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◄ فحص املركبات
 كخرباء يف مجال إدارة برامج الفحص الالمركزية

 واملهجنة قامت بارسونز بتقديم برامج متفوقة ىف
 فحص وسالمة املركبات يف الواليات املتحدة وكندا
 بفضل سنوات طويلة من الخربة واملعرفة الراسخة

 يف هذا املجال. وميكننا تصميم خدمات إدارة الربامج
 لتشمل مجموعة واسعة من الربامج وإدارة البيانات

 وتقديم التقارير والتدقيق والتدريب والعالقات العامة
 ودعم التوعية الصناعية.

البنية التحتية
 تقوم بارسونز بتطوير وبناء وتحسني البنية التحتية

 عىل مستوى العامل منذ أكرث من 70 عاما. كرشكة
 تقدم جميع الخدمات الخاصة بالهندسة املدنية،

 نعمل كامتداد ملوظفي عمالئنا ونساعدهم يف تصميم
 وبناء وتحديث البنية التحتية التي تحسن من

 جودة الحياة وتعزز النمو  االقتصادي والقدرة عىل
 التنقل وتحقق معايري االستدامة ودعم رؤية عمالئنا.

وتتنوع مشاريعنا ما بني مشاريع التصميم-الطرح-
 البناء التقليدية والبدائل األخرى مثل التصميم-البناء

والرشاكة مع القطاع الخاص والعام.
 تعد رشكة بارسونز من رواد تصميم وتطوير وتجهيز
 وتشغيل وصيانة نظم النقل الذكية لكل أصول النقل

 التي تشمل الطرق والطرق الرسيعة الربية والطرق
الجوية والبحرية. وقد أطلقت حلولنا املتكاملة مثل

 ATMS/ATIS, وIntelligent NETworks® I  ثورة
  ىف تطبيقات حلول النقل الذيك.

◄ املطارات
 تقوم بارسونز بتخطيط وبناء وتطوير ودعم البنية
 التحتية للمطارات العاملية وقد نجحت الرشكة يف
 تقديم خدماتها ألكرث من 450 مطار يف 40 دولة،

 واستطاعت مساعدة عمالئها للحد من املخاطر
 وتحقيق أهدافهم التجارية االسرتاتيجية عن طريق

 خدمات إدارة الربامج واإلنشاءات الخاصة بها والتي
 متكن من تسليم الربامج بكفاءة وفعالية يف املواعيد

    املحددة لها.

◄ الجسور واألنفاق
 كرشكة رائدة يف تصميم وهندسة الجسور أنجزت

 بارسونز أكرث من 4,500 جرساً يف مختلف دول العامل.
 وتقوم الرشكة بتوفري خدمات الهندسة تحت األرضية

 واحتياجات إدارة املشاريع لعمالئها املحليني والعامليني
 يف مشاريع املنشآت تحت األرضية كتخزين املياه

  وأنفاق النقل وغريها.

◄ املوانئ البحرية
 تتمتع بارسونز بشهرة واسعة يف مجال أعامل

 الواجهات البحرية وتطوير املوانئ باالضافة إىل دعم
 تشغيل املنشآت البحرية والتطبيقات التكنولوجية

 واحتياجات البنية التحتية ، وتقوم بتقديم الخربات
 والخدمات الالزمة لتحويل ميناء أو مرشوع بحري من

 فكرة إىل واقع ملموس.

◄ نظم نقل السكك الحديدية
  ساهمت بارسونز يف جميع نظم النقل الرئيسية يف

 أمريكا الشاملية ويف العديد من دول العامل عن طريق
 تقديم الخربات الهندسية وخدمات إدارة املشاريع
 واإلنشاءات لتخطيط وتصميم ودمج وبناء جميع

 عنارص النقل الجامعي وخطوط السكك  الحديدية
 الرئيسية. تساعد بارسونز عمالئها يف تلبية احتياجات

 الحارض واملستقبل من خالل خربتها يف مجال
 تكنولوجيا التحكم اإليجايب يف القطارات ووسائل النقل

 اآليل بدون سائق.

◄ الطرق والطرق الرسيعة
 توفر بارسونز أعامل تخطيط وتصميم وتطوير وبناء

 الطرق والطرق الرسيعة ونظم النقل الذكية مهام
 كان حجمها أو درجة تعقيدها. وإليجاد بدائل ملصادر

 التمويل تقدم بارسونز أيضا خربتها ىف نظم رسوم
 العبور لتوفري التكامل والتمويل والصيانة والتشغيل

   للمشاريع.

◄ املياه والرصف الصحي
 تتمع بارسونز مبرياث غني من الرشاكة مع عمالئها يف
 تنفيذ أكرث مشاريع املياه والرصف الصحي تعقيداً يف

 العامل، وباستخدام منظومة واسعة من الحلول املبتكرة
 التي تتضمن مشاريع  التصميم والبناء التقليدية
 واملتقدمة يف إدارة اإلنشاء والتمويل البديل )مثل
 عقود P3s -الرشاكة بني القطاع العام والخاص-(

 والعقود التي تعتمد عىل مستوى األداء.

 تصنف بارسونز من ضمن أفضل الرشكات التصميم
News-Record )ENR( والهندسة والبناء طبقا ملجلة 

Engineering منذ أكرث من خمسني عاما.

 وقد حصلت بارسونز عىل العديد من جوائز االبتكار
 من مجلة InformationWeek وىف عام 2014

 و2015 تم تصنيفنا ضمن أفضل 100 مستخدم مبتكر
لتكنولوجيا املعلومات يف الواليات املتحدة.

 ومنذ عام 2010 وبارسونز تصنف كأحد الرشكات األكرث
  أخالقية عىل مستوى العامل من قبل مؤسسة

 Ethisphere Institute التى تربز الرشكات التي تتمتع
 بالقيادة األخالقية واإللتزام يف إجراءاتها وتتحمل

 مسؤولياتها املجتمعية.

 كواحدة من ضمن خمس رشكات أمريكية فقط تم
)VPP( قبولها بربنامج الحامية التطوعية للرشكات 

،)OSHA( التابع إلدارة الصحة والسالمة املهنية 
 استطاعت بارسونز تحقيق 22 نجمة ىف مواقع العمل

كام أنها الرشكة األكرث مشاركة ىف هذا الربنامج.

  

السمعة العاملية

اإلبتكار اإلستدامةالتنوع



 تُعد بارسونز رشكة رائدة يف العديد من املجاالت،
 وخاصة الدفاع واألمن والصناعة والبنية التحتية. منذ

إنشائها عام 1944، تقوم بارسونز بتنفيذ
  مشاريع التصميم، تصميم/البناء وإدارة املشاريع

 واإلنشاءات وغريها من الخدمات املهنية بشكل مبتكر
 لصالح الهيئات الحكومية املركزي والهيئات اإلقليمية

 واملحلية إضافة إىل القطاع الصناعي الخاص يف مختلف
 أرجاء العامل.

 يزيد عدد موظفي بارسونز عن 15,000 موظف
 ويتحدثون 80 لغة ويحملون أكرث من 11,800 شهادة

 جامعية ومهنية وهم يجوبون جميع أنحاء العامل
 إليجاد الحلول للتحديات الفنية واإلدارية التي تعرض

 عليهم ويثابرون يف إيجاد هذد الحلول حتى إنجاز
 العمل املطلوب.

 ومتثل عالمة Parsons PLUSSM القيمة املضافة إىل
 الخدمات التي نقدمها لعمالئنا وتجسد التزامنا بتقديم

 حلول مبتكرة وفعالة ألكرث التحديات صعوبة من
خالل موظفينا وإجراءاتنا والتكنولوجيا الخاصة بنا.

الدفاع واألمن
 تقوم بارسونز بتوفري املصادر الالزمة لضامن نجاح

 عمالء حكومة الواليات املتحدة يف مهامهم يف مختلف
 دول العامل. وتقوم الرشكة بتقديم الخدمات التي

 تساعد عمالئها عىل تسليم وحامية واستدامة األصول
 األكرث أهمية لهم.

 ◄ الدفاع
 تقدم الرشكة نطاق واسع من الخدمات يف مجال

 الدفاع كالتطوير التكنولوجي، الهندسة والدمج
 والتدريب واإلستشارات. وبفضل خربتنا املثبتة

 استطعنا الحفاظ عىل مراكز أساسية يف برامج دامئة
 لدى عدة عمالء مثل وكالة الصواريخ الدفاعية ومركز

 القوات الجوية ألنظمة الصواريخ والفضاء ومركز قيادة
 حرب القوات البحرية.

 مجاالت أعاملنا

◄ البيئة    
 تقدم رشكة بارسونز خدمات بيئية تشمل التخطيط،

 وااللتزام باملعايري البيئية، والجودة، والتكنولوجيا،
 والرتميم. وقد قمنا بتنفيذ التجهيزات الخاصة بوزارة
 الدفاع يف كثري من دول العامل ولدينا خربة واسعة يف

 دعم الجيش والهيئات الحكومية األخرى لتحقيق
 أهدافها البيئية. كام أن الرشكة تتمتع بخربة عاملية يف

التخلص من املعدات واألسلحة الكيميائية.

◄ البنية التحتية 
 لدى بارسونز خربات واسعة يف مجال البنية التحتية

 تشمل كافة مجاالت البيئة العمرانية.وتغطي قدراتها
 جميع أمناط البنية التحتية وخدماتها كام أن خرباتها

 يف مجال الدفاع واألمن توفر لها مزايا إستثنائية يف
 تخطيط وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة وحامية
 املنشآت واملباين واملرافق واألنظمة وهو ما يجعل
 الرشكة تتمتع بسمعة جيد جداً يف إنجاز مشاريع
  املرافق الحيوية اآلمنة وغريها من املرافق األخرى.

◄ اإلستخبارات
 تعد بارسونز رشكة رائدة يف تقديم الحلول العلمية
 والفنية  عن طريق اإلستخبارات اإللكرتونية لعمالء
 الحكومة األمريكية وتشمل هندسة وتكامل النظم
 وضامن املعلومات والعديد من عمليات ومنتجات

 وخدمات شبكات اإلنرتنت. كم أنها متخصصة يف حلول
 شبكات اإلستخبارات الدفاعية والهجومية وهندسة
 أمن الشبكات املغلقة واستخبارات التسليح الذكية

  وتصميم وتحقيق االستخدام األمثل للمنشآت.

◄ األمن
  تشمل حلول األمن التي تقدمها بارسونز أمن االنرتنت

 وحلول الشبكات املتكاملة وحامية املنشآت الحيوية
 من التهديدات بواسطة فريق من املهندسني والخرباء

 املتخصصني الذين يتمتعون بخربة تزيد عن 30 سنة يف
 حامية األصول الحيوية واملعلومات الحساسة للواليات

 املتحدة.

الصناعة 
 تتمتع بارسونز بخربة صناعية واسعة وخاصة يف مجال

 البرتول والغاز والبيئة وخطوط األنابيب والطاقة
 واملنشآت واالتصاالت. تقوم الرشكة بتصميم وبناء

 املنشآت لعمالئها يف القطاعني الخاص والعام باإلضافة
 إىل إدارة برامج تجهيزات الطاقة املتجددة، واعتامد

 املباين الخرضاء وتجهيز التصاميم املستدامة وتعريف
  ومراجعة معايري اإلنشاء التي تدعم أهداف االستدامة.

◄ املباين
 تقوم بارسونز بتصميم وبناء املرافق التى تتميز
 بالكفاءة والفعالية . وتقوم منشآتها التي تتميز

 مبردودها العايل، بدمج التصاميم املبتكرة مع آخر ما
 توصلت إليه التكنولوجيا يف مجاالت البنية التحتية

ونظم املباين.

◄ االتصاالت
   تقوم بارسونز بأعامل هندسة وتوريد وتركيب

 االتصاالت حيث تقوم بتصميم وبناء حلول متكاملة
 ألنظمة الهاتف والجوال ونقل البيانات اإلذاعية من

 نقطة ألخرى باإلضافة إىل نظم القيادة والتحكم والبث
 عرب األقامر الصناعية والشبكات الخاصة والعامة ونظم

 الكابالت واأللياف الضوئية.

◄ الطاقة واملواد الكيميائية
 تعد بارسونز من الرواد يف مجال تصميم محطات

 إعادة استخدام املياه ونظم إنتاج النفط الثقيل
 وهندسة وبناء املنشآت بنظام "تسليم املفتاح" ودعم

 املشاريع الرأساملية والنظم الرتكيبية وتقوم بتطبيق
 خرباتها الواسعة ىف مجال البنية التحتية ىف مجاالت

 الطاقة واملواد الكيميائية.

◄ البيئة
 تلتزم بارسونز مببادئ االستدامة وتجديد البيئة

 واملحافظة عليها، حيث تستغل قدراتها املتجددة
 وحلولها املتكاملة لحامية صحة اإلنسان والبيئة

 وتتمتع بتاريخ حافل بالنجاحات ىف تطبيق العلم
 الحديث والخربة ىف مشاريع مصايف  البرتول ومصانع

 البرتوكيامويات ومنشآت إنتاج وتخزين البرتول والغاز
 ومحطات تصنيع الغاز وأماكن التخلص من املواد

 الكياموية ومعالجة النفايات النووية وغريها من مواقع
    املواد املهملة.

النزاهةالسالمة الجودة



Parsons 

100 West Walnut Street
Pasadena, CA 91124
U.S.A.
Phone: +1 626.440.2000

www.parsons.com

 المشاريع المميزة
الدفاع واألمن

الدفاع
 ◄ DHS برنامج  DNDO لدعم هندسة النظم، عرب الواليات املتحدة

◄ DIA نظم الصواريخ الهجومية

◄ MDA خدمات اإلسناد والهندسة

  ◄ NATO الصواريخ البالستية الدفاعية

  ◄ الحرس الوطنى األمرييك، برنامج دعم التدريب عىل قيادة املهام

 ◄ الجيش األمرييك، املكتب التنفيذي لربنامج املحاكاة والتدريب
Omnibus Contract II والقياس 

◄ الجيش األمرييك ، دعم نظم التدريب، عىل الصعيد العاملي

البيئة
    ◄ AFCEC معالجة مركز العمليات املتقدم مبدينة جالينا، والية آالسكا.

◄ محطة تدمري العوامل الكيميائية باقليم بلو جراس، والية كنتاىك

  ◄ DTRA برنامج التخلص من األسلحة الكياموية السورية

◄مرفق معالجة نفايات امللح، املرحلة الثانية، والية كارولينا الجنوبية

    ◄ USAESCH خدمات املعالجة البيئية عىل الصعيد العاملي

البنية التحتية
   ◄ AOC خدمات إدارة اإلنشاءات، واشنطن دي يس

   ◄ DOL Office of Job Corps تصميم ودعم إدارة اإلنشاءات، عىل
الصعيد الوطني

  ◄ FAA خدمات الدعم الفني رقم 4 عىل الصعيد الوطني*

GSA, SPD إدارة املشاريع/املرشوع/اإلنشاءات، عرب الواليات املتحدة

  ◄ االوكالة الوطنية للفضاء والطريان )ناسا(، مركز جودارد للفضاء
والطريان، والية ماريالند*

  ◄ اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي، مركز عمليات جديد
 لألقامر الصناعية يف والية ماريالند*

 ◄ البحرية األمريكية، خدمات اسناد عمليات قاعدة جزيرة غوام*

   ◄ الربيد األمرييك، املمتلكات العقارية و برنامج املرافق، عرب الواليات
املتحدة*

   ,WHS ,خدمات الدعم الفنى إلدارة اإلنشاءات

   ◄ هيئة العسكريني القدامى،  إدارة اإلنشاءات، عرب الواليات املتحدة

 األمن/اإلستخبارات
 ◄ سالح املهندسني بالجيش األمرييك، خدمات الدعم الفنى املتكامل

  لربنامج تحديث الحاسبات

    ◄ USAESCH نظم األمن اإللكرتوين ، عىل الصعيد العاملي

◄ USAESCH مراقبة املنشآت ونظم التحكم، عىل الصعيد العاملي

الصناعة
املباين

 ◄ مستشفى Adventist Bolingbrook، الينوي*

◄ عملية التحسني املستمر لكليات Alamo، والية تكساس*

 ◄ إدارة إنشاءات مصنع الكرمس للصناعات الدوائية، والية ماساشوستس

◄ الربنامج املستقل لبناء املدارس مبدينة بومون، والية تكساس

◄ مبنى برملان والية ايداهو، ايداهو

◄ مركز الحياة والتعلم بجامعة والية اوتواه، اوتواه*

◄ مرشوع توسيع رشكة Lonza Biologics، سنغافورة*

  ◄ منطقة لوس انجلوس التعليمية املوحدة، والية كاليفورنيا

◄ توسعة مستشفى Methodist Willow brook، والية تكساس*

◄ جامعة سوربون-باريس، أبوظبى، اإلمارات العربية املتحدة*

◄ منتجع Sky Ute Casino Resort، والية كولورادو*

◄ مركز نقل متب، والية اريزونا*

◄ محطة نقل Union Station Bicycle، واشنطن دي يس

◄ مبنى أوسنت للهندسة الطبية الحيوية بجامعة تكساس، والية تكساس*

◄ مبنى برملان والية اوتواه، اوتواه*

◄ جامعة زايد، أبوظبي، اإلمارات العربية املتحدة

اإلتصاالت
 ◄  رشكة اريكسون، برنامج تجهيز وتوريد وتركيب األجهزة، عرب الواليات

املتحدة

 ◄ رشكة نوكيا، برنامج Rural Americas، والية تكساس، والية أوكالهوما
و والية اريزونا

System )UMTS( Universal Mobile رشكة ىت موبايل، برنامج ◄ 
Telecommunications، جنوب غرب الواليات املتحدة

System )UMTS( رشكة ىت موبايل، برنامج  

الطاقة واملواد الكيميائية
 ◄ مرشوع Aera لتطوير عمليات الغمر بالبخار يف رشق كات كانيون،

كاليفورنيا

◄ برنامج إستعادة الطاقة لرشكة®AquaCritox، دويل

 ◄ مرشوع Chevron لتطوير البخار الدوري يف Cymric، والية
كاليفورنيا

◄ مصنع Chevron للتناضح العكيس يف سان أردو، والية كاليفورنيا

    ◄ مرشوع Chevron لتطوير الغمر بالبخار يف سان أردو، والية
      كاليفورنيا

،Covanta  برنامج هونولولو إلستعادة الطاقة من النفايات لرشكة ◄ 
والية هاواي

 ◄ مرشوع “مرآة” لرشكة جالس بوينت سوالر لتوليد البخار بالطاقة
 الشمسية بقوة 1000 ميجاوات حراري، حقل أمل، ُعامن

◄ مرشوع مقاطعة لوس آنجلوس الشميس، والية كاليفورنيا

 ◄ مرشوع تحويل طاقة املحيط الحرارية، مركز اوهايو للدراسات البيئية
والتطويرية، والية هاواي

 ◄ مرشوع Oxy لتطوير حقل الغمر بالبخار يف لوست هيلز، والية
كاليفورنيا

 ◄ مرشوع Oxy لتطوير حقل مخيزنة، عامن

 ◄ مرشوع Tidelands XY Tank Farm، والية كاليفورنيا.

◄ مرشوع Wonder Valley الشميس، والية كاليفورنيا

البيئة
 ◄ معالجة الترسب النفطي لصالح رشكة بريتش برتوليوم، ساحل خليج

الواليات املتحدة

◄ مرشوع ترميم بحرية أونوداغا، والية نيويورك

فحص املركبات
 ◄ مركز نيو جرييس لخدمات فحص املركبات، والية نيو جريىس*

 ◄ برنامج أونتاريو للقيادة النظيفة، كندا

البنية التحتية
املطارات

◄ مطار كالجارى الدويل، كندا

◄ توسعة ممر مطار فورت اليدردال-هوليوود الدويل، والية فلوريدا*

◄ مطار حمد الدويل، الدوحة، قطر

◄ صالة توم براديل مبطار لوس آنجلوس الدويل، والية كاليفورنيا*

◄ الصالة الشاملية والصالة الجنوبية مبطار ميامي الدويل -والية فلوريدا*

◄ مطار أبوظبي الدويل الجديد، أبوظبي، اإلمارات العربية املتحدة

◄ مطار مكسيكو سيتي الدويل الجديد، املكسيك

الجسور واألنفاق
◄ إعادة إنشاء وتأهيل جرس وطريق اسيه، اندونيسيا*

◄ جرس جوذالس، والية نيويورك و والية يوجرييس

◄ جرس هاستينجز، والية مينوسوتا*

◄ جرس جون جيمس اوديبون، والية لويزيانا*

◄ جرس الشيخ خليفة، أبوظبي، اإلمارات العربية املتحدة*

◄ جرس فيمى ميموريال، اوتاوه، كندا*

◄ نفق وست سايد، والية كاليفورنيا

املوانئ البحرية
◄   قناة أول أمريكان، والية كاليفورنيا*

◄ تطوير مدخل دلتابورت، بورت مرتو فانكوفر، كندا

◄ جدار اليوت باى البحري، والية واشنطن

◄ محطة الحاويات مبنياء خليفة، اإلمارات العربية املتحدة

 ◄ مرافق متعددة الوسائط لألرصفة E & G مبيناء لونغ بيتش، والية
 كاليفورنيا.

◄ تحسني املرايس 147-100 مبيناء لوس آنجلوس، والية كاليفورنيا

 ◄ مرافق متعددة الوسائط لرشكة TraPac مبيناء لوس انجلوس، والية
كاليفورنيا

نظم نقل السكك الحديدية
    ◄ برنامج بنيدمنارك لإلشارة، الدمنارك

 ◄ الخط الواصل بني نقل باي أريا الرسيع ومطار اوكالند الدويل، والية
كاليفورنيا

◄ مرتو دىب، ديب، اإلمارات العربية املتحدة*

◄ خط فوت هل الذهبي، والية كاليفورنيا *

◄ مرتو هيوسنت، والية تكساس*

◄ قطار النقل الخفيف مبدينة لوسيل، الدوحة، قطر

 ◄ قطار Metrolink بنظام PTC، والية كاليفورنيا*

 ◄ محور نقل ترانس-هدسن لهيئة امليناء يف مركز التجارة العاملي، والية
 نيويورك*

الطرق والطرق الرسيعة
◄ تقاطعات طرق كولومبس، والية أوهايو

◄ طريق الدوحة الرسيع، الدوحة، قطر*

◄ جسور نهر أوهايو، والية كنتايك*

◄ إدارة الطريق الدويل الرسيع 183، والية تكساس

◄ طريق الشيخ زايد، ديب، اإلمارات العربية املتحدة*

◄ تحسني الطريق الدويل 91، والية كاليفورنيا

املياه و الرصف الصحي
 ◄ مرشوع خط الرصف الصحي مبدينتي العني وأبوظبي التابع لرشكة

أبوظبي لخدمات الرصف الصحي – اإلمارات العربية املتحدة

◄ مرشوع تبطني قناة أول أمريكان، والية كاليفورنيا*

 ◄ توسعة محطة معالجة مياه الرصف 3 مبدينة باكرزفيلد، والية
 كاليفورنيا*

 ◄ مرشوع مياه الرصف الصحي بوالية السيب لرشكة حيا للمياه، عامن

◄ محطة معالجة مياه الرصف ىف هايالند افينيو، والية جورجيا*

 ◄ تحديث محطة معالجة مياه الرصف الصحي اإلقليمية مبدينة لومبوك،
والية كاليفورنيا *

 ◄ مرشوع "سكينري" لتحديث محطة األكسدة لصالح هيئة مياه جنوب
كاليفورنيا املرتوبوليتية ، والية كاليفورنيا

 ◄ إدارة املشاريع/اإلنشاءات لهيئة الرصف الصحي مبقاطعة أورانج
كاونتي ، والية كاليفورنيا*

 ◄ رفع سد سان فيشنتي لهيئة مياه مقاطعة سان دييجو، والية
كاليفورنيا*

 ◄ برنامج تحسني نظم املياه لهيئة سان فرانسيسكو للمرافق العامة،
والية كاليفورنيا*

◄ خدمات إدارة اإلنشاءات لنفق ساوث كوب، والية جورجيا*

◄ خدمات إدارة املشاريع/اإلنشاءات لهيئة مياه والية نيفادا*

 *للمزيد من املعلومات حول املشاريع املميزة بعالمة النجمة )*( يرجى
www.parsons.com زيارة قسم املشاريع عىل موقعنا
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