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 إدارة المنشآت 
الصيانة الوقائية للمصاعد و الساللم الكهربائية 

خدمات تركيب وصيانة الشبكات السلكيه والالسكليه

خدمات التنظيف

خدمات صيانة  المباني

خدمة الطوارئ عىل مدار 24 ساعة
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لكل عمل متطلبات معينة فيما يتعلق بطريقة التعامل مع الصوتلكل عمل متطلبات معينة فيما يتعلق بطريقة التعامل مع الصوت

والبيانات و اإلنترنت عىل الشبكة.والبيانات و اإلنترنت عىل الشبكة.  

نحن نمتلك الخبرة الكافية لمساعدتك في المكتب اول المنزلنحن نمتلك الخبرة الكافية لمساعدتك في المكتب اول المنزل

ممستعدون لتثبيت شبكة جديدة او توسيع شبكتك الحالية ، بأسعارستعدون لتثبيت شبكة جديدة او توسيع شبكتك الحالية ، بأسعار

مناسبة و اداء مميز. مهندسوا الشبكات في اف اي اكس فاونديشنمناسبة و اداء مميز. مهندسوا الشبكات في اف اي اكس فاونديشن

مستعدون لتقديم خدمات الشبكات التالية:مستعدون لتقديم خدمات الشبكات التالية:

  

Cat7Cat7 و  و Cat6aCat6a تركيب كابالت شبكات  تركيب كابالت شبكات PDUPDU خزانة البيانات وتركيب • خزانة البيانات وتركيب •    

  Cat8Cat8 و و

• تركيب كابالت األلياف الضوئية• تركيب كابالت األلياف الضوئية  

((CISCOCISCO) أنظمة إدارة كبالت الشبكة تكوين جهاز التوجيه والمحول•) أنظمة إدارة كبالت الشبكة تكوين جهاز التوجيه والمحول•

• إعداد جدار الحماية تركيب راوتر السلكي ومكرر السلكي• إعداد جدار الحماية تركيب راوتر السلكي ومكرر السلكي

((BluecoatBluecoat) إعداد الخادم الوكيل •) إعداد الخادم الوكيل •

WANWAN و  و LANLAN تصميم الشبكات الفرعية لشبكة • تصميم الشبكات الفرعية لشبكة •
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 التنظيف
دمات

خ

التعليمي

الحكومي 

الصحي

التجاري

األماكن

 
نمتلك خبرة كبيرة في خدمات التنظيف والصيانة و معرفة واسعة

بمتطلبات عمالئنا. ونسعى للمزيد من التطوير للوصول اىل ارضاء

المتعاملين.

 نقدم عدة باقات من خدمات التنظيف للقطاعات التالية مع مجموعة
كبيرة من الخدمات المخصصة لتلبية جميع االحتياجات المطلوبة:



نحن نسعى لبناء عالقات ذكية مع عمالئنا بتسهيل طلب

خدماتنا وانجازها في اسرع وقت ممكن عبر مركز خدمة

العمالء و الدعم الفني المتطور والمواكب الحدث التقنيات.
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FACILITIES MANANGEMENT services

elevator and escalator services

networking services

Property maintenance services

Cleaning Services
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We provides its customers with preventive maintenance
services for elevators and staircases with the latest
maintenance methods and the most keeping pace with
technological development in an effort to provide the
best service in the fastest time and utmost attention to
customer requirements.
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FiX Foundation provides general maintenance services for
buildings with quick solutions and spare parts in:



 Data cabinet & PDU installation
 Cat6a, Cat7 & Cat8 network cabling Installation
 Fibre optic cable installation
 Network cable management systems
 Router & Switch configuration (CISCO)
 Firewall setup
 Wireless router & wireless repeater installation
 Proxy server setup (Bluecoat)
 LAN & WAN subnetting design.

Every business has different requirements in relation
to their network and the way they handle their voice,
data & internet solutions.
We are expert network advisors who can assist you
with a custom network installation cost and quote.
Whether your business or home require a brand-new
network install or expanding your current network we
are here to give you a free no cost or obligation quote.

FIX Foundation’s specialist Network Installers can
perform the following hardware installation &
services:
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We offer cleaning and maintenance
services with a full understanding of
large commercial cleaning requirements. 
We pride ourselves on providing
outstanding service with a service
owners as a central part of it.
We provide cleaning services to the
following sectors with a large range of
customized services to meet all needs
required.

·    Education
·    Government 
·    Health
·    Commercial
·    Venues
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