
تأسيس بيئة مثالية
للقوى العاملة

ــر العمليــات فــي شــركة مــان فــورس،  ــر اإلداري ومدي ــال، المدي أكــد نارينــدرا أري

ــه الحــظ تحســنًا  ــن انضمــوا إلــى الشــركة، أن ــل الموظفيــن الذي وواحــد مــن أوائ

كبيــرًا فــي معــدل احتفــاظ الشــركة بالعمــال منــذ اعتمــاد معاييــر رعايــة العمــال 

ــعادتهم  ــال وس ــا العم ــى رض ــل عل ــغ دلي ــه أبل ــا – ولعل ــة العلي ــة باللجن الخاص

بالعمــل فــي الشــركة.

ــف  ــة بتوظي ــوى العامل ــراكت الق ــوم ش ــدرا “تق ــال نارين ــك، ق ــى ذل ــًا عل وتعليق

العمــال لفتــرات قصيــرة وفقــًا لمــدة المشــاريع. حينئــذ يكــون مــن الصعــب زيادة 

ــرة  ــون لفت ــي ال يمكث ــاء، وبالتال ــعورهم باالنتم ــة ش ــركة وتنمي ــال للش والء العم

ــد  ــى تحدي ــركة عل ــاعدت إدارة الش ــد س ــال ق ــة العم ــر رعاي ــة. إال أن معايي طويل

احتياجــات العمــال األساســية والبالــغ عددهــم 3000 عامــل، وَمّكنتهــا مــن وضــع 

تدابيــر لضمــان صحتهــم وســامتهم، مــا أدى إلــى زيــادة معــدل اســتبقائهم”.

وفــي يــوم الجمعــة مــن لك أســبوع، يتــم دعــوة العمــال إلــى المقــر الرئيســي 

للشــركة مــن أجــل االســتماع إلى شــاويهم إن وجــدت ومنحهــم فرصة المشــاركة 

فــي مناقشــات مفتوحــة مــع نارينــدرا وفريقــه المســاعد مــن موظفــي الرعايــة 

ــة  ــي رغب ــات، ه ــذه االجتماع ــال ه ــرارًا خ ــات تك ــر الطلب ــل أكث ــة. ولع االجتماعي

ــه  ــذي عالجت ــب، األمــر ال العمــال فــي الحصــول علــى ُســلفة خاصــة علــى المرت

ــلفة  ــى ُس ــول عل ــة الحص ــم إماني ــح له ــة تتي ــع سياس ــال وض ــن خ ــركة م الش

تصــل إلــى 3000 ريــال قطــري.

ومــن ناحيــة أخــرى، شــّدد نارينــدرا، وهــو نيبالــي الجنســية، علــى أهميــة توفيــر 

الدعــم المالــي، وخاصــًة للعمــال القادميــن مــن بلــدان مثــل نيبــال، التــي تعانــي 

مــن الكــوارث الطبيعيــة. ومــن خــال منظومــة عمــل الشــركة، يتلقــى العمــال 

ــرون بالكــوارث الطبيعيــة فــي بلدانهــم األصليــة مســاعدات ماليــة تصــل  المتأث

ــم  ــى دياره ــودة إل ــفر للع ــر س ــى تذاك ــة إل ــري، باإلضاف ــال قط ــى 1000 ري إل

ودعــم أســرهم، هــذا فضــًا عــن مســتحقاتهم الماليــة التعاقديــة. كمــا ُتعتبــر  

ــن  ــص تأمي ــدم بوال ــن تق ــن الباط ــدة م ــركة متعاق ــورس أول ش ــان ف ــركة م ش

علــى الحيــاة لجميــع العمــال، ممــا يضمــن توفيــر حمايــة علــى مــدار 24 ســاعة 

فــي شــتى أنحــاء العالــم.

وتمتــاز الشــركة أيضــًا بمرونــة سياســتها الخاصــة باإلجــازات الســنوية، حيــث تتيــح 

للعمــال تحديــد مــدة اإلجــازة. وفــي هــذا الصــدد، قــال نارينــدرا: “نحــن نــدرك أن 

العمــال يفتقــدون إلــى أســرهم ويشــعرون بالحنيــن إلــى أوطانهــم، لذلــك مــن 

المهــم أن نتيــح لهــم فرصــة قضــاء وقــٍت اكٍف مــع أســرهم”.

وســعيًا إلشــراك العمــال فــي األنشــطة االجتماعيــة، وتعزيــز اإلحســاس باالنتمــاء 

ــرًا  ــورس مؤخ ــان ف ــركة م ــت ش ــة، أسس ــر الصداق ــم أواص ــع، وتدعي ــى المجتم إل

ــث اكن  ــه، حي ــًا ل ــان، مدرب ــوراج بهومج ــن س ــت بتعيي ــدم وقام ــرة الق ــًا لك فريق

ــد  ــي أح ــرف ف ــًا كمش ــل حالي ــو يعم ــال، وه ــي نيب ــابق ف ــدم س ــرة ق ــب ك الع

مواقــع ســكن عمــال الشــركة. ويجــري الفريــق حاليــًا اســتعداداته لبطولــة أكس 

ــوم  ــة دوري نج ــا مؤسس ــنوية تنظمه ــدم س ــرة ق ــة ك ــي بطول ــال - وه العم

ــاريع واإلرث. ــا للمش ــة العلي ــا اللجن ــر وترعاه قط

تســتثمر شــركة مــان فــورس فــي ســامة العمــال والتدريــب الفنــي مــن أجــل 

ــوا  ــن التحق ــال الذي ــة العم ــم ترقي ــدرا: “ت ــد نارين ــد أك ــم، وق ــر مهاراته تطوي

بالشــركة كعمــال مســاعدين إلــى مشــرفي ســقاالت. ونفخــر بــأن جميــع 

ــل  ــم داخ ــم ترقيته ــن ت ــن الذي ــن العاملي ــم م ــًا ه ــركة حالي ــرفين بالش المش

ــل”. ــة العم منظوم

ــق  ــام بتطبي ــورس الت ــان ف ــركة م ــزام ش ــى الت ــل عل ــر دلي ــر خي ــذه التدابي إن ه

ــز الثقــة والــوالء بيــن القــوى  معاييــر رعايــة العمــال، والتــي مكنتهــا مــن تعزي

ــن  ــال م ــن العم ــا يتمك ــًا: “عندم ــه قائ ــدرا حديث ــم نارين ــا. واختت ــة لديه العامل

ــدء  ــم، أو ب ــم أطفاله ــار، أو تعلي ــراء عق ــل ش ــخصية، مث ــم الش ــق أهدافه تحقي

عمــل تجــاري فــي أوطانهــم، فهــذا يعــد أيضــًا إنجــازًا للشــركة. نحــن علــى ثقــة 

بأننــا نســير علــى الطريــق الصحيــح، وســوف نســتمر فــي تعزيــز معاييــر رعايتنــا 

ــال”. للعم

“تم ترقية العمال الذين التحقوا بالشركة 
كعمال مساعدين إلى مشرفي سقاالت. 

ونفخر بأن جميع المشرفين بالشركة حاليًا هم 
من العاملين الذين تم ترقيتهم داخل منظومة 

عمل الشركة”.

ناريندرا أريال 
المدير اإلداري ومدير العمليات في شركة مان فورس

بدأت شركة مان فورس للتجارة والمقاوالت، 
التي تأسست عام 2010، رحلتها مع اللجنة 

العليا للمشاريع واإلرث في عام 2015، كمقاول 
من الباطن لتنفيذ بعض األعمال في استاد 

خليفة الدولي. منذ ذلك الحين، تولت الشركة 
أعمال توفير القوى العاملة الستادات أحمد بن 

علي والمدينة التعليمية والبيت. 

شركة مان فورس للتجارة والمقاوالت قصة مقاول
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