
 تحقيق النتائج 
بالصورة الصحيحة

 يوّضح منهج شيفرون معتقداتنا، ورؤيتنا، وهدفنا، وقَيمنا.
وهو يوّجه إلى الطريقة التي نؤدي عملنا من خاللها، 

ويؤسس لفهم مشترك لثقافتنا وتطلعاتنا.

 منهج 
شيفرون
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 فاإلبداع البشري لديه القدرة على حل أيّ تحد والتغلب على أيّ عقبة.
 إذ تتطلب تلبية احتياجات العالم المتزايدة من الطاقة السعي 
وراء االبتكارات والتطورات التي توفر مستقباًل أفضل للجميع.

 هذا هو ماضينا، وحاضرنا، 
ومستقبلنا.
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الطاقة أمر ضروري في الحياة الحديثة
لِذا نعمل على توفير الطاقة التي ُتمكّن 

البشرية من التقّدم في جميع أنحاء العالم. 
ونسعى إلى تحقيق هدفنا هذا يومًيا.

مستقبل منخفض الكربون
ستعمل إجراءاتنا على جعل الطاقة وسالسل 

كثر استدامة، مّما يساعد  اإلمداد العالمية أ
الصناعات والعمالء الذين يستخدمون منتجاتنا 

على النهوض بعالم منخفض الكربون.

معتقداتنا

البراعة البشرية ُتعّزز االبتكار
إبداع األشخاص وسعة أفقهم ومثابرتهم 

ستثمر حلواًل ألكبر تحّديات الطاقة.

القيادة تعني مسؤولية كبرى
تتطلب تلبية التوقعات المتزايدة أداء 

ومساءلة على أعلى مستوى. ونحن نهدف 
إلى تحقيق نتائج رائدة في المجال.
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رؤيتنا

نتطلّع أن نكون شركة الطاقة العالمية 
التي تحظى بأعلى درجات التقدیر 
كاتھا وأدائھا. بمواردھا البشریة وشرا

هدفنا

تطوير الطاقة ميسورة التكلفة، 
والموثوقة واألنظف على اإلطالق 
التي تمكّن البشرية من التقدم.
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التنّوع والشمول
نتعلم من ثقافة المجتمعات التي نمارس أعمالنا 
فیھا ونحترمھا. ولدینا بیئة عمل شاملة ُتقّدر تفّرد 

المواھب، والخبرات واألفكار الفردیة، وتنوعها.

كة الشرا
ننشئ عالقات مبنية على الثقة وذات 
نفع متبادل. نعمل مًعا، وبالتعاون مع 

شركائنا، إليجاد حلول وإنجازات تعود بالنفع 
على الجهات الفاعلة لدينا ومجتمعنا.

األفراد والبيئة
نسعى أن نكون الشركة ذات األداء الرائدة في 

مجالنا من حيث الصحة والسالمة والبيئة. 
فحماية األشخاص، واألصول، والمجتمعات، 

والبيئة ُتعّد أولوية قصوى لدينا.

الثقة والنزاهة
كتساب الثقة واالحترام من خالل  نعمل على ا

التصرّف بنزاهة والعمل بأعلى المعايير األخالقية. 
فثقافتنا وسمعتنا مبنية على هذه المبادئ.

أداء رائد
نُعّد القادة ونتعاون كفريق واحد لتحقيق 
أداء رائد في المجال. نعمل باستمرار على 

رفع مستوى اإلجراءات والنتائج التي تلبي 
التوقعات العالية للجهات الفاعلة لدينا.

قّيمنا
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طريقة عملنا

المواءمة واإللهام
 نضع توّقعات واضحة ونكشف 

عن هدفنا المشترك.

تنمية القدرات
نطّور أنفسنا من خالل تقديم المالحظات 

وتلقيها، واتخاذ مخاطر منطقية 
للحفاظ على الميزة التنافسية.

بناء العالقات
نعمل على بناء الثقة من خالل الحفاظ على 

التزاماتنا، وتهيئة بيئة عمل ينتمي لها الجميع 
ويتعاونون عبر الحدود في ِفَرق عالية األداء.

تحقيق النتائج المنشودة
نمكّن األشخاص من اتخاذ القرارات 

وإزالة العوائق لتحقيق النتائج.
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