت تحض��
خدمات ال�تموين والضيافة.

 
ي الطهي  ى� ي �ف رف ية بواقع ثالثة اضعاف وتمكيننا من ال�تم�� من خالل و�دة ال�تموين املركزية ال�ديثة سوف ي�تم مضاعفة قدرتنا االنتا�ج

ع. رك للمنتحج ارب �فالت راقية وستكون ايضًاي بمثابة مطبخ مش�ت على نطاق واسع. اضافة الى تنفيذ تحج
 

ة عروضنا بنسبة 50% مما يتيح لطاقمنا من  ر مربع من كفا�ئ ي تبلغ مسا�تها 9000 م�ت وتزيد و�دة ال�تموين املركزية، ال�ت��
بة يوميًا.  ر من 50 دولة من �ول العامل، إعداد ما يصل الى 100 الف و�ج م مواهب من اك�ث الطهاة وموظفي الدعم، والذي ي�ف

ة العمل الشاملة  ر لإلبتكار، �يث تهدف بي�ئ م مركز خدمات ال�تموين أ�دث املعدات والتقنيات، إضافة الى أكاديمية ومخت�ج وي�ف
ي دولة االمارات. ى� ديد لقطاع خدمات ال�تموين �ف هذه الى وضع معيار �ج

t



OUR CREDENTIALS
 اجلودة والصحة

والسالمة والبيئة

Our Commitment to QHSE

QHSE is an integral part of our vision, mission and values paving the way to business 
excellence. Our ISO, HACCP certifications and corporate membership with BICSc 
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 has the added benefit of maintaining food quality, 
nutritional value, flavour and appearance.

ERP - Electronic Resource Planning of over 17,000 recipes with nutritional values.

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).

ICV (In-Country Value) certification: By integrating the ICV criteria into commercial 
evaluation process, Erth aims to contribute to growing and diversifying the UAE’s 
economy and creating opportunities for UAE nationals. 

ة ودة والصحة والسالمة والبي�ئ امنا بال�ج �ز ال�ت

نا  رف منا، مما يمهد الطريق ل�تم�� زأ من رؤيتنا ورسالتنا وق�� زءًا ال يتحج ة �ج ودة والصحة والسالمة والبي�ئ تمثل ال�ج
دارة،  ة)، اللتان �صلنا عليهما بحج من شهادتا اآليزو والهاسب (تحليل املخاطر ونقاط التحكم ال�ر�ج وتفوقنا. وت�ف

ر الصناعة املعمول  ميع معاي�� ي وامتثالنا التام ل�ج رف م إلى ال�تم�� دمات وسعينا الدا�ئ موثوقيتنا للحفاظ على اس�تمرارية ال�ف
بها واملتطلبات القانونية والتعاقدية.

ة: ودة والصحة والسالمة والبي�ئ من أهم مبادراتنا املتعلقة بال�ج

ة مثبت ل�تمكيننا من التخلص من  ي لتحليل املخاطر ونقاط التحكم ال�ر�ج تمب تراك™ - نظام مراقبة السلكى�
ة ال�رارة املناسبة لألطعمة. ة للحفاظ على در�ج مع بياناتنا ال�ر�ج طأ البشري عند �ج عامل ال�ف

، مما يتيح لنا التعرف  ي الوقت الفعلى� ى� نظام تعقب املركبات باستخدام نظام تحديد املواقع العاملي - تتبع مركباتنا �ف
م الدقيقة. م بمواعيد التسل�� م. وهذا يبقي عمالءنا على اطالع دا�ئ على موقع ونشاط كل من مركبات التسل��

ي خدمة تقديم الطعام.  ى� ر املرونة �ف ب إلعداد الطعام على نحو متقدم م�مم لتوف�� نظام كوك آند تشيل - نظام ُمرا�تَ
ية ونكهتها وشكلها. متها الغذا�ئ ودة األطعمة وق�� ي ال�فاظ على �ج ى� ة إضافية ت�تمثل �ف رف وت�تمتع أنظمة كوك آند تشيل بم��

رة للحساسية لدينا  �ة للحساسية - تتيح أدوات املعلوماتية ال�يوية املتقدمة للتنبؤ باملواد املث�� ية املث�ي املواد الغذا�ئ
نا. رًا بحماية صحة عمال�ئ ميع وصفاتنا، فنحن نه�تم اه�تمامًا كب�� رة للحساسية ل�ج ية املث�� التنبؤ باملواد الغذا�ئ

م الطعام ويتيح إمكانية  م قوا�ئ ي تخطيط موارد املؤسسات “ERP” الذي يعمل على تو�يد العمليات وت�م�� برنامح�
اصة بكل منها. ية ال�ف مة الغذا�ئ ي ذلك الق�� ى� ر من 17 ألف وصفة بما �ف م أك�ث الوصول إلى قاعدة بيانات واسعة ت�ف

إدارة النفايات وإعادة التدوير - نظام متطور إلدارة النفايات يركز على ال�د من النفايات وإعادة استخدام املواد 
ة. اه البي�ئ امنا تحج رف ي إطار ال�ت ى� املفيدة وإعادة التدوير �ف

ي السلسلة  ى� منة �ف ميع العمليات املت�ف الشهادات - اآليزو 2200، الهاسب: تغطي شهادة اآليزو 2200، الهاسب �ج
. ويحدد املعيار متطلبات أنظمة إدارة سالمة األغذية الشاملة، كما  ى� ي النها�ئ ي تؤثر على سالمة املنتح� ية وال�ت�� الغذا�ئ

ة. يد وتحليل املخاطر ونقاط التحكم ال�ر�ج ي عناصر ممارسة التصنيع ال�ج يدمح�

م  ي عملية التقي�� ى� مة املحلية املضافة �ف ر الق�� ي معاي�� مة املحلية املضافة: من خالل دمح� شهادة أدنوك لتعزيز الق�ي
ي ت�فمية وتنويع اقتصاد دولة اإلمارات  ى� اري لشركة أدنوك، يهدف نادي وفندق ضباط القوات املسلحة لإلسهام �ف التحج

ر الفرص ملواطنيها. العربية املتحدة وتوف��



وحدة التموين املركزية

املواصفات

ي اليوم ى� بة �ف ر مربع القدرة االستيعابية 100,000 و�ج • 9,000 م�ت

ر أسطول    ستية ع�ج ات بشكل فعال ومنظم من خالل عمليات سلسلة التوريد املباشرة والشبكات اللو�ج • تلبية اال�تيا�ج
ي تتيح  مة على تحديد املواقع وال�ت�� هز بنظام املراقبة الالسلكية “Temp Track” وأنظمة التتبع القا�ئ ر محج     توصيل كب��

. س�ت��     الوصول إلى املواقع داخل الدولة من املركز اللو�ج
 

• معدات طبخ �ديثة تزيد الكفاءة بنسبة 50%
 

ريد ي الطهي و�فظ الطعام والت�ج • عملية إنتاح�
 

ر من 50 دولة. • فريق عمل مؤهل يتكون من 150 طاهيًا من أك�ث
 

م الطعام ويتيح إمكانية الوصول   م قوا�ئ ي تخطيط موارد املؤسسات “ERP” الذي يعمل على تو�يد العمليات وت�م�� • برنامح�
اصة بكل منها. ية ال�ف مة الغذا�ئ ي ذلك الق�� ى� ر من 17 ألف وصفة بما �ف م أك�ث     إلى قاعدة بيانات واسعة ت�ف

 
BICSc �ى • شهادات ISO و HACCP ، عضو �ف

 
ر االبتكار. • أكاديمية الطهي، مخت�ج

CENTRAL PRODUCTION UNIT 

Key Facts

• 9,000sqm with a capacity of 100,000 meals per day

• Adjacent to the logistics hub for direct supply chain and fleet management              
   vehicles equipped with ‘Temp Track’ wireless monitoring and GPS

• Modern cooking machinery increasing efficiency by 50%

• Cook & Hold, Cook & Chill production process

• Diverse team of 150 chefs from over 50 countries

• ERP (Electronic Resource Planning) of over 17,000 recipes with nutritional value

• ISO, HACCP and corporate member of BICSc

• Kitchen Academy, Innovation Lab



OUR SERVICES

خدماتنا



CATERING SERVICES

خدمات التموين 

SOLUTIONS THAT SUIT YOUR NEEDS

Our contractual catering services and expertise supports varied business sectors 
offering custom made packages to suit client needs and requirement. Our operations 

and logistics team makes sure that the food quality and service drives high 
performance teams at the workplace focusing on client satisfaction and promoting 

healthy living.

Our team experienced in both international and Khaleeji cuisine can set up kitchen 
spaces on site, work in existing kitchens or deliver-in cost-effective solutions via our 

central production unit based in Abu Dhabi. 

اتك م ا�تيا�ج �لول تال�ئ

ي ن�تمتع بها الدعم ملختلف قطاعات  رة ال�ت�� رة الكب�� �ج ي نقدمها وال�ف توفر خدمات توريد األطعمة التعاقدية ال�ت��
ات العمالء ومتطلباتهم.  ارية، كما تساعد على تقديم باقات م�ممة خصيصًاي لتلبية ا�تيا�ج األعمال التحج

ستيات - استغالل األطعمة  راء العمليات واللو�ج انب فريق خ�ج ي املركزية - إلى �ج من و�دة اإلنتاح� وت�ف
ي مكان العمل الذي يركز على رضا  ى� ي نقدمها للدفع بالفرق عالية األداء �ف ودة ال�ت�� قة ال�ج دمات فا�ئ وال�ف

ي، كما  ليحج ي العاملي وال�ف �ف ي املطبخ�� ى� قة �ف رة فا�ئ العمالء ويعزز ال�ياة الصحية. وي�تمتع فريقنا امل�تمرس بخ�ج
ودة بالفعل أو  ي مسا�تك املطبخية املو�ج ى� ي موقعك أو العمل �ف ى� ي�تمتع بالقدرة على إنشاء مسا�ات طهي �ف

. �� ي إمارة أبوظ�ج ى� ي املركزية التابعة لنا الواقعة �ف ر و�دة اإلنتاح� تقديم �لول ع�ج



ARABIC COFFEE 
SERVICE

خدمة القهوة العربية

THE PERFECT WELCOME  

Serving Arabic coffee to guests is a cultural 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 protocol. 

ي  آداب السلوك املثال�ي
، كما أنه  ى� ي واإلمارا�ت ى� �تمع العر�ج ي املحج ى� إن تقديم القهوة العربية للضيوف من أهم عناصر الضيافة �ف
ب أن يتحلى بها  يرمز إلى الكرم والسخاء. ويخضع تقديم القهوة العربية آلداب سلوك دقيقة يحج

ي العمل مع  ى� رة �ف رة كب�� عمال الفندق والضيوف واملضيفون. وي�تمتع مقدمو القهوة التابعون لنا بخ�ج
ي دولة اإلمارات العربية املتحدة، كما أنهم مدربون على فنون إعداد وتقديم  ى� رى املكاتب ال�كومية �ف ك�ج
االت إعداد املشروبات  ي محج ى� رافية �ف ا تدريبات ا��ت املشروبات األصيلة. وقد تلقى فريق الضيافة أيصفً

مة وآداب السلوك.. والنظافة والوضعية السل��

OFFICE BUTLER 
SERVICE

 خدمة كبري اخلدم
للمكاتب

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 office requirements. Our clients trust us to offer these 
committed and credible professionals to complement their inhouse team.

وه دمات مع ابتسامة ملء الو�ج نقدم لك ال�ز
 

، وي�تم اختيارهم  ان الشاي أو القهوة املثالى� ِعد موظفونا الفندقيون املدربون على أعلى مستوى فنحج ُ��
اتك. ويع�تمد  ميع ا�تيا�ج رافية املناسب والتنبؤ بحج امهم بمستوى اال��ت رف مان ال�ت بعناية شديدة ل�ف

ي وذوي املصداقية الستكمال فرقهم  �ف م�� رف ي املل�ت �ف ر هؤالء املوظف�� ما يتعلق بتوف�� عمالؤنا علينا ف��
الداخلية.



MANAGE 800 
ROOMS IN 
REMOTE 
LOCATIONS, 
INCLUDING 
REMAL HOTEL, 
A 4-STAR 
PROPERTY IN AL 
RUWAIS.

ى�  ندير 800 غرفة �ف
مواقع بعيدة

HOTEL 
EXPERIENCED 
HOUSEKEEPING 
& FRONT OFFICE 
TEAM

نوظف فريق مؤهل 
ر خدمات  لتوف��

التنظيف واإلستقبال

DELIVERING 
5-STAR 
EXPERIENCE AT 
OUR GUEST 
HOUSES

ارب من  نقدم تحج
ى�  وم �ف ة 5 نحج ف�ئ

ميع دور الضيافة  �ج
لدينا

DEDICATED 
OFFLINE AND 
ONLINE 
RESERVATION 
SERVICE

ة  رف ز امل�تم�� خدمة ال�حج
ر  رنت أو ع�ج ر اإلن�ت ع�ج

أي وسيلة أخرى

INTEGRATED FACILITY MANAGEMENT MODEL

Erth 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. 

HOTEL, GUEST 
HOUSE 
MANAGEMENT

إدارة الفنادق ودور 
الضيافة

ي متكامل إلدارة املرافق نموذ��

الء  رف موعة شاملة من خدمات إدارة ال�ف يقدم إرث محج
ام.  للمحافظ الفردية واملتعددة املواقع من مختلف األ�حج

ي املقام االول على فهم �قيقة انطواء املرافق  ى� ا�نا �ف ويع�تمد نحج
ي نديرها على الضيوف الذين يستخدمونها. ال�ت��



EVENT CATERING

توريد األطعمة للفعاليات

WITH EXEMPLARY SERVICE LEVELS

Whatever the scale of your event, our multi-talented catering specialists have 
the right ingredients to wow your guests.  Our team has catered to some of the 

region’s largest and most prestigious events like His Holiness Pope Francis’s 
visit, Mubadala World Tennis Championship, Special Olympics IX MENA Games, 

Sheikh Zayed Grand Mosque Iftars with nearly 1 million visitors, Formula One 
Grand Prix Abu Dhabi, International Defence Exhibition & Conference, UAE 

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

بمستويات خدمة مثالية

ي تمكنهم من  يو توريد األطعمة متعددو املواهب التابعون لنا املكونات املثالية ال�ت�� يمتلك أخصا�ئ
ي وقد قمنا بتوريد  ى� م فعاليتك. وقد قمنا بتوريد وتقديم الطعام �ف إدهاش ضيوفك، أيًا كان �حج

ي املنطقة مثل زيارة قداسة البابا فرانسيس وبطولة مبادلة  ى� ى الفعاليات �ف ر وأر�ت وتقديم الطعام ألك�ج
امع  مال أفريقيا وإفطار �ج ي منطقة الشرق األوسط و�ث ى� اص �ف العاملية للتنس وألعاب األوملبياد ال�ف
ى�  رى للفورموال 1 �ف زة الك�ج ا�ئ ر وسباق ال�ج ر الذي استقبل ما يقرب من مليون زا�ئ الشيخ زايد الكب��

ي لدولة اإلمارات العربية املتحدة، وذلك على  ي واليوم الوط�ف�� ي ومعرض ومؤتمر الدفاع الدولى� �� أبوظ�ج
ي تمكننا من تلبية  رافية ال�ت�� رة اال��ت �ج سبيل املثال ال ال�صر. ومن هنا نؤكد لك أننا ن�تمتع بالقدرة وال�ف

ي على نطاق واسع. رف ميع الطلبات وال�تم�� �ج

LIGHT MAINTENANCE

الصيانة اخلفيفة

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 70 experienced and 
trained engineering professionals ensure delivery of consistent quality care 

and services.

ودة عالية بتكلفة منخفضة �ج

م من خالل تقديم خطة  ي مساعدتك على االعتناء بمرافق مؤسستك على نحو سل�� ى� ي�تمثل هدفنا �ف
اتك. ويمكننا التعاون معك لتحديد مخطط  صيانة م�ممة لك خصيصًا تع�تمد أساسًا على ا�تيا�ج
ودة. ويتألف  م أعمالك، أي يقلل التكلفة دون التنازل عن الكفاءة التشغيلية عالية ال�ج صيانة يال�ئ

يًا هندسيًا م�تمرسًا ومدربًا على أعلى مستوى،  ر من 50 أخصا�ئ ي التابع لنا من أك�ث رف فريق الصيانة امل�تم��
ودة. دمات والرعاية املتسقة عالية ال�ج من لك هذا الفريق تقديم ال�ف وسي�ف



OVER 600 
PROFESSIONAL 
HOUSEKEEPING 
TEAM

ر من 600  أك�ث
موظف خدمة 

رف وتنظيف مح�ت

SPECIALIST 
CLEANING FOR 
MORE THAN 50 
LOCATIONS

COPORATE 
MEMBER OF 
BICSc AND 
ADHERES TO 
COVID-19 
SANITIZATION 
PROTOCOL

تنظيف متخصص 
ر من 50 موقعًا ألك�ث

عضو مؤسس�� 
 BICSc ي معهد ى� �ف

ميع  م بحج رف ومل�ت
م  بروتوكوالت التعق��
اّصة بكوفيد19-. ال�ف

STURDY OPERATIONAL METHODOLOGIES

Erth trained colleagues have experience in 
managing esteemed government facilities and well 
known office buildings including indoor and outdoor 
spaces across the UAE. 

CLEANING & 
SUPPORT 
SERVICES

خدمات 
التنظيف 

والدعم

يات تشغيلية فعالة منهحج

ي ادارة املرافق مثل  ى� رة �ف رة كب�� ي�تمتع طاقم إرث املدرب، بخ�ج
ي ذلك  ى� املواقع ال�كومية واملبانية املكتبية املعروفة بما �ف
ميع أنحاء اإلمارات  ي �ج ى� ية �ف ار�ج املسا�ات الداخلية وال�ف

العربية املتحدة.



LAUNDRY SERVICES

خدمات غسيل املالبس

STURDY OPERATIONAL METHODOLOGIES

Our highly trained and hotel experienced laundry team focuses on maximizing 
productivity, maintaining quality of the products and timely delivery for 

increased client satisfaction. Our new laundry facility is 1000sqm in area and is 
able to wash, clean and iron up to 12 tons of laundry daily.  

يات تشغيلية فعالة منهحج

، املؤلف من 50 موظفًا م�تمرسًا ومدربًا على أعلى مستوى، على  ى� يركز فريق غسيل املالبس الفند�ت
ي الوقت املناسب ��ت� يزداد رضا العمالء.  ى� م �ف ات والتسل�� ودة املنتحج ية وال�فاظ على �ج زيادة اإلنتا�ج
ر مربع، وسن�تمكن من غسل  ديد التابع لنا 1000 م�ت وستكون مسا�ة مرفق غسيل املالبس ال�ج

ي ما يصل إلى 12 طنًا من املالبس يوميًا. وتنظيف وكى�

إدارة مراكز اللياقة 
البدنية وصيانتها

تدريبات اللياقة 
البدنية وال�تمارين 
ية الرياضية الهوا�ئ

صيانة أ�واض 
ر  السبا�ة وتوف��

موظفي اإلنقاذ

 �� التدريب الريا�ف
واألكاديمية 

الرياضية

م البطوالت  تنظ��
واملباريات

Fitness centre 
management 
and maintenance

Fitness and 
aerobic training

Swimming pool 
maintenance 
with lifeguard 
staffing

Sports training 
and academy

Organizing 
tournaments 
and games

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. 

RECREATION 
MANAGEMENT 
SERVICES

 خدمات إدارة املرافق
الرتفيهية

�فيه والرياضة واللياقة البدنية �لول لل�ت

رفيهية  موعة شاملة من خدمات إدارة املرافق ال�ت محج
مة وال�د من املخاطر، مما يؤدي  تساعد على زيادة الق��
ه.  ر و�ج ستفاد منها على خ�� إلى إنشاء مراكز ترفيهية ��ُ
ر من 200 مركز لياقة بدنية  ويخضع إلدارتنا �اليًا أك�ث

ي دولة اإلمارات العربية املتحدة. ى� هات ال�كومية �ف ى ال�ج ألر�ت



BUSINESS SECTORS

قطاعات األعمال



 القصور واملكاتب
احلكومية

ي دولة اإلمارات  ى� دمات للقصور واملكاتب ال�كومية �ف ي تقديم ال�ف ى� نفخر بمكانتنا باعتبارنا روادًا للصناعة �ف
لة  العربية املتحدة. وي�تمتع موظفونا امل�تمرسون واملؤهلون تأهياًل عاليًا بإمكانيات تنفيذية وإبداعية ها�ئ
ُدل القهوة العربية وإدارة املكاتب األمامية  ي و�فُ �� مل التنظيف والدعم املكت�ج ي تسث دمات ال�ت�� ي تقديم ال�ف ى� �ف
ي مختلف أنحاء دولة اإلمارات العربية املتحدة. ى� فيفة. وندير �اليًا ما يزيد عن 60 مرفقًا �ف والصيانة ال�ف

GOVERNMENT 
PALACES & OFFICES

We take pride in being the industry leader in providing services to government 
palaces and offices. Our highly qualified and experienced individuals possess 

strong executive and creative capabilities offering services which include 
cleaning, office support, Arabic Gahwa servers, front office management and 

light maintenance. We currently manage over 60 facilities throughout UAE.

HEALTHCARE

القطاع الصحي

From customized patient feeding, VIP catering, staff cafeteria and coffee 
shops, we allocate specialists and nutritionists to create bespoke menus for 
patients monitoring their food intake to suit their condition. We have a highly 

detailed allergen system with training from international governing bodies. 

�ف  ريات املوظف�� � ومرورًا بتقديم الطعام لكبار الشخصيات وكافي�ت بدءًا من التغذية املخصصة للمر�ف
م مخصصة  ي مهمة إنشاء قوا�ئ ي تغذية لتولى� �� �� راء وأخصا�ئ ي خ�ج �ف ووصوالً إلى املقاهي، نقوم بتعي��

ي يتناولونها �سب ما يناسب �االتهم. ولدينا نظام مفصل  � ومراقبة كميات الطعام ال�ت�� للمر�ف
هات دولية. ي هذا الشأن من �ج ى� رة للحساسية وتلقينا تدريبات �ف للمواد املث��



ENERGY

Working together with our energy sector clients, we strictly adhere to authority 
regulations and guidelines, 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 

catering for local and overseas guests at onshore locations.

الطاقة

ح شركة أدنوك وإرشادات إدارة  م تمامًا بلوا�ئ رف نا من قطاع الطاقة، لذا فإننا نل�ت نحن نتعاون مع عمال�ئ
ي ورفاهيتهم وسالمتهم. كما أننا شريك  �ف ي خدمة مصلحة املوظف�� ى� الصحة والسالمة للمشاركة �ف
موثوق به لقطاع الطاقة، وذلك بفضل بروتوكوالت سالمة سلسلة التوريد املتقدمة والسالمة 
رة. ونقدم أيضًا خدمات تقديم  ود املأكوالت وتقديمها بكميات كب�� ر أ�ج قة لألطعمة وتحض�� الفا�ئ

ي مواقع ونوفر أيضًا خدمات تقديم الطعام  ى� انب �ف ي واأل�ج �ف الطعام لكبار الشخصيات للضيوف املحلي��
ة. رف ي مواقع السا�ل امل�تم�� ى� انب �ف ي واأل�ج �ف لكبار الشخصيات منهم الضيوف املحلي��

DEFENCE & MILITARY

 اجلهات الدفاعية
والعسكرية

We understand the pre-requisite of service in highly secured locations and 
currently provide services at remote armed forces 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.

ى�  نة تأمينًا شديدًا ونقدم �اليًا خدماتنا �ف ي املواقع املؤّمَ ى� دمات �ف نحن نتفهم متطلبات تقديم ال�ف
رة ال�ت��  �ج ي مختلف أنحاء دولة اإلمارات العربية املتحدة. كما ن�تمتع باملهارة وال�ف ى� ية �ف مواقع عسكرية نا�ئ
ي تطرأ على الشروط املسبقة  رات ال�ت�� يب سريعًا للتغ�� دمات امل�ثمرة اليومية ونستحج تؤهلنا لتقديم ال�ف

من خالل طاقمنا املؤهل على أعلى مستوى. ويمكننا أيضًا التكيف مع أذواق وتوقعات مختلف 
نسيات وتلبيتها على الفور. ال�ج



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, 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.

التعليم

ميع  ي دعم العقول الشابة من �ج ى� سم تلعب دورًا هامًا �ف نحن نؤمن أن التغذية الصحية واملفيدة للحج
األعمار ومساعدتها على تحقيق أهدافها على مدى ال�ياة الدراسية، ونسعى لتوصيل هذه الرسالة 

منا املتنوعة والصحية واملمتعة واملتوازنة املع�تمدة من شركة وقاية. ر قوا�ئ ع�ج

امعات واملؤسسات التدريبية  يوفر فريقنا املتخصص خدمات توريد األطعمة للمدارس وال�ج
بات املدفوعة مسبقًا وإدارة  مل خدمات البوفيه والو�ج ي تسث باإلضافة إلى العديد من العروض ال�ت��

ريات. الكافي�ت


