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مقدمة:

تأسست شركات ماني في عام 1989 م ومقرها الرئيسي الخبر ولديها 
فروع بكافة أنحاء المملكة.

لدينا من القوى العاملة أكثر من (1800) موظف يعملون بكافة أنحاء 
المملكة ويقدمون خدمات متكاملة لعمليات التشغيل والصيانة.

لمختلف  والصيانة  التشغيل  خدمات  تقديم  على  الشركة  تعمل 
ربحية  الغير  والمؤسسات  النفط  وشركات  والمؤسسات  المنشآت 
استخدام  خالل  من  المملكة  أنحاء  جميع  في  الحكومية  والهيئات 

خدمات التشغيل والصيانة المناسبة لكل منشأة حسب متطلباتها.



رؤيتنا
عالقة  لبناء  دوم¤  نسعى 
استراتيجيـــة طويلـــة مع 
نكـــــون  وأن  عمـــــالئنا 
النجــاح  في  شركائهـــم 
الحلول  تقديم  خالل  من 
وااللتـــــــزام  المبتكـــــــرة 
في  والموثوقية  بالنزاهة 

العمل.

رسالتنا
نلبــي كافــة االحتياجــات 
التشغيـــل  مجـــال  فـــي 
بتقديم  وذلك  والصيانــة 
بأعلى  خدمـات متكاملـة 
الجــــــــودة،  معاييــــــــر 
ذلـــك  فـــي  مستثمريـــن 
طاقـــات سعوديــة شابة 

ومتمكنة.

هدفنا
ماني  شركة  في  نهدف 
رغبـــة  تحقيـــق  الـــى 
واحتياجــات عمالئنا كــي 
تقديـــم  مـــن  نتمكـــن 
التـــــــــــي  الخدمــــــــات 
لتحقيـــــق  يحتاجونــــها 
باستخـــدام  أهدافهـــم 
فــــي  العريقــــة  خبـــرتنا 
و  والصيانـــة  التشغيـــــل 
نقـــوم بذلك مــن خــالل 
التفاصيل  بأدق  اهتمامنا 
مــــن  المشـــــروع  فـــــي 

التأسيس وحتى االنتهاء.

الجودة والتميز عنواننا:

تلتزم شركة ماني للتشغيل والصيانة بتقديم خدمات متميزة ا¸داء وتواكب طموحات عمالئها، وتسعى دائم¤ نحو 
التميز من خالل التزامنا بتقديم أفضل ما لدينا للوصول ¸على معايير الجودة.

تزاول شركات ماني طيف¤ مختارا من ا¸نشطة في قطاعات اقتصادية محددة. وعلى الرغم من تنوع أنشطة ماني 
إال أن أدائنا في جميع تلك ا¸نشطة يخضع إلى منظومة واحدة من نظام القيم وقواعد السلوك المهني الموحدة.



مزايا الخدمة:

نشاطتنا:

- تخفيف العبء والجهد والوقت لعمالئنا.
- الجودة في توفير الكوادر المناسبة.

- إمكانية تبديل الكادر المرشح.
- ضمان نوعية وكفاءة من نقوم بتوظيفه.

- الحفاظ على السرية والخصوصية فالسرية وا¸مان 
   ركيزة عملنا.

- اطالع عمالئنا باستمرار على سير عملية التوظيف.
- ثقتنا إن جميع من يتم توظيفهم سيجتازون متطلبات 

   واحتياجات العمالء.
- إيجاد الحلول المثلى والمناسبة لتوفير الكوادر البشرية.

التشغيل والصيانة

الخدمات التجارية

الخدمات العقارية

التوظيف



تعد شركات ماني بمثابة النتاج المثمر لتضافر جهود حثيثة بذلتها لتحقيق هدف واحد يتركز 
على بناء كوادر تسهم في إثراء سوق العمل وتعزيز وتطوير الكفاءات البشرية والعلمية , إن 
خبراتنا الواسعة وفريق العمل من ذوي الكفاءة والموهبة ، وشركائنا المتخصصين ، والعديد 
 ، المنشودة  ا¸هداف  لتحقق  معا  تجتمع  العناصر  هذه  كل  ا¸خرى  الرئيسية  العوامل   من 
وأجود  أفضل  توفير  خالل  من  مشرق  مستقبل  تحقيق  على  بقدرتنا  واÅيمان  الثقة  وتمنحنا 
ا¸عمال واÅنتاج  إن التحدي , الحقيقي هو االستمرار على هذا التفوق والنجاح ولن يتأتى ذلك إال 

من خالل السعي الحثيث لبذل المزيد وما ذلك على اÆ بعزيز.

كلمة رئيس مجلس ا�دارة:
معدي مسعود الهاجري



فريق العمل:

موظفونا هم أصولنا، اخترناهم بعناية فائقة ووعي تام باختيارهم على ا¸مانة والخبرة والمصداقية 
اÅدارية  الكوادر  أفضل  بواسطة  بالتدريب،  عززناهم  كما  السرية،  على  ومحافظتهم  الخلق  وحسن 

المحترفة عالية التأهيل لتحقيق أهدافنا وطموحاتنا.



التوظيف:

تقوم شركة ماني للتشغيل والصيانة بدعم الشباب والفتيات في إيجاد فرص العمل، حيث نحرص على 
توفير أحدث أنظمة التوظيف الحديثة لكم ونجنبكم عناء البحث عن الموظف المطلوب، ونجري كافة 

اختبارات التقييم والمقابالت الختيار ا¸نسب لكم.

 • محاسب

 • سكرتير

 • مترجم

 • مشغل كمبيوتر

 • مدخل بيانات

 • مبرمج كومبيوتر

 • أخصائي شبكات

 • موظف استقبال / خدمات عمالء

 • موظف حفظ مستندات

• مندوب تسويق / مبيعات/ تحصيل

• مساعد اداري / موظف اداري 

• مهندس مدني

• معماري

• ميكانيكا

• كهرباء

• اتصاالت

AutoCAD –أخصائي تصميم مشغل •

• مشرف برنامج تصميم

• ومراقب فني مواقع

• فني تبريد وتكييف

• كهرباء

• ميكانيكا

• الكترونيات

• سباكة

• نجارة

• دهانات

• صيانة شبكات مكافحة الحريق

• زراعة

• مراسل خارجي داخلي

• مندوب توزيع

• موظف بريد

• رجل أمن

• موظف عد وحصر وحزم كميات

• أمين مستودع

الوظائف المساندةالوظائف الفنيةالوظائف ا�دارية
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خدمات شركة ماني للتشغيل والصيانة:

إدارة خدمات الموارد
البشرية للموظفين

إنهاء كافة الخدمات الحكومية
بدقة وسرعة متناهية

توفير السير الذاتية
للموظفين المؤهلين

إجراء الفحص الطبي
الشامل للموظفين

استقدام العمالة المؤهلة
من خارج المملكة

إجراء االختبارات
والمقابالت الشخصية
للموظفين وتقييمهم

نقل كفالة الموظفين
وتشغيل الموظفين

بنظام اجير

التأمين الطبي للموظفين
لدى أكبر شركات التأمين
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عمالئنا:



الخبر : حي الراكة الجنوبية / شارع خالد بن الوليد
الرياض : حي المربع / شارع الضباب

جدة : حي الرويس / شارع فيض الرحمة

0135113702
0135113781
0135113788
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 info2@maniksa.com

تواصل معنا

www.maniksa.com


