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علينا أن ندرك األهمية المتزايدة 
لــدور الــرأس المــال البشــري فــي 

نجاح أي منظومة كانت،
ومنافســة  الخطــى  متســارع  عصــر  نشــهد  إذ 
شرســة في الســوق، ما يســتوجب من الشركات 
وضــع القــوى العاملــة ضمــن أقصــى أولوياتهــم 
والمهــارات  المميــزة  الكفــاءات  باســتقطاب 

الالزمــة.

أيمن التمامي
الرئيس التنفيذي لشركة 

سماسكو
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عن
سماسكو

القــوى  لحلــول  الســعودية  الشــركة  رحلــة  بــدأت 
البشــرية )سماســكو( مــن العاصمــة الســعودية 
مدفــوع  مــال  بــرأس   2012 عــام  فــي  الريــاض 
بالكامــل قــدره 100 مليــون ريــال ســعودي, لتكــون 
أول شــركة مرخصــة لحلــول القــوى العاملــة مــن 
قبــل وزارة المــوارد البشــرية فــي المملكــة العربيــة 

الســعودية.

فخــر  بــكل  سماســكو  تواصــل  هــذا،  يومنــا  حتــى 
المســاهمة بشــكل إيجابــي فــي ازدهــار المملكــة، 
احتياجاتهــا  لتعزيــز  الشــركات  تمكيــن  خــالل  مــن 
ومســتدام. متواصــل  نحــو  علــى  النمــو  وتحقيــق 

ــادة منظومــة القــوى العاملــة فــي  هــذا ونتصــّدر ري
دعــم  قوامهــا  اســتراتيجية  خــالل  مــن  المملكــة 
المزايــا  وتأميــن  اإلقتصاديــة  القطاعــات  مختلــف 

أكثــر فأكثــر. تنمــو  كــي  للشــركات  التنافســية 

ــر مــن 160,000 موظــف،  ــا بتوظيــف أكث حيــث قمن
التــي  الخبــرات  مــن  متنوعــة  باقــات  نوّفــر  كمــا 
ــة مــن خلفيــات مختلفــة،  ــر مــن 765 مهن تضــم أكث
وتغطيــة كاملــة للمملكــة فــي 55 مدينــة, كــي نبقــى 
الشــريك األمثــل الموثــوق بــه لتقديــم حلــول القــوى 

العاملــة لقطــاع األعمــال.

نفخر بالمساهمة 
في نمو 

شركاء النجاح
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المصداقية 
والنزاهة

هما جوهر قيمنا

رؤيتنا
تتبلــور رؤيتنــا بإحــداث األثــر اإليجابــي وتمكيــن االزدهــار لشــركائنا 
ومجتمعاتنــا: األفــراد والشــركات والقــوى العاملــة، وذلــك بربــط 

األشــخاص المناســبين بالفــرص المناســبة.

مهمتنا
نترجــم مهمتنــا بإطالق العنان إلمكانيات القطاعات االقتصادية 
كافــة مــن خــالل وضــع العنصــر البشــري فــي مقدمــة كل معادلــة 

نتقــّدم بهــا .
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قيمنا

الروح الوطنية 
نواكب سرعة النمو الضخم إلقتصاد المملكة بكل شغف وأصول بشرية

ثابتة. 

أخالقيات الشركة 
نعزز ثقافة احترام حقوق الموّظف بما يتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية

وأصالة المملكة العربية السعودية. 

اإللتزام 
تتبلور مهمتنا بأقصى قدر من المصداقية والشفافية في جميع التعامالت

والممارسات. 

التركيز-على-العمالء 
يتمحور مفهومنا حول تأسيس عالقات مميزة وناجحة مع عمالئنا بما ينتج

عنه الوالء.

روح الفريق 
 تشجيع حرية الرأي من خالل الجهود الجماعية للحفاظ باستمرار على

االبتكار والتميز .
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سماسكو
باألرقام

أول
شركة قوى عاملة مصرح لها في 

المملكة العربية السعودية 

وظفنا اكثر من 

160,000
من القوى العاملة

1.5 مليار 
الدخل العام 

+4000
من عمالء النجاح 

+500,000
من التعامالت التجارية 

تغطية شاملة
لكافة أرجاء المملكة

كفاءات
متمرسة من القوى العاملة

الشريك األمثل
الموثوق به لتأمين حلول القوى العاملة 

لقطاع األعمال

حلول
تساهم في نمو األعمال وتعزيز النجاح
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أتطلع بكل سرور
للتعرف على جهات جديدة 

لمشاركة خبرتي
حول كيفية مساهمة سماسكو في نمو ونجاح 

أعمالهم. 

محمد بايعقوب 
مدير خدمات العمالء 
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األساســية  العاملــة  القــوى  »مســاندة«  توفــر 
يتولــى  حيــث  سماســكو،  خــالل  مــن  للشــركات 
عمالئنــا مســؤولية الحفــاظ علــى المتابعــة الالحقــة 
علــى أداء وإنتاجيــة القــوى العاملــة، بينمــا تحــرص 
سماســكو علــى إنهــاء كافــة اإلجــراءات األساســية 
للقــوى العاملــة بمــا فــي ذلــك التوظيــف والرواتــب 
ورخــص  واإلقامــة  واإلجتماعــي  الطبــي  والتأميــن 

العــودة.  وتذاكــر  القيــادة 

ــة  ــة المطلوب ــق مهــارات القــوى العامل هــذا ونطاب
مــع ماهيــة الوظيفــة التــي تــم تكليفهــم مــن أجلهــا، 
والجنائيــة  األخالقيــة  ســجالتهم  مــن  ونتحقــق 
عــدم  مــن  للتأكــد  الطبــي  الفحــص  مــع  بالتزامــن 
وتضمــن  عقلــي.  أو  جســدي  مــرض  أي  وجــود 
سماســكو ســرعة التوظيــف واالســتبدال المــرن 

الكفــاءة.  أو عــدم  التوافــق  فــي حــاالت عــدم 

أصبحت خدمات 
القوى العاملة خالية 

من المصاعب 

مع »مساندة« 
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»مســاندة«  ميــزات  جميــع  لتوفيــر  مصمــم  حــل 
)مثــل الخدمــات األساســية كالتوظيــف والرواتــب 
ورخــص  واإلقامــة  واالجتماعــي  الطبــي  والتأميــن 
توفيــر  إلــى  باإلضافــة  العــودة(  وتذاكــر  القيــادة 
ســكن الموظفيــن ومواصالتهــم ومــا يتطلــب ذلــك 

إداريــة. إجــراءات  مــن 

حلول متكاملة
للقوى العاملة 

مع »متكاملة« 
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هــو الحــل الشــامل الــذي تم تصميمــه لتوفير جميع 
ميــزات »متكاملــة« باإلضافــة إلــى توّلــي سماســكو 
تنظيــم وإدارة كافــة شــؤون القــوى العاملــة بمــا 
فيهــا جميــع عمليــات إدارة المــوارد البشــرية عنــد 

عمــالء سماســكو.

شمولية الحلول 
الفّعالة

للقوى العاملة

مع »شاملة« 
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مع »موسمية« 

تقــّدم »موســمية« دعمــًا شــاماًل يشــمل اإلشــراف 
القــوى  توفيــر  طريــق  عــن  الخدمــات  كافــة  علــى 
األجــل  قصيــرة  تعاقــدات  وفــق  الالزمــة  العاملــة 
خــالل مواســم محــددة مثــل موســم الحــج وحصــاد 

النخيــل.

عقود شاملة للقوى 
العاملة وقصيرة 

األجل لمواسم الذروة
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لتوظيــف  الفوريــة  التلبيــة  بتأميــن  تتميــز »جاهــز« 
القــوى العاملــة الجاهــزة فــي جميــع أنحــاء المملكــة 
مــن خــالل عقــود قصيــرة األجــل الحتــواء احتياجــات 
العمــالء بشــكل أفضــل. كمــا انهــا تحتــوي علــى 
مســاندة  خدمــة  فــي  المقدمــة  الخدمــات  جميــع 

ماعــدا توفيــر الســكن.

قوى عاملة جاهزة
مؤهلة وماهرة

مع »جاهز« 
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القطاعات 
المخدومة

قطاع الصيانة
والتشغيل

قطاع
الصناعة

قطاع 
المقاوالت

القطاع
الصحي

قطاع األطعمة 
والمشروبات

قطاع
الضيافة 

قطاع
التجزئة 

قطاع
البتروكيماويات 

قطاع النفط
والغاز 

قطاع اللوجستيات 
والشحن 

قطاع الرياضة 
واالستجمام 

قطاع هندسة شبكات 
اإلتصاالت 

القطاع
الزراعي 

قطاع 
التعليم
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مجموعة واسعة 
من المواهب

عمال البناء

ممرضة 

نادل

عامل تجزئة 

فني

عامل سلسلة إمداد 

سائق/توصيل

مصور

19



الجنسيات 
المتاحة 
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تحرص إدارة قطاع األعمال
أن نكون دائمًا متوفرين خالل 

رحلة العميل.
يهمنا تقديم الدعم الدائم في كافة مراحل 

الخدمة كما نحن عازمون دومًا على توفير أعلى 
مستويات الجودة طوال رحلة  العميل مع 

سماسكو بما ينتج عنه الوالء.
فادي المطارنة 

المدير اإلقليمي لقطاع األعمال
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شركاء
النجاح

شبكة عمالئنا الناجحين 
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شبكة عمالئنا
الناجحين
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