
   TSD is a company specializing in maintenance and cleaning services. We pride ourselves on 
offering prompt, studious, and courteous service, coupled with high-quality workmanship and 
attention to detail. This high level of quality has enabled us to attract new clients through referrals 
from satisfied members.

Our experienced team of engineers, technicians and customer service staff will ensure that all of 
your property maintenance requirements are carried out to your complete satisfaction with the 
best quality materials.

TSD PROFILE
ABOUT 

    تســد هــي شــركة متخصصــة فــي خدمــات الصيانــة والتنظيــف, نحــن نفخــر بتقديمنــا خدمــة ســريعة ودؤوبــة ومهذبــة، إلــى 
جانــب الصنعــة عاليــة الجــودة واالهتمــام بالتفاصيــل, لقــد مكننــا هــذا المســتوى العالــي مــن الجــودة مــن جــذب عمــالء جــدد 

من خالل اإلحاالت من األعضاء الراضين.
 

ســيضمن فريقنــا المتمــرس مــن المهندســين والفنييــن وموظفــي خدمــة العمــالء تنفيــذ جميــع متطلبــات صيانــة الممتلــكات 
الخاصة بك بما يرضيك تماًما مع أفضل المواد جودة.

شركة تسد
نبذة عن

Address:
   3496 No. 164 - Dhahrat Laban Dist.  
   Unit No. 3 - Ground Floor 
   Riyadh - 13762 - 6579   
Tel - Fax: +966 920000592
Email: info@tsd-app.com
Website: www.tsd-app.com

Contact Us إتصل بنا

العنوان :
     ٣٤٩٦ رقم ١٦٤ - حي ظهرة لبن

     رقم الوحدة ٣ - الطابق األرضي
     الرياض  ١٣٧٦٢- ٦٥٧٩

الرقم الموحد :   ٩٢٠٠٠٠٥٩٢ ٩٦٦+
info@tsd-app.com : البريد اإللكتروني

www.tsd-app.com : الموقع اإللكتروني



Plumbing - أعمال السباكة

Deep Cleaning - النظافة

ال يمكن للتنظيف العادي إزالة جميع أنواع الفيروسات واألوساخ والغبار في منطقتك على 
الرغم من أنك تقوم بالتنظيف اليومي.

بمساعدة خبرائنا في شركة تسد، نضمن لك دائًما خدمات تنظيف شاملة وعميقة 
لمنطقتك.

Air Conditioners - مكيفات الهواء

Electricity - كهرباء

General cleaning cannot absolutely remove all type of virus, dust and dirt 
in your area.

With the help of our expert’s cleaner at TSD, we always guarantee you of 
comprehensive and deep cleaning services for your area.

عند عدم تخصيص وقت للصيانة المنتظمة للكهرباء، تفقد األدوات واآلالت الكهربائية 
فاعليتها وقدرتها بشكل متسلسل كل عام,  ونتيجة لذلك تبدأ في استهالك المزيد من 

الكهرباء والطاقة.  لذلك يمكن أن تساعدك شركة تسد من خالل الصيانة الدورية, نحن 
نعمل على توفير اموالك المفقودة. الصيانة الدورية واستبدال المصابيح واألسالك 

الكهربائية. لذلك أنت بحاجة إلى كهربائي خبير وذو خبرة يمكنه إصالح جميع األعطال 
الكهربائية بتكلفة رخيصة وبشكل صحيح.

When you do not set aside time for regular electricity maintenance, the 
related tools and machines serially lose their e�cacy and ability each year.
As an outcome, they begin to consume more electricity and drain your 
money.
So you need an expert and experienced electrician who can cheaply and 
properly repair all electrical faults.

عندما ال يكون لديكم الوقت الكافي لصيانة حالة المعدات الكهربائية في منازلكم، 
سيقود هذا مباشرة إلى فقدان كفائتها وفعاليتها مع مرور الوقت، ونتيجة لذلك، سوف 

يتم استهالك المزيد من الطاقة التي يمكن أن تستنزف تكاليفكم.

نحن يمكننا مساعدتكم في استرداد الفعالية المفقودة في جميع أنواع المكيفات لديكم 
من خالل تنفيذ أعمال الصيانة واالستبدال الالزمة.

Irregular maintenance of electrical equipment you have at home, this will 
immediately lose its e�ciency and e�ectiveness each year. 

We can help you in recovering the lost e�ectiveness of your electrical 
wiring with our maintenance and replacement services.

ليس هناك شك في أن صيانة مجاري الصرف الصحي وأدوات السباكة هي عامل مهم 
للغاية لضمان السالمة والوقاية من انبعاث الغازات المضرة والمزعجة. تساهم شركة تسد 

من خالل صيانة شبكات المياه التي تتأثر بالعديد من المشكالت من تسرب أو انسداد 
القنوات المائية.

ستمّكنك صيانة السباكة في حل المشكلة فوًرا سيكون لدينا فريق ذو خبرة عالية لحل 
جميع مشاكل السباكة الخاصة بك.

Plumbing maintenance is the very crucial.
Water systems impressed by several problems contribute to the incident 
of leaks or blockage in the water systems.
TSD’s plumbing maintenance experts will enable you to address the 
problem immediately.

www.tsd-app.com



Landscape Services - خدمات تنسيق المناظر الطبيعية

Glass Cleaning - نظافة الزجاج

في شركة تسد، نقوم أيضًا بنظافة الواجهات الزجاجية لديكم خصوصًا عندما يتراكم فوقها 
الغبار.

نحن نضمن لكم نظافة كافة التركيبات الزجاجية لديكم خصوصًا تلك المواقع التي يصعب 
الوصول إليها.

Water Tank Cleaning - نظافة خزانات المياه

Swimming Pool - حوض السباحة

At TSD, we are also sparing time to clean facades of your area especially 
when dusts are accumulated on it.

We make sure to clean all the glass in your area especially those hard to 
reach areas.

خالل موسم الصيف، من المتوقع أن يتعرض حوض السباحة إلى الكثير من األعطال.
هذا هو السبب الذي يدفعنا إلى توفير خدمات نظافة وصيانة دورية شاملة في حوض 

السباحة لديكم لكي تنعموا بقضاء وقت ممتع في السباحة والحصول على المزايا الصحية 
المرجوة.

لذلك أنت بحاجة إلى منظف خبير وذو خبرة يمكنه بسهولة إزالة جميع أنواع البكتيريا 
والحفاظ على جودة المياه.

It is expected to experience swimming pool malfunctions.
This is the reason why we provide periodic and comprehensive cleaning 
and maintenance services in your pool towards enjoyable swimming time 
and better health.
So you need an expert and experienced cleaner who can easily remove all 
type bacteria’s and maintain the water quality.

للحفاظ على نظافة خزانات المياه تسد لديها محترفون لتنظيف خزانات المياه الخاصة بك,  
كما لدينا نظام عمل ممتاز وحديث وباستخدام مواد مخصصة في التنظيف والتعقيم 

ومطابقة للمواصفات.

TSD water Tank cleaning professionals will work to keep your water tanks 
clean and excellent working order, and to the surpassing levels of 
cleanliness, using specialized cleaning and quality materials.

شركة تسد هي الشركة الرائدة على مستوى المملكة في تنسيق المناظر الطبيعية.

نحن نفتخر بتحقيق نتائج ممتازة وبصور متجانسة للعمالء على امتداد المملكة طوال دورة 
حياة المناظر الطبيعية. 

Our Landscape Maintenance Team o�ers long term maintenance and care 
service to our clients. We understand that Landscape Design is an ongoing 
process and we take pride in caring for every one of our projects until they 
are fully bloomed landscapes.

www.tsd-app.com



To be the preferred provider, provide studious ser-
vice, high performance and best value. To maintain 
high ethical and studious standards as we strive for 
a sustainable outcome.

Vision
األداء  وعاليــة  رائعــة  خدمــة  قــدم  المفضــل،  المــزود  لتكــون 
ومثيــرة  أخالقيــة  معاييــر  علــى  للحفــاظ  قيمــة.  وأفضــل 
مســتدامة. نتائــج  لتحقيــق  فيــه  نســعى  الــذي  الوقــت  فــي 

الرؤية

Our Missionمهمتنا
تلتــزم شــركة تســد للصيانــة والنظافــة الممتــازة بتقديــم أعلــى 
مســتوى مــن الجــودة مــن خدمــات الصيانــة والنظافــة المتميــزة 
المتاحــة بأكثــر مــن آمــال عمالئنــا، وكذلــك أقاربهــم والموظفيــن 
أو  منازلهــم  إلــى  الــزوار  مــن  وغيرهــم  والطــالب  والمرضــى 

مكاتبهم.

TSD Maintenance and Cleaning services is committed 
to provide the best quality maintenance and cleaning 
services available by over and above the hopes of our 
clients, as well as their employees, students, patients, 
relatives and other visitors, for their home, Offices, 
hospitals or public facilities.

Whitewash Services - خدمات التبييض

توفر شركة تسد خدمات التبييض الداخلي والخارجي للمساكن والمحالت التجارية ومقرات 
الشركات وبمعايير عالية الجودة وبأسعار تنافسية في الرياض - المملكة العربية السعودية.

قبل أن نبدأ أي مشروع نقوم بدراسة البنية التحتية بالكامل ويشمل ذلك األثاثات والستائر 
والنوافذ والزجاج والداخل والخارج وتوفير خطة شاملة لعمالئنا المقدرين.

يمكنكم بسهولة تصور ما سوف يكون عليه منظر عقاركم بعد التبييض عقب اتخاذ القرار 
السليم.

Elevator Services - خدمات المصاعد

Pest Control - مكافحة الحشرات

TSD provides interior and exterior whitewash services to homes and 
businesses with high quality standards at competitive prices.

على الرغم من أن اآلفات والنمل األبيض صغيرة الحجم نسبًيا، إال أنها يمكن أن تسبب ضرًرا 
كبيًرا لصحتك وبيئتك.

سوف تساعدك خدمات مكافحة اآلفات بتسد في القضاء على جميع مشاكل اآلفات 
والحشرات.

Although pests and termites are relatively small in size, they can cause big 
harm to your Health and environment.

TSD pest control services will help you eliminate all pest problems.

إن المحافظة على المصاعد والساللم المتحركة لديكم في قمة أدائها يتطلب ذلك صيانة 
منتظمة وإصالحات متواترة.

إن عرض خدماتنا المرنة في هذا المجال تضاعف من الوقت التشغيلي ألنظمتكم وفي 
نفس الوقت تضمن تلبية مسؤوليات االعطال فيها وكذلك معايير السالمة ذات الصلة 

المطلوبة.

Keeping your elevator, escalator or moving walk functioning at its peak 
requires regular maintenance and occasional repairs.

Our �exible service o�ering increases your system’s uptime while ensuring 
you meet your operator responsibilities as well as standards.

www.tsd-app.com


