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We build for you..

نبني من أجلك..



نبني من أجلك..مع تقديم حلول مبتكرة وفعالة 
من حيث التكلفة والجودة لكافة القطاعات مع 
تعتمد  وإدارة  الفنيين   من  محترف  فريق 

إجراءات عمل مهنية.

شریك فني یتمیز في تقدیم خدمات عالیة 
الجودة.

جودة في األداء

تكلفة اقل ومرنة

مواد صديقة للبيئة 

ضمان استمرارية جودة تشغيل المنشآت

سرعة في االستجابة

مهندسين فنيين من السعودية واإلمارات 

لماذا نحن  رؤيتنا

اسـنـى هي مجموعة فنية مهنية متخصصة في 
إدارة وصيانة المنشآت و المرافق وخدمات 

اإلنشاءات و التصميم الداخلي والتجهيز وخدمات 
الدعم الفني . تأسست اسنى في عام  2007

في المملكة العربية السعودية بواسطة رواد 
أعمال ذوي خبرة واسعة في مجال التمويل 

واالستثمار والتقنية. أثبتت الشركة ريادتها بسجل 
حافل فضال عن مجموعة عمالئها في جميع مناطق 
المملكة العربية السعودية، كما دشنت أحد فروعها 
في دبي- اإلمارات العربية المتحدة الستمرار مزاولة 

أعمالها في التوسع.
توفر اسنى خدماتها بأفضل مستوى للحفاظ على 
منشآت وإدارة أصول عمالئها إدارة جيدة وبجودة 

عالية.
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إننا ملتزمون بنزاهة وكفاءة فريق العمل 
و في تقديم خدمة متميزة.

يتمثل مبدأنا في أنه إذا لم نكن قادرين 
على الوفاء بـ التزامك فال نلتزم به ، فاذا 

فعلنا ذلك فمن واجبنا أن نشرك فريق 
عمل ومهنين يتمتعون بمستوى جيد 
وأن نضمن نتائج تحقق أعلى مستوى 

رضا العمالء.

قيمنا

رسالتنا 
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AASNAA is a professional technical group 
specializing in facility management and 
maintenance, construction services, 
technical support services and interior 
design. Established in 2007 by 
entrepreneurs with extensive experience 
in finance, investment, and technology. 
AASNAA has proven its leadership with 
track records and clientele based in 
almost all the regions of the Saudi 
kingdom, AASNAA ventured into “Dubai” 
to establish its presence.
AASNAA ensures every customer’s assets 
are well managed and investments well 
maintained.

We are committed to our integrity at 
work .
We believe that if we are not able to 
fulfill your commitment we do not 
abide by it, then if we do so it is our 
duty to involve a professional team to 
ensure achieving meaningful results 
with the highest level of customer 
satisfaction.

Quality in performance

Lower and flexible cost

Friendly-Green material

Consistent services & quality of facility 
operation

In call for any time

Mixture of Technical engineers from KSA & UAE

Values

Why us

Corporate Vision:
A reliable technical partner 
who excel in quality services.

Our Mission:
We build for you..with providing innovative, 
cost-effective and quality solutions for all 
sectors with a professional team and 
management instilling mature processes.
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الدعم الفني والتشغيلي
Technical & operational 

support

الصيانة والتشغيل
Construction & contracting

اإلنشاءات  والمقاوالت
Contracting &
construction
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يقوم  فريقنا بـ مساندتكم في 
العمليات التشغيلية اليومية ، 

ويتمثل هدفنا في تبسيط 
سلسلة التوريد الخاصة بك في 

المجاالت التالية:

االنشآت والمباني

المستودعات

المصانع

الفنادق

القطاعات الحكومية

Our team provides 
customer support in 
day-to-day operations 
& simplify your supply 
chain in the following 
areas:

Constructions & 
buildings

Warehouses

Factories

Hotels

Governmental sectors

حلولنا الهندسية والفنية 
للمنشآت تساهم في 

الحفاظ على تقييم عالي 
للمنشأة من خالل 
االبتكار والتحسين 

المستمر.

الصيانة الدورية

الصيانة الفورية

Our facilities
engineering solutions
build values for our
clients through
innovation and
continuous
.improvement

Annual Maintenance

Instant Maintenance

Our goal is to provide
construction and
building works
professionally and
transparently, among
these actions are

Buildings construction

Plaster

Electricity

Plumbing & sanitary
works

AC & installations

Tile flooring

Painting & wallpaper
works

Carpentry

Water pumps and
coolers

يتمثل هدفنا في تقديم 
أعمال التشييد والبناء 

للمباني بإحترافية 
وشفافية، ومن ضمن هذه 

األعمال التالي:

تشييد المباني وملحقاته

اللياسة

الكهرباء

السباكة واألعمال الصحية

تمديدات التكييف 

أرضيات البالط 

الدهان وتثبيت ورق الحائط

النجارة

مضخات المياه والمبردات

Our Servicesخدماتنا



Our services

التصميم الداخليالضيافةالنظافة والتعقيم
Cleaning & Sterilization Hospitality Interior Design

وسعت شركة آسنى خدماتها 
لدعم جمیع االحتياجات 

التشغيلية لتشمل وظائف 
مختلفة في إدارة وتوفير 

مستلزمات الضيافة واإلشراف 
على التدريب بمستوى عالي 
وبشكل دوري لضمان أعلى 

المعايير الصحية في المجاالت 
التالية:

أخصائي مشروبات

أخصائي  مطاعم و الحفالت

مشرف خدمات النزالء

أدوات و معدات الضيافة

AASNAA had extended its
services to support all
operational requirements
covering various functions
for our partners with highly
trained to ensure the
highest safety standards,
such as

Coffee and tea
boy\supervisor

Restaurants and
banqueting service staff

Housekeeping

Hospitality tools &
equipment
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تقدم شركة اســنــى خــدمــات 
الــنــظــافة الــخــاصــة والــعــامـة 

بــاالضــــافـــة إلـــى خـــدمـــات 
الـــتـــنـــظـــيــف اآللـــيــة لـجـمـيـع 
الــقــطـــاعــات، بــاالضــافــة الى 

خـــــــدمــــات الـــتـــعـــقـــيــم
بـإسـتـخـدام مــواد آمــنــة 
وبــدون آثــار جــانــبــيــة أو 

روائـح نــفـاثـة مع الحفاظ على 
الجودة الــمــطلوبة من عمالئنا 
وتقديم خــيــارات مــرنــة، ومــن 

هــذه الخدمات

الــنــظــافــة والــتــعـــقــيــم 
الـــدوري

الــنــظــافـــة والـــتــعــقــيــم 
الــفــوري

الــنــظــافــة والـــتـــعــقــيــم 
الــعــمــيــق

الــنــظافة والــتــعــقــيــم الــعــام 
لــلــمــرافــق والــمــبــانــي

AASNAA provides general
cleaning services as well
as mechanised cleaning
services to all sectors, in
addition to sterilization
and disinfection services
using safe materials
without side effects. We
strive to maintain the
hygiene levels & create a
comfortable work area by
offering flexible service
options. Among these
services

Regular periodic
cleaning\sterilization

Regular instant
hygiene\sterilization

Deep
cleaning\sterilization

General
cleaning\sterilization of
facilities and buildings

أعضاء فريقنا المتخصصون في 
مجال التصميم الداخلي 

والتطوير ينفذون مشاريع 
متخصصة وبجودة عالية، حيث 
يمتلك الفريق ثروة من الخبرة 

العالمية لتلبي كافة اذواق 
العمالء في المجاالت التالية:

 التصميم الداخلي

افكار هندسية

التخطيط المساحي

النقش على المباني والرسم 
وتصميمها

التشطيبات الزخرفية 

Our Interior Design and
Fit-Out unit specialists have
been offering tailor-made
and high-quality project
delivery. The team brings a
international expertise to
meet all customer tastes in
the following areas

Interior Design

Concept Architecture

Space Planning

Drywall Partitions

High-end decorative
finishes

التصميم الداخليالضيافة

Our Servicesخدماتنا
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Some of our clients بعض عمالؤنا



AASNAA
Al-Saheel Tower - Floor 2 - Unit No.207 Dubai ,
United Arab Emirates 

AASNAA
Unit No.4532-4, Al Yasmeen, Riyadh 13325-7339
Saudi Arabia

info@AASNAA.com

www.AASNAA.com
KSA +966 11 489 1549
KSA +966 50 963 1754
KSA +966 55 501 4997

UAE +971 44 269 092

 @aasnaa_


