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المقــاوالت  مجــال  فــي  تعمــل  شــركة  هــي   ،)NOMAC( والصيانــة  للتشــغيل  الوطنــي  التشــغيل  شــركة 

الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــي  تأسســت  والصيانــة 

مــع مــرور األعــوام أثبتــت شــركة التشــغيل الوطنــي جدارتهــا بالعمــل فــي العديــد مــن المشــاريع 

التــي كانــت فــي موضــع منافســة مــع شــركات أخــرى بتقديــم الخدمــات والخبــرات بالمهــارات 

أعمــال  النظافــة،  الضيافــة،  الصيانــة،  التشــغيل،  البنــاء،  مجــال  فــي  والمتنوعــة  الفريــدة 

الترميــم، وخدمــات توفيــر األيــدي العاملــة. 

تضــم  والتــي  العمــاء  مــن  متنوعــة  لمجموعــة  خدماتنــا  بتقديــم  قمنــا  حيــث 

مراكــز  المستشــفيات،  التجاريــة،  المبانــي  الشــركات،  الحكوميــة،  المؤسســات 

األخــرى.  القطاعــات  مــن  والكثيــر  والمطاعــم  التســوق 

 علــى تأميــن جميــع الخدمــات والتــي تنفــذ بأيــدي 
ً
ولدينــا القــدرة أيضــا

نــا.
ُ
عمالتنــا المدربــة والمتخصصــة علــى الوجــه الــذي يرضــي عمائ

إن خبراتنــا الواســعة تؤكــد علــى قدرتنــا الفائقــة بتقديــم أفضــل 

نــا 
ُ
عمائ جعــل  مــا  وهــذا  مســتوى  أعلــى  علــى  الخدمــات 

ســعداء بمــا نقــدم لهــم مــن خدمــات ونطمــح أن نســتمر 

بهــذا التميــز أكثــر بــإذن اللــه.

نبذة عن الرشكة
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رؤيتنا
أن نكون من أفضل الشركات الّرائدة في مجال 

إدارة المرافق في المملكة العربية السعودية

قيمنا
النزاهة - الجودة - العمل الجماعي  - الدقة - السالمة - االحترام 

رسالتنا
تقديم أداء مميز ومتقن يفوق توقعات عمالئنا.
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نقـــدم خدماتنـــا بشـــكل رئيســـي 

في المملكة العربية الســـعودية 

نطاق خدماتنا
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معلومات عنا ،،،،

،،،،

التشغيل والصيانة
النظافة 
الضيافة 

توفير األيدي العاملة 
الوطنية واألجنبية

أعمال الترميم 
اإلنشاءات

تجارية
حكومية
سكنية 
التجزئة

المطاعم 
الرياضة والترفيه

المالية 
االتصاالت

مؤسسات خاصة 

خدماتنااملجاالت املستهدفة 
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مـــن  العديـــد  مـــن  يتألـــف  طاقمنـــا 
الجنســـيات مختلفـــة من الســـعودية، 
الفلبين، الهند، مصر، نيبال، وباكستان 
والعديـــد مـــن الجنســـيات المختلفـــة 

توّحدنا القيم المشـــتركة التي تمكننا 
مـــن مـــزج الموهبـــة مـــع الخبـــرة إلنجاز 
مـــن  يمكننـــا  والـــذي  مشـــترك  هـــدف 

تقديـــم خدمـــات متميـــزة لعمائنـــا.

طاقمنا
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خدمات التشغيل والصيانة ،،،،

،،،،
تقديــم خدمــات التشــغيل والصيانــة هــي إحــدى أهــم نقــاط 

ــر جميــع أعمــال البنــاء والصيانــة الهندســية 
ّ

قوتنــا حيــث اننــا نوف

العقــود  أيضــا  ــر 
ّ

ونوف عمائنــا  لمتطلبــات  وفقــا  واإلصاحــات 

التجاريــة  والمبانــي  التســوق  ومجمعــات  لألبــراج  الخدميــة 

وغيرهــا. والمصانــع  والمســتودعات 

بــإدارة وتنفيــذ خدمــات التشــغيل  كمــا نقــوم وبشــكل متميــز 

والصيانــة حيــث نقــوم بزيــارات ميدانيــة مــن أجــل تقديــم خدمــات 

الصيانــة الطارئــة وخدمــات الصيانــة الروتينيــة وغيــر الروتينيــة 

مســتوى  التفاقيــة  وفقــا  الشــاملة  الصيانــة  خدمــات  وهــي 

الخدمــات ونظــام الصيانــة المعتمــد.

وفقــا لمتطلبــات العقــود مــع عمائنــا نقــوم بتوفيــر القــوى 

وقطــع  االســتهاكية  والمــواد  والمعــّدات  واألدوات  العاملــة 

الغيــار واآلليــات والمركبــات وخدمــات االتصــاالت وخدمــات الدعم 

ــا الكــرام. األخــرى لنصــل بذلــك الــى رضــا عمائن

تنفيذهــا  يتــم  أنــه  لنتأكــد  أعمالنــا  بتدقيــق  نقــوم 
بشــكل مناســب مــن خــال توثيــق وتقييــم أدائنــا وفقــا 
للمعاييــر األساســية والتوجيهــات وإجــراءات الســامة.

خدماتنا موّجهة لتحقيق األهداف التالية:

1- تحقيق أفضل أداء لخدمة متطلبات العميل.
2- زيــادة الحــرص علــى ســامة طاقــم عمائنــا ومبانيــة 

ومرافقة.
ــا  3- ضمــان تأميــن الراحــة والصحــة والســامة لعمائن
مــن خــال توظيــف المعــّدات بشــكل مناســب وتوفير 

بيئــة صحيــة.
لمعاييــر   

ً
وفقــا تتــم  الصيانــة  مهــام  أن  التأكــد   -4

الحكومــة. واألنظمــة  للقواعــد   
ً
ووفقــا الصناعــة 

5- تحقيــق الشــراكة مــع عمائنــا فــي الســعي نحــو 
التمّيــز.

مســتمر  وبشــكل  لدينــا  العاملــة  القــوى  تدريــب   -6
ألعلــى  للوصــول  المســتويات  جميــع  وعلــى 

واإلحترافيــة. الجــودة  مــن  ممكــن  مســتوى 
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هــذه نبــذة مختصــرة عــن الخدمــات التــي 
نقدمهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــــر: 

1. صيانة المكيفات بكافة انواعها.
2. أنظمة إدارة المباني.

3. أعمال الصيانة المدنية.
4. الترميمات من دهان وسباكة وغيره.

5. الصيانة الكهربائية وغيره.
6. الصيانة الميكانيكية وغيره.

٧. إدارة الطاقة.

مــن خــال الدعــم التقنــي )للحلــول التقنيــة 
حلــول  وبنجــاح  حققنــا  نحــن  المزدوجــة( 
ادارة  نظــام  خــال  مــن  خدماتنــا  لكافــة 

الصيانــة.
طاقــم  يســاعد  حاســوبي  برنامــج  وهــو 
الصيانــة لدينــا علــى حفــظ ومتابعــة ســجل 
باإلضافــة  عنهــا  المســؤولين  المعــدات 
الصيانــة  مهــام  ومتابعــة  جدولــة  إلــى 
بكافــة  تاريخــي  ســجل  بحفــظ  والقيــام 

المنجــزة. األعمــال 
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تتميــز خدماتنــا بمواكبــة أفضــل الخبــرات فــي 
هــذا المجــال ولدينــا تجــارب واســعة ومتميزة.

خدماتنا تشمل التالي:

خدمات النظافة كتنظيف المباني والمكاتب والمرافق 
األخرى.

الضيافــة وتشــمل خدمــات تقديــم القهــوة والشــاي 
طلــب  حســب  والبــاردة  الســاخة  المشــروبات  وكافــة 
وتقــدم  ومتخصصــة  مدربــة  عمالــة  بإيــدي  العميــل 
هــذه الخدمــة بجــودة عاليــة مــع تطبيــق اإلشــتراطات 

الصحيــة.

خدمات الضيافة والنظافة ،،،،

،،،،
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ألعلـــى   
ً
وفقـــا تقـــدم  خدماتنـــا  جميـــع 

المعاييـــر المهنيـــة فـــي كا القطاعيـــن 
العام والخـــاص وتشـــمل خدماتنا جميع 

أنحـــاء المملكـــة العربيـــة الســـعودية.
توصيـــل  فـــي  متميـــز  منهـــج  ولدينـــا 
الخدمـــات من خال مشـــاركة األفكار مع 
العميـــل وفهم متطلباتـــه وايجاد حلول 

احتياجاته. تلبـــي  مناســـبة 
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نحــن نقــوم بتوفيــر مــا يحتاجــة عميلنــا مــن القــوى البشــرية بــكل التخصصات لــكل القطاعات 
ســواء الحكوميــة او القطــاع الخــاص، وهــذه الخدمــة تتيــح لعمائنــا التركيــز بنشــاطهم 
ونحــن علينــا توفيــر القــوى البشــرية التــي يحتاجونهــا بأســرع وقــت وبأقــل تكلفــة ممكنــة.

1- محترفي االوتو كاد 
2- فنيي الصيانة 

3- مهندسين بكافة التخصصات
4- مراسلين

5- عمال النظافة 
6- مستخدمين 

٧- موظفــي الضيافــة )طبــاخ، نادل، 
مقــَدم طعــام، مقــدم قهــوة، 

عامــل غســيل الصحــون(

خدمات توفري األيدي العاملة ،،،،

،،،،

ونحــن فــي الدرجــة األولــى نوظــف القــوى 
 الحتياجات 

ً
البشــرية مــن المواطنيين وفقــا

العميــل فــي كل مــن الفئــات التالية:

1- مهندسين 
2- مراسلين 

3- إداريين
4- سكرتارية
5- سائقين 

6- المنسقين
٧- موظفو االستقبال

٨- موظفي خدمات العماء
٩- بائعين

ــا بالقــوى  كمــا نقــوم أيضــا بتزويــد عمائن
مثــل  متعــددة  جنســيات  مــن  العاملــة 
وباكســتان  والهنــد  وســيريانكا  الفلبيــن 
ومصــر ونيبــال وتشــمل األقســام التاليــة:
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أعامل الرتميم واإلنشاء ،،،،

،،،،

نقــوم بتقديــم كافــة حلــول الترميــم 

واإلنشــاء التــي تلبــي رغبــات العميــل 

بــكل احترافيــة كمــا أننــا ننجــز المشــاريع 

االلتــزام  وشــعارنا  تفاصيلهــا  بــأدق 

بالوعــود وتقديــم أفضــل مــا لدينــا بــكل 

براعــة وامانــة.

نقــوم باســتام كافة مشــاريع اإلنشــاء 

والترميــم الكبيــرة والمحــدودة وعلــى 

كافــة القطاعــات.
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خدماتنا عىل سبيل املثال ال الحرص تتضمن التايل:

اإلنشاءات العامة
اإلشراف على مراحل اإلنشاء

التشطيبات )الدهانات( الخارجية 
والداخلية 

ترميم كامل للمباني 
ماحق 

المطابخ 
دورات المياة

تمديدات صحية )السباكة( 
والتدفئة

الخدمات الميكانيكية والكهربائية 
المناظر الطبيعية 

أعمال القرميد والطوب والجص
سقف عوازل أو قواطع 

أعمال النجارة
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تهدف شركة التشغيل الوطني لتحقيق أدنى حّد من سجل الشكاوى في تلبية المتطلبات 

9001 iso )التعاقدية للعمالء وأن تكون موافقة للمواصفات القياسية الدولية )العالمية

ويتحقق ذلك من خالل:

1. تلبية جميع االلتزامات في الوقت المحدد

2. إعداد ومراجعة أهداف الشركة 

3. مسؤوليتنا هي جودة الخدمة 

4. التزّود بأعلى المعايير الخلقية من أمانة ومهارة والروح الجماعية واإلخالص بالعمل 

5. تعزيز المهارات وبشكل متواصل من خالل التدريب والتمرين 

6. تنفيذ كافة شروط السالمة والصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة آمنة في مكان العمل

الجودة
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سالمة ورفاهية موظفينا من أولى اهتماماتنا 

بأدوات  تزويدهم  على  نحرص  نحن  لذلك 

ومالبس السالمة لتجّنب اصابات العمل

من أولوياتنا سالمة طاقمنا )السالمة أواًل(

إعداد دورات تدريب على برامج ادارة السالمة 

التفتيش  إلى  باإلضافة  المهنية  والصحة 

لضمان  العمل  لمواقع  والمنتظم  الدوري 

تطبيق معايير الوقاية في جميع المنشآت

السالمة
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التميز في خدمات التشغيل والصيانة 
والمختصـــة  المؤهلـــة  العاملـــة  القـــوى  تأميـــن 

المنافســـة وروح  المهـــارة  تمتلـــك  التـــي 
عمائنـــا  متطلبـــات  جميـــع  تلبيـــة  علـــى  الحـــرص 

 
ً
دائمـــا أفضـــل  هـــو  مـــا  أفضـــل  وتقديـــم 

التدريب والتطوير ،،،،

،،،،

نحن ملتزمون بالعمل عىل تأهيل وتدريب طاقم املوظفني 

حيث أننا نستثمر هذا التدريب لتحقيق األهداف التالية:
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عمالئنا ،،،،

،،،،
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alsmery@nomac.sa
www.nomac.sa

050 903 0405
011 228 8815

الرياض اشبيلية شارع النجاح


