منهج شيفرون
حتقيق النتائج باألساليب الصحيحة

يتضمن منهج شيفرون شرحا ً لهويتنا ومهمتنا واملبادئ التي نؤمن بها
وما نخطط لتحقيقه.
ويحدد فهما ً مشتركا ً ليس فقط لنا نحن العاملني في املؤسسة ،بل
كذلك جلميع من يتفاعل معنا.

رؤيتنا

تأتي رؤيتنا في صميم منهج شيفرون ،وتتلخص في :أن نكون شركة الطاقة العاملية التي حتظى
بأعلى درجات التقدير من حيث القوة العاملة والشراكة واألداء.

وتعني رؤيتنا التزامنا مبا يلي:

•توفير منتجات الطاقة الالزمة واحليوية للنمو االقتصادي املستدام والتنمية البشرية في مختلف أنحاء
العالم.
•أننا كأفراد ومؤسسة نتميز بالقدرات الفائقة وااللتزام األكيد.
•أننا الشريك املفضل.
•نكتسب تقدير وإعجاب أصحاب الشأن من مستثمرين وعمالء وحكومات مضيفة ومجتمعات محلية
وموظفني ـ ال ألننا نحقق األهداف فحسب ،بل كذلك لكيفية حتقيقنا لها.
•نرقى بأدائنا إلى املستويات العاملية.

قيمنا

ترتكز شركتنا في وجودها على قيمنا ،وهي التي متيزنا ونسترشد بها في تنفيذ أعمالنا .فنحن

ملتزمون بأداء أعمالنا في إطار من املسئولية االجتماعية واألخالق املهنية .ونحترم القوانني وندعم
حقوق اإلنسان العاملية ونحمي البيئة ونفيد اجملتمعات التي نعمل فيها.
املصداقية

نلتزم الصدق مع أنفسنا ومع اآلخرين ،ونراعي ونستوفي أعلى معايير األخالق املهنية في جميع
تعامالتنا .نفعل ما نقول ،ونتقبل املسئولية ونحاسب أنفسنا عن أعمالنا وتصرفاتنا.

الثقة

نتمسك بالثقة واالحترام والدعم فيما بيننا ،ونسعى لكسب ثقة زمالئنا وشركائنا.

التنوع

ونثمن ونؤكد احترامنا خلصوصيات األفراد
نتعلم من ونحترم ثقافات اجملتمعات التي منارس أعمالنا فيها،
ّ
ووجهات النظر املتباينة واملواهب التي يساهمون بها .ولدينا بيئة عمل شاملة ونعمل بنشاط على
استقطاب مختلف األجناس واألفكار واملواهب واخلبرات.

اإلبداع

نسعى القتناص فرص جديدة وإليجاد حلول مبتكرة .ونستخدم قدراتنا اإلبداعيةإليجاد طرق غير
كننا من التغلب
مسبوقة وعملية حلل املشاكل ويساعدنا في ذلك خبراتنا وتقنيتنا ومثابرتنا التي مت ّ
على التحديات وحتقيق قيمة مضافة.

الشراكة

نلتزم التزاما ً راسخا ً بأن نكون شريكا ً مميزاً ،ونركز على بناء عالقات مثمرة قوامها التعاون والثقة
واملصلحة املشتركة مع احلكومات والشركات األخرى ،ومع عمالئنا ومجتمعاتنا ومع بعضنا البعض.

حماية األفراد والبيئة

نولي أولوية قصوى لصحة مواردنا البشرية وسالمتها وحماية أصولنا وبيئتنا .ونهدف الكتساب اإلعجاب
بأدائنا عاملي املستوى من خالل االنضباط في تطبيق نظام إدارة االمتياز في العمليات بشركتنا.

األداء الراقي

نحن ملتزمون باالمتياز في كل عمل نقوم بتأديته ،ونسعى دوما ً لتحسينه .ونتوق لتحقيق نتائج تفوق
توقعاتنا وتوقعات اآلخرين ،ونعمل على حتقيق النتائج بكل جهد وبدون تباطؤ.

االستراتيجيات
خطتنا اإلستراتيجية حتدد توجهاتنا وكفاءة

مؤسستنا ،ومتيزنا عن املنافسني ،ونسترشد بها في
أعمالنا ،وصوال ً إلى حتقيق نتائج ناجحة في إدارة
اخملاطر وحتقيق قيمة مضافة للمساهمني.
االستراتيجيات املؤسساتية
األفراد

االستثمار في األفراد لتعزيز القدرات التنظيمية
وتطوير قوة عمل ماهرة على املستوى العاملي
وحتقيق النتائج باألساليب الصحيحة.
التنفيذ

تنفيذ األعمال بامتياز من خالل تطبيقات دقيقة
ألنظمتنا التي تشمل االمتياز في العمليات
وأنظمة إدارة فعالة لرأس املال وإدارة منضبطة
للتكاليف.
النمو

تنمية الربحية باستخدام مميزاتنا التنافسية
لتحقيق أقصى قيمة من أصولنا املوجودة واقتناص
فرص جديدة.

االستراتيجيات الرئيسية للمشاريع
الكبيرة
االستكشاف واإلنتاج

تنمية الربحية في اجملاالت الرئيسية وبناء أوضاع
مستقبلية جديدة.
عمليات التكرير والتوزيع والكيماويات

حتقيق عوائد تنافسية وتنمية األرباح من خالل
سلسلة القيمة.
الغاز ونقل الهيدروكربونات

تطبيق معايير التفوق التجاري والتقني لتحقيق
النجاح في االستكشاف وإنتاج الغاز ونقله.
التقنية

متيز األداء عن طريق التقنية.
ّ

الطاقة املتجددة وكفاءة استخدام الطاقة

االستثمار في احللول املربحة للطاقة املتجددة
وكفاءة استخدام الطاقة

ملزيد من املعلومات:
راجع منهج شيفرون
http://www.chevron.com/about/chevronway/
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