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مجموعة واحدة - طموح بال حدود



يناهز  ا�ستمرت ملا  رحلة  بدايات عام 1984، متكننا خالل  بداية متوا�سعة يف  بعد 

الإدارة املتكاملة  تقدمي خدمات  رائد يف جمالت  ن�سبح كيان  اأن  الثالثني عام، من 

وتطوير  والإعا�سة،  التموين  وخدمات  اخلفيفة،  واخلدمات  واملن�ساآت،  للمرافق 

البنية التحتية وجتارة املعدات. اليوم، يعد ا�سم النبع اأحد اأبرز 10 عالمات جتارية يف 

ال�سلطنة، وذلك بف�سل ال�سيا�سات احلكومية يف ع�رص النه�سة التي �سهدت طفرة 

منوذجية لتعزيز التنمية القت�سادية.

م�ستوى  على  الأفراد  من  جمموعة  يديره  جيد  نظام  وجود  باأهمية  لأوؤمن  اإين 

من  وانطالًقا  وامل�سوؤوليات.  ال�سالحيات  من  وا�سح  اإطار  �سمن  الحرتافية  من  عاٍل 

بها وبالإدارة املحرتفة  نتمتع  التي  العاملة  القوة  ا�ستطعنا من خالل  هذا املبداأ، 

اخلبرية، ا�ستطعنا اأن مند اأذرع عملياتنا لتقدم النبع خدماتها عرب خمتلف القطاعات 

داخل وخارج حدود �سلطنة عمان. وما امتداد عملياتنا اإىل دول اخلليج ال�سقيقة مثل 

دولة الإمارات العربية املتحدة، ودولة قطر، واململكة العربية ال�سعودية اإل ترجمة 

واقعية لروؤيتنا.

اأحر�ص  اإدارة جمموعة ال�رصكات، حر�ست ول زلت  من خالل موقعي كرئي�ص جمل�ص 

ا مت�ساوية للموظفني. ولقد متكننا  على اأن تبقى النبع بيئة عمل جاذبة توفر فر�سً

العمليات،  بجودة  والإميان  الروؤية  ت�ساركنا  التي  اخلربات  من  نخبة  ا�ستقطاب  من 

واأخالقيات العمل، واللتزام، والنزاهة.

املعامل  وا�سحة  خطة  تقوده  م�ستقبل  نحو  روؤية  منتلك  باأننا  القول  اأ�ستطيع 

يف  حديثة  تقنيات  تبني  يف  جهًدا  ناألو  لن  القادمة،  ال�سنوات  ويف  والأهداف. 

خمتلف عملياتنا لن�سمن توفري معايري اأعلى من اخلدمة لعمالئنا. ويف �سباقنا نحو 

امل�ستقبل، �سيكون �سعار "طموح بال حدود" الطاقة التي تدفعنا للتميز.

خالد بن حمد بن �ضيف البو�ضعيدي

رئي�ص جمل�ص الإدارة

كلمة رئي�س جمل�س الإدارة



جمموعة النبع

للنه�سة  الزاهر  بالعهد  مبكر  وقت  منذ  ا�سمنا  بارتباط  النبع  جمموعة  يف  نفخر 

املباركة لل�سلطنة. و�رصكة النبع القاب�سة �ص.م.م هي ال�رصكة املالكة ملجموعة 

املتعددة  وخدماتها  وباأن�سطتها  و  الطيبة  ب�سمعتها  تتميز  والتي  النبع،  �رصكات 

الزمن،  التجارية وال�سناعية. على مر ما يقارب ثالثة عقود من  يف خمتلف القطاعات 

الدول  من  وعدد  عمان  �سلطنة  �سوق  يف  مكانتها  تعزز  اأن  املجموعة  ا�ستطاعت 

اخلليجية مثل دولة الإمارات العربية املتحدة واململكة العربية ال�سعودية من خالل 

التو�سعية  التجارية. و كجزء من خطتها  اإن�ساء فروع متكاملة وم�ستقلة لالأن�سطة 

تركز املجموعة على تعزيز عملياتها واأن�سطتها ب�سورة ملمو�سة يف  الطموحة،  

كل من قطر و غريها من دول جمل�ص التعاون اخلليجي الأخرى.

مــن نحــــن

متواجدون في جميع اأنحاء �سلطنة عمان والدول الخليجية المجاورة



�ضـركة النبع القـاب�ضـه �س.م.م

جمموعـــة �شــــركــــات

النبع للخدمات �س.م.م

تعد النبع للخدمات �ص.م.م اأكرب �رصكة لإدارة املرافق يف �سلطنة عمان، مع خربة تناهز ما يقرب من 

ثالثة عقود من ال�سجل احلافل باخلدمات وما يقارب 7000 عامال من الأيدي العاملة القوية و املاهرة.  

كما كانت �سّباقة يف عدد من الإجنازات يف ال�سلطنة، منها:  اإن �رصكة النبع للخدمات هي 

�سهادة  على  احلا�سلة  واملن�ساآت  املرافق  اإدارة  جمال  يف  العاملة  الوحيدة  ال�رصكة 

اجلودة العاملية ايزو 9001:2008  وت�سم مركًزا متكاماًل للتدريب. 

النبع للتموين والإعا�ضة واخلدمات �س.م.م

التموين  خدمات  من  باقة  �ص.م.م  واخلدمات  والإعا�سة  للتموين  النبع  �رصكة  تقدم 

اإىل  التغذية  خدمات  توفري  من  وا�سع  نطاق  اىل  متتد  والتي  املختلفة  للموؤ�س�سات 

تركيب  خالل  من  املختلفة،  املواقع  يف  التجارية  وال�رصكات  واملوؤ�س�سات  الهيئات 

التقني  الدعم  وتقدمي  املخزون،  مراقبة  واأنظمة  الفعالة  الت�سغيل  اأنظمة  وتثبيت 

للعمالء. و تفخر �رصكة النبع للتموين والإعا�سة واخلدمات �ص.م.م بنجاحاتها وقدرتها 

على خدمة �رصائح خمتلفة من القطاعات ال�سناعية و تلبية الحتياجات املتنوعة للزبائن 

والعمالء. 

مركز تدريب متكامل لجميع فئات الموظفين



النبع للمعدات واللوازم �س.م.م

تعترب  النبع للمعدات و اللوازم �ص.م.م مورد و موزع بارز  ملعدات املطابخ و 

املخابز ال�سناعية و معدات غ�سيل املالب�ص و بقاعدة وا�سعة من العمالء والزبائن 

التعاون اخلليجي، و ذلك عرب قطاعات وفئات خمتلفة  اأنحاء دول جمل�ص  يف جميع 

مثل الفنادق وامل�ست�سفيات ومع�سكرات العمل واملطاعم و غريها. كما اأن لها فروع يف 

دولة الإمارات العربية املتحدة واململكة العربية ال�سعودية. 

النبع للبنية التحتية �س.م.م

الفئة  من  املقاولت  �رصكات  اإحدى  تكون  باأن  �ص.م.م  التحتية  للبنية  النبع  �رصكة  تفخر 

املمتازة العاملة يف �سلطنة عمان. ا�ستطاعت �رصكة النبع للبنية التحتية �ص.م.م من 

بناء ا�سم قوي واأ�سا�ص ثابت لعملياتها يف ال�سوق املحلية من خالل تنفيذ جمموعة 

من امل�ساريع املرموقة، وتطوير بنى حتتية قادرة على تويل املهام مبختلف الظروف 

مهما كانت �سعوبتها.

اأكثر من 8000 موظف مدعومين بقوى عاملة ماهرة وقوية



الإدارة

اأ�سطول خا�ش كبير من المركبات و ور�ش عمل  داخلية لل�سيارات

تدار جمموعة �رصكات النبع من قبل جمل�ص الأمناء و الذي  يتكون اأع�ساوؤه من: 

اأع�ساء املجل�ص الداخلي:

1.  رئي�ش جمل�ش الإدارة

2.  رئي�ش املجموعة للتدقيق الداخلي ومراقبة اجلودة

3.  رئي�ش املجموعة للمالية واحل�ضابات

4.  رئي�ش املجموعة لالإدارة واملوارد الب�رشية

اأع�ساء املجل�ص اخلارجي:

5.  ا�ضت�ضاري الإدارة

م�ساريع فينتيغ اخلا�سة املحدودة.

6.  امل�ضت�ضار القانوين

مكتب خمي�ص العربي و�سليمان، �رصكة مدنية للمحاماة، حمامون.



املوؤ�ض�ضات الزميلة

لدى جمموعة النبع اأي�سا �رصاكة قوية مع عدد من ال�رصكات الزميلة التالية:

تنت�سر مخيماتنا - البالغة م�ساحتها 70000 متر مربع - في مختلف اأنحاء ال�سلطنة
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 التنقيب عن املعادن

 الت�سدير وال�سترياد

املياه، الكهرباء و�سبكة حمطات الهاتف و عقود الإن�ساءات

عقود اإن�ساءات الطرق، عقود البناء والن�ساءات، ت�سييد و�سيانة املطارات / املوانئ وال�سكك احلديدية.

خدمات التغذية

جتارة معدات املطابخ ال�سناعية

خدمات التنظيف

احلديثة للم�سادر �ص.م.م               

احلديثة خلدمات ال�ستثمار �ص.م.م

الكان امل�رصق �ص.م.م

�رصكة �سي اآند �سي )عمان( 

النبع للتموين والإعا�سة �ص.م.م

النبع للمعدات واللوازم �ص.م.م

النبع خلدمات التنظيف �ص.م.م

 الن�ساط التجاري

 الن�ساط التجاري

املوؤ�س�سات الزميلة

املوؤ�س�سات الزميلة



اجلــــــودة
اإن اجلودة هي املفتاح لإر�ساء العمالء.

جمالتها  جميع  يف  اجلودة  حتقيق  يف  مبهمتها  التزامها  على  املجموعة  توؤكد 

من  عاٍل  م�ستوى  على  داخلي  تدقيق  نظام  عرب  وذلك  عليها،  واملحافظة  الوظيفية 

احلرفية.

خـــــدمة العمــــالء:
يعد ر�سا العمالء هو الهدف الرئي�سي للمجموعة.

نعي يف جمموعة �رصكات النبع باأن املحافظة على اإر�ساء العمالء و الزبائن، 

بالثقة  يتمتع  ا�سم  لتحقيق  ال�سبيل  احتياجاتهم هو  تفا�سيل  باأدق  والهتمام 

والحرتام يف ال�سوق.

نقوم يف �رصكة النبع باحلر�ص على اأف�سل توظيف للموارد، تقدمي اأف�سل 

اأعلى  لتحقيق كفاءة  الوظيفية  اأنظمة عمليات يف خمتلف املجالت 

يف الأداء.

ونحر�ص  والزبائن  العمالء  مع  عالقاتنا  نقّدر  النبع،  �رصكة  يف  نحن 

على اتخاذ اخلطوات الالزمة لتحقيق اإر�ساء العمالء.

" نوؤكد اأهمية ادراك املواطنني للدور احليوي 

الذي يجب اأن يقوموا به يف �سبيل اإجناح اخلطط 

احلكومية يف جمال التوظيف يف القطاع اخلا�ص"

)من خطاب ح�سرة �ساحب اجلاللة

ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم
مبنا�سبة اليوم الوطني الثامن والع�سرين(

التعمني

عيادة طبية و�سيدلية داخليتين.



باأن موظفونا  النبع، نوؤمن  اإننا يف �سركة 

هم اأثمن ما منتلك من اأ�سول، فهم الرثوة 

لذا  جناحاتنا.  بها  تبنى  التي  احلقيقة 

مواردنا  مهارات  تعزيز  يف  ن�ستثمر  فاإننا 

مهاراتهم  �سقل  على  ونعمل  الب�سرية 

وتاأهيلهم.

ال�ضتثمار يف املوارد الب�ضرية

وبهدف الرفع من م�ستويات اإنتاجية وكفاءة املوارد الب�رصية، نقوم 

با�ستمرار بالتوظيف من خالل اأف�سل الإجراءات. كما نقوم بالرتكيزعلى 

تعزيز وت�سجيع املواهب والقدرات املحلية.

احلياة  ع�سب  هما  العمل  يف  والإخال�ص  اجلماعي  العمل  باأن  ندرك  اإننا 

والعمود الفقري الذي ي�ستند اإليه جناح املوؤ�س�سة. 

نقوم يف �رصكة النبع بال�ستثمار ب�سكل كبري يف موظفينا و نحر�ص على  اكت�سابهم 

اأكرب قدر من املعرفة واملهارات والكفاءات عن طريق برامج م�ستمرة و منتظمة. فاإىل 

ا�ستمرار  باأهمية  نوؤمن  حمددة،  وظائف  تتطلبها  التي  الأ�سا�سية  التدريبية  الدورات  جانب 

على  احلفاظ  بهدف  وذلك  الأولية،  واملهارة  املعرفة  حدود  يتخطى  مبا  التدريب  وموا�سلة 

املهارات احلالية، واإ�سافة مهارات جديدة، واحلر�ص على تطويرها وحتديثها ب�سورة م�ستمرة.

الــوظـــائف
نوؤمن يف النبع باأن تاأهيل قيادات الغد يف املجالت الإدارية املختلفة يبداأ حلظة تخرجهم يف الكليات. 

التحديات  خمتلف  ملواجهة  الالزمة  الأدوات  الإدارة  جمال  يف  املتكامل  الداخلي  التدريبي  برنامج  ويوفر 

اأن تواجههم يف وقتنا احلا�رص. هذه اخلطط لنقل اخلربات لالأجيال اجلديدة، يجعلنا رواًدا يف  التي ميكن 

تطوير جمالت اإدارة املرافق املتكاملة وخدمات ال�سيافة يف �سلطنة عمان.

اخلطوة 1 - التوظيف يف احلرم اجلامعي

اخلطوة 2 - برامج تنمية املهارات القيادية الداخلية

اخلطوة 3 – التعلم اأثناء التدريب الفعلي

اخلطوة 4 – اللتزام  بفر�ش وظيفية عند اإكمال الربامج التدريبية

امل�ضوؤولية الجتماعية لل�ضركة
نوؤمن يف �رصكة النبع باأنه يجب على املوظف اأن يكون م�سوؤول جتاه املجتمع 

الجتماعية  امل�سوؤولية  فريق  يقوم  به.  املحيطة  البيئة  وجتاه  اإليه  ينتمي  الذي 

لل�رصكة بتكري�ص جهوده نحو بناء جمتمع اأف�سل وبيئة اأنظف. فت�سارك النبع يف 

تنظيم حلقات عمل يف جمال التوعية وتعزيز م�سرية املوظفني املهنية والتربع 

بالدم من اأجل خدمة املجتمع.

تطمح �رصكة النبع اإىل ال�ستمرار يف جهودها لرفع ن�سبة التعمني، ومتكني 

املهارات العمانية يف خمتلف املجالت الوظيفية يف ال�رصكة.

مبا  العمانيني  من  موظفينا  لدى  املهارات  وت�سجيع  تعزيز  على  فرنكز 

يتما�سى مع املطلبات واملعايري املو�سوعة من قبل وزارة القوى العاملة. 

كما يعد املنتج املحلي اختيارنا الأول يف جميع جمالت عمل �رصكة النبع.

ويكر�ص مركز التدريب التابع لل�رصكة جهوده لتمكني املوظفني العمانيني من 

خالل تزويدهم باملهارات الالزمة للقيام مبهامهم الوظيفية على اأكمل وجه، 

ا وظيفية واأكرث تنوًعا اأكرب للمواطنني مبا يتما�سى مع  ومبا يحقق خلق فر�سً

طموحاتهم.

ن�سيج  باإيجاد  ملتزمون  فاإننا  املوظفني،  بني  امل�ساواة  مبداأ  من  وانطالًقا 

متنوع من املوظفني من خمتلف اجلن�سيات لتالقح اخلربات مع العمل على 

تعزيز وت�سجيع املهارات العمانية.



Corporate & Industries

Hotels & Residences

عــــمـــــــالوؤنـا

Educational Institutes

IT & Telecom

Healthcare


