منهج شيفرون

تحقيق النتائج بالطريقة الصحيحة
شرحا لهويتنا والمبادئ التي نؤمن بها
يتضمن منهج شيفرون
ً
والمكانة التي نتوق للوصول إليها ،وأساليبنا لتحقيق ذلك.
ويحدد فه ًما مشتر ًكا ليس فقط لنا نحن العاملين في المؤسسة،
بل كذلك لجميع من يتعامل معنا.

رؤيتنا
تأتي رؤيتنا في صميم منهج شيفرون  ...وتتلخص
في أن نكون شركة الطاقة العالمية التي تحظى
بأعلى درجات التقدير بمواردها البشرية
وشراكاتها وأدائها.

تحقيق التنمية
البشرية
تطوير الطاقة التي ُتحسن من
معيشة األفراد وتدفع العالم
إلى األمام.

قيمنا

االستراتيجيات

ترتكز شركتنا في وجودها على قيمنا ،وهي التي تميزنا ونسترشد بها في تنفيذ
أعمالنا لتحقيق النتائج .فنحن ملتزمون بأداء أعمالنا في إطار من المسؤولية
االجتماعية والبيئية ،ونحترم القوانين وحقوق اإلنسان العالمية لنفيد المجتمعات
التي نعمل بها.

نسترشد باستراتيجيتنا لتحقيق نتائج ريادية
في مجال عملنا مع تحقيق قيمة مضافة
متفوقة للمساهمين في أي بيئة عمل.

التنوع والشمول

الشراكة

االستراتيجيات الرئيسية للمشاريع الكبيرة

نتعلم من ثقافة المجتمعات التي نمارس أعمالنا فيها
ونحترمها .ولدينا بيئة عمل شاملة ُتقدّر تفرد وتنوع
المواهب ،والخبرات واألفكار الفردية.

نركز على بناء عالقات مثمرة قوامها التعاون والثقة
والمصلحة المشتركة مع مجتمعاتنا ،وحكوماتنا ،ومع
عمالئنا ،وموردينا وشركائنا اآلخرين .ونعتبر نجاح
شركائنا جزءًا هامًا في تطور نجاحنا.

االستكشاف واإلنتاج
تحقيق عوائد ريادية في مجال عملنا مع تطوير فرص
عالية القيمة للموارد

أداء رفيع المستوى
نتوق لتحقيق النتائج ،ونسعى دومًا للتطوير .كما أننا
نتحمل مسئولية األعمال التي نقوم بتأديتها ،ونتحمل النتائج
التي نحققها .ونطبق األساليب المثبتة فعاليتها لمالئمة
الهدف ،ونسعى دومًا للبحث عن حلول مبتكرة وذكية.

المصداقية والثقة
نلتزم الصدق مع أنفسنا ومع اآلخرين ونحترم التزاماتنا
ونثق ،ونحترم وندعم بعضنا البعض .كما نحظى بثقة
زمالئنا وشركائنا من خالل االلتزام بأعلى معايير األخالق
المهنية في جميع تعامالتنا.

حماية األفراد والبيئة
نولي أولوية قصوى لصحة قوتنا العاملة وسالمتها
وحماية أصولنا وبيئتنا .كما نقدم أدا ًء على مستوى عالمي،
ونضع تركيزنا على منع الحوادث التي يترتب عليها
عواقب هائلة.

عمليات التكرير والتسويق والكيماويات
تنمية األرباح عبر جميع مراحل الصناعة وتنفيذ
استثمارات مدروسة تحقق عوائد ريادة في مجال
صناعة الطاقة
نقل الهيدروكربونات
تقديم الخبرة التشغيلية ،والتجارية ،والتقنية لتعزيز
النتائج فيما يتعلق بعمليات االستكشاف واإلنتاج
وعمليات التكرير والتسويق وصناعة الكيماويات

االستراتيجيات المؤسساتية
الموارد البشرية
االستثمار في الموارد البشرية لتطوير كوادر ذات
كفاءة عالية قادرة على تحقيق النتائج بطريقة صحيحة.
التنفيذ
تحقيق نتائج مميزة من خالل االلتزام باالمتياز في
العمليات ،واإلدارة الفعالة لرأس المال ،واإلدارة
المنضبطة للتكاليف
النمو
تنمية األرباح والعائدات من خالل استخدام
مميزاتنا التنافسية
التميز الوظيفي والتقني
تحقيق التميز في األداء من خالل الخبرة
الوظيفية والتقنية
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