انضم إلى مجموعة شركات أمانة

هل أنت...
أحد خريجي كلية الهندسة في أحد هذه المجاالت التالية:
الهندسة المدنية
الهندسة الميكانيكية
الهندسة الكهربائية
الهندسة المعمارية والتصميم
أحد خريجي إدارة األعمال في مجاالت:
إدارة الموارد البشرية
التسويق واالتصاالت
الشؤون المالية والحسابات
إدارة األعمال العامة

هل لديك...
القدرة على مواجهة التحديات
الثقة والمبادرة
إمكانية تحقيق مثل هذه األمور
مهارات التعلم السريع والقدرة على مواجهة التحديات بغية التعلم وتطوير الذات
أساليب إدارة المجموعات واألشخاص اإليجابية
مهارات االتصال الفعال
مهارات العب الفريق
قدرات قيادية هائلة

مجموعة أمانة
مجموعة أمانة هي مجموعة شركات رائدة في مجال تقديم الخدمات إلى قطاعات التشييد والبناء
الصناعية والتجارية بمنطقة الشرق األوسط بفضل ما تنفذه الشركات التابعة لها من عمليات متكاملة،
ومن بين هذه الشركات:
 مانة للمقاوالت والمباني الحديدية )(www.amanabuildings.com
 أمانة لمقاوالت خطوط األنابيب )(www.amanapipelines.com
 أمانة للصناعات )(www.amanaindustries.com

الرؤية والرسالة والقيم
رؤيتنا نسعى إلى احتالل صدارة شركات المنطقة المتخصصة في تصميم المباني الصناعية والتتتجتاريتة
وبنائها وتشغيلها في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا.
رسالتنا نتطلع إلى تقديم أعلى مستويات الخدمة إلى العمالء في التمتواعتيتد التمتحتددة ووفت اقتا لتلتمتيت انتيتة
المرصودة .وننشد تحقيق ذلك من خالل توفير مناخ المشاركة بين الموظفين والتمتديتريتن والتمتستاهتمتيتن
وتوجيه االهتمام نحو تنفيذ المشروعات في المواعيد المحددة ووف اقا للمتيت انتيتة التمترصتودة متع متراعتاة
متطلبات الجودة .وسنعمل على تنفيذ رسالتنا بكل ما أوتينا متن قتوة وكتفتاءةا بتمتا يتعتود عتلتيتنتا وعتلتى
المساهمين بالنفع والربح المناسب.
يجب أن تظل قيمنا ومبادؤنا وأسسنا في التعامل سراجا ا مضي ائا وكوكباا نيّرا ا في جتمتيتع متعتامتلتتتنتا عتلتى
المستويين الداخلي والخارجي .ولدينا من األسس الراسخة ما يمكننا من تأدية رسالتنا ومنها:
الن اهة :القدرة على الفصل بين الخطأ والصواب دون تهاون
الموثوقيّة :القدرة على الوفاء بالت اماتنا دون استثناء
المسؤولية :القوة في تحمل مسؤولية القرارات واألفعال الصادرة عنا
٣

التطور والنجاح
تعمل مجموعة أمانة على تقديم الحلول إلى القطاعات التجارية والصناعية بالمنطقة متنتذ أكتثتر متن ٠٢
عاماا .وبفضل التعاون السائد حالياا داخل المجموعةا تستطيع المجموعة خدمة شتى القتطتاعتات التمتهتمتة
بصفة مستمرة وبأكثر من وسيلة .تلت م المجموعة بتحقيق الرضا التتتام لتلتعتمتالء متن متنتطتلتق رؤيتتتهتا
الرامية إلى احتالل صدارة الشركات المتخصصة في اإلنشاء السريع في األسواق الصناعية والتتتجتاريتة
الخليجية وتقديم مختلف الخدمات والحلول لعمالئها .بيد أن قدرة الشركة على تتحتقتيتق رؤيتتتهتا متتتوقتف
على قدرتها على تلبية طلبات العمالء والحفاظ عليهم خاصة من يتدركتون جتيت ادا قتيتمتة عتنتصتر تتوفتيتر
الوقت.
تتبلور عوامل النجاح الرئيسية لتطور شركة أمانة في اآلتي:


تمكين اإلدارة المحلية وتحقيق الالمرك ية في عملية صنع القرار



بذل الغالي والنفيس في استقطاب أفضل الكوادر البشرية ذات الموهبة المتاحة وتعيينها
وتطويرها وتثبيتها



االعتماد بشكل كبير على استخدام تكنولوجيا المعلومات



التركيز بشكل مكثف على تجاوز توقعات عمالئنا

تتمتع شركة أمانة بخطط نمو سريعة في المنطقة ،كما تتطلع لجذب أفضل الكوادر ذات الموهبة المتاحة
للمشاركة في تحقيق النمو.
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شركة أمانة للمقاوالت والمباني الحديدية
تحتل "أمانة" صدارة الشركات المتخصصة في التشييد للمنشآت الصناعية والتجتاريتةا حتيتت تتمتتتلتك أكتثتر متن
 ۲٥٢٢وحدة تم إنشاؤها بالمنطقة.
تعمل شركة أمانة بالمنطقة متبنية مفهوم التصميم والبناء :يضمن المهندسون بكل مواقع المشاريع إيصتال حتلتول
تصميم رائعة ومنخفضة التكاليف لكل عميل .ويعد ذلك أحد الم ايا التنافسية التي تتتمتيت بتهتا شتركتة أمتانتة عتن
شركات المقاوالت األخرى بالمنطقة.
تعمل شركة أمانة على تقديم حلول التصميم والبناء للمشروعات السريعة كي تتناستب متع متتتطتلتبتات متجتمتوعتة
متنوعة من شركات الصناعة ،فضالا عما تقوم به من إمداد بالهياكل الحديدية وتركيبها وكذلك اإلمداد بتالتكتهتربتاء
ذات الجهد المنخفض وأعمال التدفئة والتهوية وتكييف الهواء واألعمال الصحية .ليس هذا فقط وحسب ،بل تتمتتتد
خبرتنا لتشمل إنشاء عدد من المرافق مثل إنشاء م ارع وإسطبتالت ورترف عترض ومتراكت تتو يتع ومترافتق
الصناعات التحويلية الغذائية وصاالت عرض ومحطات تصنيع ومحطات تبريد اإلقليم ومراك تجارية.
ا
دولة في المنطقة بما في ذلك :اإلمارات العربية التمتتتحتدة وقتطتر
تمتلك الشركة اثني عشر مقرا ا في إحدى عشرة
بشكل مستقل ويمتلك من القدرات ما يتؤهتلته
والكويت والمملكة العربية السعودية وعُمان .علماا بأن كل مقر يعمل
ٍ
لتسويق المشروعات وطرحها في المناقصات والفو بها وتصميمها وتنفيذها من البداية وحتى النهاية.
تحتل أمانة موقعاا متمي ا ا في المنطقة:

٥



أبو ظبي ودبي وشمال اإلمارات [اإلمارات العربية المتحدة]



الدوحة [قطر]



مدينة الكويت [الكويت]



جدة والخبر والرياض [المملكة العربية السعودية]



صحار [عُمان]



طرابلس الغرب [ليبيا[



البصرة [العراق]



القاهرة [مصر]



كولومبو [سيريالنكا]

شركة أمانة لمقاوالت خطوط األنابيب
ترك شركة أمانة لمقاوالت خطوط األنابيب على تقديم خدمات مضافة عالية القيتمتة لتتتلتبتيتة متتتطتلتبتات
العمليات الميكانيكية للصناعات وتشمل الخدمات المقدمة لمرافق الطيران ومحطات التتتبتريتد والتمترافتق
التحويلية للنفط والغا .
تحتوي الشركة على فريق من صفوة المهندسين المحترفين ذوي الخبرات ،ويضم هذا الفريق متوظتفتيتن
فنيين وكبار مديري المشاريع ومهندسين ذوي كفاءة وكذلك القائميتن بتمتعتايتنتة التكتمتيتات وعتمتال لتحتام
معتمدين.
نظرا ا لطبيعة العمل الذي تقوم به الشركةا تحرص على وضع معايير وإرشتادات فتعلتالتة ألنتظتمتة إدارة
الصحة والسالمة والبيئة.
تتولى الشركة تنفيذ عملية المراقبة المنتظمة لكل أنظمتها وإجراءات التشغيل لضمان تنفيذ كتل األعتمتال
التي تتوالها الشركة أو المواد التي يوفرها الموردون المعتمدون امتثاالا ألحدت التشريعات والتتوصتيتات
ذات الصلة بال يت والنفط.
تتولى الشركة إدارة أنظمة ضمان الجودة الداخلية لمراقبة جميع جوانب األعمال الخاصة بنا ومتتابتعتتتهتا
بما في ذلك المواد ومعايير اللحام الفنية واألعمال الخاصة بالتركيب واالختبار وكذلك التشغيل التجريبتي
لألنابيب ،بما يتماشى مع االلت ام بالجودة الكلية.

٧

شركة أمانة للصناعات
تحتل هذه الشركة موقعاا متمي ا ا في المنطقة الحرة بالحمرية (الشارقة) وتعتبر أمانة للتصتنتاعتات بتمتثتابتة التذراع
لمجموعة أمانة في تصنيع الهياكل الحديدية .ترك شركة أمانة على تقديم الحلول الهتنتدستيتة لتلتمتبتانتي التحتديتديتة
سريعة النمو وقطاعات الهياكل الحديدية باإلمارات العربية المتحدة وبمنتطتقتة الشترق األوستط .تتتتمتيت الشتركتة
بقدرتها على تقديم تصميمات مبدئية بتكلفة محدودة المي انية وتصميمات مفصلة وخدمات هتنتدستيتة ،إلتى جتانتب
التوريد والصناعة والتشييد ،ليس هذا فقط وحسب بل تقوم الشركة بتقديم الحلول لعمالئهاا حتى يتسنى لهم تركيب
هياكل التسليح.
تمتلك الشركة فريقا متخصصاا في الهندسة اإلنشائية ذا مكانة عالية وذا قدرة على تقديم حلول فعتالتة ومتنتختفتضتة
التكاليف وتصميمات لمنتجات عديدة مثل :المباني الحديدية وأوعية الضغط (صهاريج أفقية وعمودية) وصهاريتج
المياه وال يت وأعمدة الدراب ون ،وأعمال تركيب األنابيب واألعمدة والمنصات والتطتوابتق وتتركتيتب التمتعتدات
الدوارة ورير المتحركة ،هذا إلى جانب أعمال الصلب المتنوعة للمحطات البتروكيماوية ومعامل التكرير.

٨

تستند آلية العمل لدينا
بالشركة على النمو
العضوي .وهذه اآللية
مصممة بهدف توفير م يد
من الفرص الجديدة
المتاحة لهؤالء ممن
يسعون لتحقيق تطور
وظيفي وشخصي.

شبل بصيبص
الرئيس والمدير التنفيذي
لمجموعة شركات أمانة

٩

برنامج دعم وتطوير الموظفين المنظمين
هل أنت ممن يرك ون في بحثهم عن شركة ال تهتم فقط بتوفير فرص عمل متمي ةا إنما تقوم بعملية التدريب والتطوير وذلتك
لضمان الحفاظ على صدارة السوق؟

برنامج
الدعم والتطوير الهيكلي للموظفين
يعد برنامج (SEEDالدعم والتطوير الهيكلي للموظفين) لشركة أمانة أحد برامج التتتطتويتر والتتتدريتب
المستمرة التي تعمل على الجمع بين التطوير المهني وتنمية المهارات تحت مظل ٍة واحدةٍ.
يتألف برنامج SEEDمن البرامج الرئيسية اآلتية:


برنامج تطوير الخريجين



أوراق االعتماد المهنية



برنامج التنمية اإلدارية



خطط التنمية األساسية



برنامج تطوير المهارات والتدريب عبر بوابة أثينا (بوابة التدريب اإللكتروني بمجتمتوعتة
شركات أمانة)

تضطلع الشركة إلى تطوير كل برنامج على وجه التحديد لتلبية جميع الضروريات التوظتيتفتيتة وتتطتويتر
ا
عضوا بشركة أمانة على متدى ستنتوات ومتن التمتقترر أن يضتمتن
الصناعة سواء كنت خريجا ا أو كنت
برنامج SEEDلك تطوير نفسك باستمرار وتحقيق النجاح في الحياة المهنية.

۲٢

التدريب في مجموعة "أمانة"
هل يتب لقى لك عام على تخرجك وحصولك على بكالوريوس الهندسة ويراودك حلم تسجيل بعض ختبترات التعتمتل
في السيرة الذاتية الخاصة بك؟
يوفر البرنامج التدريبي الذي ترعاه مجموعة شركات "أمانة" فر ا
صا لخريجي المستقبل الستكشاف أوجه
وأسطح عالم اإلنشاءات واكتساب خبرة العمل المعتمدة.

ا
عضوا في برنامجنا التدريبي ،ستصبح ج ءاا ال يتج أ من فريق عملنا اإلنشتائتي .ونتحتيتطتك
وباعتبارك
علماا بأن البرنامج سيوفر لك األهداف واألفكار بجانب التقييم خالل فترة التدريب التي ستمتكتثتهتا متعتنتا،
ليس هذا فحسب ،بل سيقدم لك البرنامج األدوات الضرورية الستكمال السنة النهائية في الجامعة ،فضتالا
عن التخطيط لحياتك المهنية بعد ذلك.
ومن المتوقع أن تكون الفترة األولى من بداية تجربتك بالموقع شاقتة ،بتل ستتتكتون فتي بتعتض األحتيتان
مثبطة للهمم .لهذا السبب توفر مجموعة "أمانة" مستشارا ا مخل ا
صا لتوفير التوجيه للتتتأكتد متن التحتصتول
على أقصى استفادة من تجربتك هنا.
وبفضل البرنامج التدريبي الناجح ،تستطيع العودة إلى حياتك الجتامتعتيتة وتتحتديتد هتدفتك واتتجتاهتك متع
احتمال عرض ينتظرك من مجموعة "أمانة" بمجرد حصولك على الشهادة الجامعية.

۲۲

برنامج تطوير الخريجين
لقد حصلت على الشهادة وأنت اآلن على استعداد للوصول إلى موقع اإلنشاء.

جدير بالذكر أن برنامج تطوير الخريجين مدته عام ،ومن ضمن األشياء التي يوفرهتا :تتقتديتم التمتعترفتة
العملية لخريجي الهندسة الجدد ،باإلضافة إلى المهارات وكفاءات التنمية المطلوبة لوضعهم عتلتى بتدايتة
الطريق الصحيح في حياتهم المهنية مع مجموعة "أمانة".

مصفوفة برنامج تطوير الخريجين
وحدات التدريب
(األساسية والفنية)

التخصصات الهندسية
 -Ceالهندسه المدنية
- Meالهندسة الميكانيكية
- Eeالهندسة الكهربائية
- Arالهندسة المعمارية
- Qsالرقابة الكمية
CE

الوحدات الرئيسية )لجميع التخصصات(
 1التوجه األساسي لشركة أمانة
 2سياسات وإجراءات الموارد البشرية
 3السالمة
? 4عادات لألشخاص ذوي الكفاءة
الوحدات الفنية)لجميع التخصصات(
 1التخطيط ومراقبة التكاليف
 2طريقة التنفيذ
 3إدارة العقود
 4التنمية المستدامة
 5المواد الفنية
 6مقر اإلدارة العامة

۲٠

ME

تخصصات إدارة األعمال
– Hrالبشرية الموارد
- Finالمالية

EE

AR

QS

HR

FIN

برنامج تطوير الخريجين
يعتبر التدريب على الطبيعة هو العنصر الرئيسي في برنامج تطوير الخريتجتيتن .ورُرتم أن مستتتشتارك
الخاص يقوم بتوجيهك ،إال أن البرنامج سيعرضك لوظائف إنشائية متنوعة من بينها -وليستت متقتتتصتر اة
على -إدارة المشروع وتخطيطه وسالمته وضمان الجودة/مراقبة الجودة.
يعد برنامج تطوير الخريجين أسا اسا متي انا لبدء حياتك المهنية في مجموعة "أمانة".
وتضم القائمة أدناه بعض الجامعات التي تقوم مجموعة "أمانة" بتوظيف خريجيها الجدد:


الجامعة األمريكية في بيروت



الجامعة األمريكية اللبنانية



جامعة بيروت العربية



جامعة القديس يوسف )(ESIB



الجامعة اللبنانية (الهندسة المعمارية والهندسة)



الجامعة اللبنانية



جامعة نوتردام



’ الجامعة األمريكية في الشارقة



جامعة األردن للعلوم والتكنولوجيا



المعهد الهندي للتكنولوجيا



كلية الهندسة في دلهي



جامعة موراتوا



جامعة قطر



جامعة كارنيجي ميلون“„



جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

۲٣

أثينا -بوابة التدريب اإللكتروني لمجموعة "أمانة"
وقد تم إنشاء "أثينا" كأداة إلدارة المواهب لتلبية االحتياجات التدريبية لموظفي مجموعة "أمانة" .وتتتتيتح
فكرة إنشاء بوابة التدريب اإللكتروني لتلتشتركتة مشتاركتة أفضتل التمتمتارستات والتمتعتارف الصتنتاعتيتة
والسياسات واإلجراءات عبر منبر معروف سهل الوصول إليه من قبل جميع العاملين.
"أثينا" هي منصة على اإلنترنت حيت يستطيع جميع المدربتيتن التداختلتيتيتن -التذيتن هتم متوظتفتون لتدى
مجموعة "أمانة" -إرسال عروضهم التدريبية .واستناداا إلى مهنهم ،سيتطلب من الموظفين قراءة التمتواد
الدراسية وإجراء اختبار عبر اإلنترنت لكي يتمكنوا من الوفاء بالحد األدنى من وحدات التدريب المحددة
سنوياا .كما تمكن "أثينا" الموارد البشرية من تتبع جميع الدورات التدريبتيتة التداختلتيتة وتتوفتيتر التتتغتذيتة
االسترجاعية/االقتراحات.
باإلضافة إلى "تقييم األداء" المنتظم ،ستقوم "أثينا" بمتعتالتجتة ثتغترات أداء التعتامتلتيتن ومستاعتدتتهتم فتي
الحصول على الوظيفة ذات الصلة بالكفاءات ،مما يمهد طريقا لتطوير حياتهم المهنية.
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أين يمكن

تقديم الطلب؟
هل تحب ما تشاهده أمامك وهل تود أن تكون ج ءاا من مجموعتنا؟

www.amanabuildings.com/careers
أو إرسال السيرة الذاتية الخاصة بك أو استمارة الطلب شخص اّيا (متوفرة فقط في معارض التوظيف)
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"مقر مجموعة "أمانة
 األمارات العربية المتحدة, دبي۲۲٥۲٠٥ .ب.ص
+٩٧۲ ٤ ٨٨٥ ٩٢۲٢ : | فاكس+٩٧۲ ٤ ٨٨٥ ٤٤٤٩ :هاتف
: تقع مكاتب مجموعة "أمانة" في
األمارات العربية المتحدة | قطر | الكويت | المملكة العربية السعودية | عمان | البحرين
ليبيا | العراق | مصر | سري النكا
:تابعونا على
twitter.com/AmanaGroup
facebook.com/AmanaGrp
youtube.com/user/AmanaGroup
linkedin.com/company/amana-contracting-&-steel-buildings
linkedin.com/company/amana-pipelines-construction

www.amanaholdings.com

