


Building a Legacy of Excellence

نبني لإلمتياز





الشركات  إحدى   ،1950 عام  في  تأسيسها  منذ  الرائدة  المقاوالت  شركة  الدرويش؛  هندسة  تعد 
الرئيسية في قطاع اإلنشاءات التي تمتلك سجلً حافلً من المشاريع البارزة التي نفذتها في دولة 
قطر. فنحن نفخر باختيار الفرق المناسبة التي تجمع بين المعرفة والخبرة في مجاالت العمل 
التعاوني وإدارة سلسلة اإلمداد وأساليب اإلنشاء الرشيقة. إضافًة إلى ذلك، فإننا نقوم بالتحسين 
الهائلة  اإلحتياجات  تلبية  أجل  المرجعية من  والمقارنة  األداء  قياس  بصورة مستمرة من خلل 

والمتغيرة لعملئنا.

نحن على مشارف العقد الثامن لنا في مجال اإلنشاءات، ويسعدنا إلتزامنا بشعار الشركة: »بناء 
إرث من التميز« واإلخلص له على مدار تلك السنوات.

تجاوز  على  العمل  مع  وذلك  عملئنا؛  إلى  والمنتجات  الخدمات  أفضل  تقديم  إلى  ونسعى 
توقعاتهم، واإللتزام بأعلى معايير السلمة، وتحقيق أهدافنا في الوقت المناسب، مع المحافظة 

على البيئة والمجتمعات التي نخدمها. 

أعمالنا  موائمة  إلى  دفعتنا  التي  التغييرات  من  العديد  األخيرة  اآلونة  في  البناء  شهدت صناعة 
واالقتصاد  التكنولوجيا  مثل  مجاالت  في  التغييرات،  وتمثل  التغييرات.  تلك  لتلبية  وتطويرها 

والتعليم، الدافع الذي يوجه أعمالنا لمواكبة التطورات.

السنين،  مر  على  خدمات  لهم  قدمنا  الذين  عملئنا  من  العديد  أشكر  أن  بصفة شخصية،  أود، 
ونتطلع إلى المستقبل، حيث أننا سنظل أوفياء لقيم النزاهة والمهنية واألخلق؛ التي تمثل الخيط 

المشترك الذي يربط أعمالنا وموظفينا بعملئنا. 

يوسف بن جاسم الدرويش 
رئيس مجلس اإلدارة



 As a leading contracting company since 1950, Al Darwish Engineering has 

always been a key contributor to the construction sector, with prestigious landmark 

projects in the State of Qatar. We take pride in selecting the right teams with the 

right combination of knowledge and expertise in collaborative working, supply chain 

management and lean construction techniques. Additionally, we are continuously 

improving through performance measurement and benchmarking to meet the 

demanding and ever-changing needs of our clients.

We are approaching our eighth decade in the construction industry and we are 

fortunate that during these years we have remained committed and dedicated to our 

company’s motto: ‘Building a Legacy of Excellence’.

We strive to provide our clients with quality service and product while exceeding their 

expectations, maintaining a high standard of safety and achieving our objectives in a 

timely manner. All while respecting the environment and the communities we serve.

Recently, the construction industry has undergone many changes that require us 

to adapt and develop our business to meet these changes. Changes in such areas as 

technology, economics and education are the drivers that guide our business to stay 

at the forefront of innovation.

I want to personally thank our many clients whom we have served over the years and 

look forward to the future, as we stay true to our values of integrity, professionalism 

and ethics – a common thread that binds our business and people with our clients.

Yousuf Jassim  Al Darwish 

Chairman



إیھاب الشریف 
المدیر العام

مھمتنا:
على  • ضمان إرضاء عمالئنا وتنفیذ المشاریع المختلفة والمساھمة في التنمیة الشاملة، وذلك من خالل المحافظة

. الجودة والكفاءة في أداء أعمالنا والعمل على التطویر الدائم لیتماشى مع أحدث التقنیات العالمیة
. عادلة تنافسیة  • تقدیم أفضل مستوى خدمات للبناء واالنشاءات والبنیة التحتیة عالیة الجودة بأسعار

. العمل أداء  • الحفاظ على مستویات اإلحتراف والنزاھة واالمانة في

. المشتركة الفائدة  • تطویر عالقتنا مع العمالء والموردین والمقاولین وجمیع شركائنا لما فیھ

رؤیتنا:
الرائدة  • تھدف شركھ ھندسة الدرویش ذ.م.م إلى أن تتطور لتصبح من كبرى شركات المقاوالت وأن تكون الشركة

 . في مجال التشیید والبناء على مستوى شركات قطاع المقاوالت فى المنطقة
. الحدیثة التقنیات  • إیمان الشركة بدورھا في تمكین العمالء من الحصول على خدمات عالیة الجودة بإستخدام

مقدمة  • التوسع جغرافیا وزیادة تنوع األعمال مما یزید من إیرادات الشركة وأرباحھا لتحافظ دوما على مكانتھا في

. شركات المقاوالت في المنطقة
والتمیز • أن تعرف شركة ھندسة الدرویش ذ.م.م بوصفھا واحدة من كبریات الشركات الوطنیة في مجاالتھا

اإلحترافیة والجودة اإلداریة في المنطقة. 



Ihab Alsharif 
General Manager

Our Mission:
• Ensuring the satisfaction of our customers, implementing various projects, and contributing to

comprehensive development, by maintain quality and efficiency in the performance of our
work and working on permanent development to be in line with the latest global technologies.

• Providing the best level of services for construction and high-quality infrastructure at fair
competitive prices.

• Maintaining levels of professionalism, integrity, and honesty in the performance of work.
• Developing our relationship with customers, suppliers, contractors, and all partners for mutual

benefit.

Our Vision:
• Al Darwish Engineering W.L.L Company aims to develop into one of the largest contracting

companies and to be the leading company in the field of construction and building at the level
of the contracting sector companies in the region.

• The company’s belief in its role in enabling customers to obtain high-quality services using
modern technology.

• Expanding geographically and increasing the diversity of business, which increases the
company’s revenue and profit to always maintain its position at the forefront of contracting
companies in the region.

• To perceive Al Darwish Engineering W.L.L as one of the largest national companies in its fields
of excellence in professionalism and management quality in the region.



القيم األساسية
core VALUES

RESPECT

 االحترام

CARING

 الرعاية

TRUST
 الثقة

SAFETY
 السالمة

FAIRNESS
 اإلنصاف

OPENNESS & HONESTY 

 الصراحة والصدق

 أن نصبح المقاول األفضل ونواصل تقديم الخدمات 
و “بناء إرث من التميز” في قطر

الرؤية

 الرسالة
 العمالء

تحقيق أفضل قيمة وتجاوز توقعات العملء
مع تعزيز العلقات طويلة المدى 

     الموظفون

 تقدير موظفينا لخلق بيئة عمل آمنة وممتعة ومثمرة
وتشجيع التنمية الشخصية والرضا الوظيفي

     الشركاء
الحفاظ على علقة المنفعة المتبادلة مع شركائنا

في سلسلة اإلمداد، وتشجيع اإلحترام والثقة 

       الشركة

تقديم الهندسة القيمية وممارسات البناء الكفء

 لتقديم الجودة في الوقت المحدد وبالتكلفة المحددة 
 وبأمان

Being the contractor of choice and continue delivering 

and ‘Building a Legacy of Excellence’ in Qatar.

VISION

MISSION
CLIENTS

Bring best value and exceed client expectations, while 

fostering long term relationships.

THE COMPANY

Provide value engineering and diligent construction 

practices, to deliver quality, on time, on budget, and safely.

PARTNERS

Maintain a mutually beneficial relationship with our 

supply chain partners, encouraging respect and trust.

EMPLOYEES

Value our people, to create a safe, pleasant and 

productive work environment; encouraging personal 

development and job satisfaction.



DESIGN & BUILD
CAPABILITY

القدرة على
التصميم والبناء 

قدرات الخدمات
المتكاملة 

إدارة
 المشروع

 الهندسةالقيمية

INTEGRATED
SERVICE

CAPABILITIES

VALUE
ENGINEERING

PROJECT 
MANAGEMENT

END – TO – END SERVICES

SINGLE POINT OF CONTACT FOR CLIENTS

 الخدمات الشاملة

شخص اتصال واحد مع عمالء

IMPROVED QUALITY OF SERVICE

BETTER DELIVERABLES

 تحسين جودة الخدمات

تحسين االنجازات

EXPERTISE IN RISK MANAGEMENT, 
FORECASTING AND ESTIMATIONS

COAST SAVINGS

 الخبرة في إدارة المخاطر والتنبؤات والتقديرات

توفير التكاليف

VERTICAL & HORIZONTAL INTEGRATION

CONSTRUCTION & SUPPLY

 التكامل الرأسي واألفقي

البناء واالمدادات

Environment
 البيئة

 اإلنتاجية
PRODUCTIVITY

الجودة
Quality

Cost
 التكلفة

السالمة
Safety

الوقت
Time

A Star Approach

النهج المثالي



ORGANIZATION CHART – AL DARWISH ENGINEERING 

HR DepartmentTendering & 
Estimation Dept

IT & ERP Dept.

Admin Dept.

ARM Division

Legal Affairs Dept.

Managing Director 

QA/QC Dept.

Cost Control Dept.

HSE Dept.

Contract & 
Commercial Dept.

Audit Committee

Stores

Procurement & 
Purchase Dept.

Executive Secretary

Carpentry DivisionPMV Division

Dy. General Manager – 
Budlings

Operations -
Buildings Projects

Operations - 
Road & Infra Projects 

Dy. General Manager – 
Roads & Infra

Planning Dept.Accounts 
Department

General Manager

Chairman

MEP Dept.



Sectorsالقطاعات

• Infrastructure

• Earthworks

• Roads, Underpasses  & Bridges

• Metro Project

• Airports

• Educational & Medical Institutes

• Industrial

• Onshore Marine Services

• Sports Facilities

• Joinery & Finishing

• Landscaping

• Road Maintenance

• Defense

البنية التحتية 

األعمال األرضية

الطرق واألنفاق والكباري

مشروع المترو

ناطحات السحاب

المطارات

المعاهد التعليمية والطبية

المباني الصناعية

الخدمات البرية/ البحرية

المرافق الرياضية

األعمال الخشبية والتشطيب

الحدائق الخارجية

صيانة الطرق

الدفاع 

• High-Rise Buildings





Our People

فريق العمل

 قوى عاملة تتجاوز 4000 موظف 
 من ذوي المهارات العالية والخبرة
 يشرف عليهم أكثر من 200 مهندس

مؤهل وذو خبرة

A workforce exceeding 4000 highly 

skilled and experienced personnel, 

supervised by over 200 qualified 

and experienced Engineers.

األسطول
Fleet

Over 950 vehicles, plant and equipmentأكثر من 950 مركبة وآلة ومعدة

إدارة المشاريع
Project Management

نظام تسليم إدارة المشاريع	 
نظام إدارة متكامل	 
مطابقة األيزو	 

Project Management Delivery System

Integrated Management System

ISO Compliant 

PRODUCTION

اإلنتاج

مصنعات للسفلت )300 طن/ ساعة(	 
مصنع لتصنيع الخرسانة مسبقة الصب	 
مصنع خلط الخرسانة	 
مختبر	 
األعمال الخشبية وأعمال النجارة 	 

Two  Asphalt Plants (300 tons/hour) 

Pre-cast Concrete Manufacturing Plant

Concrete Batching Plant

Testing Laboratory

Joinery and Carpentry



. . . We started with  إبتدئنا بر 

Clock Tower

Rumailah Guest House

Old Doha Corniche Road

Rumailah Hospital

Al Rayyan Roundabout

C Ring Road

Doha Airport

Qatar National Library

 Al Ahli Club

D Ring Road

Amiri Diwan Landscaping

برج الساعة 

قصر الضيافة - الرملية 

طريق كورنيش الدوحة القديم

مستشفى الرملية

 دوار الريان

الطريق الدائري الثالث

مطار الدوحة 

مكتبة قطر الوطنية

نادي األهلي

الطريق الدائري الرابع

الحدائق الخارجية للديوان األميري

1956

1963 

1966 

1969

1971

1972

1974 

1975 

1981

1984 

1987 



Metro Project

Infrastructure, Roads,Bridges & Earthworks

1990

1995

1998

2000

2001

2002

2002

2002

2006

2013

2017

2019

2019

 13.8

50

مشروع العب ولعبيب - طرق

مشروع الخريطيات و أزغوى – طرق

This is Design & Build Package constituting 
13.8  Km  twin  bored  Tunnels  with  an 
average  depth  of  25m  below  gL  and 
reaching upto 50m at maximum below GL.
Its  5  Underground  Stations  and  2  Switch 
Boxes

Gharrafa Interchange

Sewage Pumping Station 

Infrastructure West Bay Lagoon 

Infrastructure Works- RasGas

Al Markhiya Street

Infrastructure works at Industrial City 

Ras Laffan –  Earth Works

Al Muntaza Roundabout Signalization

Qatar Primary Routes, North Road Project 

Al Waab City Public Roads and Infrastructure

East Corridor Asphalt Works

Roads & Infra. in Al Ebb & Leabaib Package 3

Roads & Infra. in Al Kharaitiyat & Izghawa P4



Airports - Hamad & doha

المطارات – حمد والدوحة

HIGH-RISES

ناطحات السحاب

1978

2000

2012

2012

2012

2017

VIP Lounge & Apron Extension 
for Doha International Airport

 صالة كبار الشخصيات وامتداد ساحة وقوف
الطائرات في مطار الدوحة الدولي

Upgrading to Runway & Taxiways 
at Doha International Airport

 تجديد مدرج الطيران والممرات في
مطار الدوحة الدولي

HAMAD AIRPORT Backup Approach 
& Training Center

نظام اإلسناد ومركز التدريب في مطار حمد

CP-94 Maintenance Facility Building, مبنى مرفق الصيانة والنقل

Emiri Support Facilities Hanger 
and Cargo Hanger

مستودع مرافق الدعم
األميري والشحن 

Hamad International Airport,
Aircraft Maintenance Hanger

 مطار حمد الدولي ومستودع
صيانة الطائرات

Toyota Commercial Building

Al Kubaisi Building

Gulf Tower

مبنى الكبيسي

 مبنى تويوتا التجاري

برج الخليج

2B  + G + 32 floors - BUA : 42000 sqm2 قبو + دور أرضي + 32 دور – المساحة المبنية: 42000 متر مربع

2B  + G + 32 floors - BUA : 42000 sqm2 قبو + دور أرضي + 32 دور – المساحة المبنية: 42000 متر مربع

The Pearl BUA : 69000 sqmاللؤلؤة، المساحة المبنية؛ 69000 متر مربع

3B + G + 33 floors + 1 serv. + 2 penthouses 
- BUA : 37400 sqm

3 قبو + دور أرضي + 33 دور + 1 دور خدمي + 2 بنتهاوس
المساحة المبنية: 37400 متر مربع 

Qatar General Petroleum Corp. HQالمقر الرئيسي للمؤسسة العامة القطرية للبترول

Al Refaa Tower 

Al Rayyan Tower 

Parcel 10 Tower Porto Arabia 

Laffan Towerبرج الفان

 برج الرفاع

برج الريان 

 أبراج بورتو أرابيا، قطعة األرض 10

1994

2002

2003

2009

1975 

2012

2016

1B + G + 19 floors1 قبو + دور أرضي +19 دور

1B + G + 19 floors1 قبو + دور أرضي +19 دور

12 floors, 26000 sqm12 دور، 26000 متر مربع


Typewritten text
2019



Educational

المباني التعليمية

Medical

المباني الطبية

One of the first hospitals in Qatarأحد أول المستشفيات في قطر

Health Center at Hitmi

Al Khor Hospital

Hamad Bone & Joint Centre

المركز الصحي في الهتمي

مستشفى الخور

مركز حمد للعظام والمفاصل

Rumaillah Hospitalمستشفى الرملية 

1984

2001

2004

1958

المدرسة األمركية الدولية
فروع الخضانة

كلية طب ويل كورنيل

واحة اللعلوم والتكنولوجيا
 مؤسسة قطر – 

مباني الحضانة ) هيئة األشغال العامة (

كلية الهندسة جامعة قطر 

2014

2015

2003

2009

1997

هيئة األشغال العامة( حزم متنوعة – 72000 متر مربع)

المساحة المبنية: 75000 متر مربع

مساحة الدور األرضي: 112000 متر مربع
1150 مساحات موقف السيارات – 

حزم متنوعة – 40000 متر مربع

American Int’l School
Kindergartens
(PWA) Various Packages - 72000 sqm

Weill Cornell Medical College

BUA : 75000 sqm

Science & Technology Park 
– Qatar Foundation

GFA : 112000 sqm - 1150 
carparking spaces

Kindergartens (PWA)

Various Packages - 40000 sqm

College of Engineering Qatar University

BUA : 76000 sqmالمساحة المبنية: 76000 متر مربع

– اللؤلؤه قطر2019 مشروع المدرسه المتحده  United International School at Pearl, Qatar



المباني السكنية والتجارية
Residential & Commercial

1992

1997 

1999

2001

2002

2007

2010

2019 

QIB Building

Qatar Gas Building

Al DARWISH ENGINEERING HQ

Navigation Building

QIDB Head Quarter

Qatar Foundation Housing Project

Tivoli Showroom

Perlita Gardens

مبنى مصرف قطر اإلسلمي

مبنى قطر غاز 

المكتب الرئيسي لهندسة الدرويش 

مبنى شركة الملحة 

  المقر الرئيسي لبنك قطر للتنمية الصناعية 

مشروع إسكان مؤسسة قطر 

صالة عرض تيفولي 

حدائق بيرليتا 
BUA : 113,000 sqm, 77 villas, 37 Town Houses,
14 Apartment Buildings and 2 Club Houses
with all associated Infrastructure works

منزل  37 فيل،  مربع،77  متر   113.000 المبنية:   المساحة 
بجميع نادي  و2  السكنية  المباني   14 هاوس،   تاون 

أعمال البنية التحتية المرتبطة بهم

Landscaping

تنسيق األماكن الخارجية

Al Ahli Sports Club 

Doha Corniche

Emiri Diwan External Work

Qatar Foundation Housing Project

 النادي األهلي الرياضي

كورنيش الدوحة 

 األعمال الخارجية في الديوان األميري 

مشروع إسكان مؤسسة قطر 

1980 

1984

1985

2007

مشروع مبنى مصرف الريان الرئيسي - الوسيل 2019 Masraf AlRRayyan Head Office



Joinery & CARPENTRY

األعمال الخشبية وأعمال النجارة

Quality Material

Experienced Craftsmanship

Bespoke Design 

Manufacturing 

مواد جيدةالجورة	 

حرفية ذات خبرية	 

الميزة التصميمات 	 

صناعة	 

1	

2	

ROAD Maintenance

صيانة الطرق

2013

2017              

 عقد خمس سنوات لبرنامج الطرق 
 المحلية والصرف الصحي

عقد خمس سنوات لصيانة الطرق

Industrial Construction

اإلنشاءات الصناعية

Umm Bab Cement Plant

Ras Abu Fontas Power Station

 ADE Asphalt Plant

1997 

2002

2017

  مصنع االسمنت في منطقة أم باب 

محطة رأس أبو فنطاس

  مصنع أسفلت هندسة الدرويش 

Five year Framework contract for

Roads Maintenance

Five year Framework  Contract for 

Local Roads and Drainage Program



1	

2	

DEFENSE PROJECTS
مشاریع الدفاع

 المباني المتعددة والبنیة التحتیة یعمل في سبعة (7) مواقع مختلفة
(Shield 1)

 مواقعS2و S1 لفةتصمیم وبناء المباني في2019

 رفع مستوى الخدمات الخارجیة في قاعدة الدوحة البحریة -2002
[D-630-03] المرحلة الثانیة

1998FY 98 مشروع MCA قطر

1996FY 96 مشروع MCA قطر

 المباني المتعددة والبنیة التحتیة یعمل في سبعة مواقع 
(SShield1 
1)

MCA Project

MCA Project Qatar

الغزال المرحلة الثالثة 1993  Al Ghazal Phase III

الغزال  المرحلة لثاني، عقد المخابئ الثاني 1986 Al Ghazal Phase II Bunkers Contract II

Upgrading of External Services at Doha 
Naval Base Phase II (D-630-03)03]

Design Construction of Buildings at S1 & S2  Sites

Multi-Buildings & Infrastructure Works at Seven (7) 2019
Various Locations Shield 1
 1



1	

2	

MANPOWER

ADE is having the 

• Highly Qualified & Skilled Manpower,

• With Regular Skill Development

• Provided with Quality Accommodation,

• Medical Facilities,

• Quality Transportation

Workers Camp



Class (A) Certification

Quality Management System ISO 9001:2015 

Environmental Management System ISO 14001:2015 

Health & Safety Management System (ISO 45001:2018)

شهادة من الفئة ) أ ( 	 

نظام إدارة الجودة األيزو 9001:2015	 

نظام اإلدارة البيئية األيزو 14001:2015	 

	45001:2018 HSE

Certificates
الشهادات



الجوائز واإلنجازات
Awards & Achievements



يتوافق نظام اإلدارة المتكامل مع المتطلبات التالية

متطلبات العملء.	 

متطلبات المعايير الوطنية والدولية. )أيزو(.	 

المتطلبات القانونية والتنظيمية )مواصفات قطر لإلنشاء، وزارة البلدية والبيئة(. 	 

المتطلبات التنظيمية ومتطلبات األطراف المعنية 	 

المتطلبات ضمان الجودة

 الصالحية

 ضبط الجودة

التطوير

 التصميم

 التخطيط
التنفيذ

 إدارة الجودة والصحة والسالمة والبيئة

والبيئة والسلمة  والصحة  الجودة  ثقافة  بتعزيز  أهداف (QHSE) نلتزم  وتحقيق   المهنية 
على الصلة  ذات  األنشطة  بجميع  يتعلق  فيما  والبيئة  والسلمة  والصحة  الجودة   وغايات 
 جميع مستويات الشركة وفي جميع مواقع العمل الخاصة بها وفًقا إللتزاماتها التعاقدية،
.وذلك من أجل تسهيل اإلنتاج عالي الجودة وتقديم القيمة المضافة وتجاوز توقعات عملئنا

عليه والحفاظ  والكفاءة  بالفعالية  يتسم  متكامل  إداري  نظام  إنشاء  في  سياستنا   تتمثل 
9001:2015 األيزو  بها  المعترف  الدولية  المعايير  لمتطلبات  وفًقا  مستمر  بشكل   وتحسينه 

OHSAS45001:2018 18001:2007 و  األيزو



• Customer Requirements

• National and International Standards Requirements (ISO)

• Statutory and Regulatory Requirements (QCS, MME)

• Organizational and Stakeholder Requirements

Quality
Assurance

Requirements

Validation

Quality Control
(Test)

Development

Design

Planning

Implementation

Quality, Health, Safety & 
Environment management

We are committed to promote a professional Quality, Health, Safety and 

Environmental (QHSE) culture and deliver on QHSE objectives and targets for 

all relevant activities at all levels of the organization and in all its operational work 

sites in accordance with its contractual obligations; in order to facilitate high 

productivity, deliver added value and to exceed the expectations of our clients.

Our policy is to establish, maintain and continually improve an effective and efficient 

Integrated Management System (IMS) in compliance with the requirements 

of international recognized standards ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 and 

ISO 45001:2018.

The IMS complies to the following requirements:



Quality Assurance 
& quality Control

CORPoRATE Social 
Responsibility

• ISO Certification

• Quality Training

• IMS Policy 

• Quality Policy

• Business Continuity Policy

• Risk Management Policy

We recognize that everything we do has an impact on people and 

the environment. We believe that contributing to the economic, 

environmental and social well-being of the communities where we 

live and work is not only our responsibility, but our duty. 

Acting safely, responsibly and transparently is the very cornerstone 

of our culture and is central to the way we behave. Conducting 

business in an ethical manner is key to our success, enabling us to 

achieve our goal of sustainable growth whilst demonstrating social 

and economic responsibility, safeguarding our employees and 

protecting the environment.

شهادة األيزو 
التدريب على الجودة 

سياسة نظام اإلدارة المتكامل
سياسة الجودة 

سياسة استمرارية العمل 
سياسة إدارة المخاطر  

المسؤولية االجتماعية
للشركات 

 ضمان الجودة
 و مراقبة الجودة

ندرك أن كل ما نقوم به له تأثير على الناس والبيئة. ونؤمن أن المساهمة 
في الرخاء االقتصادي والبيئي واالجتماعي للمجتمعات التي نعيش ونعمل 

فيها ليست مسؤوليتنا فحسب، بل واجبنا أيًضا. 

إن العمل بأمان ومسؤولية وشفافية هو حجر الزاوية في ثقافتنا، وهو 
محور الطريقة التي نتصرف بها. كما أن إدارة األعمال بطريقة أخلقية هو 

السبيل إلى نجاحنا، بما يمكننا من تحقيق هدفنا المتمثل في النمو 
المستدام باإلضافة إلى تأكيد المسؤولية اإلجتماعية واإلقتصادية وحماية 

موظفينا والبيئة.  



دورة نظام اإلدارة المتكامل

1.
الغرض

2.
الخطة

3.
التطوير

4.
 المراجعة

5.
التنفيذ

6.
االعتماد

7.
التدقيق

8.
التحسين

Integrated Management
System Lifecycle

Propose

Plan

Develop

ReviewImplement

Certify

Audit

Improve
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 المتطلبات
Requirements

 مواصفات النظام
System Specification

المواصفات
Specifications

 الصالحية
Validation

التحقق
Verification

 التحقق من المستوى االدنى
Low-Level Verification

التطوير
DEVELOPMENT



1	

2	

HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENT

Safety Award

Training Culture 

Contribution in World H&S Day



Clients العمالء

Consultants & PMCs اإلستشاريون وشركات إدارة المشاريع

Financial Partners الشركاء الماليون

Affiliates & divisions الشركات التابعة واألقسام 
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