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   2019 /  11/  27: التاريخ
 AMQF - RFQ 2-2019 رقم:عطاء 

 
 المحترمين، السادة

 
 ءدعوة دخول عطا الموضوع:

 خدمات عناية ونظافة طلب عرض سعر 
 تحية طيبة وبعد،

باإلشارة إلى الموضوع أعاله، فإن مؤسسة عبد المحسن القطان ترغب في التعاقد مع شركة لتوفير خدمات عناية 
 في هذا المجال والمسجلة رسميا   لذا على الشركات المختصة .لكائن في منطقة الطيرة/ رام هللاافي مبناها ونظافة 

 :التاليوفق كراسة العطاء المرفقة والتي تحتوي على تزويدنا بعرض سعر لشركات افي سجل 
  دخول العطاء دعوة  -أ
 العامة شروط العطاء -ب
  الخاصةشروط العطاء  -ت
  النظافةالعناية و  شركة مهام  -ث
 شركة العناية والنظافة  التزامات -ج
 عرض السعر الفني والمالي شروط -ح
 للعطاء الجدول الزمني -خ
 الخضراء النظافةالعناية و قائمة مستلزمات  -د
 التنظيف قائمة معدات وماكينات -ذ
 
 

 
 نهاية خروب         

داريةاإل ةالمدير   
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 : شروط العطاء العامة -ب
، يحق للمؤسسة توضيح أو تعديل أو إضافة وثائق بحيث تكون عروض األسعارقبل الموعد النهائي لتسليم  -1

ا من   شركة استجابت إلى كل   المؤسسة نسخة من هذه التعليمات والتعديالت  وسوف ترسل، العطاء  كراسةجزء 
 .لدعوة دخول العطاء

كتابة إلى عنوان البريد االلكتروني التالي:  العطاء أو االستفسار حول هذالتوضيح لأي طلب  إرساليجب  -2
procurement@qattanfoundation.org  

إلغاء العطاء في أي وقت أو إحالته إلى الجهة التي  زئة أوتج المؤسسة غير ملزمة بأقل األسعار، ويحّق لها -3
 تراها مناسبة أو إعادة دعوة العطاء من جديد دون إبداء األسباب.

لغاؤها إو  أي بند من البنود  أالمؤسسة غير ملزمة بكافة الخدمات المقدمة من قبل الشركة ولها الحق في اختيار   -4
 ودون ابداء األسباب. حالتها الى الجهة التي تراها مناسبةإو أبالكامل 

لفترة تمديد العقد تجديد أو يحق للمؤسسة و  ،توقيع االتفاقيةشهر ا من تاريخ  12 مدتهالعطاء هو عطاء سنوي  -5
 .حتياجاتهاوفق ا الإضافية 

 
  :الخاصةالعطاء  شروط -ت

حسب  أو مساء   صباحا   /( ساعة 45)يام باألسبوع أ 6منتظم على مدارتوفير موظفي عناية ونظافة بدوام   -1
 النقصان حسب ما تراه  وأقابل للزيادة  ،7) العدد المتوقع  ما يتم االتفاق عليه وبناء على متطلبات المؤسسة

 (.مناسبا   المؤسسة
ء للعمل أثناء الفعاليات أو أيام العطل الرسمية واإلجازات وذلك بنا مياومةعناية ونظافة بدوام  يتوفير موظف -2

العدد المتوقع ) .مساء   11:00صباحا  حتى  7:00بين خالل الفترة ما  على احتياج المؤسسة وعند الطلب
 (أو النقصان حسب ما تراه المؤسسة مناسبا  ، قابل للزيادة موظف الواحد

سنة، وأن يكونوا الئقين صحيا  وجسديا  للقيام بمهام العمل  35- سنة 22الموظفين بين عمار أ  أن تتراوح -3
 المطلوبة منهم. 

قبل مباشرة   العتمادهم بشكل رسمي من قبل المؤسسةنظافة  لموظفي عناية و   تلتزم الشركة بتقديم السيرة الذاتية -4
 .العمل
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لزم المؤسسة توفير موظفين عناية ونظافة اضافيين في حال تغيب أحد الموظفين لظروف قاهرة أو في حال  -5
كبديل عن  تلتزم الشركة بتوفير موظفي عناية ونظافة ،في النشاطات والفعاليات الكبيرة التي قد تستدعي ذلك

 الغائبين.
من صادرة وشهادة عدم محكومية الشخصية  الهويةعن بطاقات صور صور شخصية و توفير تلتزم الشركة ب -6

 قبل بدء العمل في المؤسسة. لجميع الموظفينوزارة العدل 
المؤسسة عالم إ بعد ال إالمعتمدين يمنع منعا باتا ادخال موظفي عناية ونظافة إلى مبنى المؤسسة من خارج  -7

 بذلك.
سواء كانت صباحية  ،النظافة بدوام منتظملموظفي العناية و بأوقات العمل التي تحددها المؤسسة  تلتزم الشركة -8

 حسب ما يتم االتفاق عليه. مساء 11:00صباحا حتى  7:00مسائية خالل الفترة بين م أ
م أسواء كانت صباحية األنشطة المنعقدة بدوام المياومة للفعاليات و موظفي عناية ونظافة بتوفير  تلتزم الشركة -9

 حسب ما يتم االتفاق عليه. مساء 11:00صباحا حتى  7:00مسائية خالل الفترة بين 
الدائمين  النظافةعدد موظفي العناية و عن فقط تلتزم مؤسسة عبد المحسن القطان بدفع المبالغ المالية  -10

 الذين يتم االتفاق على عددهم مع المؤسسة.بنظام المياومة و و 
المرافق المختلفة وتكون تلتزم الشركة بتعليمات المؤسسة وسياساتها حول آليات التنظيف المسموح بها في  -11

طرق و آلليات  د  المؤسسة هي المرجع الوحي  المعتمدة لدى"  في المرافق  العناية والنظافة الخضراءقائمة تعليمات  "
 تنفيذ أعمال العناية والنظافة.

تلتزم الشركة بتدريب موظفي العناية والنظافة على المهام المطلوب منهم متابعتها في مبنى المؤسسة، بحيث  -12
بهم لضمان نظافته بالشكل على دراية تامة بتفاصيل المبنى واحتياجاته والمهام المناطة يكونوا جميعهم 

 .المطلوب
" المعتمدة الخضراء  النظافةالعناية و قائمة مستلزمات  المسموح بها والمحددة في "واد  تلتزم الشركة باستعمال الم -13

ن هذه القائمة قابلة للتعديل بإضافة بنود أالمؤسسة وعدم استعمال أي مواد خارج القائمة نهائيا مع العلم لدى 
 معطيات جديدة خاصة باألبنية الخضراء.  ة  و حذفها من قبل المؤسسة وفي أي وقت وذلك بناء على أيأ
تلتزم الشركة بتوفير جميع المعدات واللوازم والماكنات التي سيتم استخدامها في عمليات التنظيف في  -14

على  )أو ما يعادلها(المؤسسة والمحددة مواصفاتها وأعدادها وتكرار استعمالها في "قائمة المعدات والماكنات" 
الفنية لكل منها العتمادها من قبل المؤسسة قبل البدء باستعمالها وحسب ما يتم ن يتم تقديم المواصفات أ

 االتفاق عليه مع المؤسسة. )مرفق "قائمة المعدات والماكنات"(. 
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ان النظافة الشخصية و ملتزمين بالمظهر العام و على جميع موظفي العناية والنظافة المعتمدين أن يكونوا  -15
 جميع المعدات الالزمة للقيام بمهامهم.مجهزين بان يكونوا و مطابق لشروط السالمة العامة، يكون اللباس 

للتواصل معه من قبل طاقم  موظفي العناية والنظافة لىمشرف ع حديدتزم شركة العناية والنظافة بتتل -16
نظافة بشكل مباشر وإعطائهم المؤسسة بشكل دائم، ويحق لطاقم المؤسسة التواصل مع موظفي العناية وال

 التعليمات الالزمة لضمان تنفيذ المهام المطلوبة منهم بالشكل الصحيح وبالسرعة الممكنة.  
يلتزم موظفي العناية والنظافة بالتعليمات الموجهة لهم من قبل طاقم المؤسسة، وعليهم إعطاء األولوية   -17

 القصوى لهذه التعليمات. 
عن أية أضرار قد تلحق بالمرافق والمحتويات أثناء مباشرة بإبالغ المؤسسة  النظافةو  يلتزم موظفي العناية -18

 قيامهم بالمهام الموكلة إليهم.
في حال الموجودين موظفي العناية والنظافة و استبعاد أي موظف من أيحق للمؤسسة في أي وقت تغيير  -19

أو قوانينها و تزام بتعليمات المؤسسة ال أو عدمو تقصير أو إهمال في أداء مهام العمل أكان هنالك تقاعس 
أو أخالقيات العمل أو شروط   ،إجراءات العناية الخضراء في المؤسسةسياسة و التوجيهات المنصوص عليها في  

بالتوافق مع خر آاستبدال هذا الشخص بشخص  فورا  السالمة العامة ودون إبداء األسباب، وعلى الشركة 
 المؤسسة.

من موردين الشركة  العاملين والجهات التي تتعامل معهاالنظافة و موظفي العناية و  وجميع الشركةتلتزم  -20
عن تصرفاتهم وجميع ما  ةالمسؤول هي وتعتبر الشركة، المؤسسةوموظفي صيانة وغيرهم بأنظمة وقوانين 

 .المؤسسةيقومون به أثناء وجودهم داخل 
بعد تنسيق تلتزم الشركة بعدم تغيير موظفيها العاملين في مبنى المؤسسة اال في حاالت الضرورة القصوى و  -21

 مسبق مع المؤسسة.
 

  :النظافةشركة العناية و  مهام  -ث
جميع المحافظة على نظافة المبنى و لضمان  -على سبيل الذكر ال الحصر-التالية  بالقيام بالمهام تلتزم الشركة 

العطاء بكشف تفصيلي بالمهام التي قامت بشراء  تزويد الشركات المعنية    سوف تعمل على  المؤسسة  علما  بأن،  مرافقه
 : المطلوب تنفيذها وأوقاتها وتكرارها

 القيام بأعمال النظافة في كل المبنى بما يحتويه من مرافق رئيسية وهي:   .1
 سطح المبنى وما يحتويه من معدات وماكنات وخزانات المياه.   ➢
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 مكاتب الموظفين وغرف االجتماعات والقاعات الصفية والمختبرات.  ➢
 .المكتبة وما يتبعها من مرافق  ➢

 .غرف الضيافة
 ومناطق االستقبال.مداخل المؤسسة   ➢
المساحات المشتركة لهذه المرافق ، و الجاليري والقاعة الرئيسية والصالة الرياضية  ➢

 ما يتبعها.و 
 المصاعد والمطابخ والحمامات.   ➢
 مواقف السيارات.و الداخلية والخارجية  الحدائقو  المناطق الخضراء  ➢
 المسرح وقاعات التدريب المجاورة.  ➢
  والمساحات المشتركةالساحات   ➢

لى أي إالقيام بأعمال العتالة ونقل األغراض والمستلزمات واألثاث وما شابهه من أي مكان   .2
 مكان يحدده طاقم المؤسسة.

متابعة تنظيف مداخل المبنى الخارجية والداخلية ومواقف السيارات والساحات واالدراج   .3
 الخارجية والحدائق والمناطق الخضراء. والمنحدرات والممرات

 متابعة تنظيف المكاتب والمرافق واالدراج والممرات والساحات الداخلية.  .4
متابعة تنظيف جميع القواطع والواجهات والرفوف والحواجز واألبواب الزجاجية، بما في ذلك   .5

 داخلية الزجاجية.واجهات المبنى الرئيسية والواجهات في الساحات الخارجية والواجهات ال
متابعة تنظيف جميع القواطع وواجهات االلمنيوم والخشب الموجودة في كل مكان في المبنى   .6

المصنوعة   على الحيطان واالسقف، بما في ذلك االسقف المستعارة وشرائح االسقف المستعارة 
 .من االلمنيوم والخشب

 والخارجية بغض النظر عن أماكن تواجدها.متابعة تنظيف جميع وحدات االنارة الداخلية   .7
متابعة تنظيف التمديدات الكهربائية والميكانيكية الخارجية والتي تتعرض للغبار واالوساخ مثل   .8

 االنابيب والداكت الخاص بالتهوية وما شابهها.
 ومعطرات الجو فيالالزمة الموجودة في قائمة مستلزمات النظافة  النظافةوضع مواد توريد و   .9

 جميع حمامات المبنى والتأكد من توفرها على مدار اليوم.
وضع اكياس للنفايات في حاويات النفايات في جميع مرافق المبنى والساحات والشوارع   .10

ونقلها   والحدائق وأفنية المبنى الداخلية والخارجية والعمل على تفريغها بانتظام وعلى مدار اليوم 
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واألطراف الخارجية التي تختص منها من قبل البلدية  للتخلص المحددة  إلى نقاط التجميع
 .إعادة التدويرب

من مواد وأدوات مع االحتفاظ بمخزون يفي بمتطلبات العمل  النظافةتوفير جميع مستلزمات   .11
 لمدة شهر واحد كحد أدنى.

 
 :شركة العناية والنظافة التزامات  -ج

ي أضد    مبنى المؤسسةللعمل في  تلتزم شركة العناية والنظافة بتأمين جميع موظفي العناية والنظافة المعينين   -1
محلية لدى شركة تأمين وذلك ، المختلفة المؤسسةفي مرافق  منهم أثناء تواجدهم أي أو أذى قد يلحق بضرر 

  .مرخصة
جازات ونهاية مثل الرواتب واإللموظفيها، العمالية  حقوق المسؤولة مسؤولية كاملة عن جميع  تعتبر الشركة -2

التي يكفلها قانون العمل الفلسطيني وأية قوانين الخدمة والتأمين الصحي وغيرها من الحقوق الخاصة بهم، 
 أخرى ذات صلة.

موظفي العناية والنظافة بسبب اعمال  ات  تلتزم الشركة بتعويض المؤسسة عن أية أضرار في المرافق والمحتوي -3
العناية قائمة تعليمات بالتعليمات الموجودة ضمن " ها عدم التزام موظفيبسبب أو المقصودة والغير مقصودة 

 " والتي توضح آليات تنفيذ عمليات النظافة لكل مرفق من المرافق في المبنى. في المرافق والنظافة الخضراء
ية اضرار في المرافق جراء عدم التزام موظفي العناية والنظافة باستعمال أتلتزم الشركة بتعويض المؤسسة عن   -4

 ".الخضراء النظافةالعناية و قائمة مستلزمات  المواد والمستلزمات الموجودة ضمن "
ية اضرار في المرافق والمحتويات جراء عدم التزام موظفي العناية أتلتزم الشركة بتعويض المؤسسة عن  -5

والنظافة بتعليمات المؤسسة فيما يتعلق باستخدام المعدات والماكينات، وبآليات التنظيف في المرافق المختلفة 
 ".في المرافق العناية والنظافة الخضراءقائمة تعليمات والموجودة ضمن "

جهزة مختلفة بحيث أثاث ومعدات و أمن   المبنى  محتوياتتلتزم شركة العناية والنظافة بالمحافظة على سالمة   -6
و فقدان خالل قيام موظفي العناية والنظافة بأعمال التنظيف بداخلها، كما تلتزم أو تلف أي سوء أال يمسها 

، و ابالغ المؤسسة عن أية ضرر ينجم عن قيامهم بالعملو تلف أي خلل أالشركة بتغطية اصالح واستبدال  
 أو فقدان للمحتويات حال حصوله أو اكتشافه.
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 شروط عرض السعر:  -ح
 وفق الشروط التالية:، منفصلين بالظرف المختوم فني وماليعرض تلتزم الشركات المعنية بتقديم  -1

 :، ويشمل البنود التاليةالعرض المالي ➢
في الشهر ن تكون التكلفة للموظف الواحد أعلى  ،موظفي عناية ونظافة دائمينتكلفة بند يوضح  -أ

 بالدوالر األمريكي شامل الضريبة.و 
بالدوالر األمريكي  باليومن تكون التكلفة أعلى  ،بالمياومةتكلفة موظفي عناية ونظافة بند يوضح  -ب

 شامل الضريبة.
بالدوالر  و ما يكافئهاأتكلفة توفير المعدات الموجودة في "قائمة المعدات والماكنات" بند يوضح  -ت

و عند الطلب أو شهري  أ. على ان يتم توفير الماكينات والمعدات بشكل يومي  األمريكي شامل الضريبة
ن بناء على ما هو موضح في القائمة. وأن يشمل العرض أيضا على المواصفات الفنية لكل ماكينة م

 الماكينات التي سيتم توفيرها.
توفير المواد والمستلزمات من المواد )بالدوالر األمريكي شامل الضريبة( لتكلفة البند يوضح  -ث

 "الخضراء النظافةالعناية و قائمة مستلزمات  والمنظفات والسوائل والمعطرات وغيرها المذكورة في "
لى أي تقصير في أداء اعمال التنظيف إقصانها  بناء على احتياجات المبنى والمرافق بحيث ال يؤدي ن

مع تقديم قائمة باألنواع والكميات المتوقع استعمالها بشكل يومي أو شهري أو عند الطلب لكل منها. 
" فقط وال يسمح استخدام أي أنواع الخضراء النظافةالعناية و قائمة مستلزمات  )يتم اختيار األنواع من "

 أخرى(.  
بشكل دوري كما هو مبين في جدول والذي من المقرر القيام به  الزجاجتكلفة تنظيف بند يوضح  -ج

 .بالدوالر األمريكي شامل الضريبةو شامل جميع البنود المذكورة ، على أن يكون السعر المهام 
والذي من المقرر القيام به بشكل دوري كما هو مبين في  االعمال السنوية تكلفة تنظيف بند يوضح -ح

 .، على أن يكون السعر شامل جميع البنود المذكورة وبالدوالر األمريكي شامل الضريبةجدول المهام
 المرفق."ملخص العرض المالي" أن يشمل العرض المالي على ملخص وفق نموذج  -خ
 تعبئة المظلل باألصفر فقط يتم ، بحيث الجدول الوارد أدناهعلى التفصيلي  يتم تعبئة عرض السعر -د

وتوقيعه وختمه بالختم الرسمي طباعته    ، ومن ثم مع أوراق العطاء  ملف االكسل المرفق فقطعن طريق  
الموقع الرسمي على  يمكن الحصول على ملف االكسل من اإلعالن  ،  رفاقه مع عرض السعرإو للشركة  

  .للمؤسسة، وفي حال تعذر ذلك يمكن طلبه من دائرة المشتريات عن طريق ارسال بريد الكتروني
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 العرض الفني:  ➢
مؤسسات أو شركات تم تقديم خدمات مشابهة  10أكبر بعلى قائمة  العرض الفنيأن يشمل  -أ

 حجم التقديري الن يتم ذكر اسم المؤسسة/الشركة و ألها خالل السنوات الخمس الماضية، على  
 ، وجهة االتصال معهم.للمبنى الذي كان يتم تنظيفه

 ، وأن يتم إرفاق شهادة التسجيل.على تاريخ تأسيس الشركة العرضأن يشمل  -ب
موظفي عدد اإلداريين و مع توضيح عدد ) الشركة الحاليين عدد موظفي أن يشمل العرض -ت

 .(من العدد الكلي العناية والنظافة
 

فواتير ضريبية، وشهادة خصم مصدر   ناء  علىلجهة التي يرسو عليها العطاء بتقوم المؤسسة بتسديد الدفعات ل -2
 سارية المفعول.

 العطاء. االجهة التي يرسو عليهتقوم المؤسسة بتوقيع اتفاقية تفصيلية مع  -3
مؤسسة عبد  على العنوان التالي:في الطابق الثالث  في المؤسسة للمساعدة اإلداريةيتم تسليم العروض باليد  -4

 طين.رام هللا، فلس -الطيرة ، جمعية النهضة النسائية 27شارع  المحسن القطان )المركز الثقافي(

مالحظاتالتكلفة السنويةالتكلفة الشهريةالكمية المتوقعةالتكلفة )$(الوحدةالوصف

تسعة موظفينتكلفة الموظف الواحد شهريا

7

تكلفة اليوم
عدد االيام الشهرية 

المتوقعة

10

مقطوعالتكلفة الشهرية

1

مقطوعالتكلفة الشهرية

1

مقطوعالتكلفة الشهرية

1

مقطوعالتكلفة الشهرية

1

0.00

جدول الكميات

تكلفة موظفي عناية 

ونظافة دائمين / شهريا
00وحدة

تكلفة توفير المعدات 

الموجودة في "قائمة 
00مقطوع

تكلفة موظفي عناية 

ونظافة باليوم
00يوم

ي المرب  ع المظلل باالصفر عن طريق فايل االكسل فقط 
 
ارجو القيام بتعبئة األسعار ف

تكلفة تنظيف االعمال 

السنوية
00مقطوع

تكلفة توفير المواد 

والمستلزمات من المواد 
00مقطوع

السعر ال يشمل 

المحارم والصابون

00مقطوعتكلفة تنظيف الزجاج
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 : الزمنيجدول ال -خ
 

 الساعة  الموعد النهائي الوصف  الرقم

1 
لكترونية على الصفحة اإلعالن العطاء إ نزول 

  28/11/2019 .كراسة العطاء للراغبين باالشتراك بشراءالبدء و 

  28/11/2019 نزول إعالن العطاء في الصحف الرسمية 2

3 
كراسة العطاء للراغبين  لشراءخر موعد آ

 .باالشتراك
 ظهرا 3:00 5/12/2019

4 
زيارة للموقع للشركات المعنية في العنوان التالي: 

 . شارع النهضة النسائية، الطيرة/ رام هللا 27
 ظهرا 12:00 7/12/2019

خر موعد الستالم عروض األسعار من آ 5
 .الشركات المشاركة

 ظهرا 3:00 16/12/2019
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 نموذج ملخص العرض المالي
 وعنايةنظافة خدمات عطاء 

 
 المحترمين، مؤسسة عبد المحسن القطانالى: 

 السادة االعزاء،    
يسرنا تقديم شركة .................................................................، نحن الموقعون أدناه، 

وفق ا لطلبكم الخاص الطيرة  –نظافة للمبنى الرئيسي لمؤسسة عبد المحسن القطان في رام هللا و عناية خدمات 
 .المالي المرفق وعرضنا في ................المؤرخ 

 :المالي المرفق عرضملخص اليلي  ما في
 ...............................بة  وكتا ،دوالر سنويا ...............باألرقام بتكلفة:  عناية ونظافةتقديم خدمات 

يشمل هذا المبلغ جميع النفقات الالزمة ألداء المهام شامال  جميع الضرائب المحلية وضريبة القيمة  .دوالر سنويا
المالي ملزما  لنا وفقا  للتعديالت الناتجة  عرضناشهر(. يكون  12إجمالية سنة كاملة ) فترة المضافة على أساس 

 .فتح العطاء( يوما  من تاريخ 120، حتى مائة وعشرين )عن مفاوضات العقد
نحن ندرك أن أسعارنا تشمل جميع أجورنا ورواتبنا وتعويضاتنا ووسائل النقل والضرائب المحلية ومواد التنظيف 

ميع ووفقا لما ورد في جالمعدات الالزمة وكل التكاليف األخرى الالزمة ألداء المهام وفق ا للشروط المرجعية  توفير  و 
 تتلقاه. عرضبقبول أي  ةغير ملزم المؤسسةندرك أن  كما اننا التكليف. كتابو كراسة العطاء 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،
 .......................................................... الشركةاسم 

 .......................................................... التوقيع
 .......................................................... التاريخ

 .......................................................... الخليوي رقم الهاتف 
 .......................................................... البريد اإللكتروني

 



Company name Material NamePictureWebsite Link

HARPIC HARPIC POWER PLUS
http://www.harpic.co.in/products/p
erfect-clean/harpic-power-plus/

HARPIC 
HARPIC BATHROOM 

CLEANER

http://www.harpic.co.in/products/p
erfect-clean/harpic-bathroom-

cleaner/

HARPIC HARPIC FRESH
http://www.harpic.co.in/products/fr

esh-clean/harpic-fresh/

HARPIC 
TOUGH CLEAN - 

HARPIC GERM AND 
STAIN BLASTER

http://www.harpic.co.in/products/t
ough-clean/harpic-germ-and-stain-

blaster/

HARPIC 
TOUGH CLEAN - 

HARPIC BATHROOM 
CLEANER SPRAY

http://www.harpic.co.in/products/t
ough-clean/harpic-bathroom-

cleaner-spray/

HARPIC 
REGULAR CLEAN - 
HARPIC HYGIENIC

http://www.harpic.co.in/products/r
egular-clean/harpic-hygienic/

HARPIC 
REGULAR CLEAN - 

HARPIC WHITE AND 
SHINE BLEACH

http://www.harpic.co.in/products/r
egular-clean/harpic-white-and-

shine-bleach/

DettolDettol Liquid - Original
http://www.dettol.co.uk/products/h

ands/dettol-liquid-original/

Dettol
Dettol Power & Fresh 

Green Apple 750ml

http://www.dettol.co.uk/products/s
ee-all-products/dettol-power-fresh-

green-apple-750ml/

اء قائمة مستلزمات النظافة الخ

Notes



Dettol
Dettol Power & Fresh 

Citrus 750ml

http://www.dettol.co.uk/products/s
ee-all-products/dettol-power-fresh-

citrus-750ml/

Dettol
Dettol Surface Cleanser 

750ml

http://www.dettol.co.uk/products/s
ee-all-products/dettol-surface-

cleanser-750ml/

Dettol
Dettol Power & Pure 
Hob & Sink 1000ml

http://www.dettol.co.uk/products/s
ee-all-products/dettol-power-pure-

hob-sink-1000ml/

Dettol
Dettol Power & Pure 

Shower & Sink 1000ml
http://www.dettol.co.uk/products/s
ee-all-products/dettol-power-pure-

shower-sink-1000ml/

Dettol
Dettol Power & Pure 

Kitchen 1000ml

http://www.dettol.co.uk/products/s
ee-all-products/dettol-power-pure-

kitchen-1000ml/

Dettol
Dettol Power & Pure 

Bathroom 1000ml

http://www.dettol.co.uk/products/s
ee-all-products/dettol-power-pure-

bathroom-1000ml/

Dettol
Dettol Disinfectant 

Liquid 750ml

http://www.dettol.co.uk/products/s
ee-all-products/dettol-disinfectant-

liquid-750ml/

LifebuoyNatural Hand Wash
https://www.lifebuoy.com/products

/hand-wash.html

HIGEEN
HIGEEN ANTISEPTIC 
HAND&BODY WASH 

BRAZILI 500ML

https://uae.souq.com/ae-en/higeen-
hand-body-wash-orange-blossom-

500-ml-30732151/i/

Ajax
Ajax Spray n' Wipe 

Glass Cleaner

https://www.woolworths.com.au/sh
op/productdetails/224641/ajax-

spray-n-wipe-glass-cleaner-
trigger?googleshop=1&store_code=
woolworths_supermarkets_1103&c

mpid=smaf014



Ajax
Ajax All In 1 Lemon 

Fresh

https://www.woolworths.com.au/sh
op/productdetails/652866/ajax-all-
in-one-kitchen-bathroom-floor-

cleaning-gel-lemon

Ajax
Ajax Spray n' Wipe 

Stone Safe with Baking 
Soda and Citrus extracts

https://www.woolworths.com.au/sh
op/productdetails/204831/ajax-

spray-n-wipe-kitchen-multi-purpose-
with-baking-soda

Ajax
Ajax Orange Triple 

Action Dish Liquid & 
Hand Soap

http://www.colgatecommercial.com
/Ajax-Orange-Triple-Action-Dish-
LiquidHand-Soap---28-fl.-oz.-

44678.aspx

Palmolive
Palmolive eco+® Green 

Apple

http://www.colgatecommercial.com
/Palmolive-eco%C2%AE-Green-
Apple---75-fl.-oz.-42707.aspx

Palmolive
Palmolive Essential 
Clean Dishwashing 

Liquid 

http://www.colgatecommercial.com
/Palmolive-Essential-Clean-

Dishwashing-Liquid---28-fl.-oz.-
46303.aspx

Fairy 
Fairy Original Lemon 

Washing Up 
Dishwashing Liquid

https://www.ozaroo.com/fairy-
original-lemon-washing-up-

dishwashing-liquid-500ml-long-
lasting-suds/

vanish
Vanish Gold Carpet 

Care

https://www.vanish.co.uk/products/
carpet-cleaners/vanish-gold-carpet-

care-powder/

vanish
Vanish Gold Carpet 
Care Oxi Action spot

https://www.vanish.co.uk/products/
carpet-cleaners/vanish-gold-carpet-

care-oxi-action-spot-and-stain-
spray/

clrbrands
CLR® OUTDOOR 

FURNITURE CLEANER

https://clrbrands.com/Products/CLR
-Household/CLR-Outdoor-Furniture-

Cleaner
الحتوائه على حمض الالكتيك



Dettol
Dettol Mould & Mildew 

Remover

https://www.dettol.co.uk/products/
see-all-products/dettol-mould-

mildew-remover/

Simple Green
Simple Green All-
Purpose Cleaner 

https://www.simplegreen.com/en-
us/household/products/all-purpose-

cleaner--9

Simple Green
Industrial Cleaner and 

Degreaser

https://www.simplegreen.com/en-
us/industrial/products/industrial-

cleaner-degreaser--236

dr-fischer
Sensitive Dreamtime 

Shampoo

https://www.dr-fischer.com/Babies-
and-Kids/---------------------Product-

Line----------------/Sensitive-
Dreamtime/Sensitive-Dreamtime-

Shampoo/

االسيتون مزيل طالء االظافر.....

LISTERINE®

Share
LISTERINE® Teeth & 

Gum Defence 
Mouthwash

https://www.listerine-
me.com/mouthwash/listerine-

naturals/listerine-teeth-and-gum-
defence

AJAX
Ajax Sparkling Clean 

Multi-Purpose Cleaner 
With Ammonia, 33.8 oz

https://www.amazon.com/Sparkling
-Clean-Multi-Purpose-Cleaner-
Ammonia/dp/B0061C1BZY

AJAX

Ajax – Detergent Crystal 
Clean, For Glass, With 
Ammonia, 100% anti-

alone

https://www.amazon.co.uk/Ajax-
Detergent-Crystal-Ammonia-anti-

alone/dp/B01MDPC2LT

UnepascoOxy-Clean

الحتوائه على بيروكسيد الهيدروجين

الحتوائه على االمونيا

الحتوائه على االمونيا

لتنظيف السجاد و الموكيت

لتنظيف السجاد



نة ةالوصفالصورةاسم الما ن االستعمالاالستعمالمواصفات إضاف اسطح االستعمالأما
تعمل لمدة  

متواصلة 
(ساعة)

ق ل عن ط شغ ةال م Datasheetال

ار ة ) فقط للغ هالطابق الثالث + الثا + األول ( المكت ارك الط + السجاد +   ال

اس + وعاء 15 ل  افة فقط أ ت الض ا + حففالطابق األر + ب  برادي + زوا
لة اتم للصوت و تتحمل العمل لساعات ط  ايبوك  تتم 

HEPA filter م مناخل تحتوي ع فل قاتل للجراث
ار تضمن عدم خروج غ

ة  ار ناشف او رطب + ماء + احجار صغ ه غ ارك الط +   ال
اس + وعاء  70 ل  دون أ اس او  ا + حفف مع أ  برادي + زوا

ف ماء ع السجاد او األرض نظ  ايبوك  تتم ب
ن  تحتوي ع دفع هواء ( blower ) لورق الشجر ول

ة كفائة عال س  ل
مناخل

ات و الجدرانالمناطق العامة مقدار التدفق 1000 ل / الساعة لالرض
حتوي ع 3 محرات الحدائق 

ار الموقف 231 
ة المداخل و الساحات الخارج

ة قدرة المحرك 1100 واط ة و الخارج الطالممرات الداخل  ال
ــع/ الساعة  ة 1720 م م ة و الخارج هالساحات الداخل ارك   

 ايبوك  وعاء 25 / 25 ل 
 طول*عرض*ارتفاع = 1136*505*103 ملم 

 وزن 107 كغم 
 عرض فرشاة العمل 430 ملم

 عرض منطقة العمل / سحب الماء 850 ملم 

 

ــع/ الساعة ة )  1000-250 م م السجادالطابق الثالث + الثا + األول ( المكت
افة قدرة محرك الفرشاة 400 واط مع تور 1119 واط ت الض الطابق األر + ب

 وعاء 22 / 19 ل 
 الوزن 65 كغم

 طول*عرض*ارتفاع = 889*470*1118 ملم

 قدرة المحرك 3500 واط
Bathroomsف الحمامات لتنظ

ار ف المغاسلKitchens ضغط 8  لتنظ
ف الزجاجCurtain wall الوزن 33 كغم لتنظ

ف المطابخcafé طول*عرض*ارتفاع = 730*345*620 سم لتنظ
سيوس Roof shutterدرجة حرارة 180 سل

لر 3.2 ل  Alcabond wall ب
خزان المنظفات 5 ل 

خزان الشفط 7 ل 
خزان تعبئة 5 ل 

https://hughcrane.co.uk/sti-comby-
dry-steam-vac.html-3500

/1https://www.youtube.comسلك 1 فاز
watch?v=3t8LEbR3NX4

1Option1\brc 40-22.pdf

Comby 3500
سة  خار الجاف مع مك ال ف  جهاز التنظ
خار الجاف لجميع  ة. منظف ال ائ كه

ة. قات التجارة والصناع التطب
ة 2لالستعمال اليو  الوحدات الصح

Option1\BD 43-25 C Bp 
Pack.pdf

BRC 40/22 C
ق  ف عن ط سة السجاد المدمجة للتنظ مك

ــــع أو المتوسط من اجل الرش ال
السجاد ف األسطح المغطاة  تنظ

لالستعمال اليو او الشهري من اجل 
قع  مساحات واسعة و مفتوحة إزالة ال

سلك 1 فاز2

Option1\HD 10-21 4 S.pdf

BD 43/25 C Bp Pack

ل  ش دة  شطف و مسح االسطح ، مف تقوم 
ف العميق لألسطح ح 900  خاص للتنظ

ــع،  القدرة ع المناورة لألسطح  م م
ة  مة أو المنحن المزدحمة. الممسحات المستق
ينة ع الظروف  ط الما ا لض ار متاحة اخت

ة السائدة. األرض

طارة 24 فولت / 2 لالستعمال الداخ و الخار 
76 امب ساعة

1

Option1\nt70-3.pdf

HD 10-21 4 S
اردة األنظف. اه ال م ارتفاع ضغط الم ستق
م  مقدار  الضغط ، الرمح مقاوم    التح

حتوي ع خزان للمنظفات. للصدأ، 
1سلك 3 فاز4 لالستعمال الخار 

1سلك 1 فاز4

1Option1\T 15-1 HEPA.pdfسلك 1 فاز

NT 70/3
ة،  تتم  ة / جافة ق ة رط ائ سة كه مك

احتوائها ع 3 محرات ( 3600 واط) و يتم 
استعمالها وقت الحاجة

ن عامة لالستعمال الداخ و الخار  لالستعمال  أما

T 15/1 HEPAة جافة ائ سة كه 2 لالستعمال الداخ فقط خاصة السجادمك



دوي 2تلسكوب 9  م 

3موب للمسح

ات  90 سم 3موب مسح ارض

ف مع وعاء  ترو للتنظ
standard ك الس

2

سطل مع عصاره للمسح 
standard

2

standard  10اشاره تحذير



ة  مجرود للساحات الخارج
سة مع مك

5

ف 40 سم . 2فروه زجاج للتنظ

2قشاطات زجاج 40 سم

دوي 2تلسكوب 6 م 


