
أن نصبح الشركة الرائدة في العالم في مجاالت الهندسة وا�نشاءات  وإدارة 
المشاريع وذلك من خالل تقديم نتائج استثنائية لعمالئنا، و توفير مسارات مهنيّة 

مرضية لموظفينا، وتحقيق عوائد تتناسب مع قيمة عملنا وجودته.

أُّسست الشركة على إرث عائلي وقيادي عريق ومستمر منذ أكثر من مائة 
عام، وال زالت تُدار في ضوء رؤيتنا، وقيمنا، وتعهداتنا.

قيمنا:
■  ا§خالقيات: النزاهة والمصداقية والعدل هي قيمنا ا§ساسية وال مساومة فيها.

السالمة والصحة: نوفر بيئة عمل صحية لموظفينا، وال نتهاون في حرصنا على سالمتهم من كل أذى.  ■

■  الجودة: نحن شغوفون بالكمال وتقديم عملنا على أفضل وجه من المرة ا§ولى حيث تعتمد سمعتنا 
على تقييم عمالئنا و المجتمعات التى نعمل بها  للمشاريع التى تنفذها الشركة.    

■  الموظفين: نلهم بعضنا بعًضا بمهاّم جادة وذات أهداف محددة، وتحديات من شأنها ان تفرض التطور 
المهني و الشخصي على موظفينا. طموحنا الدائم أن نكون الخيار ا§ول لكل العاملين في مجالنا.

■  الثقافة: نبني بشكل مستمر بيئة عمل تعاونية ومتنوعة وشاملة، حيث نصغي لكل وجهة نظر 
ونشجع كل اÀراء ونعتبر السلوكيات المهنية العالية وروح التعاون أهم ركائز عملنا. نحن لسنا فقط 

فخورين بعملنا وطريقة أدائنا له، بل ونستمتع به.

■  العالقات: نبني عالقات إيجابية على أمٍد طويل مع كل من عمالئنا وشركائنا وموردينا وزمالء العمل، 
نبنيها على الثقة واالحترام والتعاون.  

■  االبتكار: نطّور ونطبّق أفضل التقنيات على مستوى العالم.  نحن نصغي ونتعلم ونبحث بشكل دائم 
عن أفضل ا§فكار.  ندأب على تعزيز روح ا�بتكار و المحافظة على تطّورنا.

■  االستدامة: نعمل على تطوير وتحسين مستوى الحياة المعيشية في كل المجتمعات التي نعمل 

بها  و العمل سويًا مع افراد المجتمع وحماية بيئتهم واحترام تقاليدهم وأعرافهم.

أينما ذهبنا ومهما عملنا، فنحن:

نمثّل النزاهة: نمارس أعلى المستويات من ا�حترافية و نلتزم بالسلوكيات المهنية العالية.  ■

■  نحترم الغير:  نعامل الجميع بإحترام ورِفعة ونصغي بإستمرار ونتواصل بشكل صريح ومباشر، وال نقلل 
من شأن زمالئنا مطلًقا.

■  نتعاون: نطلب المساعدة ونرحب بها كما نعرضها ونقدّمها دون مقابل، و نتعاون سويًا لتوضيح أي 
لبس و حل أي إشكالية.

■  نبني الثقة: نشعر بالمسؤولية تجاه التزاماتنا ونفي بوعودنا على الدوام ، ونلتزم بوضوحنا وشفافيتنا 
في بناء المفاهيم المشتركة.

■  ننفذ: نطمح لÉفضل ونخطط بثقة وننفذ كل إلتزاماتنا.

■  نتعلم، ننفذ و نشارك: الفضول المهنى للتعلم و المعرفة من سماتنا، ، نتعلم  ونبنى على  الدروس 
المستقاة من تجاربنا السابقة.        

■  نعيش ثقافتنا: نتبنّى رؤيتنا وقيمنا والتزاماتنا ونجّسدها، ونطّورها باستمرار. نصنع ونغذّي إرثنا بفخر و إعتزاز.

الرؤية
ما نطمح إليه

القيم
 ما نؤمن به

ا�لتزامات
كيفية القيام بعملنا

الرؤية والقيم وا�لتزامات

البنية التحتية

التعدين و المعادن

 الطاقة النووية و الخدمات
ا�منية و البيئية

  النفط و الغاز و المواد الكيميائية


